
Pėrštėnė 

Torio dvė pėrštėnė, ont abeju ronku galio apsėmautė... Pėrštėnės jau padievietas, bet 

pačiediejont, gal nešiuotė. Pamatiau vėina – ana bova nokrėtusi nu kiedale. Vuo kor ontra? 

Pamėslėjau, pavuožojau, ka če pat kor nuors. Vuo anuos nier, vuo aš pradedo anuos ėiškuotė – jou 

ėiškau, jou nerondo, je nuori stuokės a verskės par galva. Je nuori lermouk, a kriuok – nier. Vuo 

galva jau praded kaistė ė nieks negal nieka pažīčitė a padietė. Rek ėiškuotė – ligo nieks nebova če 

ėjejės, niekor šēp sau negaliejė prapoltė. Pradedo veizietė vėsor: ė pu luova, pu šiepalio, paskou 

ėšverto luova, a nier ožkrėtosi a ėsėmaišiosi? Vėskou trobuo ėšstumdiau, paveizo pečongie, 

atėdariniejo vėsas pečiaus dorelės – jau kramolkė sovėsam ožvėrė. Truoba vėsa –dolkės ė pėišas, ė 

pats kāp kėpšos. Ėštraukliuojau vėsus šiepaliu pastalčius – ėšbrakaliuojau. Ėš drabožėnė šiepa 

vėskou ėškabėnau, ėšgraibiau kėšenė ėr ėšportėnau, dar ė kapeika ėšbėra, vėsuokiu puopiergaliu. O 

pėrštėnės nier ė gan. Nedouk svietė nedavės. Jau pradedo siostė, ožėlsau ba vėina gala, novėrtau ont 

luova atsėpūstė ė pavuožuotė: a pradietė lig šimta skaitlioutė, a melstėis, no jog nerondo. Jau ta 

pėrštėnė vėsuo galvuo ėšsėplietė. Rēk da pavuožuotė, kor ana galieto būtė. Vuo! Rēk prėsėmintė, 

kor aš so pėrštėniems bovau pastara sīki? Kor aš klionkėnau, a važiavau, ka reikiejė pėrštėniu. 

Nieka gatava negalio atmintė, ka ta pėrštėnė vėsa makaulė īr ožpėldiosi, kap bebūs – nieka 

nebsovuožuojo. Vuo atrastė rēk... Paskou kelės naktis blūdīsio nemėiguodams, vuo da mienou 

dėdelis par nakti i longa švėit. Juk mostas ne so duoro bier? No, atsėpoto – kelsious, rasi da kou 

sovuožuosio, jog negal sostuotė ė rītou palėktė, gatavā ožkliuoksio. Vo jog būn, ka žmuogos nieka 

nejem i plautius. Kāp kaimė do vaikūza – bruolatē ėšejė į miestali ėr ožsėbova, kol sotema. Paretont 

tas mažiesnis ėkrėta i šolėnė aplesita, vuo ožnėka kviekštė, kriuoktė ėš ta šolėnē. Ontrasis, paredams 

dar ožejė pas pažistamus, pasėkuolėjė: – „Bruolioks ėkrėta i šolėnė – tomsie, šalta, riek – baisē – tēp 

negal – rītuo rēks eitė paveizietė...“ 

No jau ne, tuo betrūka – negalio lauktė. Da rīk kėtor paveizietė. Kniuošteliejė, ligo i 

sandieli bovau ožejės kažkuo – tėn da paėiškuosio. Vuo tamė sandielie gal meška spronda 

nosėsoktė: bačkalės, lėntalės, maišelē, diežalės, vėsas sėinas apkarkliuotas pungolēs, 

drabužpalaikēs, vingēs begal paētė. Pradedo: meto vėskou – plītgalius, krežius so senās batās, 

klompės, kaliuošius.Nešo diežalės, rėtėno bačkas, gretā ė doris ožkruoviau. Pradiejė temtė, longalis 

ožsėtraukės vuoratinklēs – tėik tešvėit, apėnt rēk nu doru atsėkrautė ėr ėsėjungtė alektra – 

pasėšvėistė. Kraustau, brakaliuojo ėš naujė vėsa torta – i kėta gala. Nosėdībavuojau – neradau. Jau 

prėtrūka kontrībės, kad ė žemaitis eso – ēsio i truoba. Ė trobuo pekla. Eto i konkīnė. Vu o, 

muocninkeliau, šonatis – bovau ožkliuokės anou. Vuo, linksmos, kontėns, oudėgatė lek i šuonus, 



veiz mon i akis sava roduoms akeliems. Vuo pėrštėnė – be pėrštu – sogriaužta, soželiuota, šmuotelē 

ė skiautės joudū skūrgaliu. 

– No, to čpicbokė, prėsėzbėtkėjē, no šmėkis, jog to konkuoliava so monėm kāp 

tiutalaškis. Matā, kāp ėšejė, ka tavi bėnt bėški ožkliuokiau par tou dėdeli ožsėvuožėjėma. Vuo kou 

padėrbsi, ka tuoks kliuokvarnis bēso. Kāp dabā rēks sosėrėktavuotė – neėšneš plėkė. Jau kuoju 

nebėpavelko, ni ronku nebipajodėno, drimbo i luovalė – gera, ka patruopėjo. Lai darboujės puoni, 

ka ėš kor parkiaušins, a so takselio parlieks, lai vuožuo kāp nuor. Aš jau nebegalio – monės nebie, 

nedouk ne davės ti perkūnė.Vuo blėnduos gausiau abodo so šonatio – būs lermas. Ė tēp vėsomet 

prėšta ėiška, no dabā ožnėks alasavuotė – lai lig suotėi. Lai kat kāp vėšta pereklė. Ėškada dėinuos, 

ka nikuokiuos pažītkas nepadėrbau... Bedieviesio pėrštėnė vėina. Jog gerā, ka rīta apėnt būs dėina, 

diekou Deivaliou.   


