
 

Pariedka nebėšėjė 

 

Anuo suoduo tuoki Pilimana Rokšienė so sūno Petrio ūkininkava vėinodo. Tievalis 

priš kelis metus jau bova mėrės. Vėina vakara, jiedont večerė, muotina ė sāka sūnou: 

– Petrali, čiesos būtom parsėvestė jauna gaspadėnė. 

– Vuo kam mon anuos rēk? – padiejės šaukšta šalėp torielkā rokou Pietris. 

– Jug to regi, ka aš jau vėsā pasenau, ė niekam nebdero.  

– No gerā, gerā veiziesio. Bet je tau neėtėks, aš nebūsio griešnos.  

– Gerā, gerā bus, sūnieli, juk akis tori. 

– Mama, veiziek tau žekrīšis nosmokės nu staibė – patiemėjės sāka Pietris.  

– No va, matā, ka aš jau pamietėis nebtoriu – taisīdama žekrīši atsakė muotinalė. 

Veina sobatuos poiki rīta, pasėkinkės Dolė i pavažioutės ratelius, Petris ėšbrakšnuojė 

patiuos ėiškuotė. Važioudams ožsoka pas Lieksi, ka šės pabūtom pėršlio. Muotina ėšvažioujėntėms 

vīrams pataisė pravėnta. Keliuonė tuolėma – ėšalks. Atpjuovė ciela šmuota kinzoka, abėšala 

mėižainė ė gēra gāla kėlbasa. Vėskou sodiejė i sena lopatė tašė ėr ėdavė sūnou. 

Novažiava anodo ė kėtuos parapėjės gāla pas Jezbiene Aguota. Lieksis žėnuojė ka tėn 

īr pana Kuotrelė. Truobalė stuoviejė pri pat opės, medēs apaugusi. Žaliava ė nu viejė lingava 

epošės, beržā, lėipas. 

Vīrā ėējė i truoba pagarbėna puona Jėzo ėr prėsėstatė kas ė ėš kor esou. Pri pečiaus ont 

zoslana siediejė longieta koska apsėsiautosi, basnertā ė konteplės ėsėspīrusi senuoka muotrėškelė. 

Asluo pri longa, žėidouta koskelė apsėguobosi, aple trisdešimtėis metu nešpietni 

mergėkė verpė lėnus. Ka jau ruoda ėsėlingava Lieksis ėr klaus. 

– Kāp ta Kuotrelė, a nie slinka, a svēka, a kavalieriaus netor? 

– Je je, vīrale, mona geruoji doktėrelė īr dedėlē darbšti. Ni dėinelės be darba nestuov. 

Ka tiktā bėški tor liousa laika, tujau sied pri kalvarata ė tik verp, tik verp. Vuo jau svēka, kāp 

rėdėks, nier pri daktara bovosi ėr nikuokiu liekarstiu nevartuo. Pu vakaruškas nesėtrainiuo ė 

meiložė netor.  

Vėino tarpo, ka anuos abėdvė ėš truobā ėšējė, Pietris atsėdarė pastalčio ėš tėn pajiemės 

doru rakta prėbiega pri kalvarata ėr pu lėnū koudelio anou pakabėna. 

Pu vaišiu vėsė sorokava ka pu nedielē viel atvažiavos galotėnā sosėtartė diel pasuogas, 

diel ožsaku bažnīčiuo ė diel šliūba... 

Kāp jau bova sosėrokavė, kėta sobata vīrā viel novažiava pas muotrėškas. Vuos spiejė 

gerā apšeltė Aguota teraujės jaunėkė.  



– Petrāli, a praeita karta nematē špikieriaus rakta. Kažėn kor prapuolė, tėik liobu 

keravuotė, niekamė nebrondo. Vuo rasintās tamista paštokavuojē? 

Vaikis prėējė pri kalvarata, pakielė lėnu koudieli ėr saka: 

– Va šėtā rakts, muotrėškelės! 

Senājē ožkrėta žads. Sosėjiemė galva ėr nie krust. Jaunuoji, kāp lėipsnuos apjimta, 

sproka i ožpečėnė. 

Va, ė pasėruodė anuos darbštoms. Vīrā ėšdolkiejė kėtor gaspadėnės ėiškuotė. 


