
Pavīda vaizdelē 

Ka tik Jozienē nekliūto... 

Bova laiks, kumet žmuonis iš vėnkėimiu i gīvenvėitė kielė. Ganīklas karviems 

atmatoudava vėsėms kopėtuo po vėina riežieli. Vėinuo ganīkluo bova prirėšta Jozienės Joudė, kėtuo 

– Ontienės Šiemargė.  

I trašū sandieli atvežė daug pėlnū maišū. Žmuonis mėslėjė, ka salietra. Bėndra 

nuosavībė, tanakti bendrā ėr dalėjuos. Ontė bova bistriesnis – grētiau apsėsoka. Ontienė šauk: ,,Tievā, 

tik nebarstīk salietras ont ganīkluos artėi Jozienės robežiaus, ka trašas i anuos ganīkla nenutekieto! 

Juk tėik nešē, vargā...“ Vīrs paklausė patiuos. Po kėik laika pasėmatė ėr rezoltatā! Pasėruoda, baltė 

mėltelē bova priš varpotėnis kemikals. Vėsa Ontienės ganīkla nugeda, lėka tik tas pašalīs pri Jozienės 

robežiaus... 

Sabalis 

Mūsa mažēlis šou Sabalis bova asablīvā žmuogaus pruota. Bent jau pavīdiejė kap 

žmuogus. Dėdėliasis šou Lordis gīvena prirėšts pri būda. Tas mažēlis nosėneš kaula netuolėi dėdiuojė 

ėr jied: ,,Aš torio, vo to – ne! Ė to mon nieka nepadarīsi!” Vo jēgu katės vadėni pri lakanīčē, ta Sabalis 

lak ė nenuoriedams. Vo jēgu nebgal, tad prikas bliūdali! Kou galiejė, dar nešė ožkastė. Vėina karta 

pagruobė bolkas abraka. Nunešė po vuobelė i ožkasė... Vo tėn, kor bovosi, kor nebovosi, vėšta pereklė 

so vištītēs. Pasėkapstė, pasėkapstė... Vo džiaugsma bova luobi atrados!.. 

Sosiedės 

Tik saulė ispinda, tujau Pranienė su Kazienė– i kėima ont soulalė. 

– Gėrdiejē, Pranienė, – Jozienės doktie būs muokīklas dėrektuorė! 

–No, bet nomėj nieka nedėrb. Ni karvelės, ni kiaulelės... Vėsor apžielė!.. Truobuo 

stuotkā vėsomet neplautė... 

–Vo Butkū Ontė seniūno tapa!  

– Nier i kou paveizietė. Pupu pieds vuožė barzdo.Tik lėižovis. 

– Nu, jo. So lėižovio marės išplak, so nagās sobėnės neatsėkasa! Valū Pranielis apie 

anou i laikrašti parašė. Īr ė nuotrauka: tėik parėtos, tėik pastatios! 

– Ale tas Valū Pranielis tuoks čiuopelė atruoda, kad lig pėnkiū nesoskaita. Vo matā, dā 

i laikrašti paraša!.. Tik so paišelio anam ė dėrbtė! 

– Ė anuo pati – čėpnuotės nabaštėks! Praded pėitus vėrtė – gala nier. Ė kuoki tėn kūli 

verd?.. 

– Jog ėr anuos baba vėrtė nemuokiejė. Rusu laikās liōb pardavinietė tuokės posiau 

nupeštas mielėnas vėštas so vėsuom galvuom. Ana parsėnešė tou vėšta, ož karta i katėlāti – galva 

ėšsėkėšosi… Ondou atvėrė, vėšta katietė pradiejė!  

– Liob sakītė, kad ana matuzuoliaus nabaštėks. Ējė karvės mėlžtė i katėlāti. Nebrada ni 

vėina čīsta viedra!..Ė Pranelė doktie muokslus baigė. 

– Matiau!.. Apsėdariusi kap nežmuogos. Basuoms kuojiems, isispīrusi i sportbatius. 

Soplīšusiuoms kelniems… Pasėlėnkė – marškiniū netor… Aš pri karvē tēp nēto! Pati 

nusėmaliavuojusi, vo muotinā negal sėjuona išpruosavuotė: atējė i bažnīčė – kap iš karvės sobėnē!.. 

– Matiau anou bažnīčiuo. Sosieds Pietris nosėpėrka mašinelė ė atvežė. 

