
Nu bova smagē 

 

Lėpdama ont metu kalvuos, stabteliejau bėškelioka atsėpūstė. Beduksoudama ėr 

laukdama, pakol šėrdis aprims, nu aukštumuos pradiejau žvalgīteis aplinkou. Pėrmiausē pakieliau 

akis i vėršo, kor ne tap jau tuolėj žīmiejuos mona gīvenima metu vėršuni. Ne kažėn kėik belėka 

monėi tuo kuopėma. Žėnuojau, kad so lig kuožnās metās tas lėpėms bus vės sonkiesnis. Ėr sovėsam 

neaiško, kāp tas paskotėnės dėinas bėngsu sava keliuoni. Gal kėti jau neš muni gulintė luovuo ėr 

nebipakušonti ont tėik, ka pati noeičiau tun, kas mon da priklausa. Tap pamislijus, suspaudi akis 

graudoms i ašaras pačias pradieja plustė žondās i rėitieti i apkaklė. Stūmiau šalėn tuokės liūdnas 

mėslės i nukreipiau žvilgsni žemīn. Tėn kor rėkiavuos tuolumuo senē praliekėn mona žaliuos 

jaunīstės metelē, žvėngdami ėš lėnksmoma, spardīdamuos, kāp mažė komeliokā ont šviežiuos 

pavasarė žuolies. Priš akis ėškėla gīvenims muokīklas bėndrabutie. Kuoks ons dabā monėi 

pasėruodė poikos ėr maluonos. Nie kėik nedvejuodama viel sotėkčiau pakartuotė anamė pragīventus 

šešius metus. Toukart mums nebova patarnautuoju a valītuoju, kāp šēs čiesās aukštūju muokīklu 

bendrabutius. Vuo vėdorėnės muokīklas a gėmnazėjas muoksleivē ėš vėsa nežėna, kas īr bėndrabotė 

gīvenėms. Anus mokīklu autoboselē kuožna dėina novež ė parvež. Vežiuojė ėr mumis kulkuoza 

mašina. Bet ne autuobusās, vuo brėzėnto dėngta bortėnė mašina. Rītmetēs noveždava, vuo pu 

pamokūn, kāp jau ėšmanā, tap ruopškės nomėj. Tad, katrėj tuoliau gīvendavuom nu muokīklas, 

savaitės leisdavuom muokīklas bėndrabotie. Toriejuom dvė auklietuojės dėinėnės, naktėni auklīti, 

viriejė, pečkuri ėr skalbiejė, katra kas dešimt dėinū plaudava mūsa patalīni. Mūsa darbā 

prasėdiedava nu pat pėrmuos adīnas, kāp apsėgīvendavuom bėndrabotie. Kulkuozos atveždava 

mašina daržuoviu: bulbiu, muorku, cvėklu, kuopūstu.Vėsas tas gerībės sosėnešdavuom i sklepa pu 

skalbīklas grindimis. Mažėjē vakā kraudava i viedrus, krežius, maišus, vuo dėdėjē nešdava i sklepa. 

Paprastā ton dėrbdavuom pati pėrmuji dėina. Šeimininki vėrdava pėitus, vuo mas dėrbdavuom. 

Puora mažiesniu vakū skosdava bolbės pėrmėsims pėitams. Šeimininkė retkartēs atsėtraukdava nu 

koknės paprašītė, ka atneštumem vondėns a malku. I vės so šīpsena, vės pagluostīdama mažūju 

galvelės.  

Vieliau, jau spalie, laisvuom adīnuom pu pamokūn i daržini nešdavuom pavasari 

soskaldītus medius – kura žėimā. Akmėns onglis ėšversdava tėisē i daržini ivažiavusi mašina. Vuo 

medius da bėnguntėis žėimā atveždava balkēs, katrus pavasari darbininks sopjaustīdava ėr so 

skaldīdava. Par vasara malkas džiūdava kėimi. Tomsēs, šėltās rudenėis vakarās, tarp kuožna dėina 

vės pamažiejontiu malku bova dėdelē smagē žaisti kavuonės.  

