
Babunēlės darželie 

(novelės) 

Vėina agounas naktis 
 

– Buočieli, vo a galo agounu? 

– Ai nē, tėn tū geriau neskink, juk anuos par nakti tau novīs. Anuos vėinadėinės tiē. 

Atmėno, bovuov kažkumet so babunelė anū prisėskābė, atsėkelau ritmetie – vo anuos vėsas 

nugeibosės. No, geriau ēk dā balgalviu paskabīk. 

Nunarėnosi galva kūprėno lig kėta balgalviu krūma. Bekarpont vėsū kāp vėina kvietku 

kuotus, veizuola vės tėik krīpst i skaudē rauduona žėida. No gražoms... Pėiva, kad ė pėlna ož 

debesis baltesniu žėidū so saulės geltuonoma vėdorelēs (no, tėkros dongaus atspindīs žemie), bet 

vėsū akis kāp magnets trauk tėi kelė kraujė rauduonoma pliema. Vo dieltuo, ka anuos – 

kėtuokesnės, ėšskėrtėnės. „Vo jus – vėsas vėinuodas“, – pamėslėjo draskīdama lapelius ė žaido 

„myl nemyl“. Ė savi apgaudiniedama ligu netičiuom i soskinta bokieta ikėšo aguonas žėidieli. 

Parējosi tėisio taikīmo leko pamerktė kvietku. Vėsa vākara nerimsto, vės veizo: no, a 

dā nesoglēba, a nenovīta? A nebėrst lapelē? Atgolosi neožmingo, mėslėjo api vargšė agouna, katrā 

ši naktis gal būtė paskotėnė. Nebištvero, ėšsėrėto ėš luovas, atvelko merktova so laukėniem 

kvietkuom ė pasėstatau galvuos galė. Ak, to agouna, agounēlė. A tāva trumps gīvenėms – kaina ož 

ėšskėrtėnoma?.. 

Gerā, ka vāsaras nāktis švėisės: galo kėik nuoro spuoksuotė i sāva šėrdėis dāma. 

Veizo, veizo... Ė jou ėlgiau veizo, jou pėktesnės mon prāded atruodītė balgalvės. Tik spiejo tēp 

pamėslītė, ė sujod šalėp agounas bovosės balgalvės (most ̓, kuoks vėins žėidielis atsėsprėigė nu 

būriaus). Mažos košteliejėms parsėdoud i rauduonoujė kvietkēlė, ė vėins anuos lapielis noplasnuo 

žemin... Ruoduos, tuoks pāprasts dalīks, bet monėi tėik sodor par šėrdi! 

– Vo, jūs, bjaurībės, ožspėitiet mōna agounēlė! No, ė kas, kad ana kėtuoki, benė diel 

tuo ana nosėpelnė būtė skriaudama, kėtuonėškoms juk – ne nuodiemie... Rast̓ ėš pavīda jūs če tēp? – 

gražuoju balgalviems. 

Mon tēp bepuoteriaujėnt, žēmės traukā pasėdoud dā vėins žėidlapis. Atsėdūsto ėr 

ožsėčiaupo, kālbas če nebipadies. Nesolaikīsi, nesogražinsi... Belėikt tėkietėis, ka mōna agounēlė 

par sāva trumpa omžiu patīrė ne mažiau negu tuos kvietkēlės, katruom skėrts ėlgiesnis laiks. 

Nejočiuom prādedo līgintė anon so menininko: trumps, bet spalvuots ė nepakartuojams givenėms, 

katras palėikt po sāvės diežēlė „sieklēliu“. Ė kažėn, kāp geriau givēntė: kāp balgalviems, kor vėsė 

ramė ė vėiningė, a kāp aguonā – bet sumuokietė vėinatvė. 

Atsėkelo, pasėjemo ėš stalčiaus žėrklės ė nukerpo vėsus žėidus, palėkosi stīruotė 

plėkus kuotus. Dabā vėsė līgė, ė mon nebrēk soktė makaulės. 
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Ak, vėjė pėnavėjė 
 

Jē kumet pamėslėjo aple pėnavėjės, tujau atsėmėno sāva bāba. Anuos daržė auga 

daugībė kvietku, bet ni vėinuos ėš anū mōna babunēlė nemīliejė tēp, kāp pėnavėjės. Liuob ēs pro 

šāli ė ramē nepraēs – butėnā rēk pačėpnuotė, atsėdūsietė, patėkrintė, a žemēlė aplinkou 

nepardžiūvosi, a kuoks vabalielis neožpoulė. Tumet aš nesopratau, kon ana tėn dėrb. Aš anū pakėstė 

negaliejau. Išvėrtosės i šalis baisingā, nezgrēbnės, ni grācėjės, ni gležnōma. Ėš vėsa 

„nekvietkėškas“ kvietkas. Baruonienės kažkuokės. Pėnavėjės mona galvuo ruodies kažkuokės 

pasėpūtosės, ėštaigingas, akmėnšėrdės pamaivas, pėlnas ambicėjės ė aplinkėnem demonstroujėntės 

sāva vertė (most̓, ėr aš toriejau kažkuokiū kompleksu tou muomėnto, ka tuokiūm pasėpūtieliu 

pakėstė negaliejau...). Kėtas kvietkas tor sāva vėita ė ramē tėn aug, i akis nešuok, vo pėnavėjės – ne: 

ėšsėkeruojosės par vėsa kėima klīk, ka, gėrdi, paveiziek i moni, kuoki aš graži, kuoki aš poiki. Kas, 

ka anuos gražė žėidā, a rēk če tėik keltėis? Tuokės mona mintis ėšgėrdosi, babunēlė liuob sopluos 

ronkuom ė pradies jouktėis.  

