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Pīragu visokiū, i so agounuoms, i so ouguoms, ir bulkutes, ka mūsa daug bova, 
i sausainius kepė. Ojej, maiša prikepdavuom, maišas didžiausis. Lėipdava mum, 
vākām, atsėneš berža šakelė, nulupto beržo šakelė, ė plakt baltīmus. Plakt so tuo 
berža šakelė, kad pasidarīto potas. Nulopi i plakt, labā gerā ēdava. 

Irena Teresė Klapatauskaitė, Akmenkalių k., gyv. Kaune. Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Babka

Kepė, ka būs balius babkas lioub poudi aukštam. Kaimīna lioub atēt, i rīnki mūsa 
kaimīna lioub netoriejė tuo pečiaus tuokė. Lioub atēs priš baliu. Babka muoliniūs 
poudeliūs (apie 30 cm), ana kėls. Uo čia tou pouda cinkt – pardauš. Padėrbs co-
kraus pudras, a kavuos idies, apteps, ka nobiegto vėsor. Ė čia saldainēs tuokēs 
mažās spalvuotās (puošdavo). Ka ēs pri giminiū i vestovės, vėsumet rēk neštėis 
svėista, kuokė a žosi, a kuo nuors papjuovėis, ė tou babka. Be babkā – kor to ēsi...

Rauginta sola

Aš eso girdiejosė, ka soluos lioub ėšsėgrėžt‘ė. Mūs tievā lioub ėšgrėžtė vėina 
berželi. Lioub sakīt, ka i sola dounas idies ė lioub ožraugt‘ė – vasara šėinpjūtie gie-
rėms kažkuoks. Bet tuo mes nesam kaštavuojė. 

Alos

Alu ta jau dėdėlē (darė). Verpelė bova aukšta. Šventē ta jau vėsada. Cokrėnius 
runkelius lioub sutarkavuos, vėrins, vėrins ka palėktu saldi ta runkeliu srioba. Tou 
srioba sopėls i tou verpelė medėnė. Ė tėn idies, pavėrėns, idies apīniū, idies mėiliū. 
Vuojergau, ka putuos, ka potas bova per posė stiklėnės. 

Irena Kataržytė, g. 1937 m., Latvelių k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.
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UAB Vakarų spaustuvė
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2019 m. vykusi Kretingos muziejaus etnografinė ekspedicija skirta kalbiniams, etnologijos 
ir folkloro tyrinėjimams Darbėnų seniūnijoje. Knygelėje publikuojami tekstiniai 
ekspedicijos audio įrašų šaltiniai, žemaičių tarme supažindinantys su vietinių gyventojų 
atmintyje gyva tradicinės gyvensenos raiška.
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2019 metų etnografinės ekspedicijos medžiaga
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vietos ir žmonės





Bėgantis laikas keičia mūsų kraštovaizdį, pasaulėvaizdį ir gyvenimo būdą. Šis lei-
dinys skirtas tradicinei Kretingos rajono dalelės kultūrai, kuri neišvengiamai patiria 
laiko įtaką ir kurios fiksavimas kasmet įgauna vis didesnę reikšmę.

2019 m. Kretingos muziejaus etnografinė ekspedicija vyko Darbėnų seniūnijo-
je: per 30 dienų aplankytas 21 kaimas (Daubėnai, Kadagynai, Lazdininkai, Mažu-
čiai, Aušrakaimis, Auksūdis, Sūdėnai, Benaičiai, Lendimai, Senoji Įpiltis, Plokščiai, 
Peldžiai, Mažonai, Dirgalis, Grūšlaukė, Kumpikai, Šlaveitai, Akmenkaliai, Vaineikiai, 
Kašučiai, Užparkasiai), pakalbinti 54 vietiniai gyventojai, pas kai kuriuos iš jų vyk-
ta ne po vieną kartą. Surinkti pokalbių audio įrašai saugomi Kretingos muziejaus 
moksliniame archyve ir atviri kiekvienam, besidominčiam mūsų krašto kultūra ir 
praeitimi.

Vienas pagrindinių ekspedicijos tikslų – užrašyti vietinių žinomus (atsimenamus 
ir dabar vartojamus) vietovardžius, kadangi ekspedicija vyko vietovardžių metais. 
Domėtasi ne tik gyvenamų vietų vardais, bet ir žemėvardžiais, apimančiais kalnų, 
laukų, dirvų, arimų, pievų, ganyklų, miškų, kelių, takų ir kt. vardus.

Žemėvardžiai yra labiausiai kintanti toponimų grupė, jie atsiranda ir išnyksta 
keičiantis istorinėms ir socialinėms aplinkybėms. Deja, laikui bėgant jie grimzta 
užmarštin: štai nuvykus į Daubėnų kaimą paaiškėjo, jog iš Lietuvos žemės vardy-
no anketose XX a. IV deš. užrašytų 26 žemėvardžių jau žinomi tik du: Verksmalė 
ir Žydiškės. Ne ką geresnė situacija ir kitose vietovėse: Šlaveituose atitinkamai iš 
47 žemėvardžių iš seniausiųjų vietinių gyventojų pavyko užrašyti 2 (Lanka, Kuitės), 
Vaineikiuose iš 40 prisimenami 6, Akmenalėse – 7 iš 36 ir t. t. Vis dėl to, vietiniai 
atsimenamus senuosius žemėvardžius gali lokalizuoti, papildyti ir patikslinti infor-
maciją apie vietas, nusakyti jų ypatybes, padėti išsiaiškinti pavadinimo motyvą. 
Visa tai – neįkainojama etnožinijos dalis.

Nepaprastai džiugina tai, kad žmonės gali papasakoti su įvairiomis vietomis su-
sijusių nutikimų, vieni tokių – ypatingai įdomūs sakmiški pasakojimai „apie baidy-
mus“, kurių šiame leidinyje pateikiame visą pluoštą.

Vietinių atsiminimai, folkloristų renkami kaip gyvenimo istorijos ar asmeninės 
patirties pasakojimai (angl. life stories; personal expierence narratives), kita pasa-
kojamoji tautosaka taip pat buvo ekspedicijos akiratyje ir yra lygiavertiškai prista-
tomi šiame leidinyje. 

 Publikuojame tik dalį ekspedicijoje užrašytos medžiagos. Visi tekstai – šifruotos 
audio įrašų dalys, tad gali būti naudojami tiek pažintiniais, tiek moksliniais tikslais 
kaip šaltinis. 

Esu dėkinga visiems pokalbininkams, atvėrusiais duris į senąjį mūsų etninės kul-
tūros pasaulį, į kurį kviečiu skaitytojus. Taipogi dėkoju savo kolegei Aušrinei Kas-
peravičiūtei, keletą savo laisvų vasaros dienų kartu vykusiai į ekspediciją ir vėliau 
prisidėjusiai prie jos medžiagos tvarkymo.

Etnokultūros skyriaus vedėja Inga Jurginienė
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VĖITAS
Kāp žmuonės gīvena, tēp ė bova – bova vėinam kaimi gīvena sava žemie ė vākā, 

ė tievā, kėtor niekor neėšlēda ni tarnautė – sava žemie dėrbkėt vėsė, vot ė pava-
dėna ton, bova Mončē – Mončiū kaims: Mončius Valis, Mončius Vītauts, Mončius 
Ontuons... Ė vėsė sava žemie. Ė vākū neleida kėtor: ėš tuo patėis kaima turiejė 
pasėimt‘ė mergelė, vaikielis mergelė, ė tam patem pastatė trobales – ė gīvenkit. 

Paskiau ejė Pieteraitē – raitielē, kėta nieka. Piestininkā ė raitelē, piestininkā i 
raitelē vėsam tam kaimi so terbaliems. No, ė ožrašė: „Pieteraičiu“. Matā, pieškuom 
ējė žmuonės i raiti juojė. Ė ožrašė: Pieteratiu kaims. Ējė po kaimus rašīdamis ė kėta 
nieka nematė – piestininkā ė raitielē, piestininkā ė raitielē, ė ožrašė i ton žemielapi 
sava „Pieteraičiu“.

Toliau ēn, čia pat Pieteratiu, Obagėškiu kaims. Ēt ėr ēt, ēt ėr ēt, kėta nieka ne-
mata – obagā ė terbas, obagā ė terbas... No ė vėsa laika, kėta nieka nematė, no ėr 
ožrašė „Obagėškiu kaims“.

Obagėškiu praējė ‒ tujau pat Darbalės, čia Darbalės kaims šiuo posie, kels on-
truo posie. Kėta nieka nematė – darbi ė darbi žmuonės, darboujės ė darboujės, 
žmuonės vėini, ė dėrb, ė dėrb, ė dėrb, ė dėrb... ėr ožrašė „Darbaliu kaims“. Tēp 
bova. 

Kėtuo posie akmenis, Akmenalē – kėta nieka, ni žmuogaus, akmenis ėr akme-
nis, opalē, akmenis ėr akmenis. Ėr ožrašė „Akmenaliu kaims“.

Uo Grūšlaukė... kažkāp ējė, ėrgi tēp pat, griūšē ėr griūšē, ėr laukā, ėr palėka 
„Grūšlaukis“.

Uo kas jums pasakuojė? 
Nebie tū žmuoniū, ėr aš dā jauns bovau, kāp tus kaimus ka rašė. Senelē mum, 

jaunīsīms tēp pasakuojė. 
Tievā bova ėškeltė i Pluokštius. Vėsa laika pas tievū būs gegužėnės, lioub ėš čia, 

ėš piliakalnė važiout. Oužouls ėš puo keliū karū, kelis īr praleidis. Vėdou kuoplīčelė 
bova. Kniežā padarė, ikielė. Bova buočiu, pruobuočiu, bova diežēlė, žmuonės pinė-
gos nešė. Kikvėins bova pasėsuodėnis oužoula, rubežē bova. Ė dabā tebie Pluokš-
tiūs, ont Grūšlaukės važioujint. 

Uo pėivas bova so pavadėnėmās? 
Kap tad – kėinuo žemė, tuo ė pavadėnėmā: Knieža žemė, Viluckėnė, Viluckėnės 

mėšks, Viluckėnės žemė, ė dabā tebie.
Mon miniejė Žiūrinalė...
Žiūrėnė, čia pat, ontruo posie gelžkelė. Negaliejė ne īet‘ė, ne išēt‘ė, kāp žiūrė, 

kuošė. Kėta karta ėš avižėniū mėltu vėrė kuošė, ė ta kuošė tēp drebiejė. Ė ton Žiū-
rėnė pavadėna tēp, tuo jau aiškē žėnau. Aploukālė čia pat. Tėn lėndrės, džiūglns – 
aplouka. Aplēsts lauks. 

Uo mėšks?
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Žiūrėnie, aploukalie – kam to tėn gausė, krūmīna, karklīna...
Konigėnė pravadėna ka ten kėts nieks negīvena, konėga vėinis, ė lioub kar-

tuoms grajīt‘ė. Ė vėina karta tesograjīs vėsė susiedėj – ė tuos kuortas nebdēr. Ėš-
met, tujau ėš naujė, nes ėš pinigū, ėš dėdelė torta grajėjė – ka neėsėžiūrietom i tas 
kuortas, ka nesektom palei tū kuortu, vėin naujės. Ė rītmetie, saka, puo dėdžiausi 
kreži tū kuortu ėšnešdava lauk, tėik anėj, tėj konėgā [lošė], ė pravadėna „Konėgė-
nės kaims“. Uo dabā ī pravadints Golbėnā – ėškasė prūdus tuokius ė laikė žovis tėn, 
kėta nieka, laikies vien golbės. 

Kurēs laikās tėj konėga?
Senē senē, šimts metu ė daugiau. Pasakuojė vėsė senėiji, aplinkinē. 
Uo kor īr Menkiu Kasinalis?
Bova tuoks paprasts kels ėškasts, ė kėta nieka, važiava čia šitā ėš Šventājā so 

menkiems. Kas so dvėratiu, katras neštinā, katras vežtėnā, ė pravadėna „Menkasi-
nalis“. Asfalts, kor ēn nu Grūšlaukės. Mes važioudavuom so dviratēs. Dā šešė kiluo-
metrā tėisiau īr par pėivas. 

Vyras, g. 1940 m. Pėteraičių k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Aš trisdešimt devintās eso gėmosi, priš kara. Kėik aš daba atsėmėno, ka maža 
bovau uobelis tėik lioub nedėigt, kėik ka griūšius lioub dėigt [Grūšlaukėj]. Kėik bova 
priš bažnīčelē senājā, kor nudegė − tėn bova dėdėliausis suodnālis, griūšē vėinis. 

Ont Smeltē Klevīnā. Mėšks bova riežēs, ė žemė bova riežēs, paskiau matininks 
atmierava i gabalos dėdėlios. Baries, rėjuos, ka vėinam gera žemė davė, kėtam 
bluoga. Ė čia parinka žemė gera, ka čia matininks bova pri mamūnē. Uo Daukšam, 
ontruo posie kelė, biedavuojuos, ka kerinuojus tuokius davė. Tēp ė mišks bova 
riežēs: ė Daukšams, ė Kniežuoms, ė Šuoblinskems... Platēsis, Siaurāsis − kuožnam 
dalelė ėšmierouta. Ė mūsa tebie Platēsis ė Siaurāsis.

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939, gyv. Mažonų k.
 Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Kelē: kasinē ė ruonīčės

Senuoviškā nieks nesakė, ka kels – kasinīs. Seniau žmuonīms bova ėšdalīta ke-
lius taisīt, ūkininkams. Atmatous ūkininkams. Rēk ēt kasiniū tvarkīt – nesakīdava, 
ka keliū tvarkīt. „Kuriou parejē?“ Kasinēs. Ka lioubu ėš Darbienu ēt pieškuom. Lio-
ubam ēt par Kumpėku kaima. Sakīs, rukous „Ejau teisiau par Kumpikus, kasinēs“. 
Kasinīs – didiesis kels, ulīčės – kor i kaima sok. Kuožnus vėins kėims toriejė sava 
ulīčė ėšvažiout‘ė kor nuors. Ėlguojė ulīčė par kaima, paskiau tou ulīčė ėšvažious i 
kasini. Ont Smeltės skaities Akmenaliu kelalis. 

Ronīčė, ronīčālė – [toks keliukas, kad] skaituos pavažiavo so ratas, so doum ar-
klēs. Daugiausia tuos ruonīčės bova par žmuoniū... rėbuos, daugiausia bova so-
sėdiejė. Pagal sava rėba toriejė sava ronīčia. Grikpiedē nelioub važious ulīčė, anėj 
sava ronīčė pamiškie [važiuodavo].

Stanislava Laukienė-Ruzgailaitė, g. 1939 m., Grūšlaukė.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m. 
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SŪDIENĀ. Velnė kels

Čia bova padarīta – a ne Gadeikė lonkuo – vėsa lonka tuoks, bova tuoks tarps, 
bova kėisiokā vėini. Tēp padarītė kėiskiokā. Lioub, saka, seniau vadintė a „Velnė 
kels“, a „Velnė tėlts“. Kėts nieks nebova, kāp tuokėj guzā, tuokėj kelmiokā, tuokėj 
apaugė, tuokėj ėš žemiu ėškeltė. Kuokės smėlgas – nieks tėn ė neauga. Lioubu ė 
vadintė, saka, a „Velnio kels“, kažkāp, musiet ė dabā ons tebie, neišnīška. Nu pakal-
nės iki pat opės ējė. 

Valerija Petrikytė, g. 1952 m., Sūdėnų k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

VAINEIKĒ. Krīžē ė kuoplītstolpē

Pas Akmenuos tėlta važiava jaunėiji – pasėbaidė arklē, važiava jau ėš bažnīčē, 
tėlts bova, arklē statė i opi, opis gėli. Tėj arklē priplaukė pri kronta – negaliejė beiš-
lėptė... ė tėj jaunėijē abodo noskėnda. 

O jaunieji užsimušė kuriais laikaisi?
Mamas augėmi. Tėn bova švėnts Juonielis pastatīts. Lioubam mama malda 

sakė, ka pro tėn važious: „Švėnts Juonā Krikštītuojau, to buvā pri mona krėkšta, 
pribūk ė valonda mona smertėis. Amen“. Ė tuokė lioubam jau ėšmuokt‘ė. Pro ka-
pus lioubam etė – Omžėna atėlsi. Pruo krīžio krīžkelie – tas īr Nazarėnskāsis krīžios, 
ė mama išmuokė: „Jiezau Nazarienā, žīdu karaliau, pasėgailiek“. Ė čia [yra] paprasts 
krīžios, ka ētė. Ka sostuojam pas Sontakius lioubam puoterius kalbiet‘ė a Omžėna 
atėlsi. 

