
ДЕЯКІ ВІРУВАННЯ В СЕЛІ ОЗЕРЯНЦІ (ГАЛИЧИНА),
ПРИВ ЯЗАНІ ДО ДНІВ ЦЕРКОВНОГО РОКУ.

З паперів Ф. Ржегоржа.

Новий рік. День Нового Року се ворожба на цілий рік; після того,
чи чоловік того дня веселий, або сумний буде й цілий той рік для нього
сумний, або веселий. Очевидно цілий той день старається бути чоловік
веселим забути про щоденну біду. Жиченя, котрі того дня складають
одні другим, сповняться певно тож і не годиться того дня. кому
проклинати, або зле жичити.

Того дня бігають діти (дівчата и хлопці) по хатах сіяти". Сіється
звичайно: житом, пшеницею, або вівсом, вимовляючи при тім слова:
Сійся, родися жито, пшениця, всіляка пашниця. На щастя, на здоровля
на той Новий Рік! Часами додають для сміху до остатних слів ще:
Не бувєм (булам) як вторік, ледвом ся без (через) поріг переволік".
Сіяти гречкою або горохом не годиться бо кому сіється гречкою

у того будуть через цілий рік блохи з горохом то буде через цілий рік
мати чираки. Сівачам", котрих часами називають також: наволітники
(назва перекручена: новолітники, що жичат нового року) дають бала-
бухи , то є малі бохончики житнього хліба, котрі печуть днем перед
Новим роком, нікого того дня не годиться пустити з хати з порожніми
руками. Балабухи, котрі сівачі" дістали, міняють господарі за хліб,
дають їх їсти худобі, щоби худоба так ґрикала, як сівачі. Сівачів
часами б ють по ногах прутиком, то худоба буде через цілий рік так
весела и вибрикувати як сівачі.

Сівачі виходячи з хати говорять: Бувайте здорові нехай ся вам ро-
дят: воли и корови, горох и капуста, щоби була дівка (Марина, Ганька
etc) тлуста". А передражнюючи дівчата домові (що суть у тім домі де
сіють) кажут: Нехай ся родит часник як бик, цебуля як дуля, а дівка
(им я) щоб ся зігнула як куля".

Розумівсь, що за такий комплемент дістане, утікаючи, добре по карку
кулаком, або патиком. Коли на Новий Рік заким задзвонять до церкви
прийде до хати яке незручне" (чоловік чи жінка), то в тій хаті не буде
весело вже через рік цілий. Після того, чи на Новий Рік рано прийде
до хати сівач" перший, дівчина або хлопець будут родитися того року
самиці або самці у худоби. Того дня не годиться нікому виходити з дому
без збожа (звичайно вівса) в кишени, бо треба кождому з ким ся
здибає, або до кого ся входит до хати, повіншувати* доброго
року багатого урожаю.

Ввечері дня перед Новим Роком молотиться бабу" (той сніп, що на
св. вечір внесено до хати и має стояти аж до Нового Року на покуттю
і зерном з того снопа сіють сівачі" на Новий Рік а решту того зерна

ховається старанно, щоби ним роспочати сівбу весняну на полю.
Вечерами межі Різдвом та Іорданом не можна прясти ані робити жадної
тяжкої роботи бо то святий вечір*

Коли вечір перед Новим Роком погідливий и тихий, будут жнива
погідні й тихі, а як є вітер або заверуха, будут в жнива слоти й часті дощі.

І о р д а н. До свяченої води на святий вечір и Іордан треба постити.
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Свяченою водою треба умитися то буде* ядрений і здоровий, як тота
вода". Свяченою водою кропить господар несучи при тім два бохонці
хліба, хату, гумно, стайні и всі будинки, а при тім робить свяченою
крейдою (часами також и тістом перемішаним з крейдою) хрест на
одвірках усіх будинків и на стінах. Від тої води мусить утікти з будинку
нечистий" (злий дух). Вода освящена на святий вечер ( святовечірня")
е найтвердша", має найбільшу силу, и її переховується в пляшці над
ліжком через цілий рік, аж до другого святого вечера.

