
Keists regiejėms 

Tēp bova praejusie tolėmuo mona vaikīstie, ka pasaulis ruodies tuoks keist ėr 

nesoprontams, ka užklīdė i mūsa kaima svetėmė senė žmuonis atruodė panašė i raganius ėr raganas, 

ka ruodies tujau, dievams nematont, nusiviliuos tavi už kaima ėr nusineš padungiems, pasisvadėnė 

unt šloutas, i sava užborta karalīstė, kor pavers kuokio nuorintās baisio padaro. Tēp bova tumet, ka 

ruodies, kad pasaulie tier tiktā vėins mūsa kaims su keliuoms apdulkiejusiuoms, susitūpusiuoms 

truobuoms pale nubiegunti tuolėi vėiškeli. 

Pavasarēs, ka vuos nutėrpos snėigou vėsa gamta liob pakvėptė žaloma ėr pėrmās 

pomporās, laukū darbās ėr vežamo miešla kvapo, kažkor tuolėi daržūs bliksteliejusi stėkla šokė 

ruodies, ka tėktā nukrėtusi ėš dongaus tėkra žvaigždie, ka ruodies, ka žemė pasibaigs kažkor vėsā 

netuolėi joudoujėntė mėška, už katruo dėinuom slepas geltuons kāp auksa pinings mienulis su 

plevenontiems sidabriniems žvaigždiems. 

Ka ruodies, atsigolos aukštielninka žolie, nikumet nikumet neatsibuosto veizietė i 

dongou plaukuntiū baltavilniu debesieliu, katrėi kas mėnotė vėrsdava baltuoms vaizduotės 

pasakuoms. Tēp bova kažkas nepakartuojama ėr nikumet daugiau nebesusigrožėnama, tēp bova 

kažkas daugiau kāp puiki pasaka. Vėinė sava vaikīstė prisimėn ėlgā, vo kėtė anou prisimėn tiktā 

atskėruom dalim su dėdesnēs īvikēs, istrėgoses atmintie vaizdās ėr pergīvenėmās. Vo mon vaikīstė 

īr kažkas daugiau, nego puiki pasaka, ka aš anou prisimėno, ruoduos tojau nusikelo i tou keistenībiu 

ėr abejuoniu pasauli ėr priš mona akis tojau iškėlst tas keists regiejėms. 

Vo bova tēp šėinapjūtės laikė, ka pėivuos duzg kamanės, ka skomb mėlinū varpieliu 

meluodėjė, ka vėskas kvep žemougiem, medo, šėlto žemės alsavėmo, žīd lėipas. Ka įvairiaspalvės 

pėivu gielės ėr smėlgas, potont viejou, kāp degunti žaizda isiaudrėnusi jūra nubangou kalvuom ėr 

pakrūmiem, ka dongos tuoks žīdros žīdros, līgē tuoks pat kāp senūju dailininku druobies, su retās 

debesim ėr skombontis lėg krėkštuols. Tumet bova karštuos ėr tvunkiuos dėinuos puopėitė. 

Tievs, isibrėdės ėkė jousmens žolies, gelontes ėkė ašaru baltas marškėnes soka 

pradalgės, vo muotina kėik toliau griebė ėr kruovė seniau nupjauta išdžiūvusi šėina, paskėndusi 

krūkū šešieliūs, tuoki jauna ėr graži kāp pavasaris su vasėlku vainėko unt galvuos. Tēp bova tumet, 

ka ruodies, ka vėskas nikumet nebaigsiąs – bus omžėnā vasara ėr omžėnā vaikīstė, bus omžėnā, 

jauns ėr vedo so brolioko, gaudiem plaštakės, deiva karvelės, spalvuotus sarunčius, skabiem pėivu 

baltagalvės, nešiem deivams pelnus mažus sava delnelius kvapniausiu ėr skaniausiu žemougiu 

žemė. Vo kėik jau pu tuo nutekiejė laika opė (metu vondens, spiejė pauktė ėr pasentė grētā mona 

karta, omžio aš jau senē susilīgīnau su tievo, ož gal ėr viršiesnis pasidariau už anam, kuoks uns 

tumet bova). 



Senē tieva jau nebier, uns išejė rudėns pradžiuo, vėjouta, tvėskont žaibams, tomsė 

nakti, palėkės tėik daug nepabaigtū darbū. Nebaigtū druožtė sumtiu, šaukštu, dalgiakuotiu, ėr dar 

daug kėtū medė darbū. Mėrtės išsivedė anou tēp nelauktā, kad mes vakā dar ėlgā negaliejuom pri 

tuo priprastė ėr vės muotėnas klausdavuom, ar begrīš kumet nuors tievs, ar bepaklibins prėmėnėis 

duris, nuors aiškē vėsė suvuokiem ėr matiem anou gulint mėrusi. 