Monika Ruzgailienė-Rutytė, g. 1936 m. Vaineikių k., gyv. Girtiškio k. 
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

VAINEIKĒ. Vėitu vardā

Je Tamista atmenat, gal īr kuokėi... ar tai dėrbamas dėrvas ar pėivas šėinauja-
mas? Gal bova ka žmuonės ožvadėna savās pavadėnėmās?

 No, īr īr, Līnkstontiuojė, Vainėikiūs. Šėtā un Darbienu, ta lonkelė, tuoks īdo-
bėms. Vės tou če vadėn. Če vės tū lauka, par tū kielė un Darbienu važioujėnt. Līnks-
tontiuojė. Pelkė ī. 

Pelkė, tēp ė sakīdava, tesiuog? 
No, sak i pelkė ikrėta karve. Kuol bova nameliorouts, tėn maža paretama, tėn da 

ė grindėnīs ī, vėituom, kor anėi parėj tėn i mėška, tuoliau. Kūlgrinda. Kelalis tuoks 
ī. Ten nivėina meta bādė. Ēj tėn veiziet. Bet žėnā, kāp praēj meleracėjės vėsor – 
nabožkliūsi. Jau tuos lonkas daba ī nabipelkės, vo galė golietė, ėlsiet. 

A dėdelie ta pelkė bova? 
No, kuokėi dešīms hektaru. Ana čėšta prasėded, ė paskou tėn, līg pat mėška, 

ī ont Šlavetu. Če tas lauku gals. Bet daba, ka nosausėna, nieka nabsoprasė tuo. 
Vėsks keitas.

Mon aiškėna, ka kelalis kuoks tai ējė? Vo tas kēls bova arklēs ėšvažioujēms a 
tėk piestėjē? 
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Tėn važeva ož opėi, kor mėšks. Ī vadėnamas – Platiuosės. Tou kelaliu galiejė 
ėki Platiuosės novažiout. Tas kelalēs lioub ė šėina parsėveštė, brastva bov, tėn par 
Šlaveitopė.

Paskou, ka žemės refuorma, ka praēj – jau savėnīnka, jau i tuo vėsi nabējė, vo 
pėrma sakė, ka bova tēp: ožtvierė lauka ė pasakė: šimēt če bus pūdėms. Gana vėsi 
kiaules, gana avis, gana veršius, kū – vėsus kaims.

<...> Bova tuoruoms ėštverta.
Vo tuos tvuoras bova medėnės? 
Bova mėita ė spīgliouta viela. Bova ė medėnės dar. No Barkieliu pose tabėbova 

medėnės. Aš dar atmeno, piplīs bovau – tabėbov(a) medėnės.
Vo tuos medėnės, kāp? Ėšėlgā? 
Ne, tēp golstē. No, tuora vadėn, no nažėnau, žiuogrio vadėn, tēp šėta, kad lio-

ub, tuokė onta kārti ka sokėš ė vėniu ka narēkt, parkėš tuokė pīnėm ė skaities 
žiuogrio. Vo če bov tuora ė vėsks. Ė sakīs tuoru rēk ēt taisīt pavasar. Ka nēto gīvole, 
naėšklīsto tuoliau. 

Vo tus žiuogrius ėš kuo lioub darīs? 
Žiuogrius darīdav daugiause, je dėdėls egles kėrt, ka ėlga laikīt. Nogeniej tas 

egliu šakas – drūktuojė gāla. Ė nūlopts ė ėš anuo, tuos tris kārtis tēp šėtā – ėspruo-
gīnsė. Vėina ėš vėina posie, kėta ėš kėt. No, ėš egliu. Mėitus oužoulėnius, ka torie-
sė – šakas. No, oužoula šakas. No, ė mūsa tu mėitu īr. Ėš buočiaus so tievu tvierė-
ma. Dar īr šėtā, atstatė žemė, dar vėins kėts tabie.

Kėik laika, a noj?
Vėskas bova so laiko dėrbama. Je snėga a lėjė – nējė kėrst mėška. Žėnuojė, ne 

kāp daba – urā, čėr, čėr – varna ožvedē. No. Ėš kor tėi rousta laikuos, kāp gelžėnē ī. 
Vo tus baslius oužoulėnius da apdėrbdava, ka ėlgiau laukīto? Neapdegindava? 
Nieka. Nedegėna, ne. Bova mėitā – žemaite sakuom. <....>
Kuoke tėn vėitelė bov, kor vaidenuos? 
No anėi i Gargždūp ējė, aš nažėnau kāp tū lauka vadėn. Paskou če tėi Klecē, 

Būtpečē tuoliau īr. 
O Klecē ė Būtpečē, če kap kaimā? 
Ne, ne. Gyvenviets tuokėi pavadėnėmā. Anėi i žemielapi naiēj, tou kaima. Tik 

vadėna Klecēs ė Būtpečēs. Kleciūs ī kapalē, tėi šėtā.
Kor natuolėi Gargždopė? 
Noj, noj ontruo posie če jau i mūsa posė, i kairė, i Vainėikiu. Tėi kapalē ī bovė 

jau tėkri tuo kaima. Če laiduojė. Če pasakuoj, ka māra metās bova, tėi ka mėrė, ka 
nieks ni grabū nadārė. Arkli pasėkīnkė <...> atēj jego jau esi maru tuo krėtės, vīra 
nūvež tėn ė tėisiau, i žēmė noleid, ėškās doubė ė ožkāsė, ė vėskas. Kleciūs tūs.

O tėn gīventuoju kėik bova, Kleciūs? 
Aš seniau, ta nažėnau. O dabā kėik če bova šėtā <...> ketori kėimā. Ė paskiau 

Dubašē toriejė ētė. <...>
Būtpečē katruo vėituo?
Būtpečē tarp tū Kleciu šėtā <...> pri Dubašiū, tam kampelie. Tarp Kleciu ė Du-

bašiu, tas Būtpečis.
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Vo ta posė, kor tas Gėrtėškės? 
No Gėrtėškė bov kaimālis. Vėina vadėna Vėlka lauks. No, ka tėn daugiau lioub 

atēt papjaut, sakīs Vėlklaukie. Vo če tuo posie, Galalis bov. <...> Vaineikiu Galalē. 
Šiuo posie opės. 

Vo gal aple tuo krīžiu kažkuo žėnuot? Kāp anou vadėna? [Vaineikių kaimo kry-
žius sankryžoje].

Kaima krīžius bova če, nikuokiū tu istuoriju napasakuoj. Baltāsės Krīžius. Pas 
Baltojė Krīžiu. Majū gėiduojė. Šālta būs, pasakīs. Paskou lioubam noētė, ka ė sa-
vietū metā bova. Dabā parstatiem, tas krīžius bova sopovės. Če dar Tamošauskis 
švėntėn.

VAINEIKĒ. Marū kapalē

Aplīnk Muotiejauskė tėk ī marū kapalē, tėn mėškė. Kėt saka, če sokėša švedus. 
Kėik eso gėrdiejs nu senesniu. Kad jau korše, tėi žemaite, ka cholieras naožnešt, 
tam paopie, sovėlka ė ožkasė. Korius bova ėšmūšė. Savūsius kėtēp laiduoj – fakts. 
Vo priešus, ka tėi nužīgev nalaiduojė, patvarke mūsa patės vīra. A laikīs, ka chaliera 
būt? Gal daugiau Dėiva bėjuojė žmuonės. Būt sobovė i tou pelkė ė pasėbėngė. 

VAINEIKĒ. Sontakė brastva

Vo tou brastva, ožsėmėniet, īr brastva?
No, par Šlaveitopi. Če trīs opalē ī pagal kaimus pavadīnt: Šlaveitopis, Vaineiko-

pis, tėn tuoliau Šokopis. 
Brastva so pavadėnėmu bova?
Ne. Tėktā tuo brastva, kor nu kelė ēsat pru tus kapalius, tėn sakīt – par Sontakė 

brastva. Tėn soēt Akmena šėtā, parēt ė Šlaveitopis tuo vėituo kērt. Vo tėn, on kalna 
ī tatā tėi kapalē. 

Ė so vežėmu pravažioujama? Neklīms? 
No juk, so kou važeva – so ratās, so komeliems. Daba napravažiousė. O so trak-

tuorēs pravažiou daba, par vėsas brastvas. 
A dar so traktuoriom važioujet?
Važioujo. 
Ėr par tuo brastva? 
Ne. Aš tėn nieka natoro padiejės, o kuo aš važiouso. A sakīs, ka pramīnts takās. 

O kuo aš tėn dėrbsio. 
Celestinas Ronkaitis, g. 1942 m., Vaineikių k. 

Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

ŠLAVEITĀ. Koitis

Če bov(a) dėdeli mėškā. Če bov(a) – Anožē gīvena, Vėnskā gīvena, Muotėjauskē 
<...> gīven(a) – ketori kėimā. Ė bova vadėnams tėn – Koitis bov(a). To isėvaizdouk, 
Šlaveitā, bet bov(a) pavadėnėms – Koitis. Ka ė mūsa vaikē paauga, do bruolē pa-
auga, dėdel(i) bova. Juozas ėr Antanas bov(a) – abod(o) ī mėrus. Ka lioub noētė i 
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šuokius, lioub sakīt (Muotiejauskė bov(a) do vaikē, mūsa do ė Vėnskaus do): „Koitė 
vaikē“. 

Sakuot Koitės tėn. Ta Koitis, ta jau ėr mėšks tēp vadėnuos ėr tuos truobas, kėi-
ma?

Noj, Koitės. O tēp – Šlavėitā bov(a), Šlaveitu kaims priklausė. Bet tuoks pavadė-
nėms bov(a) – Koitis. 

O kon če reišk ta Koitis?
O ka matā, mėšks bova. Kėta kart(a), matā, kuokėi žuodē bov(a)... Mėšks. Vadėn 

koitēs tuokēs, tas mėšks... No ė palėka vėsus kaims – Koitis, Koitis. No paaiškīnt, 
no ka, matā, mėšks īr. Koitelės mėšks – tuokėi nadėdeli būt mėškelē. Matā, mūsa 
vėns bov mėšks (dešīm aktār(u) a dvīlėk(a), kėik tėn bov(a). Skrėpkaukė mėšks viel 
šalėp, viel tepat, no Anužē gīvena, no šėtā, Anužems viel mėšks bov(a), Vėncka viel. 
Ė tuokėi mėškelē bov(a) ta tā, puo dešīm, pu dvīlėka ektāru a pėnkuolėk(a), Anužė 
rast daugiau tėn bov(a). Ė vadėnuos Koitelės tuokės, tėi mėškelē. No ėr pagal tou 
koitelė ējė Koitė kėimā.

ŠLAVEITĀ. Kalnu kėimā

A Šlavėitūs gal īr kuokė pėiva a ganīkla, kažkāp vadėna?
No rāst ī. Kāp če lioub vadīnt. Kartās ūžkrīnt – nabatsėmeni tou muomentu a 

tēp. Češtā lonka bov(a) ė tėi kėimā bov(a). Ož ta lonka gīven(a) žmuonės ė bova va-
dėnam(a) Kalnu kėimā. Bov(a) keli. Bov(a) Drosotis, no tėi Martīnkā bov, Kniūkštā 
bova... no ė bova Kalnu kėimā. O vėsė Šlavėitam prėklausė, bet tuoks pavadėnėms 
bov(a) – Kalnā. Bėšk matā, aukštiau bov(a) ož ta lonka, če. Tujau – Kalnu Kėimā.

Magdalena Daukšienė-Petrutytė, g. 1929 m., Šlaveitų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

GRŪŠLAUKIS. Puonios luova

Uo čia ka ont Salontū esi, ka ėš mėška ėšēti, bėškilelė paējus, nedaug ‒ viel 
bova opalis, ė tėn pas tou opali vadėnuos „Puoniuos luova“. Kad aš maža bovau 
aš lioubu močiutės klaust‘ė: „Vuo diel kuo tėn Puonios luova vadėnama, kāp tėn 
bova?“ Saka, vežė puonė, ėš kor bova aš jau nežėnau, vežė so vėsa luova pri dak-
tara. Ė numirė tėn. Ė palėka Puoniuos luova ta vėita. Ka lioub sakīt‘ė: „Atejau pri 
Puoniuos luovā“. Tėn bova opelioks ė tuoks tiltielis. No, ė skaitės tas tėlts vadėnuos 
Puoniuos luova. Vežė puonė so vėso luovu pas daktarus ė numirė. Močiutė ka lio-
ub pasakuot‘ė, Ruzgailienė Uona, ana bova ėš Smeltės. 

GRŪŠLAUKIS. Raganėnė kalva

Paskiau bova Raganėnė kalva – saka tėn raganas šuokdava ont tou kalvā. Tėn 
dėdelē ougu lioub būt, žemougiu. Nu mūsa nomū netuolėj bova, lioub ēsem vakā 
i tas ougas. Jau po vėina nēsem, sosėtaisīsem būrie. Sakīsem: „A nepamatīsem 
raganu?“. Ka lioub sakīt, ka šuoka tėn. A ten bova, a nebova.
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Grūšlaukė varps

 Pri mėška gīvena [brolis su seserimi], bova baguotė skaituomis, vėsė skaitė, 
kad anėj auskineliu tor. Ėr ėš rabauninku ronku numėrė, ožmušė tuo gaspaduoriu 
pāti. Ontra mēta puo tuo Ontuona ožmošėma, no ė pradiejė tou Barbuora kalbint 
Duomarks, Vičiolis – bažnīčės komiteta vīrā: „Barbuora, to kou nuors īteik bažnī-
čē, vis tėik žemė ė tėj būdinkā kam nuors palėks“. Ė tas varps īr anuos īteiks. Anėj 
važiava i Lėipuojė, ožsakė tou varpa. Anou ožmošė 1939. Uo tuo varpa anėj īteikė 
1940 m. Mona mama toriejė nuotrauka, ka tuo varpa švėntėna – Barbuora sied 
balta skareli apsėguobos puo tou varpu. Vuo mona mama saka, tas Ontuons tėik 
bijuojė tū rabauninkū... ons drabūžiu nakti nedaries. So kou bova apsidarės, so tuo 
goliejė. Vuo sekmadėinie rīta, ka pažadins šeimīna jau, ta tuokart nosėdarīs drabu-
žius. Vuo paskiau, jau ēs i bažnīčė, apsidarīs, je nēs – parsėvėlks švarius baltėnius. Ė 
vėsumet bova brauniks puo puodiška. Vuo prašau – vis tėik ėš tuos ronkas numirė.

Stanislava Laukienė-Ruzgailaitė, g. 1939 m., Grūšlaukė.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m. 

BAIDĪMĀ
Ne kuožna vėina baida – dėdelē švėnta ė dėdėlē griešna. 

Monika Ruzgailienė Rutytė, g. 1936 m. Vaineikių k., gyv. Girtiškio k. 
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Ni tuo vīriška, ni tuos muotriškas

Īr pasakuojė, ka tėn kažkumet, īr mama pasakuojus, ka tūs Perkūliūs, tėn ėš Dar-
bienu parējus, tuoks žmuogos, par kuokė tėn vėitēlė ējis, saka: „Aš veizous – mie-
nou švėit, gražė naktis, aš veizo – pareit vīrišks ė muotriška priešās moni, – saka. Ė 
kėta karta bova tuokės koskas sosėsiaust‘ė longoutas. „Aš veizo, ka mienou švėit, 
rauduono ė joudo tuo kosko ožsėsegos. Ėr aš jau čia pareito, vėin tou takeliu priš 
kėts kėta, ana ėš Nausiedė. Aš tēp nosėlėnkiau – nosėšnīpšio nuosi, nosėvalīso, jau 
čia „Labas vakaras“ rēk sakītė. Saka, atsėkelo – ni kuokė žmuogaus. Ni tuo vīriška, 
ni tuos muotriškas. Saka, šauko: „A čia bovuot kas?“ Nieka, ni čiukšt, ni brikšt. No 
aiškē matiau sava akimis, nē gėrts, nē kou... ka parējė vīrišks ė muotriška. 

