
 

Ka dvė šėrdis sosėtėka 

Jumuoreska 

Tik pamėslīk – netgi Stasė 

Sogebiejė vīra rastė. 

Jaunūs metūs našlie lėka, 

Nes nelaimė atsėtėka: 

 

Beskobiedams į Rėitava, 

Vīrs keliuonie gāla gāva. 

Fūra riežies – po tekėnēs 

Ėr sotraiškė net kabinuo!.. 

 

Tēp vargšēlė našlie lėka, 

Kol sograibė vīra kėta. 

Veinus metus iškėntiejė 

Ėr skelbėma isėdiejė: 

 

„Aš – našlēlė... Netortinga. 

Nuors be muoksla, bet pruotinga. 

Vāka netorio nė veina – 

Miegsto gertė karvės pėina. 

 

Eso jauna, baltakrūtė – 

Spindoliouju kap saulutė. 

Ėiškau vīra sāva mētu, 

Ka padietu nāšta nēštė. 

 

Jēgo vīrs tuoks atsėrastu, 

Moni lengvā ons atrastu. 

Mona truobālė pri pat jūras, 

Katruo plaukiuo baltas burės“. 

 

Ėlgā lauktė nereikiejė – 

Ėr žėnutės liektė pradiejė. 

Kuokiū anū tik nebōva –  

Kap i auli bėtis siova!.. 

 

Vo ka berēk atsėrinktė, 

Nebžėnā, ni kor bedingtė: 

Vėns ož kėta maluoniesnis, 

Vėns ož kėta baguotiesnis... 

 

Bet jug, dėina so saulė leidas, 

Kas tik gīvs – vėsėms rēk meilės. 

Kam tėi tortā, brongėnībės, 

Jēgo šėrdē nier ramībės?! 

 

„Truopnē vėskou apgalvuojau  

Ėr pri Juonė apsėstuojau: 

Vīrs jau metūs ėr somėtės, 

Mergū būs kap vėlks išstėpės. 



 

 

Tuoks kap reikint pamīloutu, 

Onsėkvėmpės palingoutu. 

Pri kėtū jau neblakstītu 

Ėr mon šėrdėis nedraskītu“. 

 

Kap somanė, tēp padarė –  

Ėlga gruomata išvarė. 

Kvėitė Juoni atvažioutė – 

Pati gruobies kėima šloutė. 

 

Juonis, čīstā ėšsėprausės, 

Diel Stasēlės šėrdėis kausės. 

I garnituorio isėlėpės, 

Pasėruodīs kap jaunėkis. 

 

Ausis žėidās apsėkarstės, 

Vėskou kelie apsėsvarstė: 

Kap ons išlėps, kap rokousės, 

Koriamė šmuotė anodo bočiousės. 

 

Vo dėinēlė kap auksėnė, 

Jausmā taškuos po krūtėnė. 

Ėlgā vargtė nereikiejė – 

Pri truobalės prirėitiejė. 

 

Veiz – ont pamatu Stasēlė, 

Tuoki isėrposi kap ougēlė. 

Pasėtėmpusi, graži, drūkta... 

Vo jopēlė ėš šėlka siūta. 

 

„Aš – iš Skouda. Esu Juonis. 

Moni žėna vėsė žmuonis! 

Vėsus darbus muoku dėrbtė, 

Vo geriausē – šnapšė vėrtė! 

 

Bāda tėkrā netoriesiau, 

Je i krūva skorlius diesiau. 

Matuos – gera muotrėškēlė. 

Mon žīdiesi kap kvietkēlė. 

 

Tuokės Skoudė nesėsvaida – 

Anas kap sėlkės ėšgraiba. 

Jug žėnā, kuo vīrā truokšt?.. 

Kap šnapšēlės prisėspruogtė!“ 

 

Stasė trīpčiuojė, kudakāva: 

„Net iš Skouda atvažiāva!.. 

To kap oužouls mėškė uoši, 

Somtēs kėrsiau bolviu kuošė. 

 

 



 

No jau vīkės to be gāla – 

Jausmā šėrdėis neapgāva. 

Tuokė senē jau ėiškuojau... 

