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PAVELDS

Pri laþa prigoliejë
sargîbas
Mona abodo tievâ çjë i Alsiediu dvara i laþa, bet i sargîbas. Mona
tieva gimtënë – Þvërblâtiu suoduo, oþ vëina varsta nu Alsiediu, vo
muotinas gimtënë – Brazdeikiu suoda Lieplaukës parakvëjuo. Dvarë bova dëdëlç daug puonîbës. Vîskops bovës þmuonims gers, bet
prastë bovë vësuokëi dvara uriedâ. Ka vîskops liûb soþënuos anûm
ðonîbës, liûb rumbaus dvarëðkius uþ laþëninku spaudëma.
Rodëni vësuokës gerîbës veþë ëð vîskopa dvîlëkas dvarû i Alsiedius. Dvarû tëik beatmëno: Pasritënës(?), Rumðâtiu, Vaðtakës,
Alsiediu. Rodëni ër kelius liûb ëðplaks beveþot grûdus, kiaulës,
avis, þôsis, kalakotus, pîlës, gaidius ër bevaront karviu ër jautiu
bondas. Ëð këkvëina dvara liûb pristatîs pu 12 pasku svëista, vo
këik tën këitû sûriu, apîniû, medaus – kas tën beapsakîs. Vëskou
ëð dvîlëkas dvarû trîlëktamë (Alsiediu) liûb priims. Këik tën liûb
privaþioutë puonîbës: puonâ ont puonu, slûgas unt slûguos. Tujau pradies vërstë vërstë puonu tarnâ, korëi bova sargîbuo. Kap bëtis
pradies spëistë vësû puonu nomû tarnâ so stuotkâs kad parneðtu
puonams kavuos-smetankas. Pana liûb ëðdoutë kava-smetanka – tëik,
këik liûb priklausîtë kuoþnam nomou. Kaverka priveiziejë pana.
Vo grûdus mala ont rëndas. Rënduorç toriejë atsiûstë i talka
mieðlû veþtë kelës pormakas so kuopiejçs, kapstîtuojiems ër vedeklçs. Leibë jau ëð onksta liûb oþsikvëistë sava sosiedus talkâ, ka
Ðapskis parçkalaus. Vëinam sosiedou be mierkas somala, këtam
kelis roblius paþîèiuojë. Talkâ pats Lëibë toriejë doutë valgîtë. Posrîtç
ëðvërë avëþëniu mëltu kësielio, padiejë sausâ vërtûm vakarîkðtiu
bolviu, dounas pelainës kap salamaka, ër vësos posrîtës valgis.
Nu posrîtës kësieliaus daug lëka. Kaþkas unt jouka pasakë: „Ontdiek rogëniu mëltu, ëðvërsi pëitams kuoðës“. Tçp ër padarë. Pri
kuoðës – dvë sëlkës, sëlksoltës, parûgainë pëina, pelainës dounas. Talkininkâ pîkst, strëmëj þîda, ka tçp prastâ doud valgîtë. Vakarou nu pëitu i lëkosëijë kuoðë ontdiejë mëltu ër ëðvërë konkuolînë.
Paskou þîds pasakuojës:
–Ui, ka tçp gerâ daviau valgîtë, vo vës tëik jûsa ðeimîna nevalgë,
vo po Ðapskio bovosëijç valgë.

Baudþevuos laikû
dainas
***
Esu sau þmogelis laimos kuoþam darbë,
Vës man kluojës pagal Dieva nuora – bûk tau garbie.
Uþmokiejau duonë, kur uþdiejë puonas,
Gër moni uþtat uriedas ër konëgs klebuonas.
Atbovau laþa, nuors so dëdë bieda,
Nebëbëjau dabar puona ë sava urieda.

Mickevîèë Juozos (1900–1984). Portëgrapëjë ið Lietuvuos
Naciuonalënës Martîna Maþvîda bëbliuotekas Rokraðtiu
skîriaus, F. 165-111. Puotuograps neþënuoms

Þydou neskuoligs, nuorint kas nedielë
Përkis alaus diel prietelkas, gërdau prietelkelë.
Tonkç, kor dëdëlë tortâ, tëkruos laimës nier,
Kad puons ër tortings îr.
Nemainîèiau savo vargus i jo dëdës naudas,
Vo að vësad liksmos, ar aro, ar siejo.
Praðau, Dievë, bûk ër tuoliaus mona geradiejo.
***
Jau auðta auðrelë, praded vëðtas karktë,
Reiks mums, vargdienelems, pri darbelë çtë.
Atsëkels puonas, kaip kuoksai markintuonas,
Ðaukia unt urieda, suþadën ðeimîna.
Uriedas eidams, lendrë siûboudams,
Kelkët greièiau, balnuokët þërgelius.
Oi matoðë, kam to moni paugënâ,
Bova mestë i opelë ër i gëlë sëitovëlë.
Pëktë puonâ ër uriedâ,
Neduod mon èion paëlsietë,
Lçskis, saulë, tekiek, mienou,
Douk mums liksma vakarieli.
Uþgriauþ puonams ër uriedams,
Kad saulelë unsëlçda..
Padainiava Bubelâtë-Zubavièienë Marëjona 1927 m. rogpjûtë
20 d. Berþuorë, Plateliû valsèiou. Uþraðë Mickevîèë Juozos
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