Kelkis ėr ēk lauku

Īr tūs māra kapaliūs, īr pasakuojės tuoks jau ne mona metu, tas īr panašē beveik 
bėški jaunesnis ož mona tieva. Ons saka: „Aš bovau jauns, bova Grūšlaukie šuokiu 
vakarēlis – Gegožėnė. Ėš tā Gegožėnē, − saka, − gerā ožgierės aš čia parejau ėr 
aš čia tėisiau par tus laukus, − saka, anėj čia gīvena tėis tās māra kapalēs, bet čia 
laukūs. Šāva tėisiau nomū, saka. Uo apējė tuoks snaudolīs, saka... Čia ė pakrėtės, 
ožmėgės, jau matīt gėrts. Saka, Jezus Marėjė, moni, saka, kažkas kāp sapnie žadėn: 
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„Kelkis ėr ēk lauku“. Vėina sīki. Aš dā apsėrausiau, saka, kniūbstė – krimt tėn ė 
mėigto. Tris kartus. Tretiuojė karta aš mėslėjo, saka, ka aš jau prasėbodau – vuo Je-
zus Marėjė, kas čia īr? Čia kažkas īr – moni tretiuojė karta žadėn: „Kelk ėr ēk lauku“. 
Atsėbundo, saka, − iējis i tus māra kapalius. Ė tūs māra kapaliūs begolīs, saka. Bet 
saulelė jau betekonti, atsėkieliau ė parejau nomėj. 

Klaidėnėmā

Ka paklīstė tēp sosėmaiša galva. Lioub sakīt, jēgo so skareli esi, rēk apsokt‘ė 
skarelė i prieki. Nu a tēp bova... Kor ožpakalis – i prieki. Sorėšt ožpakaliu. Tēp lioub 
sakīt, a tēp mačėjė, aš tuo nežėnau. 

Irena Kataržytė, g. 1937 m., Latvelių k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Dūšelės paklaidina

Klaidina dušelės. Eini į grybus ir pasiklysti, neberandi namų pusės, klaidžioji, kol 
susigaudai. Pasidedi dviratį ir neberandi. Ne savo mirtimi mirusių žmonių dūšelės 
tebeklaidžioja. 

Leonardas, g. 1948 m. Aušrakaimio k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Žvakelės

Seniau lioub pasakuot, ka žvakutės lioub vakščiuot. No, sakė, kad ī tuokės āukš-
tas. Daug kas ī pasakuojės, ka piliakalnie, lioub važiout so arklēs, lioub matīs, ka 
stuov. Saka, negal kušintė. Anuos ī, ėr tegol būn. Kažkas lioub atsėtėks... Lioub pa-
matīs ė dėdėliū, ė mažū nakti kelēs, lioub ka so arklēs važiout‘ė. Plust plust ė nuēs. 
Mūsa diedė ī sakis ne vėina sīki, ka lioubu trauks nu Laukžemės ont Kolšės. 

Valerija Petrikytė, g. 1952 m., Sūdėnų k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Ožkliova žvakelė

Nerēk ožkliūtė. Jego ožkliūsė anou... vėina karta, mona mama īr pasakuojus, 
važiava − pėrma so arklēs i torgu važiava. Važiava tuoks vīrišks. Važiou ons nakti 
i torgu, šalėp prisėstatė tas žiburielis, šalė tuo važėma. Ējė tas žiburielis. No kū, 
tas vīrs, pėrma arklius toriejė so vuoteg, toriejė. Tas vīrėšks par tuo žėburielė so 
botagu žībt: „No kuo to čia, ēk šalėn“. Saka, vėsos kraujo vėins, so kraujo atsėrada 
apėpėlts. Pats ons, vėsos kraujēs. Mona mamītė sakė. Kam ožkliova tuo žvakēlė, 
negaliejė ožkliūtė. Uo kas anuos par do vėino bova... 

Kāp rēk krėkštītė dūšelės

Seniau, lioub mama pasakuot, ka sutink. Konėgā bova ėšmuokė žmuonės kāp 
krėkštīt: tėk nelėnkis, vondėns nedouk. Jē pasėlėnksė – vėsks. Jē ons praša tavės 
krėkšta, bet to prašīk vondėns, kad ons pats padoutu. Uo pats nelėnkis. Ožkart nu-
žudīs. Ėr jau īr maldaknīgie kāp rēk krėkštīt. Pėrm, sak, dėdėlē lioub krėkšta prašīs. 
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Daugiau pakelies. Prašīk, tėk nelėnkities, tor ons pats pridout tau vondėns. Mama 
īr pasakuojos, ana īr girdiejus ėš tuokiū. Parenk varda kors krėkštėj. Mama pasa-
kuojė, kad liob tonkē krėkšta prašītė. 

Elvyra Riepšienė-Raišutytė, g. 1941 m. Latvelių k., gyv. Kumpikų k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė

Piningā dīngst

O gal tievs īr kuo nuors šnekiejės, a prė tu kapaliu nebaidīdava? 
Tėn sāk, ka lioub važiout auksa kāst. Prė tu kapāliu. Ė sakė, nadavė paīmtė. 
Tievs pasakuojė? 
Ī pasakuojs ė tievs, ė māma ī. Māma daugiau, tievs ka atejės bova, mažiau žė-

nuojė. Ka vakara soēs senē, kartuom luoštė, ka nbova televizuoriu, nieka. Vakā bė-
juosēm kuojės bapakėštė – išētė i kėima, ka prėpasakuos vėsuokiu eibiu, kas jaujie 
bova, kas kamėnė, ka kuokiu špuosu kamė krietė. O vakā prėsėklausīs – kuojės 
bėjuosė banoleist i pasoulė. 

No ė kon tėn aplė tus piningus?
A, api piningus, vėn taisies kāstė, saka, novažiou, jau prāded artietė. Vėins, gė-

rdiejau kad aiškėn, pradiejė prėkāsti kaškū a diežė, a kū. Saka, parvažiou vežėms 
kariūnacėj velnium prėsiedėj, ėsemet trīnka – korīn pėrma. Tėi pasėmet ė piningā 
dīngst. Pavaževa tėi ė tus piningus patraukė, pasėjiem ė parēt toščia. No vo.

Vo kon da šnekiejė?
Nieka, sakė, ka vaidenas, sakė tėn tėi. Kāp lioub sakītė, vaidenas, vėskuo. O kas 

tėn ī. Kas tėn bova, kāp bova, nieks duora nažėna, tėk pasakas. Rast kėts ė kūrė, 
galva toriedams, kū nuors maloutė. 

Gārždopė prievaizds

O kas īr pasėvaidenės, kon tėn matė?
Palauk, kuo anėi sakė? Bajuors ėšējė, Gārždopie bovės prievaizdo, ėrgė ėš Dār-

bienu. <...> Žmuogos prėstuoj. Ons ēt vėina posė kelė, vo tas ēt ontro posė kēlė. 
Ė ons kuo parējė, če līg tuo šėta Akmenuos tėlta, tū tėlta vadėn akmenuos tėlto, 
un Darbien. Parej prė Akmenuos tėlta, no sāka, sāka – Prieteliau, jau monėi, aš jau 
če, vo To kāp nuorė. Vo saka ons – palauk ė so anou ėr ēt. Karklės atkel, praēt, ons 
atgal užkel karklės ė viel obodo ēt. Vėins vėina posė kelė, ontros ontra posė kelė. 
Saka, kap šis pakielė keporė prieteliou – soDėivo, aš jau ēto. Saka tėk atsėsoka, 
viesols pakėla ėš tuo žmuogaus ė pējė tėn i Sontakė. Ė nieka ons daugiau namātė. 
Vo saka, aš nabėjuojau. Bovės, jau matā, kāp prievaizds bov, matīt, stombesnės 
vīrs bov. Saka, nabėjuojau, dar toriejau ė šautov pasėjiemės, ēdams, medžiuoklėnė 
tuo. Sāk, i mon tēp jau, saka, kuoks vėns, do nagaliejė īkėbtė, sāka – aš jau būt pa-
sėtvarkės vėns ė ba šautova. Ne i anon kėba, ne niek, sāk, tėk viesols nūūž ė vėskas. 
Kāp jau atsėsvėikėn. Vo anėi če lioub i tū Gārgždop, ėrgė kāp pāres Ākmena, ka 
nabrekto. Ė takelē bov(a). Če Gārgždopis ī.
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Gargždopė bajuora

Anėi bova dvejė bajuora. Vėin bova vėinuo posie – valdė pagal on Kašotė kelalė, 
o kėta posė valdė tėi ontri. Anėi če ėšvės – pradiejė žanītėis: posbruolē, posesērs. 
No vo. Ėš vėsa tėi bajuora pu kelma. Vēns bovės kasėnīnko, prė cāra. Kas anam i 
tuo galva iējė, ka auksa pavuogė ėš tuo. Toukārt pėningā auksu ējė. Parbiega če, 
jiemė tas bajuors, māma lioub sakītė vārda, tujau no atsėgėnė stražā, kāp anus 
vadėna – puolīcėjė, no je, stražā atsėgėn. Ons tus stražus prėčeštavuojė, ka anou 
nasojīmto. „Aš atvažiouso pats, – pasakė. Ėr tus ėškavuojė, kor tėi kapale ī, puo 
tuom lėipuom – vėsor, ėškavuoj. Kuočeriou pasakė, juk jau šėik tėik gīvena ba-
juorėška, pasakė, ka važiousam par Darbienus. Novaževa i Darbienus, nosėpėrka 
vaistu ė sau ons važioujīnt nosėnuodėj. Ė tu auksa tēp. Nieka, tik mām pasakuoj, 
ka kuokėi tėn rėndavuorē bov ė pasakiosi, išejosīs – vėina lėipa parlaužė vies. Tu 
lėipu, dar matē, ī. Vuo če bova daugiau anū seniau. No, sāk, pavalīkėt, no ė, saka, 
anėi pavalė, tėi darbėnīnka kor bov, metėnīnkās vadėn. Ėšejė nopjautė tou lėipa. 
Ė sāka atrāda nemažā – kiaura bova ta lėipa. Ė saka, lig metu gāla naėšbova, tu-
jau ėšējė, kažkam tėn prė Šateikiu, Plungės rajuon, nosėpėrka ūkė. Ė sāk, gīven 
kāp rēk. Nabova dorni. Pjaudamės atrāda, sosėrīnka auksa ėr ėšsėnešė, ėr ėšējė. 
Jego dvėjau būsiau – vīrs ė žmuona, pjausiau, gal naatkuolīsam, ka pjaudamė lėipa. 
Sopjaustė, vīrs soskaldė ė vėskas gerā. Ė nieks nieka nažėna.

Kėpšos berži čīdijuos

Māma, če lioub ė sosieda pasakuot, vėsuokiu būs. Ė tėn saka lioub vaidentėis 
tonkē. Vėin kārt, ka viel bovės apstuojės tas kėpšos, kad berželius noruovės, so 
kuokė tėn lāzda toriejė. Ka kėša, sāka: „Diek, diek“. O tas bajuors bovės nabūkšts 
ėš vėsa. Novēje, ka krūps i beržalius. O tuokė ekstazė paruodė tau, kad žmuogus, 
ka tu dedė, kloika. Vo daužā beržalius atsėstuojės, Beržou šuonus sauga.

Nakrėkštītas dūšelės, koplītstolpē – krėkštašlopē

Ė tėn īr pas upalė dar ėšlėkės sēns koplītstolpės?
A, tėn, būs pakeliūs vėsor tū kuoplītstolpiu, ī. Vo tuos reikšmies, aš jau nagalio 

pasakīt. 
O če ėrgė stoviej kuoks nuors?
 Stuoviej, čėštā, ož tėltou. Če vėns, kas tėn bovės pastatės, kad anou gėnies 

dūšelė ė prašė, kad apkrėkštīto. Vo anuo naprīgėn, parbiega i če, i kaima ė papasa-
kuoj(ė). Vo kad sāka, kad monės krėkštīt nanuoriejē, pastatīk, bėn krīžio. 

Ons bova ėš Vaineikiu ar ėš Daratatiu? 
Če, Vaineikiu. Parējė, i Latvėja palēdės arklius. Anū pradiejė gintėis, pasėruod 

ta aureuolė, gintėis, ons i kuojės ė naprīgėnė. Ons ka parbiega i kaima, anuo ė 
nabgīnies. Ka nanuorė krėkštīt, pasakė, pastatīk bėnt krīžiu, paprašė, beētont. To-
ukārt, kou krėkšėj(ė), kėts namātė, ne konėgs, ne nieks, māta tėktā tas, koriuo 
prāša. Bova pastatės, sopova, ka tus tėltus statė, savietu metās. Koplītstolpis. Mā-
žus, žėnā. Šiuo posie, ož tėltou, bova če. Krėštašlolpė, mon ruod, ka sakīt. Ka kada 
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krėkštėj, krėkštaštolpė, bova pradiejė vadīntė. Ka nakrėkštėj, aceit, dūšė gėnies, o 
ons pabiega ė nakrėkštėj. A esė api tū gėrdiejus, ka krėkšta lioub prašīt?

Vo lioub tonkē prašīs?
Ka ė kolkuoza pėrmėnīnks ī aiškėnės. Vėina kārt, če namūsa kaimė. Kad vakou 

atēs, tuokė valonda, vāks cīps. Ateis, prašīs krėkšta. Ta vāks jau, matīt, kalbiejė. 
Kolkuoza pėrminīnks tū aiškėn. Saka, nu kū, kor biegs tievā. Kėts vakārs, viel ta 
dūše atēt, prašīt, kad apkrėštīk moni. No, tėi nobiega pri klebuona, klebuons saka, 
ka tēp, no gerā. Tū vāka atvež, klebuons pamuokė, kāp rēk apkrėkštīt. No ė saka, 
sedies. Atējė tas laiks ė atējė ė viel ta dūše. Atēj, tas vāks apkrėkštėj, ačiū ėr ėšējė. 
Ė daugiau tuo vāka nieks nebožkliova. 

Vo kuokiu vārdo krėkštėj?
Mon atruoda, gal krėkštīt ketorēs: Jūzops, Marīja ė dar kou, Aduoms, Ėiva. Vuo. 

Nasvarbo. Tavėi lītėis naruoda. Ė pasakīt, Tavėi krėkštėjo Aduomo ėr Ėivu. Do vār-
dus oždēd. Dieltuo, ka lītėis ons neparuoda. Ons aureuolė ī. Katras ons ī muotrėška 
ar ī vīrs. 

Vo kam če tēp bova? Pėrmininīnks ėš kor bova? 
Ons bova pri Sauseriu. No Mėnėjē, tėn, ož Kolopienās. Tėn, ta tā ī kaimė bovė 

tēp. Ons jau natėkous, šešiuolėktuojė dėvīzėjė praējės, vo vėstėik lioub, prėspruo-
gės aiškīnt, kad krėkšta prāšė, ė fronta bov(a) praējės. Ons sakė, tamė kaimė. Ka 
sakė, ejuom vėsė pasėveiziet. Ons saka, mes nieka nematuom, ons – vāks māta. 
Sobėldėna atējės, o kėtė nieka namāta. 

Matīdava mažos vāks?
No tuoks jau paauglīs. Ka pradiejė prašīt krėkšta, sāk(a), aš nemuoko krėštīt. 

No ėšsėmuokīk, aš atiesio viel. Sāka, bova, kurėi bova ba krėkšta, ējė, kad ėiškuojė 
krėkšta.

