
Mīlėntėms ėr ont akmėnio gerā?.. 

 

Sosėžanėjė vėinuo suoduo gėmė ėr augė, vėinamė būrie „vuokīti“ mušė“, jaunė 

žmuonis. Abodo klėinė, aukštė kāp vėinė lėipas... Abodo svēkė, no pat maža pri darba pripratintė... 

Tik gīvenk i džiaugės. Vo, je dā vėns ontram nosėlēstė muokies ėr so šnapšelė negėntinsės... Kāp 

saka golbės pėina, meškuos taukū betrūks. 

Vo dabā... Kāp kuoks šašoulietis prišās atsėstuojė baisė biednīstė. Kou jau berokoutė 

aple žemė a piningus, ka ni ijētėis netoriejė kor. Vėina laimė, ka gaspaduorios, pas kurin dėina ėš 

dėinuos aboda „lopa“, nebova bedūšninks... Bet ėr ta škiūnelė, kor šviežē apsėžanėjosėjē apsėstuojė, 

bova tuoki pat klėbonti, kāp i vierėjėms prasėgīventė. 

Sovėnčiavuotė, lig graba lėntuos karto vargtė Pondėivou i sau prižadiejė jaunėjē 

parsėdongėna po viejė nodraskīto stuogo. Kuoks jau tėn tas naodoms dongėnėmuos... Ne bieliznas, 

ne luovas, ne krasės, ne torielku... Omžėnatėlsi jaunuos babas kraitė skrīnė i vėlnuonė – vėsos 

dėdelio darbo pelnīts torts. Atsisieda „gaspaduorē“ ont žemės, atsėriemė i sėina ėr sied, vėns ontra 

apkabėnėi, kāp do paukštelē. Darbā nespaudė. Tik rūpesnē. Akis i tuolībės noklīdosės. Vo mintis, 

vėina ož kėta keistesnės... Tik sok, tik sok jaunas, lig šiuo laika vėn aple savi mėslėjosės galvelės. 

Bet pro ožtraškanuojosius longelius ikiūtėna čiemarga mėgla. Artėnuos naktės. Galva 

pradiejė ūžtėnā ūžtė. I ronkas, ruoduos, kerus sklaidiosės, prašies atėlsė. Ožsėsklėndosio ont 

zuovastēs bekībontės doralės žanuotėjē sogolė. Ne, ne asluo. Šēp tēp ėsėtaisė ont vingiu vingēs 

išraitīta, matītė, baguotā mergā padėrbinta skrīnė. Nuors patarlie skelb, ka mīlėntiems ėr ont 

akmėnio vėitas ožtenk, ont diežė do netelpa. Vėlnuonės abodom apsėkluotė neožteka... Vo tuo 

tarpo, kāp tīčiuoms, prakiorės stuogs tėrpstontio snėigo ašaruotėis pradiejė... 

– Jergau, jergau... Ar ėlgā vedo tēp vargsiau?.. – i lobas veiziedams aimanava 

jaunasis. – Kėtė nuors atgoltė kamė tor... 

– Kuo če zīzi, jug nie tēp prastā. Vedo, ka ėr toštė, bet kraitėnė, dar i vėlnuonė toriau... 

Kėtė ni tėik netor, – trumpā, drūktā ištarė gaspadėnė. 

Vo kažkame tuolėi, suoduos pašalie, gerklė paleida onkstīvs gaidīs. 

 

 


