
Oršēlės ėšdaigas II 
(Ōntra pāsaka) 

No va, senē bepasakuojau tamistuoms aple Oršēlė, bet musintās tep reikiejė. Dėdėlē 

daug prisikruovė tū naujīnu, bet pu biški, pu biški – vėskou ėšpasakuosio. Musintās ātmėnat, kad 

Oršēlė īr jauna raganēlė. Aple anou jau eso pasakuojusi pėrmuojuo pasakuo.  

Vuo bova tēp. Oršēlė vāsaras laīkė sovuožuojė ētė ōugu pasėlasītė. Klunkiniejė, 

klunkiniejė pu mėškāli, vėina ouga ī borna, ōntra, no vuo tretiuojė ī kiuocieli. Rēks parneštė ėr 

babunelē. Vuo paukštelē tiktās čėrškaun pu vėsus pašalius. Dėina puiki, kuo nečėrškautė. 

Bekaštavuodama mielenės, ėšgėrda vakū balsus. Tėi vakolelē irgi ougava. Pasėkavuojusi ož 

krumāliu palaukė, kol tėi praēs, kad nepamatītom anuos. Vakā niekor neskobiejė, tėn pat sutūpė 

ougelės lesiuotė. Mažuoji raganēlė, belaukdama pakol vakā noēs, prėsnūda. Kas tėn bežėna, kėik 

ėlgā ana pārpė tou pakaīti, bet ka atsėboda, saulelė bova žemā. Staigē pašuokuosi ont kuoju, 

pradiejė brautėis par krūmalius, kad tiktās greitiau nomėi pareitom. Bėjuojė, ka babunēlė ragana 

Apuoliuonėjė vaksīs dėdėlē ož tou, ka nomėi lāiko neparsėjuovėjė. Beskobiedama ėšgėrda 

kažkuokė mozėkēlė pu pat krumalio begrajėjont. Pu biški, pu biški pradiejė slinktė ligi tuos vėitas, 

bet nieka neispėtrėjė, tiktās kažėn kas grajėj ė kvit. Veiziejė veiziejė ėr pamatė kažėn kuoki māža 

māža daiktieli. Atsarge, keravuodama, kad nesolaužytom, pajiemė ė nesoprāta kas ons tuoks. 

Grajītė nostuojė. Nebtoriedama čiesa džiaugtėis rasto dākto, ī kišenēlė ėsėmetė ė nobiega nomėi. 

Vuo babunēlė so tamburka darbavuos, – nierė sāva anukelē kvartugeliou aptelius. Anā 

dėdėlē poikē ėšējė, tad pati savėm didžiavuos. Nierė nierė ėr ātmėnė, kad senē Oršelės nemātė – 

kažkor prašāpa tas vāks. Reks gera sovaksietė, kad kėta kārta tėik ėlga neužsėbuovītom, – 

pavuožuojė Apuoliuonėjė. Tonkē pastaroujo meto ana nebsēnk nomū, kažkame kirmiē par dėina, 

vuo parėjusi būn tuokė nosėkalusi, kad lig luovas sava kuojuom nebatēn. Tēp senāje besėdarbuojint, 

beneront ė parbiega Oršēlė, tuokė nosėgondusi, akis bėjė pakeltė...vuo morzelė vėsa mielėna, 

ōuguom ėšterliuota. Ožtat saujie kēlės ougēlės babunelē, katrou ana dėdėlē mīl. Pamatius sāva 

mīlėma anukēlė, babunelē ėr zlastės praējė. Pradiejė ciekavītėis, kamė ana bovusi tėik ėlgā. Mažuoji 

raganėkė papasakuojė kamė bova, kou matė ėr paruodė rastūji dākta. Abėdvė pradiejė čiupnuotė, 

veizietė, kažkuokės knuopkelės spaudītė.Vuo tumet abėdvė net pašuoka ėš ėšgoustė, ka tas dakts, 

no tuoks kāp maža skrabėnēlė, grajītė ėr rokoutėis pradiejė. Kažėn kas jiemė sakītė, kad atėdoutom 

kažkuoki „tilipuona“. Ėšėgonda baisē ėr nometė i kertė. Babunēlė vėsas sāva bortu knīngas 

parveiziejė, ale nieka nerāda – ni kas tuoks tas dākts, ni kam ons rēkalings. Vuos keliuoms 

mėnotuoms praejos kertiē viel mozėka pasėgėrda. Abėdvė baisiausē nosėgondosės prėējė. Pagrajėjė 

pagrajėjė ė nostuojė. Babunēlė drousesnė, pajiemė ī ronkas ėr apėntās pradiejė kleperiuotė, 

nuoriedama sožėnuotė kas uns tuoks īr. Pu tam sovuožuojė, ka eis abėdvė tėn, kamė anōu rāda, ė 



padies. Pačiumiēro prėējė, sospiejė padietė, kāp ėšgėrda vakū balsus. Anėi ējė klegiedamė. Abėdvė 

pasėkavuojė ė veizās, kas če bus. Vėina mergelka, pamatiusi, ka unt samanu gol tas „mozėkonts“ 

sorėka, kad rada tilipuona. Tujaus vėsė vakolelē, sospėtė ī krūva, pradiejė dėdėlē džiaugtėis ėr vėsė 

pasėstrakaliuodami ė linksmė noējė nomėi. Apuoliuonėjė so Oršelė tep ėr palėka nesopratosės, kou 

anuos bova rādosės. Rasintās ėr gers tas dākts – juk grajitė muok, bet kam ons rekalings, kor ons 

dedams – neaiško. Ožtat džiaugies atsėkratiosės, juk nežėnuosi kou so anou dėrbtė, kad ni bortu 

kningas nežėna. Abėdvė džiaugies, kad vakā atgava savuojė zabuova, vuo pātės pasėmuokė, kad 

nevalna rušiuotė nesava dāktus. 

 


