
Kāp piningā piningus prėtrauk 

Šiou atsėtėkėma priš daug metu, dar būnont lagerie, pasakuojė vėns vīroks ėš mūsa 

brėgadas. Ons sakė, kad tēp tėkrā bovė, ir če nieka nier ėšgalvuota... 

Vuo bovė tēp. Pas vėina baguota gaspaduorio tarnavės už vaiki tuoks darbštos ėr 

ėštėkėms vīroks – Juonis. Vėina vasaras sobatvakari ons pasėprašės šeimininka, kad sekmadėinie 

anou ėšleisto pareitė i sava kaima, aplonkītė tievū ė bruoliū, seserū. Šeimininks atsakės „Gerā, 

keliauk svēks ė sava tievalems noėjės parduok nu monėi gerū dėinū!“ 

Sekmadėinė rīta atsėbodės tas vīroks, pravierės sava klietelės duris, kor ons mėiguojė, 

ė pamatė, kad belīnonti. „E, – pamėslėjės ons – ka līn – krėsio da ė pamėiguosio, vuo pas tievalius 

noeisio vieliau, ka nustuos lītė!.. 

Ožsėdarės sava klietės doris, krėtės i luova ė ožmėgės. Nežėna kėik ėlgā mėiguojės, 

bet atsėboda ėšgėrdės, kad šalėp anuo klietalės esontemė špiklierie, gaspaduorius kažkuo krebžd. 

Atsėsiedės ont luovas ė klausuos. Vuo pru sėntarpė plīši mata einont švėisa. Tylē priėjės pri sėinas ė 

veizas pru tou plīšieli, kū tas gaspaduorios tėn dėrb žiuburi ožsėdegės? Mata, gaspaduorius ėš 

sėinuo ėtaisītas slieptovelės ėšsėjem šikšnini makieli ė skaičiov piningus. Tū piningū matītėis 

toriejės nemažā –ėlgā skaičiava. Soskaitės, sopīlė atgal i makieli, ožrėša ė apėntās pakavuojė i tou 

slieptovelė sėinuo. 

Vuo tas gaspaduorius mėslėjė, ka anuo vaikis īr ėšejės i sava tievėškė... Ons, užpūtės 

žioburi, išėjė ėš špiklieriaus ė ožrakėna doris. Juonoks viel atsėgolė i luova, bet mėigs nebjiemė. Da 

kėik pasėrėtiniejės luovuo, ons atsėkielė ė pamatė, ka neblīn, švėit saulelė, sosėpoušė ėr ėšėjė i sava 

tievėškė. Einont vėsa laika galvuojė aple tus gaspaduoriaus piningus. Matā, tas vīroks bovės kažkor 

gėrdiejės – ka piningā piningus prėtrauk.  

Noejės i tievėškė ė aplonkės tievokus, pavėišiejės, pasėruokavės so bruolio ė 

seserimis, tou pati vakara parejė pas sava šeimininka, ka pėrmadėinė rīta galieto kėbtė i darba. 

Kėimė sotėka šeimininka, tas paklausė, kāp besveikė nomėškē, leipė eitė pavalgītė večerės, ė, kol 

sotems – noeitė i pūdīmus parkeltė arklius.  

Juonoks tēp ėr padarės. Pavalgės, nuėjės perkielės pūdymūs arklius, ėr parejės į sava 

klietelė, taisies eitė meiguotė. Bet tėi gaspaduoriaus piningā vėn neišeit iš galvuos... Ons jau turiejės 

susitaupės sava kelius cidabrinius rublius. Ėr stuojės galvuotė: „Jei aš tus sava rublius pasliepčiuo 

netuolėi tū gaspaduoriaus piningū, rasi mon anėi ėr pritrauktom iš tū gaspaduoriaus piningū, tēp 

bėnt kuokė puora dešimtū?..“ 

Jau sotema, patekiejė mienou, naktės švėisi ė šėlta. Juonokou mėigs nēt. Atsėkielė, 

atsėdarė klietalės doris, atsėsieda ont slėnkstė ė klausuos kāp rugiūs griežlė čėrkštau. „Kon če rēk 



padarītė? Aha! Somėslėjau!“ Ėšsėtraukė ėš kėšenės peili, prėejė pri tuos vėitā, kor ėš vėdaus posės 

bova noveiziejės esont tou slieptovelė, so peilio ėš sėntarpės ėškrapštė kėmenus ėr i tou plīšieli 

sokėša tus sava rublius, sovīniuotus i popierioka. Plīšieli viel ožkėša so kėmėnās, ėr dabā diejuos 

mėiguotė. 

