
Gīvenuom ė tompuomė (ėštraukas) 

Poikē palaiduojuom  

Krīžiu kaimė gėmiau devīnė šimtā devintās. No miestalė kuokėi septīnė kiluometrā. 

Mes, ka būto vėsė bovė, būtomem bovė trīs bruolē ė dešims sesėrieliu. Bepauguom ketorės mergātės 

ė vėns bruolis. Pėrmasis vāks mėrė po metu, vo paskou jau bovau aš. Po monės tujau gėmė Ulieselė. 

Kas ontrė metā – po vāka. No pat pradiuos vėskuo ni žėnuotė nebžėnau, tik žėnau, ka mes tatā tuoks 

būrīs būtomem bovė. Mama mėrė pri maža. Tas būto bovės jau tretiesis vaikielis. Toukart mon jau 

bova dešimts metu. Po bruolė dar gėmė sesou Liuda. Tas prīšpaskotėnis vāks ka gėmė – aš pati sava 

ausims gėrdiejau, mama sosiedē pasakuojė: „Pavasari tas vāks gėmė vo anuo galva par ontra posė 

beišiemė.“ Toukart parvežė iš miesta daktara, uns mama sotvarkė ė pasakė – jē begimdīsi – 

nebgīvensi. Mes su tou muotrėško bovuom tuokiuos sosiedės – anuos avis liuob prijiemė i ganīkla. 

Tatā ana atejė tū aviū kėrptė ė pri tū aviū anuos ė rokavuos. Mama saka:  

– Kou tas daktars žėna, ka, matā, jē če jau gimdīsi – jimsi ė nebgīviensi. A īr kamė tēp 

bovė?  

No gerā...  

Tas vaikielis mėrė – bova sėlpnos. Dešims aktaru bova dėrbamuos žemės ė dešims 

mėška su krūmās. Anodo liuob somdītė mergė ė auklė. Bet vės tėik bova daug darba ė mama vėn ė 

vėn pri tū darbū. Vo če tėi vākā dar... Diel tuo. ana negaliejė sostėprietė, bova sėlpna, ė vėsks. Tās 

metās daug kam tēp bova. No tuo pasėrokavėma nepraejė ni dvijū metu – rodėni viel vāks gėmė. No, 

ė vėsks. Pagimdė, posontruos nedielės pabova, kraus noejė, ė vėsks. Mama mėrė.  

Mama vežė laiduotė ė karto tou vāka krikštītė. Tou vāka po krikštīnu tujau pat išsėvežė 

vėina tievelė bruolienė. Anou tėn kavuojė, augėna. Tas vāks išbova lig devīniu mienesiu. Jau par tou 

žėima bova prakutints, jau siediejė, jau mes, tėi dėdėlesnėijē, galiejuom anou dabuotė. Mums su tou 

vāko jau ė džiaugsmos bova. Vėsuoms trims sesėreliems. Aš nebgaliejau ni i muokīkla beētė, ni kou. 

Ejė mona sesėrelės. Mon reikiejė nomėi darboutėis. Aš tiktā kuokius tris mienesius tēso ejusi, kol da 

mama gīva bova. Mamas neblėka ė mon vėsks pasėbėngė. Vėsė kėtė ejė, kol pabėngė ketorius skīrius. 

Muokīkla bova pas ūkininka. Uns bova išsėbodavuojės medėnės truobas tuokės su salpkuoms. 

Vėinamė galė bova muokīkla, ontramė – anėi patīs. Poikės, gražē dažītas bova truobas. Jau ka ēsem, 

geltuonė sėinu dažā pro medius liuob švėistė iš tuola. Tuo muokīkluo muokiemuos ė mes, ė mūsa 

vākā.Vėsa laika tuo muokīkluo tebova vėina muokītuojė, vo tū vākū kėtoji metā liuob sosėrinks po 

ketorės dešims.  

Ka mama vežė laiduotė, bova dvėdešims trīs pormankas, i kuožna bova pakinkīta puors 

gerū arkliū. Važiava kuokiū trėjū aplinkiniu suodū ūkininkā ė gėmėnaitē. Graba vežė ketverto arkliū 

ė uns tūs ratūs bova gražē padiets unt kontapalio. Unt anuo padėngiem sava dėvuona. Dėdėli, dėdėli 



– su anou galiejē apvīniuotė aplinkou vėsa tou laiduotoviu vežėma. Paskou, kas tik bemėrs, praša ė 

praša laiduotoviems tuo dėvuona. Aš tēp tieveliou ė sakau:  

– Papalė, jug mums iš tuo dėvuona nieka neblėks…  

Ka aš paskou anou sokarpiau, išejė pėnkė dėdėlė dėvuonā. Bova jouds su žalēs apmatās, 

bet ne vėlnuons. Anam austė bova pajimtas tuos geruosės pakolelės, vo išausts bova par ketorės nītis. 

