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Mëslës

1940 m. kovo 22 d., Nr. 13, p. 4

Uþraðë Brutenis Zëduorius. Mëslës
pasakë Staponkus Apuolinars ëð Plungës
parakvëjës, katros îr gîvenës Dëdvîtiûs (anëi
dar vadënuos Jazdâs)

· Sovarkðluots, sokarkðluots, laukûm
galë pastatîts (Þombis).

· Pëlns pouds mçsuos, abodo galo kiau-
ro (Siovëma þëids).

· Lazdîns, tuo lazdîna vëdorie – eglîns,
tamë eglînë – vondou (Viedros so vondënio
ëð eglëniu ðolûm padërbts ë lazduos lonkâs
apmests).

1940-03-01, Nr. 9, p. 7

Mëslës Boivîda Juona ëð Staneliûm
suoduos (Plungës parakvëjë). Uþraðë Brute-
nis Zëduorios

· Tor ðiaudus – nejied, tor plunksnas –
nelek, tor kuojës – nçt, tor dûðë – nevësu-
met  (Luova).

· Soþvinga þvingals ont aukðto kalno së-
dabra galvo, kanapiu oudëgo (Varps).

· Þîds vëdou, þîda barzda laukë (Rëdëks,
sietënis, ruopë arba batvinis).

· Tievs negëmis, sûnos praþëlës (Dûmâ).
· Do èîsta ger, do porvënâ (Veþëma

tekënç par porvîna rëit).
· Aukðta pana, po nuosë borbols (Ðolënës

svërtës).
· Maþa buobotelë vësa svieta aprieda

(Adëta).
· Daili avelë bebiegdama prijiedë (Kal-

varata ðpoulie).
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· Maþuo baèkelie dvejuoks alos (Kiaušis).
· Paneli geltuonâ apriedîta, kas paveiz,

tas verk (Cëbolë).
· Atliekë paukštis be sparnûm, nutûpë i

medi be šakûm, atejë pana, sojiedë be
dontûm (Snëigs).

· Mëðkë gëmës, mëškë augës, mëðkë
lapuojës, parçjës nomëi švënto pastuojës
(Krîþios).

Mëslës 1901 m. sausë 30 d. pasakë
Breþinskali Marë (Braþinskâtë Marîtë),
gîvenusi Platëliû parakvëjës Babrungienu
suoduo (1940 m. anuos pavardie bova
Stonkienë, gîvena Kolûm parakvëjës Pako-
tovienu suoduo)

· Medë lëimou, stëkla akîs, ðiaudûm ka-
palëðios (Truoba).

· Oþ kiaulë maþesnis, oþ arkli dëdesnis
(Balns).

· Tievos jouds, gozëkouts, muotina ra-
gouta, auklë oudëgoula, vo vâkâ  apsëkortënç
(Tievs – peèios, muotina – minkîtovis,
auklë – lëþë, vo vâkâ – dounas kepalâ).

· Dailos, dailos karklînelis be kuokë la-
pelë, pëlns kurapkëliu (Pëlna galva otûm).

Oþ snëiga baltesnis, oþ smala joudesnis
(Šarka).

· Balts balondis laukûm galë sklîstelie-
jë, vësë medç linkteliejë (Konëgs pri altuo-
riaus).

· Oþ kumpa kumpesnis, oþ tëisi tëises-
nis, oþ puodoška minkštesnis (Zmuogaus
ronkas solenkamas ër ëðtëisamas, vo mëig-
tont nuors ont minkðtiausë puodoško, vës
gerâ ronkas po galvuos pakëðës).