Bova prėsėšaukės vēlni

O daugiau, a kas pasakuojė, ka tēp bova notėkė?
Nu jug anėi, jego jau pasėleid kaimė – vėsė žėna tuokė dalīka. Če je jau vėns 

paleid, tad žėna, vėsė.
Paskou kuoks tėn Rīmkus, ėrg Šlaveitu posie ė Vaineikie, Lonko vadėn. Pavasarė 

nebtoriejė pāšara ėr ėšjuojė, pavagiliaut – no, paganītėis arkliu. Jau lonkuo onks-
tiau pradēd žēlt paopalēs. Saka, mėslėj, pavasar, balondė mienou, dar zoikē ta-
būkštau. Sak(a), pasīėmiau strielbelė – nosėšausio kuokė zoikė. Atbiegs, paūbaus. 
No, arklius palēda, jiemė, sied sied, jiemė kažkam tėn, sak(a), Šlaveitūs, lonkuos 
galė – so kaukė zoikis. Šauk, puoruos ėiškuos. Ons jiemė ėr atsėlėip. Saka, atsėlėi-
piau ėr pradiejė ont monėi ētė. Saka, jau aš ė tou srielbo ožsėtaisiau, vėskū. Sak(a), 
a vėina a do kartus ūkteriejau. Sak(a), vėsai artėi. Atējė, kāp atējė, sāka, ka pradies 
jouktėis. Ė jouks i ausė, ont nogar(a) pasėlėpės. Cha, cha, cha i vėina posė, i ontra, 
i tou ausė praded ons tēp viel, šakom(a) pasėstatės i tou strielba, i kaišti. Saka, 
joukies, joukies, kuol apkėriejė. Arklē dīnga, saka, platiūjo galė, rīta mēta napriēt, 
nabipriēt arkliu sosėgaut. No ė bova prėsėšaukės vēlni. Vēlns atējė pri anuo ė čīdė-
jies, ka to zoikė ėiška. Atējė pasėčīdėtė, ėš tavėi, kėpšos. <...>
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 Pas Lėpta: „Aš tau douso auksa pouda“

Kāp če tēp bova?
No, češtā, pāopiu, paslėptus...Tėn parėjėms bova, dar Lėptā vadėnas. Krīžios 

dar ī. Lėptās vadėna, kas tėn ī bovės. Pas tus Lėptus ėrgė vaidenuos. 
Ė tėn krīžios bova? 
Ė tabie. 
Vo tas krīžius, kas tou krīžiu, dielkuo pastātė?
Nažėnau, tuo nagaliu tvėrtīnt. Je kas bažėna, bažėna. Tik gėrdiejau pas Lėp-

tus, pas krīžiu. Ė Gadliauskė mērgā aiškėnės kėpšos, atejėis, ka atbiek pas Lėpto 
krīžio ė pasėpjauk, aš tau douso auksa pouda. No. Ė saka, kad anou bova jau tėik 
prėvārė, ka lioub Gadliauskis, če ūkėnīnks bova, vėsai tėn ta suodība novarīta ont 
Šlavētu. Vaiki, lioub sakīt, šuok on komelė ė liek, veiziet, kad nanobieg. Gieda, je 
nobiegs pasėpjaut, ana isėskuolīs šeiminīnkams. Ka monė vadėn – pasėpjausė, aš 
douso auksa pouda. No, somdoma mērga, kap ka saka. Anėi keravuojė, o paskou 
atleida – mauk to ėš če, mums narekalīnga, nėi žuodė ka nabūto. No, žėnā, žmuo-
nės, kuokė če naujien, ka monėi ėšbiegsė, pasėpjausė, ka pri šeimā dėrbā. Mėnks 
maluonoms. Jug nė vėns tēp nenuoreito. A to norietom, ka prė tavėi kuoks vaikis 
a mērga, ėšbiegosi pasėpjauto. Geriau atleist, to dīnk i sāva, je to nuori – biek tėn, 
ka pri monėi nabovā, mon naprėčiuom. Paskiau neso gėrdiejės, ka pasėpjuovė pas 
tus Lėptus.

Celestinas Ronkaitis, g. 1942 m., Vaineikiai.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Kombarīs, kor lioub žmuonis kotavuotė

Ta Gadliauskė, kor bov(a), če saka, lioub būtė kažkuokėi <...> Vėns kombarīs 
bova, no žėnā, senu laiku, dėdėli kombarē bov(a) – ėlgi, tuos truobas dvejēs ka-
mėnās. Sak(a) tėn lioub tus žmuones ė mūšti, kotavuot. Sak(a), vėns tas kombarīs, 
mon sesou pasakuoj, ta merga prė anū bovosi. Ka sak(a) i tou kombari nalėida 
nieks iētė. Ta mērga kažkuok tarnavosi, jau mėrusi, ana a ne Martinkūtė bov(a), 
sak(a) aš tarnavau pri anū, mėslėju, kāp rēk iēt i tou kombari, uo anėi nalėida nie-
ka – gink, Dėiv. Bov(a) ožskėists tas kombarīs. Saka, nikumet. Ta vėina Gadliauskė, 
ta Anelė, tuok invalīdė (kuojelė kažkou raiša, ar ėš prėgėmėm(a) bov(a)), nažėnau. 
Ne, lioub sakīt, ka ana, noj, gėmosi jau bov(a), žėna, kėtakārt nomūs gīmdė, nevež, 
rast būto ė sogīdė. Nieks nevežė ė raiša bov(a) an(a) vārgšė). Ėr an bova sena pana. 
Ėr ana vėsa tou bova, ta tā savėnīnk(ė), babov(a), ka bov(a) mėrės Gadliauskis ė 
Gadliauskienė – bov mėrosi jau. No ė, saka, aš mėslėjo, kumet, ka ėšvažioutomi, aš 
ētiau i tou kombari paveiziet. Ė sak(a), lioub veiziet kor tuo rakta paded, žėnā. Mon 
tėik ropiej(ė), kās tėn ī, sak(a). No ė, sak(a), vėin kārt ė notėkuojau – anou ėšvežė, 
ėšsėvež kažkor, o aš matiau kam(ė) tas rakts. Ibiegs(o), pasiemiau tou rakta, atsklė-
ndiau paveiziet, kas tėn ī. Trīnka padieta, kėrvis padieta, da vėsuokiu īronkiu jau 
bov(a) tėn. No ė, sak(a), tus žmuones, lioub vėsuokius, no kāp če pasakius. Sak, 
lioub matā, a tarnaus, a kuokėi balaisvē bov(a), kāp tėn, jau namuoku pasakītė kāp. 
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Ė, sak(a), matā ė mūšti tėn. Jau mokies nokėrstė galva, tas jau priēt. Vo jergo, mon 
tēp pasėbaisiejė, saka, aš vėsa laik(a) mėslėjau, ka kėrvis padiets ė da tėn vėsuokiu 
īronkiu...

O tėi Gadliauskē, tėn, kuoks tėn kaims priēt? 
Priēt jau Vaineikems. <...>
O nebova, ka tėn vaidentūs, ka baidītu? 
Ras ė vaidenuos, o kas pasakīs. 

Kas nelioub dietėis Botkaus ūkie

Šėtā Šlaveitūs bov(a), gīvena, ontā kalns, bet jau pastatu nebie, tuokės Botkaus 
mergelės, če gīvena anuos. Kėik če lioubom pasakuot, če vaidenuos, korėi bova 
vaikiūs tarnava ar peimeneliūs – ganė gīvolelius ė pasakuoj, ka če vaidenas, vaide-
nas. No bet jau dabā nebie, dar ī ont tou kalna, kuokėi karklīna ī palėkė.

Nevadėnat kapnuors tou kalna? 
No kāp jau lioub, Kalna ė vėsks, vadėn, kėtēp nevadėn.
Papasakuokėt, kas tėn būdava?
No ė sak(a), pasakuoj vėns mūsa gėmėnaitis. Ons bova pėimeniu, ons ganė 

gīvolelius. Dėdels ūkis anū viel če ī bovės. Saka, bov(a) ė tas ūkis dėdelīs, viel te 
pat, kap pri tuo Gadliauskė. Lioub pasakuot, ka sak(a), lioub tus žmuones konkīn-
tė. Če tas mėškelis, kor soksi i tuo posė, tebie tas mėškelis. Saka, je kas ējė par 
tuo mėškelė (ka gīvena Muotiejauskė vaikē), saka, no napariesi par ton mėška, ka 
napaklaidīnto – tujau atsėdūrsi kėtor, saka. No ėr lioub pasakuot, ka tėn saka, ka 
nožodīs tus žmuones ėr kas tūs mėškūs. Lioub tik pasakuot...

O jau če, pri tuo Botkalė, dėdlē, dėdlē pasakuoj, ka vaidėnuos, dėdėlē. Sak(a), 
parēs, jau veiziek – švītrou, švėit, švītoriou, vākšta so lėktarnuoms, sopa. O priējus, 
sak(a), – nebie, mėigt vėsė, nieka nie. Kažkuo tėi, Muotiejauskė vaikē, kāp bova 
tėn tas ūkis, anū viel namažus bova, kažkomet tėi vaikē matė, ka švėit ėr ējė kastė, 
veiziet. Rasėn kuokėi pininga, žėnā, jauni vaikūzā, ējė kasti. Niek, saka, neprikasiau. 
Ējuom, tuoks bova, tas ūkis bov(a), žėnā, tuos mergelės bova, anuos nažanuotas 
vėsas bova. O tou bruolė bova paiemė, kāp bov(a), kėta karta tuos prievolės, rūsa 
laikās. 

Tam klietie, pavasaris bov(a). Lioub žmuonės ēdav(a) gėiduot, kalnus geiduot. 
No ėr atsėmeno, ējuom gėiduot ta tā tu kalnū, vėsė če soējė, gėid, tėk: „Žažangu, 
žažangu“, – un tu vėršu. Kuol mes gėiduojuom, ėš tuo gāla (lioub vadīnt špīkierē. 
Ta geruosis kombarīs bus špīkieris) kuol mes gėiduojuom, nobėldiejė, norariejė i 
tou ontra gala, so kuokēs leicingas: „žažangu, žažangu“. Tėi vaikē, korėi bov(a) (ta 
tā, auga vėsi), sak(a), baida, baida. O tuos mergelės: „Ne ne – katėnā“. Vo jau tėn 
galiejė soprastė, ka katėnā jau lėnzėgus nepavėlks. Jau, matā, ėr aš gėrdiejau, tou-
kart pasėtaikiau, mergelka bovau. Ka nožvangiejė i tuo gala. Tēp šiūrpis paėmė. No 
ėr gėiduojė žmuonės ė gėiduojė.
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Truobas taībova (klietis če bov(a) tas vadėnams). Saka, tas vaikis on tuo klieties 
pāmata, on tuo slėnkstė atsėsiedės. Ne – on truobuos slėnkstė, sekmadeinie par 
soma puoterius kalbiejės. Išējė vėsi bažnīčė. A piestė a važioutė. Sak(a), tas vaikis, 
aš kalbo puoterius, tėk mon ėš tuo paklietė ėšlinda tuoks vuokietoks, prėbiega prė 
monės: „Pė, pė, pė, pė“. Nopiepnuojė ė pabiega – po tuo klietė ė palinda. Mes ne-
matiem, tik ons pasakuoj mūms. A tēp bov, a ne. Pri tuo Botkaus ūkė, bet tėn nebie 
dabā nieka. Aš maža teibovau, ka lioub pasakuotė.

Lėnamīnė pėrtie

Paskou, lioub lėnus mīntė, rodeni. Pėrtis bov(a), tuos pėrtīs džiovīns tus lėnus. 
No, bikuokėi vaikē parēs, iēs pasėšėldītė. Parējės tas Jozė džiovėn tus lėnus, o tas 
(kėts, parējės nu mergū, ėš kor ons) iējės pasėšėldīt ta tā, pri tuo pečiaus. Saka, 
ons tuo pečiaus, pasėlėpės, kuojės noleidėis, ta tā šėlduos. Saka, anam bagolīnt – 
šliūkš, kažkas anou patraukė sau. Saka, Jozē: „Ne, kon če blūdėj, kon to mon tompā, 
aš bovau primėgės pasėšėldīt“. Kas Tavi tomp(a), jug aš nabovau ni atsėkielės. Tas 
pasėruopštės aukštiau on tuo pečio. Saka, aš pasėlėpau aukštiau ‚, šliūkš“, moni 
viel notraukė žemīn, notraukė ė pastatė moni statė. Ei, sakau, Jozi, ka nedoudi 
ramībės monėi, ēso nomėi. Matā, ka baidė.

Magdalena Daukšienė-Petrutytė, g. 1929 m., Šlaveitų k., Kretingos r.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Degontės žvakelės – nakrėkštītas dūšelės

Vo gal lioub šnekies aple kuokius baidīmus?
Ne jug, so tās baidīmās, jug lioub pasakuos, kāp žvakelės vakštiuo, kāp vėsuo-

kės. Mon mama, ne tik muočiūtė, mama ī pasakuojus. Ka saka, ka šėtā <...> ont Sa-
lontu važioujėnt, <...> če natuolėi bova tuoks opalis. No ė, saka, jau vākara, veiziek 
jau žvakelės: kiūs, kiūs, kiūs. Saka, tuos žvakelės, tuos švėiselės vėsas īr ėš tū rudījū 
tuokiū, no. Kėtkart lioub sakītė <...> nekrėkštītas dūšelės vakštiuo. No jog lioub že-
gnuos, krapīs švėsto vondeniu jug, žegnuos, smėlkīs tuoms švėntīntuom žuoliems, 
a so verbuoms šėtā, ka pašvėntīns jau. 

Muočiūtė, mūsa omžėnatielsė, ī pasakuojosi, kad ana kažkam bovosi, netuolėi 
Tūbausiu, kažkam, miergė bovosi. Ė saka, tū jau ī žvakieliu, kažkor tuo posie. Tas 
gaspaduorius saka: bepruotioukėt so tuoms sava žvakeliems. A to mėslėjė, če tū 
nekrėkštītu dūšiu tėik ī? Nagal būtė, jug če jau vėskas ėš rūdėju, ėš vėsuokiu tū. 
Nieka, saka, muotrėškas neš tus ta tā, vėsuokes tas švėntenībes krapīt, švėntīnt. Ai, 
saka, mėslėjė, če kuo mačīs (lioub neš i ton vėita ė krapīdava).

Stanislava Laukienė-Ruzgailaitė, g. 1939 m., Grūšlaukė.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Žemgrinda puonielis

Žemgrinda puonielis bova. Jego jau par Soma eiti, tėn jau vakščiuojė – eisi tėn 
ben dešim kartu aplinkou. Bet, saka, nieks nier pasėruodės, ka jau būtom. Žem-
grinda puonielis. Čia ont Salontū važioujint miškelie, tuoks beržīns, beržā vėinis 
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irai. Ont Salontū važioujint po kairė posė. Ten Užoutā gīvena, ož Užoutams, tėn 
dėrvas pasibaig ė miškielis tuoks. Ė bova krīžiu pastatė, kas tėn ėšruovė tuo krīžiu, 
ė vis tėik, liob, saka, baidīt. Tatā vadinuos, ka ved aplinkou, ka jau pasėklīsto. Tėn 
grība auga... Žemgrinda puonielis, ved ė ved ož ronkā notvierėis.

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939 m., gyv. Mažonų k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Notėkėms pri Daubienu mara kapaliū

Mona tievs vėina sīki parējė nuo sava pusbruolė ėš Žīgeliu. Ė bova bėški išgieru-
sio anoudo so tou posbruoliu, saka: „Aš žiūro – ēt takeliu muotrėška, − bova mėne-
sėina, vakars, saka, − sosėtėksiau ė paklauso, ėš kor to parēti“. Saka, ėlgo sijuono ta 
muotrėška senuoviniu apsėdarius. Jezus Marėjė – kāp tor tėj takelē vedum suēti, − 
saka, − ta muotrėška mon tēp „tvinkt“ puo kuojės pavėrta ė skarelė tēp bangoutā 
ė nuējė i eglelės. Ons ė saka: „Sopratau, ka moni pabaidė“. Ka tievs parējė nomėj 
šlaps vėsos, tėik persigondis. Saka: „Aš netikiejau, ka tėn baida. Švėntā, − saka, − 
moni pabaidė. Dā pagalvuojau: Muotrėška, ėš kor to parēni tēp vielā?, − nakti, mė-
nesėina bova. Tėk mon tēp „tvilkt“ po kuojės, skarelė tėk kiust kiust kiust i eglelės. 
Aš sopratau, ka moni pabaidė“. 

Pabaidė pri Sontakė ka aš puoteru nekalbiejau 

Uo kėta karta pavasari mona mama ėšsiuntė moni i Vaineikius parvežtė cibo-
lio sieklā. Ė vėsumet mama sakīdava, ka rēk pro māra kapus [einant] kalbiet puo-
terus. Ė aš kāp tėk tuokė jauna dā tebėbovau, kuokiuos septīniuolėkas mētu, so 
dvėratiu važiavau, par Akmenas opė tėn rēk ėšētė. Ė aš sau išejau, ė atkalbiejau 
puoterelius. Ī kuoplīčēlė pastatīta tūs māra kapūs, vėskū. Aš kalbiejau puoterus. 
Tėn pabuvau pri tā kūmā, mona krėkšta kūma ¬– mamas sesou. Pabovau bėški ė 
ēso jau i nomus. Ė pradiejė līti monėj. Kas čia mon jaunam vākou rūp, ka čia berēk 
tus puoterus kalbiet‘ė – aš ont dvėratė ė važioujo. Jezus Marėjė – kāp pruo tus 
kapus važioujo, tuoks takielis vingiouts, tuokėj akmenis oždietė − tēp ėvažiavau 
kāp i katėla pėiša – i tuokė jouda. Aš ėšsėgondau – no nebova tuokė sotemos dā. 
Aš plīkt nu tuo dvėratė, so vīrėškėniu dvėratiu važiavau, palėkau apžergusīs tou 
karti, sokėniejous – kas čia notėka. Ė ožpakali atsėsokau, atsėsoku i prieki – Jezau, 
viel tuokė pat, kāp bova dėina. Ta aš sopratau, ka moni ėrgi pabaidė, ka aš puoteru 
nekalbiejau. Tas tėkrā mon ī bovi. Tēp tievou bova, tēp mon bova. 