Ana pati tou dėvuona bova ė išsėaudusi. Noj, mama. No, ėr anou, padiejė unt kontapalė, iš nomū 

išvežė ketorēs arklēs. Arklē bova joudbierē, vežėma prīšakie siediejė kučierios. Dėdėlē poikē grajėjė 

trūbā, kiaurā šėrdi vierė. Mes, pėnkė vākā, siediejuom atskėramė vežėmė su nomėškēs ė tatā vėsė 

līdem i kapus mama... Miestalė gatvies, korėi žmuonės bova, sakė, ka pasėveiziejė i mumis, ne tik 

lietovē, bet ė žīdā bliuovė. Laiduojuom Ruoka kapūs. Če vėinė miestalė gīventuojē, kor dabā īr tas 

buitėnės pastats, bova – anėi tėn gīvena,– patīs brongiausė mūsa sosiedā. Anėi tėik gailiejuos mūsa ė 

mamas, ė tėik kriuokė par tas laiduotovės, ka par ašaras ni kelė nebmatė. Važioujem tou rīta 

neskobiedamė, nogėid gerās balsās gėiduorē, po tuo vežėmā sostuo – užgrajėi gėismė su trūbās. Ēt 

tėi balsā par laukus ė ašaruotuos akies ruodies, ka vėsa žemė no gailestė lingou... Trūba bova ė nakti, 

ka Kalnus meldė.  

No, ė jau atvažioujem i bažnīčė. Dar prīš miestali pradiejė zvanītė varpā ė zvanėjė kol 

tik palaiduojuom. Unt švėntuorio mumis tujau prijiemė konėgs – pašvėntėna, paskou bažnīčiuo bova 

pamaldas. Bova užpėrktas mėšės. Konėgs palīdiejė ė i kapus, sokrapėjė doubė, atgėiduojė maldas. 

Klėbuonou nomėi parvežtė turiejuom brėkuo pakinkė atskėra arkli. Bova dėdėlē zgrebnė ratelē ė 

pormuuns. Tās laikās nikuokiū vainėku nebova, nebova tuokiuos maduos. Užkasė doubė soejuom i 

kapū koplīčė, tėn gėiduorē dar pasėmeldė Ruokou, už anuos gėmėnies mėrosiūsius, sogėiduojė Vėsū 

švėntūju lėtanėjė, dar kuokė gėismė, no, ė tēp tuos laiduojėma apeigas ė pasėbėngė.  

Mūsa laikās tus pagraba valgius liuob vežtėis unt kapū karto su palīdo ė vėskou atėdous 

žmuonėms pakapie, kor gīvena kapū sargs. Dabā tū žmuoniū nebier – išmėrė, tėn gīven kėtė.Vo mūsa 

tievielis ė gaspadėnės vėsėms pasakė, kā pagrabs būs atėdouts prīš išvažioujint unt kapū, kā paskou 

nebrēktom betroktė laika ė tuokė kelė grīžtė atgal. Mūsa tuos pemėlėjės bova privažiavė iš vėsū 

pašaliū ė anėi ni vėinė po laiduotoviu pri mūsa nebgrīža. Jau bova pavalgė prīš išvažioujint ė vėsė 

išsėskėrstė.  

Kėta karta pagrabūs tēp liuob būtė. Jau nakti po karunkas valgītė liuob doutė bolviu, 

kastėnė, batvėniu potras su avėis mēso. Vo jau po Kalnu dous kupūstu srioba ė viel su meso. Atskėrā 

dar padies pīraga, alaus. Būs ė sėlkės. Ajerau, vo pas miestalė žīda galiejē vėskuo gautė ė sėlkės, ė 

mėltu, ė cokraus, al vėskuo. Mes mėltus liuobam turietė sava, liuobam grūdū maišus prisipīlė važioutė 

i malūna petliavuotėis.  

Pėrmiau pagrabou tēp kāp dabā nieks netėikies. Padarīs alaus, pīraga iškeps, kuokiū 

sausainiu da pri alaus. Jē. Vo kartās ė žousi iškeps. Kāp kamė, kāp kas nuories. Šnapšelės neluob 



doutė. Dous tik gėiduoriou ė trūbininkams. Vėina, no, dvė botelkas. Vėsė tuokėms atsėejėmams 

liuobam išsėvėrtė, ė tievielis išsėvėrė. Vedo, ka jau gīvenau su savoujo, irgi liuobau išsėvėrtė, 

vėsomet tuo dalīka liuobav sava turietė. Jē, jē... Valdėškas nepapėrksi, išēsi obagas.  

No, ė po tuo tievielis išgīvena posketvėrtu metu. Vėns pats – našlava. Mon jau bova 

ketoriuolėka ė aš bovau tou gaspadėnė. Aš vėsa tou varga sava akims matiau, sava ronkuoms dėrbau. 

