
Pakūta po aniuola Loka sparno 
(Tėkra – netėkra ėstuorėjė) 

 

Nuorio jums papasakuotė ėstuorėjė, katra, mona mėslīmo, gal atsėtėktė kėkvėinam ėš 

jūsa. Tas nutėka dėdlē senē. Aš atsėkieliau onkstėi rītė, dā saulė nebova patekiejosi. Pasėtaisiau 

rīšolieli so maisto, palėkau tievams laiškieli: ,,Ėšvažiavau pasėtėktė saulutės”. Bemindama dvėratė 

piedalus, mėslėjau, kor geriausė vėita pasveikintė nauji rīta. Po keliū mėnotu somėslėjau. Nuvažiavau 

pri Pakotovienu pėlekalnė, ont katruo šiou laiko jau rauduonava dėdlē daug žemougiu. Pro jaunū 

beržieliu vainėkus bova matītė tekonti Mėnėjė. Tou tarpo pakėla dėdėlis vies, bet grētā nurėma. 

Atsisiedosi ont žuolies, laukiau gražė vasaras rīta. Po keliū mėnotu pamatiau geltuonus saulutės 

spindolius. Tou muomėnto ėšgėrdau bālsa, katras moni šaukė vardo. Aš ėsėgondau, pamātiosi 

sparnouta žmuogo, vėrš katruo galvuos švītiejė aureuolė. Ons monės paklausė:  

– Kon to če dėrbi?  

– Atejau pasėtėktė gražiuosės saulelės, katra dabā moni šėlda, kol ougaujo, – atsakiau.  

Nusėšīpsuojės viel klaus:  

– Kou to vardo?  

– Vėso pėrmo prėsėstatīk to, vo tumet jau aš pasakīsio, kas tuoki eso!  

– Mona vards Luks. Eso Pakotovienu kaimelė aniuols sergietuos. A dabā pasakīsi, kas 

esi?  

– Tēp, – atsakiau. – Mona vards Indrė. Gīveno če netuolėj so šeima. Jēgot lēsi, 

pasėgruožiesio dā bėškieli šėlto saulietekio.  

Vēdo tīliejuov kuokės pėnkiuolėka mėnotu.  

– A nuorietomi pamatītė labā graži vaizda? – paklausė Luks. – Pati gražiausi pasaulie?..  

Aš kėik pamėslėjosi atsakiau:  

– Gerā, bet tik labā grētā.  

Ons nusėšīpsuojė, lėipė ētė anam ėš paskuos ė neatsėlėktė. Ejuov mėška kelio. Ēdama 

matiau daug spalvuotu drogieliu ė gieliū. Stėrnas, stėrniokā, vuoverės so pėlnās žondās ė gliebēs 

rėišotū, zoikē, bėtelės – vėsė bova aplinkou, kor tik paveiziedavau. Mėška vėdorie priejuov nedėdėlė 

truoba rauduono stuogo ė roduom dorim. Ėš tuola maties baltė longū apvadā. Pri truobālės auga 

ruožiu krūmā.  

– Atejuov! – pasakė Loks.  

– Bet jug če... Nieka mondrė nier...  

– Ekiau i vėdo!  

– Gerā.  

Ons moni īvedė i vėdo. Pėrmuo truobuo vėskas paprastā: luova, stals, krasės, suopka, 

dūjėnė. Tik doris iš auksa, katruos vēdė i ėstėklinta terasa, katra apaugosi žīdontēs vėjuoklēs.  



– Kor dabā? – paklausiau.  

Ons paruodė pėršto i terasa. Sekiau anam ėš paskuos. Pro doris dvelkė stėpros vies, 

šaltis, švėisa ė šėloma. Ėjējosi tėn pamatiau skrajuojontius pūkėnius debesis, tekontė saulutė. Vėdorie, 

ont stėklėnė stala, pamatiau patius Pakotovienus. Atruodė, ka skrajuotiau dongou. 64 

– Vo dabā matā tėkra gruoži? – paklausė aniuols. 

Aš atsakiau:  

– Dabā žėnau, kas tas īr!  

– No...?  

– Tėi patis Pakotoviena – gražiausė vėita žemie.  

– Paveiziek, kon matā ont pėlekalnė?  

– Savi jiedontė skanės ougas ė veizontė i buočieli, laukonti monės.  

Ė grētā tuopteliejė, ka mon jau laiks ētė.  

– Iki sosėtėkėma.  

– Aš tavi aplonkīsio, ka nesėtėkiesi! – pasakė mona naujiesis prietelis Luks.  

Parbiegau pri pėlekalnė. Bočielis moni pašaukė:  

– Indrūtė, laiks važiuotė nomėi!  

Aš pouliau bočeliou i kliebi.  

– Kor bovā? – paklausė.  

– Je pasakītiuo, nepatėkietomi! – atsakiau.  

Praējė vasara, atējė rodou. Gīvenau gražiausiuo žemės vėituo – sava gėmtėnie Pakūtuo.  

Žėnau, ka po aniuola Loka sparno eso saugi ė laiminga. Tėkrā žėnau, ka atēs laiks, vēdo 

apėntās sosėtėksiau. 

 

 

 


