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Petros Pilitauskis Prancūzėjuo ėšdėrba pėnkis metus. Petros dėrba mūrininko. Pelningā 

pasėdarbavės, poikē prabaguotiejė. Bet pasėlguos Lietovuos. Pradiejė prėsėsapnoutė patievis, 

posbruolē. Paėlguokā pamėslėjės, pasėliousava. Pagrindinius piningus padiejė ont parvedėma pagal 

rēkalavėma. Prėpėrka pastrajū patievēms, posbruolēms, pats prėsėpėrka. Pėrkėnius padiejė i patėis 

pravažinieta peža. Pasėjiemė pavalgītė, atsėgertė. Pu puoruos parū parvažiava i Pavėnti. 

Petra pasėtėka patievē Paulina ėr Prončėškos Pukelē, ėr pusbruolē Pranis ėr Paulios. 

Pasėsveikėnė, pasėbočiavė, pasėrokoudamė pavalgė, pavėišieje parvažiavėma pruoga. 

Pasėlsiejės, pasėklausėniejes, prėperka pluotus puikiuos pėivas.  

Pasėdėrbėnes pėivas plana, pasėdėrbėna pruojekta pastatams, pėivas pašalie paplėntie. 

Petros prėperka cėmėnta, kalkiu, bluokieliu, pamatiniu bluoku. Nopėrka dėdėlė mašėna 

smolkė žvīra. Prėpėrka ėlgū roustu, smolkiesniū – stuogou. Tēp pat prėpėrka stuorū lėntū grindims 

ėr lubuoms. Vėskou prėperkės, pasomdė patīrusi meistra nosvierėmou, numėravėmou. Paskiau 

pasomdė maža ekskavatuorieli apkastė aplinkā. Pasomdė pakruovieji, soleida pamatinius bluokus. So 

meistro nosvierė pagal gruntvuogė, ožtėmpė šniūrus. Veiz ėr vėinēp, ėr kėtēp, bet nikap negal 

padėrbtė, kad ta maišītovė soktomės. Ont kardana nebova padėrbta, tik so elektrėnio matuoro. Nieka 

nelaukės Petros noliekė i elektras tinklus, pasėjiemės vėsus dokamėntus. Ten padėrba pruojekta, kad 

ėš štolpa, esontė pri plėnta, anuo būsėmuo suodībuo, ėkasos vėina štolpa so ketorēs poudelēs ėr pri 

štolpa prėdiejos skrīnalė so skaitliokās, ėš tėn galies prėjungtė, kad soktomės maišītovė. Paskiau, 

pabūdavuojos truoba, galies ėr i anou ėvestė elektra. 

Pu kuokiuos nedielės atvažiava tekniks, atsėvežė štolpali, ėšgrėižė kiaurīnė, ir 

traktuorios, sojiemės, kap viežīs su repliems, ėkėša štolpali i tou kiaurīnė. Toukart, pridiejos skrīnalė 

so skaitliokās ėr atvedos nu pagrėndėnė štolpa ligi tuo naujuojė ėr notėisos druotis, prijungos pri 

skaitliuku, pasakė, kad jau galies prijungtė, kad soktomės maišīklė. So pusbruolēs apsėkalė so mėitās, 

padėrba pamurankā kvernas. Pranis parvežė buosa vondėns, pasėskuolėnė maišītovė, pradiejė 

betuonoutė. Pabėngė betuonoutė, palaukė puora nedieliu, kad betuons sokėitieto. Petros so 

pagrėndėnio muštro solīga ož kėik ons padies pabūdavuotė truoba, tēp pat sorokava ėr so posbruolēs 

Pranio ėr Paulio. Prėpėrka patievems pruoduktu, kad anodo pataisītom meistrams pėitus ėr večerė. 

Sorokouta dėina, paveiziejė ėr patėkrėnė pamurankas stėproma, pradiejė mūrītė. Petros so meistro 

mūrėjė, vuo Pranis ėr Paulios prėdėrba ėr prėnešiniejė vapna so plītuoms. Ož puoros nedieliu mūrs 

bova ožbėngts. Pasėlsiejėi meistrā ožsėjiemė medė darbās. Sodiejė pasloidus, balkius, pakielė 

kazėlus. Pakielėi paskotėnė kazėlū puora, pakielė vainėka. Ož puiki darba Petros pasėtėikė.  



Pasėlsiejėi pu kazėlėniu, pamūrėjė kamėna, pradieje luotoutė stuoga. Pabaigos luotoutė, 

Pėtros prėperka naujovėška šiperė, apskardenemou medžiaguos, lītvomzdiu. Parvežėnės padiejė pas 

patievi. 

Paskiau pakruovos i priekaba, Pranis so traktuorio parvežė pri naujuos truobuos. Par 

kelės dėinas pabėngė stuoga, apskardėna kamėna ėr prėtaisė lītvomzdius.  

Pabėngos so stuogo, parejė i truobuos vėdo. Sodiejė grindbalkius, prėkalė grindis. 

Paskiau sodiejė lobu pluokštės. Toukart parvežė elektrėkus, anėi pradiejė ivedinietė elektra. Paskiau 

longu meistrā sodiejė plastėkėnius longus. Tēp pat specialė meistrā sodiejė naujuovėškas doris. 

Toukart prasėdiejė tinkavėma darbā. Tinkavuojė Petros so meistro Puovėlo, Pranis so Paulio padėrbė 

vapna prėnešiniejė. Pu keliu deinu tinkavėms bova ožbėngts. Toukart Petros somuokiejė Puovėlou 

solīgtus piningus, atsėskaitė so Pranio ėr Paulio ėr poikē pabaliavuojė.  