Mon nikuokės išeigas nerūpiejė, reikiejė vėskou tvarkītė, vėskou veizietė. Tievielis pri vėskuo dar 

tuoki truoškuli turiejė. Kėta karta bova tuokės pelėnės kolamuosės mašinas, tuokės posčīstės, paskou 

liuob reikietė pelus redeliuotė. Uns jaunos būdams bova isitaisės ė turiejė tuokė mašina. Ė ka jau, 

atejos laikou, uns išvažious pas žmuonis koltė, jau anuo nomėi nebėpargausi ėlga laika. Uns vadėnuos 

tou mašinuorio – ė iš tū ciongu, iš tū dolkiu uns bova igavės tuoki dosuli. Tuokiuos tuos svekatas, ka 

jau mama mėrė, uns ė tebova. Pagal anou tēp mes ė tėi vākā tuokėi tebovuom. Bet, veiziek, mes, korėi 

belėkuom – esam ketorės mergātės ė vėns bruolis – dar vėsė tebesam. Vo aš eso ta vīriausiuojė. No, 

vat tas mūsa tievielis posketvėrtu metu išgīvena ė tēp dailē, dailē paskou ė numėrė. 

 

Jaunuojė ūkininkė  

Kuožna sekmadėini keliū suodū ūkininkā liuob važioutė pro mumis i mies ta. Pri pat 

mūsa bova bėržė ė pro šali ejė kels. Mes, vākā, sosėsiesem pri longa ė veiziesemuos, kāp žėima važiou 

su ragiems, isėsiedės i važieli a i kolbelė. Unt arklio būs pritaisītė žvongalā. Tonkē vėn a i torgo, a i 

bažnīčė. Nebova tuokė sekmadėinė, ka nevažiouto. Bova tuoki mada. Vo vasara su ratās. Ė viel 

isėkinkė puora arkliu. Vo jau i Ruoka atlaidus ka važiousem, ta ištėsuoms suoduoms, palėks toštė 

nomā. Tik tā dėinā aprūpinsem gīvolius, ė vėsks.  

Paskou atejė jaunīstės metā. Ēsem ė i šuokius. Tonkē vėn anūs liuob grajīs su trūbās. 

Mozėkontams už grajėjėma rēks muokietė dešims litu, vo kuožnos šuokies už biliuota sumuokies po 

posė. Tū piningū jau prašīsi mamas. Liuob doutė ne tik mon, bet ė šeimīnā. Ka gerė būs, jau gerā 

darbousės, dous ė vaikiou, ė mergē. Tuo davėma jau niekor ė nerokous. Bet bova tuokiū, korėi ė 

rokava. Tuos gegužėnės ne vėsor tebova ė ne vėsė tējė. Ė aš pati, ka mergātė da bovau, ne vėsomet 

teēsio.  

Kartās liuobam šuoktė ė mūsa bėržie. Tėn auga tuoki sena, stuora, šakuota pošės. 

Vākali, ka po anou palīsi, būs kāp truobuo. Vo apatiuo bova līgi smolkė žuolelė apžielusi pėivelė. 

Anuos ni pjautė nereikiejė, už kuoju neliuob kliūtė. Ka jau tėn kels gegužėnė, ė ka grajīs trūbā, po 

žemė tēp skombies, ka sostuojė klausīsemuos. Al tēp skomb ė bėld, līguo tėn grajīto ontrė trūbā ė 

kažėn kas muštom būgna. Ė dabā dar tėn tebier tēp pat. Kas tėn īr, a kuoks miests īr bovės, a tėn 

kuokė bažnīčė īr žemė prarėjusi, ka tēp galiejė bildietė?  

No kėik to žmuogos tuo gegužinie pašuoksi? Saulelė jau unt medēs ė aš taisau kuojės 

unt nomū. Prasėdies tėi šuokē tujau pat parejos iš bažnīčės. Ketoriuos jau būs vėsė sosėrinkė. Kėtė 



šuoks lig kuokius dešimtuos vakara – saulė užsėlēda, vėskas ė pasėbėngė. Šuoksem ė valsius, ė 

polkas, ė vėsuokius žaidėmus ēsem. Ė dabā kaimūs panašē tebšuok.  

No, vo jau patalkiūs, ta jau juonkelē, kadrilē ēs. Jau ēdamas i patalki liuobam 

nosėpraustė, nosėvekietė, biški pasėpouštė. Patalkē būs po darba. Bet i talka ė tēp jau nēsi apsėlēdės. 

Vakarė tus patius drabužius nosėdolkinsem, išsėčīstīsem ė aida. Je...  

Par vasaras dėina jau tēp nusėvarīsem, nuvargsem, ka kuoju unt vakara nebėpakelsem. 