Bronislava Kontrimaitė, g. 1939 m., gyv. Pasertupio k. 
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019.

Dūšelės solaikė arba mėrtėns ėšgostis

Dabā viel, tuo močiutė ī pasakuojosė. Puo Vėsū švėntū, tou savaiti, i kapus, čia 
šitā, kam artiau, ēs i kapus melstėis vakari tuo savaiti, skaituos, tuo aštoundėinė 
melstėis. No ėr ējė dvė kaimīnės, čia ta vėina ont Salontū važioujint čia gīven, kėta 
čia. Anėidvi sorokava, kad jēgo to būsi, jēgo to būsi atējusi, pasėmeldosė, jēgu aš 
nebūsio bovosė dā − to idork lazda, medi nosėnešosė idork. Jēgo aš nuēso pėrma, 
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būsio bovusė, aš jau palėksio pėrma. Ta muotrėška nuējė, i tus kapus, meldies 
meldies, kėik anā reikiejė, kuokės jau tuos maldas, ėr ana pri kuopličē meldusīs. 
Uo kėta karta tėi sijuonā bova ėlgi, kvartūgā nominē, dėdėlė, ana atsėklaupė, tas 
sijuons, ana keliūs klaupūsīs, tuos muotrėškas nesulauk, ana bėng melstėis ėr ana, 
keliūs klaupūsīs, tuo medė dors. Ė prisėdūrė so, par tou sijuona ė par tou kvartūga, 
kelas ‒ nebatsėkel. Ė numirė! Ta atējė ėr atrada negīva. Kad lioubu rukout vėin, 
vėsa laika, močiutė, kuol galiejė, lioub sakīt: „Būs kāp Bendikienē“. Parsėdorsė 
kvartūga so sėjuono, ė numirė. Tas lazdas lioub neštėis patašītas, ka galieto idort 
i ton žemi jau, vuo ana keliūs klaupūsīs dėktā [įbedė lazdą]... Paskiau, saka, bova 
konėgs oždraudės, kad nevakščiuotu vakari po kapus. Ana jau pamėslėjė, kad tatā 
tuos dūšēlės anou laika... Paskiau konėgs, muočiutė lioub sakīs, ėr ons pamuoksla 
sakė, kad griežtā draudė: dėina ēkit, melskities, bet vakari nevakščiuokėt − jau vėi-
na palaiduojė. 

Stanislava Laukienė-Ruzgailaitė, g. 1939 m., Grūšlaukė.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m. 

Velnē pakielė vežėma

Baidė vaikē pri ūkininku katrėj bova. Vėns kėta. ėš tū patiū. Apsėdarīdava, no 
kon, jauni vaikē, 25 metu, nežanuots, ūkininkā išet‘ė niekor nelēd... <...> Kėtė viel 
ējė. Gaspaduorius sosėkruovė šėina. Pėlna tuočkelė, so vėino arklio − važious i tor-
gu. Sosėkruovė, sosėtvarkė vėskou. Uo vėsė pastatā bova šiaudėnē. Ėškraustė ton 
vežėmieli vaikē, pasiims kuopiečės tuokės ėlgas, ont tuo šiaudėnė stuoga ontdiejė 
tas kuopiečės, ton vežėmieli sonešė dalim ont stuoga vėršo, žėnā, ė sostatė. So-
statė vėskou. Ėr tėims vaikēms lėipė parvest‘ė arkli rīta meta onkstėj i tuo torgu 
važiout‘ė. Uo tėj [arkliai], žaltī, lauki īr palaidi, lauki, dabā puo tas pėivas vakščiuok. 
Ta, saka, mes tus arklius iemiem ėr prėsėrėšom, ka rīta meta galieto atrast‘ė. Uo 
[ryto metą] tas šeimininks ēt ožsėdegis lėktarna, ēt tuos brėkas ėiškuot – nier. Vie-
žiū nier, ėštempts nier, piedsaku nikam nier – kam to rasė − tėj vaikē netveras ėš tū 
joukū, žėnuok. Vat šīn naktelė bova velns atejis – ont stuogo [užkėlė vežimą]. Jetu 
Marėjė – tėkrā. Ēt aplinkou, veiz, pro kor, kāp anėj ožnešė. Je, saka, velnē, velnē! 
Anėj paiemė, saka, ė patopdė kelė sokėbėj. Ni kerpės, ni tuos, saka, nier pajodėn-
tas... Je je, saka, dabā kainous. Dabā stiprē kainous. Pats, saka, negalė imtė – gal, 
saka, pristuot‘ė ė gal tavi, saka, nožodīt‘ė. Ė tas ėšsėgonda, uo tėj joukas. No gerā, 
sorokava. Ėš katruos posės dabā rēk neštėis kuopiečės – ar ėš gala, ar kāp? No, 
saka, bet dailē, tik stuoga neišmīniuokėt. Rēk, saka, dvejės kuopiečės sosėdiet‘ė, 
drobīnas tas, pri vėina gala, pri ontra gala, saka: „Mes svaidīsem, uo to gaudīk“. On 
žemi. Kiaušėnios mes – sosėmoš, vuo kas anims rūp, anėj žvėigas netveras. „No, – 
saka, – mes dailē ritintinā ritinsem, uo to kor nuors pasėlėpk pri pastuogē, ka tėj 
kiaušėnē nesosėmuštom. Brik brik, tėn mēsa, sūrē, svėistā tėn nieka. Kāp iškelt‘ė 
[vežimą]? Ēk ēk, žėnā kon? Rēk mums, saka, rakta atsokt‘ė tekėnios, po vėina, saka, 
nuritėnt‘ė, ėšimsēm gardeles, ėšimsem vėsakū, ont žemi sostatīsem. Kitēp mes 
negalem pakelt‘ė. No, tas sotėka, ė viel, kėik anėj tėn bova sorukavi, ėšardė tėn 
vartelios, ėšvažiava i torgu, bet jau bova priš pėitus. Tėkrus, tėkrus atsitėkėms tas 
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bova. Kažkuokiam kėtam kaimi, sakė ton kaima, kažkokiam dvari, dvarininkā kor 
jau gīvena.

Kāp švėnts dākts uobolos ėšnešė

Ēs i uobolus [vogti] – ont ėlga kartė ožsėdegs žvakeli. Ėr ėškels aukštā, ėr ēs 
aplink suodna, šonis luo, skalaitėj, žėnā, vaikē ėš vėina kaima ė kėta kaima, uo tėj 
šonīs dėdėlė doud, skalaitėj, vuo tas gaspaduorius veiz – vėina uobelis bova čia, 
rodenėnė, rūžavi, vėsūs tatā tēp, dėdėlė uobelis bova tatā tēp kor tas gaspaduorios 
mėiguos, pri tuo longa. Saka, pri tuo longa žvakelė ėr pastatė tuo uobelie, uo tėj 
vaikē tėn uobolos skaba. Uo tas bėjė ėšēt‘ė – švėnts dākts − tuo uobelie [žvakelė] 
sau sokėniejės, matā, i vėršu, i apatė, i vėršu, i apatė, uo tėj tus uobolos čiupinie. 
Rīta mēta [gaspadorius] atsėkel – uobolū nebēso. Uo kāp, saka, švėnts dākts galie-
jė ėšnešt‘ė uobolos? Čia jau, saka, nenešė mišiū, nenešė pinigū mirusīsīm, saka, tėj 
ėr ėšsėnešė. Valgīt nuor, aukū nuor. Uo to neneši. No ėr pradiejė tuokart tatā vėsė 
žmuonės nešt‘ė tus pinigus: ūkininkā, tėj gaspaduorē vėsė, ėr šėndėin tebneš tīms 
mirusīsīms. Kāp tatā išēt. No, uo ar teisībė... teisībė gal ir īr. 

Degontis pinigā

Degontius pinigus aš pats matiau... Sava akiem. Ėr dabā tas oužouls tebie. Ėrgi 
ėš Pieteratiu. Vasaras laiki, prišpat saulielīdi. Tuoks aš tebovau, penkiū metu, ėr aš 
niekam nieka nesakiau, niekam nieka. Ējė, praējė. Mustās tuoks tikiejėms, nega-
liejė sakīt, ėr aš kāp ėr ožmėršau. Uo paskiau, puo kėik laika, ka ėšsėšnekiejiem, 
ėš mūsu, ėš tū Obagėškiu, kāp čia, čia Pieteratē, čia Obagėškē, čia vuo tēp, ėr ėš 
tuo kalna, bova Sandrauskė eglė tuokė kāp tatā, tuokė aukšta aukšta, vėina pati, 
tėis tou truobelė. Ėš puo tā eglē ėšlėnda [auskas], pėivas bova tuokės, vāks lioubu 
i Mončius grīžt‘ė ėš Pieterātiu. Bova tuokės sėinas ėš akmenū. Ėr ėš puo tuo kalna, 
ėš puo tuo akmenėis, ėš puo tā eglē, kāp čia šitā, parubežiu, parubežiu notraukė 
pri tuo oužoula. Ė solinda. Pri Vičiolė oužoula. Ont rubežiu. Ė, saka, ėš tėn auksos 
kielies, švėities, ė notraukė tėn, ė solinda i žemi. Vuo ka nuēni ėiškuot‘ė – aš pats 
nuejau – nier ni žīmėis. Saka: „Nemuokiejē ėiškuot‘ė“. 

Vuo kāp reikiejė muokiet?
Reikiejė, saka, žvakelė nosėnešt‘ė, vondėns, pakrapīt, pašvėntint rēk aplinkou. 

Rasiet, saka, būt ėšlindė i vėršo. Tēp anėj. 
Uo kas tēp pamuokė jumis?
Senėijē žmuonis. Vėsė aplinkinē, ėš vėsa kaima. Tou jou, apė tou auksa tou 

tikslē pasakuojė. Vuo auksos daug švėities laukūs, daug. Ėr nevėins īr matės, ne 
tėk aš vėins. 

Uo jūs kāp ejuot – kuriou dėinuos laiko?
Čia dėinuos laiko bovuom nuejėj. Aš kartās, ka važiuoju i ton posė, paveizo tou 

pati oužoula, ka tebie. Vėsi oužoulā, pagalvuok, ėšruovė, uo tuo nekošėna meliora-
cijė. Sakė, ons īr ožborts, ožtā nekošėna. Nepriēn pri anuo. Kor tou oužoula matiau, 
kor tas auksos. Uo gal ėr šėndėn tas auksos tebie. Neprilēd. Saka, važious – tēp tik 
atšuoks atgal... A matē, tuokiū bova girdiet‘ė seniau. 
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Špuosā

Dā padėrbdava: i ratus neīves ėr nepakinkīs [arklio]. Saka, kėta karta daug vėl-
kū bova. Ėr šāva tus vėlkus. Vuo kėtė tēp padėrbs sau: vėlka nolops tus kailius, 
uo vėlka taukus, mēsa – sotepė ėinas. Ėr ved pri arklė – vuo arklīs knark ėš tuola, 
nepriēs, ne ne ne. Stats. Traukas atbols. Priēn – nieka nier – tiek tier soteptas, vuo 
anėj ožoud, gīvuolis. Ėr i ratos neīvesė. Jē do kinkė – net ni ėš tuola. Seniau ėr darīs 
tus špuosus. Vėsuokius špuosus. 

Vyras, g. 1940 m. Pėteraičių k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

APDARĀ
Vīriškė baltinē ėlgi lig keliu, i guliejė so tās patēs baltinēs. Lioub sukrėtiuos. 

Apatėnės kelnės. Lioub išsėdarīt puo baltiniū, ka suprakaitavi. 
A susėrėšdava so joustuom?
Nusivīs aparēli iš linū ė susėrėš. 
Kelnės vīru bova vėinspalvės?
Pagal avėis vėlna. Lioub dažītė vėlna, ka audekla aus. Kelnės lioub suaus mėla 

i nominiem kelniem vīrā lioub ētė. Po apatė pasėvėlks apatėnės tas marškuonas, 
ont vėršo mėla tas kelnės, susėjous – tievs turiejė tuoki dėrža. Iš grīnā uodā diržie-
lis, ivers i kėlpeles. 

Šiemarkas lioub būt – nujau liemenės. Marškinē bova marškuonā ėšaustė, ėš 
mėla, ėš avėis vėlnas, mama soverps ėr ėš tuo mėla pasiūs Daugintaitė, lioubam 
nonešt‘ė siūt‘ė, jopeles. Jopelė pasiūs tuokė ėlga – apsėvėlksė šėltā rodeni. Vasara 
ėš bet kuokė kartūna pasiūs, be rankovieliu. Baltinēs so apīkakliem, so gozėkās. 
Lioubam gerėijė baltinē būs so ukuliuonikās – čia šitā sospaus, ukuliuonika parvers 
ė gražē būs. Vėinam gali parvers, būs gražė kāp spėlga. Lioub pirkt‘ė, lioub žīdā 
atvežtė [sagų]. Perkupčē važious rinkdami, skarininkā. Gozėkus gal ė pasidarīdava. 
Medinē gozėkelē būs so medžiaga aptrauktė. 

Ėlgas žekės, ož kelienu, so raištelēs. Uo šėlta... Žekrištē saka. Mama nokėrps 
jousteles ėš nonešiuota, ė ont vėršaus oždiesė tou žekrišteli, so kėlpa, ka paskiau 
galietomė [patogiai atrišti] − be kėlpā negali tėik grēta atrėštė. Parēsi – aplink pečiu 
būs šniūrielis, autelē, kuojinēlės būs sodžiautas. Žekės līgės mama niėrė, tiktā poi-
kė siūlieli i staibi īvers kituokė spalva. A krīžieli, a kuoki klioucieli īners. 

Monika Ruzgailienė-Rutytė, g. 1936 m. Vaineikių k., gyv. Girtiškio k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Juk vėsks bova ėš marškuona – marškuonās vadins. Ėš marškuonu. 
Kāp vīrā lioub darītėis?
Baltinē, kelnės bova, musiet i tas kelnės sokritiuo. Dā ējė so autās, so nagė-

niems. <...> ėš avėis kailiu kailinius siuvuos, ėš veršeliu lioub tuokės naginės pa-
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raukt‘ė. Verpt vėlnas ė lioub siūtė, vīrā kuostiomās bova ėš ėšaustū. 
Uo kon muotriškas žėima? 
Vėlnuonas žekės nosėners lig tuo šmuota [iki kelių], [ir] trumpas žekelės, so 

klumpēs. Žekės lig keliu, tuokės gomas ontsėmaus, ka nesmokto žemīn. 
So raštās?
Ne, latvē bova vėsuokēs raštās [megzdavo]. Pas mus bova tuoks lioub ēs pečius 

dėrbdams, parsėveš pėrštėniu, žekiu, uoj juoj juoj, kuokēs gražēs raštās bova. 
Uo žekės kāp lioub nomegztė?
Dailē līgē. Vėina akis ėšvėrstė, ontra ne. Čia čiornės, kor tuos trumpuosės, tuo-

kėj čiurnelē bova. Vuo tuos kuojėnės vėsas lig pat šmuota vėsas gerā mezgamas. 
Pėrštėniu jau paskiau lioub nosėmegzt‘ė so raštās. Daugiau longoutas, margas kuo-
kės. Jouda balta, roda, geltuona.

Uo bova tuokės pėrštėnės ėlgas, oždedamas ont kailiniū rankuovē?
Īr bovusės, da jauna tebėbovau, musint ketvėrta klasė pabėngosė, bova ožejis 

tuoks tarps. Lig tuo bova tuokės paprastas pėrštėnelės nonertas, kāp tuos kuojė-
nės, līgē noners. Paskiau bova dā raštietas so kutelēs, lig tuo šmuota ožmaus. Nuē-
sė i bažnīčė – vėsas tuokiuoms tuoms pėrštėniems. Paskiau išējė ėš madā. 

Irena Kataržytė, g. 1937 m., Latvelių k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

O kāp senas muotriškas, mamūnė, rengdavuos?
Ėlgi sijuonā ė švarkelē. Ė mamūnė, ė babūnēlė baltas bliuskas turiejė. Kuokėj 

bova tėj sijuonā kvalduotė... Muotriškas toriejė būti čia dėdėlē nieka, pluonā [juos-
muo], uo čia tuos kudrės vėinas, kvaldas i vėsa rinki. Ė kėik tuos medžiaguos rei-
kiejė... Kangarā sijuonā vadėnuos. Pėrktė bova, nu žīdu bova pėrkė ė pasisiovė. 
Žīda lioubu parvežtė medžiagas iš ožsėinė. Stuora medžiaga, tomsi – joudi, mielini, 
tomsē rodi, kėik aš žėnau, babūnēlė kon turiejė skrīniuo. Uo dā sijuons po apatė, 
balts. Kon aš žėnau, babūnēlė kon turiejė. Marškinē, sijuons ė bliuska. Švarkelē 
vėsė turiejė būt īgnībtė. Jē krūtėnė turies, ta negerā – turies prisėsiūt daug gozė-
kieliu... 