Kol pradžiūva sėinas, Petros nopėrka stombi kura katėla, vomzdiu, radijatuoriu. 

Prėsėpėrkės kapruoniniū šlangū, posbruoliu padedams, parsėvedė i truoba vondėni. Toukart pasomdė 

gerus santeknikus, šelomā ėvestė. Tėi pastatė pečio, pravedžiuojė vomzdius ėr sostatė radiatuorius, 

tēp pat prėjungė bačka vondėniou šėldītė. Toukart Praniou prėnešos sausū šakaliū ožkūrė pečio. 

Pečiou ėsėlėipsnuojos, pasėdžiaugos gera pečiaus ėr kamėna trauka, Petros davė aplaistīmou 

stėproma ėr atsėskaitė so meistrās. 

Pu puoros dėinu so Pauliaus autuobosioko novažiava i miesta. Nopėrka stala, luova so 

patalīnė, šiepa drabožems ėr dujėnė vėrīklė so baliuono. 

Vėskou parvežos ėr ėškruovos, ėšpakavos ėr sorinkos baldus, anėi bova aplaistītė.  

Petros pasėjota pėlns gaspaduorios, tor žemės, tor truoba so baldās, tiktā trūkst tuo, kas 

padietom tuo truobuo gīventė – patiuos.  

Petros, pamėslėjės, pasėrokavės so savėškēs, novažiava pas Pakuli ėr pasėpėrša 

Petruonelē.  

Petruonelė puora paru pamėslėjosi, pasėrokavusi so tievās, pasiūlīma prėjiemė. Nieka 

nelaukosė Petros so Petruonelė pasėstrajėjė novažiava i Mažėikius ėr padavė pareiškėma žanītėis. Pu 

pareiškėma padavėma puorelė pavakščiuojė pu krautovės, prėsėperka skaniu pruodoktu, likerė, 

šampana. Parvažiavėi, pasėkūrė pečio, Petruonelė, pakūrusi dujėnė, ėšvėrė puikius pėrmūsius pėitus, 

pavalgė, pasėbočioudamė, ėšgerdamė likerė, pasėglamuoniedamė parnakvuojė. Pernakvuojosė 

pradiejė mėslītė kuo da trūkst ėr soprata, ka trūkst televizuoriaus. Siedosio i mašėna, novažiava i 

Mažeikius, nopėrka televizuorio ėr antena. Parvažiavos nomėi, Petros pastatė ėr pajungė antena. 

Televizuorios dėrba poikiausē. Soėiškuojė puiki serėjala, sosėgolaudė veizejuos, ėr viel Petruonelė 

pasėlėka nakvuotė. 

Pu puoruos mienesiu atejė čiesos sosėrašītė ėr sosėvėnčiavuotė. 



Sorokava veselės dėdėliuos nekeltė, bus abiejū tievā, Petra posbruolē.  

Liudininkās vainėksegēs Petruonelė paprašė posseserės Polkės, Petrou pasėsiūlėjė 

Pranis. Dar padiejos puora stalū, vėitas svetems padarė naujo truobo, soulus padėrba ėš lėntū.  

Nostatīta dėina, sosiedė i pastrajīta Petra peža, ož vaira siedės Paulios nolakėna i 

Mažėikius. Sosėrašios ėr prėsėžadiejos būtė Petruonelē ož patė, Petros ož vīra, pasėbočiavos 

parskaitė: nauji šeima – Petros ėr Petruonelė Pilitauskē. 

Pu tuo, pavaišėnos metrėkoutuojus, novažiava i bažnīčė. 

Bažnīčiuo tēp pat bova – paklausos a mīl vėns kėta ėr prėžadiejos mīlietė ligi graba 

lėntuos, bova somainītė pašventintė žėidā ė pavadintė vīrs ėr pati. Parvažiavos ėr nomėškēms linksmā 

sotėkos, sieda pri stala ėr pradiejė vėišietė. Jaunėms paeiškuojė, paleida linksma mozėka, senėje 

pasėplepiedamė vėišiejė. Priš vakara, kam reikieje karves melžtė, paršelius šertė, ėšejė žīgioutėis, 

jaunėms pabaliavuojė ėlgiau, paskiau ėr senėje parsėrada. Padainoudamė, pašuokdamė prašormoliava 

beveik ligi aušruos.  

Sokėlė pavieloutā, ožkondė skobėnuos pri karviu, ėšejė ėr Paulios so Pranio. Paulios 

dar palīdiejė Polkė. Vėsus ėšleidėi, netoriedamė gīvuoliū, atsėgolė.  

Jau viels šėina čiesos. Petros veiz, ka žuolīnā jau žīd, šonažuolės jau so varpuoms. Veiz, 

ka ėr Pranis jau taisuos kabintė šėinėnė pri traktuoriaus. Petros, noėjės pas Prani, paprašė, ka ons 

nosėpjautom ėr pasėjimtom ėr anuo pėivas žuolė. Pranis sotėka padiekavuodams. 

Pu šėinapjūtės Petros tvarkydamuos aplinkou, kravuodams ėšsėsklaidiusius roustus, 

mėslėje, kor reikies anus ėr malkas dietė ont žeimuos. Somėslėje, da biškieli prėperks šiou vasara 

matarijuola ėr ligi bolvakasė statīsės ontra budinka. Ont pruojekta bova pu vėino stogo kūtė so garažo, 

vuo pri ontra gala – lėntėnė daržinie. Prėpėrkės kuo reikieje, viel sorokava so tou patio Puovėlo, 

paprašė Praniaus so Paulio, pradiejė darboutėis. Par kuoki mienėsi vėskas bova pabaigta. Atsėskaitės 

so vėsās ė pavaišėnės so posbruolēs, pasėstatė pri Pranė traktuoriaus prėkabinta zeimari, sopjuovė 

pasėlėkosius roustgalius ir sokravuojė daržėniuo. Paskiau nopėrka ongliū ėr brikietu. Žeima galies 

gīventė šėltā. 

