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PAVELDS

Vîru ër muotrëðku
darbâ
(Atkelta ið 63 p.)
Þëima vîrâ kërta, veþë ëð gërës rôstos, medius, ðakas, vërbus.
Rôstu privers malkas, miediu priveð po kelës deðimtës aðiu (aktainiu), vo ðakû ër vërbû – vërtënës. Pavasari, snëigou lçdont, medius pjaustë, skaldë, diejë i tam tëkras medënîèës. Medënîèës
bova kap þardëina – vëino stuogo. Sëinu nabova, ka vies parpûsto;
kas par dëdomalis – bogo bogo!
Dvarë ër vësë dvarëðkç vësomet pernînkðtçs ar propernîkðtçs
medçs kûrëna. Parsëneð mergës ëð medënîèës. Muotrëðkas skëlas patës toriejë sosësmolkintë këkvëina karta – ar ðvënta, ar neðvënta dëina.
Trinkas bova po kelës: vëina – koknie, këta – oþdoralie. Ka dous
medius, pomt, pomt atkîliedamë oþ galvuos. Ka kuokius medius
pakëð po peèiaus, degs tratiedamë, spruogëniedamë kap droska.
Matît, bus medç iðdþiûviejë, ëðpëntiejë.
Advëntë patës gaspadënës çjë sava pravënto, kalvarato i dvara
verptë. Bova tam tëkros noms, kor muotrëðkas verpë vëlnas, lënus, pakolas, paðokas. Kori maþ teguliejë, ðarpç verpë, liûb ëðbûs
po nedielë, vo koriuos liûb lëgvç teverps, ëðbûs po dvë nedielë.
Mergiu neprijiemë. Reikiejë verptë dëdëlç pluonâ ër dëktâ. Lënus
reikiejë parsëbrauktë so pribrauko, ka skaras suminkðtieto. Pribrauks: ðlouta aprçs kuokio marðkuono drabuþio, primins plateiji
ðloutas gala so kuojë pri þemës, vo kuota pajims deðënë ronko,
kairë – lënus, ër sosëlënkë, panaðç kap dabar mintovâs, ër brauks,
tik, þënuomâs, ðloutas pri þemës neprilçs, kap dabar mintovus, ka
solçd. Toriejë këkvëina gaspadënë verptë talku skaièiu pagal valduomas þemës valaku skaièiu. Paprastâ nu dvijû valaku reikiejë
10 talku soverptë. Vëina pana lënkë gëjës. Lonktis bova so puosmâs.
Kâp tik puosma pralënks, tujau trakðt sotraties lonktis, ër toriejë so
posrîðio parrëðtë.
Atkuoèç audë aðtonsiûlës pluoniausës druobës ër poikiausius
mëlus ëð vëlnu. Dvara vîresnîbë vësumet neðiuojë so nomënçs
baltënçs. Druobës audë per 30 puosmu skëita. Siûlâ bova soverpamë tçp pluonâ ër lîgç, kap ka dabar îr kruomënç bielç.

Pavasari, paðalou iðçjos, ër këik dërvuoms apëbrëdos, çjë artë
dërvu. Dërvas reikiejë so þombçs sokartuotë, paskou akiejë. Bolviems, mëiþems ër lënams so þombçs dërvas kartuojë. Paskou
liûb sietë, so þombçs apartë, apakietë ër so vuolo apvuoluotë.
Darþëninks rûpënuos darþâs. Toriejë dëdëliausi ër poikiausi rasuoda, kor klestiejë batvënç, kopûstâ. Popas, sietënius, ruopës, rëdëkus, markus siejë tëisç i eþës. Gaspaduorç lçda mergës darþû dëigtë,
laistîtë daigû, vo apþielos – ravietë. Kas bova par darþâ! Po darþus
agounas rauduonava, ramunës geltuonava, krienas, krapâ þaliava, vo
sauliegrouþu þëidâ kap kuokëi þiobinèç vën i saulë þiobëna.
Suodëninks viel sau darbëninku toriejë. Dëigë kor reikiejë jaunas vuobëlelës, ðiepiejë, sauðakës pjaustë, kerpës nokaiðëniejë,
vobelis, grûðus kalkçs baltëna. Kas par suodâ bova, dëdëliausë
krûmâ. Ëðpëltë takelç, sodëigtas þîdontës þuolës. Suodûs vëskuo
bova: grûðu, vobëlû, treðniu, vëiðniu, slîvu, agrastûm, vaðuokliu,
braðkiu, avietiu. Aplinkou suoda bova apdëigtë dëdëlë medç, ka
viejç þëidûm nenudauþîto, rodëni vaisiu nekriestu.
Lig ðënpjûtës vîrëðkëijç taisë aplink dvara kelius, tvierë tvuoras,
veþë mieðlus, raikë pûdîmus, kasë po laukus griuovius (parkasus).
Vasara vîrâ çjë ðëina pjautë. Po lonkas baltë kap golbç baltava.
Godës (trûtus) toriejë îkëðtus i skûrënës makðtis, ka marðkënç
nenosëtepto. Godës bova stuoras, kûlënës, nibiðki netaðîtas. Kaðtava kelës kapeikas, vo dalgiou galôstë oþteka kelëms deðimtims
metu vëinuos. Brokðtës patis liûb pasëdërtë. Velienas kasont kor
ras ôþoulus sovërtusius ëð tû pataðîs, nuablious lëntelë ër galous
dalgi. Lonkas bus ðlapës. Pamërkîs vodënie brokðti, ontsûdîs (ontbarstîs) smolkiû smëltiu ër brauks dalgi. Smëltis toriejë maþuo
terbelie uþ dërþelë prikabënë. Nupjuovus këtëijç padiejë muotrëðkuoms griebtë ðëina, dþiuovintë, stumtë pakûgës ër kriautë kûgius.
Toukart ið kûgiu sviets ðëina ër teveþë. Ðëinveþiû ðakiu nebova.
Reikiejë ðëina so kliebçs veþëma primestë ër ëðmestë. Ðëins bova
sosëgoliejës, galiejç gerus kliebius pajimtë.
Kâp dvarûs liûb praçtë rogiûm pjuovëms, neteka ëðgërstë.
Rodëni darbëninkâ toriejë brûgstë so varsto, rogius çtë sietë,
paskou – i kûlës. Vëskou kûlë so spragëlâs.
Mergës neðiuojë so marðkuonâs sëjuonâs, guobies so marðkuonâs raiðtelçs, vo i laþa çjë ër i laukus – so lënënçs raiðtelçs
apsëguobosës. Paskou pradiejë po dontieli (drûþelë) mestë rauduonu þëèku, vo kor jau baguotesnës, serenâtës, gaspadënës par
përðta platoma metë þëèku drûþelës. Ont galû gala pradiejë tuokiuoms pat drûþeliems þëèku ataustë ër ëðçjë jau longoutë raiðtelç.
Rodëni darbëninkâ braidë po porvus lig posës staibë. Muotrëðkas
çjë i baþnîèë raiðtelie sosërëðosës kruomënë koskelë, batus (daugiausç – kuokius èeverîkus), kningas, vo nuçjosës liûb isëdietë raiðtieli.
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