
Vėina vaikīstės žėima. Vaizdelē 

Gaidīs 

Ožgėiduojė gaidīs. Na tas, katras tvartalie vėštas keravuo. Ont sėinas prikabintāsis 

pragīda! Vo je pu teisībė pasakios, ta juoks ons gaidīs. Če tėk babūnelė anon tēp šauk. Tas dākts kībuo 

ont sėinas jau baisē senē – aš must nė gėmosi dā nabovau, ka anon prikabėna. Ėr gėid ons kuožna 

rītmeti onkstėinās, naveiziedams, a vasara būs esonti, a žėima. Dabā žėima īr. Ruods, dā naktėis 

čiesos, vo gaidīs jau žadėn vedvė so babūnelė. Mon ta nier juokė striuoka keltėis. Golo poukėniūs 

patalūs isėkniausosi, tēp šėltā, ėr klausaus, kāp babūnelė rožoujes, nosėžiuovaun, pagrōžiuo ronkelės, 

monkštindama krūmplius, kāp pasėlenk oždegtė šalėp padieta žėbalėnė. Ka ožbriežė degtoka, 

pamatiau, ka ana mėiguojosi so vėlnuonuoms pončekuoms. Ėr aš mėigto so pončekuoms, ėr dabā 

jauto, kāp avėis vėlna kotoliou padelius ėr staibius. Tas mon tink – eso prigodosi. 

Truoba prisėpėlda šešieliu. So kuožno pakrotiejėmo vės kėtēp mainuos balkē, kertės, 

druobīnas i onttruobi, pečios... Ta nošvint, ta ožjoudoun... Babūnelė nosėkabėn nu gembės sermiega 

ėš avėkailė ėr rėngdamuos ēt pri pečiaus. Kors ognelė, kais vondėni, ēs i tvartali šertėis ėr mėlžtėis. 

Vo tas dākts, kor kībuo ont sėinas, ožgėid dā sīki. Jok ons nator akiūm ėr namata, ka 

babūnelė jau kadās žiūž pu truoba. Bet tas gaidīs tor dā vėina pavadėnėma: kartās babūnelė anon 

taško šauk. Tašks... Aš mėslėju, ka taško būtė ons īr par daug dėdėlis. Tėk pu kažkatruo čiesa 

sožėnuojau, ka tas gaidio gėidontis tašks īr radėjė.  

Kuo nuorietė – mon tėk ketorė metā tier, ėr aš dā daug kuo galo nažėnuotė.  

Keists skanoms 

Žeima. Ož longūm, kor bapaveiziesi – vėinė posnīna! Ėr saulė dā spėgėn. Ka veizo par 

dobėlta stėkla, dā šēp tēp ėškėnto būtė naprisėmerkosi. Babūnelė vara moni i lauka: 

– Viejė nier, saulelė pu snėiga rėtėniejēs, ta ēk ėr to pasėlakstītė.  

Apsėdarau kailėnātēs, maunous vėlnuonas pončekelės, tūbus, tumpėnės pėrštėnelės. 

Babūnelė veiz i moni ėr joukās natverās: 

– No, vo kāp keporė baožsėmausi, ka jau pėrštėnelės ontsėmuovē?!. 

Joukous ėr aš, ka par ton dėdėli skobiejėma tėk parposiau apsėdariau. Babūnelė pritūpė – 

ontmuovė triošėnė keporė, ožkomšė pakaklė ėr meilē stumteliejė i laukėniu doru posė. 

Vo kuoki balta ta žėima! Vo kāp blėzg snėigielis! Ēno i ton vėita, kor vasaruoms būn baisē 

daug žalomuos, – i pėiva. Šėndėina ana mėigt žėimuos mėigo, ontsėkluojosi stuoriausius patalus. Mona 

kuojelės sming i posnis lig patiūm kelieliu. Bet no ėr kas!. 

Svarbiausē, ka tėk tūbu napamestiuo! Parbraukiau so pėrštėnelė par posni ėr nikāp 

naatsėlaikiau napalaižiosi. Kuoks keists tas skanoms!.. Na saldē ėr na rūgštā, bet nuorēs dā laižītė. Dabā 

jau tičiuoms valuojous pu snėiga, ka galietiuo anuo dā daugiau prisėkaštavuotė.  

Dongos ba juokė debeselė. Ėr mielėnoms anuo baisē gražos – kap babūnėlės bažninčėnės 

koskelės pakraštelē. Golo aukštielninka ont snėiga, laižau pėrštėnātės ėr par blakstienu tarpieli veizous 

i saulė... Kuoks geroms va tēp būtė!.. 

– No, ėr kor notrasiuojē? – gėrdo šaukont babūnelė. – A nier šalta? – klaus. 

– Ne! Ne! Ne! Lēsk dā pabūtė! 