На святий вечір і Іордан бувают звичайно найбільші морози з вітром
і заверухою: то злий дух так ся злостить що єго виганяють з води
а тисне морозом и заверухою для того, щоби люде не могли з процесію
піти до ріки и посвятити води тай щоби єго не виганяли. Коли
священник святячи воду трійцю" (три свічки образ св. Тройці) вложит до
води, утікає злий дух, и в тій хвилі мусит конче понад людьми зо
злости закрутити вітром. То діє ся лише хвильку  бо єго" (злого духа)
сили опускают для того, як воду освятят, то мусить на дворі
помокнути" (мороз пустити). Погода або заверуха на святий вечір и Іордан
ворожат погідну або елітну осінь. Ввечері на святий вечір бігають дівчата
щадрувати" попід вікна. Щадрують перше господареві а потім осібно

хлопцям и дівчатам, що суть в тім домі. Церемонії при вечері на той
вечір перед Іорданом, котрий називається щедрий вечер", суть тії самі,
що на святий вечір перед Різдвом.

Щедрівок" тут не подано, бо суть вони позбирані вже в збірниках
народніх пісень.

На Стрітеннє стрічається и бореться зима з літом. Як на Стрі-
тенне єсть мороз добрий то буде вже літо (рання весна), бо того дня
мороз б ючися з літом витиснув вже всю свою силу а як капає зо
стріх то ще зима довго ся протягне.

Пущеннє. В понеділок по м яснім пущению неможна прясти, бо як
де худоба в літі скалічить то в рані тій будуть множитися хробаки.

В понеділок по сирнім пущенню не можна такожь прясти, бо будут
в сирі хробаки. На м ясне пущеннє треба конче потаньцювати, бо не
вродят коноплі, котра дівчина того дня не таньцювала, буде ся єї меже
коноплями (беручи коноплі) дрімало" (такі маленькі и нездалі вродят ся).
Таньцюючи не треба підскакувати, бо коноплі будут не рівні (в однім
місці більші в другім менчі). Котра дівчина таньцює рівно  вродяться
єї рівні коноплі". На сирне пущеннє по вечері треба конче з їсти яйце,
то піст не вкучить ся але скотить ся як яйце. В понеділок, перший день
великого посту, понеділок вступний" треба в хаті побілити стіни
и помити лави, столи й всю посудину  щоби нігде не було нічого
масного.

Хто хоче знати, котра баба в селі єсть відьма  відбирає коровам
молоко, то нехай на сирне пущеннє, коли їсть на вечерю пироги з
самого сира, з остатнього пирога, котрий їсть, зіставить під язиком трошка
сира и нехай тримає єго там через цілу ніч. Рано в вступний понеділок
вийняти той сир спід язика, зав язати в шматинку, а з шматинкою
.зав язати в пазуху від сорочки, и носити єго через цілий великій піст.
В велику п ятницю, як піде до церкви, забачить певно відьму, бо на
голові єї буде скіпець и стільчик (на котрім сідають доїти корови).
При тім треба пильнувати, щоби перебираючи в неділю сорочку не
забути перев язати сира. Одна ґосподиня носила так сир аж до цвітної
неділі. В цвітну неділю, збнраючися скоро до церкви, забула
перев язати сир коли прийшла з церкви и опам яталася, що забула в сорочці,
що її скинула, сир не було вже там сира, але на пазусі велика дзюра.
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Відьма післала миші, щоби той сир з пазухою виїли, часом посилав
чорта, щоби той сир викрав, або таки сама прибіжит і сир з пазухою
виріже, а тоди ще гірші пакости буде робити чоловікові зі злости. Кто
доносить той сир аж до великої п ятниці, той зобачит відьму, а відьма
о тім вже знає, кто її видить, прийде сама до господині, буде дуже
перепрошати і просити, щоби нікому про це не казати, що она відьма
и вже певно не відбере корові молока.

На Є в д о к і ї (1 марта) найліпше закладати розсадники и сіяти
розсаду (капусту).

На Сорок Святих (9 марта) як є мороз  то то вже остатній
мороз того року, а як тепло то буде еще 40 морозів.

На Теплого Олекси (17 марта) треба виставляти пасіки зі
стебника, і сіяти овес доконче хочби и по снігу або навіть на рілі
було болото: Сій овес в болото  будеш збирати злото". На Теплого
Олекси вже прилетять буськи и друга пташина з теплих країв, и в тім
часі мусить конче ще упасти хоч малий сніг, бо пташина принесла з со-
бою на крилах як летіла з таких світів" (з так далекого краю) троха
сьнігу.

На Благовіщеннв (25 марта) як знесе курка чи гуска, чи
качка яйце, то не можна того яйця підкидати під квочку, бо вилізе
з нього відміна. Одна господиня підкинула яйце що знесла гуска на
Благовіщеннв під квочку, тай з того яйця вилізло не гуся, але якась
відміна мало голову дуже велику, а замість пуху поросло було клоч-
чем. Друга знов господиня підкинула таке яйце то й з нього вилізла-
ящірка. Корова, що утелит ся на Благовіщеннв, буде давати дуже
багато молока а теличці також добре поведеться й буде дуже добра на.
молоко.

