
Kap bova, kap nebova 

Kuožna karta, ka tik padedo galva ont puodėškas, tuos mona mėslės ožkart tik šast ė 

jau īr pri tuos mažuos truobelės papelkie, pri Troikėnū robežiaus. Pri truobelės bova tuoks sens 

didilis beržos. Tatā ons ė prėsiejė sava sieklu, ka ož truobū bova prėaugės tonkiausis beržīnielis, 

katrou tievalis laiks nu laika liuob praretintė. Ė braidiau pu tus beržīnalius, ė rinkau balas ė lokštus 

paopēs Mama liuob sakītė: 

– Tik nejimk pėmpės kiaušieliu, paskiau būsi vėsa nosieta tuokiuom pietmiem. 

Berželē bova sulig monėm, bet kuožna pavasari ka tik liuob išbiegtė laukuon pu 

žėimuos speigū ė pusnīnaliu, anėi vėn steipies aukštīn. Paskiau jau liuob ė gegužie i anus atliektė, ė 

meleta a volungie liuob pranašautė līto. Tuokart tievielis liuob sosėėiškuos medini grieblali, greitā 

sospraudīs naujus dontis vėituo ėšbėrosiūju, apdailins ė skobėnā bieks griebtė šėina pri senūju 

velienkasiu prūdaliu. Vuo kėik tėn liuob žīdietė lūgnā! Aš baisiausē anū nuoriejau, bet negaliejau 

ėbrėstė nosėskuobtė. Jė tiktā kuojė ėkiši i vondini, tujau pat tuokės joudas siurbielės tik vingur 

vingur artīn. Ka liuob mautė šalėn padelkas sosėgruobusi, nebnuoriejau tū lūgnu. Vuo gondros sava 

rauduonuoms pončekuoms braida, varlės gauda ė ī gerklė met. 

Tās laikās vākams tėik tuos laimės ė tebova, ka galiejė pasėbuovītė so kuokio pliuorė 

žėido a sokoltuos torielkas šokė, a kuoki kriupi pasėvarinietė smėltīnalie. Tēp sau i kėima vāks vėns 

pats negaliejė ėšeitė. Tėn monės lūkoriāva cielė do mōna priešā. Vėns bova ragouts vuožīs, vuo 

ontros – rauduons gaidīs. Abodo anodo poulė ont vėršaus. Ruoduos, ka anodoms niekor nier, bėt ni 

regietė neparegiesio, ka jau vuožīs stuov ragus atstatės. No ėr užbliausio baisiausio balso. Pri 

truobuos sėinas stuoviejė verpelė po palašo, ta vuos tiktā anuo nenoskendau pasėkabaruojusi. Vuo 

gaidīs ne tik monėi poulė ont vėršaus. Par mūsa kėimali ejė taks. Tou tako kiaurā liuob eis Racienė 

pri Ernastienės. Ana jau žėnuojė tuo mūsa pasiotosioje gaide māda, ta liuob neišteis brūklė 

atsėgintė. Vėin karta ka paleid su tou medio, gaidīs tik pliest ė ėšsėplietė. Vuo ta ejė ė noejė. Vuo 

parenont ir viel akšėn šėn: gaidīs dar pasiotiesnis, lek tėisē ont galvuos. No keikė anou Racienė: 

– Pėkčiau to, kāp kuoks čerauninks ėsi neožmošams, kāp velnė apsiests! 

Mon, kāp dėdiuojē, liuob reikietė padėrbtė vėsuokiū darbū, ka mažiau lėktom laika 

siostė. Tievalis liuob pasakīs: 

– Kas tievū neklausa – valgīs dounelė sausa. 