Vo tik pradies mozėkonts grajītė, vėsė nuovargē pasėtrauks, išnīks. No bet ka pabėngsem kūlė, būs 

pakaitis, būs abongas, būs ė botelkelė unt stalo padieta. Ne vėn konkuolīnė sriebsi, būs ė svėista, ė 

sūrė būs. Mesuos – nebova maduo. Vo jē kamė dous mesuos, dous turielkelie unt stalo ė kuožnam 

idieta anuo porcėjelė. Paskou, jau ka aš ūkie gīvenau, mesa pradiejė neštė dėdėliuoms turielkuoms, ė 

isėdietė galiejē kėik tik nuori. Vo pėrmiau i turielkelė kuožnam bova padieta, ė mesuos daugiau 

nebgausi. Bova tuoki mada.  

Po šuokiu kėts kėta līd nomėi, pasėrokou. Ė moni īr līdiejė, bet jau i truoba aš neliuobo 

isėlēstė. A regi, ka mon reikies ētė par tievelė truoba. Bet iētė vės tėik kartās liuob reikietė. Ė reikiejė 

tievelė pasėklaustė. Parejės iš šuokiu dar paklausi a nerēk arklelems padietė, a nerēk anū apveizietė. 

Ė tik unt pamato biški pasėrokousem. Iētė vaikē jau tēp sau be rēkala negaliejė.  

Če pas mumis vīrā griovius kasė. Dā ė tievielis gīvs tebėbova. Toukart jau aš gīvenau 

ūkie, vo mona sesėris tebėbova nežanuotas. Sobatuos vakara tuoks mozėkonts su armuonėjė pagrajīs. 

Mūsa kėms, kāp truoba bova, tik stuoga ė betrūka. Uns užgrajīs kelis maršus prīš vakara, jaunims 

liuob ė sosėrinks. Būs ė erkšniškiu, ė vaškiū miergiu. Paprašīsem, ka jau ė sena tievelė, ka lēsto 

pasėšuoktė. No uns ė lēs. Liuob pasakīs – lig tėik pasėšuokėt, ė po tuo vėsks. Ė oždainioutė liuobam. 

Pas mumis tėi vakarelē bova linksmė. Apkīries dainioutė, tujau mergātės pradies ētė ratelius. Aš maž 

tegaliejau, liuobo būtė par dėina nuvargusi, unt mona ronkuoms jau vėsė žīgē bova. Mon jau ne tas 

galvuo. Nuors kartās liuobo pasėlinksmintė ė aš. Jug vėsks če pat kėimė bova, ne tau kor ētė, ne kou. 

Jau žėnuojau, ka rīta meta onkstībie rēks važioutė i torgo, diel tuo tėi šuokē mon jau senē būs 

pasėbėngė. Lig gala liuob šuoktė sesėrelės. Bet ė anėi liuob onkstėi išsėskėistė, grētā atēs ta 

nostatītuojė adīna. Vo jē naklausīsi, kėta karta vėsā neblēs. Klausīsi tieva, vo kāp to neklausīsi. No 

vo dabā īr vėsā kėtė laikā. Dabā mes jau ētam goltė, vo jaunims tik praded ētė i šuokius. Negerā. 

Negers īr tuoks laiks.  

Vo tū kavalieriu gal sakītė ka ė nebova tam mona gīvenėmė. Anėi nuoriejė draugautė ė 

kam patuorie pasėrėtinietė su tavėm, vo mes nepasėdaviem, nereikiejė mums. 

I tėkras gegužėnės jau ēsem su batelēs. Su aukštuoms kolneliems aš negaliejau, mon 

netėka. Aš turiejau batelius žemuoms kolneliems. Kėtas jau ejė su aukštuoms. Liuobam apsėautė  ė 

sėlkėnės kuojėnės arbe basnėrtā. Išsėausem tuokiuos bielėnės medžegelės. Būs aplongieta arbe 

išėlgās drīžēs. Iš anuos ė pasėsiūsem gražės soknelės. Paskou atsėrada ė pėrktėnės medžegas. Toukart 



jau turiejuom pėrktėnės soknelės. Ne, ne, madū jau nieks negainiuojies. Atēs kriaučka i kėima ė 

apsiūs. Ka jau turiesem medžeguos iš kuo siūtėis ana ė atēs. Liuob kriaučkas ēs po kėimus siūdamas. 

Atsėkraustīs su vėso mašino, užleisi anā kuoki kombari ė ana jau kuokės kelės nedielės darbousės kol 

vėsus apsiūs. Ana turies dā ė učelninkiu, tū sava padiejiejiu.  

No pat jaunū dėinū aš neturiejau dėdėliū maluonomu. Mamā mėros, atsėmėno, vėina 

karta bovau miestė. Valsčiaus salie ruodė Aduoma ė Ėivuos ruojo. Bova dėdėlē iduomē. Jau 

novažiavuom kāp i dėdėliausius atlaidus. Veiziejuomuos kuoks tėn bova tas užgints vaisios ė kāp 

anodo tou vaisio ragava. No sau jiemė patrakielē ė sogriešėjė. Matā kāp tatā trauk žmuogo nuodiemie, 

ka uns negal nikāp atsėspėrtė. Griešėj, ė vėsks. Jaunam tou vėskou paveizietė bova dėdėlē gerā. 