На Благовіщеннв борони Боже що робити. Одна господиня спекла
на Благовіщеннв хліб, здається що вже їй так випало. Вийняла вона той
хліб з пічи красний удався, нема що казати, розкраяла, дивиться а там
сама кров. Крав другий, третій, четвертий, тай там кров. Зачала вона
плакати, заводити  посходилися люде  тай казали: А добре еї,
так нехай на таку врочисть (урочисте велике свято) не пече хліба, вже
сама Матінка Цудовна так дала, щоби еї за своє святінко вкарати". Той
хліб по тім забрали по всіх церквах, тай показували. Я сама була на
відпусті в NN, і там був той хліб в шафці за шклом-- показували єго
там всім людям. (Про сей случай оповіла мені старенька 93 літна
бабуся). Яка погода на дворі на Благовіщеннв так само буде и на
Великдень. Яке Благовіщеніє, таке Воскресеніе

Шутку, що посвятят в неділю ц в і т н у, треба сховати за образи
а кавалок занести до пасіки то будуть вестися бджоли. Як принесуть
шутку з церкви, треба ликнути одну базьку  то не учепиться фабра.
Як виганяють на Юра перший раз худобу в поле, треба виганяти
шуткою, то худоба буде гладка як базьки на шутці.

В четвер великодній живний  треба підкладати під квочки
покладки то добре будут вилазити курата, качата й гуси тай будут
вестися. Корова, що утелиться в живний четвер, буде давати багато молока, а
теляткові добре поведеться. Кому худоба не ведеться, то треба купити
собі теличку або лошичку, що уродилася в живний четвер то дочекається
худоби и буде дуже добре вестися.

Як в великий четвер падає теплий, густий дощ, то буде
урожайний рік.

Того дня приготовляється більшу вечерю як звичайно. Пироги й
голуби (каша гречана завивана в листки квашеної капусти) мусять бути
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конче. Вечеря називається багата", а господиня уже цілий піст напоми-
нае челядь, щоби не варили багато капусти, не вибирали головок и
шанували олію, щоби стало на багату вечерю бо як з їеьте тепер то
що будете мати на багату вечерю? В живний четвер по відправі
Страстей, сходяться умерлі до церкви. Умерлий священник править для них
страсти. Не кождий однако може їх бачити тілько декотрі, котрим вже
так Бог дасть така душа у Бога щаслива є. Мала одна баба дочку
одну, котра єї вмерла. Цілими днями нічого не робила, тілько плакала
та плакала. В живний четвер по відправі Страстей коли всі люде
вийшли з церкви сховала ся она в кутик  тай єї в церкві замкнули, бо
дуже она хтіла зобачити ще раз свою дитину, як прийде з умерлими на
відправу. Сидит она там, сидит; аж коли вибила дванайцята година, чує
она, вічиняют ся двері до церкви  зачинают входити люде якісь до
церкви. Небіщик паламар, Йван, що вмер буде тому зо 20 літ, засвічує
свічки на престолі тай по церкві як на Великдень. Священники, котрі
були тут на парафії, тай ту повмирали, вбирают ся в фелони зачинают
правити а дяки, також ті, що повмирали, зачинают співати. Понаходило
до церкви повнісенько людей а самі умерлі  а на самім кінці іде и еї
дочка и двигає на плечах великий-величезний збанок аж ся зігнула та
ледви йде так, видко, єї тяжко. Зобачила маму свою тай каже: Ай мамо,
мамо! що ви робите, що так плачете за мною та не даєте мені спокою
на тамтім світі. От дивіт ся як мені тяжко, бо в тім збанку я мушу
двигати ваші сьльози. Не плачте так за мною  то мені буде лекше.
Утікайте сами відси  бо як умерлі вас почуют, то вас розідрут на
кавалки". В тім умерлі зачинают ся оглядати тай кажут до себе: Десь ту
чути якусь сиру душу (живого чоловіка), тай всі кинули ся до кута де
стояла тая баба. Баба настрашила ся, зачала втікати а умерлі за нею.
Вже туй-туй були-б єї догонили, а она скинула з себе курман (верхну
одіж полотняну) тай кинула їм. Умерлі вхопили той курман, а гадаючи,
що то той живий чоловік що був в церкві, подерли єго на малі шматочки.
Так були би єї роздерли, якби була не скинула з себе курмана тай не
втікла. Від того часу вже баба перестала за дочкою плакати. Другий
чоловік знов як вийшов в живний четвер по вечері на двір, то видів, як
коло церкви ходили умерлі з процесією зо світлом в руках, священники
несли моистранцію та плащеницю, чув навіть як дзвонили дзвони и
співали".

