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L I T E R A T Ū R A

Mona tėvalē augėna daug vėštu. Perietė liob 
padies po dvė, vo kartās ė tris perekšlės vėštas. 
Skaičousem dėinas, komet vėštītelē pradies cīp-
čioutė, skėltė ėš kiaušėniu. Vo kuoks džiaugsmos 
bova mon, vākou, ka ėš  kiaušėniu ėšsėrės rodė 
su driūželiem par nogora, joudė so baltuom dė-
meliem, gelsvė vėštītelē. Negaliejau ni akiū nu 
anū atėtrauktė – tuokėi tėi mažėlelē bova poi-
kė. Pakol anei sostėpries liobam lesintė kiaušėnė 
trinio, varškė. Vo tuomet kap jau ėšdīgs pėrmas 
plunksnelės ont sparnieliu ėr oudėgelės, saulieta 
dėina ėšlēsem vėsa vada i lauka. 

Auga greitā, maties ėš oudėguos, skiauteriu, 
katras gaidielis, vo katra vėštelė. Kuožnos vėštītie-
lis liob ėšsėskirė ne tik ėšvaizda, bet ė haraktuorio. 
Vėinė bova bokštė, kėtė smarkė. Vo vėins bova 
asablīva jaukos. Galiejē anou pagluostītė, leiduos 
pajemams i ronkas. Ton gaidieli dėdelē mīliejuom. 
Bova ons jiedrus, lesė ėš ronku ė smarkē auga. 

Ons bova neėšpasakītā poikos. Ont kakla baltas 
plunksnas aukso žibiejė, skiauterie ė pakaroklā bova 
skaistē rauduonė, kuojės geltuonas, pėntėnoutas, vo 
oudeguos plunksnas plazdėjė saulie vėsuom spal-
vuom. Paoudegis baltavo kap poukū kamūlīs, koris 
bova panašos i potelė krūma žėida. Ons grētā sopra-
ta sava varda. Pašaukos „Poti Potelieli“, mitrē liob at-
biegs, les ėš ronku dounas plotelės, lēduos gluostuoms, 
galiejē anou pajimtė ėr i gliebi. Vo palēsts ont žemės ar 
ėš džiaugsma, ar ėš mondroma liob pradies gėiduotė. 

 Potelis bova dažnos svetīs obladie. Ožlėpės 
ont slėnkstė pagėiduos do ar tris kartus, soplasnuos 
sparnās, tumet noējės patėkrins katėna bliudieli, soles 
douna, ėšgers pėina ė laimings palīs po stalo ė atsėtūps. 
Anam dėdėlē patėka būtė so žmuonim. Poteliou lio-
bam nomestė duonos plotelė, lašiniū kresnelė. Ons 
prėsėkimš gorkli ė ėškrī pous pas sava vėštas. 

Atējė rodou. Vėina dėina gėrdo, kāp mona tė-
valē taras, kad vėštelės rēk palėktė, vo gaidius pjau-
tė. Soskauda šėrdės – artie mona Poteliou gals. Aš 
anėms ė sakau:

–  Pasėgailiekėt gaidelė. 
  – Potelis īr per dėdėlis ė per rėibos, netink vėš-
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tu polkou, – ėšgėrdu mamas žuodius. 
Vėina dėina parēno ėš mokīklas ė matau, ka 

vėštu būrīs ėšretiejės. Ėiškau Potelė, vo anuo ne-
bier. Sopratau, kad aš anuo daugiau nebėpamatiso. 
Eino i truoba – on t stala garou geltuona morkīnė 
so gaidele mēsa. Šėrdi sospaudė. Negaliejau ni pri 
stala siestė, ni mēsuos pajodintė... 

   Joudmargės gelbiejėms
Joudmargė karvelė mona tėvalē ožsėaugėna 

ėš veršelė. Ana bova gražė plauka: jouda nogara, 
baltuom kuojom lėg žekiem apsimuovosi, vo bal-
ta pėtmie kaktuo šveitė kap žvaigždie.  Joudmargė 
bova taiki ė meili.  Mama sakė, kad minkšta mėlž-
tė.  Davė daug pėina.  

