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Kuovou stuojos viepotënç tërpt‘ pradiejë,
Ondou ðniuokðdams pasëlçda sau pakalniou.
Ë palëka gerâ unt ðërdëis nu ðëlta viejë,
Jau ton þëimuos speiga – atëdouk to velniou!

Apkîriejë, jau nuvarguom nu tû ðaltiu,
Sau su tûbas ëlgâ brëduom par snëigînus.
Rçktom ðpuokinîèë kumet nuors sukaltë
Susërados kuoki vakara lious‘ adîna.

Špuokâ jug jau zars parmaus ið pëitû posës
Tik veiziek, jau bus batupi ðalëp berþa.
Anëms nerûp truobuos tava stuogs nusosës
Rûp tik kâp to anû truoba medie es‘ priverþës.

Nieka keista jug èe nie – paukðtelç î laukënç,
Bûkem kontën‘ tou, ka anëi grîþt pri mûsa.
Dongos stuov ostaunç, u gîvëijç – kap tekënç
Sokas ë kavuojës vësçp nu lëkëma gûsiu.

Laiks tçp pat jug lek i rinki kap pasiotës,
Kou tik biega përms, u rçk jau pasëtrauktë.
Neuþtenk i buoèio spiet’ pavërst‘ a i bobotë
Vësa omþio turi pats kap þmuogos augtë.
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nebieg, ë nekond. Prasklçdë ons þuolës ë samanas, vo tën –
dëdlç dëdëlie baravîka galva, ëðsëraitiosi, ëðsëskietosi – vos
kuots matuos. Tëvalis ë saka:

–Biek, atneðk peili, rçk prapjautë ë paveizietë, a nier
sokërmiejës.

Atneðiau peili. Tëvalis nopjuovë grîbou kuota, parpjuovë gal-
va ë dîvëjës:

–Svçks sveikotielis. Bus gerë pëitâ.
Karto so tievalio parnëðiev tou grîba i truoba. Mama kap tik

ruoðies vërtë pëitus – jau bova pradiejosi skostë bolvës. Vedo
anâ ë sakuov:

–Veiziek, kuoki pëitams þvieri raduov.
Mama pamëslëjë, kad ðpuosus kretam, bet, pamatiosi, kon

toriau, pradiejë dîvuotëis:
–No tëkrâ ciels þvierës ë dar sakuot, ka svçks.

Tëvalis sopjaustë baravîka galva ðmuotelçs, mama ðvarç
nopluovë par dorðliuoka, pajiemë maþôji èegonëni katëlioka,
ëdiejë svëista, sokratë grîbus, oþbierë droskas ë, oþdëngosi
dongti, pradiejë truoðkintë. Vësa vërtovë pakvëpa grîbâs. Ëðvëros
bolviems ë grîbams, vësë sieduom prë stala.

Pro longa pamatiem ateinontë sosiedë Nastë (ana tonkç
liob oþçs pas mona mama pasërokuotë). Içjosi i truoba ë pasës-
veikënosi, ana ë klaus:

–Kon tçp skanç valguot, ka vësa truoba kvep?
Mama anâ ë saka:
–Akðën, siesk prë stala ë tavëi ëdieso.
Valgë Nastë, èepsiejë ëð pasëtëkënëma: „mmm kâp skanç“.

Vo að so pasëdëdþiavëmo vës pasakuojau, kâp griebiau ðiaudus
ë radau grîba þvieri.

(Atkelta ið 17 p.)
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