
Dobėlts lietovis 
 

Tuoks īr tėkros žemaitis. Ons sopront vėsuokės tarmės ė pats muok vėsēp pasėrokoutė. 

Vuo kėtėms tēp tėkrā ka neėšein. Juk musintās ne be rēkala universiteta dabartėnės lietoviu kalbuos 

diestītuos Pupkis lioub sakītė, ka žemaitē ne tik pasiotosē gerā ėštar vėsuokius žuodius, bet ė truopnē 

kėrčioun.  

Tās čiesās, ka dar tebibovau stodėntė, pasėtruopėjė čīstā joukings notėkėms. Ka vėina 

dėina ciela kopėta tuo patėis universiteta kėimelie laukiem paskaituos, pradiėjė lašnuotė. Mes 

solinduom po stuogo, vuo kelė vaikē kap žousėnā stripinėjė laukė. Aš anėms ė sakau: „Kuo če 

šlapėnaties – akšėnkėt pas mumis.“ Tou tarpo pruo šali ējės diestītuos ka pradiejė žvėngtė. Vuo anam 

ėš paskuos – ė vėsė kėtė. Ons tėik tepasākė: „No to, žemaitė...“  

Ka dabā pamėslėjo, jaunīstės metās kap so čiderstvo vėsas mona draugės bova ne 

žemaitės, bet kažkāp sosėrokavuom, nuors aš kėtēp lėižovė nesokėniejau. Tuoki Jedzelė ėš 

Kaišiaduoriu arba Juolanta ėš Juonėškė grīnā vėskou soprata ėr kelis mona tarmies žuodius ėšmuoka. 

Biškieli keistesnė bova Regina ėš Prienu. Ka vedvė lioubau kou nuors rokoutėis, patiemėjau, ka ana 

kartās kuolėjės. Negaliedama ėštorietė, parspiejau. Vuo ana tik ėšspruogėna sava veizuolus ė stuojė 

aiškintėis, ka nesikuoliuo, vuo gražē rokoujės. Aš anou notajėjau, ka ne tou toriejau galvuo. Vuo ont 

galū gāla reikiėjė vėskou parpasakuotė, kap ana sakė, valog bėndrėnės kalbuos ė neskobont.  

Vuo jau so tuokė Danutelė ėš Kelmės rajuona lioubau prėsėjouktė lig ašaru: ana ėš mona 

kalbuos, aš – ėš anuos. Mon dėdlē keistā atruodė, bet žiaurē patėka tuokėi anuos pasakīmā: „Vėsė 

bernā īr latrā; vīni jukā; gražē gīt.“  

Ėš mūsėškės tarmies dā ė dabarčiou tebdīvuojės vėina muokītuojė. Ka priš keliuolėka 

mētu ana so tievās ėš kėta rajuona pėrma karta somėslėjė atvažioutė i Skouda apsėveizietė, pakeliou 

ožsoka i Muosiedi. Berailiniedamė puo miestāli, nebrada, koriou berēk ėšvažioutė. Ka sotėkta 

žmuogēlė pasėklausė, ni tėik nieka nebsoprata. Ons so ronka paruodės ėr pasakės: „Biški pavažiousėt 

ė toukart – kels i Skouda.“ Anėi tik sosėžvalgė ėšsėgondė, ka kažkas so kažkou kels, bet kor dingsi, 

ka esi atažiavės – rēk pasėiktė keliuonės tėksla. Vuo ka atvažiava i Skouda, miests patėka, ėr 

muokītuojė lig šiuolē pasėlėka. Dabā ėr pati rokoujės beveik kāp mes. 

 