В живний четвер або в великодню п ятницю печуть люде
паски. Як запалити в пічі на паску  то відьма, котра хоче відібрати
молоко від корови, прибіжить конче до хати тай буде просити щоби їй
чогось дати або пожичити. Прибіжит тай каже: Ай пожичте-но мені
сірника, лопати або якої-будь дрібниці то тоді треба уважати щоби їй
того не дати і треба вийти за нею на двір, уважати щоби она собі
сама чого не взяла з подвір я, наприклад: кавальчик патичка, або кілька
стебел соломи. Відьма біжит тому, бо як запалят на паску в тій хаті,
де она відбирала молоко, то її зачинає печи коло серця тай палити.
Тому она біжит и просить, щоби їй що дати. Як їй дати що-будь, або
сама собі візьме, то її вже перестає печи  і вона знов зможе через
цілий рік відбирати молоко; а як їй ке дати нічого то вже більше
молока не відбере. Як котрій господині роспукнеться паска по середині, то
знак, що .вона вже того року умре. Як паска удасть ся красна, гладка
буде той рік щасливий; як ся не удасть, потріскається то не буде
щастити буде якійсь припадок в господарстві  та ктось мусит доконче
в хаті умерти.

Як в велику п ятницю погода и сонце світит, треба сподіватись, що
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будут на передновок" (весні) часто перепадати теплі дощі тож и буде
красний урожай; а як іде дощ, а ще до того з вітром, буде посуха з
вітрами не буде урожаю.

Коди печуть паски, є ще один спосіб пізнати відьму: Господиня идучи
через цілий великий піст до церкви через всі п'ятниці на преждеосвя-
чену службу божу, кидає що-п ятниці виходячи з хати одно поліно дерева
на піч. Тії поліна ховається, і ними зачинається палити на паску,
розпаливши зложені навхрест у челюстах. Коли тії поліна розгоряться,
починає відьму печи коло серця і вона мусить доконче прибігнути тай
стане просити, щоби їй що пожичити або дати. Але не треба їй нічого
дати, и уважати щоби она собі сама чого не взяла, то певно вже молока
більше не відбере.

На Великдень. По освященю пасок коло церкви біжат усі
додому и там засідают коло застеленого стола до свяченого". Господар
відкроює від паски чотири цілушки з чотирьох боків и дає їх їсти
худобі то худоба не буде слабувати, а крім того свяченою солониною
намащує очі худобі, щоби очі не боліли.  Цілушка з паски ховається
старанно через цілий рік, и уживають її потовчену з водою яко
нехибний лік на пропасницю". Відтак усі діляться свяченим яйцем жичучи
собі взаємно: Дай Боже в щастю в здоровлю дочекати Воскресенія
Христового на безрік (другий рік). Шкаралупу з яйця не годиться кидати
під ноги (на землю), але пускають на воду. Тота шкаралупа плине аж
до Рахманів, і вони аж тоді святкуют Великдень. Декотрі викидають
шкаралупи з яйця свяченого на хату над дверима входовими до хати,
щоби всі люде знали що в тій хаті Великдень.

По спожитю свяченого біжат хлопці на цвинтар дзвонити, бо того дня
дзвонят у дзвони цілий день  таксамо другого і третього дня свят.
Котрий хлопець найскорше задзвоните обробить найскорше жнива, и
вродиться йому найкраще збіже. Того дня не годиться спати бо кто спить
на Великдень, тому заросте дуже просо, і буде потім дрімати в просі
(виполюючи хопту).

Того дня всі веселі! бо кто того дня сумує, буде мати цілий рік
сумний.

Кто на Великдень умре того душа щаслива піде до неба бо небо
того дня отворене.

По заході сонця не годиться їсти свяченого", бо кто-би їв, той буде
мати цілий рік курячу сліпоту, аж до другого Великодня, поки не з їсть
свяченої печінки.

Великодній понеділок званий також обливаний .Хлопці обли-
вают дівчат водою а котра хоче від того викупитися, мусит давати
хлопцям крашанки" (крашені яйця). Того дня як і на Великдень виво-
дят коло церкви ягілки   дівчата и хлопці осібно  співаючи при тім
ягілки. В ягілках тих дівчата нераз дрочать хлопців приспівуючи до них,
и за тоє хлопці на них нападают напр.

