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– Rēktom siestėis ont krieslalė pėitams bolviu kaištė. Laukė vīrā būs nuveikė jau posė 

darba, – rokoujous vėina pati, pro pakeltas gardinas paveiziejusi i kėima. 

Nu pat rīta meta če zėrz zeimaris, i krūvas dailē krimt kaladelės ta i vėina, ta i kėta 

posė... 

Do laika ėlgus patšvartius ėr kėš pu zeimarė pjūklo, vo trets atmietliuo vėinuoda ėlgoma 

buntelius i pašalius. 

– Rēk, tėkrā rēk siestėis – kėik če ligi abongū belėka, vo pėitā būs negatavė!.. 

Isėnešiau kiuoci kleckiniu bolviu, ontsėjousiau kvartūga ėr pradiejau kaištė. 

– Pliumpt! – noliekė pėrmuoji i viedrali. Niūnioujo kažkou sau panuosie. 

– Pliumpt! – ėr ontruoji tou patio tako rada viedrali. 

Veizous, kor bovės, kor nebovės, mona mažāsis atsėvėlka sava mažoujė kraselė so 

atkaltio, tēp pat, kap aš, kuojeliem apžergė sava bliūdali so lopėnuoms, so dėdėlio peilio prabavuo 

nokaištė ož anuo kumstieli dėdėlesnė bolvė. 

– No, gerā, – nosėšīpsuojau dūšiuo, darboukiavuos. Ėr ideviau vākou tėkra kaišiekli. 

– Pliumpt! – linksmā meto aš. 

– Pliumpt! – apėntās aš. 

Mažoujou jau ėr ašarelės če pat – tėik tuolėj ligtuo anuo skombontė ,,pliumt!“... 

Atmėniau, ka oterninkė, po nedielės, i suoda tor atvažioutė konėgielis. Teirausės diel 

pėrmuosės kuomunėjės, pasėrokous, vo rasint paklaus, kou muoki, ar žėnā puoterus... Vo vedoms 

rēkalā so tuo – neglaunė!.. 

– Žėnā kou?.. Skoskiau tēp: aš kažkuo tau sakīsio, vo to kartuok. Paregiesi, kap grētā ėr 

to ėšgėrsi tuo ,,pliumpt“. 

Vāks kanėčnē apsėjiemė, pažadiejė vėsakū kartuotė, kou tik belėipsio. Ėr dar linkteliejė 

maža galvelė baltās plaukelēs. 

– Tievė mūsa... 

– Tievė mūša... 

Kaišau. 

– Kors esi dongou... 

– KoRRRš ėši dongou... 

Kontrē kaišau! 

– Pliumt! – mona bolvė. 

– Pliumt! – bėški palaukosi, aptaškė net sėinas keršā padruožta vāka bolvė. 

„Deries – paskou pataisīsio,“ – pavuožuojau. 

– Teesie švėnts tava vards... 

– Teešie... švėnts... tava... vaRRRdš..., – ėr šveplāva, ėr greblāva mona vāks. 

– Pliumpt!.. – mona bolvė. 

– Pliumpt!.. – vāka bolvė. 

No, ka tēp, zārs vedoms viedralie ni vondėns neblėks! 

Bet, laimē, veikē ons bova pėlns bolviu. Veikē, bedėrbont kleckus ėr betėrpėnont 

lašėnius makalou, pramuokuov ėr puoteri. 

Vāks bova dėdėlē kontėns, prėsėdiejės pri nuognē svarbė darba – pataisītė pėitus talkā 

karto so mamītė! 

Dar apdėngiev mareškouta skuotertė stala, lēdau mažuoms ronkeliems eškravuotė 

torielkelės, vėdelčelės, skleinīčelės, šaukštus ėr kėtuokius spuotkelius, vėn pakartuojint sava 

pamuokelė. 

– Vo dabā, vākalieli, jau gali pavadintė diedės pri pėitu. Biek, mažieli, pavadink! Ar 

muokiesi tēp, kap eso muokiusi?.. 



Vāks kinkteliejė balta galvelė ėr ligo gīvs sėdabros norėitiejė par premėnė trepiems i 

kėima, nobiega pro kalnus miediu, šliūkštiniedams žiuogspėrū kalnelēs, ėr springdams, kėik leid 

maža kakarėnė, ka paršauktom zeimarė lerma, ėšcīpė: 

– Tievė mūša, koRRRš ėši dongou... Mamītė lėipė ētė pri pėitu! 

Kėims praplīša tuokio jouko, ka ėr šou i būdalė ilinda. 

I truoba ,,gaidelēs“ parjuojė vāks, vo vīrā dar ėlgā joukies, ka tuokė garbinga kvėitėma 

nebova nikumet gavė. 

Vo vāks laimings sokiniejė galvelė ta i vėina, ta i kėta posė ėr nikāp negaliejė soprastė, 

diekuo tėi diedės tuokėj linksmė, diekuo ėr mamītė joukas, – jug pri pėitu pavadėna tēp, kap ana pati 

ėr muokė!.. 


