
Kor šaknīs? 

Kuokėi dalīka, kuokėj dīva daba dedas gīvenėmė: anūka par kompiuterius rašiniejės, 

bėndraun. Vuo ėš Amerikas ė atsėlėipė tuokė pat kap anū pavardė. Tujaus klausėms: 

– Kas jūsa tievā, buočē, pruobočē? 

– Kamė šaknīs? 

No kamė mes, nabagele, berasem tas šaknis? Anuos īr seniausē nokapuotas. Krovėnā 

nokapuotas. A daug Lietovuo īr šeimū, kor nebova artėmėjē sokėštė i vaguonus ėr ėšmautė i 

Sėbėrus pri baltūjū meškū? Da gerā, jegu i trėmtė. Trėmtie begalėnē sunkē dėrbdavuom Rusėjės 

labou, liuob prasėmanīs kuokė bolvė a batvini. Roskelē bova prėvarītė baimės: atvežė nosikaltielius, 

katorgininkus. Paskiau sosėgīvena, liuob i paršieli, ė bolvelės pasėaugins, ė roskelės vėskuo 

pamuokins, bėt tėi vargšelē, kor papuolė i kaliejėmus, reta kors ėšlėka gīvs. Anus varė i sunkiausius 

darbus ė bado marėna. Vėsas patvuoriū žuolelės bova noskabītas ė prarītas, nespiejė nie daigielis 

prasėkaltė. 

Vuo kas bova če? Ėš ūkininkū gīvoliū ė budinku sotvierė kulkuozus. Pašarū nebova, 

gīvuolē spruoga žemīn. Jegu kumet kas nuors kasėnies, vėinor atras arkliū kapus, kėtor karviu 

kaulus. Nieks nebsopras, kap če tēp gal būtė. 

Vuo mes tėi puokarė vakā toriejuom līstė pu luovā, jegu kas atejė, ė neėšgėrstė ni 

vėina žuodė, ka paskiau neėšpliorptomem kuo negal i kam nerek. Muokīkluo tik ruod Stalina ė 

Lenina portretus ė ragėn i pijuonierius, komjaunuolius. A ne pasėtīčiuojėms: tievus ėštriemė i 

Rusėjės kasīklas, palėka pu geležinkelēs, pu ledo, ondėnio. 

Lėkosėjē Lietovuo bova sovarītė i kulkuozus ė pinkiuolėka metū ėr da ėlgiau veltou 

dėrba vėsus laukū ė permu darbus so ronkuoms, dalgēs, grieblēs. Ė niekam nerūpiejė, ka vakā basė 

ė alkanė. Vuo kū darė tievā? Vuogė! Permuo vuogė kombikorma, sijuojė par kretėlāti ė taisė 

vākams valgi. Naktimis nešė nomėj javū piedus, tėmpė bolvelės ar batvinius. Ėš cokrėniū runkeliu 

liuob ėšvėrs vākams ciropa. Vuo vīrams – alaus. Ėš suomaliniu mėltu – kunkuolīnė be pėina bova 

skanē, ka alkis pėlva griaužė. Nie i jautė skūra nėsorašītomi, kāp tuokart bova. Tikta mūsa anūka 

bus kėtuokėi. Anėi jau nebijuos nie tū šaknū ėiškuotė, nie teisībės. Vuo mes juk pėnkėsdešimt metū 

bovuom muokuomė tīlietė. Ni tū šaknū nebie kam atsėmintė: daugelis jau žemelie gol. Mes, 

kulkuoza vakā, juk nieka netoriejuom: ni žemiū, mėškū, ni ūkiū, dvarū. Vėsė līgė, vėsė plėkė 

žėngiem i kuomunizma. Vuo teisībė bova vėsā ne ta. 

 