Vuo ka nebūs tievū nomėi, aš sau sosėkrausio krieslalius vėns ont kėta ė liuob lėptė i 

palobės, kor bova tuoks sens dziegorios pakabints. Ont anuo bova padieta tuoki botelkelė so 

sakarino. Ka prasėsaldėnau sava ondėns poudieli, ons bova kartos, vuo ne saldos. Musintās, kuokius 

do viedralius ondėns galiejē prasaldintė. Gavau pīluos. Mona darbs bova bolvės noskostė. Liuob 

anas skosio su skoteklio pri krūtėnės prėsėspaudusi, vuo paskiau vėsa dėina ė biegiuosio tuokė 



nuperkiouta jopelė. Dar liuob lėips sosiedou padietė bolvės vaguotė. Ernastis so žombio vaguojė, 

vuo aš toriejau arklī pavediuotė. Vuo tas arklīs, kāp pasiotės, vėsa laika galva kinkou ė kinkou, 

muni beveik aukštīn pakel. Baisiause bova apsėsokont i kėta vaga, bijuojau, ka neprėmintom so 

patkava mona basū kuojieliū. Lengviau bova, ka lėipdava karvė pavarītė. Eso padiejusi sosiedē so 

rīkštė varītė kiaulė pri koilė. Noeinont ta kiaulė ejė gerā i tuokė gaspaduoriaus kėima, vuo parēnont 

bova joukū. Reikiejė etė par mėškali: kiaulė, etė nenuoriedama, slinka. Muni lėip moštė so rīkštė 

par pastorgali, vuo nemačėj ė vėskas. Galū galė ana, prėsėoustiusi gailiu, atgolė ė užmėga. Kiaulės 

savininkė čīsta nebžėna, kū rēktom darītė. Vuo mon kas. Monė lėipė sauguotė kiaulė, vuo pati noejė 

nomėi atsėvestė vīra. Kiaulė pasiėlsiejė, ėšmėiguojė, kol anodo sogrīža su šniūro ė juovala viedro, 

anā tuokart daugiau nieka ė nebreikiejė, vėsė parbieguom ristuoms. Ė aš bovau ėšalkusi baisē. Tās 

laikās maista bova trūkoms. Je rodou lītuots, sopūdīs javus a bolvelės, čīsta bova rėista. Javelius 

reikiejė sospietė so arklelio sosėvežtė i daržėnalė, pu stuogo. Paskou kumet, ka pašals, lioub 

parsėtems kolamojė. Tuokart ėš panta so šakiems liuob kels piedus ont kolamuosės stala, leidiejē 

leis ī kolamojė, pri gala bus žmuogos atimtė šiaudams, kėts mins i kūgī, kėts atkasėnies pelus, da 

kėts kabinies maišus. Daug talkuos reikiejė. Kelėms sosiedams ėškols ė bus patalkis. Vėsė sosėdies 

ku ne ku, vaišins, mīlies svarbiausi mašėnuorio, juk tik ons sokamandie sava kolamojė mašėna ka 

eitom gerā. 

Vėina dėina tievā nurokava, ka rēk krikštītė mažojė mona seseratė, kol šėltas, poikės 

dėinas. Vėskū sosėrėktavuojė so kūmas ė klėbuono. Tuokart jiemies tvarkuos nomūs. Pandielie 

tievs nogriebė kėima, ka nebūtom šėingaliū, nošlavė takus, sotaisė tuoruos vartus, vėskū 

prėkaliniejė. Oterninkie matiau, kāp padėrba stala pu dėdėliojo beržo ėr prėdiliuojė medė trinku 

atsėsiedėmou. Sereduo sosėmetė kelis maišelius i ratus ėr ėšvažiava i melnīčė ar i petlio. 

Parvažiavės vėskū ėšnešiuojė, dar ėštvėlkė so karšto vondėnio ė nuotrīnuoms tou verpalė, musintās, 

alou ožraugtė. 

– Nesīlīkis, negruobkės vėns pats, – vėn saka mama. 

– Jouds darbs – balta douna – atsėlėipė tievs. 

– So kou novešiau mergātė i bažnīčė, juk untā Puocē vežė so Macevičiaus „Volga“? – 

klaus mama. 

– Nojė, gerā bus ė su Bierelė. Baguotam ė biesos i kuošė šėk, muotinalė, – atsėlėipė 

tievs. 

Ketvergiė mama so monėm leiduos i Jedžiuotus pieškuom pas sava jaunesnė seseri 

Petruonelė, ka padietom pasėtėiktė krikštīnuoms. Petruonelė liuob eis i gaspadėnės vėsuokėms 

balems. 