· Do galo ë gals (Dvënagë šakë).
· Mielëns balondis po þemë sklonda

(Þombis arba plûgs).
· Daili, daili panelë so septinçs rûbas

(Cëbolë).
· Vasara muolis, vo þëima bruolis

(Peèios).
· Panele po truoba bëgiuo, kertiuo apsës-

tuo (Šlouta).
· Do poudo joudo, kar tâs îr mçsuos,

kartâs nier (Bats).
· Rauduona kalë oþ avelë tîkesnë, oþ

vëlka pëktesnë (Lëiþovis).
· Pelie po orvus londa, oudëga vën laukë

palëikt (Adëta).
· Septînës mîlës, oþ tuoms septîniuoms

miliems tëlts, ont tuo tëlto kvietka – vësa
svieta patieka (Septînës nedielës gavienës
ë Velîkas). (Ton mîslë að ëðgërdau nu
o. A. Breþinskienës Aguotas (1858–1933).
Babrungienûs. Oþraðîta ta mîslie 1901 m.
Toukart dar liuobam puosninkautë gavienës
be mçsuos ë be pëina, kiaura dëina ëš
dëinuos, nu pat Oþgavieniu lig pat Velîku.
Toukart ë Velîku kâp dabar liuobam lauktë:
ër anuos tumet mums ruodies daug links-
mesnës).

Mîslës, sogalvuotas o. a. Braþinskë Pron-
cëðkaus (1858–1911) Plateliû parakvëjës
Babrungienu suoduo

· Be gîvîbës ë be dvasës vëlka balso kauk
(Kolamuojë mašina).

· I truoba par longus ijejës ë par omþius
nebiðejës (Kas pro akis i galva içjë, tas ë
pasëlëikt).

Bortâ

1940-02-02, Nr. 5, p. 7

Uþraðë Brutenis Zëduorios
Paltelç–Babrungienâ
· Nuorint nusëkratîtë svërplçs, rçk kelie
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rasti ponti. So tou pontio, parsëneðos nomëi,
muðtë svërplius ë sakitë: „Svërplelç, ëšçkët
pri tuo ë pri tuo (rçk pasakîtë tuo þmuogaus,
pri koriuo nuorem eðsiûstë svërplius, pa-
vardë). Ë vësë svërplç nu mûsa ëðçs pri
tuo, pri kuo mes anus ëšvarîsma.

· Kûmuoms, veþont vâka krëkðtîtë, nerçk
siedietë artëi vëins ontra, bet kad bûto tarps.
Tumet puodi bus graþi – so pradontio.

· Krekštijint konegou vâka, kûmuoms rçk
aiðkç kalbietë puotërus, ka puodë aiðkç kal-
bietu – nešvelptu.

· Ka isëmët i ronka gërgþdielie, rçk nuç-
jos i sosiedus nu gaspadënës pavuogtë
kuoðtovi, ë so tou kuoðtovio aprëðtë ronka.
Ka gaspadënë pradies keiktë ton, kas kuoš-
tovi pavuogë, tumet pabiegs lëga.

· Kûtiûm vakara mergës, nešdamas ið
pastuogës ðakalius, jem kori kâp gal dëdesni
kliebi, ër, ineðosës i truoba, skaita. Koriuos
šakalç ëšet puoruoms, – ton meta apsiþanîs
(ištekies). Vo koriuos lëks; šakalîs lëikos,
ta ton meta palëks neþanuota (netekiejosi).

· Kûtiûm vakara mergatës, ëšbiegoses i
lauka, tris kartus apsësok, laikîdamas sëjuo-
na ronkuos, ër met sëjuona. I korën posë së-
juons nukrës, ëð tuos posës atjuos jaunikis.

Pasakuojëmâ

1940-01-26, Nr. 4, p. 7

Uþraðë Brutenis Zëduorios (Maþos
bûdams nu sava tieva gërdiejau)

***
Këta kar ta juodvarnis neðës par jûra

sava vâka. Vëina neðôs ë klausôs;
–Vo to moni a neði tçp, kap að tavi?
–Neðo, – sakôs.
–Malagis esi. – Pliumpt i jûra ër imetës.
Ontrôji neðôs ë viel klausôs:
–Vo to moni a neði tçp, kap að tavi ka

neðo?
–Neðo, – sakôs.
–Malagis esi. – Ë ton i jûra pliumpt

imetës.
–Treti neðdams viel tçp pat klausôs:
–Vo ar to moni neši?
Ðës sakôs:
–Ne að këta tuoki, kap aš nešo.
–To tëisa sakâ.
Ton vâka parneðës par jûra.