Toukart moni tievielis išlēda, vo tēp aš išētė niekor negaliejau. Nē i kuokius jaunuomenės sosėejėmus, 

nē i kuokės bažnīčiu draugėjės. Nejė ni mona sesėrelės, mes nikumet niekor nekėšuomuos.  

Aš, gal sakītė, žanėjaus dėdėlē sunkē. Ė nežėnau diel kuo tēp išejė. Tū kavalieriu bova 

ė vėns, ė kėts, bet nieks i tus pėnkis aktarus – mona dali – nenuoriejė ētė. Vo kuokė jau vėsā obaga, 

aš ė pati nenuoriejau. A regi, ka mūsa tievielis mėrdams palėka tastamėnta ė ožrašė pėnkėms vakāms, 

vėsėms po līgē, po pėnkis aktarus. Vo dėrbamuos teišējė dā mažiau. Aš bovau palėkta jau līguo ta 

ūkinikė, bet, ka vākā paugs, kuožnam rēks atriedītė. Tik toukart ta žemė jau palėks mon. Ė pastatā 

bova padalītė: dom bova truobas, dom kūtės, vėinam daržėnie ė klietės. Ka pauga bruolis, atsėjiemė 

žemė ė pastatus. Uns apsėžanėjės sava žemie tas klietis ė parsėstatė. Vo mūrėnė truobelė gava iš 

patiuos tievū. Patvarkė dar, untdiejė naujės lobas ė gīvena. Vo ka meliuoracėjė ardė nomus, uns 

miestė nosėpėrka sklīpa žemės, tėn pasėstatė naujės truobas ė išejė gīventė. Aš gīvendama ūkie su 

dvėm mergātiems atsėskaitiau, ė mon išējė pinkiuolėka aktaru. Už žemė bovuom sorokavė po 

posontra tūkstontė litu. Pėrmājē rie diau litās, vo ontrajē jau roblēs. Riedītė jau su sava vīro 

pradiejuov, ka jau vedo apsėžanėjuov, pradiejuov gīventė.  

Vo tas mona būsėms vīrs bova mūsa kaimīns. Anėi vėsā netuolėi gīvena. Ūkielis anū 

bova mėnks, tik šešė aktarā. Anėi bova padalītė trims sūnams. Monasis i dali pasėjiemė tou truobelė. 

Paskou pardavė ė atsėjiemė sava dali. Iš tieva ūkė dā gava karvė, arkli. Atēdams če gīventė, uns 

atsėvedė ė tus gīvolius. 

Prīš žanības i bažnīčė pėrmiausē atvažiavuov unt puotėru. Tik papuotėravės galiejē 

vėnčevuotėis. Ka žanėjuovuos, i bažnīčė novežė sosieds. Uns ė tou pėršlelio pabova, ė pormuono. 

Turiejuov poikius ratelius su rėsuorēs, rauda, gerā nošerta, nuo tuo betarint, iš sava kailė besėneronti, 

vėituo nebnostuovinti arkli. Novažiavuov, vo potuograps tik puotėgrapou, tik skob, ka kuo 

nepralēstom. Tas vėsks bova smetuonas laikās. Reikiejė ė dvėjū liūdītuoju. Irgi pabova tėi patis 

artėmiausėije miesta sosiedā. Tou vakara gala pasėlinksmėnuom, pagieriem, vo rītmetie, jau ė vėsks. 

Ni mozėkontu nebova. Bova pavasarė pradė, pats gegužės mienou. Vėsė laukā kvepiejė, korkė varlės. 

Dėinuoms jau gerā kaitėna saulė, vakarā bova nuognā šėltė, vo ka pakėls mienou, ta žardėinuo būs 



švėisē, kāp dėina. Tou laiko aš ė isėveiziejau i sava kėima, ė uns mon pasėruodė tuoks poikos, tēp 

apstatīts ė aplėnkts pastatās, priaugės poikiū lėipu, dar iš vėinuos posės papoušta suodno, ka, mėslėjau 

toukart, galiesiau vedo gīventė če kāp kuokėi karalē.  

No va, tēp ė pradiejuov. Tėi pėrmėijē metā vedom bova dėdėlē sunkė. Tou ontrouji meta 

dėdėlē atpėga vėsė gīvolē, ė vėsks kėtkas. Iš pradios bova gerā, vo paskou vėsai atpėga, nebibova iš 

kor piniga pajimtė. Bova dėdėlē sunkē gīventė. Mes turiejuom gerus arklius ė kėtkuo pilnīstė bova, 

bet bova ė skuolū. Kaimīnou už tievū skuola tujau pat bova parokouta mūsa vėina karvė. Karvė bova 

jau maktinga, tuoki šiemarga. Diel kuo anėi jau tēp poulė unt tuos karvės, nieks tuo negaliejė pasakītė. 