Ejuov vedvė laukū kelelēs, apaugosēs vėsuokiuoms kvietkeliems: vuo žīd, vuo kvep. 

Paukšte ūbau vėsuokēs balsās. Vuo aš vėn žvalgaus, kor če vedve besoksiau, a da tuolėj. Tēp poikē 

gegužie užkokava, mama saka: 

– Pinigū netoriau, šīmet būsiau biednas. Ka nuejiev pas ciuocelė, pagluostiusi mona 

baltus plaukelius, ėsivedė i kamara ėr davė dounas so pėinu. Paskiau anuos rokoudamuos noejė 

gīvuliū apveizietė, vuo monėi babūnėlė apruodė sava kvietkeles: bova ė cėnavadu, ė narcizu, ė 

pijolku kvepontiu, ė nastorciju. Aplinkou bova vėsokiu mėdiu, ka nebovau ni matiusi: kedrā, 

balteglės, trešnės. Noskuobusi davė mon tuokiu geltuonu saldiu ougu, saka, če īr šėlkmedė ougas. 

Kėtūs kraštūs tas šėlkmedis maitėn tuokius gīvius – kuokuonus, vuo anėj dėrb šėlka siūlus. 

Nevierėjau, ka gal būtė tuokiū dīvū. 

Tėik ožsėbovusės, skobiejuov nomėi. Saulelė jau rauduona unt mediu galūniems. Par 

pėivas einont tuoki teršta mėgla. 

– Zoike pirti kūrėn, – saka mama. 

– No kam tėms zoikems tuos pėrtėis, a negal opalie praustėis? Da mėška padegs – 

vuožuojo. 

Ka vedė abėdvė parejuov, tievalis mergātė benešiuojis, belingoujis dainoudams: 

„A a opa pa 

Zoikis vāka lingava 

Belingoudams ožsnūda 

Nu krieslalė nosprūda 

Nu krieslalė nosprūda 

Katėns nuosė nokonda.“ 

Pabumbiejė: „Kam jodvė tėik ėlgā tėn plepiejuotav ė vielā parejuotav?“ 

Vuo pernīčiuo mama tvarkies truobuo: pluovė longelius, keitė druobolės ė 

ontvalkalius, vuo mon lėipė ėššloutė asla kuknie, ėšplautė grindis alkiereliė, ė ne bikap, vuo kāp 

priš kaliedninkus, ka vėsė paluovē būtom čīstė. 

No vuo sobatuo ka pradiejė anėdvė so Petruonelė soktėis, tik vėsė rėndėlale ė bliudale 

brazd. Vuo monėj: če malku kliebieli atlakink, če vondėns greitā – tujaus pat prėduok, če toška 

seseratē soėiškuok, če pu kuojiems neraitīkės! 

Bet bolviu mon tou dėina skostė nebreikiejė, va! Anėdvė patėdvė prėskota ciela pėlna 

viedrali. 

Nedielės dėina muni pažadėna onkstėi, lėipė gerā nosėpraustė, ka nebītiuo 

apskrėndusi, plaukus sošokava, sopīnė, štončkas ėrėša, ė Ėrnastienės pasiūta kartūnėnė jopelė 

apvelka. Bet ka aš pamatiau, kuokė poikė jopelė kūma atvežė seseratē, mon ė seilės ėštīsa: balta, so 

aptas, so štončkuom, nebovau nikumet tuokiuos regiejusi. Ėšvažioujint i bažnīčė ė apvelka. Kūma ė 



viel baisē poikē pasėriedė: bliuzelė marga, sijuons driūžiets, apsėveiziejė priš zalkuorio sava 

apriedus, ka nebūtom kas švakā. Tuokart vāka sosėvīniuojė i vėlnuonė skara, paklausė vāka varda 

ėr ėšejė. Vuo kūmėns veiz i sava kišenini dziegorio: jau laiks! Ėr ėšbrazdiejė so ratās ėš kėimālė. 

Gaspadėnės mitre dėngė stalus su skuotertiems, diejė torielkas, peilius ė vėdelčius, 

vėsuokius uzbuonus, palmėskas, skleinīčės ė čerkelės. Ė kvietkū bukietam vāza pastatė unt stala. 

