
APLE TIGRELE 

 

Lėkėms 

Tigrelė, katelė, šeimuo atsėrada gan netikieta. Pabiega nabagēlė nu siaubinga gāla. 

Kėtėms katītems tep nepavīka. Vuo Tigrelė palinda po mašėnas, ėš baimes ožseruopštė ont varėkle. 

Tėn vargšēlė ėštupiejė vėsa nakti, ė vėsa deina.  

Darbs – vėsėms švėns dalīks. Rīta mēta vakū tetis sieda i mašėna ėr ėšvažiava. Išvežė 

ė katīti. Nuvažiaves, pastatė mašėna, ijungė signalizacija. Priėje vīrā ė klaus: „Dėl kuo tava 

signalizacėje tuoke keista? Kap katītis kuoks kniaukto“. Pasėklausė da vėsė, patraukė petes, ė nieka 

nebeėšgėrdė, nueje ė darba.  

Vakarė, važoujint nomei, apėnt, pasėgėrda keists balsielis. Bōva lapkrėte vakars. Pūtė 

vakarū vies. Smolke dolksnuoje lītus. Bōva jau tomse. Lėpont ėš mašėnas, šuove mintis, ka rek 

truopne paveiziete, kas tėn īr. Pasijiemė prožektuoriu, atidarė mašėnas vėršu. Ė tėkta! Kažkuoks 

gīvs padarielis pradieje ropuotė išteista ronka ī onti. „No, kas če daba, kokei če dīva“. Čiopa ī 

ronkas tuo padarieli. Soprates, ka tor katīti, pradieje so anou rokouteis: „No, iš kor to atsirada? 

Mažs kap kumštielis. Sušales. Drebous. Nebtori nė balsele. Akeles išpliestas, muset išsigondes esi? 

Ė kor aš tavi diesio? Vargielis to. Laukė palėkt negalio, sušalsi, a šunis papjaus. Ne! Rek nešte 

nomei vakams“. Isėkėša katinieli į onti ė nuejė į truoba. 

 

Puopėnėms 
 

Bova džiaugsma vėsėms ėr rūpestelė. Reikieje katele ėšmuokīt ėš turielkeles laktė 

peinieli ėr iestė. Auga ana mīlėma ė pečkėnama. Vārda davė vakā, pritarė ė tėvā. Atsėmėnė vėsė 

matīta multfilma, kor pagrindėnė artistė bova katelė. Vuo Tėgrė bova pavėdesnės i anou. 

Kap saka, ka ėš didelies meiles ė sosėrgt gal. Tep ė Tėgrele atsėtėka. Palėka smūtna, 

kailielis nutrioša, nebnuoriejė buovīteis. Sosėrga nabagelė. Vakā vuos nekriuok. Abodo, isidieje i 

maišieli, struošne nulakėna pri vitinuoriaus. Ons truopne apveiziejė Tigrelė. Vakams vėskou 

davadėje. Kap anou priveizietė, kap sodoutė liekarstės, ė da pasakė, ka ana īr trijū mėnesieliu 

omžiaus. Anei anou gīdė, slaugė nubuožne, kap sunkiausė liguonė. Bova priveizama, puopėnama. 

Greita ana pasitaisė. Viel bova linksma, gerā jiedė ė krietė visuokius zbetkus.  

Abruozdielis 
 

Tas Tigrės abruozdielis – akurat lietovėškas katelės. Ana ėšauga nedidelie, raina. Po 

kaklo balts znuoks, kap kuoks paėlgs kvartugielis. Vėsas kuojelės baltas, atruoda, kap smetuona 

kabėnosės. Galvelė nedidelie, akelės roda gelsvas. Ka kou mėslėj – prisimerk. Atruoda, ka jau snaus 

aba meiguos. No vėsoku aplinkou māta ė jaut. Auselės nedėdėles, statės. Ėšgėrst ėš tuolėj, ka vākā 



pareit ėš muokīklas. Tujau bieg pri dōru pasėtėktė. Švari katelė. Tonke prausas ė prausas. Truopne 

muok nauduotėis „diežele“ tualete. No nagelius turieje ė daba tebtor aštrius. Vėn galond ė galond, 

kor valno ė kor nevalno. Daug ėškadas īr pridėrbusi. Veina laimė, ka ana bijuos sulonkstīta 

laikrašte. Je pamata ronkuo, tujau bieg kavuotėis. Sava negēra zbetka sopront.  

 

Strainiuška 
 

Ka bova jauna, dėdėle nuoriejė būtė straini. Tonke aple zelkuori šokiniejuos, staipies. 

Jau nieks negalieje truobuo būtė poikiesnis ož anou. Je pamerki kvietkas i merkinīčė, tujau gulies 

ont šuona. Vuo Tigrė kap niekor nieka, veizas kap vondou bieg par grindis. Če da nieka. No ėr 

žīdintiu kvietku truobuo negaliejė būtė. Tigrė bematont žeidelius nuskaba. Veinus sujied, vuo kėtus 

ėšmietliuo ont žemės. Ėšaugintās želmeneles nelaba ciekavijuos. Karta isitaisė siedietė ont 

persuodintu pomiduoru. Vākā joukās ė saka:„Paveiziek, mama, kap pamiduora pražīda“. Reikieje 

viel sosokta laikrašti paimtė ėr ... 

