
Sosiedīstė 

Va ėr atejė ėlgā laukts pavasaris. Jau vėišnės barstė žėidelius, ka suoduo apsėgīvena ėš 

kažėn kor atsėkraustėi Garduonā. Vėsėms ciekauninkams naujė klapatā: rēk noveizietė, par longus 

spuoksuotė, keravuotė. 

Garduons bova tuoks gībėna ė majednos: svetor ons sėdies kāp žemė pardevės, žuodė 

neėšdauš, vuo nomėi ont patiuos liob kiaurā zaunīs: 

– Kor ėšejē, kap ėžīs mėiliū, a nežėnā, ka aš jiestė nuorio? 

– A paveizieje, kamė tėi kriopėnas vakā kū derb? 

Arba viel: 

– Kū tėn čiupiniejīs kāp čiupnuotė, gesink švėisa ė akšėn goltė! Kas ėš tū tava darbū? 

Ka numirsi, nieks pėnkiū kapeikū neėspraus! 

Garduonienė bova tuoki maktinga, straini ė pri darbū spieri. Niekor nie so kuokiuom 

koskeliem a kvartūgas, vėsumet viežlībā apsėdariusi. Pamatā a daržā nebova nuotrinuom apžielė, 

vakā bova apėpraustė ė apdarītė. Nebova barninga, bėt kumet anā dėdėle dėkte, liuob īgrīs tas vīra 

kamandiejėms – ka dous par tou pīpka, ta kibirkštis lieks ī vėsas posės. Bet tuokart tas anuos gībėna 

liuob kažėn kāp notėls ė nolaikīs tou sava lėižovi: galva ī petius ėtraukės pasiedies, kap mosi 

kondės arba ēs goltė ont tapšana. Spakainos čiesos! Bėt, veiziek, neožėlga ė viel pradies kabinietėis, 

kivirčītėis. Bet pati netoriejė čiesa pruovuotėis. Tik nervus jiedė tuoki pliuotkerka, sosiedė. Pu 

kėimus biegiuos ė naujīnas nešiuos: 

– A žėnuot, ka Garduons īr slėnkis ė pijuoks, kiaura tou alo plėmp? 

– A mėslėjet, ka dabā turiesem vuobulū a ougū, juk vėskū tėi Garduonāte nodraskīs. 

Vėns tebie tuoks špingaliets, vuo tėi do tik negarbiems dėrbtė. 

– A negirdiejuot, ka tas Garduons nie bėškė nie tuoks dvasna: a tik ne ons untā 

sosiedams nakti nograibstė cebolės ė burkuonus nu darža? 

– A nejutuot, ka Garduons naktimis eit pu sosiedu malkinīčės ė kūrėn sava pečio? 

Pasakuo, ka Jazdauskis ī sava malkas ėtaisė pāraka, dėl tuo Garduonou pečios ė sospruoga? 

Bėt laiks biega ė vėskū išaiškėna. Niekam nieks neprapuolė: ni ougas, ni cebolės. 

Pečios Garduonou spruoga, bet ne nu pāraka. Ka Jazdauskė kažėn kas paklausė aple 

tas malkas, tas stuoviejė, kap mėita īrėjės: nebova nieka nie girdiejės. Ož tuokius pliuotkus rēktom 

krietnē par tas zeptas ožmestė. Va tēp. 

 