Vuo mon čīsta neleid nė so pėršto pajudintė. Lėipė neraitīteis aplink stala, nestumdītė soulaliu ė 

krasiu, tik davė abraka pīraga, ka seilės nevarvintiuo ė lėipė etė kūmu lauktė. Tėkrā, ne ož ėlga ė 

svetē pradiejė rinktėis, ė kūmā parvažiava. Kap tičiuoms, Mėškis beluodams, besėdaužīdams 

notraukė lėnciūga. Tievalis sogavės pamatė, ka vėrvunka ėšsėnierusi, ta šēp tēp so druotė sorėša: 

gerā, ka Mėškis niekam skropola neivarė. 

Tuokart kūma atdavė pakrikštīta Zitelė mamā, vuo gaspadėnė svadėna ož stalū: 

pėrmiause kūmas, paskiau vėsus kėtus. Kūmams vėsė lėipė siedietė sosėglaudosėms, ka vakou 

dontis nebūtom retė a kriavė. Mes buvuom apdalintė kūmu pīragās: baronkuoms, sokirkuoms, 

tuokiuoms kakaviniems puodėškeliems – vuo skanės, nikumet tuokiū nebgavau. Ė mums vākams 

leida pri stala gala pavalgītė: gavuom bulviu so kudlietās ė vagorklās, paskou dar devė petliavuotu 

mėltu pīraga. 

Ė tuokart marš i žardėina vėsė greitā! 

No tėn mes ėjuom ė avižieliu pėrktė, ė žėidieli dalintė, ė vuokīti moštė so lazduoms. 

Paskiau gėrdam, ka truobuo jau kėlst alasos. Balaiuninka jau dainiou: 

„Liuob gertė, liuob dainioutė 

Liuob i Skuoda novažioutė, 

Vuo dabar pasena 

So buoba gīvena. 

Rėit ratā, rėit ratelē 

Rėit mažėjē tekėnelē. 

Tėj dėdėjē kuo lietiau 

Tėj mažėjē kuo greitiau“. 

Vėsė vakā solinduom i truoba pasėklausītė, pažiuopsuotė. Kažkuoks obags dainiou: 

„Obags ont tėlta siediejė 

Liūdnos i žuvi veiziejė. 

Skans, skans, skans būt suvalgītė. 

Nedouk dounas – sotrupinsio, 

Nedouk mėltu – išdulkinsio. 

Douk lašiniu gera šamuota 

Gausi dongou vėita šėlta“. 

Nova, ta mūsa ciuocelė bova baisi ėšmislininkė, štukuorė: vėsuokiu blargatu mokiejė. 

Apsėdariusi obagė – nieks nepažėna, tik mes paskiau noveiziejuom. Vuo neožėlga viel tuoks mažos 

senielis so sermiega, so dėdėlė nuosė, barzdo, so akėnēs atejė ė viel pradiejė dainioutė: 



„Ui ui ui, kur rēk darītė 

Rēk mon stuona parmainītė. 

Eso vīrs – rēk mon vestė, 

Rēk mergātė sosėrastė. 

Īr daugībė tū merginū 

Rekalingė anuoms vaikina, 

Bėt kumet rēk ėšsėrinktė, 

Nebžėnau ni kor mon dingtė. 

Vėsa svieta ėšmaišiau, 

Ėr i kningas sorašiau, 

Ka žėnuotiuo kor bovau 

Kor i svetius noejau. 

Zuopė maža, kap je vuoška, 

Lėisa – tiktā kaulā puoška. 

Einont vėn kuojelės vėrp, 

Labā mažā tepadėrb. 

Agnė žvaira ė joukinga 

Nevestiuo, ka ė turtinga. 

Ana i monė vėn žvairoutom, 

Maluonoma mon nedoutom. 

Jolė kelnės ka suluopa 

Ė sopīkusi tvuo par kopra. 

Tuokė patė ka torietiuo, 

Ta nė kelniu nevėlkietiuo. 

Ėiva – merga baisē meili, 

Vėsė vīra rīn tik seilė. 

Bėt kap kvailā dornavuo 

Ė so vėsās baliavuo. 

