
Musint ėr nepasenso... 
 

Tēp mėslėjo diel tuo, ka monėi vėsumet ēn mėigs. Ėr no pat jaunīstės anuo bova 

skrobnē: ta šuokē, ta vākā, ta darbā... Vo īr sakuoma, ka senė žmuonis nebipamėigt... Aš, veiziek, lig 

tik padedo maulelė ont puodėškas, ėr jau gal trūbā grajītė – nebėprižadins. Bet ka vākā bova mažė, 

gėrdiejau kuožna anū krebšteliejėma. Dabā kartās ėr jouks jem, ėr zlastės, ka, nuejos goltė, neblėikt 

laika aple kou nuors pavuožuotė. Vo dėinuoms vėn nier čiesa.  

Anou dėina sosėzgrėbau – kāp če īr: ar aš pradiejau trauktėis, a jaunuomenė sprindēs 

kėltė i vėršo? Kas galiejė pavuožuotė, ka anėi tėik mitrē paugs?!. Ne, ne mona vākā, bet anū – mona 

anokā. Monė̄jē auga ėlgā. Nebėntās naktimis. Vo tėi... Aš tik beveizous: ruoduos, kou tik pradiejė ētė 

i muokīkla, vo jau ėr pabėngė. Kėts ėr kėitiesniu muokslu pakaštavuojė, ėr ėš tievū nomū jau 

ėšsėkraustė...  

Anou meta, par Kaliedas, sosėrinka vėsos mona pers – gīvs vel,s žmuoniū. Ėr tik ėš 

vėinuos nabagės muotrėškelės. No, aiško, ne ba vīrėška... Anėi sau jied sosėsiedė, bombaliou, vo aš 

tik ciekavėjous, kas i kou padabnos, ėr pati sau joukous. Veizo, ka pėrmagėmė anokė tor nemažas 

mona babūnelės ausis ėr vešlius plaukus; ontruoji – buočiaus kakarėnė, ka tas lioub vaksietė sava 

vākus; da kėta besonti so mona cėcība: je kas netink, tujau išbruokie. Vuo vaikūzātis no nagū ėr no 

joudū kap nošvaksietu ontakiu atsėgėmė i sava tieva. Tū mažieliu, katrėms tėn pat kakta, tėn pat 

bomba, dā nedėdėlē tesoprasi – juk anei kėisės desietka kartu.  

Dėdėlē pasėdžiaugiau, ka tėi mona aniuolā pasėruodė kap vesā normalė vākā: nekeikou, 

nekernuoji sava kalbuos vėsuokēs mondrēs žuodēs, nesėgiedėji gimtuosės tarmies, nuors ėr didiliūs 

miestūs gīven. Ka ėr tas paršielis ėš Vuokietėjės, kor īr gėmės ėr tėn ēn i muokīkla, metūs karta 

parvažioudams, atsėmėn, kas kāp vadėnas. Ožvės rokoudamuos aple maista – če anam vėskas īr baisē 

skanē: ėr blīnā, ėr kleckā, ėr keptas bolbės so šalta potra. Vo ka jau jied, ne tik ausis lingoujės, bet ėr 

prakaits no nuosės tež. Eso gėrdiejusi sakont, ka tēp īr vėsėms slinkems. No ėr anuo jau nepavariniesi. 

Je ėšēs kuo parneštė, ta kap ežīs mėiliū – par tou laika gali ėr nomėrtė.  

Ačiou Pondėivou, monė̄sėms dā neprisiējė nieka laiduoti. Bet aš tonkē vėn aple tou 

pavuožuojo, kāp bus korėn dėina, ka pati sonerso plaštėkas. Nomanau, ka mona mergas bliaus kap 

avis – vėsė pašalē skombies. Vo anū vākā?.. Kas anus žėna... Musint gailiesės savo muotinu. Eso 

patiemijusi, ka mergelės tor dėdlē minkštas šėrdelės – gal apsėkriuoktė diel šūda nieka. Vaikelē muok 

ašaru neparuodītė: didiesis mitrē vėn ožsėkors papiruosa, biški mažiesnis krapštīs nagus arba kuoki 

šaša atradėis, vo patis malelē, je nebūs spiejė paugtė, lėps tievams i kliebi aba ruopšinsės ont skrēta. 

Tik aš tuokart, je ėr matīso, nebgalieso anū pagoustė...  