Mon lėipė nosėlaužos alksnė šaka baidītė bim-
balus, aklius ė mosės nu Joudmargės nogaras, gal-
vuos, papėlvės, kad galietu anon ramē pamėlžtė.  
Vo tėi bjaurībės kōs, līs anā i akis, i nuosi.  Vargšė. . .  
Kāp ana ė ėštvierė .  Par vasaras karščius mama liob 
ves anon i kūtė, kad vabalā nesokondžiuotu.  Va-
sarā bėngontės tei vabalū spėtlē liob nustuos poltė, 
tumet Joudmargė atsėgaus ė paėlsies nu anū. 

Vėina rīta mona tėvalē rokuo, kad kažkas īr ne-
gerā so Joudmargė.  Niek       a nebjied, neger ondė-
ns, pėlvs ėšsėpūtės. Rēk kvėistė veterinuori. Tėvalis 
sieda ont dvėratė ė ėšdūmė i Nuotienus. 

Gėrdam so mama, kad atbėrb so motuocėklo 
veterinuoris Videika, vo ne kėik trokos ėš paskuos 
ė tėvalis so dvėratio.  Veterinuoris nu galvuos nosi-
jiemė šalma ė padiejė ont motuocėkla, nosėkabėna 
dėdėli jouda portveli ė noējė pri karvē.  Vo ta varg-
šė goliejė ont žemės padiejosi galva, sunkē alsava.  
Veterinuoris anon apveiziejė, apčiopiniejė ėš vėsū 
posiu, pražiuodė borna, leipė anā stuotėis ont kuo-
ju.  Tėvalē ėr aš laukam, kon ons pasakīs.  

– Karvė īr kažkon gomėni prarėjosi.  Anon rēk 
ėštrauktė ėš gerklies.  

– Vedo veino do gīvuolė neiveiksiau, – saka tėva-
liou, – rēk pagalbas, kad karvė kas nuors palaikītu. 

Mama mon saka:
– Biek, pavadink Abrotė Prani, vo aš gal raso  

nomėi Tėrevėčiaus Petri ė Kasti.  
Dėdėlē pasėsekė, kad raudom sosiedus nomei.  

Anei tujau pat prisistatė mums padietė. 
Tėvalis Joudmargē ož ragū ožnierė lėnciūga, vo 

paskiau dar ė šniūra.  Do vīrā karvė laikė ėš kairė šuo-
na, vo kėtė do ėš dešėnės.  Veterinuoris pražiuodė kar-
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vės ė istatė anā geležėnius nasrus. Tėvalis nosėvėlka 
marškinius, nosėpluovė ronkas ė saka:

– Kas būs tas, nolauš ronka, nolauš, – ėr lig 
pat petėis ikėša sava ronka karvē i gerklė.  Vīrā 
sojiemė stėprē laikė karvė, kad ta nesėmoistī-
to.  Netrokos tėvalis ėštraukė ronka, katruo 
laikė gomėni sviedėni. Kuoks bova vėsū mūsa 
džiaugsmos tou pamatios – karvė ėšgelbieta!

Džiaugiaus ėr aš so vėsās, bet karto jautiau ėr 
sava kaltė...

Vedo so Vėčiaus Kazioko prīš kelės dėinas žai-
diev so tou sviedėnio.  Ė kap vākams ka būn, sviedini 
palėkuov pasisliepusi griuovė žuolie, vo patīs nobie-
guov nomei. Joudmargė bejiesdama žuolė sviedini 
rada, tol anon žiaumuojė, kol ons ožstrėga gerklie. 

Karvelė ėšsėkuosėjė, ėšsėportė, palėngvē atgava 
sava jiegas. Vakarė pradiejė viel jiestė žuolė, gertė 
ondėni.  Palėngviejė ė mon ont šėrdėis.  

Pu tuo atsėtėkėma ana dar daug metu mumis 
maitėna skanio pėino, dar daug smetuona, svėista 
ė sūriu ėš anuo bova padarīta .  

Mūsa karvelė Joudmargė... 
     

   I  luova – kap i graba

 Ton istuorėjė ėšgėrdau ėš omžinatėli sava tė-
valė.  Ons bova kaima mozėkonts, tad tonkē vėso-
kiuom prougom bova kveitams pagrajītė. 

Vėina karta ons bova pavadints pagrajītė par 
patalki pas Dovainiu kaima  ūkininka. Pu darba 
žmonės vaišėnuos, linksmėnuos, jaunims šuoka. 
Pradiejos  temtė patalkė dalīvē pradiejė skėrstīteis 
nomei, nes ont rītuojaus laukė naujė darbā.

