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Koszenie i ustawianie zboża
No to najpierwsze zaczynało się od od żyta. No dorodne były te żyta takie no. No to
ojciec szet i moja ciotka i moja mama i też nie mogły nadążyć za niem, kład. Jak
wyszed na pole w kapeluszu, zdjął kapelusz, przeżegnał się i no i co tam, splunął w
garści jak się przypiął do tego koszenia to te dwie kobieciny nie mogły sobie za nim
rady dać, bo to było żyto dorodne. A potem wiązania, no wiązania w snopy, układanie
w dziesiątki, zakładanie czapki na na ten dziesiątek. To też trzeba było kogoś takiego
wprawnego...Czapki, bo się w dziesięć, jeden snopek się stawiało. I dziewięć w koło i
później tu górą wiązało się powrósełkiem, a to znaczy osiem się stawiało, dziewiąty w
środku, a z dziesiątego czapkę się robiło. No tak równiało się ten snopek, późni się
rozkładało to, to zboże i to powstał, a późni się zakładało na to i tak że jak był deszcz
to oblatywało po tej słomie na, na dół a nie zamokało w środku.  […] Każdy liczył ile
ma kup tego zboża. No to już jak miał dwadzieścia kup danego tam gatunku to już
dobrze, to już była niemała ilość. No i  później po życie zaczynały się jęczmiona.
Jęczmiona to się kładło na tak zwane gaści, później się ich przekrącało na drugą
stronę i dopiero się wiązało bo się, bo była słoma na powrósła. Później była pszenica,
owies tak że już, żniwa były w pełni. […] No już jak te dziesiątki stały to się szło z
grabiami, zagrabywało się wszystko, żeby tam żadna słomka nie została. Tam nie
było słomki już na tym, to też  się stawiało w takie kuczki, ale jeszcze czasem się
przelecieli, bo tam może kłósek jeszcze gdzieś został.
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