
Mona ousis, muotrėškas ėr paukštē 
 

Noplėkės ousis. Kelė ožsėlėkė, soglomžītė lapā, katrėi ėš vėsū jiegū ėsėkėbė i plėkas 

medė šakas. Laukou pėrmuojė snėiga, kontrē pasėruošė atlaikītė rodenėnė viejė gūsius. 

Ousis apsėplėkėnės, ale ne vėins. Anou do varnā, dėdėlēs joudās snapās, aplonka. 

Nosėveiziejė auksčiausė šāka notop ė veiz i vėsus ėš aukšta. Sosėreikšmėnė, mažne pondėivalē. 

Īduomo, kāp mes, apatiuo, pru anū varnėškas akiū pr izmės ėšruodom. Rasėt, anū mėslės tēp 

dieliuojės – nabagā, netorėntis sparnū, kon tėn sparnū, anėi (žmuonės) net neplunksnoutė, plėkė kāp 

tas ousis. 

Aple kėta žmuogo neėmanuoma papasakoutė, tudie, kad svetėmā gīvenėmā kuožnos 

māta sāva spalva, – rašė Jurga Ivanauskātė. – Sožėnoutė vėskou aple kėta žmuogo – bepruotėšks, 

pamėšės nuors. Jog žmuogos – vėsa dvasė vėsor ī kėtuoks. Žmuogos, kāp opė – tek, siov, kint... a 

gal vėina karta ėbrėdos i opė pasakītė, kuoks ī anuos vondou pavasari, vāsara, rodėni, žėima, 

auštont, saulē ledontėis, mienesėinuo. Dailės ėr prasmingas Jurgas mėslės. 

Je varnā ėš aukštā veiziedamuos i mumės ėnterpretou, ta mes, vėins kėta pakaušė 

neīveiziedamė, ėsėvaizdoujem žėnou kas ī šalėp, pašuonie. Tonkē, net soabejuojem, a veidruodie 

pažīstama atspindi matuom. 

Žmuogos so sava kėpšās, katrėj truopnē pakavuotė nu vėsū, sokaišiuotė i gėliausės 

dvasės kertelės. Katrėi karts nu karta ėštrūkst, gouzdindamė vėsus aplinkou, ėr tus, katrėj tuolėj. 

Tumet pagelbie vėsuomenėnės normas: tēp negal, tēp nieks nedėrb, tēp nepaduoro. No tomet, kad 

tiktā nenosėžėngtė, vėskou sosėkėš atgal. Nebėnt gal kuoki plunksnelė ė lėikt nu tuos bloguosės 

posės. Lėkės pūks tonkē kėtėms atruoda, kāp poikos keistoms... Alė, teisībė kėta, tas ī kėpšioku 

užlėkė tropėnelē. Īr ė tuokiū katrėj elgas gerā ė galvuo teisingā, net rokoujės teisingā. Tuokėi 

žmuonīs, tonkē lėikt nesoprastė, ėspringė sava teisībie... 

Čiožontīs, sorūdiejė lapā. Muotrėška sogaujė balondiu, katrėj artie, līgiou ėr 

nespėcelnē, līgiou ėr šēp sau. Anėi ne tėi do varnā, anėi vaksčiuo pažemēs... Muotrėška, pasėnierosi 

i knīgā. Ana tėn, kor anou nonešė joudejē znuokā, tėn kor knīgas autorios, tās znuokās bova 

užkoudavės... Ana, muotrėška so poikė drukta knīga, ė anā vėsā tas pats, kon aple anou mėslėj 

varnā, spėtrijontis ėš vėršaus, a balondē ėš pažemiu. 

Kėta dėina viel pasėtink dėdos ousis. Muojoudams pru longa labėnas, vuo rasėt 

lingou, pagal zbrėtkus miegstontė viejė ožsakīta meliuodėjė. Lītaus lašā, nespiejė sostuotė, 

plekštelie i longa, palėkdamė po savės opeliūkštiu peizažus, katrėj mainuos , sodarīdamė vės naujės 

griuovas. Gīvs piešėnīs... Tuoks uors tink grībams arba knīguom. Kumet pakīrst veizietė i lītaus 



paišuomus paveikslus ont longa, jemi kninga ėr anuos pagelba jau mėslies pieši vės kėtuokius 

vaizdus... Kad ėr vasaras pradė... 

Vasaras pradžiuos rīts... Ousis ož longa pamažo rožoujės, muojoudams sava gležnās, 

da nesobrėndosēs lapelēs. Kuožna rīta tēp pasėsveikėno, ė ons vėsa laika atsāka. Ton rīta mona 

palīduovs apslinkės. Rasėt, dėdėlėsis švėisulīs par onkstėj pažadėna, gal paukštelē par onkstėj 

pradiejė čīrautė... Ne, ousis džiaugas dongaus mielėnomo, baisē poikio rīto. Vasaras pradė, Aš, 

darbs, ousis ož longa ė atuostuogu planā – vėskas tēp harmoningā sosėderėn...  

Galėt dīvītėis, bet tėkrā šėltiau palėka... 

 