Ėšgėrdau trinkteliejont doris. Kāp gerā, ka babūnelė naiveiziejė, kāp snėigus laižiau!..   

Kumet žmuogos dėktē palėngvie? 

Ka pamatau babūnelė kriaunont i naujoji krežieli apatėnius baltėnelius, žėnau, ka 

pavakarie ēsem pas sosiedus. Šėndėina sobata. Dėina na bėkuoki – pėrtėis. Nuors ėr žėima, pėrtis īr 

švėnts rēkals vėsam kaimou. Babūnelė ėr monėi idoud mažioka daili krežieli neštė. Anamė – svėista 

gabalātis, truopnos nomėnės dounas abraks ėr vakarīkštē solėits sūris so kvīnās. Tēp rēk. Juk pu 



pėrtėis baisē nuoriesēs jiestė. Kuožnos kon nuorintās atsėneš, pakriaun ont stala, vo potam vėsė 

draugėškā sosiedėn vaišinsemies. Tēp a tēp – laukė jau senē tomsi, pats vėdoržėimis. 

Sosiedā gīven tuoluokā – rēks gera posadīni tašītė par laukus, pagriuovēs, parētė rōstėni 

tėltāli ba torieklu ėr dā pakrūmiem irėsnuotė i kalvalė. Ont kalvalės ėr īr ta pėrtelė, vėinintelė vėsamė 

svietė, kap tumet monėi atruodė. 

Mon tink pėrtintėis. Tėk noētė praėlgst. Ruods, jau matuos sosiedu truobalės longūm 

žėborē, ė dūmā kāp rūkst ėš kamėna, matuos, vo tas ejėms – vėsa omžėnībė. Gerā dā, ka muotrėškas 

ėr mergātės ēt i pėrti pėrmiausē. Kāp mon tink klausītėis muotrėškėkiu ruoduos, nuors ėr na vėskon 

tasopronto!..Nuorietiuo ėr vīrėškas ruoduos pasėklausītė, bet monės nalēd pri anūm. Vo sosiedu 

Vaslioka nalēd ētė pri muotrėšku... Tēp aš ėr palėikto natorinti drauga žaidėmams. 

Parētė– kėts rēkals. Ruods, patės kuojelės tumet kėlnuojēs! Mėslėjo, ka tēp īr diel tuo, 

ka ėšsėprausės žmuogos dėktē palėngvie. Juk par dvė nedielės sosėkaupėn vėsė našvaromā nobieg so 

vondėniu kažkor i pėrtėis kertė ėr steboklingā pradingst. Gal ton našvari vondėni žemė pasėjem ėr i 

prūdali sopīliuo, ka, atējos vasarā, napritrūktom vondens?.. Ėr dā vėns klausėms kuožna sīki nadoud 

spakainastės: diekuo, pasėlėpos aukštiau, tēp baisē karšta, vo topont pri slėnkstė – tēp gerā, ruods, ėr 

kviepoutė lėngviau būn?..  

Ėr dā. Diekuo pėrtie rēk vėins ontra tēp plaktė? Ka ėr so ėšmėrkītuoms beržėniems 

šloutuoms – juk skaudē īr! Vo gal tēp žmuonis lėgas gondėn, ėr tuos naapsėkėntosės ėšsėlaksta?..  

Pagrondoks 

Žėima. Laukė spėgėn šaltoks. Šėndėina siedo truobuo, pri karšta pečiaus. Babūnelė 

atkielė drobolė nu dounkobėlė, ėr vėsas nomūm kertelės prisėpėldė ėšrūgosės rogėnės tešluos 

smuoko. Būs kepama douna. Kepalātiu būs daug, ka ožtektom ėlgam. Tuokė dėina nė so mėitalio 

monės i lauka nieks naėškrapštītom, ka ėr saulelė žemė rėtėnietūs. Dounas kepamuojė dėina būn tėk 

vėina sīki par mienesi. Mona darbs – tīlē būtė. Babūnelė ėrgi nasėrokou. Tēp rēk. Dounelē rēk tīluos, 

ka nasoklektom kepama, ka ėlgā laikītūs nagedosi. 

Babūnelė pasėraituo ronkuovės lėg pat alkūniu, pu balta koskelė pakavuo plaukus, 

ožnogarie sosėrėš kvartūga raištelius. Aš isėtaisau ont minkštuos kiedalės tēp, ka matītiuo kuožna 

babūnelės krosteliejėma, kuožna žingsnieli. Veizietė, kāp dounelė minkuoma, kāp kuožnos kepalātis 

gluostuoms – pats iduomoms. Ėr vėskas ba žuodiu. Bet aš matau, ka babūnelės žondūs īr atsėradosės 

doubelės. Anuos pasėruoda tėktā tumet, ka babūnelė šīpsuos. 

