
Ketorė metu čiesā 

Ont sava stėpriū, nikumet nepaėlstontiu petiū, žemelė, to mums atnėši pavasari. 

Atjuou jauns, lazdīnu žėrgėnelēs apkėbės, žėbutiu bukietelēs pasėstrajėjės, švėisė 

sermiega. Ateit ons ėlgās aulėnēs batās pakrūmēs, pašončēs, patvėnusiu opiu, opaliu krontās ateit. 

Tuoks laukams, strainos ė omžėns, kāp ė to pati, muotinelė žemė.  

Nosagėna pėivas ė vėsus šončius žeidū vainėkās. Vuo ėivas – sava baltus veselės 

vėliumus paleid, anėi noplauk vondėnū sruoviems. Bieg, skob, tėi pavasarėnē vondėnis. Kuožna 

dėina vėn ėš aukštiau i darbus žmuonis ėšlīd saulės platē atsėlapuojusi, jouktėis pasėriediusi šėlta 

vėipsėna. Žmuonis skob, lek artėis, sietėis, drapačioutėis. Nauduojės tou gamtuos duovėna, ka dar 

žemelė tebie driegna ėš žeimuos. Ka pasiets vasaruojos, a bolvelės šėlduomė saulelės ė gėrduomė 

driegnuos žemelės, stručlīvā sodīgtom. 

Tās čiesās, ka dėinuoms stėprē pašėld saulelė, vuo naktims pašal – ėš beržu i klevu 

bieg sola. Ana nu omžiu bova tas pėrms vėtamėnu atsėgavėms žeimuos tomsuos nosėlposėms. Jau 

sola ne tik žmuonis skanėnas. Ont ėšgrėižtū latakieliu notop bėtelė, mosalelē ė kėtė gamtuos 

sotvėrėmā, pajotė saldoma.  

Sokleg gondrėničiuos gondrā. Skob dietė kiaušius ė perietė vākus. Vėsuos 

nepadalijuos, vėsūs pakrūmaliūs paukštelē poroujės, rėktavuo lėzdelius. Vuo jau olbiejėms, 

klegiejėms anū balsū. Vėsos uors prėtvinkės nemuokamas mozėkas. 

Suodnūs žėidū jūruoms soklest vuobilis, griūšā, slīvā. Vuo jau židontiū vėišniu kas par 

poikoms. Ė naktėis čiesė atsėbodės gali veizietėis i tus žīdontius suodnus, kāp karaliu pasakuos – 

nuognos gražoms. Je da mienou ont anū sėdabra papėl – gali ėš vėsa nebmėiguotė. Džiaugtėis ė 

diekavuotė Pondeivou ka leid ėšvīstė dongėška gamtuos pariedīma. 

...Bet žīd nožīd pėinės geltuonas kāp žvakės, kāp kiaušiu trīnē. Ožpot anas vies ė 

ėšnešiuo pu laukus baltus anū parašiutus. Ateit čiesos, kumet tau, pavasarieli, jau rēk pasėtėktė sava 

jaunuojė – basuoms kuojeliems, švėisēs ėlgas plaukelēs, baguotojė vasara. 

Atēt ana jauna ė straini. Ėš pėitu posės, ėš pėitėnės karalīstės. Ne žingsnēs ēt vasara. 

Plauk rasuotuoms pėivuoms, Bartovuos pakrontēs, nepalėkdama paskou savės piedū. Plauk vėršou 

pražīdosiu rogiū, bulviu laukieliu ė baltū vondėns lelėju. Švelnos vies lėngva kėlnuo ož padėlku 

pakielės anuos kvietkouta jopelė. Bočiou saulės ruduos maliavas nomaliavuota borna.  

Daržūs ėšsėrpst braškės. Mėškūs – mielėnou mielenės. Atsėrond vagorklā. Anėi pėlnė 

vondėns, jiedont trašk tarp dontū ė bieg patekliou anū soltės i unti. Vakā triauškėn tus vagorklus i 

eit siostė prėsėkėšė pėlnas kėšenės. Miesta žmuonis anus perk torgou ė nešas nomėi prėsėkėšė 

rekstius. Rēk atsėjiestė kol šviežė, skanė, vasarėnės šėlomuos prėsėgierė. 

Karštuoms dėinuoms vėsė skob pri vondėnū. Mauduos, klīkau, džiaugas. Vondou 

šėlts, saulelės pašėldīts. Gali aname mėrktė vėsa dėina.  



...Nokėrstė dalgio, padalgies nuvīst čiobrelē. Papot šalts šiaurės vies ė rītmetēs 

atsėrond ont rogėinu šalnas. Suodnās, daržū vagū tarpās, atēt ons – senielis diedė derlios. Atēt rodou 

apsėkaišiuojės astru bukietās. Tuoks keists, klastings, vėino meto gers ė apgavėks. Pu biški vėn 

kerp trumpīn dėinuos jopelės padelkas. Anuos smarkē niaukas, nebtuokės šėltas belėikt dėinas.  