Atejos bolvakasiou, Pranis prėsėkabėna dvėragė kasamojė. Soėjė vėsė i būri, veinė 

kėtėms padiedamė, solasė. Vīrā, padiedamė vėinė kėtėms, maišus kruovė i priekaba, parvežėi sopīlė 

i sklepus. Pu bolvakasė pradiejė lītė, paskiau pu vesu Švėntū pašala. Priš Kaliedas poikē pasnėga. 

Kaliedas ėr Naujus metus sotėka vesė linksmā, Pranis pradiejė draugautė so Polkė. Tou meta Kaliedas 

bova joudas, tad pu Kaliedu Petrou paprašios, Pranis soarė posė peivas pavasariou. 

Truobos vėdo jau bova sotvarkėi ligi pradedont gīventė. Grindis ėšmaliavuojė rodā, 

lobas – baltā. Sėinas apklejava poikēs, švėisēs abiecēs. Tiktā nebova vėrtovie kor stuotkus sosėkrautė. 



Bova gėrdiejėi, ka Mažėikiūs īr tuoki meistarnė, kor spėcialnē dėrb tuokius šiepalius. 

Vėina dėina, sorokavės so Paulio, so anuo mašėna novažiava i Mažėikius dā kėtkuo nosėpėrktė ėr 

netuolėj baldu krautovės parskaitė aple tou meistarnė. Pavažiavėi ėr atradėi tou meistarnė, so anuos 

vėršesniojo sorokāva, ka anėi patīs atvažiavė apmierous ėr noveizies, kor kou ėr kāp padėrbtė. Pu 

kuokė mienesė žadiejė patīs atvežtė ėr sorėktoutė šiepali.  

Viel novažiavėi pri baldu krautovės nopėrka šešės krasės, tris minkštus krieslalius. Tēp 

pat nopėrka ont sėinas pakabėnama adīnas mošonti dzieguorio so mozėka. Da nopėrka miegtamajem 

alkieriou ont šiepalė padedama zelkuorio. Vėskou parvežos, ka sokravuojė, jau truoba palėka 

poeikesnė ėr asla nebruodies tuoki plati.  

Neožėlga pu Naujūju metu pašāla, pasnėga, paskiau vasaris pradiejė pūgavuotė. Par 

Ožgavienės pabiegiojė vėinė pri kėtū pasėlinksmintė.  

Vuo tēp, par vėsa žėima, kap do balondelē pasėšėldīdamė truobelė, pasėglousnioudamė, 

pasėbočioudamė pragīvena ligi Velīku. Aple tou čiesa Petruonelė pasėjota pastuojusi – baisē pradiejė 

nuorietė rūgštėma. Par Velīkas, ka novažiava pri Pakuliū, anodo vėskou papasakuojė anėms. Tėi 

dėdėlē apsėdžiaugė, dėl tuo jau kadās laukė tuos dėinuos, kumet Petruonelė tories vāka, vuo anėi – 

anūka. Vuo, kad diel rūgštėma – īr rauginta pėina, tievā pasiūlė poikė permaveršė karvelė. Pu Velīkū, 

gerā pažaliavos pėivā, Petros so Petruonelė parsėvedė karvelė. Pavadėna anou Princesė. Ont 

pavakaries laukė prėsėrėša karvelė, Petruonelė pamėlža. Ėškuošė pėina, pagierė, paskiau ėšvėrė 

makaruonīnės, lėkusi pėina padieje rūgtė.  

Prasėdiejos siejē, Pranis apdrepekava ėš rodėnėis soarta žemė. Tep pat ožkūtie, peitū 

posie, bova soarės pluotieli rasuodnou ėr tou apdėrba. Dedesniojė dali, nosėpėrkės sieklas, apsiejė 

meižēs, pašalelie, daugiau pašėlos uorou, pasiejė bolvės. Ont Stanisluova Petruonelė, padedont 

Petrou, rasuodnė pasėdėrbosi eilės, padėigė i žemė cėbolės, rauduonūsius batvėnelius, kupūstus ėr 

kėtkou, tēp pat pupu. 

Atējos šėina čiesou, paugos žuolē, vėsos bova nopjauts ėr padžiūvės sopresouts. Paskiau 

mėižems nobalos anėi bova nokoltė ėr parvežtė i daržėnie padėrbta mėiga. 

Kumet meistrā atvežė šiepali ėr anou sorėktava, vėrtovė palėka poikesnė, ė stuotkams 

atsėrada poikiuos vėitas. Apsėmuokiejė meistrams, anodo vėskou džiaugies. Pu tuo abodo nuvažiava 

pas Petronelės tievus ir Petronelė ėš tėn pasijiemė seniau nusipėrktus stuotkus ėr pasėjota tėkra 

gaspadėnė. 

Karvelė davė daug pėinelė, abodo gierė ėr da kuoki sūri sosliegė. Petronelė daugiau 

mėlždava, bet pramuoka ėr Petros pamelžtė karvė. Pamėlžės ons gīvuoli kėlnuoje ėr gėrdė. 