Uo plaukus kāp rišdavuos?
Sosėpīns, tuokė vainikās čia sosėsegiuos, sodies, so spragtelēs sosėsegiuos. Be 

skarelē nēs niekor. Baltos skarelės i bažnīčė ētė, perkelėnės vadėnuos, balta per-
kelė. 

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939, gyv. Mažonų k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Vo kāp lioub apsėtaisīs tuos senas muotrėškas (ė mamūnė, ė kūma)?
No kāp, sėjuons bova ėlgs. Ana so sėjuon(u), so bliosk(a). <...> Mūsa mamūnė 

lobiėjė tuok(ė) plat(ė) sėjuon(a) <...> no sotraukts sėjuons, platus. Kvartūgs, blios-
ka bus <...> Bova sėjuons platus, sesou saka, aš nabėjau žīdu <...> pliaukš mamū-
nē po sėjuonu ė vīsks. Pasėlindau po sėjuonu ė siedu. Bova sotraukta medžega, 
sėjuons bova vėlnuons. Jug seniau vėlnuonus ė audė, kuostiomā vėlnuonē bova. 
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<...> So nūšokoms apmes, so vėlnuoms ataus, jė. Vėinuos spalvuos, vėlnuons bova 
ė vėskas.

Vo vėršo kāp nešiuojė? 
Bliūska pasiūta. A kartūnėnė, a <...> kvartūgs − longieta toriejė. Pėrktėnės, mu-

siet, medžeguos. Ė blioska bova tuokė pėrktėnė.
Vo joustas lioub aus? 
Ne, tuokiu dalīku mūsa neaudė. Kap saka, maišeliu ėšaus. Vo tēp, ne. Če š(ė)tā, 

ta oušvienė audė dėvuonus. Vėskou audė ana, abrūsus audė ana, jau vėskū audė 
oušvienė.

Vo tuos muotrėškas, kāp lioub plaukus sotaisīs, kāp nešiuos? 
Sopīntė bova ė vėskas. Sopintās plaukās bova. Bėzelės bus māžas.
Vo skareles? 
Skareles nešiuojė, toriejė. Torio ėr aš koskas skrīniuo, dabā. Skrīniuo – koska so 

žalēs, baltās ė so joudās īaustās kotās. 
Vo kėinuo tėn bova? 
No kap saka, mona māmas muotėnas. Noj, mona kūmas. Mama atīdavė kūmas 

tou. 
Ė tuos muotrėškas Tamistas augėmė nešiuojė, diejuos?
No, ka važious so arklēs kor i miesta, i torgo a i bažnīčė. Ka so arklēs važeva, 

lioub apsėsiaus. Ė dabā, mam(a) bova gavus kraitie. Apač(iuo) – kailis, o vėrš(ou) – 
vėlnuonė medžega, vėlnuon(ė), tuok pėlka bov(a). Ė so tuok rauduonu kaspėnu – 
kertie bov prėsiūts, īduomus bov(a). Vo paskiau, kėta toriejė sovėnieta, siedenė 
kor dėngė. Vo tėi kailē bov(a), tėi – un kuojės ožsėdėngt, prišakie, ka važiou. Vo 
tas siedenē, kor apsėdėngtė, bova jouda medžega, vėlnuona. Ė ėšsiovinieta so vė-
lnuonās siūlās: geltuonās, rauduonās.

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Pėrštėnės viel vėsas bova. No pėrštėnės, lioub, i muokīkla ka ėjau, ka lioub 
nonērs pāprastas pėrštėnes. Ta mama verptė toriejė žmuonėms, nebova laika tėn 
nė pīruotėis kuokiū tū raštoutu nertė. Tēp ana muokiejė ėšnertė. Ana lioub no-
ners jau, tas, kor i muokīkla ētė pėrštėnes, ė lioub če pasiovėnies, kuokes gieleles, 
ėš spalvuotu siūlu pasiovėnies. No ė tuos jau bova muokėklėnės. Jau pariesė ėš 
muokīklā, jau pasėdiesė. O jau i ledus ētė, toriesė sāva jau. Kūmštėnės.

Mama bova davosi Jonkienē Aduopinā vėlnu. Ana bova monėi megztėni nomēz-
gosi ė tas pėrštėnes tuokes ėlgas. Ė če bov so kotās tēp, ta tā. No vo, vakal, mon ka 
tėik jau če, aš torio tuokes tas pėrštėnes – eso patenkinta. Spalvuotu siūlieliu jau 
dėlē, jau bov. Tēp aš jau varginga eso augosė. Dėlē jau nabova. 

Stanislava Laukienė-Ruzgailaitė, g. 1939 m., Grūšlaukė.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.
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APAVS
Vasara bova tuokėj batelē: korpės tories, ėr, jēgo jau žėima būs, aukšti tuokėj. 

Ėš nomū ējė so klumpēs, toriejė krepšelius sopintus ėš šakū, ėš kuo, tuokios jau 
poikius, sosėsies priš Grūšlauki arba priš bažnīčė, apsėmaus batus. Juk nikumet 
nējė so batās, juk keravuojė tėik senėijē žmuonės. Nagėnės bova vīrams daugiau, 
klumpē daugiau, so klumpēs. Ėš medė ėšdruožtė, paskiau tievielis lioub dėrbt ap-
atiuo medis, čia skūras − medpadē. Snėigū tėik nepriēt. Nagėnės bova ėš veršeliu: 
papjaus, ėš kuojės veršeliu išdėrbs, ėšraugins ėr pasėsiūs nagėnės. Buočelis lioubu 
ēt so nagėnēs, senū laikū, uo mona laikās nieks nebējė tuoms nagėniems. Autā 
bova, vėso pėrma apsivīniuos autās. Autā jē žėima − būs vėlnuonė, vasara, šėinpjū-
tē − būs ėš lina, kāp abrūsā. Apsėvīniuos, pradies nu gala, vėsa pieda, čia šėtā baigs 
ėr ožkėš [ligi pusės blauzdos], kelnės ožsėlēs. Čia šitā so tuokēs šniūras. Ka ēsiau i 
grībus so babūnelė, mani lioubu apmaus [su naginėmis], ka gīvatė neīkostom. Arba 
ougaut, mielēniu ēsem, so babūnēlė lioubu vėsa laika ēt. Kad i gīvatiu bova daug. 
Babūnēlė lioubu ēt i visai basa. Žmuonės bova tuokėj vėsā kėtuokėj... Dabā nebėš-
mana kāp bedarītėis, kāp bedėrbtė. Toukart keravuojė vėskon. 

Ė vīra i šėinpjūtė vasara lioubu baltuoms kelniems linėniems ėšēs ė baltinēs 
linėnēs. Uo žėima ta jau so kailinēs vėsor. Baltinē dėdėlė, susėkomšīdava. Dā tuokė 
liemenė, ožpakalie būs prasta medžiaga, uo prīšakie gera. Nomėj komzoulė onsė-
maus ė būs. 

Muotriškas so žekiems [ėjo], žėima vėlnuonas, vasara linėnės. Siūlus ėš linū 
suverps, linus kuožnus vėinus toriejė, neėlgas [kojinės lig pusės blauzdų]. Mama, 
dā lioubu mamūnēlė noners. Paprastas, tuokės pat, kāp ė vėsas kuojėnės. Kelnės 
toriejė ož keliū, ė babūnelė turiejė, so tuoms kelniems, ėlgi sijuonā – ė šlous ton 
snėiga. 

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939, gyv. Mažonų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Bov(a) nagėnas. So nagėnuoms lobiejė ēt(ė). Ė tievs lobiejė ēt(ė), žeimuos laikė. 
No so žekiems apsėmaus. Ė kuojėnas i batu vėita. Šniūrus ivers ė soviniuos. Vo tuos 
kuojėnas ėš kailė, ėš uodā raukė. Vėdou nebova kailiu. Ar an(a) bov(a) ėš veršė 
uodā, ar bov(a) ėš avėis, kas anū žėna. Sotrauks, če sotrauks. Če, so tuokēs šniūrās 
sovėniuos.

Vo kāp lioub žėima apsėtaisīs? 
So klūmpēs mes ejuom. Ė so klūmpēs mes esam ējė i muokīkla. Ne tu tašiu bov. 

Koprėnė padėrbs ėš medė. Medėnes a ėš penierā padėrbs. Ožsėmausi, ožsėsieksė 
ėr ēsi.

Vo kāp lioub kuojės, ka nasošalto? 
So tūbās, no ėš vėlnu. So žekiems, vėrš keliu, so gomuoms sosėdiesi ė vėskas. 

Nebova, ne tu kuojekelniu, nieka nabov(a) toukart. Jug vėsks siūtėnā bov(a). Jug 
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mam(a) sakīdava, ka vakou ni tūtė nie ėš kuo nopėrkt(ė). Lašėnius mainīsi i tūtė, 
kuol gausi vākams tūtė. 

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Bet kuokiu bešīrdž žmoniu bova. Ka bovosi, ka muočiut(ė) kriuokosi, ka parējė. 
Pagalvuok, bova jau pasnėgosi, no pašalosi, sak(a), nebova, tuok šlapiu tou snėigo, 
pasnėgosi. O Īpėltis, aplīnk ketoris kėluometrus īr. No, ė sak(a): nēdavė tu klūmpiu, 
kor nešiuojau, parēt(ė) nomėi. Sakau, aš atniešio tus klūmpius paskou jau. Ė neda-
vė ė ėšvarė basuoms kuojėms. Parėjau tus ketoris kėluometrus basuoms kuojėms. 
Ka muočiut kriuokosė. Bešėrd(ē), bešėrd(ē). Kėik an(a) bovosi, vėinioulėkas metu. 
Tuokė vāka ėšvarīt aplink ketoris kėluometrus par snėigus, nomėi basuoms kuo-
jėms. Vėsuokiu bova.

Ta mamas laikās klūmpes nešiuojė?
Ėr aš nešiuojau. Aš baveik vėsa muokīkla ėjau so klūmpēs. Ė ne aš vėina. Matā 

kāp <...> kėtkārt premėniems lioub vadīns. Kāp ieisė, tuo premėniuo, dailē eile-
liems, sokraun tus klūmpius. No kas medpadžius toriejė, o kas grīnā miedīnius, 
jau tus klūmpius. Paskotėniu laiko, mama jau bova nopėrkosi jau tus medpadžius, 
vėrš(ou) sokalta so tou uoda, o padā tik medėnē. No vo. 

O paskiau, ka pastatė, če tuo, kor nogriuovė tou muokīkla, medėnė... Atsėme-
no, tuokės Vičiulītės <...> ka anėdė atējė so gomėnēs batās, no spīndou tuokėi, 
bova prasėdiejė jau tėi gomėnē batā. Nieks dā natoriej(ė), ka atsėmen(o), vėsė 
veiziejėmuos i anus, kad tuokēs batās atējė i muokīkla.

Vo ėr žėima so klūmpiem?
Kas lioub toriejė, so nagėniems, kas so klūmpēs.
Uodėniem nagėniem, žėima? Vo kāp apsėtaisīdavuot kuojės?
Kuojėnės apmaus, tuokius autelius če ondies. Tuos nagėnės bov(a) so aparuoms 

– aprėš ėr iesė. No muotrėškas, koriuos jau so nagėniems ējė, žėima – vėsas autos 
nešiuojė. Vo vīrā, jog pastuovē so autās, kas so nagėniems. Vo kou, tou kuojėnėms 
vėinuoms isėmausė, jug šalta. No tuokėi, panašē, kap ronkšloustis būs, no, tēp ė 
pradies vīniuotė. Vo teip, šėtā. Apsėmaus kuojėnė ėr tus autus pradies vėniuotė. 
<...> Tēp vėniuos, vėniuos, on kuojėnē. Jau ka sosėvėniuos dvėgobā <...> o ėr ož-
sėmaus tou nagėn. Ė rėš tou nagėnė, tas apārs če apsėvīniuos. Toukart bus šėltā. 
<...> Žėimā lioub vėlnuon <...> vīrā, ka ėšnešiuos. Matā, tėi ožpakalėnē nenoplīšt, 
kelē noplīšt, <...>. Korėi šėtā, tėi tortīngesnė ūkėninkā ausdava specelē autams, 
tuokės platoma tuokė tai audekla (kuokiu 25 cm). Vėsuokiu, muočiut lioub pasa-
kuot. Posmarškuonis, vadėnuos, ka vėins siūls bova nūšoku, tu lėnėniu, o vėns siūls 
– vėlnuonu. Ė tėi vadėnuos posmarškuonē. No, ė tuokiū ėšaus. Lioub darīs, kors 
gaspaduorius ė pats nešiuojė, ė vaikiou, ė šeimīnā dous. Vo saka, vo vasara, šėtā, 
mam(a) saka, ka lioubam rogius rėštė ė rēks ētė vasaruojus <...> – ta nagėnes dous. 
No ėr vos ne vėn tuoms nagėnėms negerā, ta grīnā marškuonos tus autus <...>

Vo sosiedūs, bova bruolis so seserė. Anėi gīvena ėr ūkininkava. Ė dėlē bova, be-
pruota tuokėi senuovėškė, dėlē skūpė, dėlē jau tėn vėskū. Mama bovus mērgė pri 
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anū. Saka, nospruoga kiaulė, ta muotėnėnė jau, sena. Ė nolopa tou uoda. Tuos uo-
duos nieks tėn neėšdėrba ė paraukė nagėnes, vasarā, ta tā. Paraukė nagėnes, saka, 
tuos nagėnės, mam(a) saka, pas kamāras doris pasėkabėnau. Rīta meta, saka, tū 
mona nagėniu nabeso – šonis nūnešė. Saka, nagėniu nikuokiū nabier.

Raukdava ėš karvės uoduos daugiausē. Aš pradiejau ētė i muokīkla. Mama kai-
mīna prašė, ka paraukto nagėnes munėi. Žėima, jau ka, noj i tus klūmpius sem 
snėigā. No ėr paraukė tas nāgėnes, ėš sava uodā ons, kaimīns. Pasakė mamā dėina 
rogius rėštė, vasara atēs – dėina rogiu rėšt, ož tas negėnes. Kėik aš paėjau so tuoms 
negėniems, jau apatės prakiora. Mam(a) saka, aš netorio ėš kor tėik, nebie laika 
kėtor bedėrbtė, oždėrbtė nagėniem. Vargsė lioub, ėšsėgrondīsė, ēsė, ēsė, brėsė, 
ėšsėgrondīsė ėš tou klūmpės sneigus, apsėmausė, ēsė tuoliau ė viel.

O kelniu ėlgu nabova. Vėlnuonas kuojėnės lioub noners, ėlgas. Bet mama, 
mon(a), omžėnatėls, vėstėik tuokė tvarkinga bova. Tuos kuojėnės, anuos vėstėik, 
kāp kėtkart lioub senuovėškā pavadīnt, ka kuojėnes sosėdies žeklīšēs. No kāp se-
nuovėškā, žemaitėškā sakīs – žekiem žeklīšiu rēk ožrėštė. O kou – tujau nosmoks 
ta kuojėnė. Ta māma, munėi lioub, vėinus tus triusėkus dous pasėvėlktė puo apatė 
tēp jau pluonos, o paskou tus šėltesnius. Tėi šėltesnė, lioub prė ta vėitā ė tas kuo-
jėnes prėsiūs, pri tū triūsėku. Prėsiūs ė tuos kuojėnės monėi ne lioub sosmoks. 
Tuos mergātės lioub sakīt muokīkluo, kāp tau tuos žekės nesosmūnk, ka tau nie 
sosmokosės tuos žekės. <...> No bet jau tas, pariesė ėš muokīkla, toriejē nosėvėlk, 
pasėdiet – i muokīkla ētė. Jau nomėi toriesė kėtas. Žēkės – pāprasta mezgėma, bet 
anuos bova šėltas. Vėstėik ėšiesė i ledus, i snėigus ė sošlapsė. Ė nešals, no vėstėik 
vėlna, ī kėtēp. Je bus pėlka avis – pėlkas bus. Baltas lioub dažīs. No tujau nosėtēp 
tuos baltas. No kėta kart pėrkdava tus dažus. Arba viel dažīdava ėš miediu, šėtā, ėš 
ālksniu žėiviū, ėšsėdruoš. Ta lioub ėš tū žėiviū, kad ėšdruoš, nodažīs <...>. Vo tēp, 
je avi tories pėlka a jouda bus, no ta toukart jau nerēks nieka, jau natoralē. Kėtė 
mēgzdava puo tris akės – gerā ė vėina ėšverstā tēp. O jau mama lioub, tēp grīnā 
megst, tēp ėš vėina, nikuokiu tū rėiviu nabūs. Ana lioub sakītė: ė šėltiau, ė geriau.