Palėkė lėzdelius i pėitus noklīk paukštē. Anū liūdnė atsėsveikėnėma balsā ėš dongaus 

aukštībiu prėvert žmuonis, dėrbontius laukūs, pakeltė galvas. Skaudē ont šėrdėis ėšlīdont i šėltus 

kraštus Lietovuo periejosius paukštelius. Ėš vėsū pasvietiū, pėlkiū, ežerū, opiu ėšlek, golbės, žousis, 

gervės, gondrā, ė kėtė paukštelē. Vies miečiuo pu parmatuomus laukus degontė klevū lapu ognė.  

Rītmetēs muotėnas, vesdamas par Bartovuos tėlta vākus, artiau glaud pri savės, 

ožstuodamas anėms pėkta, šalta vieji. 

Kažkāp toštē ė liūdnā laukūs. Pėlnė vėsū žmuoniū sklepā ė mėigas rodėnėis duovėnū. 

Kāp kalmokā žmuonis sosėvežė, sosėnešė, sosėtėmpė tou, kor par meta ožsėaugėnė, sosėsturuojė. 

Nojiemė derlio, skob sosėartė dėrvas, ka par žėima žemelė paršaltom, būtom minkšta, 

nesoplekusi. Kanėčnē tus darbus rēk padėrbtė skobėnā, kumet nepažlioga dėrvas nu lītaus, gal so 

traktuorēs a luopetuoms soartė, sokastė. 

Čiesos tau, žemelė, žeimuos puoėlsė. 

...Ėš mėgluotu tomsiū mėškū apsėmotoriavusi balta, vėlnuona koskelė, lėngvā, 

neskobiedama atēt senelė žėima. Baltuoms druoboleliems, dėvuonās apdongsta laukus.  

Mienesėinas naktimis ledėnius tėltus patėis. 

Aukštā kėlst dūmā i mielėna erdvė ė kaimūs dar sogėrgžds ožšalosės šolėniū svėrtis. 

Tēp, kor pavasarēs žīd suodnā, senelė žeima vėituo žeidū, plėkus medius pastrajėj 

šarma. 

Mėlėjuonā krėstala adėtieliu spind saulie, mienesėinuo. Vėsa gamta alsou dongėško 

gruožio, tiluos pasaulė paslaptiems.  

Vuo kartās būn atlīdē. Naktimis pašal ė nu stuogū notīst ledėnē varveklē. Nomū 

pastuogės atruod kāpKaraliu piliū šuorā. Vakā anus lauž ė solp, vėituo saldainiū. Anėi vėsuokiū 

blūdu, zbėtku so tās varveklēs prėsėblūdėj. 

Žmuonims rēk kūrintė pečius. So šakalēs, so onglīms. Palėikt pėišėnė vėsė pašalē. 

Kėimā pėlnė snėiga. Atsėkielės rīta meta kartās nebgali atėdarītė doru. Pūga anas ī ožmūravuojusi.  

Opės ė pelkės apsėkluo ledo, vakā gal šliūkštinietė. Jego mažā tešal, vuo sning 

minkšto snėigo dėdėlēs kousnēs, keimūs, pu longās, ėšdīgst senē besmegenē so šlouta ronkuo.  

Akīs – onglėis, nuosės – burkuonu, zūbā – rauduonu batvinieliu pluonū skėltieliu. 

Zoikē ė kėtė žvierelē ont snėiga ėšdrokavuo vėsokiū droku. Takū takus nopiedou, kāp 

šniūrās notėis piedas pu baltus sneigīnus. 



Laimėno tavi, meiguok ramē, milimuojė žemelė, atėdavosi derlio, žėimuos šėltās, 

baltās patėlelēs apkluota, apkumšīta. 

...Sopliešuom paskotini kalėnduoriaus lapieli. Pri kuožnū doru sostuo švėntas 

Kaliedas, neožėlga ėr Naujėjē metā. Tas trumpas, tomsės švėntėnės žėimuos dėinas mes vėsė 

palėiktam kažkuokėi keistė, gerė, kėtuokė. Pėlnė gerū nuoru ė svajuoniu. Nuorēm ožmėrštė vėskou, 

kas par metus bova bluogā, vuo prėsėmintė tėktās geroma. Tēp nuorės tou nauji gīvenėma kningas 

poslapi atverstė balta ė neprėrašīta. Mes linkam vėinė kėtėms laimės, mes – vėinuos muotėnas – 

žemės – vakā. Tās ėškėlmingās švėntėnēs vakarās nuorės apkabintė vėso kliebio tavi, pasauli, ėr 

laimės, dėdiliuos, žemėškas laimės vėsėms, vėsėms palinkietė. 