Petruonelė pradiejė pėlnietė ėr vėina karta pajota savie sojodiejosė gīvībė. Papasakuojė 

Petrou, ons apsėdžiaugės anou pabočiava. Rasuodnė pauga cebolaiškē, Petrou dedėlē patėka rūgšts 

pėins so cėbolaiškēs. 

Paskiau pradiejė žīdietė popas, anuoms nožīdiejos ėr prėbrėndos, Petros pasėjiemė 

viedra ėr prėskabė pusviedri onkštiu, ondiejės katėlāti ont dujėnės ėr prėpīlės vondens, da geruoka 

pasūdė. Pavėrėnės vondėni nosunkė ėr, nojiemės dongti, nogarėna. Ėšejė žemaitiū vadenams popu 

brondės. Prėkruovės torielka pasėvadėna Petruonelė. Petros sau pasėjiemė dā alaus botelka. 

Petruonelė valgė so rūgšto pėino. Abodo skanē pavalgė ėr atsėgolė pakaitė.  

Jau ėr batvėnāte rasuodnė so dėdelēs lapās, ėr vagorklā pauga, Petruonelė ėrgi 

papėlniejė. Petros, anou kėravuodams, nebleida ni karvės melžtė, ni darža ravietė. Pats vėskou dėrba. 

Atejos bolviakasiou, viel vėsė, kap ėr pernā, vėinė kėtėms padiedamė, nosėkasė ėr 

sosėpīlė žėimā. Ši meta ėr Petrou so Petrutė pėrmasis derlios ėšejė nebluogs. Vėsė džiaugies.  

Ont Vėsū šventū, kam reikiejė, aptvarkė kapus, apdėigė so kvietkuoms, palaistė. Pu 

švėntiu vėina dėina Petrutė pasėjota prastā. Pasėsakė Petrou ėr šės, nieka nelaukės, anou ėšlakėna i 

lėguonėnė. Tou dėina ėšbovusi gerā ėr solaukusi aušruos, Petruonelė pagimdė svēka, štīva sūno. 

Petros ėšaušos, dar nie karvės nepamelžės, paskombėna Petrutē, ėš anuos patiuos sožėnuojė, ka jau 

īr tievs. Tas bova lapkrėstė tretiuos deinuos rītmetis. 

Pamelžės karvelė ėr bėški ožkondės, ėšvažiava i miesta. Tėn nopėrkės poikiū kvietku, 

noejė i lėguonėnė. Gavės leidėma ėjeitė ėr ėjejės rada Petruonelė jau atsėtokiejosė pu gėmdīma. 

Petros, dėdėlē karšta pabočiavės, pasveikėna anou ėr ont šiepeliaus padiejė kvietkas. Seselė, 

pajiemosi anas, ėmerkė i vazelė. 

Neožėlga atnešė ėr pati mažūji vīra, katrou pamatėi, abodo džiaugies ėr anou pavadėna 

Juonoko. Anam ūgteliejos, tou vardo ėr pakrėkštėjė. Seselė mažūji ėdavė mamā pamaitintė, paskiau, 

anam pavalgios, ėdavė paturietė tievou. Petrou ont anuo dėdėliū ronkū ontdiejos tuoki maža vākulieli, 

ons palėka kap sostingės. Biški palaikios anou, seselė pajiemė ėr ėšnešė. Petros, valondelė pasiediejės 

ėšejė, leida mamā ėlsietėis, pabočiavės žadiejė kėta dėina atvažioutė. 

Pu Vėsū švėntū jau pasėdarė naktīs šaltesnės, dėl tuo jaunāsis gaspaduorios, dā dabā ėr 

tievs, pasėrūpėna sava karvelė. Kūtės kertie padėrba ožjiedi, prėdiejė anou pėlna šėina, ėr anou 

parvedė. Kūtelė bova ėšcėmėntavės, posbruoliū padedams, vėršo bova apkomšės so šiaudās, ka 

būtom šėltiau. Rasuodna derlio jau senē bova nojiemės. Cebolės bova ėšdžiuovėnės ėr sokėšės i 

muotrėškėnės žekės. Batvėnātius nograižės padiejė i sklepa šalėp bolviu. Popas ėšaižė ėr sopīlė i 

druobėnė terbelė. Sotvarkė ėr burkuonus. 



Da lėka nesoarta mėižėina ėr daržėina, tēp pat ėr rasuodnos. Tad Pranis, Petra paprašīts, 

aparė. Tad tou dėina, kāp bova žadiejes, nebnovažiava pas Petruonelė. Bet ana pati paskombėna, ka 

vėskas īr tvarkuo, abodo esou svēkė ėr pu puoras deinū paprašė atvažioutė parsėvežtė. 

Petros, jau seniau bova nopėrkės luovelė mažam vākou. Dā ėr ratelius. Vėsuokiū 

zabuovieliu, skrabalieliu. Tad tou rīta, pakūrės gerā pečio, ėšvažiava parsėvežtė šeimuos. Petruonelė 

draboželius bova padiejusi aiškiuo vėituo, tad pasėjiemė, tēp pat ėr Petruonelē pajiemė šėltiau 

apsėdarītė. 

Tēp pat ons krautuvie bova nopėrkės tuoki, ėš vėršaus oždaruoma, puiki kiuocieli, 

mažėms vākams nešiuotė. Mama jau laukė, anam atvažiavos, atnešė Juonoka. Pardiejė naujės 

sauskelnės, apdarė poikēs naujēs draboželēs, pagoldė anou i tou kiuocieli. Petruonelė apsėvėlka 

šėltesnius vėršotėnius drabužius, kor Petros atvežė. Vesėms padiekavuojės ėr so kou rēk atsėskaitės, 

so vėsās atsėdėivavuojės, tievs pajieme kiuocieli so sava sūno, ėr ėšejė vėsė ėš lėguonėnės. Pri 

mašėnas prėejės, adarė duris, pasvadėna Petruonelė ėr šalėp anuos padieje kiuocieli. Ožvedės 

matuora, ons pavažiava ligi saldomīnu krautovės. Tėn nopėrka torta ėr da vėsuokiausiu skanomīnu.  

