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nier! Arvīds: Tā kam tas tėlts pastatīts? Elita: Tā 
negi negėrdiejē, ka žmuonės ėš bezdiuoniu kėlė, 
tad ėš tū čiesu tėlts ėr tebstuov.

PAIŠĪBAS OŽSĖJIEMĖMS. Vākams īr ož-
douta paišītė žovelės. Auklietuojė: Paulieli, dėlkuo 
tava žovelės ont žuolies? Paulios: Anuos jau sogautas. 
Auklietuojė: Vuo kas anas sogava? Paulios: Kas, kas? 
Diedė! Auklietuojė: Bet diedė če nenopaišīts! Pau-
lios: Aiško, ka nenopaišīts, ons i žvejība ožmėrša pasė-
jimtė viedrali, tad dabar ėšējė nomėi anuo pasėjimtė. 

ŽEMĖS DREBIEJĖMS. Giedrė: Gėrdiejau, 
ka bus žemės drebiejėms. Virga: No ė kas, aš nebė-
jau, aš tou muomėnto parbiegsio i truoba.

GAISROS. Auklietuojė: Saulelė, dėlkuo tuoki 
graži nomieli, katrou nopaišē, jiemē ė sobraižē rau-
duonās, joudās driūžēs. Saulė: Nieka keista. Dabar 
tas noms deg, gaisros siautie...  

Pranielis – plepos, linksma būda vāks. Vėsor 
anuo pėlna. Vėskas anam rūp. Ligo gīvāsis sėda-
bros! Vuo galvelie – vėsuokiausė ėšmėslā, bet ons 
šėrdelės geruos. Kartās ėškret vėina, kėta zbėtka. 
Anam dėdėlē patink vasaruoms būtė kaimė. Vės-
kuo če pasėtaika, bet buočē sava anūkieli nuognē 
mīl, anuo zbėtkus sopront ė atleid.

Anou dėina baba klaus:
– Pranieli, a nematē, kas tou mona medo ėšlaižė?
– Ne, nematiau! Musiet, mosės ėšlaižė, štiš! 

Kuo lendat pri medaus?!
Tēp ė bėngies ruoda. Baba pakraipė galva ė noē-

jė i vėrtovė, vuo Pranielis nodūmė i meistarnė pri 
buočiaus. Apveiziedams buočiaus karalīstė klaus: 

– Kou dėrbi?
– Ablioujo lėntalė. Ketėno dėrbintėis soulali. 
Vuo Pranelė akelės tik lakiuo par sėinas, tik la-

kiuo, ožkliova belakiuodamas ož ėlguos lėntīnas 
vėrš stalbinkė.

– Vuo kam če sokrautas vėsuokiausės diežalės, 
skrabėnelės? Kėik če vėskuo daug! – dīvuojės vāks.

– No, ka vėsuokiausiu nuočīnu rēk pri meis-
trīstės. Rēk kažkor cviekus, šriūbelius sosėpėlė, 
pokselius sokabintė, gruntvuogė pasėdietė, ka vės-
kas būtom artėi pri ronkas. 

Buočios anūkeliou vėskou apruodė, vuo tas, 

Pranielis

ėšgėrdės suodnė skalėjont Sargi, noliekė tėisē pri 
anuo. Sargis, igėnės i vuobėli Runci, pliešuos, ka 
net žemės ėš pu nagū i šuonus lek.

– No va, Runci, tēp tau ė rēk! Topiek dabar 
vuobelie. Vakar, ka nuoriejau tavi pagluostītė, pa-
zurduotė, to mon ronka so nagās sobraižē, net kraus 
biega. Dabar papoulē Sargiou, – Pranielis  noskaitė 
Runciou pamuoksla, vuo paskiau pasėšaukė Sargi:

– Ēkiau nomėi. Pagondėnuov Runci ė ož-
teks. Lai dabar sau top kontėns vuobėlie. Kažėn 
kāp ons vėns pats ėš   anuos ėšlėps?

Tumet anodo abodo so Sargio viel noējė pri 
meistarnės. „Buočiaus vėdou nier. Gerā! Apvei-
ziesio vėskou truopnē,“ – pavuožuojė Pranielis, 
atėdarė doris, ontsėlėpa ont stalbinkės, apsėžval-
gė ė sopīlė mažūsius cviekelius pri dėdiesniu. Tou 
pati padarė ė su šriūbelēs; lai būn vėsė kopėtelie, 
tēp anėms bus geriau. Paskiau valog savės Pranielis 
pradiejė kravuotė ė kūjātius, apcūgas, čepkės... Tu-
met ėšgėrda, kāp anou baba šauk i truoba:

– Pranieli, parēk pri pėitu! Nosėplauk ronkas!
– Gerā! Gėrdo! Ne mažos juk! – borbteliejė 

sau pu nuosė.
Truobuo vėsė sosieda pri stala. Sied ė jied, tīlē, 

nečepnuodamė. Pranielis, pėrmāsis pajiedės, pa-
gluostė sava ėšsėšuovusi pėlvāti, nieka nesakės at-
sėkielė nu stala, noējė pri luovas – bumpt ėr gol.

– Baba, ar nematē, kor paršielis nobiega? – išējės 
i kėima žvalgīdamuos aplinkou paklausė buočios. 

– Žėnau, žėnau, – Pranielis pašuoka ėš luovas 
ėr, prīš ėšeidams pro doris, atsėsoka i babūnėlė ėr 
ėštarė, – ožmėršau padiekavuotė ož pėitus. Baisē 
didilis diekou! Pėitā bova tėkros skanumielis – 
pėrštus galiejē apsėlaižītė. 