Nuobuodžiautė nebova kumet. Rītmetēs priš aštonta adīna naktėni aukli mumis 

pažadindava ėr ėšeidava numėi. Mas prausdavuomies, tvarkīdavuom kombarius ėr ruošdavuomies i 



muokīkla. Posė devīniū šeimininki pabarškindava i vėrtuvės lobas. Mas aštuonias mergelkas 

gīvenuom vėrš vėrtuvės, ta i ton žėnkla, jau liekdamas kaliduorio šaukdavuom vėsa gerklė: 

— Valgītė ! 

I nubrazdiedava nudundiedava daugiau kāp šimts kuoju kaliduorio ėr laiptās, paskiau 

par kėima i valgīkla, kor jau mūsa laukdava karšta arbata so somoštėnēs, vuo kartās ėr kiaušinis a 

saldi varškie. Pavalgėn dar karta sokdavuom i prausīkla valītėis dontū. Tadu ožsėvėlkėn onipormas, 

traukdavuom i muokīkla. Palitu nesėvėlkdavuom, nes tik skersā kelė tereikiedava pareiti. Net par 

speigus, nespiedavuom duorā sošaltė.  

Pu pamuokūn, šeimininki jau laukdava mūsa pripīlusi bliūdus skaniuos zopės. Ontra 

patruova gaudavuom kuožnos atskėruos torielkuos. Pabongā gaudavuom pu skleinīčė kumpuota, a 

sultiu, vuo kartās ėr rūgšta pėina.  

Skanē prėvalgėn toriedavuom adīna a dvė laisva čiesa, par katrūn budintīs vāks 

soplaudava vėrtovie stuotkus, ėšvalīdava grindis ėr viel padėngdava stalus večerē, ėšdeliuodami 

torielkas ėr šaukštus. Tadu so auklietuojė eidava i krautuvi pėrkti maista rītuojaus dėinā. Vuo visi 

kiti vakā par tun laisva čiesa dėrbdava kas kun ėšmanīdava: žaisdava, eidava pasėvakščiuotė, 

skaitīdava knīngas, ruošdavuos pėrmadėinėnem vaidėnėmou a kun kitkun veikdava. Paskou 

auklietuoji pareidava par kombarius ėr vėsė eidavuom i mokīkla, kor toriejuom sava klasi 

pamuokuoms dėrbtė. Auklietuoji siediedava karto so mumis. Kam kas nuors nesėsekdava, bėški 

prėkėbdava i pagelba, ožvesdava  ont tėkruojė kelė. Pabėngėn dėrbtė pamuokas eidavuom atgal i 

bėndrabuti i veikdavuom, kas kam patėkdava iki večerės. Pavalgėn, galiejuom būtė kombariūs, ētė i 

lauka ar i spuorta sali. Budėntė vakā viel plaudava stuotkus, grindis, skosdava žovi, bolbės, 

dieliuodava torielkas rītuojaus posrītems. Prėnešdava vondėns ėr malku. Prausīkluo i kombarius 

budiedava atskėras kuomandas. Vėsor toriedava būtė prėnešta malku, vondens ėr būtėnā 

palaikuoma gera švara.  

Šerdava šeimininki mumis skanē i suotē. Posrītems paprasta vėsomet budava 

somoštėnē so svėisto ėr sūrio ar dešra. Retkartēs pu do vėrtus kiaušinius a saldiuos varškies dribsnis 

so karšta arbata. Somoštėnius darīdavuomies patīs. Šaukštoka pamėrkīdavuom karštuo arbatuo ėr 

tepdavuom anou sveista ont dounas a bundelė. Sūris a dešra jau būdava sopjaustīta  torielkelie 

kuožnam atskėrā, karto so šalta svėista gabalelio. Douna ėr bundelis būdava bėndruos torielkuos ėr 

anun galiejē jimti kėik tik lend. Arbatas ėrgi pėldavuomies ėš dideliun arbatėniu, jau gatava 

pasaldinta, kėik nuoriejuom. Ėštoštiejos vėinam arbatėniou, šeimininki pripėldava viel naujuos 

arbatas. Nie dounas, nie arbatas nikumet nebuvuom prėtrukėn. Bova vaikiezos, katras nepaslinka 

svėista teptė ont dounas, ta ėmesdava i arbatas kruzieli ėr ėšgerdava ėštėrpusi so arbata sakīdams: 

– Vės tėik i ton pati pėlva.  