Parvažiavėi nomėi vėsė pateka i šėlta truobelė. Juonoks bova bepradedous ruodītė balsa, 

bet anou mama notajėjė ėr pagoldė i poikē pataisīta naujuojė luovelė. Abodo bova laimingė.  

Ka sužėnuojė, kad jau īr parvežts mažāsis, Paulios ožvedė sava mikruška, vėsus i anou 

sosvadėna ėr novažiavės pas Pakulius, pajiemė ėr anus. Tad i naujūju gaspaduoriu truoba sovėrta ciels 

guons sveikintuoju. Vėsė ejė dailē pri luovelės ėr džiaugies mažo, poikio vaikelio. Tēp pat džiaugies 

ėr poikio anuo vardo. Joukies kažkas, kad ont švėnta Juona ėr Pavėntie bus linksmiau.  

Apsėspakajėjos vėsems, naujėjē tievā ont stala padiejė skanomīnus, vuo Petros dā 

pastatė poikė brendė botelkelė. Biški pabovėi, paveišiejėi, svetē sokėla. Padiekavuojės ož aplonkīma, 

Petros ėšlīdiejė anus par duris i kėima. Pu tuo ons ejė i kūtė pašertė ėr pagėrdītė karvės, paskiau parejė 

i truoba. 

Juonoks pradiejė ruodītė balsa ėr jau atējė čiesos maitintė. Tad mama, anou pajiemusi 

ėr pamaitėna. Toukart pataisė vežėmelie vėitelė ėr pagoldė tėn, ka galietom anou pavežiuotė.  

Mama atsėgolė, vuo tievalis palėka bedėžoroujis, kumet reikies pajudintė. Parvedos i 

kūtė, karvelė pradiejė bedoutė mažiau pėina. Petros paskaičiava, kad ligi apsėveršiavėma bie lėkės 

gers mėnou, anou ožleida, nebmėlža. 

Pu naujagėmė parvežėma, praējos puora parū, vėina vakara Petruonelė pradiejė sakītė, 

ka rēk maudītė Juonoka. Truobelė jau bova šėlta ėr šėlta vondėns kėik rēk. Petros švarē ėšpluovė 

dėdėli bornaprausi bliūda, Padiejės asluos vėdorie krasė, prilēda šėlta vondėns ėr padiejė ont tuos 

krasės. 



Mama nojiemė mažojou vėskou ėr vāka ėdavė tievou. Šės anou dailē pajiemė, ka vėins 

delns prėlaikītom galvelė, vuo ontros – ožpakalieli, paskiau pamerkė i vondėni. Mama, pajiemusi 

minkšta, švari lopatieli, kūdiki apmazguojė. Toukart ontdieje ont anuo šėlta druobolelė, aptaisiusi 

naujuoms sauskelniems, padiejė i vežimieli. Pu tuokė pėrmuojė darba, abodo tievelē bova šlapė nu 

prakaita. Mama, pamaitėnosi mažūji, padieje anou i vežimieli, kor šės greitā ožmėga. Atsėgolė ėr 

anodo abodo.  

Atsėrados daugiau plavėniejėmuos, Petros nopėrka naujė autuomatėnė skalbėma 

mašėna. Ku reikiejė, ons daugiau darbavuos, kad mama so Juonoko galietom ėlsietėis. Palėngveles 

Petruonelė pradiejė taisītėis. Stėpriejė ėr mažasis. Pradiejė jau nolaikītė galvelė, paskiau pradiejė 

siestėis, apkomšīts jau pasiediedava. Vuo paskrabėnos so skrabalelēs ar šēp prajoukėnos, šīpsuojies. 

Abodo tievā tou regiedamė džiaugies. 

Atejė groudis, bet dar nebova šalta. Veina rītmeti, ėejės i kūtė, pas karvelė atrada jau 

bestuovinti veršieli. Pajiemės sausa šėina, apvalė gīvulieli, ka nesošaltom. Karvelė pašierės, veršieli 

pristūmė pri anuos. Parejės i truoba vėskou papasakuojė Petruonelē, ėr abodo dėdėlē apsėdžiaugė, ka 

tēp notėka 

Pasėjiemės viedrieli, Petros noejė i kūtė ėr prėmėlža puikiuos krekėnas. Petruonelė anou 

ėšverė ėr abodo dedelē skanē pavalgė.  

Karvelė pu veršiavėmuos pradiejė doutė daugiau pėina, tad toriejė ėr pėina, ėr 

smetuona. Vuo kartās, pėina soraugėnusi, Petruonelė dar ėr kuoki sūri sosliegdava. Givenont, vėrtovie 

lėkdava vėsuokiū paplavu, Petruonelė toriejė pėltė laukuon. Ana pradiejė sakītė, ka rēktom pėrktė 

kuoki paršieli. Petros veršieli prėrėša, padėrba kertie gardieli ėr pradiejė eiškuotė paršū. Paeiškuojės 

nopėrka puora. Parvežės paleida gardelie i šiaudus. Petruonelė bliūdelie pataisė šėlta pėina, prėdieje 

biški bulkas ėr nonešė paršelems, abodo so Petro džiaugies veiziedamuos, kāp anodo poikē jied.  