Buočios, ka viel parsėrada i truoba, galva pa-
krapštė ėr ėštarė:

(Nukelta i 36  p.)
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– Žėnuot kou, ėr ėš medė ėškrėtos rēk pasėėlsie-
tė, vuo po pėitu dvėgobā. Torielkas paskiau ėšsėplau-
sem. Dabar biški prėgolkem pakaitė nosnaustė, ėštėi-
sinkem kuojės, – ėr ėsėtaisė ont dėdėliuojė puotelė. 
Baba ėsėtaisė ont tapšana. Praneliou atėteka luova. 
Pu kėik čiesa baba nē ėš šiuo, nē ėš tuo paklausė:

– Vuo katras mon ežės darželie ėšlepetiuojiet?
– Ne aš! – pėrmāsis šuokuos buočios.
– Aš ėrgi nelepetiuojau – paontrėna Pranielis.
– Ale ė mona meistarnie kažkas tvarkies. Ejau 

oždarītė doris ė matau, kad tėn, vėdou, kažkas be 
monės tvarka jau padarės, – pasakė buočios.

– Ale kas če tuoks galiejė būtė? – nosėdīvėjė baba.
Pranielis tīl ligo vondėns i borna prisėsiemės. 

Buočios atsėpūtės ėš pėlva gala pradiejė:
– Ka tik tēp neatsėtėktom kap tam žmuogeliou...
– Vuo kas tam žmuogeliou notėka? – pasėcie-

kavėjė Pranielis.
– Je jau nuorėtau abodo so baba ėšgėrtė, galio 

papasakuotė... Znuočėjės, bova tuoks notėkėms. 
Vėinuo suoduo gīvena neduors žmuogos. Vėsė anou 
pažėnuojė ė žėnuojė, kad ons īr malagis, apgavėks, 
vėsuokiausės neduorībės ė zbėtkus kret. Žmuonės 
anou ėš tuola liuob aplėnks. Bet vėina karta pru šali  
ējė čerauninks. Ons vėskou aple tou neduorieli žė-
nuojė ė pasakė, ka tas žmuogos vėina gražė dėina so-
sėlauks atpėlda – anam nodžiūs pėrštā... Ė tou patė 
dėina tam nevėduonou ėš tėkrūju pradiejė džiūtė 
pėrštā – vėituo anū belėka medėnē pagaliokā. Va, 
kāp tatā atsėtėka... Tam žmuogou baisē dūšė skau-
diejė, ašaras bėra ėš akiū kap popas. Žmuogielis no-
jautė dėlkuo tēp anam notėka, tad ons vėsėms sava 
kaltės ėšpažėna, pradiejė ėš vėsuos šėrdėis atgailautė, 
atlīgėna vėsėms padėrbtas skriaudas. Žmuonės anuo 
pasėsgailiejė ė atlēda vėsas skriaudas. Pu tuo anam pa-
lėngvelēs pėrštā viel atauga ė palėka tuokėi pat, kuo-
kėi bova onkstiau.  Nu tuo laika tas žmuogos palėka 

nuognē duors, dar ė kėtus liuob parspietė, ka negal 
darītė bluogū darbū , nes nepaklausios gal pėrštā  no-
džiūtė. Vuo dabar ožteks pasakuotė, pamėiguokem 
pakaiti, ka atsėkielė būtomem mitresnė ė poikesnė. 

Vuos tik buočelē somerkė akis, Pranielis atsėkie-
lė ė pradiejė kriuoktė. Buočelē tujaus sokėla ė prė-
biega pri anūkelė jiemė klausėnietė:

– Kas notėka, mažėlieli? Kuo kriuoki, nabagie-
li? A skaud kas nuors?

– Mon atruoda, ka mona pėrštelē pradiejė džiū-
tė, sosėtraukė!

Soprata buočelē, ka anūkielis apsėsapnava. Švel-
nē pagluostė anam galvelė ė pasėtērava: 

– Kuo tava dūšelė nespakainē? Gal kou nuors 
negera padarē? Pasėsakīk vėskou, toukart šėrdelē 
pageries, ana palėks čīsta.

Pranielis kūkčiuodams pradiejė:
– Baba, aš tou medo ėšlaižiau, ne mosės. Tik dėl-

kuo ons bova so žuoleliem? Tas žuolės ėšspjuoviau 
i šiukšliu viedrali. Vuo par ežės vedo tėisē pri meis-
tarnės bieguov so Sargio. Ė buočiaus meistarnie aš 
tvarkiaus. Cviekus, šriūbelius i krūvelės supīliuojau, 
kūjātius, apcūgas, ščepkės sudieliuojau i kopėtelė. 
Ėr pokselē nuoriejė būtė tuo patiuo kopėtelie.

– Pranieli, ka dabarčiou vėskou pasėsakē, paruo-
dē, ka ėsi drousos ė duors vāks, – gluostīdama anū-
keliou galva pasakė baba, – je kuo nuors nuoriesi, 
paprašīk. Vuo tas medos so žuoleliem bova mona 
vaistā... Vuo dabā golkės ė pamėiguok. Kumet ėšmėi-
guosi, palaistīsi mon cėbolės, nes paskiau ēsio anas 
pardėigtė i tas vėitas, katras ėšlepetiuojėtau so Sargio.

– Ožteks tau, baba, pamuokslautė, leisk vākou pa-
mėiguotė. Vuo ka ėšmėiguosi, Pranieli, dėrbinsiav sou-
lali, a gerā? Mėiguok drousē, – pasakė buočios.

Buočē apkluostė anūkieli ė kuožnos noējė pri 
sava darbū.

              