Ruožė merga būtom daili, 

Bėt pri vīru pardaug smaili, 

Ka aš anou parsėvestiuo, 

Nekaltībės tėn nerastiuo. 

Marcė būtom jau meiliausi 

Ėš vėsū mergū jauniausi, 

Bėt anuos nieks nesovalda 

Atrond vīrus i ont stalda. 

Elzė dėdėlē meilinga 

Ė kap reikint īr galinga 

Tikta bieda, ka daug jieda, 

Svetiūs bus mon baisi gieda. 

Jostė ein vėn i bažnīčė 

Pasėruodīt vaikems tīčė. 

Juokiū švėntiū ana nešvėnt, 

Dėl tuo žmuonės anuos nekėnt. 

Vuonė daug bluogumu darė 

Kū sutėka – vėsus barė. 



Barė, keikė, apkalbiejė. 

Nuors vėsa tuo nereikiejė. 

Magdė kiaušinius pardoud 

Nieka obagams nedoud, 

Vėskū i karčema neš, 

Vuo parėjusi plaukus peš. 

Petrė ta mondri be gala 

Ger šnapšelė arba alo. 

Vuo ka rek tik darba dėrbtė 

Praded baise sunke sėrgtė. 

Jenė irgi bluogā dara 

Vėskū par gerklė ėšvara. 

Prėsėgierusi blevīzguo, 

Kol tik ėšsėpagiriuo. 

Jorė mergina lietiausi 

Bet pri vīru īr greitiausi. 

Ana kuožna vėina geid 

Ė so vėsās apsėleid. 

Danė ta vėn ašaruo, 

Ožsėmerkusi biegiuo. 

Varga dėdi kėstė tekto 

Jegu tujau pat apakto. 

Adė merga nier tēp bluoga 

Ana gautom gera žmuogo. 

Anuos šaukštā nomazguotė 

Ė pu soulo sokavuotė. 

Barbė merga būtom dėkta 

Vėsa bieda ka īr pėkta. 

Kap meška vėn pīkst ė niorn 

Kū darīsi ka tuoki dorna. 

Vėsas mergas šalėn mestiuo 

Sau Zuopelė parsėvestiuo. 

Juk paduori ė ne drėskė 

Gal būt gera muoterėškė. 

Anastazėjė – pliuotikininkė, 

Genovaitė – vaidininkė. 

Kap so tuokiuom mon gīventė 

Reks vėinam patem pasentė.“ 

Vėsė linksmiausė tik pliaukšnuo so runkuoms, tik joukas. Pu kuriuo laika vėina 

baliauninkė ė saka mūsa susiedē: 

– Ek to mitrē paveizietė, unta tavasis kap kujatis kuzou i tuora atsėriemės, vem, 

spruogst nenospruogst. Ek tujaus pat, kol buobas neėsiveiziejė, paskiau talompīs lėižovēs pu 

kėimus. 



No ė mes, vakā, paskou. Vuo ana šuokinie i rėnki, a i truoba vestė, a ondėns atneštė, 

vuo tas nie krust. Borboliou kažkū – nei i tvuora, nei i mēita. Soējė tojaus sosiedē, šuogerelē, šēp 

tēp kap kuoki telpeša ėšvedė anou nomėi. Vuo kėtė rokoujės: razumieli, parēk bėnt pavēišietė, kuo 

rēk tēik gruobte ož tuos čerkuos, jė negali stavuotė gertė so vėsās. Niekis, ėšsėpagiriuos, 

atsėgaivelies, išpakutavuos – joukas. 

No vuo kūma eit apveizietė sava puodės. Puodė kažkuo taršk, zėrs, nemėigt – a 

pilvieli raiža. 

– Mažė vakā – klapatā. Pasėstuoruok, ėšvėrk ramunieliu a kvīnu erbetelės, ė bus 

geriau. Dėdėlėsėms galietom ė anuodėjės kuoki laša ont cokra ožlašintė – rokoujės kūma. 

– Alė, douk pakajo! Ek to geriau pri stala, prėveiziek tou sava kūmėna, juk žėnā, ka 

prėgierės ons īr šumnos. Ka nepradieto skandalītėis – palengvelīs mama tou kūma pravuodėj lauk 

nu puodės. 

