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Stuov autuobusu stuotelie pėlvuots vīrs. Priein 
Petrioks ėr bakst pėršto anam i pėlva:

– Kuo, diedė, lauki?
– Autuobosa.
– Oho, – nosėdīvėjė vāks. Ka mona mama tuoki 

bova, tik seserelės solaukė, vuo tamsta – autuobusa!

***   
– Esat laimingiausis vīrs pasaulie, – saka Pietris 

draugou.
– Diel kuo tēp galvuoji?
– Vuo ka tamsta nikumet diel patiuos nesėskundi...
– Ka nier bovė kuo skūstėis. Aš so patiuom iš-

sėskėro kol  anuos  monėi dā nier pakīriejosės.

*** 
Žornalists tēraujės bėngamūju klasiu vaikioka, a 

muokīkluo anus muoka lītėnė gīvenėma pagrindū.
– Muoka, tik ka nomū darbū neoždoud.

*** 
Tonkē bažnīčės slenksti mėnonti senmergė par 

išpažinti prisėpažėna konėgou, ka sogriešėjė – par-
goliejė so sava sosiedo. Konėgs bar:

– Kāp tau ne sarmata? Esi muotrėška jau om-
žiou, vuo tuokēs dalīkās vės dā ožsėjemi.

– Na ėš psėleidėma, – teisėnas ta, – mon sakė, 
ka tēp sava akims gali padietė – pasakuo, ka pu tū 
„zabuovu“ pasaulis švėisiesnis atruoda. 

– No ėr pasakē.  Jē tēp būtom, posė miestalė 
kiaurā sėinas matītom...

***  
Sosėtėka dvė draugės.
– Kāp laikās? – klaus vėina.
– Nesenē iš kurorta parvažiavau. 
– Kou parsėvežē?
– Nežėnau – dar pas daktara nebovau.

*** 
– Eso dėdėlē nelaimings, gīvenėmė mon vės ne-

sėsek ė nesėsek, – skundas vīrs draugou. 
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– No jau... Ėr diel kuo tatā?
– Ka tik aš sotinko kuokė jauna, gražė, pri šėrdėis 

limpontė muotrėška, arba ana arba jau būn žanuota, 
arba aš so kou nuors sosėrašės.

*** 
– Kėik tamstā metu? – klaus teisies liudėninkės 

ėr prided, kad teismė rēk sakītė tėisa ėr tik tėisa.
– Dvėdešimtės vėinė ėr dar šėik tėik mienesiu...
– Kėik tū mienesiu?
– Šimts aštounė būs...

***
Rokoujės do i kairė vės nosokou draugelē:
– Aš nosprėndiau vėskou sava patē papasakuotė 

ėr prisėpažintė, – saka draugs. 
– Oho, kuoki gera tava atmintės...

*** 
Ožējės pas psichijatra vīrs skundas:
– Rēkals so tuo mona svēkato rimts. 
– Tā kuokės biedas?
– Jau kuris laiks atruoda, kad vėsoku, kou pati 

parokou, pasiūluo,  īr  teisinga. 

***
Šuokdams vaikis saka mergātē:
– Aš skaitau tava mintis – esi kap atversta kninga. 
– Skaitīk, tik neglomžīkis.

***
– Nu kuo tus vaistus geri?
– Nu skleruozės. 
– Džiaugous, ka nesergo tuokė bjaurė lėgo. Tā 

nu kuo, sakā, tus vaistus geri?
(Nukelta i 54 p. )
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*** 
Gaspadėnė, katrā, dėdėlē pakīriejė tonkē vės ož-

sokous svetīs, išlīdiedama anou saka:
– Kėta karta, ka ožėisi, veiziesiem televizuorio.
– Vuo kumet tamstelē anou atveš?
– Pu kuokiū šešiū mienesiu, – atsakė ta.

*** 
No, sūnieli, ciuocė ein nomėi, kou rēk atsėsvei-

kėnont anā pasakītė?
– Ačiou dėivaliou.

*** 
Rokoujės do sosiedā:
– Ka noms ožsėdegė, aš puoliau i vėdo ėr ont 

ronku išnešiau uošvienė.
– Žėnuomās, kā tuokė nelaimė, gali žmuogos ėr 

apsėrėktė...

***
– A galietiuo pasėrokoutė so vīriausioujo redak-

tuorio, – klaus jauns poets.
– Anuo nier.
– Bet kad aš anou nesenē matiau.
– Rēkals tas, kad ons tamstelė pamatė onkstiau...

***
Atējė muotrėška i krautovė ėr saka, ka nuor 

nosėpėrktė pėrštėnės. Pardavies paruodė kelės anū 
puoras, bet muotrėškā anuos vės netink ė netink.

– Tā kuokiū tamstā reikieto? – klaus tas.
– Karštuos kavuos so pėino spalvuos,  paaiškėna 

pėrkiejė.
– Vuo so cokro a be? 

*** 
Sūnos klaus tieva, gal kartās ons žėna, dielkuo 

onkstiau muotrėšku pėrštėnės liuob būtė so skīliem.
– Ka kavalierē anuoms, pėrštėniu nenomuovos, 

ronkas galietom bučioutė. 
– Vat kāp... Dabā sopronto dielkuo mūsa dėrek-

tuoriaus švarks tėis ožpakalio īr praskelts...

*** 
Juons, sosėtėkės kavėnie drauga, saka:
– Līgo ė nepriderietom tamistā če būtė – pati 

juk sunkē serg , rēk anou slaugītė.
– Bet juk aš gero už anuos svēkata...

*** 
– Šin karta išēto iš spektaklė vėsā nekontėns – 

ėš tuos vėitas, kor siediejau, vėsā nieka nematiau ė 
negėrdiejau. 

– Tā kou mon besakītė, jē aš vėsoku ė matiau, ė 
gėrdiejau?

*** 
Do draugā pėrma karta ožejė i šiuolaikėnė mena 

moziejo. Pamatės, kas pakabinta ekspuozicėju salie, 
vėns pažnėbžduoms ištarė:

– Biekiau iš če kol nieks vedoms nepamatė ė ne-
saka, ka vedo če tēp pridėrbuov...

*** 
– A to muoki sauguotė paslapti? – klaus vīrs 

sava sosieda.
– Aiško.
– Tumet aš tamisto pasėtėko. Rēkals tuoks: 

mon dėdlē rēk pasėskuolintė piningū.
– Būk ramos. Aš nieka negėrdiejau...

*** 
Sosėtėka do īmuoniu dėrektuorē ė pradiejė gėr-

tėis, vuo ont gala aptarėnietė sava sekretuorės.
– Monuojė graži ė stilinga, vėsumet gražē daruos.
– Vuo monuoji, ka rēkals, staigē apsėdara, ė līg 

nieka nebūto...

*** 
Sosėtink dvė sosiedės. Vėina ėš anū vežėmelie 

stumda vāka.
– Vuo jei, kuoks gražuolis – tėkros tievielis.
– Teisībė, – saka ontruoji, – vuo mona vīrs vės 

saka, ka ī panašos i anou... 

*** 
Po egzamėna tievs klaus sūnaus:
– No ė kāp laikēs?
– Didvīrėška. Posė valonduos klausėniejė, vuo 

aš ni žuodė neėštariau.

*** 
Kningīnė vīrs klaus pardaviejės:
– Kor galietom rastė kninga „Vīrs – muotrėškas 

valduovs“?
– Ėiškuok „Fantastikas“ skīriou...
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