Petruonelė, pasėdžiaugosi paršėlelēs, biega veizietė, a neatsėboda Juonoks. Ons 

pradiejė siesteis ėr kartās sveras par vežėmelė šuona. Dėl tuo anou pradiejė goldītė i luovelė. Luovelė 

bova su aukštuoms gardeliems, tad ons galieje ne tik siestėis, bet ėr stuotėis. Juonoks dėdėlē jodros, 

šnekėnams joukdavuos ėr kažkou sava kalba borbolioudava. Palēdos mozėka, galiejē matitė, kad ėr 

ons kažkāp tūpėnuo pagal anou. Tad abodo tievā džiaugies, kad anū Juonielis jau ėr mozėkas 

klausuos. Vuo tēp vėskas ėr ejė gerā.  

Atejė ėr praejė Kaliedas, Naujė metā, jau anėi vėsė tris bova nomėi ėr džiaugies, kad 

atejė ėš gėmėniū aplonkītė anū ėr sūnelė. Vuo ons štarkiejė dėina ėš dėinuos. Ont Ožgavieniu 

stuovieje ėsėkėbės, vuo par Velīkas jau, laikīdamuos ož ronkelės, ejė šalėp. Vėina dėina Paulios 

atvedė augonti šonāti. Ka anou ėvedė i truoba, vāks dėdėlē palėka kontėns ėr pradiejė krīkštautė. Ka 



šonātis neėbriežtom vākou, Petros pataisė daržiniuo anam goltieli ėr so lėnciūgelio prėrėša. Anam 

soluojos, ėr Juonoks sakė au-au. Tēp ons anou ėr vadėna. Vuo patīs gaspaduorē pavadėna Sargio.  

Pavasariou atejos, pažaliavos peivuoms, Petros savo abodo ragoutius ėšvedė pasėšėldītė 

saulie ėr dėdėlē džiaugies, kāp anodo laiga. Sožaliavos krūmams, pašėlos dėrvuoms, padedont 

Praniou ėr Pauliou pasėsiejė bolvės ėr pluotieli vasaruojaus. Pu siejos jau če pat ėr šv. Juons. Juonoks 

jau gerā praštorkės, vuo dar nekrėkštīts. Tad ėšētom vėskas ož karta: ėr Juonėnės, ėr krėkštīnas. Ta 

vėina dėina Petros ožprašė i bažničė novažiavės klėbuona, tas sotėka. I kūmas paprašė Prani ėr Polkė. 

Apsėtvarkė aplink nomus, šiuo tuo nosėpėrka ėr pasėtėikė, vėsė sieda i Pauliaus autuobusieli ėr 

ėšvažiava i bažnīčė. Tėn pelna žmuoniū, gėid, konėgs laika mėšės. Vuo Juonoks tuo nematės, 

veiziejuos kap i kažkuokius stebuklus. Atejos čiesou ėr tievā, ėr kūmas noejė pri altuoriaus, ėr 

Juonoks bova ėš mamas kūmu pajimts ėr pakrėkštīts. 

Mama ligi krėkštīnu Juonoka maitėna pati, paskiau pradiejė pratintė pri Petra nopėrktū 

vaikėškū kuošieliū. Juonoks valgė ėr poikē auga, kap ėr der tėkram vīrou. Vėskou pamiegdžiuojė, 

kāp tievā ku dėrb, tēp ėr ons jodesius kartuo. 

Mama, anam ožmėgos ar tēp apsėbuovėjos, taisė pavalgītė šeimā, arba kėik galiedama 

darbavuos rasuodnė. Vėskas auga poikē. Petros rūpėnuos gīvuolēs, kėlnuojė, gėrdė ėr mėlža karvė, 

kumet reikiejė, rūpėnuos bolviu vaguojėmo. Priš pat rodėni, jau bolvės nokasos, mama vakščiuojė pu 

kėima, pajiemusi Juonoka ož ronkelės. Soluojė kažkuo Sargioks. Juonoks linksmā sošoka au-au ėr 

paleidės mamas ronka, kelius žingsnius pabiega link Sargioka. Nu tuo laika ėr pradiejė daugiau pats 

vakščiuotė. Anuo savuotėška kalba soprata tiktā tievā. Bet jau pradiejė sakītė daugiau ėr tėkrū žuodiu. 

Pu keliu mienesiu, ont žėimuos pradiejė ėr nebluogā rokoutėis. 

Kāp ėr kėtās metās, atejė Vėsė švėntė, pu anu –Naujė metā. Pasnėga, biški pašala, bet 

naujuo truobelie bova šėlta ėr vėsė vėns kėtam padiedamė, paplepiedamė ėr pasėbuovīdamė so 

Juonoko, solaukė pavasarė. Noejos snėigou ėr atšėlos, Petros prėpėrka vuobėlieliu, kelius grūšelius, 

ėr vėsė ėšejė i lauka deigtė suodna. Petros kasė doubelės, Petrutė i anas statė vuobėlelės, Petros 

apkasėniejė. Če pat bova ėr Juonoks, ėr ons kažkou kasė ir mīniuojė, kāp tėkros vīrs. 