***
Këta karta, kâ þmuonës bova po puonâs,

kâ puonams çjë laþus – vadënas, liuob
nudërbtë anims vësus darbus, vëins puons
sava aplouka a suodina (gerâ nebatmëno)
kertiuo pastatës truobalë, laikës þîni – tuoki
þmuogo, kors liuobôs pasakîtë, kas kamë îr
prapoulës arba pamests, kas kame îr kon
pavuogës, kas kamë kor bûs arba atsëtëkës
ër t. t. Tas þînîs bovës pavardë Svërplîs.
Kaþëkumet puons oþsëgeidës soþënuotë, a
tëkrâ tas vëskon ë þëna, ar ons kartâs puona
neapgaudënie. Sogavës svërpli, apvuoþës
bliûdalio ë leipës pavadintë þîni. Kâp tik
atçjës, tujau staigç anuo oþklausës:

– Pasakîk, kas po tuo bliûdalio îr.
Þînîs nosëmënës, pats sau soðokës:
–Svërplî, nabagi, prapoulç, i puona naga

ipoulç!
Puons tujau so ronkuoms pliaukðt,

pliaukðt pradiejë ratoutë:
–Vuo, tëkrâ þënôs!

1939 m. rugsiejë 28 d., Nr. 39, p. 6)

Uþraðë P. Mëlveris ëð Plungës

Vëina kar ta gîvena tuoks baguots
ûkëninks. Anam liôb rçkies somdîtë vaiki,
bet ni vëins neliôb pas anon ëðbûtë cielus

Lënûm mînë

metus. Mat, tën bova tuokë përtës ë tën liôb
baidîtë. Par vësa vasara vaikis ëðbûn, bet
kâp tik praded lënus mintë, tujau ons ër ëðçt.

Pats tas ûkëninks þënuojë, kad tëi vaikç
bëjë pas anon bûtë. Tad ons, vëina karta
somdîdams vaiki, anam ë saka:

–Bet kaþën, a to galiesi pas monës
ëðbûtë, kad mona përtie baida, vuo tën rçks
lënus dþiuovintë?

–Çk, çk, kad to ë pasakuoji mon  vë-
suokius niekus! Kas tën moni pabaidîs? Að
nieka nabëjau – saka tas vaikis joukdamuos.

Tas ûkëninks biðki pasëjoukë, pamës-
lëjë ë nosësomdë anon. Bet vës tëik mës-
lëj, ka tas tâ jau tëkrâ naëðbûs – anam vaikis
atruodë tuoks lebeda...

Ont rîta tas vaikis jau ë parçjë. Ðçp pri
darba ons gers vaikis. Tam puonou stëngas
itëktë, gaspadënës klausa – taikos vaikis.
Tçp ër ëðbova par vësa vasara. Kâp atçjë
rodou, pradiejë lënus mintë. Pridþiuovë jau
nu rîtmetë përmoujë përti, ëðdþiuovëna ë
vakarë sosërinkë darbëninkâ pradiejë
mintë. Ëð përtëis neð pats vaikis. Lig pat
posnaktës vësë darbavuos ë pavarga. Tad
parçjë i truoba: oþkôstë ë pamëiguotëis
kuokë adîna. Vuo vaikis, pasëlëkës so gas-
paduorio, idþiuovë dar lënûm, mat lig rît-
metë bûto naoþtekë. Paskou ë gas-
paduorios paçjë nomëi goltë, vuo vaikis
pasëlëka pakûrintë peèiaus. Valgîtë anam
atneðë gaspadënë i jaujë kuoðës so taukâs.
Vaikis pasëjiemë ton kuoðë, isëneðë i përti,

                  (Nukelta i 34 p.)
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atsësieda prîðâs ogni ë valga. Bavalgîdams
ëðgërda, kad kaþën kas pradiejë ardûs
ðnabþdietë. Ëð përma po bëðki, ligo pelie,
paskou dëdîn, dëdîn, ë pradiejë tëik
braðkietë, lingoutë lënus, kad, ruoduos,
solauþîs ardus ë lënus vësus ëðvers ont
þemës. Vuo tas vaikis sied sau pri kuoðës
posbliûdë ë ni veizietë naveiz i ton posë. Ont
galûm gala, papt, ër ëðkrëta ëð ardûm so
kelçs lënûm buntâs tuoks puonâtis ër atçt
teisç pri anuo. Vaikis atsësokës paveiziejë
ë pavadëna tuo puonâti kuoðës valgîtë. Tas,
ni þuodë nasakës, atsësieda prîðâs ë kabën
kuoðë, bet namërka i taukus – tik i pelënus.