Pėitams būdava zopė, katron pėldavuomies ėš bendra bliūda so somtēs, kėik 

nuoriejom. Kad i pu tris torielkas. Ontrā patruovā gaudavuom atskėruos torielkelies ėr desertou pu 

stėklėni kumpuota a kisieliaus. Dounas jimdavuom kėik tik noriejuom.  

Večerē valgīdavuom pėinėškas zopės so daug dounas. Retkartēs – mānu kuošės so 

ouguom. Šeimininki pašildīdava i nu pėitu lėkosė zopė, katron mas pasėvaržīdamė pirmiausē 

prėbėngdavuom.  

Vėina karta šeimininki sosėrga i mas tris nedielės valgiem muokīklas valgīkluo. Tėn 

stuotku ėr grindūn plautė nereikiejė. Nereikiejė nie bulbiu skostė, nie malku a vondens neštė. Net 

pruoduktu ėš krautuvis neštė nereikiejė. Bet laba jau dėdelės ė toštės tuos torielkas mums 

pasėruodė. Vuo da dėdesnė ė neprėkėšamė pasėruodė mūsa pėlvā. Zopės tik pu somtieli 

tegaudavuom. Arbatas irgi pu vėina skleinīčė. Dounas vėsus tris kartus tik pu dvė posėnės rėikelės.  

Ui, kāp laukiem grižtont sava šeimininkis – ne tas žuodis. Jau anā sogrīžos pu lėguos, 

vīresnės mergėkės, ka tik būdava laisvas nu pamokūn, tujau biegdava i vėrtuvi padietė. Ka tik 

šeimininke būtom lėngviau, ka tik viel nesosėrgtom.  

Vuo priš šventes visi kėbdavuom rimta dėrbtė. Vėini skutuom bolbės, kėtė 

tarkavuojuom, tretė sunkiem, ketvėrtė, labiausē prėtīrėn, prėsėrėšdava skarėkės vėituo kvartūgu, 

vuo šeimininkė tik sokdavuos aplink katėla so kiaurasomtio a topiniedava aplink pečio so ilgeliausė 

kačerga.I pu puoras adīnu jau siediedavuom ož stala, ož abijūn žondūn kėšdamė skanius kleckus a 

kugėli so kresneliem ėr smetuono. Net dabā par snuki seili nutinsa vėskon atsėmėnos.  

Priš einont goltė, švaruos kuomisėjė (dažniausē sodarīta ėš mažūju vakū) līdėma 

auklietuojės, eidava par kombarius tėkrintė švaruos. Joukingiausē būdava, ka mažīlis pėrmuokielis 

niekap nedagaun palobie lėmpelis gaubta i saka dešimtuokou, a vėinioulėktuokou: 

– Diedi, pakelk moni. Tėn tėkriausē dolkiu īr.  

Ėr kel „diedė“ pīpli. Tas rimtiausė mina brauk pėršteliu par gaubta ėr saka: 

– Nu ši vakara nieka nesakīsu, bet rītuo tories būtė švariau. Vuo dabā paruodīk kuojės. 

Gal teks eitė plautėis?  

I neretā dėčkems tekdava eitė plautėis kuojės a skalbtėis prasmėrdosiu žiekiu. Juk 

nepavarīsi mažiaus velniuop. Šalėp stuov auklėtuoji. Ka ėr nestovietom, vės tėik tektom paklausītė. 

Tuoki jau bėndrabotė tvarka. Je nepatink, gali negīventė. Plumpink kiluometrus par speiga, pūga a 

līto... 