Petrou ne vėina karta akies ėr galvuo stuojuos tas vaizdielis, kāp anuo tievalis Juons 

Pilitauskis, mama Kaziūnė ėr ons, Petroks, tēp pat dėigė medelius. Tievs toukart dėrba kulkuozė 

meistro brėgaduo. Tēp pat laikė karvė ėr kėtū gīvuoliū. Pu tu medieliu deigėma, ontra rīta, tievs 

pašierė gīvuolius, pavalgė, atsėsveikėna so mama, vuo Petriokou pasakė, ka ons klausītom mamas, 

sieda ont dvėratė ėr ėšvažiava i meistarnė. Petrioks ėšejė i muokīkla, ejė i tretė klasė. Anam biški 

paejos i anu kėima atvažiava kažkuoki lėngva mašėna ėr šuoperis pradiejė šauktė, kad Juona Pilitauski 

sovažėniejė mašina, ėr ons īr ėšvežts i lėguonėnė. Mama pradiejė garsē šauktė, Petrioks sogrīža atgal 

i kėima. Mama pradiejė prašītė, kad tas žmuogos anou novežtom i lėguonėnė. Tas sotėka. Mama 



Petriokou prėsakė būtė nomėi, vuo pati so tou diedė ėšvažiava i miesta. Pu pėitu parsėradusi nomėi 

mama bova baisē nosėmėnosi, Petriokou pasakė, kad tetės daugiau nebier. Kėta dėina mama viel 

ėšvažiava ėr ont pavakaries i anū kėima ėvažiava mašėna so joudo grabo. Soejė kele vīrā pradiejė 

nešiuotė luovas, šiepalius i daržėnė. Vėinamė kombarie sodiejė kelis krieslalius, apdėngė joudo 

dėvuono, pri sėinas ėrgi prėkalė jouda dėvuona.Toukart vīra ėš mašėnas ėškielė graba ėr ėnešė i 

truoba, pastatė ont tu krieslaliu. Vīrā ontramė kombarie kalė kažkuokius vuožius, diejė ont anū ėlgas 

lėntas, ėr gavuos ėlgs stals. Paseinēs dieje klocius, unt anū lėntas, ėr gavuos soulā. Stala apdėngė 

baltā, lėntėnius soulus apkluojė puopierēs.  

I vėrtovė pas mama atējė muotrėška, vadėnama gaspadėnė. Pradiejė kažkou vertė, 

keptė. Pradiejos temtė, jiemė rinktėis vīrā ėr muotrėškas. Pri tievalė graba padiejė tuokius stuotkus, i 

katrus ėstatė žvakės ėr oždegė. Toukart nojiemė grabou vėršo, ėr Petroks pamatė sava tetė. Diedės ėr 

ciuocės pradiejė gėiduotė, vuo mama, prėsėglaudusi pri savės Petrioka, siediejė pri graba. Petrioks 

atsėmėnė, kāp ons gailiejies sava tetės, kors dabā gol tuo jouduo skrīnalie. Siediejė, kol pradieje mėigs 

jimtė. Mama novedė i vėrtovės pasėinie esontė da vėina luovelė ėr pagoldė. Patekiejos saulē mama, 

padedont kažkuokē sosiede apsėžīgiava kūtie, apdarė Petrioka ėr pati apsėdarė. Tujaus viel sosėrinka 

žmuoniū, prėvažiava ta pati mašėna, kor parvežė graba. Sovažiava ėr kelės lėngvuosės mašėnas. 

Pagėiduojė oždengė graba, vīrā pajieme ėšnešė ėr idiejė i vainėkās apsegta mašėna. Pas graba ėlėpa 

ketorė diedės, ėr ta mašėna pėrmuoji ėšvažiava ėš kėima. Toukart mama, pajiemosi Petrioka ož 

ronkas, nosėvedė i vėina lengvuojė mašėna. I anou ėsieda dar žmoniū, ėr vėsas mašėnas ėšvažiava. 

Novežė pri bažnīčės. Viel ėškielė graba ėr ėšnešė i lauka. Padieje graba ont aukštū neštovu ėr viel 

atėdarė. Mama su Petrioko paskutini karta atsėsveikėna so mėrosiojo. 

Toukart oždarė graba, ėr diedės pajiemė anou nonešė i kapus. Tėn jau bova ėškasta gili 

doubie, i anou, begėidont ėr konėgou paržegnuojos bei ožmetos saujė žiemiu, grabs bova ėleists ėr 

ožkasts. Pu budīnės, viel sosiedā sonešiuojė i truoba vėskou, kas bova ėšnešts. Vėskou sodiejė tēp 

kāp bova, tik nebibova tievalė. Mama darbavuos vėina. Givuoliū daug nebova. Karvė, vėršis ėr 

paršielis. Bet veinā mamā vėsteik bova sunkē, dėl tuo Petrioks, kėik galiedams, padiejė. Parejės ėš 

muokīklas, parsėdarės kėtās drabuželēs, veiziejė ku če rēk padėrbtė. Prėnešiuojė šakaliu, karvē ėdiejė 

šėina, ka tik mamā būtom mažiau darba. Pradžiūvos ėš rodėns soartā žemē, mama pradiejė mėslītė, 

ka jau rēktom kāp nuors apsietė tus arus. Sosiedūs gīvena ėr dėrba so bielaruso Proncėškos Pukelis, 

našlīs so dom vākās. Anuo muotrėškelė bova priš kelis metus mėrosi. Mama, anou sotėkusi, pradiejė 

prašītė, kad ons nokoltivoutom žemė. Proncėškos, atvažiavės priš vakara, apdėrba vėsus arus ėr 

prėžadiejė, kumet sies sau, ta ėr anuos mėižiu pluotieli apsies. Tēp ėr padėrba. Belėka bolviu dėrvelė 

ėr dėrvelė daržou. Mama stuojė lasītė sieklėnės bolvės. Petrioks, kėik galiedams, padiejė. Ka pradiejė 

sietė, Prončėškos paprašės sosieda so siejamuojė atvažioutė, sopiliuotė siekla ėr pasietė. 