Ka jau vėsė blėzgou kepalātē būn sogoldītė ont stalo, ēno plautėis ronkieliu. Dabā ėr aš 

torieso darba! Vo mona darbs – so pėrštelio doubelės ėšbadėnietė. Kor nuoro ėr kėik nuoro. Žaido so 

pasėmiegavėmu, nieks monės nastruošėj, nes jok rēk tīlē būtė. Ka jau vėsė kepalātē būn pastrajītė, 

babūnelė pavert dounkobėli, šėik tėik prilaika ėr lēd mona mažuoms ronkeliems ėšgrondītė lėkosiōjė 

tešla. Če būs mona duonelė. Maža, apvali, kveponti. Pati skaniausiuoji vėsam svietė. Mona 

pagrondoks. 

Žėimėnē vuobolā 

Žėimuoms īr dėdlē daug baltoma ėr nė bėški na mažiau joudoma. Ruods, ka tuos dvė 

barvelės ėštėsā lėnktīniaun. Dėina būn tuoki balta, ka veizuolā patīs prisėmerk diel švėisuos 

partekliaus. Vo naktės būn tuoki jouda, ka so pėršto gali sava veizuolus ėšsėbadītė, aiško, natičiuoms. 

Naktis dā būn ėr ėlgas, lioub sakīs babūnelė. Vo kuoks tomsoms tūm vakarūm!.. Anėi īr čīstā joudė! 

Pri lėktarnas dėdėliūm darbūm nanodėrbsi, ta sosėsiedė lioub pasėrokoutė, pakol apims mėigā. Rītuo 

– kūtės. Babūnelė mon pasakuojēs, kāp keps kūtiokus, vėrs popas, bolbės, vo aš galieso grūstė 

agounas. Dā torem lazdīna rėišotūm, sliegtūm grību ėr ont pečiaus džiuovintu vuobolūm skėltieliu. 

Matau, kāp babūnelė lenk pėrštus ont kuožnuos struovas... Bėškėlieli patīliejosi, pakrēpė galva, 

primerkosi vėina aki, paveiziejė i moni ėr pasakė, ka rītuo, truopnē ėšaušos, mon rēks ētė parneštė 

vuobolūm ėš lauka. Aš linkteliejau tėk ėš papratėma, vo na ėš aiškoma.  



Atgolosi ėlgā namėgau. Vės mėslėjau, kor galietom augtė žėimėnē vuobolā. Mūsa 

suodnalienė vėinuos vuobėlelės namatiau so vuobolās. Snėiga lėgė kelienu, artėmiausė̄jē sosiedā – 

kor tatās, tuolībies, gīven... Jok nabrėsi par vieputėnius anūm suodna apveizietė. Tēp mus,t ėr rītmetė 

solaukiau, bamėslīdama, kor tėi vuobolā žėima galietom augtė.  

Kieliaus tīliedama, mėslīdama, ka babūnelė būs ožmėršosi aplink tus vuobolus. Je je, 

ožmėršosi – mona babūnelė nieka naožmėršt! Lėipė apsėdarītė šėltā, isėspėrtė i tūbus, pasėjimtė 

krežāti ėr ētė i kėima. Ėr pati, veizo, jau ēt ėš paskuos. Priejuov pri šiaudūm kopstė. Babūnelė lėipė 

monėi pasėlakstītė, vo pati norėsnuojė i tvartali. Naėlgā trokos parējė nešėna druobīnuoms. Atriemė 

anas i ton kopsti ėr lėipė palėngvelēs lėptė. No ėr lėpo spīris pu spīrė, nažėnuodama, kam tuo rēk. 

Babūnelė ėš paskuos ėrgė lėp – tēp tatā moni keravuo. Lėipė ontšuoktė ont kopėtuos ėr atkapstītė patė 

vėršūnelė. Vo jerguteliau!.. Šėtā kor vuobolā besontis! Babūnelė prikielė kreži ėr lėipė dailē kriautė 

ledėnius vuobolus. Mona mažas ronkelės, apmautas tumpėniems pėrštėneliems, dėdlē atsargē, pu 

veina vuobolieli tapaimdamas, prikriuovė posė krežātė. Lėkosiūsius babūnelė lėipė atgala apkapstītė 

šiaudās, ka nasėmatītom. 

Parnešos i truoba, dā nalēda atsėkōstė. Sakė, ka tor pašoulis pėrmiau ėšētė.  

Lauko nasolauko večerės pri kūtiu stala. Nieka tėik nanuoro, kāp grētiau pakaštavuotė 

žėimėni vuobola. 

Duovėna geram vākou 

Žėima vākams – na tėk posnīnā, aplediejosės pelkės, braškontės tvuoras. Na tėk 

šaltā spindonti saulė, na tėk sotemos par longa matuoms pėlnėjės blīns, katras būn tuoks dėdėlis 

ėr tėik artėi, ka, ruods, ėštėisos ronkelė, galietomi anon pačiopnuotė. Žėima vākams īr laukėms 

vėinuos dėinuos, kumet vėskas būn kėtēp, kap bovė lėgšiuolē. 