Vo ka Skoudė – nežėnuojau!“ 

 

Vuos anodo sosėtėka, 

Vėns kėtam i aki krėta. 

Tēp Dėivalė soriedīta – 

Dvėjau žėngs i nauji rīta. 

 

Botelkēlė ka ištraukė, 

Dā saldesnė ruoda braukė: 

„Tau aš atvežiau jug ruožė – 

Tėks pri bliuskas, veida gruožė...“ 

 

Kvietka teikdams, pabočiāva. 

Ta inparkta vuos negāva!.. 

„Nesėkoklink to, brongiuoji – 

Vedu korsiau sāva ruojo! 

 

Nuors ne aniuols tavėi būsio, 

Meilės jausma neožpūsio. 

To mon – džiaugsma kėbėrkštēlė, 

Lig nokrėtosi žvaigždēlė. 

 

Biegsiau, ronkuom sosėkėbė, 

I tou vāsara auksėnė. 

Padarīsio, kou tik nuori, 

Be bažnīčės, be altuoriu“. 

 

No tū žuodiu Stasė tėrpa... 

Net i truoba kveistė ožmėrša. 

Galvuo lakstė kalvas, lonkas... 

Šėrdi laikė Juonė ronkas. 

 

Pagaliau atsėkvuošiejė 

Ėr i vėdo sobėldiejė. 

Stals pīragās če nukrauts – 

Juk Juonielis senē laukts. 

 

Ka pri stāla sosėsieda, 

Osėmėrša sāva gieda –  

Vīns abodo apsvaigėna 

Ėr i luova pavadėna. 

 

„Tāva akis kap vasėlkas. 

Mon brongesnės īr ož šėlka“. 

Gluostė žondus Juonė pėrštā, 

Ta stenieji: „Dā nemėrštu...“ 

 

 

 



 

„Vo poikībė tuos bliuskelės!.. 

Žīd ispaustas če ruožēlės, 

Lapā žalsvė, tuokėi slīdė... 

Mosint bōva ėr ana paklīdusi. 

 

Jau išėla ėr truobēlė – 

Kūna žoda jug bliuskēlė. 

Ėšsėvėlkiau... Būs tau viesiau –  

Jug dā ėlgā če siediesiau!..“ 

 

Balsos vīrėšks tēp svaigėna!.. 

Stasės šėrdės – ne ledėnė. 

Jug ėr ana tuo patėis nuor, 

Kuolītėis tik nepaduoro. 

 

Kuo Juonielis ėlgiau suokė, 

Tuo Stasēlė skaniau juokies. 

Pagaliau nebeištvierė 

Ėr ož ronka anam notvierė: 

 

„Bėnk to, Juoni... Kuo pristuojē... 

Kuo graibās tarp mōna kuoju?.. 

Kou če esi pasėdiejės?!. 

Mon daržielis nožīdiejės“. 

 

Stasė vīra nebibėjė – 

Išsėbiega no vergėjės. 

Ėr, pažvelgosi pro longa, 

Ana pamatė jouda dongu. 

 

Vīna botelka ka išmaukė, 

Dā linksmiau i jūra plaukė. 

Karštas lūpas vės bočiāva, 

Nes jaunīstė atsėgāva. 

 

„No va, Juoni, būsi mōna – 

Aš tau būsiu gera žmuona. 

Vėskuo gausi, kuo nuoriesi, 

Jēgo truopnē tik mīliesi. 

 

Tāva balsos tėkra vārpa –  

Kap so žėrkliem šėrdi kārpa. 

Kap tėik metu to ištvierē – 

So kou arkli sāva šierē?!“ 

 

„To mon vėsa lig dievaitė, 

Kap iš kningu karalaitė. 

Vėskou gali to dalintėis – 

No auksėnės tāva mintėis...“ 

 

 

 



 

Va ka mienou sošvėisāva, 

Meilės sapnā atlingāva. 

Skraidė anodo po žvaigždīnus –  

Jug nogėrdė ne tik vīns... 

 

Va, ėr matuot, kas notėka, 

Ka dvė šėrdis sosėtėka. 

Netgi meilė rodėnėnė 

Džiaugsma opiems jau ištvėna.     