Par laika pėnavėjės palėka tas siūls, katras rėš monėm so babītė. Led tik netoriau api 

kou rokoutėis – ė prasėded vedėms kapuojėmuos: aš kernuojo tas anuos kvietkas, vo mona babunēlė 

gīniuo. Kuo tik neprisėklausiau: pėnavėjės gal ėšgīdītė ėšgousti, gal nuramintė, atgaivintė, gal 

ožmėgdytė, jē neožmingi. Vėn stuots kon reišk! Karalėška! Tik pamėslīk – k a r a l ė š k a. Kas mon 

atruodė ambicėjė, babīte bova „karalėšks stuots“ ė kielė dėdėlė pagarba. Keists mon tas senūju 

žmuoniū elgesīs. Benė rēk žavietėis tās, katrėi ī baguotė? A tas kārtās niē ėš pavīda?  

Vėina kārta anā ton tėisē švėisē pasakiau. Babunēlė apėnt tik skanē pasėjoukė: „Alė 

kon to nusėmanā, vakulieli. Tėkrā ne vėsė baguotė ī pagarbuo. Gīvenėms neapduovanuo ni vėina, 

tuo nevērta. Gerbtė rēk ne ož piningus, vo ož darbus.“  

Siediejau ė miegėnau pataisītė sāva nuomuonė aple pėnavėjės. No, kvietkas, ta jus 

mosintās dėdėlē daug dėrbuot, ka ėšleistomėt šaknis, ka tuokius žėidus sokrautomiet. Most ̓, vėsa 

svekāta atėdaviet, ka mōna babunēlė džiaugtomės, ka pasaulis būto gražiesnis. No, ož tou rēk 

gerbtė. Gerā. Sotariem. Gerbo. Mosint... 

Nuliekiau i kėima, nukėrpau pāti dėdliouji pėnavėjės žėida, parsėnešiau ėr ikėšau i 

kninga džiuovėnėmou. Lai ana pati sāva poikomo ė džiaugās, niekam daugiau ėš tuo nauduos niē. 

Paveiziesem, kas ėš anuos lėks po kėik laika. 

 

Konvalėjė grīnašėrdė 

 

Ka bovau dā vėsai mažėlēlė, prisėžadiejau – ka paugso, sāva suodnė butėnā 

pasėsvadinso konvālėju. Anuos – vėins ėš gražiausiu mōna vaikīstės atmėnėmu: matau kāp šėndėin 
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māmas ė babunēlės ronkas, pėlnas tū baltū konkalieliu. Vėn dėl tuo atmėnėma aple vaikīstė (pāti 

gražiausi mūsa gīvēnėma laika) rēk anas svadintė. Vo kėik dā tū atmėnėmu! Konvālėju žėidelē ont 

pėrma mōna augintėnė Margė kāpa; anū buntielis jaunuosės ronkuos par pėrmoujė veselė, katruo 

bovau; paveikslelē atmėnėmu sasavėniūs ė mōna skaitītuo Ivanauskaitės kninguo; par pėrma 

pasėmatīma duovanuotu kvietkieliu kvaps, dā ėlgā stuoviejės mōna truobuo... Vėskuo ė 

nepapasakuosi! Kāp mōna babunēlė sāka, konvalėjės monėm līd nu pat luopšė par vėsa gīvēnėma, 

par vėsus pėrmus kārtus. Vo matītomi, kāp ana tou džiaugās! Žėnā, mōna babunēlė – dėdlē 

skropolinga ė navatni muotrėškēlė. Jē anā par kieli parbiegtom vuovėrie a ož truobuos nukrėstom 

žvaigždie, an rast ̓ ė nenusėgoustom. Ožtat pati an toriejė prisėmėslėjosi vėsuokiū keistū dalīku aple 

kuožna krotonti dākta. Vo konvālėjės anā reiškė skrumnoma, laimė, grīnōma – tus dalīkus, katrū 

ana monėi ėš vėsuos šėrdėis linkiejė. Mažam vākou senesniu žmuoniū nuomuonė ī dėdėlis dalīks ė 

daug reišk, tad vėsa laika džiaugiaus kuožno konvālėju žėidu. 

Metams biegont, grīnoms ė skrumnoms monėi pradiejė atruodītė ne vėsā tuos savībės, 

katrū rēk nuorietė ė linkietė. Baltas, čiut ne švėntuosės konvālėjės mon kou tuoliau, tou daugiau 

pradiejė darītėis panāšės i tus čīstus, ba vėina gāla patėklius, sāva nuomuonės netorėntius 

žmuogelius, katrėi tonkē vierėj ne tās, katrās rēk ė tonkē nūdeg. Ė kas baisiausē – tonk tonkiau 

pradiejau pastebietė tas savībės savie. A gal žuodē ė mintis būtė tuokėi galingė, ka mōna babunēlės 

tėkiejėms prišaukto mon tuokės karaktuoriaus savībės? Aš kāp ė ta konkalieliu karalienė eso 

patėkli, vėskou vierėjo, tad mėslėjo, ka galiejė. Rast̓ tas ė niē pats blogiausis dalīks šiamė pasaulie, 

bet ė tēp aiško – aš anas toru. 

Ka tik gamta atgims ė iš pu žēmės išlīs konvālėju žėidelē, prisėskabīso buntieli ė 

pamerkso i rāšala. Lai pamielīnou, lai prarond sāva švėntoma. Karto so monėm… 

 