–Kor to mërkâ? Mërkîk i taukus! – saka
vaikis.

–Mon oþteks ër i pelënus.
Pavalgës vaikis tujau deg tabuoka. Ba-

toris ë tas puonâtis. Ër ons deg. Sorûka po
ton vëina, paskou vaikis ë saka:

–Vedo pamainîkiav tabuokâs.
Pasëdërba abodo dar po vëina bankrut-

ka ë viel rûka. Vaikis barûkîdams soprata,
kad rûkont ton tabuoka gauni daugiau jiegûn,
çti þmuogos stëprîn. Sorûkë po ton, atsëjiemë
katras sava ër isëdiejë i këðenë. Paskou
tas puonâtis viel nuçjë i ton patë kertë, ëð
kor ëðlinda, ë prapuolë.

Ontra nakti, par posnaktë, viel tçp pat
vësë paçjë nomëi prigoltë, vuo vaikis pasëlë-
ka përtëis kûrintë. Tçp pat atneð anam gas-
padënë kuoðës ë pati paçjë nomëi. Vaikis
isëneðë viel i përti, pasëdiejë ont þemës ë
valga. Bavalgîdams ons viel pamatë ëð tuos
kerties baatçnont ton pati puonâti. Bet ðî nakti
jau ba kuokiûm ðkondalu. Vaikis anon viel
pavadëna pri kuoðës. Po kuoðës viel abodo
rûka tabuoka. Paskou tas vaikis pradiejë
sakîtë, kad vedo mainîkiav tabuokas gata-
vâ, so vëso maiðo. Mat tas vaikis nuoriejë
bûtë dëdëlç dëkts. Tam puonâtiou tas patë-
ka ër ons so mîlo nuoro apsëmainë, sorûkë
dar po vëina, paskou tas puonâtis ë saka:

–Tau kuoþna nakti rçk èe siedietë pri tuos
ognëis, að matau, ka to nuori dëdëlç mëiga.
Tad to golk pasëmëiguotë, vuo að oþ tavi
ëðdþiuovinso lënus.

Tam vaikiou tas dëdëlç patëka, pasakë, ka
atçjos laikou paþadintu, mat rçk çtë paþadintë
këtus mîniejus, ë nuçjës i spalius atsëgolë,
vuo tas puonâtis palëka bakûrënos peèio. Kâp
jau lënâ bova gerâ ëðdþiûvë, ons paþadëna
vaiki ë pats viel prapuolë. Vaikis noçjë i truo-
ba, paþadëna vësus darbëninkus, vuo aple

ton puonâti niekam nieka nasaka.  Darbëninkâ
klausënie anuo, a kas nabaidë, vuo ons vës
saka, kad niènieka namatës, nç gërdiejës.

Tçp pat bova ë tretë nakti. Anam baval-
gont kuoðë, atjë ëð për tëis gala tas pats
puonâtis, atsësieda prîðâs ë valga, pamërkîda-
muos i pelënus. Pavalgios tas puonâtis viel
lëip çtë vaikiou pamëiguotë.

–Vuo að, – saka, – ëðdþiuovinso tau lë-
nus ër ëšlaušo.

–Vaikis noçjë ër atsëgolë, vuo tas pakûrë
smarkç peèio, ëðdþiuovëna grçtâ lënus,
ëðlauþë, ëðsëneðës i jaujë, ë paþadëna vaiki.

–Çk, – saka ons vaikiou, – to nomëi
paþadintë darbëninku. To pradiek ont anûm
pîktë ë sakîk, ka to jau ë lënus ëðlauþës,
vuo anûm nikâp nagal priþadintë.

