
Ėpratėms 

Saulė jau ruoda sava pastarouji maluonoma. Par vasara novargusi, vieliau bekielė ėr 

vakarė onkstiau ēt goltė. Rītmetėnės mėglas liūdėj, ka če pat jau rodou. 

Vėina rīta sosėtėka do sosieda Petris ėr Juonis. Ė rokou aple javapjūtė, grībus, pagada ė 

šiou tou. Juonis ožsėkūrė cėgarieta ėr saka: 

– Mon vakar cėbolės kažkas nosavėna. Nueito ė dėrva, veizo – doubelės vėinas. Vo tēp 

džiaugėvuos so gaspadėnė, ka šė žėima toriesiau geru cėboliu. 

Ėš kažkor ėšdīga Bruonė, longietuoms, labdarėniems kelniems ožsėvėlkosi. 

– Je je, vo mon morkelius apčīstėjė, – skobėnā pasėgoudė muotrėškelė. 

– Pernā ėr čėsnakus, ėr kopūstu šmuota nogrebė, – pasėbiedavuojė Petris. 

– No tep, vakalē. Ožejė bjaurė laikā, ka žmuonės nebveiz a sava, a svetėms. Je tik gal 

prieitė ėr gruob vėskou, – pasėtrīnusi kniousė kondi, ėštarė Bruonė. 

– Kad anėms ronkas nudžiūtom ož tuoki darba! – traukdams dūma rokou Juonis. 

Muotrėškelė nožvelgė vīrus ėr saka: 

– Ka mes auguom, bėjuojuom ubulieli a ougelė ėš svetėma suodna, a pakelie pajimtė. 

Grieks bova! 

– Vėskou padarė pėnkėsdešimt metu trokės švėisiesnis socializmos. Nebebova Dėiva, 

nebebijuojė ėr grieka. Vo ėpratėms bjauriesnis ož prigėmėma, – mīniuodams nuorūka, pasakuojė 

Juonis. 

– Nevierėjo, ka ėš tū ėlgapėrštiu beišeis duorė žmuonės, – Bruonė pasakiusi vīrams 

sodėiv, smolkēs žingsnelēs nulingava link nomū. 

Vīrā dar rokava aple mokīklas, ka ėr tėn dabā tas aukliejėms nebie tuoks, kap Smetuonas 

čiesās bova. Kāp tievā vākū nebeveiz, darba nedoud. Daužuos naktims. Draska kelė žėnklus. Lauža 

soulus. Moš botelkas. No, ėr vagīstiems ožsėjem. Par nakti veiz vėsuokės bjaurībės par televizuorio. 

Vīskopou par dėrmavuonė prižad ronkelės pakielėi: ka kuožna sekmadėini eis ė bažnīčė, ka bus gerė, 

negers, nerūkīs ėr tievieliu klausīs. Bet tėi pažadā tam kartou. 

– Blosas par nogara parbieg, ka pamėslėji, kas tuoliau bebus? – palingavės galva ėštarė 

Petris. 

– Īr dar ėr gerū, duorū žmuoniū ėr anū vākū. Bet tuokius gali ont ronku pėrštu 

soskaičiuotė. 