– Kap nesenē, tēp ė neėlgā!.. Krovėns pėjuoks! Iki pėrmuojė stolpa. 

– Sūnos Stasioks žanėjės so Leliū Rima – rēk mašinas... 

– Ale ta Rima varėniejuos varėniejuos Stasioka kap vėšta vabala ė prilėpa kap šūds pri 

kaliuošė. Ot, slinka patė gaus!.. Vėsė tėn gol iki pėitu. Daržalis tuokė dėdoma ka šou, pakielės kuojė, 

apmīžto!.. Ė Rimas muotina vīžėnuo vežama. Omžėna sopoliū karalienė! Bet vėsas lėgas išsėlakstė, 

kumet sožėnuojė, ka mona kiaulė padviesė... 



– Kad ėr tas Stasioks gers smertiou siūstė!.. No, bet muotina pati kriaučka – pasiūs Rimā 

jopelė. 

– Kuoki tėn kriaučka?!. Siūdėnaus... Pėrma kodrės sosėkėrpa – nogarā medžeguos 

pritrūka! 

– Šiās laikās – ne dīvā ė be nogarā, ė be priekė. Gėrdiejau, Pranienė, kad ė tava Dalė 

žanėjės so kažkuokiu iš Aprikas... 

– Kuoks tava rēkals?! So savėm rūpinkės! Ot žmuonis pavīdelninkā!.. Tik, matā, kėtė 

rūp – savės nemata! 

Bėndradarbės 

Vėinuo tipinie pruovincėjės muokīkluo dėrba vėsā netipinė muokėtuojė Alduonė. Gera 

spėcelistė, muokėtuojė iki kaulu smegenū. Vėsėms pruopagava pedaguogėnės naujuovės. Laikā, 

kumet muokėtuojems nelēda ētė i bažnīčė, bova praējė. Tad Alduonė kuožna sekmadėini tėn ējė. 

Bažnīčiuo liōb oždegtė žvakelės ta pri švėnta Jūzopa, ta pri švėnta Ontuona. Tonkē bėndradarbems 

liōb pasakuotė, kad dā iš anū laikū žmuonims sāžėnės trūkst. 

I tou patė muokīkla atējė dėrbtė Eglė. Tuoki bėški lebeda. Ana nesėdžiaugė perdietā 

naujēs viejēs pedaguogikuo. Bet dėrba nuošėrdē vākams. 

Alduonė ė Eglė sosėdraugava. Senbovė naujuokė liōb vadintė arbetas atsėgertė. Abėdvė 

liōb rokoutėis api bažnīčė, api darba... Liōb dalintėis nomėnė douna ė pīragās. Alduonė liōb patartė ė 

buitėnēs klausėmās, muokiejė patiešītė, kumet Eglē liob nesėsektė. ,,Po lītaus būs ė pagada!” – liōb 

sakītė. 

Kumet Eglė sėrga, Alduonė duomiejuos anuos svēkata, liōb sakītė: ,,Aš meldiaus ož 

tavi”. Vėinu žuodiu, žmuogus – nuors pri žaizdā diek. 

Eglė daug dėrba, ė anuos vākā pradieje laimietė. Ana baisē dīvījuos, ėšgėrdosi Alduonė 

per puosiedi: ,,Īr žmuoniū, katrėi dėrb senās metuodās ė dā laim”. Žuodē aiškē bova skėrtė Eglē, bet 

ana nejiemė i galva. 

Eglė kap vėsomet daug dėrba vėinamė pruojektė. Ė ruodies, tēp neprastā pasėruošė, vo 

rezoltatā bova šēp sau. ,,Negi kas nuors pasėdarbava?..” – pamėslėjė. No, ėr ėš tėkrūju. Ėš pašalėnė 

žmuogaus atsėtėktėnā ėšgėrda (tėksliau, tas ėš pavīda iskundė), ka Alduonė tor Vėlniou pažintiū ėr 

kad tėi žmuonis retkartēs pataisa rezoltatus. 

Alduonė kap niekor nieka pasveikėna Egle so gėmėma dėino. Po vasaras atuostogu 

atsėnešė dėdėlē skanė vobulū pīraga, klausė: ,, Kāp vasara? Kāp svēkata?” 

Eglė šaltā borbtelėje: ,,Gerā”. Ė nuējė... 

 