Ėr muotėnas nebier, išejė ana vėsā nesenē, onkstėi pavasari, ka sklēdies pėrmėjė 

pomporā ėr kalies pėrmuoji žolie. Vies ėr dar viesi vuos prabodusi saulė, džiovėna laukus ėr takus, 

ka vėsā netuolėi noma esuntiū beržū viršūniem tolīn skubiejė pavasarėnē debesis. 

Užgesa ana pamažo, līgē tēp kāp užgēst sudegusi žvakė, ėkė paskotėnė atuodūsė, 

vėskou aiškē matīdama ėr vėskou gerā suprasdama, kas dedas aplinkou. 

Nežemėška ėr nenusakuoma žuodēs ramībė sklondė vėrš anuos ėr sklėda tuoki gierė ėr 

meilės švėisa, kad ruodies muotėna tik akimrkā prigolusi tojau pakėls ėr pasakīs kažkuo mums 

vākams apstuojusius rato anuos luova. Aš nikumet nebovau matės tokiū muotėnas akiū ėr tėkriausē 

nikumet nebėpamatīso. Vo bova akis, mona mėrštontės muotėnas akis ėr veiziejė anuos ne siauba ar 

baimės iškrēptas, vo ramē veiziejė i mumis ėr pati tuola nu savės ėr nu mūsa, kol vėsā išnīka sava 

patiuos akiū gelmie ėr nejodros stingstontis žvilgsnis ismega i praplaukunti už longou pavasarė 

dongo. 

Nebier jau ėr daugelė kaimīnu – anėj išejė tėn, ėš kor nieks nikumet nebėparēs. 

Ištuštiejė ėštėsas kaimelė numū eilės, daba anėi stuov toštė ėr vėinėšė, užielosēs takās, apleistās 

suodnās, ba žmuoniū balsū, užkaltuom lungū akiem. Ėr trobū jau senūju tū nebier, anuos kāp 

žmuonis ėšmėrė pamažo, vėsū aplēstas ėr užmėrštas. Nabier jau tuo onkstesniuojė gruožė, kors tēp 

bova miels ėr tėkros. 

Ar ėr daba, praejos tėik metu, savės klausiau ėr tebeklauso: argė galiejė būtė tēp, kou 

aš sava akim tumet matiau. Vo matiau tėkrā tėkriausē vėdurumžiu kariuomenė. Ana pasiruodė tēp 

netikintē ėr staigē, tarsė išplaukė i pati dongo ėš tuolimuos horizonta gelmėis vės daugiau ėr 

daugiau išrīškiedama ėr vėsa kiaurā parsišvėitunti. Su daugespalviem plevesoujontiem vieliavom, 

su žėbontēs saulie žvinoutās lėgė melsva sėdabrėnė spindesė šarvās, su tūkstontēs barzdoutu vīru, 

su raitelēs ėr mėškās kovuos ėitiu ėr kirviu, su skīdās ėr kalavėjēs, su apsiaustās ėr ba anū. 

Ana kāp begarsiamė suleitinta kina kadrė staigē pasiruodė ėr palengva ištėrpa 

mėrgontemė tvonkemė vasaras uorė... tēp troka ne daugiau kāp akimirka. 

Ka aš atsituokiejau pu vėsa tuo regėnė, tievs tebepjuovė kāp pjuovės šėina, vo 

muotėna griebė seniau nupjauta, vo ėr brolioks tebžaidė su smėlguoms, niekor nesižvalgīdams. 

Žėnuoma daugībė atveju, ka ištėsė dvijū armiju mūšē su kara garsās vīkdava debesīs 

ėr tik po kuriuo laika – fėzėniamė līgie. 



Pavīzdžiou, Kulikuova mūšė vaizdā su garsās bova matuomė cielus metus ėkė anam 

īvīkstont. Priš prasidedont Ontrajam Pasaulėniou Karou, žmuonis pastebiejė dėdelē dėdėlė šiaurės 

pašvaistė, katra tėkriausē ėrgė bova prasminga. Taigė žemė īr gīva, tuo gera jau žėnuojė ėr mūsa 

pruotėvē, egiptietē, indā ėr kėtas senuosės tautas. Taigi žemė apjung žmuonėjės išminti, tēp ana 

gana tonkē ėr ispie mumis nu vėsa tuo bluogė, tiktā patis žmuonės dėl pernelėg dėdelė sava pruota 

prarond galimībė stebietė ėr soprastė gamta ėr tuo mūsa žemė. 

Tokėi reiškėnē gamtuo galėmė, gamta lėg ta užfiksou atskėrās kažkumet vīkosės ar 

ivīkstontės scenas vaizdūs lėg portėgrapijuos, vo pokėik ta laika tėi vaizdā pasikartuo. 

. 