Vuo truobuo dar dėdėsnis alasos. Ėš ontra suoduos gala parsėvedė mozėkonta 

Liudvieli. Ons mokiejė grajītė so akordijuono, bėt ė tou luoska liuob lengvā prėjimtė, ta tiktā 

čerkalė pu čerkalės ė viel baliauninkā dainioun: 

„Mūsa mozėkonta 

Katėna papjuovė 

Ė ronkelės, ė kuojelės 

Pelės ėšnešiuojė“. 

No bėt kažkas anam baise nepatėka: tuoks ons lakazeris, prėklos bova. Pradiejė alo 

peiktė – paplavuoms vadintė. Pradiejė pravardžiuotė sosiedus: vėina – uzbuono, kėta – keselė 

ėšvadėna, kol galū galė ėšlingāva nomėi, akardijuona žemė vėlkdams. Nieks anam neatsėborniava, 

tik rokou: „lėnk šūda ne diel baimės, vuo diel smarvės“. Bet vėstėik so mozėka bova geruokā 

linksmiau. Galū galė vākus nobraukė goltė unt šėina, ė mums balios baigies. 

Vuo juk daug kas atsėmėn a numana ka seniau nebova elektras, tatā ni radėjės, ni 

televizuoriaus, ni kuokiū tėn mozėkėniu cėntru. Bėt tuokart patis žmuonis daug linksmesnė bova. 

Vakarė ėšėjės ont pāmata a i paprūdi kuoju nosėplautė, vėsumet suoduos galė girdiejē dainioujint. 

Goreckė, Jocė vakū bova po būri, vaikē jau soaugė, balsingė, ta ė dainiava kap pašielėj, plautiu 

negailiedamuos. Nesvarbo, ka par dėina, prakaita braukdamis, dalgi soka a so šakė muojava. 

Vakarė, opie nosėmaudėj, marškėnius pasėkeitėj liuob dainious! Vuo žėimuos vakarās ne tik arklius 

ė karvės šers, girdīs, šniūrus vīs a nagėnės rauks, bėt i, pri žėbalėnės lempas sosiedėj, kartuom grajīs 

a kuokiū špuosu prėsėmėslīs. Bova tuoks Žīgos. Kėik ons pasakū muokiejė: ėlgū, baugiū. Ėlgiausės 

– par vėina vakara nepabėngs. Vakams ė baimės būs – sosėkelsem kuojės unt soulalė – pasoulie 

tomsi. 

Ka liuob soveš švieži šėina, mergės tujau pat sosėkraustīs so sava druobuliems ė 

vėlnuoniems ont šėina goltė. Kāp kvep! Va ė viel vaikems maluonos ožsėjiemėms, tuoks 



galvuosūkis, kap če rēk anas pakībintė, pagousdintė. Anėj vėršou tuo šėina pānta partraukė par 

stuoga jousta atvarslus ė prėrėša pri arklėniu pavalkū, vuo tus pavalkus ėrausė i šėina pu tū mergū 

druobuliems. Mergas noejė goltė: pasėplepiejosės aplink sava rekalelius, jau taisies mėgtė. Vaikē 

kontrē laukė, kol anuos prėtėls, tuokart tus atvarslus tėk trukt trukt, vuo pavalkā pu šuonās tik krust 

krust. 

Mergas cīpdamas, klīkdamas šuok lauk ėš sava golta. Vuo vaikē mīž ont kinkliū ėš tuo 

jouka. Kėta vakara jau mergas priš golont gerā apsėčiupiniejė, a nier kas pakėšts. Vuo vaikē tus 

patius pavalkus jau īr pakabėnė ont stuoga joustas vėršom anū golta, viel kontriausē lauk, kumet 

tuos mergas prėtėls. Tuokart atleid atvarslus ė pavalkā tik plumpt ont vėršaus! Ė viel mergas šauk: 

„Jezau Marėjė, kas če dabā?“ vaikē viel žvėng kap komėlē, merguoms skropola ėvarėj. Ale liuob ė 

vaikē patīs sosėkraustīs druobīnuoms pri tū panū. Vėina vakara anėi katolioujės, kībėnas, joukou, 