Pasėjiemės sava armuonika pradiejė ruoštės 
nomei eitė ė mona tėvalis. 

Šeimėninks priējės anam saka:
– Nakvuok pas mumis. Tuolei tau parētė i Avė-

kailius, dar pasiklīsi. Šės anam atsakės:
– Takus žėnau, keik aš trokso ė parēso. Išēdams  

mamā pasakiau, kad šī vakara grišo. Je laiko ne-
parēso, ana juk rūpinsės, lauks monės.

  Tad tėvalis, padiekavuojės šeimėninkou ož 
vaišės ėr svetingoma, pasoka per Gėlātiu kaima 
lonkas nomei. 

 Sotema. Dongou pruo debesū pruoperšas pa-
sėruodė žvaizdės. Lonkas apgaubė tėršta mėgla. 
Aplinkou tīko, ramo. Kels tuolėms, ēdams tėva-

lis pavarga ė suprata, kad pasiklīda. Atradės šeina 
kokšti, atsisieda – palauks kol prašvės. Besiedie-
dams prėsnūda. Vėino muomėnto anam kap ė šalta 
pasėdarė. Akės pramerkės mata, kad ėš tuola kaž-
kas lėgo ė atēn. Švīst švīst ognelės. Pamėslėjė gal 
vėlks a žmuogos. Apsėčiopėniejė: ronkou tor laz-
da, kėšenie – peilis. Apsėgins. 

Pri anuo prisėartėna joudā apsėdarės skrībe-
liets puonātis, katros ronkuo toriejė lėktarna. Sos-
tuojės klaus:

–  Kas to tuoks esi? Dielkuo če siedi?
Tėvalis pasakė, ka ī mozikonts, ēn nomėi ėš 

patalkė, bet pasėklīda, pavargės atsėsėda paėlsietė. 
Puonātis apsėdžiaugė:

– Mums kāp tik rēk mozėkonta. A pagrajīsi?
– Gerā, – ėštarė tėvalis. 
– Sek paskou moni, – saka puonātis.
Atvedė ons tėvali i tuokius brokio grīstus pa-

luocius, vo tėn pėlna svetiū, stalā nokrautė valgēs ė 
gierėmās. Pradiejė tėvalis grajītė, vo anei kad šuok, 
kad šuok, ka net dolkės rūkst. Tėvalis veizas ė mata, 
kad tū puonu kuojės gauroutas, so kanuopom, ėš 
pu skrībeliu ragiokā ėšlindė, vo ėš akiū žėižėrbas 
lek. Puonātis pakveitė svetius pri stala, tėvalis, kap 
ė prider, pagrajėjė marša. Tumet puonātis atnešė pri 
stala blieka pīraga ėr paprašė tevalė anou supjausti-
tė. Ėšsėjiemės ėš kėšenės peili tėvalis kad pjaun, kad 
pjaun, apdegusi pīraga plota trašk, pošk. 

Pabaliavuojė svetē ė jiemė skėrstitėis. Puonātis 
tėvaliou pasiūluojė eitė nomėgtė:

–Darīkis ė golk. Va, pataisiau luova.       
Tėvalis atsėstuojė nu stala, noējė pri luovas, pa-

sėdiejė  sermiega, nosėmuovė kelnės, atsėsieda ont 
luovas krašta, ė, kāp ka mama anam bova prėsakio-
si ė ėšmokėnosi, priš goldams i luova parsėžegnuo-
jė (vėsumėt ons liob atsimintė mamas žuodius „I 
luova golīs – kap i graba – nežėnā ar beatsėbosi). 

Ė tou tarpo anam lėgo mėgla nu akiū būto no-
krėtosi. Atsėboda: jokiū puonu, juokiū palociu. Nu 
šaltė vėsos dreb. Gėlātiu soduo pragīda gaidē. Tėva-
lis mata, ka sied ont velėnėjės krašta. Jego būto tuo 
puonātė paklausės, golės i luova ė nepersėžegnuojės, 
būtom anou žmuonės radė nuoskėndusi velėniuos.

Apsėdairė tėvalis, pasijiemė sava armuonika ė 
mata, ka ta vargšė supjaustituom dumpliem. Dabā 
ons soprata, kuoki pīraga pjaustė. 

Parējė nomei. Če anuo mama belaukonti. Pa-
klausė, kāp patalkis, kas atsėtėka, kad armuonika 
supjaustīta. Prisiējė  anā vėskon papasakuotė. 


