
Aple... 

Autuobusa stotėis aikštelie būrielis žmuoniū lauk autuobusa. Vėinė sied ont soulalēs, 

kėtė statė rokoujės, aptar vėsuokius rēkalus.  

Vėina tuoki aukšta, klėina pagīvenusi muotrėškelė ė klaus daba atejosiuosės:  

– Magdelė, vo kamė to bovā?  

– Ēk, ēk zoikieli, mona vīrs ožvakar krėta inparkto. Bovau lėguoninie lonkītė.  

– Vo kāp ons nokrėta no tuo tvarta? A dėdėlē sosėlaužė? – priejės artiau klaus šnapsė 

pasmėrdės vīrėškis.  

– Ne nu tvarta, vo šėrdės sostuojė.  

– Ak, kuojė! Ta sogipsava anou?.. A ne?  

– Mosint ausims neprigėrdi, – sopīka muotrėška.  

– Ak sosieds prigėrdė...  

– Ekiau šalėn, – nebėškėntiejė vėina ėš muotrėšku. – So anou nesorokousi. Matā, ka īr 

pakėšės po keporė ė nebsopront aple kou ruoda eit.  

I abėdvė noejusės atsėsieda ont kėta soulalė... Če jau siediejė senoks so oustās. 

Ėlgā netrokos ėš kažkor atslinka trīs posvaikē jau gerā ožmetė. Cėgarietā donties, vo 

spjauduos, keik, blevīzguo, kėrkėn mergātės. Vo tas vėns sparduos kāp komilīs.  

– Tievā dėrža nepajem tuokėms smorglems. Muotinas pėns da nenudžiūva, vo jau 

prispruogė šlėtėniou, – neiškėntiejė senoks.  

Tas, kor spardies, pribiega pri senoka so oustās ė sorėka:  

– A nuori ė tou marmūzė! Paruodīsem pro kor kraujē laš.  

Senoks nosėsoka ė nieka nebsakė.  

– Ne, ne, seniau tuokėj vakā jau negierė? – pradiejė rokoutėis ta, kor artiau pri senoka 

siediejė.  

– Ēk, ēk, seniau trīs vīrā po torgaus liuobam nosėpėrktė vėina posbotelkė skaidriuosės, 

sosiedė ont vežėma išgertė draugėškā, ė vėsuokiuos ruoduos ožteka. Liuobam parokuotė aple šlajus, 

aple brėka, aple s... plėka. Vo nojau rīn pakol novėrst kāp maišos, – apsėžvalgės ėškluojė sienis.  

– Je, je, anās laikās i veselė pas sosieda a pas gėmėnės liuobam nosėneštė pīraga 

bliekini, geltona svėista spuotkieli, vīrā liuob ėsėkėštė ė kėšenė samaguona botelka so laikraštio 

oškėšta... Vo aple duovėnas nė mėslės nebova, – plieščiuodama ronkuoms ėštarė klėinuoji.  

– Vo kas nojau daruos! Kuoks bebūtom soejėms: veselė, gėmėma dėina, vardėnės a 

kuoks nuors kėts – stalā lūžt nu vėsuokiausiu valgiu ė gierėmu. Vara po kelės dėinas ėš eilies, – pritarė 

ontruoji.  

– Je, kad nojau ė tuos šnapšės vėsuokiuos pėlnas krautovės, pėlnė kiuoskā, tik pėrk ė 

gerk, kumet nuori.  



– I „Valstietie“ kuožnamė numerie šiuoms dėinuoms gunda gertė alo kāp kuokės 

liekarstvės, – jodindams notėrposė kuojė čiauškiejė senoks so oustās.  

Atvažiava autuobusos no Klaipiedā. Klėinuoji atsėsveikėna so Magdelė ėr ilėpa i tou 

gelžėnė skrīnalė so longās ėr so tekėnēs. Magdelė, palīdiejusi draugė, ėr saka:  

– Rektom eitė, kor karalē piestė eit, bet rokou, kad oždarīts tas kombarielis esos.  

– Ēk ontā i tas eglalės, – atsėlėipė no kėta soulalė tuoki nešpietna buobelė.  

– No tėik i betrūkst. Geriau pakėntiesio. Veikē autuobusos atvažious, – kāp ėr supīkusi 

atriežė Magdelė.  

– Je, anou dėina pareito ėš vėtėnarėnės aptiekas, veizo – eglelies vīrėškis kelnės 

nosėlēdės „beportėgrapoujis“. Vo mon tuoki gieda – nobiegau nosėsokosi.  

– Tėn tū „portėgrapiju“ netrūkst, – atsėlėipė tuoks puons so skribelio. 

– Vo kou darīs žmuonis, ka nevėsumet gali ieitė į stuotėis tupīkla. Kad kelnies atsiras, 

būs prastiau. Ėr so tuokė nešliava parvažioutė i nomus – mėnkė joukā.  

Senoks so oustās rotoliou tarp pėrštu sena autuobusa bilieta.  

– A tau davė širintās atvažioujint bilieta? – paklausė Magdelė.  

– Širint nedavė – tas īr sens.  

– Ne kuožna karta bedoud, – nosėkuosiejusi ėštarė kaimīnė.  

– Kāp kas nuor, tēp dėrb: laisvuo Lietovuo gīvenam, laisvā ėr elgamuos... 

 