šou luosnuo. Tik gėrdas, ka tū mērgiu tievs ėšein ėš truobuos šaukuodams, čiopt ož šakės. Vaikē 

ožkarta soprata, ka vels bus, tik nočiuožė nu tuo panta, nie druobīnu nebreikiejė. Vuo tėn pašalelie 

vėšta periejė. No ė kap tīčiuoms tėisē i tuos vėštas lėzda pradalai – vėsė kiauše ėštėža, vėšta i 

palobės pakėla. No tievs nenotvierė, bėt kuokės sava kelnės vaikis ontra rīta pamatė! Sava mamā 

negaliejė doutė ėšplautė, pats nešies pri prūdalė. Paskiau vėsė kokius metus žvengė atmėnėj. Vuo 

nu rīta, veiziek, pėl ondini pri šolėnės mergelka, akis mėgluo, lūpas kažėnkap keista vīpsa. 

Musintās, bus jau ėsėkliuopėnusi katrou nuors. Muok tėi vaikē prėrėštė mergelka pri savės, ka ė so 

tās sava atvarslās, a šėltās delnās, a neskosto barzdo brūkštelies par žondieli. 

Vuo kāp žmuonis liuob prėmėslīs gundintė kėts kėta! Kuoks špuosininks vakarė 

pasėjem griebli, ėškel i vėršo, ontdeng druobolė ė parlingou ėš kalna balts ė baisē dėdėlis. Vuo 

pamatiosėms – pelnas kelnės, mėslėj ka dūšė parein ėš kapū. Va kap būn. 

No, vuo kāp īr dabā? Vėsė esam rimtė, gaunam pėnsėjės ė pašalpas, perkam 

gliutuomatus. Veizam televizuorius: Rūta, Radži, olia-lia. Torem mobėliakus. Anus tor vėsė vakā ė 

paauglē. Ė aš paskombėnu sava ciuocelē Petruonelē, paklauso kāp svekata, kor benoein. „Niekor 

nenoeino“, – saka. – Snėiga solig pastuogiems, vuo ė tep „kakta – rukūs, sobėnė – kukūs, omžius 

nebipaleid“. Ka jaunesnė bova, pašta nešiuojė, pieškom ejė, so dvėratio a motoruolerio aba so arklio 

važiava. Laikė gīvolius ė bėtės. Ka anuos kas liuob paklaustė, kėik tū bėtiū tori, ana liuob atsakītė, 

ka baisē daug, negalinti soskaičioutė. Vasara atvažiava anuos sesou so vīro. Dėina neprasta, tik 

tuoki ūkanuota, mėgluota. No pasakīkėt, kam netink medos? Dėl tuo anėj ė sorokava, ka eis tuo 

šviežė medaus. Ciuocelė laiminga ka īr kas padedous ė nuor svetelius pavaišintė medo su vagorklās. 

Apsėdarė baltās kalatās, ožsėmuovė tuokės skrībelės so tinklelēs, ožsėkūrė dūmėnės ėr ėšejė pri 

auliū. Matuot, tuokart bova priš līto, tumet bitis īr pėktas kap šėršūnā. Ta dėltuo ka sokėla, ka 

apspėta, ka pradiejė līstė pru vėsus pašalius pri bornuos, pri akiū, pri ronku, ka sogielė, sospardė 

kap vėn reikint. Parbiega anodo abodo ėš suodnalė so sava dūmėnė, be medaus kuoriū. Vėns gol ont 



tapšana pri pečiaus, ontoas – luovuo ė abodo dejou sopotėi. Sesou tik so kompresā ė erbetuoms 

biegiuo nu vėina pri ontra. Še tau ė medos! 

Tik nemėslīkėt, ka žemaitė gīvenėms īr tik lengvos ė linksmos. Ons īr tuoks darbštos, 

tuoks kontros, ka tus sava vargus geriau nuor tojaus pat ožmėrštė ė aplink anus nenuo ni rokoutėis. 

Vėsėms sveikatas ė gerū metū! 

 


