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PAVELDS

MICKEVÎÈË UÞRAÐÂ
Lietuvuos naciuonalënës Martîna Maþvîda bëbliuotekas Retû kningu ër rokraðtiu skîriou, 165 fondë, tarp
këtû þemaitiu muziejininka, istuorika, kraðtuotîrininka
Mickevîèë Juoza rokraðtiu îr sauguomë ër do anuo
uþraðû sâsiovënç. Vëns ið anû pavadints „Ðëik tëik
medþegas ið baudþevuos laikû. Alsiedç. I-as sâsiuvinis“, vo ontros – „Ðëik tëik medþeguos laþams prisemintë“. Iduomiausç tas, ka èe J. Mickevîèios kai
kuriû þmuoniû pasakuojëmus îr uþraðës þemaitiu kalbo, tçp, kap ka tou laiko rokavuos anuo kalbintë þmuonës. Këtû tuokiû a panaðiû þemaitëðkâ paraðîtu anuo
tekstu bënt jau mums, þornala redakcëjuo, nier tekë
matîtë. J. Mickevîèios bova këlës tçp pat ið tû apîlinkiu (Plungës rajuona), gerâ muokiejë tou puotarmë
ër taisîklingâ, tçp, kap gërdiejë, uþraðë tus tekstus.
Ðindëin anëi mums – dedliausis tor ts.
Tekstus spausdënam 63–67 poslapiûs.

Atsëmënëmâ ið laþa
laikû (baudþevuos)
Þemaièiu vîskops toriejë dvîlëka dvarû, vo trîlëktamë pats gîvena. Laþa sunkoms vîskopa dvarûs niekou nesëskîrë nu këtû puonu
(pasauliniu dvarpuoniu). Senëijç, korëi çjë i vîskopa dvarus laþa,
saka, ka vëino vuotego plakë laþëninkus tëik vîskopa, tëik këtû
puonu dvarûs.
Laþos bova çtams nu vëina, dvijû, trijû valaku þemës. Nu dvijû
valaku toriejë çtë, ruoduos, pënkës dëinas laþa i nedielë, vo ðeðtôjë
dëina tik sau dërba. Laþa dëinuoms toriejë saulç tekont bûtë dvarë,
vo jie kas pavielous, tujau gaus nagaiku. Ëð laþa liûb palçs, ka
puoterams pazvanîs.
I Alsiediu dvara laþa çjë vësos Alsiediu valsèios. Gaspaduorç,
korëi somdë ðeimîna, tëi liûb sava pravënto lçs i dvara vaiki, mergë, vo jie netoriejë somdîtu, liûb patis gaspaduorç laþa çtë.
Uþraðë J. Mickevîèë, Maèiûkiûs, Plateliûs

Baudþevuos laikû
apriedâ
Muotrëðkas, labiausç mergës, riedies nomënçs drabuþçs. Galva apsegiuos somplieðënio raiðtelio. Sëjuono apsëvëlks ëlgo, stuo-

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

ro, posmarðkuonio, vo aprumbs bus ondiets platos, stuors. Marðkënç bova stuorë somplieðënç stoumenis, vo pridorâ, kou jau besakîtë, dar stuoresnë pragëjë, stuorë kap maiðâ. Ðiûrelkas kartâs
liûb siûs kruomënës, bet daugiau bova nomënës bielënës (bielinis
audeklos bova tuoks, koriou bielçs liûb apmes, vo vëlnuoms ataus),
ka je aviesi, î nagënës so autâs. Nagëniu, kap dabar ka îr, kruomëniu, nebova, bet bova nomënës ëðdërbtuos skûruos. Skûras patis
raugëna. Ëðverins ouþoula, eglës ër alksiu þëivies ër soraugs i tou
skîstëma so vësuoms þeiviems jau soraiþîtas nagënës. Klumpiu
nabova dar ë bûtë. Pri darba çtot nieks so þekiems, ponèekuoms
neneðiuojë. Dþiaugies apmotolë kuojës autâs ër nagënës apvîniuojë aparuoms. Ðvëntuoms dëinuoms liûb pasëstrajîtë vëlnuonçs drabuþçs, apsëautë batâs. Batâ bova brongë. Retâ kas teëðgaliejë nusëpërktë. Vësa kieli çjë batus i ronka pasëjiemë, vo vîrâ aulënius
batus ont petiû otsvierë kap smailinèçs çjë, vo primiestie tik apsëavë. Jie bova kels bjauros ër ðalta, avies so nagëniems, vo primiestie parsëavë i batus ër tëi jau skaities baguotë, vo biednëijç çjë
so nagëniems. Ër dabar dar senëijç çt vasara lig vielîba rodëns
vësa kieli basë. Apsëmaus tik poskelie prið vëiðkeli ër patemë
primiestie.
So þekiems (poèekuoms) teneðiuojë tik ðvëntuoms dëinuoms,
vo prastuoms tik gaspadënës ër gaspaduorç teneðiuojë ër dar apðernëijç gaspaduorç.
Koskeliems liûb apsëguobtë druobëniems ër kartûnëniems. Baguotuosës gaspadënës toriejë jau sëlkû koskas ër kosekelës, bet
dëdëlës koskas nedaug kas tetoriejë.
Vîrâ þëima vâkðtiuojë so kailënçs, speigâs toriejë kailë kelnës,
ðalbierka, keporë ër kailë tumpënës përðtënës. Ðëltesnio uoro neðiuojë pëlka mëla kelniems so luopâs, tumpëniems përðtëniems,
kuokçs muðtâs kailëraþçs. Kuojës avies i nagënës so vëlnuonâs
ëð kuokiuos palaikës sermiegas padërbtâs. Vo apatënç marðkënç
ër kelnës bova senas, ëðeðiuotas, soluopîtas. Vasara vîrâ vësë kap
golbç baltë baltava. Kelniems vëinuoms baltuoms somplieðëniems,
nomëniems, vo biednëijç prastiau riedies. Neðiuojë tçp, kap kas toriejë ër kuokës muotrëðkas bova. Jie kuokës soteþas bova, soverps,
sogorgþdols stuorâ. Marðkënçs vësumet neðiuojë pluonesnçs, nekap
kelniems. Karðtuoms dëinuoms vîrëðkëijç ër muotrëðkuosës muovies so ðiaudënçs kapalëðçs. Kapalëðios maþne kuoþnos muokiejë sau nusëpnitë.
(Nukelta i 64 p.)
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