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Išejė žmuogos. Vu če – pats saulietekis, speigs 
gala dara. Vėrp žmuogielis, nu šaltė anam ronkas, 
kuojės gel. Atsisieda unt kera, vėrp ė dejou:

– Ui, ui, ui, ui, išgėnė muni buoba kap kuoki 
šunieli i tuoki speiga, ui, ui, ui, ui, dabar jau tėkrā 
ka gala gausio.

Tēp anam besiskundont tarp miediu pasėruodė 
vīrs so strielbo unt petėis. 

– Vu kuo to če dabā dejuoji? Kuo če atejē? – 
klaus tas.

– Buoba išvarė, tasgaties. Miediu nebtorem...
– Tad kuo če siedi? Kuo če virpi, kuo nekertīs? 

Kėrskės!
– Kad nebegalio, puonali, ronkas, kuojės užgie-

lė, – atsaka žmuogielis.
– Ak tēp! Mauk žemīn pėrštėnės! Nusėvėlk kai-

lėnius! 
– Ai, ai, puonali, pasėgailiek, nesošaldīk sovėsam.
Bet puonalis nusėkabėna nu petėis strielba ė at-

kėša anou i nu šaltė vėrpunti žmuogieli.
– Tujau nušauso tavi, bestėjė, slinki to!  Jimk 

kirvi, kėrsk tou posausė eglė, greitā, greitā, – doud 
komanda puonielis. 

Parsigondės žmuogielis kap ne sava ronkuom su-
grabaliuojė kėrvė kuota ėr dunksteliejė i eglės kamiena. 

– Smarkiau, smarkiau, to slunki! Pražėlės jau, 
vuo dā nežėnā, kor šėlėma stuov, – ragėn žmuogieli 
puonielis.

Pu keliū kėrtiu žmuogelė ronkas atsigava, vu pu 
valondelės uns jau kėrta tēp, kad ėr skėidras aplin-
kou lakstė. Tou matīdams stielčios nusėvīpsuojė sau 
i oustus ėr nuējė tuolīn, vu nu šaltė onkstiau babė-
nguos žmuogielis neužėlgo, dā kėik pakėrtės, nusė-
braukė prakaita nu kaktuos...

KOU VAIŠĖNA CIUOCELĖ? 
Vėina karta muotina išsiuntė sūno ciuocės 

aplunkītė. Vu ka sūnos parēje, klaus anuo:
– A vaišėna tavi ciuocelė?
– Vaišėna, kāp nevaišins, – atsakė tas.
– Vu kū tau tėn davė?
– Ta kad aš ėr pats nežėnau. Padūriau unt pei-

lė gala, vu uns virpiejė virpiejė ėr nukrėta unt stala. 
Nespiejau ni pakaštavuotė.

– Durnieli, to durnieli. Če, musiet, kuošėna 
bova. Kuo nepaklausē ciuocelės?

Kėta karta viel prisiējė muotinā siūstė tou vai-
kuiti pas ciuocelė. Bova jau rodou, kels – vėns por-
vīns. Leipė juotė raitam. Išjuojė vaikuitis raits. Tėn 
anou ta ciuocelė viel pavaišėna, bet šī karta svetīs 
jau bova mondrėsnis, drōsėsnis, tā ėr paklausė, kāp 
vadėnas tas skanus valgis.

– Kisielios, vākali, kisielios. Ka parjuosi, paprašīk 
mamunelės, ka ėr tau išvėrtom, ka jau tēp patėka.

Juo vaikuitis nomėi, vu kad neužmėrštom tuos 
patėikmenės pavadėnėma, vėn kartuo: „Kis, kis, kis, 
kisielios. Kis, kis, kis, kisielios“. Bet... Parjuojės, kol 
vartus atkielė, jiemė ėr užmėrša. Trīp pri vartu stuo-
viedams. Pamatė muotina ė šauk:

– Kuo tėn trīpi pu tou purvīna kap pu kisielio, 
kuo ėiškā?

– Vuot, vuot, mamunelė, kāp tik aš tuo kisie-
liaus ė ėiškuojau...

KOR LAIKUOS ŠĖLĖMA...
Bova pats vėdoržėimis. Speigs baisiausis, vu če 

kap unt nelaimės ognakora pritrūka. 
– Ēk i medė, slunki, parnešk ognakora, – oj 

buoba sava vīra.
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