
Pliuotkās nerēk vierītė 

Petris atsikielė, ka rītus brieška. Ont truobuos, so batarėika pasėšvėisdams, sosėėiškuojė 

da jaunīstie patėis nosėpinta vėciu kiuocieli. Nopūtė laika dolkės, ėšgraibė uortinklius ėr išejė i kėima. 

Rīts ėš tėkruju poikos, viejelė nė znuoka. Petris pasėlguos grību skuonė. Nuors jau rogsiejis ejė i 

pabonga, vės par tus darbus nebova laika kumet grībautė. Va tep būto gerā pri vėrtu bolviu grība 

prikoustė – lašėnē apkīriejė. Tad atėdiejės vėsus darbus, išejė grībautė. Ētė reikiejė tuoluokā, aple 

pėnkius kėluometrus, tad galvuo sokuos vėsuokės mėslės. Ka ėr aple tou kiuocieli. Anou bova pats 

nosėpīnės da senē, bene patiuo jaunīstie. Tās laikās nuejė pri opės – pakronties karklu galībė. Vėciu 

prisėpjautė galiejē, kėik šėrdės geidė. Vo kas šėndėin? Vėituo karklu stimberē vėinė. Epošės, 

oužoulus, vėskou ėšpjuovė tėi nelabėje bebrā. Tik ėivu neožkliun, matīt, anėms smėrd. Ė kas anus, 

tuokius neduorielius ožveisė, gamtuos vaizdou gadintė? Seniau tuokiu vabalu nebova. 

Pro debesu plīšelius linda tekontiuos saulės spindolē. Ražėinuos, rītmetė rasuos 

sodriekintė, baltava uoratinklē. Gera gala noiejus, pėlvė pradiejė gorgietė, skrondis jau reikalava 

rītmetėnės porcėjės. Ė kišenė bova isėdiejės krautovėnės dounelės puora rėikieliu, so „Rama“ 

soteptas. Valgīdams pravėnta, prisėmėnė, kāp vėns gers anuo draugs pasakuojė, ka ons pas vėina 

ūkėninka slūžėjė ož vaiki. Gaspaduorios, valgīdams douna, plotelės liuob atėdoutė vaikiou, va pats 

žioumuojė mėnkštėma. Dėrbont laukus, po keliu adīnu, šeimininks ė klaus somdėnė: „A to neišalkā?“ 

„Ne, – atsakė šės, – plotelės ėlgiau vėrškėn, tad ė alkė nejauto.“ Kėta dėina gaspaduorius valga plotas, 

vo minkštėma atėdoud vaikiou. Priešpėitie puons viel biedavuojės: „Aš jau ėšalkau, o kap to?“ „Ne, 

– atsakė vaikis – minkštėma skrondis ėlgiau vėrškėn, tad mon pėitu dā nerēk.“ Soprata šeimininks, 

kame reikals ė nu tuos dėinuos kuokė dounelė pats valgė, tuokė ė somdėnēms davė. 

Netuolėj mėška Petris pamatė sosieda Juoni. Ons jau grībava. „O rupkė, pavielavau“ – 

vos ne balso somormiejė ė pasoka ė kėta posė, ė oužuolīna. Mėškė kvepiejė driegnas kerpės, gailē, 

peliesē. Po kuojuoms šnariejė pėrmu šalnu pakoustė mediu lapā. Ož tonkē soaugosiu eglieliu vuos ne 

kaktuoms sosėdūrė so sosiedu. Mėnks maluonoms sosėdortė so draugo, ka kiuocelie tik kelė gintarėnē 

gaidelē. 

– Labs rīts, sosiedieli! – pėrms pasveikėn Juonis. 

– Sveiks, sveiks, – nedrousē atsakė vielesniesnis grībautuos. 

Nekuoks laimėkis goliejė ė Juonė plastmasėnemė viedralie. Švėisiau akīs, lėngviau ont 

šėrdėis pasėdarė Petriou. 

Vīrā ožsėrūkė. Traukdami dūma, aptarė aple politika, Apganistanė einonti kara, kap 

sekas rodėnėnē darbā ėr kad tėkrā nebier grību, kap liuob būtė seniau. Sosiedams besėrokoujėnt, 

takelio beveik tekėna skobiejė Oršelė ėš gretiėmuos suoduos. 



– No kuo če, vīrā, stuovėt? Imtomieties darba – čiauškiejė ėš labdara pėrkta, longieta 

sėjuona savėninkė, – ši rodėni grību nebova ė nebus. 

– Ėš kor tamstelė tep jau gerā žėnā? – ėšsėjiemės ėš bornuos cėgarieta, soklosa Juonis.  

– No va, ka žėnau! Ši pavasari anū nepasiejė, tad ė nebus. 

– No jau motrėškelė, soskīdā vėsā? Negi grībus kas sie! – so pėktomo šūkteliejė Petris.  

Oršolė prislinka artiau pri vīru ėr jiemė tīlē, bet grētā aiškintė: 

– Veizo, anou dėina mūsa eigolīs gėrts kap šniūrielis eit ont mona truobuos, kuojės 

vīdams.  

– No ė pasakē naujīna. Ka eigolīs miegies ėšgertė ė ka tonkē šlėtėniou, vėsė žėna, – 

ėsėterpė Juonis. 

–Palauk, palauk, aš ne aple tuo, – sojoda motrėškelė. – Eigolīs laika po pažastim 

pasėkėšės ožrėšta, bet tošti maišieli, pasakuojė tuoliau Oršelė. – Aš anam sakau: sokra ėšbarstē, puons 

eigulī. Vo ons mon... 

– Popelė, Oršelė, tik niekam nesakīk, če bova grību sieklas. Šėndėin mėšku inžinierius 

vėsėms eigolems ėšdalėna ė pasakė kuo greitiau pasietė. Kas nujau bus? – dejava mėška sargs. 

– Ek jau! Pašpuosėna tas vīrielis. Žėnuom, kuoks ons štukuorios. – nosėžvėngė Petris. 

Sožaibava akimis Oršelė ė kėlsteliejusi longieta sėjuona, nubiega takelio, net pelkelės 

taškies.  

Eidams ė nomus, Petris soabejuojė, gal tėkrā dabā grībus sie. Lig šiol nebova nieka 

panašaus aple tou gėrdiejės. Bet šēs laikās vėsuokiu muondrīstiu prigalvuo, gal ė tū grību sieklu tor.  

Abejuonės kap rītmetė mėgla ėšsėsklaidė, ka po nedielės tame patemė mėškė Petris 

prėsėrinka pėlna kiuocieli poikiausiu baravīkų, rauduonėku, rodmėsiu ė dar kėtokiu. 

Oršelės pliorpalā nepasėtvėrtėna. 

 