 

Prietelis 
 

Deividielis ėš pat pėrmū deinū bova anuos prietelis. Gal ka bova mažė? Ons anou 

nešiuojė, gluostė, vėsep zorduojė. Karto lakstė pu truoba. Buovijuos ėš zo zabuovas kolei Tigre 

patėka. No je ana nenuor ta jau īr pėkta. Tijau paleisdava sava nagelius i darba. Tonke Deivids bova 

paženklins drižes.  

Je ons praded buoviteis veins, tijau Tigrė šalep ė vėn veizas. Kārta ont grindū ėš 

trinkieliu statė statinielius. Nubiega atsineštė mašinieliu. Tigrė kap kolka priliekė ė vėsoku išardė. 

Apsisokusi nudieje atgal i sava veita. Atsigolė ė prisimerkosi veizas. Aba kėts nutėkėms. Sesou 

Silvijė priš Kaliedas poušė eglele. Nubiega i kokne atsigertė vondėns, ė gėrd, kap žaislele ritiniejes 

ont grindū. Kažėn a ana nuorieje buoviteis? A Tigre nepatėka, ka žaislele īr poikesni ož anou? 

 

Tigrės zbėtka 
 

Jauna Tigrė sumislidava vėsuokiu zbėtku. Je matīs, ka šeimina taisuos išvažiaoutė, 

vakštio sopīkosi, paniberne oudega mosėkoudama. Nuo pate mašėnuo važioutė netink. Muset, 

atsimėn, kap maža važiava ont varīklė.  

No, ka šeimīna parvažioudava nomei, atrasdava visuokio zbėtko prikriesta. Čiūda 

būdava truobuo. Kap kuokė čerauninkė darboudavuos pėlna. Anuos dekelis atsiras kėtuo truobuo. 

Vākū šliorės ešnešiuotas po kertes. Nu šiepele, stala vėskas numesta. Vuo veina karta bova krietne 

ėšgondėnosi. Mėslėje, ka kuoks razbaininks bova ėsėbruovės. Ėš šiepa ėšmesti vėsė drabuže. Ka 



pamāta parvažiavus numiškius, pradžiuo vakščiuo pasipūtosi, no neėlga trokus, praded sokinieteis 

aplinkou, glousnioutėis.  

 

„Ėš geruos dūšes...“ 
 

So metas Tigrė aprėma. Vo bova vėskuo ė ašarū,ė zlastės, ė jouka. Ka nuor gal būtė ė 

gera, ė meili. Pavasari, ka saulelė spind, žuolelė sožaliov, Tigrė vėn po kėimali vakščiuo. Ė ne 

veltou. Parlozgėn gaspadėne i truoba, ė pri kuoju paded, ta pusgīve pele, ta žiuoga nutrauktuom 

kuojom. Ne veina karta bova „geradarie“išprašīta so sava nešleva pro duris. Vo vākā ė saka:„Mama, 

Tigrelė ėš geruos dūšias tau parnešė...“. Tas jau tep. No je anā padedi kėlbasa, nevėsad ied. Paousta, 

paousta ė nueit  kap niekor nieka... Ana it kuokė degustatuorė. Neied kas nepatink ė vėskas.  

 

Priveizietuojė 
 

Daba Tigrė truopne priveiz sava keimali. Vėsus, užklīdusios šunis a kates vej lauk. 

Kartas anā užeit nuors paerzintė sosieda šuni. No ėr praded marširoute palei tvuora. Oudega 

iškielosi mosuodama ė rėsnuo pirmīn ė atgal. Ė vėn paveiz i šuni. Vuo tas vargšielis, prirėšts pri 

būduos, pliešuos, draskuos, luo kap pasiotės. Kartas ėr dėdeisėms rek ėsėkėštė, kol apspakajini tou 

aliarma. 

 

Pripratėms 
 

Jau veinioulėka metu Tigrelė gīven mona anukiele šeimuo. Vėsė anou mil ėr ana 

vėsus. Laba nuor meiguotė so vakās. Je doris uždara, ana tol kniauks, braižisės, kol ileisi. Ė daug 

kou laim sava meilomu ė kniaukėmu. Silvėje īr anuos spakainoma prietelė. A skaita knyga, a 

muokuos, a veiz televizuori, Tigrė tijau šalep i jautas it už „pečiaus“, ramiause snaud a meigt. Ėš 

rīta pėrmiause pasiglousniou so gaspaduoriu. Je jiest nuor paskou gaspadėne sekiuo. Tor keista īda. 

Je, veins eš gaspaduoriu atsikel nu suopkės, Tigrė, je tik īr truobuo, tijau pat atsigol i anuo veita. 

Gaspaduoriou ana, Tigrelė, ruoda didiesni prilonkoma, priraišoma. Gal dėl sava lėkėma? Vo saka, 

ka givulele nieka nesupront. Kažėn? Kažėn?  

 


