
Kazelės špuosā 
 

Vėina kārta, ka mona tievalē bova išvažiavė i torgo pėrktė vištītiu, buočios mon 

papasakuojė vėina ėstuorėjė, katrou nuorio ė jums papasakuotė.  

Senē senē vėinuo suoduo, kor bova tik trīs truobālės, so baba gīvena Kazelė. Anou 

pažėnuojė vėsamė valsčiou. Bet ne diel tuo, ka vaikis bova dėdlē mėnks ė vėsumet pasiriedės so tās 

patēs drabužēs: suluopīto švarko, katruo ronkuovės bova ėlgas ė noskarosės, ont galvuos tabalava 

buočiaus kepeliušos – be anuo ni kuojės i lauka nekeldava. Rodėni ė žėima brazdiedava su 

klumpiems, vo pavasari ė vasara lakstīdava basuom. Nikumet nesėrga ė nedejava, nakriuokė ba 

rēkala. Vėsumet bova linksmos ė, kap saka mona babūnė, žuodė kėšenie neėiškuojė ė vėsiuokius 

špuosus krietė.  

Kazelē bova pėnkiuolėka metu. Plaukā rodė, žondā pėlnė strazdanu. Vaikē, sotėkė anou, 

šaipīdavuos, vadindava smorglėnio, smėrdalio ė vėsēp kėtēp. Kazelė neimdava i galva – nusijiemės 

kepeliuša, pamosoudava ė noliekdava par laukus.  

Vėina karta juomarkė Kazelė išgėrda vargša biedavuonės, kāp anou apmuovė tuoks 

Pietris. Vaikiou dėdlē parūpa ė pradiejė teirautėis. Žmuogielis papasakuojė, ka Pietris – dėdlē baguots 

ūkininks: toriejė daug karviu, kiauliu, vėštu. Vėins so sava patė vėsū darbū nodėrbtė nespiejė –somdė 

kėtus žmuonis. Dėrbdava nedielė, dvė, kėts – ė mienesi. Vo, ka atēdava čiesos sumuokietė zapluota, 

tas tiktā apšaukdava, ka prastā dėrba, ė išvarīdava. Jau daug tuokiū vargšu bova, katrėi dėrba dėrba, 

vo ožmuokesnė ni kuokė.  

Nusiklausė, kor tas puons gīven, kėik karviu tor, kor vėštas laika, kumet kiaulės šer. 

Ēdams nomėi, somėslėjė, kap pamuokīs ton basuoti.  

Po kuokiū trijū nedieliu rīta meta, ka gaidē dā mėiguojė, Kazelė ilinda i puona kūtė, 

surinka vėsus kiaušius, sosėdiejė i kepeliuša ė pakavuojė krūmalie. Ėš aptvara ėšlēda kiaulės, katruos 

tujau pat sopoulė i daržāli – neblėka ni cėboliu, ni žėrniu, ni popu. Rėstiuom nobiėga i ganīkla ė 

išmėlža karvės. Pėina lakė vėsė suoduos šonis ė katėnā. Kiaušius nonešė pamiškie gīvenosem Ontē. 

Ons natorieje ni kou jiestė, ni kou gertė.  

Kazelė tēp dėrba nedielie vėina – do kartus. Puonālis nagaliejė soprastė, kor kiaušē 

prapol, diel kuo karvės pėina nebdoud, vo kiaulės bėng anou pati so vėsa truoba apkastė. Keravuojė 

kelės naktis ėš eilies ė vėins, ė so šonėmis, bet nieka nenukeravuojė. Vo Kazelė, kor ējė, tėn ė 

pasakuojė, ka ož vėsus darbus vėsė solauks atlīgė: ož gerus – gera, ož prastus – prasta. Suoduos šonis 

ė katėnā būrēs soka ratus aplink anou, vo žmuonis ronkuoms trīnė ė joukies. Sotėkė Kazelė, 

nusijimdava kepeliušus ė žemā kluoniuojuos.  

Puonālis soprata, ka tēp ė gala solauks, je nieka nedarīs. Vėina sobatuos dėina, saulē 

tekont, patraukė ons i suoduos gala. Ējė ėš vėinuos truobuos i kėta ė kuožna atsėprašė. Kuokė nedielė 



Pietris takava. Vo ka parējė nomėi, bova tuoks kontėns, ka poulė karvės bočioutė, kiaulės gluostītė, 

vėštuoms pripīlė pėlnas geldas lesala, atsisieda ont žemės ė oždainiava.  

Nu tuos dėinuos nieks iš Kazelės nebsėjoukė – vėsė sveikėnuos, gero žuodio 

mėnavuojė. Vo ūkininks Pietris so vėsās gerā sotarė, oždarbi muokiėjė kuožna dėina, dā ė kiaušiu 

pridiedava, ė pėina ipėldava. 

 

 