Stanislava Laukienė-Ruzgailaitė, g. 1939 m., Grūšlaukė.
Įrašė Inga Jurginienė ,2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

PAPRUOTĒ 
Ženatvė

Tevielis parējė jau ėš tuo kara, kāp ons sosėrada, prėsėpėrša Tamīstas mamā ?
Noj, kėta kārt(a) bova pėršlis, ne kāp dabar. Toukart vežė i pėršlius. Mon(a) 

mama bov(a) ož anou dvėdešimt metu jaunēsnė. Ons bova ketoresdešim metu, o 
mama dvėdešimt. Matā, ož kuokė seni...

Bet ons pėrma karta ženėjuos? 
Pėrma, pėrma karta. Ė nogīvena.
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Ta ons kāp grīža ėš tuo kara, ons ėš kart(a) nesėženėjė?
Ne, ne. Bov(a) mama anuo, teėbova. Ons gīvena so tuo mamo. O ka ta mam(a) 

jau neb(e)galiejė, ta toukart ons jau, toukart ėiškuojė žmuonuos jau. Toukart pėšlē 
važev(a). 

A pasakuojės ons kāp tėn bova?
No jug, mam(a) patė pasakuojos. Atvaževa, sak(a), tuoks neaukšta ūgė. Tēp bo-

v(a). Mama bova jauna, žėnā, dvėdešim metu. Saka, aš tėik nanuoriejau žanītėis, 
tuokė jauna, o dar mėslėj tuoks mažos. Saka: (bova tuokėi pečē ė kuoklē) isėkėšau 
i kuokli galva ė kriuokiau, kėik aš kriuokiau, muotėn(a) pasakė – kor mes diesem. 
Ketorės mergātės bova, do vaikelē anuos šėimuo. Kor aš Tamistas diesio, ar i ba-
kuonus doutė, pagalvuok, panevalė. Nuorė nanuorė – torė žanītėis. Vo kāp bov(a), 
ne kāp dabā, ka bie. Jau bėšk kū – apsėžanėj, tojau ėšsėskėr. O toukart neėšsėskīrė, 
ne nieka, kentiejė, bova ė vārga.

No tēp anou ėr ėšsėvežė?
Ėšsėvež(ė). <...> tuoks bažnītkaimis bov(a), o če i tuokė pāmėškie. Saka, kuol 

prėpratau, mama sak(a), tēp bov(a) negerā. Paskiau, sak(a), prėpratau ė gerā...
O kėik žemės bova?
Kėik žemės bova? Nedaug tebova aramuos, aramuos a bova šešė ektarā. Uo 

tėk mėška bova a vėinioulėk(a). No vuo, toukart nebov ėšpjauta – gražos mėšks 
bov(a). Atvaževa tieva apvėiziet. No kor, če tuokė mėška tor – žanītėis ė vėskas. Če 
mėšks ī. 

Magdalena Daukšienė-Petrutytė, g. 1929 m., Šlaveitų k., Kretingos r.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Senė Botkaus martė

Mama lioub sakīs, ana parējė ėš Vaineikiu čia gīventė, ė tad lioub sakīs, kad i 
vėina kėima vėina vakara sosėrinks pėnki – šeši vīrā tuom kartuom grajīt‘ė, i kėta 
kėima kėta vakara. No, kāp gaspadėnē nebožteks kontrībės ta tuokart ėšvietra-
vuos. Mama čia atējė, uo čia tas oušvis dā bova. Jezus Marėjė, kon sakīsė? No 
netink monėj.... Saka, parējė, vėsumet truobuos gali bova dėdėlis krīžius, ta Dėiva 
mūka bova vėsumet prikalta, jau musiet nebova truobuos, ka nebūto tuokė daikta, 
a dėdesnis, a mažesnis, bet lioubu būs. Ė, saka, kāp suēs, ė tēp vėsė keporės ka-
bins ont tuo puona Dėiva. „Vīrā, tēp nebūs“. „Cha cha – parējė ė ruoda ragus“. No, 
notīliejau tuo vakara, saka. Kėta vakara viel atējė, viel kabėn anėj. Dā oušvis bova, 
dā atsėnešė kuokė botelka... To ėšginsi mona sosiedus, to nemėgink. Aš, saka, at-
sėkieliau, kāp anėj sokabėna, atsėsieda pri tū kartu, sorinkau ir vėsas par doris i 
kėima ėr ėšsvėidiau. Vajezus Marėj, saka, ka nepatėka – garbėn posė metu moni. 
Bet daugiau neatējė ė keporiu nekabėna on PuonaDėiv. Ta jau tuokart žėnuojė, 
senis Botkus kuokė gava martė...

Aldona Ruikienė-Butkutė, g. 1944m., gyv. Pasertupio k., Kretingos r. 
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė.
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Vāka atejėms

Vo žėnuot, kas Tamista sogava?
Ne, mes nežėnuojuom tuo. Ka, šėtā, jau bovuom dėdėlė, nieks napasakuoj(ė) ė 

a karvė tories, mes nežėnuojuom. Dėdliausė vakā bovuom, mergalės jau bovuom, 
mes nežėnuojuom, kad karvė tories, a kas gėmdīs, nieks narokava ė nieks napasa-
kuoj(ė). 

O kāp sakė, ėš kor vakā atsėrond?
Nieks nasakė, nieks nasakė. Gondros atnešė ė vėskas. Ė mes dornē bovuom, 

mes nesopratuom. Vat, ka ė bovuom dėdėlė, nesopratuom.
O verši ėš kor, kāp lioub sakīs?
Nieka, nieks. Ėš mėška. Ė ka karvė tories, nieks nevedies ė nieks nežėnuojė, kad 

ė karvė tories a kas, nieks nepasakuoj(ė) tuokiū dalīku. 
O bova če kuore muotrėškelė, kori gaudė vakus?
Bov bov. Vėbrienė. Benetienės Ruožės muotėn(a) bova, o kāp ana vardo bova, 

nebžėnau. Ta gaudė. O tou kor šėta mėrė, Vladis, bruolis mona, tad kap saka ou-
švien(ė), mamūnė mes vadėnuom. Bet ana bov mamas oušvienė (mums bova tieva 
muotėna. Buočius bov, mamūnė ė vėskas). Prijamė tuo vāka. O mes nažėnuojuom, 
ka ons gėmė. Nieks napasakuoj(ė). Ėšvara lauku vakus, i kėimus ė pasėbėngė, ka 
nieks nažėnuotom.

Krėkšta svarboms

Aš žėnau, ka sesou, an(a) lobiejė vakštiuotė [per miegus]. No jau dėdėlė bov(a), 
mergelė jau bov(a). <...> Ana vākštiuos, an(a) vėstėik išeis i lauka, ieis, ana nažė-
nuos <...> atsėbos, an(a) palīs puo patala, pri tā babā, palīs puo patalus, i spinta ilīs, 
ėr atgols, nakti, vākštiuojė ana. <...> No saka, kad saulė apšvėitė, nekrikštīt(a) vāka. 
Tas mienou, ne saulė. No a tēp bova a nebova, a teisībė a neteisībė. 

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Pri kuožnā koltovē mergelė

Monasis bova padėrbis tris koltovės ė kuočėla. Uo buočius, anuo tievs, saka: 
„Sūnieli, negerā padarē, – nu tēp ė bova, švėnta teisībė bova, – dabā to nieka ne-
toriesi, mergelės vėinas“. Pri kuožnā koltovē tor mergelė [gimti]. So kuočielo dar 
visēp galiejė būt – galiejė būt vaikielis, galiejė būt mergelė. Bet soprontė – vėsas 
ketorės mergelės bova. <...> gal vėskuo būt, bet vis tėik jau muotriškas darbs...

Birutė, g. 1940 m. Šlaveitų k., gyv. Lazdininkų k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Būdīnė

Mūsu daug bova, devīni ėš tuo kėima išējė. Mama kāp sakė nebova ėš kor [visus 
pamatinti] – kunkolīnės pramatuoriou ėšvėrė ė davė. Kitīms nedavė, neturiejė ėš 
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kor. Tėktā potras tam pramatuoriou, tuokė muotrėška bova, ta kunkolīnės, pašersi, 
uo kitīms ‒ ni vėinam nieka, čīstā, ni parvažiavus nieka nedavė. 

Kor bova gėiduorkas, pramatuorē − ėšmėrė īr. Nebier gėiduoriu, ne vīru, ne 
muotrėšku. Mūsa ka būs, ta pėlna truoba kuolchuoza laikās, a būdinies, a meti-
nies – būs pėlna truoba. So lėmpa bova, ka gėiduos užges ė lėmpa, tėik šauks anėj. 
Uo nujau nebie. Kėik [seniau] gėiduos, puoteros, ruožončius ‒ užmėgsi ė pabosi. 
Kāp ėšeisi – vėsa nakti: ruožončius, „Saldi šėrdis Marėjuos“...

Bova nomėj, vėsos nabašnikos šarvuos nomėj. Reikiejė ė stalū, ė maista. 
Stuotkus rēk skuolint‘ė, dekius ėškluos, ėšsegs, kor nabašnika padies, tuo lėnta. 
Lėnta netoriesė – viel ēsi skuolintėis. Padėrbs tuo lėnta aukšta kāp stals, i rinki 
apdies, vėršo drobolė dėngs, i rinki specelē tories, tuokart puodėška padies ė na-
bašnika pagoldīs ont tuo lėnta. Balta drobolė padies, uo paskiau spalvuota austa 
divuona. Pakuol graba padėrbs, dvė naktis liobiejė laikīt, pakuol graba padėrbs. 
Mes ka buvuom augontis vākā, ont vėršo bova padėrbints grabs mamūnē. Ont 
truoba. Ė mama liobiejė sopėlt‘ė pupas dėdliuosės, ka vākā nesuvalgito. Aš jau 
neblokšti tebovau, tuo graba pakelso ė tas pupas ėšsėimso... Numaliavuos jouda. 
Vėnskaus Valis ont kalna dėrba. Rīta mēta idies ė graba, skėidū idies, uo kāp tuo 
balta drobolė idies... must so vineliems. Ė puodėška pridies skėidū. Puodiškelė būs 
idieta tam grabi. Nebova ni kuokė papoušala. Seniau žuoleles sodies ė liuobies 
apsmilkīt, apsmilkīs (nabašnyką). Uo dielkuo... a nujau kas smėlka. Ė krīžiu. Rīta 
mēta on grabū krīžiu ėšsmėlka. I gelžėnė torielka isėdies tū žuoleliu, švėntū žuole-
liu. Žuoliniems kor neš švėntint.

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Devintiniu berželē

Seniau ont švėntuoriu pataisīs muotrėškas skuotertiuom, pridies beržus, sta-
lielis pataisīts, lauke trijuos vėituos. Pri kuožna vėina procesėjė ējė. Nujau netaisa. 
Diejė pri tū doru. Parsėneši ė pritaisīsi [berželių]. Ēsi pri gīvuoliū ė parsineši. Išējė 
ėš madā ė nebrēk. Ėr bažnīčiuo pri doru bova beržā, ė pri soulū prikaltė beržā, uo 
nujau nebie ni maduos. Sekmadėinie bova Matkibuožas – mūsa atlaidū nebie...

Žuolėnės žuolīnā

Pėrma raskėla, tuokiū dies, seniau ka bova, nujau nieka ‒ kėiti, jorgėna. Uo se-
niau ka ejuom – ė šermokšnė, ė dīgoldagi, ė rugiū varpa a meižiu varpa... Dīgolda-
gis so lapās spiglioutās ė dor, kāp kėbė panašē. Kėts aug patvuorie, žėids rauduons, 
lapā durontis. Kāp osnis. Česnaku isėdies, rugiū, vėsa česnaku galvēlė isėdies, ka 
dėjuom. 

Uo burokieli kuokė diejė?
Tū jau ne. Ėš javū. 

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.
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Pamaldoms

O kai pečių pakurdavo žegnojo?
Noj. „Švėnta Gabija, būk spakaina“. Ka ēs mėiguot, ka nebdegs mūrelis: „Švėn-

ta Gabija, būk spakaina“. Tēp mūsa mama lioub sakīt pečiou. Mūreli, ka lioubam 
valgīt vėrt, vėskon, o vakarė ka lioubam uždarīt: „Švėnta Gabija, būk spakaini“. Uo 
kruosnėj: „Švėnta Marija, vėišnelė“ – lioub sakīt. Ka rēk kortė. Dounkepē lioub būt 
laukė. 

Monika Ruzgailienė-Rutytė, g. 1936 m., Vaineikių k., gyv. Girtiškio k., Kretingos r.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m. 

Sakīdava, velns raša tava nuodėmės atsisiedės ont petė i jautė skūra. Nuēni i 
bažnīčė, tetulės nusived, o vākou rēk pasidairīt: kas doris girgžt – veizīs, o nelēd. 
Sakīdavo, nuēni i bažnīčė, jēgo to neklausā kū kunigs kalb, nebūni gera bažnīčiuo, 
tai atsisiedės velns raša tavo nuodėmes ont jautė skūruos. Ė bėjuodavuom mes tuo 
velnė. Ir angels īr šalė. Angels tujau gerus darbus, o velns bluogus [rašo]. Kėikvėi-
na vakara mumis klupdīdava, liepdava puoterus kalbiet. <...> Vaikīstie gražiausis 
[prisiminimas] – gegužės mėnuo, Majā. Gėiduodavuom Maja. Tievuks, ka parēn ar-
klius išvedės, mamītė, mes šeši vaikā, tetas dvi, aš ketvirtoj klasėj buvau, ka mano 
prosenelė mėrė, tai jinai, kai buvo gīva, vėsa laika atsiklaupė kalbiedavuom Maju. 
Majavos paveiklus padiets, gėlīčiu pasimerkdavom.

Priš valgi žegnuodavuomės ir po valgė. Turiedavuom švėsta vondėns i bonkute, 
po puodėška, etont golti atidarā imerki pėrštus ir persižegnuoji. Ir rīta mēta per-
sižegnuoji pats ir peržegnuoji žemi, kad palaimintum, krīžiaus ženklus. Aš ir dabar 
kartais darau taip. 

Irena Teresesė Klapatauskaitė, Akmenkalių k., gyv. Kaune.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Mamūnė, tievelė mama ėlgā dā išgīvena [po vyro mirties], Peliekiūs gīvena. 
Dėdlē gera muotriška, lioubu gėiduot ēt, dėdėlē gera balsa toriejė. Mes esam vėsa 
familėjė pakrėtė daugiau. Bažnīčiuo aš lioub ēso gėiduot. Kalnus gėiduot vėsė kai-
mi sosėrenkam ė gėidam, mes, Peldē. Dabā aš vėina beso so Pečiulienė. Mamūnė 
bova gėiduorka. Vīrs bova vėsū galū meistrus, ė grajėjė, ė dėrbt. Lioub veseles 
grajīt, būdīniuo lioub gėiduot, pramatuoriu lioub būt. Pėrmo vīrā paims, paskiau 
ontra punkta muotriškas. Ēk ēk, ė lėmpas lioub ožgest vīra ka gėiduot, gerās balsās 
bova vīra, Alminā, čia ont krīžkelė gīvenėms. Stalai irai ėr vėsė susied, ė vīra, ė 
muotriškas. Pašarvuots īr kitam kambarelie, gėiduorē irai kitam. Pėrmiau dvi naktis 
budies, vėsa nakti gėiduosēm, kuol tus puoterus, kol tuos davatkas beėškalbies, 
rēk ēt nomėj jau, nebie kumet bevalgīt. Uo dabā „rarararaj“ – grēta. Vakari suklop-
dīs, ė babūnēlė − pagėiduosēm ėr esēm goltė. Uo sekmadėini kuožna i bažnīčė. 

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939, gyv. Mažonų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.
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Kėtakart dėlē žmuonės lioub statītėis tas kuoplīčeles. <...> Ė sakė, ka anėi jau, 
prė tuo sava rėbuos, pasėstatė kuoplīčēlė, ka būt laimings. Pro to kuoplīčēlė <...> 
ējė kēls i tuo kelali, i tou ūlīčė, ivaževėms. Saka <...> bova tėn anėi apsėžanījė, pa-
sėstatė tou koplīčēlė, ka jau laimings gīvenėms būt, ka vės(a) laiminga šeima, vākā 
augto. A pėrmāsės vāks bovės mėrės kažkāp. Lioub pasakuot muočiūtė, ka pastatė 
tuo kuoplīčēlė. 