A anėi tuokiū karviu nuoriejė isėveistė, a kas kėts tėn bova, bet anėi neatstuojė no tuos karvės, ė gana. 

Kāp ta mūsa mama numėrė, tievalis nebgaliejė beišsėsoktė ė gava pasėskuolintė. Ė paskou nebėbova 

iš kuo besomuokietė, reikiejė žemė dėrbtė, vaiki ė mergė somdītė. Vo monasis jau bova geruos 

vėituos somdīts, žėnuojė kāp rēk tvarkītė žemė, kou ė kor sietė. Uns tujau tou žemė padalėjė i šešis 

laukelius. Vėinamė bova pūdims ė rodėni siejė rogius, kėtamė – duobėlā, po tuo jau siejė lėnus, vo 

unt gala – bolvės. Pri nomū palėka vėina atskėra dėrvelė. Užsuodėna grētbolviu. Bova dėrvelė ė 

atuoliniu duobėlū. Pjausem tus duobėlus, kasem tas bolvės ė šersem bakuonus.  

Uns prisėjiemė vėsas skuolas ė gerā tvarkies. Bova dėdėlē žmuonėšks. Ka laiduojuom 

tievali, uns vėsor dalīvava, vėsor mon padiejė. Toukart dā nebova nikuokiū rokundu a kalbū, ka vedo 

če jau žanītoviavuos. Vo neatstūmė, padiejė. Bova geruos dūšės žmuogos. Vo mon mėrdams tievielis 

bova pasakės:  

– Verelė, jimk tou Gaulioka, jē tik uns ēs.  

Aš tievou sakau:  

– Ka uns tēp pėkts īr, aš gausio no anuo muštė.  

Bet negavau ni vėina karta.  

Uns iš tėkrūju bova nuognā pėkts. Bet toukart i tou nieks neveiziejė. Veiziejė kuoks būs 

šeiminiks, kāp gaspaduoriaus. Vo uns vėsa laika dėdėlē stuoruojuos ė piniga muokiejė pajimtė.Vėn 

važious i torgo, žėnuojė kāp ė kas tėn sostuov. Vedo abodo veiziejuov, vėskou žėnuojuov. Uns grīžės 

iš torgaus vėsomet pasakīs: tėik ė tėik gavau, tėik ė tėik išlēdau. Tėik ė tėik kaštava botelka, tėn ė tėn 

reikiejė išgertė.  

Vo paskou, ka jau tievali palaiduojuom, anou mon dar riedė ė žīdā. Jē, žīdā. Matā, 

tievalis ė anėms bova neatėdavės skuolū. Ė tėi žīdā sosėejė taras darītė a nedarītė mūsa ūkė 

varžītėnės? Ūkis īr neprasts: puora gerū arkliū, komėlīs, trīs melžamas, do veršē. Īr da nemažā ė 

grūdū. Anėi saka:  

– Ui, darītė varžītėnės būs prastā.  

Ė jē būtom sogalvuojė darītė, būtom vėskou išvaržė, išdraskė, ūkė būto neblėkė. Būtom 

vėsa jodamoji torta išpardavuojė. Tēp tata būtom bovė, jē žīda būtom nuoriejė. Bova sereda, sosėrinka 



tėi žīdā, vadėnamėijē ūkė gluobiejē ė mūsa šalėninkā. No ė vėsė vėskou parrokava ė nutarė, ka rēk 

sostabdītė varžītėnės. Nosėleida ė tėi žīdā, katrėi nuoriejė varžītiniu. Bet Mėndelis toukart ė saka:  

– Ui, aš galio sotėktė, jē imsi už vīra Gauliu pamėlėjės žmuogo. Imk tou Gaulė.  

Aš ne šiou, ne tou, bet jau nestuojaus prīš. Paskou tuoki muotrėška moni dar partarė:  

– Jug pati matā, ka uns īr tuoks darbininks žmuogos, īr matės varga. Vo muotrėškā 

gīvenont vėsomet rēk biški prisėtaikītė, biški prikėistė rēk, priprastė, ė vėsks būs gerā.  

Ė neapsėrėkau, uns monės par vėsa omžio nier užgavės. Nier pasakės – to kurva, to 

ausimis negėrdi, to šiuoki, to tuoki. Uns tuokiū žuodiu nier pasakės. Vėn:  

– Mama, a to esi apsėdarbavosi, a tau nerēk kou padietė?  

Uns daug negaliejė gertė, bet kartās, sosėdiejė su draugās po vėina kėta cėnta, liuob 

išgertė. Aš anam sakīsio:  

– Aš pati, kas mon prigol, sava darbus nosėdėrbsio. Ka bėnt tau nerēkto darboutėis už 

muni.  

Uns, ka jau išgers, pakrės luovelie ė golies. Negaliejė daug gertė.  