Be gala mīliejuom ėr sauguojuom sava šeimininki. Mīliejuom ėr auklietuojės, ėr 

naktėnė auklīti. Ka prėsėdėrbdavuom beišdīkaudamė, ta atsėprašīdamė tėkrā būdavuom tīruos dūšės 

ėr vėsomet pasėrīžėn daugiau nenosėkalstė. Vuo būdava ka prėsėdėrbdavuom...i da kāp! 

Nu kad ir tou karta...Pakīriejė vaikiuku akibrukštā i...jautiem, ka pu pamuokū ruošuos 

viel mums klius nu anūn. Viel sogarmies i mūsa kombari ėr prėdėrbs jeibiu. Ta pasėstėngiem 



greitiau padėrbtė pamuokas i onkstiau ož anus ėšejuom i bendrabuti. Ožsėdariem kombarie ėr 

somėslėjuom kāp anus nobaustė. Vėrš duriu bova staktuos ėškīša, kor poikē laikies kriuzielis, kāp 

ont lėntīnas. Tad ėr padiejuom tėn skardini kruzieli pėlna vondens. Anuo auselė so siūlo prėrėšuom 

pri duriu ronkėnas ėr laukam. Veizam par longa – jau parein vėsos burīs palkūzu so auklietuojė 

vėdorie. Nu, dabā bus! Ėr bova!!! Durīs atsėdarė, kriuzielis krėta, vondou šliukšt...ne vaikūzams, 

vuo auklietuojē ont galvuos. Dievoliau, kāp gerā, ka tik vondou ont galvuos, vuo kriuzielis i pieti 

tetarkšteliejė. Vaikūzā stuov kalidorie ėr krėzen, bornas delnas ožsėjiemėi. Mas pouliem abrūsās 

auklietuojė šluostītė ėr atsėprašinietė. Vuo auklietuoji nepīka. Joukies karto su vaikūzās: 

– No, padaužas, pakėšuot muni, – pagrasėna anim pėrštu ėr oždarė duris. Vuo mums 

tīlē pašnabždiejė. – Žėnuokėt, anei sakė mon, ka jūs čė parukīti tap greit ėšgarmiejuot. Ėš karta 

nepatikiejau, vuo anėi sava duntimis prisėikė. Tap ėr ožkėbau ont anūn kablioka. Pati kalta eso. 

Patikiejau... – šīpsuojuos jau nosausinta auklietuojė.  

Tas karts praejė lėngvē ėr maluonē. Ėšgonstis ėšgarava i mas viel pradiejuom 

galvuotė, kāp atsėkeršītė bernams. Nu, somėslėjuom.Gražiuom kalbuom ėr saldainiu dieželė 

papėrkuom naktėni auklīti. Bernam somėgos, tīlē ėslinkuom i anūn kombari, sorinkuom nu kiediū 

atluošu unifuormėnės kelnės, dailē sosiuvuom kėšku galus i viel vėskūn padiejuom i vėitas. Nie 

vėins neatsėboda, net nesojudiejė. Rīta auklīti anus pažadėna paskutinius, tad anėi beskubiedamė 

rėngteis vuos nesopliešė kėlniu, nesoprasdamė dėl kuo tuos kuojės par kiškas nepralend. Mas 

džiūgavuom. Keršts pavīka! Pu puoras nedieliu, ka jau viskūn buvuom ožmėršosės, vėina rītmeti 

niekap mūsa ronkas nepralinda pru unifuormėniu jupieliu runkuovės. Anuos dėdeliausēs mazgās 

bova keitā somegztas. Ligi pamuokū pradiuos tik dešimt mėnotu, jupieliu - aštounės, runkuoviu –

šešiuolėka, vuo pruosos – tik vėins! Nu, ėr dornam aiško, ka i pėrma pamuoka nebnoejuom. 

Pasėaiškėnėmus dėrektoriou rašiem, malavuom, nesakiem ka mazgus pruosijuom. Pasėžadiejuom, 

ka daugiau pamokūn nepraleisam, būsam drausmingas, ka tik leistom bėndrabutie gīventė. Vuo 

patės viel kūriem keršta planus. Nu, bova smagē!.. 


