
Adelė ė gondrā 

Bružū Adelė bova na visā tuokė kāp kėtė kaima vakā. Ana atruodė kap apžavieta. Pri 

darba – pravuorni, tīki, akiūm nadraskonti, alė pri pamuokū pasvadinta, na teik ė kninga a sasiuvėnė 

veizies, kėik pru longa smaksuos. Pru anuos longa maties sena išstīposė trešnė ė štolpė so gondra 

lėzdo. Sīki muotėna ė paklausė: 

– Kon to vakalelė misliji, vės pro longa diebsuodama. 

Ta atsakė: 

– Mamok, nuorietiau būtė geograpėjės muokītuojė, aple tus kraštus, kor gondrā laksta 

skaitītė ė vakams pasakuotė. 

Nažėnuojė muotinelė a džiaugteis a kriuoktė. Muokīta vāka, kas nanuories torietė, alė 

širdės geidė, ka lėktu kaimė, naišbiegtu i miesta, prė šalėis gīventu. 

Pavasarė rītmetēs Adė truobuo nanusiediedava. Dėdėle onkstība adīna ,visims da 

mėigtont, išēdava ėš truobuos po šlebės (daug rengteis bijuojė, ka nomėškiu naprėkeltu) 

prisiglausdava prė štolpės so gondralėzdio ė veizies kažė kor i tuolomas pakuol muotėna žīgioutėis 

napavarīdava. Vėsas šlebės siova kriaučka Alduona – ė tonciou ė rožončiou. Mergėlėkės, pakuol 

mažas taškoutas kriaučkas šlebėkės dieviejė, ūgtėliejosės – žuolietas.  

Kaimelė žmuonelē, pamatėi keimė Adelė mirgolioujėnt, pajosdava, ka žeima bėngies 

– nie balū sožīdiejėma lauktė nareikiejė. 

Vuos tėk Adelė iš taškoutas šlebės išlėpa, Anožė Juonis, tas traktuorėninks, lėptėnuos 

prėlėpa. Vėsė tonkē anodo matė puo gondra lėzdo ė puo gondra lėzdo. Veina rītmetė muotėna 

pamatė bėnkioka prė pat longa pastatīta. Nunešė ton soulalė i veita, ka tėtis napamatīto. Vakou 

plaukū nanurauto. Atsėdūsiejė, palingava galva, ė patė sau pasakė: „kap jau būs, tep būs. Je būs 

krėkštīsem.“ 

Veina dėina kriaučka Alduona ė veizuolus išplietė patiemėjosi, ka Adelė ė Juonis 

ruodavuojies, ruodavuojies, tik mergelė šast prė anuo glost. 

– Ne, muotėna švėnčiausiuoji, a dabarteis mergės patės vaikiukos bočious, nasuspiejė 

pamėslītė Alduona, alė pamatė, kāp Adė kažė kon Juoniou i ausė pašnėbždiejė. Juoniou naujīna 

patėka. Čiopa Adė i kliebi ė puora sīkiu apsoka. Paskon ons, Adelė pastatės ont žemės, šuoka i sava 

blėrbala ė nurūka link krautovālės. Alduona ėrgi lapatai i krautovālė. Ka tėn atlapnuojė, Juonis da 

tabibova. Ons pėrka dėdėliausė botelka šnapšės ė niekap nagaliejė išsėrinktė a da kavuos likerė 

pėrktė a vėišniu trauktėnės. Galū galė išsėrinka kavuos likerė, užsėmuokiejė ėr išliekė link Bružū 

gīvenėma. 

– Je brongė šnapšė perk – rimta tėksla tor, – Alduona sušneka so pardaviejė Staselė. 



– Laiks būtom. Nu nogaras matuos, ka Adė jau cīptiuo.  

Naapsėrėka akīlas muotrėškas. Tujau puo veselės atliekė gondrā ėr vėsus Adės 

muokslus ont oudėguos nunešė. Bova anodo so vondėnio naparlējamė. Juonis pruo Adės šuona 

ramē napraēs nakepštėliejes a naplekštėliejės. So traktuorio da smarkiau lakstė, pats veins už vaira 

siediedams vės šīpsuojuos. Ruods ė traktuoriaus lėmpas ė tuos linksmiau šveitė.  

Tuokė puora gondrā lonkīs po do sīkio par metus, – šnekiejė kaimė. 

Juons parejė užkorio pas Bružus. Dabā senuoji trešnė uošė anodom abodom. Juonė 

muotinā ta truoba pasėruodė viesuoka, vo anodo rītmetēs išēdava rauduoniu išmuštė, sokaitė. 

Mažasis Juonoks da po asla šliaužiuojė, ka gīvenėms aukštīn kuojuom apsėvertė. 

Trėnkė perkūns ė Anožiū gondralizdė, nutrėnkė gondrūtius. Juonis gava lėptė anus nagīvus iš lėzda 

iškeltė. 

– Na prėš gera, – šnekiejė žmuonele. 

Je, vakalē, ton sereda Adė kepė blīnus so mėiliem, ka atejusė Alduona atnešė žėnė – 

traktuorius apsėvertė, liekdams nu skardė. Juonė daktarā nabjiemė ė greituosės pagelbas mašėna... 

Kituokė mašina išvežė ė levuonėnė. 

Par budīnė vėsė, ėsmeigė akės, veiziejė, a kriuoks Adelė. Ne, nakriuokė, nie vėina 

ašara nanurėitiejė: užstrėga vėdou. Ka po pagraba žmuonės išsėskėrstė, Adė pajota, ka anuos truoba 

na šalta, vo ledėnė. Vėsa nedielė kažė kuokė sulediejusi siediejė prė longa ė veiziejuos i tuolomas. 

Nedieliuos deina muotina prišnekiejė anon išētė i kėima. 

Ana pasėruodė dīvėnā: saulė švėitė, Alduonas Vilmėkė garsē joukies, 

ruodavuodamuos so Staselės Ontė, gondrā kleketāva. Anon sujiemė tuoks pėktoms, tuoks pėktoms, 

ka, pasėčiopusi grieblė gelžėnė kuota, pasiota daužītė štolpė. Tievs išpliešė iš ronku grieblė. Abodo 

so muotėna nutėmpė anon nomėi. 

Je jau pėktoms jem, dūšės ledā praded atėtėrptė, – pasakė babunelė. 

 