Babūnelė nu pat laba rīta londliuojė i šiepa, kor bova dailē sokabėnietas vedvėms 

jopelės, šalbierkas, soluodoutas kvietkoutas koskelės ėr nuosėnātē. Ėštrauk vėina jopelė, apveiz 

ėš vėsūm posiu ėr kabėn atgala. Trauk ontra, miegėn mieroutėis, bet tujaus parsėmėslėj ėr vielek 

kabėn, kor bovosi. Ėr monūsius pastrajus ėškėlnuo na vėina sīki. Gal ėr gerā tuoks kėlnuojėms 

– kondis, naapsėkėntosės tuokė ermīderė, ėšskrend ėiškuotė naujė pakajaus. Ka jau vėsė 

pastrajē būn sorėktoutė, babūnelė jemās šokoutėis sava ėlgōjė kasa. Mon tink veizietė, kāp 

tepliuo ont plaukūm kažkuokė skanē atsėdoudontė alīva. Nu anuos plaukā igaun blėzgoma. Vo 

veizietė, kāp babūnelė naveiziedama par naujė pėnās ton kasa, galietiuo mustās dėinūm dėinas 

– tēp mėklē anuos ronku pėrštā darboujēs.  

Kėimė soluo šonātis. Leko pri longa ėr pamatau komelės traukamas šliedės. 

Sosieds ožsoka. So rēkalo, na šēp sau. Ons vedvė so babūnelė vešēs i šventė. Vo šventė – 

vākams, katrėi par vėsus metus bova geri: nasėvuožava, nasėspuorėjė so augesnēs, nakrietė 

baiku ėr ont nervu nagrajėjė. Babūnelė sakė, ka aš bovau baisē gera ėr tėkrā gauso duovėnūm 

nu Senė Šaltė. Vo babūnelės žuodēs aš švėntā tėko. Mona šėrdelė kliunksiejė, tabalava ėr vėsēp 

kėtēp vartaliuojuos nu žėnuojėma, ka būso apduovėnuota. 

Švėntė bova linksma, so žaidėmās ėr ratelēs. Mona ronkelies – dėdliausis kapšos 

saldainiu, kėšenelės pėlnas graikėniu rėišotūm, pu pažastė šėtā spaudo kningelė aplink 

nīkštokus. Atējė čiesos darītėis ėr ruoštėis ont nomūm. Dabā jau nieks nabipaveš. Babūnelė 

pasakė, ka trumpinsiau keli – ēsiau tėisiau par ganīklas. 

Laukė jau tomsi, bet kėlst pėlnėjė, naėlgā trokos prisėpras akis, ėr pradiesiau 

matītė taka poikē. Šaltuoka. Gerā, ka mona kailėnātē šėlti, vo kuojelės apmautas naujēs tūbās, 

katrėi a nė kėik naspaud dėdliuojė pėrštelė. Pradiuo vedvė ejuov draugėškā. No bet to ėr 

pasėtaikīk tēp, ka ta ganīkla būto pėlna vieputėniu!..Jau nabēnau, vo brėstėnuoms brendau par 

posnis! Babūnelė – pu pėrma, aš – ėš paskuos. Vėsa bieda tamė, ka mona žingsnelē īr trumpesni, 

vo šakoms artiau žemės. Jauto, kāp snėigā lend i tūbelius, kāp daruos sunkē kuojelės kėlnuotė. 

Nu pėlnėjės snėigā žėbietė žėb mielsvā, bet monėi tas jau nabrūp. Nuorēs kriuoktė, šauktė, ka 

babūnelė monės napalėktom... Ėr apsėkriuokiau nu nabgaliejėma ėštrauktė kuojelės ėš 

posnėis... Babūnelė pagrīža do žingsnio, pajiemė ož ronkelės, bet aš... nė krust, tėk dā daugiau 



kriuoko. Tumet babūnelė, ramindama, ka jau nabdaug balėkė ētė, šēp tēp atkapstė mona 

prasmegosės kuojelės. Pajautiau, kāp šaltė snėigā namaluonē tėrpst ont mona pėlvelė, 

nogarelės. Baisē namaluonē īr ton pajaustė. Kriuoko dā daugiau. Bet na nu tuos šaltuosės 

namaluonės. Ėr na ėš baimės, ka nalėktiuo vėina pati tomsuo so vieputėnēs. Kamė mona 

duovėna?!. Kamė saldainē?!. Kamė rėišotā?!. Prasmega posnīnūs mona, kap gera vāka, 

ivertėnėms. 

A baraso kon pametosi, kumet snėigā pavasarie notėrps?.. 


