
Katėns Rainis 
 

Torio aš kaimė babītė Marėjuona. Gīvena pas anou katėns Rainis – rėibos, rains kap 

kuoks tigros. Oustā anuo bova ėlgė, ausis – statės, vo ēdava par kėima, vėsumet i dongo pakielės 

stuora sava oudėga. Anam dėdlē patėkdava lašėnē, pėins ė nomėnė dešra. Tas nakabis islinkdava i 

kamara ė, tėn pasėkavuojės, vėskou sujiesdava. Vo babītė pasiosdava – zlastīdavuos, bet na ont tuo 

raina katėna, vo ont pėimėnātė Bruonioka. Tas vargšos vaikioks vuos spiedava išbiegtė iš kėima, ka 

Marėjuona ožsiosdava. Ons šaukdava biegdams:  

– Ne aš tesujiediau dešra, ne aš lašėnius pavuogiau, ne aš pėina ėšgieriau, vo tas bestėjė 

katėns!  

Bet babītė nikumet nevierėjė, ka Bruonioks saka tėisa...  

Vėina gražė rodėns dėina babītė siediejė truobuo, nierė žėimā buočiou vėlnuonas žekės 

ė pamatė, ka po āsla pradiejė biegiuotė pelės. Lėipė mitrē babītė Bruoniokou parneštė ton stuora 

Raini, ka ėšgaudītu ėš truobuos pelės, bet Bruonātis tuo katėna nerada. Tumet ėšējė ėiškuotė buočios: 

apējė vėsus pašalius, šaukė vėsuokēs vardās, bet Rainis neatsėlėipė. Tumet bombiedama ėiškuotė 

katėna ėšējė pati babītė. Ēdama netičiuom pamatė pravėras kamaras doris. No ė kon jus mėslėjėt – 

juk atrada Raini bajiedonti lašėnius. Dešra jau bova apgriaužės, vo pėina i kamaras āsla išvertės. Ka 

pasiota babītė, ka jiemė gvaltas šauktė ė so šlouta katėna po kėima gainiuotėis:  

– To bestėjė vėins, to tinginī neraliouts, tik lašėnē tau rūp!  

Nu tuo laika Marėjuona soprata, ka na Bruonioks lašėnius ė dešra vag, vo anuos patiuos 

katėns, katras no apsėjiedėma nabmata ni peliū, katras pradiejė po nomus biegiuotė kap kuokės 

gaspadėnės. Ė nu tuos dėinuos babītė katėnou nebdoud nikuokiū lašėniū, ni dešrū, diel tuo nomūs 

nablėka ni vėinuos pelies, nes Rainis īr priversts pats sau mesuos susėrastė. Dabā lašėnēs ė dešra 

babītė Marėjuona palepėn Bruonioka – vo laimings vaikis īr!..  

Ė ka pabėng babītė monėi pasakuotė ton sava ėstuorėjė, vėsumet atpjaun nomėniu 

lašėniū ė joukdamuos saka:  

– Jiesk, mažieli, jiesk. Čia jug tatās mona Rainė lašėnē īr. 

 

 