Sožielos ganīklā, mama ėšvedė karvė ė vėrši, Petrioks, ėš paskuos ēdams, paveiz, ka 

eitom gerā. Paskou atejė šeina čiesos. Viel Prončėškos, paprašīts mamas, nopjuovė ėr sogriebė šėina. 

Mama kuožna karta atsėskaitė, bet ons dėdlē brongėninks nebova. Ka ons presava sava šėina, mama 

so Petroko ejė anam padietė. Mama lėpa i priekaba ėš presa ėr kruovė vežėma, vuo Petroks bova 

pastatīts prėveizietė Pranė ė Pauliaus – anuo vakū. Paskiau prėkrautas priekabas Proncėškos partėmpė 

pri daržėnies, ėr viel reikiejė buntus sokrautė i ponta. Tēp mama padieje kelėms sosiedams. Vuo, ka 

atejė čiesos ana vežtė šėina, tad tojaus bova presos ėr priekaba. Šėins bova sopresouts ė sukrauts i 

daržėnė. Par vasara Petriokou i muokīkla nebreikiejė eitė, ta anodo so mama užsėdėrba, ēdamė par 

sosiedus, ka anėi paskiau atėdėrbtom. Tēp abodo, kėik galiedamies dėrba, raviejė darža, kėlnuojė ė 

gėrdė karvė. Kulkuozos da bova oždiejės posė normas darža ravietė, tad ėr tou reikiejė ėveiktė. 

Rodėni tēp pat vėinė kėtėms padiedamė, kou reikiejė, nosėkūlė, parsėvežė ėr nosėkasė.  

Proncėškos so sava vakās tonkiau bova pas anus, vuo ėr mama so Petrioko tonkiau 

lonkies pas anus. Kartās anėms vėsėms mama liob pataisītė tėkrus peitus, kap muotrėškas ka taisa. 

Tad vėsė skanē valgė ėr džiaugies. Proncėškos diekavuojė so ašaruoms akies ėr sakė, kėik anam trūkst 

gaspadėnės ėr mamas anuo. Vuo mama sakė, ka anuos ūkeliou trūkst vīra ronkas, vuo Petriokou tieva. 

Proncėškos, ka važiava ku nuors dėrbtė i kulkuoza laukus, liob pasėjimtė ėr Petrioka. Tėn anou 

ėšmuokė važioutė so bielaruso. Tad pramuokės gerā važioutė, Petrioks vėns pats diejė pu dėrvas so 

kultivatuorio, vuo anuo muokituos guliejė pakrūmie ėr veiziejė, kāp ēn darbs. Parvažiavė abodo ejė 

pas Petrioka mama valgītė, toukart liob atbiegtė ėr Pranis so Paulio. Ėr vėsė bova kontėnė tuokemė 

būrelie. 

Tēp par šiou rodėni sosėtvarkė, paržėimuojė, veinė pas kėtus pavakaruodamė, vuo 

pavasari, sožialiavos pėivuoms, Proncėškos mama so Petrioko parsėvedė i sava truoba. Pranis so 

Paulio Petrioka mama vadėna mama, vuo Petrioks Proncėško pradiejė vadinte tievo, ėr anodo dėdlē 

gerā sorokava. Tēp solaukė Neprėklausuomībės, ėšėra kulkuozā. Prončėškos belarusa so padargās 

parsėvežė nomėi, kāp nuosava. Gava šėik tėik žemės, gīvuoliu. Tad vėsėms bova pėlna darba. 

Petrioks tou meto jau bėngė devinta klase, mažėje ejė i pėnkta ėr tretė klasė. 

Petrioka ėtaisė i pruopteknėnė muokīkla muokītėis mūrininka spėcialībės. Tad pu 

posuntru metu ons jau bova ėr praktėka atlėkės, ėr torieje puopierius. Ėr vėskas būtom gerā bovė, bet 

pradiejė sėrgtė mama. Prončėškos anou vėsor vežiuojė, kāp galiedams, bet nieks negelbiejė. Mama 

mėrė. Mamas jau nebvežė so grabo i nomus budietė. Pagoldė tam tėkrūs laiduojėma nomūs. Para 

pabudiejė, paskiau pagoldė šalėp tievalė. Vėsė dėdėlē pargīvena, bet ku padarīsi, tēp īr. 

Procėškos kelis metus pagīvena so trimis vakās, ėskaitont Petrioka, ėr parsėvedė 

pagīvenosė muotrėška, vardo Paulina. Ana tēp pat prėžadiejė vėsėms būtė ož mama.  



Lietovā ėstuojos i Euruopas Sajunga, pradieje jaunė vīrā važioutė oždarbiautė kėtor. 

Tad ėr Petros, jau dabā nebe Petrioks, sosėrada pruotinga kompanėje, ėr vėsė pėnkė ėšvažiava i 

Prancūzėje. 

Pavīka neprastā ėsėdarbintė ėr oždėrbtė, ėšsėmuokė i šuoperius, nosėpėrka gera peža ėr 

pu penkiu metu parvažiavės, jau tor ėr nomus, ėr žmuonelė Petrutė, katrou dėdelē mīl, tep pat kāp ėr 

ana anou. Tēp pat tor štīva sūno, katrou omžėna atėlsi tievale garbē, pakrėkštėjė Juono ė dabar vėsa 

šeima, kāp ėr anuo nelaiminga šeima, padėigė šiuoki tuoki suodnieli. 

 

 

 