Пішла-би я кривого таньцю
Та не виведу я ему кінцю.
Молоденька все стихенька
Щоб свекрухи (мами чоловіка)

не збудити

А збудивши не вгодити
Горнець каші наварити
А до каші грудка масла,
Кому дати? дівчаткам.

И повторявсь знов тую саму пісьню, додаючи при кінци:

Горнец каші, помий, наварити
А до каші, помий, грудка мазі.
Кому дати? парубкам.
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Хлопці впадают тогди в кружок співаючих так дівчат и розганяют їх
мстячися за свою зневагу.

Або ще напр. так:

А де ти зазуле бувала? (bis) Тай тую діброву гасили
А як та діброва палала? Кілько в тій коновці водиці
Та як дівчатонька воду коновками носили Тілько в дівчатоньках правдиці.

Хлопцям-же приспівуют так:
А де ти ти зазуле бувала? (bis)
Як тая діброва палала?
Та як парубочкн решетами

воду носили

Хлопці бавяться також в вола . Чіпає один другого за поли руками
и біжать в великім ланцюху кричучи: Гей соб-собе . Виводять коня:
двох парубків оден на переді, другий за ним кладуть собі на рамена
дрючки, покривают їх кіцем і на тоті дрючки гей на коня сідає один
парубок и їде поганяючи. Спереду причіпают голову кінську ззаду хвіст.

Часами будують вежу. Стає чотирьох хлопців сильних кладучи собі
руки на рамена по двох у парі двох на переді а двох за ними. На їх
рамена стає знов двох хлопців положивши собі руки на рамена, а на
раменах тих двох стає знов оден и так идут доокола церкви.

Инші перебираються за жида, жидівку, діда, бабу, циганів и идут по
колії від одного до другого з людей що приглядаються забаві просячи
о милостиню а жида знов купувати: повісма, клоче, покладки, наводячи
комичні епізоди з житя тих людей, котрих' представляють. Нахил до
наслідувань других особливо комічних сторін житя  мають тутешні люди
дуже великий. Нарід дуже дотепний, шутливий і потрафить підхопити
всі комічні епізоди з найбільшою точністю, котрому не зрівнає
найперший актор и комік великих сцен театральних.

В ягілках змальовує нарід: свою журбу та лиху долю, свою радість
та смуток. В ніжних поетичних піснях вітає поворот весни, то знов
вітаючи золоту волю  проклинаючи панщину котра його колись давила,
от напр.

Ой сива зозуленько Як паньщина дякувала.
Закуй (2) нам раненько ф Хлопи сидяг люльки курят,
ОЙ чи-ж я вам не кувала А пани ся грішми журят.

Про Коструба. Третього дня Великодніх свят, ц. т. вівторок
великодній по відправленю богослуження в церкві и по обіді іде забава
як першого і другого дня. Дівчата виводят ягілок, співают забравшися
за руки, а хлопці виводят вола, коня, вежі, перебираються за цигана
циганку, діда бабу, жида-ганделеса, що ходить по хатах купувати яйця,
кури, повісма, клоче та старі річи, наводячи смішні епізоди з житя людей,
котрих представляют. Напр. циган краде, що тілько де попаде, від
дівчини хустину з рук, від хлопця ножик, крашанку, ба навіть шапку або
капелюх. Циганка ворожит дівчатам з долоні, або фасольок їх долю,
що віддадуться восени за парубка, з котрим любляться. Дід з бабою
ходят по жебрах та жалісним голосом просят о милостиню, удаючи
калік та немічних, а відійшовши на бік танцюют, тішачи ся, що удалось
їм у легковірних людей утуманити милостиню. Дід грає на лірі пісні
побожні, а коли слухачі на бік відвернут ся, тне козачка а баба йде
в присядки забувши на своє каліцтво, котре перед хвилею удавала.
Жид ходит від одного до другого з присутніх, торгує ніби-то речі, на
продаж виставлені, шахраїть в виплаті грошей а зараз-таки спотикає
його кара буків або арешту від вибраних судіїв з хлопців.