Ė tēp besėstuoruojėnt vėn kamė nuors, kou nuors gerā padėrbtė, praliekė pėrmėje do 

metā. Žīdā palaukė, ė vedo par tus do meto anėms atėdaviev vėsas skuolas. Paskou tas žīdielis ė saka:  

– Ui, Gauliene, a aš neskiau, ka su tou vīro gers gešepts išēs?  

Kou sakė, tou jau sakė, nemalava. Vedo, ka jau tēp išējė – neišdraskė – vėskou turiejuov 

– ė siekla, ė žemė, ė gīvolius, ė arklius. Tik betrūka ronku ė geruos galvuos.  

Gīvenuov gerā, nuors aš no pat pradiuos žėnuojau, ka rēks daug vargtė. Bet vo kou, a 

begal unt žemė gėmosem žmuogou kāp kėtēp bebūtė? Brėsk par tou varga ė būs tarpās gerā. Ė ka vīrs 

mėrė tuo varga nimaž nesomažiejė. Ni par plauka. Dar daugiau reikiejė rūpintėis, reikiejė vākus 

augintė. Vīrs jau lėguonėnie goliejė, ka kiaulė turiejė trīlėka paršieliu. Novažiavosi i lėguonėnė sakau 

anam:  

– Papunieli, ka parvažiousiau, toukart ė iškopšausiau tus paršelius.  

Vo kā aš anou parsėvežiau iš lėguonėnės, uns ne tēp jau ėlgā ė besėrga. Uns džiūva, 

džiūva ė nudžiūva. Išspjaudė sava plautelius, ė vėsks. Mėrė su vėsa puomietė. Parvežė anou ta 

greituojė. Daviau kiaušiu ė pinigū bovau davusi. Žėnts padiejė parvežtė.Vo parvažiavės, tris paras dā 

pabova ė mėrė. Jau po bodīnės pardaviau dešims paršieliu, vo tris pasėlėkau sau. Ė tujau pat idaviau 

aštounis šimtus, ka išvežto miešlus ė arus pasieto. Jau prīš gala, nē iš luovas beišlėpa, nē basoprata 

kumet rēk išlėptė, vėskou lēda po savėi. Bet valgė ė doktėris dā atvažiavosės bova. Vėsa laika seselė 

lēda vaistus. Ė tēp tou rīta dar kiaušieli sovalgė. Bova dešimta adīna. Dar tēp skanē atsėgierė tuokiuos 

gėruos. Pagoliejė kuokė posadīnelė. Aš priejau, vo uns mon ė saka:  

– Mamalė, aš išēto...  

Aš sakau:  



– Vo kor to išēti?  

– Išēto...  

Sakau:  

– Papalė veskės ė muni...  

Ė dar vėna karta sošnėbždiejė:  

– Išēto...  

Ė daugiau nebrokavuos. Ė tēp tas ronkelės jodėna, jodėna, pavakarie ė mėrė... Be 

kuokiū, be kuokiū, be kuokiū... Uns pasakė, kad aš išēto, ė mon tou žuodi palėka lig gīvuos galvuos... 

lig mėrtėis.  

Sakau:  

– Papunieli, veskės ė muni...  

Vo uns saka:  

– To palėk, palėk...– Ė dar vėina karta,– Palė–ė–ėk...  

Ė doktėris išgėrda, ė mona ašaras pamatė, patraukė moni no anuo, ė saka:  

– Tievieli, aš tau vaistelius solēsio...  

Anuos nenuoriejė, ka aš anam išsėruodītiuo, ka uns nesoprastom... Ė toukart aš anou 

apsėkabėnau, pabočiavau, mon dar uns lūpas sospaudė... Ė sospaudė, ė tujau doktie ibiega, ė moni 

patraukė...  

Ė lig pat šiuos dėinuos aš anū, žaltiū, ni vėina nekėnto. Ka mon berēktom su kuokio dar 

prasėdietė... Ni su kou, ni už kuokius pinigus... Uns mizerėjė atejė, ka pamėslėjo, i tuoki būri, i tuokės 

skuolas, i tuokė šeima. Ė uns vėskou parnešė, vėsėms užmuokiejė. Ė aš par omžio iš anuo ni vėina 

prasta žuodelė negėrdiejau, uns monės neožgava. Uns liuob sakīs:  

– Dėrbkem ė vėsks būs gerā.  

Kā jau rēks vaikiou, mergē a vākams sobatuoms doutė tou lita, jug ēs i tas gegužėnės a 

kor kėtor, uns nier pasakės kėtēp:  

– Mama, douk...  

