
Oršēlės ėšdaigas 
(Pāsaka) 

 

Dėdėlē senē Žemaitėjės mėškūs, kažkor netuolėi nu Lėnkėmu, kėla baisos 

sobrozdėms. Ėš pu naktėis atsėrada neregietu padarū – kažkuokiū pabaisu. Būtom stėrna – zoikė 

ausīs, būtom lapė – varlies ākis. Vėlks mėkčiuotė pradiejė, ka pamatė žiuoga – tas betoris vuoveries 

oudėga. Sūdna dėina mėškė bova, – tėkrėjē gīventuojē ėšsėkavuojė kas kor, baisē bėjuojė sosėtėktė 

kuoki balvuona. Ka bėški praauša, vėsė sosėrinka pas lapė. Jug ana mondri dėdėlē, rasiet kou 

sovuožuos. No negal būtė, kad nieks neras kuokiuos nuors geruos mėslės, kap atsėkratytė tū 

pabaisu. Ėr ėš kor anuos atsėrada? Be rēkala anėi bijuojė. Greitā vėskas ėšsėsprėndė.  

Vuo tou tarpo mėška pašalie vīka kėts sosėejėms. Tėn sosėrinka tėi nelaimingėjē 

padarā. Atejė vėsuokiū be jau mėnavuotū: ėr meška so knioisė sparnās, ėr blezdinga so lapės galva, 

ėr dar vėsuokiū kėtuokiū. Vėsė tėi vargšele bova nuognē ėšsėgondė, pasėmetė. Patīs nebžėnuojė 

dėlkuo tuokēs patapa. Kas dėltuo kalts? Toukart žiuogs so vuoveries oudėga ėr sāka: 

-  Mon atruoda, kad če kuokė šetuona darbs. 

-  Nesamuonė – pradiejė šauktė špuoks, kažkuoks neaiškos. Ons bova be 

sparnū, vuo so posnaguoms. 

-  Vo monėi ruoduos, ka mes sapnoujem, – nosprėndė stėrna, ta, kor 

toriejė zoikė ausis. 

-  No, bet vakar mes bovuom nuormalė, – rokoutėis ožsėmėslėjė ėr ta lapė, 

kor toriejė varlies akis. Baisē anā neprėtėka tėi veizuolā. 

No kou bepadėrbsi – bėndruos ruodas anėi nerada. Dar ėlgā taries kou darītė. 

Tou tarpo tėkrėjē mėška šeimininkā, vėsuokėi padarelē ė žvierelē, katrėi toriejė 

normalė ėšvaizda, sprėndė sava pruoblemas, – kāp berēks gīventė, je baimė ėš krūma ėšlīstė. Juk 

nežėnuosi, kāp nosėteikė īr tėi padarā. Anėi nežėnuojė ė nepavuožuojė, kāp jauties tėi pabaisas, kad 

anėi patys bėjė pasėruodītė.  

Vuo ėš teisībės bova tēp: senuoji ragana Apuoliuonėjė toriejė daug anūkieliū. Pati 

mažuoji Oršēlė da gerā nemuokiedama skaitītė bortu kningas, sosėmaišė, bemiegindama bortė. 

Baisē bėjuojė sava babas, ėr nieka anā nesėsakė. 

Nelaimingėjē žvieris sosėtarė eitė pagelbas ėiškuotė pas raganas. Rasiet ana kou nuors 

žėnuos ė padies. Nosėmėnėi, ėšvargėi, nejiedėi ėr negierėi žvieratā ėškeliava pas Apuoliuonėjė 

prašītėis pagelbas. Juk tor būtė kuoks nuors būds anėms atbortė. 

Kels pas raganas bova baisī sunkos. Reikiejė brautėis par vėsuokius šabakštīnus, 

dėdėlē tonkē soaugusius krūmalius, papartīnus, pelkīnus, gīvatīnus. Pu bėški, pu bėški anėi bruovies 



i prīšaki, pakol sorada tou vėita, kor prasėded raganas Apuoliuonėjės valdas. Ni biški nepageriejė – 

dar tuolėi anuos truobalė ont vėštas kuojės. Tiktas vėsuokės baidīklės gousdėn, kažkas kažkor klīk, 

šnar, šnīpšt. Drebiedamė ėš baimės, sovargė, šēp ne tēp prėejė tou budinka. Gerā, ka Apuoliuonėjė 

bova poikē nosėteikusi. Pamatiusi tus nabagus, dėdėlē joukies. Vėsos mėšks skombiejė nu anuos 

kvatuojėma. 

Mažuoji raganelė Oršēlė pasėkavuojė pu skrīnė ėš baimės, pamatiusi kou prėsėdėrba. 

Vuo be rēkala. Babūnė anou baisē mīliejė ė nebova pėkta. Biški sovaksiejė, kam lend ne pri sava 

kningū, so šloutražio pamuojava gousdindama, kad noplaks. Toukart jiemies atbūrėma. Kuoki 

posdėini ana varga, pakol vėsė žvieratē pasėdarė tuokēs, kuokēs bova ožgėmėi.  

Oršēlė davė žuodi, kad nikumet neblīs pri kningu be babūnės žėniuos. Pasėžadiejė 

dėdėlē greitā ėšmuoktė truopne skaitītė, ka daugiau nikumet neprėsėdėrbto tuokiū nesāmuoniu. 

Ėšgelbietėjē žvierīs prėžadiejė būtė da geresnė ė neskriaustė ož savi sėlpnesniū. 

Nu tuo karta Lėnkėmu mėškūs bova taika ė ramībė. Vuo žvierelē ėšmuoka vėns kėta 

soprastė ė ožjaustė. Kėik tēka gėrdietė – Oršēlė ožauga ėr tapa nuognē gera raganelė, katra vėsumet 

pagelbiedava ė bieda papoulosėms žvierims. 

 