Тай тую діброву гасили
Кілько в тім решеті водиці
Тілько в парубочках правдиці.
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Перед заходом сонця коло години 5-ї хлопці під ростки до літ 18
робить коструба", себто парубка гидкого, опущеного, котрий мав-би охоту
женитись» Коструба роб'ят з патика, кавалка от так з 20 центиметрів
довгого патик липовий, або вербовий,  ножиками затинают уста, очі,
ніс, уха, бороду» Розуміється, що риси тії не суть докладні, а тілько
відзначені головні контури; вуглем зазначені брови, волосся, вуса та
борода. На голову дають стару подерту шапку, а самого завивают у старі
подерті лахи, як куртку, жупан- Тоє приготовленнє коструба відбувається
за ровом цвинтаря або у господаря що мешкає поблизу церкви. Товпа
малих дівчат та хлопців приглядається цікаво тому приготовленню. Так
прибраного коструба* кладут на мари з двох патиків невеликих, в
середині з собою получених двома поперечними патиками (мари єст то рід
ношів, на котрих несут умерлих до церкви, а потім до гробу), чотирох
хлопців беруть мари на плечі и несут їх на цвинтар з кострубом. Хлопці
малі причипляют до прутиків кавалки паперу и несут їх піднесені
догори мов хоругви при похоронах.

В часі коли хлопці приготовляют коструба, дівчата на цвинтарі
зібравши ся в купу сміються з коструба, що він такий гидкій-бридкій
тай хоче ще женитися, та вибирают споміж себе одну дівчину, ніби
наречену коструба, котра вийшовши з гурту дівчат питає: Кумцю, любцю
чи не виділисьте де мого кострубонька? З гурту відповідают їй: Он
там під крамницею торгує для миленької спідницю, хустку і т. д. (якійсь
жіночій стрій). И дівчина ніби зажурена, що відвертаннєм від коструба
стратила нову спідницю, хустку, etc. дарунок від кострубонька, щоби
дівчину для себе прихильнішою зробити  починає співати зразу сама, а
потім потягают за нею и решта дівчат:

Головонько моя бідна
Журбо моя непотрібна,
Ой що-ж бо я учинила,
Щом коструба не злюбила.
Приїдь, приїдь кострубоньку
Стану з тобов до сьлюбоньку,

Ой в неділю та раненько.
Стану з тобов до сьлюбоньку.
Та на білім каменоньку
Та по раннім читаноньку
Стану з тобов до сьлюбоньку.

Поки хлопці приготуют коструба и принесуть на марах на цвинтар,
дівчата співают тую пісьню кілька разів а потім інші пісні.

Підчас того інтермецо не відбувається жодна акція,  але всі доро-
зуміваються, що коструб взяв шлюб з дівчиною, котра віддала ся за
него не з любови, але злакомившись на його дарунки. Життє їх протоє
не упливає в щастю, бо жінка нишком заглядає за хлопцями красшими
як коструб.

Тимчасом коструб умирає і хлопці несут єго на марах ховати.
Гурма дівчат та хлопців окружає внесших коструба на марах. Серед

сьміху обносят єго по цвинтарі наоколо церкви кілька разів. Жінка, що
коструба за житя не любила, тай по смерти не жалує, бо співає:

Слава-ж тобі Христе Царю
Що мій милий на цвинтарю!
Слава тобі Исусе Христе
.Не буде мя кому гризти.

Як на лаві лежав то еще було трохи жаль,
А як з лави зняли, всей жаль відняли".

Підчас того обходу з кострубом сміються дівчата з такої пісьні жінки
по смерти чоловіка, а хлопці б ют їх за тоє щоби на похороні не
сміялись, але за небощиком плакали,  а тимчасом другі хлопці копают
на рові цвинтаря гріб для кострубонька. Гріб той не глибокий, от так
з 8 10 центиметрів, а копають його ножиками та патиками. Відтак при¬
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носять коструба до гробу, кладуть його там, та присипают землею
дівчата-ж співают пісню про повернену весну.

Ой вже весна воскресла,
Що-ж вона нам принесла?
Принесла вам днину урочу (красну)
Та красу дівочу.

Та веселість при похоронах злостить хлопців, тож они розганяють
дівчата и силують їх та тягнуть іти плакати та заводити на гробі
коструба. Злапавши яку дівчину або молоду молодицю, силоміць тягнуть
її на гріб коструба, силують її клякати, бити поклони та молитись за
коструба. И то все повтаряється досить довго серед загального сміху
та реготу, бо дівчина злапана виривається і не хоче клякати та молитись.
По захрді сонця розходяться додому.

Коструба з гробу добувати не можна бо коли-б хто, хоч-би
припадково, гріб єго розрив то буде зимна весна, упаде ще сніг, та верне
мороз.

Подав Наум Калюжний.


