
Trakā žėima. Ėš karta pu Naujū – veizont žemaitėškā 

 
Vėituo pradiuos 

Sveikė, vėsė skaitontėjē.  

Pasėlgau vėskuo, kas žemaitėška. Pamėslėjau ė nosprėndiau prėsėjungtė pri kraštietiu...  

Staibē vėrp, kėnklės neatsėlėikt nu anū, šmuotieli bokštē, bet atkragėnau sava dailė kramelė ė 

nosprendiau – nier kuo koistėis, rēk jimtėis darba. 

Dėrbo ė gīveno Trakūs, gīveno ė dėrbo tėn pat Trakūs. Rašau aple tou, kon matau, vuo veizous vės 

da žemaitėškā. Dėdėlē nesioskėt, je kon netēp parašiau. 

 

Sausė pėrma – Naujė metā. 

Vėsė takalē ėšmargintė pelkeliem. Baisē sunkē ėšvėngorioutė neėlėpos. Je nesgrebni ėsi, ta būtėnā i 

kuokė nuors vėina tekšteliesi. Griausmingā nosėteikės dongos nieka gera nežad... No, ė nieka 

bluoga, pakol kas. Līg ė žėimuos vėdorīs, bet ėš anuos tik pavadėnėms belėkės...  

Kapt kapt mažė lašelē, kāp par krėkšta. Anū neėveizietė, bet gali pajostė ont žonda švelnē 

nosėlēdosius ėš dongaus. Nematā, bet junti, anėj tėkrė... Stėngas Tas, kors dongu, ka mes vėsė 

palaimintė būtomem. 

 

Sausė ontra – ėr viel i darba 

Viel i darba, šventės bėngies. Ėš tuos laimės ė saulė pasėruodė, matītėis uorū prognuozės apei līto 

negėrdiejė. Bet če saulės bieda...  

Žmuonis ė tei atsėgava, kon tik besotinki, kuožnos pol glousnioutėis, pol bočioutėis, vėsė tik laimės 

link, vėsė tik sveikėn... 

 

Sausė pėnkta – pasnėga. 

Ēdama šėndėin gatvė, traškont snėigou, kāp meškėns pasėjotau – tuoki drūkta, tuoki dėkta, ka net 

žemė sten, ožlėpos ont anuos... Bet kumet pradiejė vėsė gožietė, krotietė ėš sava truobū, kuožna 

žingsni sekė tas pats gėrgždous, traškous steniejėms. Neblėka juokė ėšskėrtėnoma.  

Apėntās lėkau eilėnė, katra mėnotelē sosėreikšmėna, pamėslėjė, esonti truopnesnė ož kėtus (ale 

dėdelē gers jausmos bova)...  

 

 

 

 



Sausė šešta – pūga. 

Uors balts. Vėsor viepotėnē. Snaigės kėlst nu žemē, miegindamas dongon pas Pondėivali 

prėsėbrazdintė. Tumet apėntās pamažo lēdas link žemės, notūpdamas atkalnie, ė tēp makaloujės, 

vadaluojės. Dėdėlē sunkē besoprastė a kėlst, a lēdas...  

Tas snėigs kāp patrakės, teškas i mona dailės akis, jokiuos tvarkuos, jokiuos kultūras, jokiuos 

pagarbuos žmuogou... Vėino žuodio – pūga. 

 

Sausė septinta – šaltis. 

Pāsaka. Dėdėlē dailos rīts, net alsoutė truopnē negali ėš tuo gražoma.  

Dongaus švėisolīs paraudunavosēs apvadās. Tuoks drūkts, ka aukštā pakėltė nesogeb. Tēp ėr kībuo 

pakabints galė Trakū. Atruoda ožsėlėptum ont dėdesnė oslanalė ėr so ronkelė pagluostitomi...  

Pavėinės snaigės, kāp pleštekės, gracingā plazdenas uorė. Vėsos gražoms šnervies ožstring... Tēp 

gražē, kad net ašaruotė pradėdi, šėrdskaudis apjem...  

Kol iki darba atgėrgždiejau, vėsos tušos novarviejė...  

 

Sausė devinta – pėnktadėinis, ėšeigėnės tujau.  

Romantėšks erdvies mažioks, mosintās, ėšpīlė akvarelė ont dongaus?.. Lėngvo puotepio anam 

gavuos dailė vaizdā. Gėli židra uoazė, apguobta minkšto balto debesioko, katruo kraštelē blėzg 

švelnio geltuonio.  

Veizi i dongo ė atruoda, ka matā, kāp tas erdvėnoks so pėnzelio darboujės. Ėr tumet tuoks nabags 

pasėjunti, būdams apatiuo. Tumet atsėmėni vāsara, kumet tas dailos dongos nosėlēd žemā. Apgaub 

žemė gaivė vasarėnė mėgla. Va, toukart pasėdāra tēp šėltā, tēp gerā...  

Gerā monėj, ka torio tuokė lakė vaizduotė, nesošalsio žėima, nuors da tik sausis... 

 

Tēp prasėdiejė Naujė metā Trakūs. Tuokio uoro, tuokiuom nuotaikuom...  

Vuo pas jumis, skaitītuojē, kāp tuoms dėinuoms bova? 

 