Nier pasakės, ka nē. Vėsomet vėsė būs karto ė laukė, ė kūtalie, ė pri stala, ė pėitā, ė 

prīšpėitis, ė pavakarė... Vo ka jau būs sunkė ė skobė darbā, vėsumet bova žmuonis. A vešem duobėlus, 

a varsta, a lėnus, a dar kou – vėsomet pasomdīs žmuoniū, ka būtom kam būtė unt panto, ka būto 

davies unt vežėma ė vėsks kėtks. Ė tēp sosėtvarkīs, ka tas darbs muomėnt būs nudėrbts. Uns vėskou 

soprata ė muokiejė sosėtvarkītė. Ė derlios iš mūsa laukū bova kāp rēk. Grūdū iš aktara liuob krėstė ė 

dvėdešims, ė trisdešims maišū. Vėina karta iš posės aktara gavuom pėnkiuolėka maišū mėižiu. Ė 

darbėninkā dīvuojuos. Saka:  

– No, ka iš tuokė mėnka šmuotelė žemės galiejė tėik krėstė... Nieks negalietom 

patėkietė.  



Matā, tėn bova dėdėlē gera žemė, tėn bova bovė daržā.  

Ka jau parsėkieliau gīventė i miesta, bova geriau. Tėn kaimė, kor gīvenuom, jug nieka 

neblėka, vėsor čīstė laukā. Vėsė išsėkielė, išvažiava. Matė, ka kaimė nier gīvenėma, neapsėmuok tėik 

vargtė. Aplinkou mūsa truoba vėn laukā ė laukā – a do šimtā aktaru. Tik pri pat mėška gīvena pėina 

vežies. Ka jau sotems, tik tou vėina švėiselė ė teliuobo matītė. Rītmetie, pamėlžusi karvė, aš anam 

liuobo vežtė pėina. Toukart Malvina, mona doktie, če miesta pėinėnie dėrba. Ė ka jau uns atveš tou 

pėina, ana pribiegusi vėn klaus:  

– A mama bova?  

Jē atnešiau pėina, žėna, kā aš dar paēto. No, ė mon kāp jau būs, nebūs – iš paskotėniūju 

reikiejė ētė. Jē nēsio, tujau, veiziek, su dvėratelio ana ė beatvažioujėnti... Vo ka če parsėkieliau, mon 

ruoduos, ka aš eso kāp Rīguo – dėdėliausemė miestė. Tėn nebova ni elektru, ni nieka. Ka mon jau 

išjungė tou elektra, ejau pas derektuorio.  

– Kou mon rēk darītė?– sakau,– mon dar rēks bodinkus nosėgriautė ė mon vėsa laika 

būs tomsie? Kou aš torio darītė?– klauso.  

No,– saka,– mes galem atstatītė tus kelis štolpus, bet rēks užmuokietė. Vo gal,– saka,– 

dousio pluokštės lobuoms, ka grētiau pasėstatītomėt tou naujojė truoba ė nebrēks patē če bevargtė, ė 

elektras bevestė?  

No, tēp ė sorokavuov. Nebreikiejė truobuos belobuotė, oždiejuom pluokštės, išejė 

grētiau. Vo paskou aš tēp nieka nebnuoriejau ni bematītė. Tuos sava vėitas, tuos tievėškės. Toukart 

šviežē ruodies, ka kažkas išlopa patė šėrdi, no neblėka nē tava vėdou, nē pri šalėis čīstā nieka. Vėskou 

suardė, vėskou sugriuovė...  

Dar tās laikās, ka kolkuozos atiemė žemė, tēp ruodies, ka tėi kelelē ė takelē par mūsa 

laukus bova kāp mūsa ronkas ė kuojės, vo tėi laukā bova kāp pėlvs, krūtėnė, galva. Ė ka jau kolkuozos 

somaituojė tou mūsa žemė, tā tēp līguo nieka ė neblėka iš mūsa. Ka dā ė bovuom žmuonės, bet vėsā 

neb tuokėi. Nebreikiejė nē tava ronku, nē tava kuoju, nē tava galvuos. Bebova tik žmuogaus pavīdals, 

dūšė be vėitas. Ė tēp išbovuom par vėsus tus metus – nieka neožmėršuom, nieka neatraduom... Tiktā 

pasenuom, nomėrė tievalis, pāuga vakā... No, ė dar baisiau bova, ka reikiejė su vėsam išsėkeltė. 

Mėslėjo, gerā, ka monasis laiko nosėmėrė, uns būtom tuo nepargīvenės, bova ūmiesniu nervū. Ė 

pėrmo aš anou liuobo ramintė ė ramintė. Sakīsio:  

– Vo kāp īr tėms, katrus sojiemė, sokėša i vaguonus ė išvežė?..  

Ė toukart uns līguo ė atsėtuokies. No, vo ka jau truobas griuovė, ta če jau, kāp ė 

išvažiavėms i Sėbėra. Jug čīstā nieka neblėikt iš tuo, kam vėsa sava omžio vargā, i kou bova sodiejės 

svekata, jiegas, vėsas mėslės, jouka ė ašaras. Vo kuokėi tatā laikā atejė begīvenont po ruso. Žmuogos 

nē sava truobelės, nē sava žemelės, nieka nebturiejē. Kāp anėi nuoriejė, tēp su tavėm dėrba... Nebdouk 

Viešpatie nedavės, ka anėi viel besogrīžtom. 


