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Ežīs – špuosininks 
 

Jegu kas sāka, kad gyvūnelē joukū nesopront ė nemuok špuosintė, tas smarkē 

apsėrink... Aš pats vėina vāsaras vākara matiau, kap ežielis šaipies iš bėtiū. 

Tas notėka bėrželė mienesė galė, saulelē leidontėis ož beržīna. Vēdo so buočelio 

suodnė, kor laikiem kelis bitiū avėlius, griebiev šėina. Tou dėrbuov vakarė, nes dėina darboutėis 

šalėp avėliū neleida pėktā besėspardontės bėtės. 

Jau bėngiev griebtė šėinieli, ka netikietā ėšgėrdau kažkou garsē puškoujint. 

Stabteliejau, veizo, ežīs zbėtkiejės šalėp vėina ėš avėliū. Dailē pasėtraukiau ož pliuoriū krūmelė, 

ciekaunē palėka sožėnuotė, kas tuoliau diesės. 

Kol tupiejau krūmalie, ėš avėlė ėšliekė kelės bėtēlės... Anuos apsōka puora rātu 

aplinkou sāva truobēlė ė viel solinda atgal i sāva pakajus goltėis. 

Veizo, kas tuoliau diesės... Ežīs trumpam kažkor bōva prapoulės, bet paskiau 

pamatiau, kāp uns ėšlinda ėš pu lėntelės, katra atstuojė trepės ėš laukū parliekosiuoms bėteliems i 

avili palėptė. Tas dīglioks tipi-tipi-tipi lėntelė prėtipena pri pat avėlė lakuos – ir ka sopukšies, 

sotraties, līg kuoks garvežioks ėš ramuniu pėivas... Vuo paskiau tik kėbėldai-kėbėldai – nosėrėtėna 

ont žemės – ė šmorkšt – viel palinda atgal pu lėntelė, kavuodamuos nu bėtiū... 

Bėtės viel padūka, ėšpoulė ėš avėlė, baisē pėktā zīzdamas pasiautė pu suodna ė viel 

nieka nerāda, nes ne tik ežys bōva pasėkavuojės, bet ė vēdo so buočelio topiejuov pliuorū krūmalie 

bėjuodamuos net krostelie. Juk bėtēlės galiejė pamėslītė, ka ne ežīs, vuo vēdo so buočelio anas 

erzėnau, ė dėltuo skaudē nobaustė... 

Vuo tas dīkounės dīglioks bėtės varė ėš pruota da kuokis pėnkis kartus... Paskiau 

medaus nešiejeliems nosėbuoda baidītėis ežiaus pukšiejėma... Ė anuos spakainē ožmėga, nes 

rītmetie anuoms reikėjė onkstėi keltėis liektė i darbieli – medaus neštė. Ka bėtelės nosėspakajėjė, 

tumet ė ežiou pakīriejė zbitkietėis, nopiedėna šelmis sāva kelēs ož serbėntėnu krūma i žuolīnus. 

Nu tuo vākara sopratau, kad ė gīvūnelē ne prastiau ož mumis, žmuonis, sogeb vėins iš 

kėta pasėjouktė ė, pruogā pasėtaikios, pašpuosītė. 

 


