
Karšinčios.... 

 

Onkstīvs rodou. Kumet dā pėivū lig kraujė sāva vinim nesmagiuo šalnas. Kor ne kor 

dongou lėtanėjės koš, kiaura para pastalnie pragoliejė, kū tik gelstė pradiejė lapā. Vuo sosiedu 

tvuoras majadnē romsta nuognē strainės rodėnėnės kvietkas. Skūps, kāp mamālės kastinis geltuons 

saulēlės spindolīs mitrē skaičiou bėrštvina lapos. Ligo nuoriedams soveizietė, a razbaininks vies ni 

vėina nepavuogė. Okatnē nugluosta kuožna. Pasėikdams ė tuolėmiausiuo kertie vėrponti. Lėngvos 

atuodosis ėšsprūst po sorėktavuojėma, ka nivėins neprapoulė. Vuo kor dā kėtė pruocē. 

Nepasėrokouta so patio dėdėliausio suoduos kūlio. Nepasiciekavīta, a teb kībuo 

zgrebnā nērts vuortinklis, katramė dā vakar spordolava tuokė mėnka mosielelė. Rūpesniu daug. 

Dėina so galo. Kāp ka so galo ė kuožna mūsa čiesos. Katrou atmierava Tas, kor sorašė sāva kninguo 

– būtė a nebūtė. Kuožnam atmierouta skalsa pakajaus, a rūpesnē... Ruoduos ba juokiuos 

pruošvaistės. Ka ė kon beprociavuotomi, ėš vėsū pašaliū kāp pėktas dvasės vaipuos niščiestės.... 

Vėina tuokė rodėns dėina, katra ruoduos būtom kāp ė dėdoma anū jau prašliaužosiu, 

kažkas vėskou apvertė ontrēp. Vuo rasintās ruoduos? Rasintās jau ni senē nebova ni laimės, ni 

sotėkėma... tik nesėnuoriejė i tou teisībė veizietė? Rasintās?.. 

Mėslės vėina po kėtuos, ligo žėrnē golė ont skreita. Būtom dėdlē gerā, je tebūtom tik 

mėslės. Anas notraukė palēsta buobas kakarėnė. Nu katruos, ruoduos, ė saulēlės spindolīs 

pasėtraukė i tuolėmiausė asluos kērtė. Bėjuodams pakrotietė, ka ė anam nekliūtom. Ė nebėšlinda. 

Vies ė tas, vėsa dėina trasiuojės po suodna norėma. Vėsė ėšsėslapstė. Kas tik galiejė ė kor 

sogebiejė. Šou, pajotės atēnonti tornāda, vardo – buobas pasiotlėgė, kažkor dinga. 

Vuo kor dingtė mon? Kor? Siedo, ni nepākroto. Ruoduos šėrdės sostuojė. Sostinga 

vėsas, nu mėnkiausės ligi dėdiausės gīslas. Lauko. Kas bus tuoliau? Ėlgā lauktė nerekiejė. Isėsoka i 

alkierio tornads. Katras vėskou nušlous, kas po ronka. Nepalėks nieka. 

– Vuo kuo če riuogsā, kāp kriopis pri pāmata? Ku če pasėdiejē? Če tāva nieka nier! 

Sobliova, ligo devīnė velnē pekluo buobas, kažkumet meilē vadintuos žmuonelė kakarėnė. 

– A dā ėlgā viepsuosi? Aplami to! Luinī, labsardakė, ėštėža, nagaži paskotėnis! Asėls 

bovā, asėls ė nuspruogsi.... – Vės nesėbėng lėtanėjė, katrou prikelts ėš puometės parokoutiuo. 

– Sosėrink rakibuoldos ė dink ėš akiū! Nuors, ne! Nekošink nieka! Tāva nieka nier! 

Obagė to! Paskotėnis viepla, liurbi, nevėspruoti, nuspruoga! Ė kam aš so tavėm žanėjaus?! Ka 

pruociou nogara lėnktė? No ne! Ne diel tuo. – Pėktus buobas žuodius palīd, garsē koknie 

dieliuojami spūtkelē, krūzalē katrėi ruoduos veikē sosmėgs mon ī vepelė. 

Pakelo akis i dzieguorio. Dā tik mėnks mirksnis tornāda. Vuo ruoduos, ka omžėnībė 

prabiega... Siedo ė veizo... ī kažkumet aniuola balselio čiolbiejusė žmuogīsta. Katruos, no niekāp 



neapsėvērt lėižovis patė pavadintė. Aple varda – nė mėslēlės nier... Veizo ė junto, par nogara ligo 

skrozdės nobiega. Nosėportiau. 

Vėins vėinintelis žuodis, dėdėlē štinkous anou aprokoutė, būtom – svetėma... Sovėsam 

svetėma. Tik ligi skaudoma pažīstami, par dešimtmeti īsėriežė ličīnas vingē. Nu pasiotėma, kāp 

vomboulės ėšspruogosės ākis. Katrū tik barva baprimėn jaunū dėinū padėrbta klaida... 

Svetėma, svetėma, svetėma... Nedoudams pakajaus, skomb skaudous, ligo īluos dūris 

žuodis. Svetėma. 

Vės dā nerimstont koknie (ba juokė tėksla) stumduomuos krasės bėldesēms, 

tronkomėms stuotkāms, atsėkelo ėš lieta ė ēto. Vuo mėslies skomb – svetėma. Bedaront doris ī 

kėima, (rasint nuors tėn bus pakajos?) ėšgėrsto: 

– No ė mauk lauk, kloika! Karšinčiau.... Ka ni aigaras tāvės nebūtom!.. 

Mitrē oždariau truobuos doris, ka nuors trumpam negėrdietiuo nesėbėngontė ūdėjėma. 

Tik kāp, kāp oždarītė mėslės? Ė lig skaudoma žėnuojėma – svetėma. Sovėsam nepalēdont suopē... 

Ož skombontius, dėdėlē neteisingus žuodius. Karšinčios.... 


