
Pri alaus buokala 

 

Vėina žėimuos pavakarė, pėrmėjē sosiedā Petris ėr Juonis sorokava nueitė ė barieli alaus 

ėšgertė. Alodie pasijiemė po dėdėji buokala alaus ėr spotkieli žėrniu. Atsisiedosio pri stalelė vīrā ved 

ruoda. 

– A gėrdiejē, ka šiuoms dėinuoms par spauda ė radėjė renk metu žmuonis, – 

gorkšteliejės alaus saka Petris. 

– Ė diel šiuo šimtmetė žmuogaus ēt diskosėjės, – nobraukės potas no lūpu ėštarė Juonis. 

Vīrā neskobiedami po bėški kaštavuojė „Baltėjės“ alo ėr ožkonda vėrtū pasūdītu žėrniu. 

– No, kāp tau atruoda? – viel prašneka Petris. – A gerė metā bova ėr kas geresnė par tus 

metus ėvīka Lėnkėmu padongie? 

Gerdami putuota Klaipiedas ėšdėrbini, aptariniejė, kāp sogriovosės bendruovės torta 

ėšsėdalėna. Džiaugies ka kelininkā aspalta ont kelė lig pat Palonga pakluojė. Dėdelis lėngvoms nujau, 

ka diel salierkas ėr benzina nebrēk ė Skouda bevažioutė – degalėnė če pat, Lėnkėmus. 

– No mon jau baisē nepatėka, ka bėndruovė ėšsėardė, – atsėdosės so pėktomo ėštarė 

Juonis. – Ka parejau ėš sosėrėnkėma, ėš tuo šėrdėis skausma vėns pats pėlna skleinīčė šnapšės 

sokratiau. 

– Mon atruoda, ka bus geriau. Kou nuori, tuo dėrbi, nieks tavės nekamandavuo, – 

neprėtarė Petris. 

– Va, tamė ė reikals, ka dabar rēk dėrbtė. Va, bėndruovie šėik tėik pakošiejē par dėina, 

so draugās kartuoms kiksa solopā. O valdītuos brūkšt kelis litus ė ožraša. Je valdītuojou če, –paruodė 

Juonis so pėršto ė pakaklė, – tad vėsā gerā. 

– Nok a gerā, tad gerā bova. O kou to siūlā i metu žmuogaus kandidatus, sosiedieli? – 

klaus Petris. 

– Aš abėdvė ronkas kelo ož seniūnė Danutė, – brazdindams šaukštieli i stala, tarė Juonis. 

– Noj, noj, tuoki darbšti, maluoni, nerizikauni muotrėškelė, kėtuos tuokiuos rēk 

paėiškuotė, – pritarė sosieds. 

– Metu žmuogaus varda īr verts ėr puons Edmunds Untulis ėš Skouda. A veiziejė, kāp 

ons anou vakara par televizėjė grūmies so krokodilās diel mūsa pruosenieliu – žemaitiu kalbuos ėr 

tarmies apsauguojėma? – sosėjaudėnės kalbiejė Juonis. 

– Regiejau, regiejau. Bet daug ėr pritarė anuo mintims. 

– No vo kou rokouji apie šiuo šimtmetė žmuogo? – kousnuodams žėrnius klaus Juonis. 

Petris, biški pamėslėjės, saka: 

– Mona pruotou bovės prezidents Ontuons Smetuona. Ons sava laikė Lietova vedė 

teisingo, prabaguotiejėma kelio. 



– Je ne Stalins ė Kitlierios, šėndėin gīventomem geriau ož švedus. Ėr lopatū ėš anū 

nevežtom. Ėš mūsa gautom geresniu, – ožbėngė politikoutė Juonis. 

Vīrā ožsiėmuokiejė ėr padiekavuojė ož alo, ėškolniava ė nomus pas sava princesės. 

 