Kâp vaikis darbëninkams tçp pasëkuolëjë,
anëi pradiejë ëð anuo jouktëis, bet atçjos
veiz, ka tëkrâ. No, këik anëi tuokart dîvëjuos,
nikâp nagaliejë soprastë, kâp tas vaikis
galiejë vëins ëðlauþtë tëik daug lënûm. Bet tas
saka, kad ons vëskon padërbës vëins pats.

Tçp pat atçjë tas pats puonâtis ë ketvërta
nakti. Viel vaikis noçjë goltë, vuo tas puonâ-
tis pasëlëkës lënus ëðdþiuovëna, ëðlauþë ë
ëðmînë. Paskou paþadëna vaiki ë saka:

–No, dabar çk paþadink darbëninkus. Jau
lënâ îr gatavâ ëðmintë ë sorëðtë.

Vaikis atsëkielës noçjë  ë paþadëna
pîkdams darbëninkus, kad çtu padietë dþiautë
naujus lënus, vuo tus vësus jau toris gatavus
ëðmintus. Tëi ëð anuo pradiejë jouktëis ë
vësë sobiega veizietë, kon èe tas vaikis
anîms malou. Bet atçjë veiz, kad tëkrâ lënâ
vësë jau gatavë. Anëi klausënie, kâp èe îr,
jog ons vëins nagaliejë niekâp tëik padërbtë,
vuo tas genas, kad nieks ni nabovës ni atçjës
pas anon, nieka ons naþënos.

Pënkta nakti, par posnaktë, viel atçt tas
pats puonâtis pri tuo vaikë ë viel sied pri

(Atkelta ið 5 p.) kuoðës. Pavalgios tas vaikis pradiejë praðîtë
tuo puonâtë, kad çtu so anou këbtëis. Mat
vaikis, barûkîdams ton puonâtë tabuoka, jau
bova igavës daug sîluos, vuo tas puonâtis,
barûkîdams vaikë tabuoka, bova jau baveik
mënkiesnis palëkës, kap përma ka bova.
Tas puonâtis neatsësakë. No tad ë pradiejë.
Grûmies, grûmies, këbuos, këbuos – je, ë
vërðo gava tas vaikis, bet ons nieka puonâ-
tiou nadarë ë tujau palçda. Paskou tas puonâ-
tis viel lëip çtë vaikiou goltë ë þad viel
ëðdþiuovintë ër ëðmintë, bet vaikis saka:

–Ne, ðî vakara að tau douso këta darba.
To ëðçk oþ jaujç, tën rasi tuoki dëdëli akmë-
ni. To ton akmëni parskelk dailç ë padarçk
anon soðriûboujema.

Tas tujau ër ëðçjë. Ni këik natrokos ë viel
içt ons i përti ë saka vaikiou:

–No, jau padariau.
–No, tad çkem paveizietë, kâp to tën pa-

darç.
Tas puonâtis nuvedë vaiki pri tuo ak-

mënëis ë paruodë, kâp grçtâ gal anou
soðriûboutë. Vuo vaikis tujau pagruobë ton
puonâti, ikëða i ton tarpa ë soverþë so
ðriûbâs. Paskou nubiegës grçtâ paþadëna
vësus darbëninkus ë saka:

–Biekðënkët, paveiziekët, kuoki graþi
paukðtoka toro sogavës! Ðëtâ, veiziekët, kas
jumis liôb vësumet baidîtë!

Je, veiz, kad bçsos i ton akmini îðriûbouts
velnioks so ragiokâs. Vuo diel tuo baidîma
jau par këik metu bova vësë ëðvestë ëð
kontrîbës. Tad dabar vësë poulë ont tuo
velnioka ë kad pradiejë doutë anam, kas tik
kon besogrçbë. Ë tuol davë, kuol vësë pa-
varga. Pakou atlçda ðriûbus ë tas veln’s
kaukdams, ðvëlpdams so devînçs viejçs
pasëlçda liektë, kad net medç lûþa. Ë nu tuo
laika daugiau tuo për tie niekuomet nieks
nabëbaidë.

Lazdînu Peliedas muziejou (Akmenës rajuona
Papëlës seniûnëjës Paragiû kaims). D. Mukienës portëgrapëjë
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