Nakti Juonokou prėsėsapnavusi gaspaduoriaus muotina, jau senē mėrusi. Ana prėejusi 

pri luovas, pasėlėnkusi ė pasakiusi: „Svetėma nenuoriek – sava nepaleisk!“ ėr ėšnīkusi. Juonoks 

atsėbodės, pavuožuojės: „kū tas gal reiškštė?“ Ė viel ožmėgės. 

Atsėbodės, kumet jau šeimininkė žadėna keltėis ėr eitė parvestė arklius ėš laukū. 

Atsėkielės, noejės, parvedės tus arklius, vuo pu posrītės vėsė išsėskėrstė pri sava darbū. Juonokou 

tou dėina reikiejė so mergė parvežtė do paskotėnius vežėmus šėina ėš pėivu. Besėdarboujont atejė 

pėitā. Pu pėitu arklius viel novedė i pūdīmus, vuo parejos reikiejė ėššloutė rejuos klouna, kad, atējos 

rogepjūte, būto švari vėita vežtė rogems. Kol vėskou apsėtvarkė – atejė ė vakars. Pu večerės, kumet 

noėjė i sava klietalė mėiguotė, atsėmėnės tus sava piningus. „No, reikies paveizietė, a bus 

padaugiejė?“ Palaukė kol vėsė somėgs ėr, ka viel patekiejė ėr pakėla mienou, tīlē ėšėjė ėš sava 

klietalės ė prėejė pri tuos žėnuomas vėitas... Viel so peilio ėškrapštė kėmėnus, ėkėšės peili gėliau, 

nuoriejė ožkabintė ėr ėštrauktė tus piningus, bet anėj pasėspaudė tuolīn. So peilio nebėprėgaus. 

Noejė pri malkėnīčē, nu šakalė atsėskielė skalieli ėr pargrīžės viel miegėna ožkabintė ož tuo 

puopiereliaus, bet viel nepavīka. Tēp bevargdams ėšgėrda, ka tėi anuo piningā noskombiejė i 

špiklierio ont grindū... „Vat ė vėskas !“ 

So skaudontė šerdė noejė ė atsėgolė i sava luova, bet ožmėgtė nebgaliejė... 

Bevuožuodams, kāp tuoliau bus, atsėmėnė tou sapna: „Svetėma nenuoriek – sava nepaleisk.“ 

Tēp besėvartont nu šuona – ont šuona, biški prėsnūdės pajota, ka šeimininks jau žadėn 

keltėis ėr ruoštėis pri dėinuos darbū.   

Ė par posrītius, ė par dėina pri darbū, ė par pėitus – Juonoks vės ne savie, ė ne savie... 

Gel šėrdės, ėškada tū rubliu... Bova mėslėjės nosėpėrktė kišenini dzieguorieli, vuo ont rodėnėis, ka 

gaus metu oždarbi, da ėr ėšeiginius aulėnius batus ėsėpruovīs... Vuo dabarčiou vėskas! 

Večerė valgont, šeimininks ėdieme pasėveiziejė i Juonoka ė paklausė: „Kas tau 

Juonieli notėka? Gal sosėrgā, ka tēp mažā bevalgā, ė tuoks nobliuozdės esi?“ „Ne, nieka“ teatsakė 

Juonis, bet ka ėšėjė pri prūda nosėplautė kuoju, vuo šeimininks atejės pasiuluojė ožtrauktė dūmieli, 

vaikis nebeėštoriejė ė vėsa sava nelaimė pasakuojė šeimininkou. Gaspaduorius ėlgā joukies, vuo 

paskiau apkabėna Juonoka par petius ė pasakė: 

„Gerā, ka nemiegėnā piningū vuogtėna ėšvuogtė. Vuo ka piningā piningus prėtrauk – 

tas īr tėisa. Pats matā. Bet tik ne mažėje nu didiūju trauk, vuo dėdėje mažūsius! Vat, kāp īr.“ 



Tou pati vakara, šeimininks atsėnešė škiplieriaus rakta, atrakėna doris, vėdou, pamatė 

ont grindū nokrėtusius Juonelė rublius. Juonis džiaugdamuos sosėrinka sava piningus, vuo 

šeimininks da prėdiejė ėš kėšenės ištraukės puora sėdabrėniu, ož tou, ka Juonis atverā vėskou 

pasėpasakuojė. 