Stanislava Laukienė-Ruzgailaitė, g. 1939 m., Grūšlaukė.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Somainė arkli so švėntu Juonu

Mes turiejiem sava kuopličelė. Ne gatavā kėimi tēp, bova tarp kaimīnu kaži kāp, 
bet ana jau mūsa skaities. Bova statulelė, švenčiausė Panelė. Paskiau bova tuoliau 
pri medė prikalta nedėdėlė kuopličelė tuokė. Švėntasis Juons. Paskiau bova ė sava 
pasėstatė, kėta, viel tas šventasis Juons, bet jau didėlesnis. Atvažiava ciguonā. Pri 
ta kuopličelē tieva arklē ganies. Uo anū arklē novarītė tuokėj, brėzgas būdava – 
kaulā vėinis. Ė ons pamainė – pasiiemė tieva arklė, uo sava palėka i vėita. Ėr neži-
nuojė kėinuo ons bova. Ėr atvažiava tėj ciguonā pri mūsa – tievs prėpažėna sava 
arkli ėš karta. „Tai mes su šventu Jonu sumainėme, tiek grietinės suvalgė“ − ons jau 
tėik apmuozuojė tuo švėntuojė Juona so smetuono, apipīlė, skaituos jau Juonou 
duovanū davė ož tuo arkli. Ons kėik varga pakuol tuo arkli atiemė – ne tēp lengvā 
nuo ciguona atimtė irai. 

Ka tronkīdavuos perkūnijė

Nu tuos maldaknīgės būdava ont longū, tumet padiedava švėntas tas maldas, 
atskleisdava. <...> Būdavo dėdlē perkūnijės. <...> Švėsta vondėns pasikrapīdava, 
ugnelė švėntū žuoleliū i mūrali, je jau degė, imetē, bet jau daugiausė ta užgesin-
davuom. 

Birutė, g. 1940 m. Šlaveitų k., gyv. Lazdininkų k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Velīkas, Velīkas, rauduoni kiaušē

Vėsa laika darīdava Velīkuom iš svėista avinieli. Lygtai vielevelė tokia būdavo, 
Prisikėlimo rytą. Teta Ona visą laiką darydavo, so ronkuoms, padarydavo garbanė-
les, ir aš muoku, dabar pati padarau. Tuokės dėdėlės, gražės.

Velykas būdava visad šaltienas, virtas kumpis, rulets, rauduona mišrainė, pīragā 
tėj, sausainē. Rulets šaltieną ka verd, suded į sūrmaišį ir suspaud. Kumpis visą lai-
ką būdavo virts. Pareidavuom iš bažnīčės, pirmiausia bėgdavom, pasisveikindvom 
kažkaip. Velykų rytą nereikėdavo persirengt, pasipuošę valgydavom. Ridendavom 
[kiaušinius], tievuks padarydavo iš tuošės. Čia dar truobuo ridendavom, ir tievuks 
dalyvaudava. Ontra dėina ēdava kiaušėniu. Mes jēgo nuēdavuom − pas babūnė. 
Kaima žmuonės, vākā ēdavo. Suaugę [eidavo į plaktuves]: „Velykos Velykos, rau-
doni kiaušē“. Išsisprogdint turiedava beržo šakas. Į plaktuves. Atēn pas šeimininka, 
plak ir sako: „Velykos Velykos, raudoni kiaušinę“. Ir gaun kiaušinį. Pavaišindavo py-
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rago, pavalgyt ką nuors. Suaugę tuo. Mes vākā biegdavuom, ka negautumiem so 
rīkštiem.

Vėštu vėsa laika bova daug, kiaušėniu bova. Velīkuoms būdava bliūdā didžiausi 
pridarīti. Dažīdavo ir samanuom, visuokēs, i dažū mamītė turiedava. Kaimi bova 
tuokė, turėdava dažū. Ė skotiniedava, ė kroupu diedava, ė žoliū, visuokiu lapu. 

Kou skutiniedava?
Ką daugiausia ‒ gėleles, našlaites, tautinė jousta. Sesuo labai gražiai skutinieda-

va. Aš tai išsipiešdavau su pieštuku. 

Kaliedninkā

Atvažiou, atvež su arklēs klebuona. Pakrapėn vėsas truobas. Mumis vākus pa-
pouš, sustata, lėip puoterus pakalbiet. <...> Turiedava skarbonkelė saldainiu, ledi-
noku, ė doudava po kelis. Paimdavo iš tuo kaima kas nuors ir vešdavo [kalėdauto-
jus]. Vėsa laika čia valgīdava pėitus. Tuoks buvo senuovinis samovars, so onglėm, 
berža ongliū, apačiuo suded onglis, užverd vondėni, ožpėl vondėni – tėn arbata. Ir 
būdava pėitā. Iškepdava tetulė Uona babka, vėsa laika kepdava ar žosi, ar anti kep-
dava, kuotlietus darīdava – jau padarīdava skanē valgīt. Žosi vėsa kepdava. Idarīda-
va tėn so uobuolēs, so kuopūstās. Darīdava kuotlietu triošė. 

Irena Teresesė Klapatauskaitė, Akmenkalių k., gyv. Kaune.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Kūtės

Žvakēlė ožžėibs, staltiesė pasitėis balta, pakiš šiaudus ė lėips traukt mums: jē 
trumpa ėštrauksė, ta šī mēta bluogā muokisīs, jē ėlga – gerā. So babūnelė lioubam 
atsėsiesēm, dainiousēm „Uoj, eglute, to žaliuojė, kuodie žėima nežaliuoji?“

Poušdavuot eglotė?
Kāp be eglotės. Tū žaisleliu pasėdėrbsė, juk bova bėški ė krautuvies [pirkti]. 

Daugiau obuolieliu tū raudonū, so saldainēs, žvakieliu priraišiuosām. Atēs mamas 
bruolē, juk anėj baliavuos. Kūtiu vakara vėsumet parsėžegnuosēm, sokalbiesēm 
„Tieve mūsu“, papluotieli pasėdalinsēm. I susiedus liobam ētė. Pri diedėnā, pri 
kūmā liobam nuētė. 

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939, gyv. Mažonų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Anū laikū Advėnts ė Kaliedas

Karvė ožtrūks, ne pėina betories, ė puosninkā bova. Lioub mama pripėls priš 
karviem trūkstont [rinktinio rauginto – „sampilinio“ – pieno], toukart bova medinē 
kubilelē. Paskiau pasėsėms, vondėns onsėpėls ė dous valgīt, bolviu, pagrindinē, 
kuošės rīta mēta, puo somtilelė idies tuos kuošės visīms vākāms, i kuožna pakraš-
tieli puo sėlkės ispaus. 
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Sosėrėnks i kėima, lioub vėlnas pašīs, daugiausė plunksnas pliešīs. Sosėēdava, 
gėiduos. Lioub sekmadėinė vakarās Kalnus gėiduot‘ė: mūsa ketorė kėimā bova, 
vėina vākara pri vėina, vėina pri kėta. Pataisīs valgīt‘ė, kėta karta bova „bada plin-
cē – širdelės tuokės [vartomoje keptuvėje kepti čirviniai blynai], tories ougu, uo-
bulū prisėvėrės, tojau pliešīs ė pavaišins tās plincēs. Sosėdžiuovėnė sūri tories, 
sokapuos. 

Siedninkus lioub prikėšt šiaudū, kėtė turiejė prietara, ka keist‘ė Kūtiū dėi-
na. Vākāms lioub prikėšt Kūtiū dėina. Ėšsėskalbs, vėsa bielīzna parvėlks, pakluos 
daugiausė ton dėina. Skalbies so pelenās: onkratīs pelenū, pavėrėns, sosėkraus i 
viedros, nešėis pri opėis − pri oušviū prūdūs − lioub ė ožšalė būs, ėškėrsė ēketė, 
ėšplūdorsė. Koltovės bova, rēk sotartė, tiku – tiku, sotartėnė bova. Sakīs: „Neso-
tar – nemuok skalbtė“, vėin klausīs kėts kėta. 

Kūtiū vākara lioubam ēt mierout‘ė vartelius – a puora, a nepuora. Šakalius lioub 
etė ėš kaimīnu vuogt‘ė – kėik pasėvuogsė [porinį ar ne porinį skaičių]. Bova bova. 
Lioubam skaičiout‘ė žvaigždžiū – rēk septīnis vakarus puo septīnės žvaigždės sos-
kaičiout‘ė, ė ka būtu kėikvėina vakara. Po tuo soskaičiavėma kas tavi pėrms sosvei-
kins, tas tava vīrs būs. 

Lioub tū 12 patiekalū dėrbs: sėlkės, spėrgotės, bolvės, buruoku rasāla, buruo-
kieliu ėšvėrs, pupu, žėrniu – juk tėj pagrindinē. Grūdū, kvėitiu, rugiu, ėšvėrtė. Kū-
tėms ėšvėrs pupu, žėrniu, bolviu, per dėina valgīt nedous – tus. Valgīk kėik nuorė 
tū. Sėlkės kuokė galva ėškeps ont onglė, sotrīns i ton rasāla. Kūtiems dėrbuom 
agounpėini. Kūčiokus lioub kept‘ė. Vakari gīvulēms neš puo bėški padalīns, ka svēki 
būto, rėibi, vėlkā nepjauto. Trauksēm šėina: kors ėštrauks ėlgesni, tuoks omžius 
būs. Jē trums – ta veikē mėrsė. Lioub padiet‘ė liekštēlė, jē tou meta bova mėrė, 
palėks naktėj. Tievalis apēs api uobelis, ka uobulū daug būto, pabrazdėns, mes 
veiziesēm pro longa. Apēs api bėtis, api avilios, ka medaus daug prinešto. Musint ė 
dabā eit. Ēs aplinkou ė šnekiesės. 12 valonda tievalis ējė sėmti‘ė šolėnė vondėni – 
12 valonda vondou pavėrst i vīna. Lioub sakīt, ka gīvulē šnek, bet negal klausītėis. 
Kėts pasėlėpėis klausīses. Karvė saka: „Mon gera būs, pašers“. Uo arklīs sākos: „Vuo 
mon rēks tėmpt‘ė...“. Tas žmuogos novėrta nu kūtės ėr ožsėmošė. Negal klausītėis. 

Eglutė poušēm vėsomet, parsėneš ėš mėška prišpat Kūtės, nekāp nujau, priš 
mienesi. Kūtiū vakara daugiausē, pagrindinē bova eglė pasipoušt‘ė. Vateliems, ėš 
puopieriu ėškarpīsēm kuokė žvaigždelė, pakabīns saldainė a sausainė. Mama lioub 
sokabint‘ė, uo mes, vakā, pavuogsēm ė sovalgīsēm. Uobulū, rėišotū ėš mėška lioub 
parsėnešt‘ė, lioub būt kupetuo soaugė − pardiesė siūlieli ė pakabinsė. 

Važiout lioub žmuonės i Kaliedas, i bažnīčė. Kėta karta babkas lioub kept‘ė, sau-
sainiu, kiaulės galva ėšvėrs Kalieduoms, vėsumet kiaulės pjaus priš Kaliedas. Ėšvėrs 
kuopūstu, kiaulės galva – kāp skanē bova. Šaltiena, krienū lioub sutarkavuos, va-
gorklā, pupos, žėrnē, kisieliu broknū a spongouliu. Lioub atēt kaimīnā, bet pėrma 
dėina ne − lioub sakīt, ka blosas nešiuos.

Magdalena Daukšienė-Petrutytė, g. 1929 m., Šlaveitų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.
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Sens mienou

Senam mienesie bolvės vėin pėldava i truoba, ar i mėiga – senam mienesie. Nu-
jau nieka neveiz, senėijē žmuonės šitā tēp. Uo tēp ar i kapčiu – sens mienou, ded i 
kapčiu. Sies ka bova sens mienou.

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Jauns mienou, meilės bortā

Aš klausaus bendraomžiū, ka anuos nežėna, kam mienou tek. Mienou tek vaka-
rūs, vakarėnė žvaigždė īr palīduovė, kor mienesi līd vėsa laika. O ka nebie mienesė, 
ta tomsė naktis. Jauna mėnesēli trijū naktū tematīsi, paskiau ons aug aug. Jegu i 
mienesė gala ilīs ‒ ilīs ėr i jauna. 

Pėrma sīki ka jauna mienesi pamatā, ka jauna esė, paveiziek par peti, par kairi 
peti, ė sokalbiek „Sveika Marija“, ė tojau atgolk, ė guliek, ė nisukou nešnekiek − 
toukart pamatīsi sava mīlimuojė, kuoks būs. Mama mona lioub veiziejė i mienesi, 
Ronkaitienė Daugintaitė. Pamatė – Petris. Petris anou prīginė ė sobočiava. Mama 
žiūriejė par kairi peti, muotina klaus: „Petruonelė, a sergė?“ Ana: „M-m“, – pajo-
dėna galva ė apsėkluojė so patalās. Ė pasapnāva. Saka: „Ejau i suoda ė pamatiau 
Petri. Ė Kaziūnė besonti. Petris davai moni gintė, priginė ė sobočiava“. Bet rēk trijū 
naktū mienesielis ka īr, toukart pasapnousė ė pamatīsė. 

Monika Ruzgailienė-Rutytė, g. 1936 m. Vaineikių k., gyv. Girtiškio k. 
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė.

Čeravuojėms

Uo a teka girdiet, kad rond arklius ėš puo naktėis nušėlosius?
Ne tiktas arklius. Ėš laukū prives pri tvarta – arkle nēt i kūti, darīk kou nuori. Neit 

ėr neit, čia pat mūsa, va, Stonkienė, važioujint iš Grūšlaukės ont Peldiū. Karvė nēn, 
ė vėskas. Ėr ana tuokė posiau bortininkė bova, somdė vaikius. Tīm vaikēm, uo kāp 
ivest‘ė – neit. Saka: „Ne tēp tetorėt vest‘ė – atbulā torėt istumt‘ė“. Vuo tėj sokėbėj 
vara, vara. Atbolos istūmė. Ėr rīta mēta ėšved lauk, vakari parved − ēt kāp ējosė. Ėr 
viel tuokė bortininkė bova, užbūrė. 

Kas ožbūrė?
Uo patė nežėna, kas. 
Bova kaimi kas čeravuojė?
Bova, bova, ė daug tuokiū bova, ė lioub atsėprašīt. Teatsėprašīs tumet – mėr-

dama. Naktėis laiki ėšsiūs ėš tuo noma, ka parvesk monėj sosėtėkt‘ė atsėsveikint‘ė 
so tou žmuogo, atsėprašīt‘ė kou toriu padarės, ė tujau dovanuot, atleist. Jēgo ne-
duovanuos, saka: „Aš tau atkeršīsio“. Ėr atleida, ėr duovanuojė. Kontrimienē ėš 
Bugėniu, vat ėš tuo patėis kaima, važioujint tėisiau i Salontos, viel tēp pat, karvė. 
Vakara īves, rīta mēta – šlapi [karvė]. Vuo čia pat kaimīnė ožbūrė. 



35

Prisipažėna?
Tēp padarė ana, kad mėrtė gava ta patė šeimininkė. Vat. Kėta tēp pasakė – ož-

sėkaišiuok vėsus plīšelius, ka niekor nieka, oždek lėktarna a lėmpa, kad išēn i lauka 
kas – ka nematīto žiburelė. Ė vėina plīšieli palėk. A vėršou, ar apatėj, žemā, ė pati 
išēk, ėr ožkėšk tou [plyšelį]. Je, ta tēp ė padarė. Ožkėša – cinkt, saka, i kėbėra: 
matā, kėbėrs bova karviems gert‘ė padiets, i vondou bova tėna. Ēn veiziet‘ė – žo-
vis. Karuosos. Gīvs plaukiuo. Ak to tēp – soprata, ka jau ta čerauninkė. Atsėnešė 
peili – tuo karuosa ė noskota. Grīnā noskota, beveik plėkā, ė palėka. Lig pat galvā 
bėškilieli tū [žvynų]. Ėr matā, kāp ana gava atsėgautė ėr išētė... Ta atgolė spakaini, 
nomėj gol, jau puo dvīliktas valonduos – atēt kaimīns. Grētā, saka, mėršt mona 
senė, – ta muotrėška. „Neiso.“ „Būtinā, mon pasakė, ka tori parvest‘ė, sakė prašīk, 
aš nuoro sosėtėkt‘ė mėrdama. Paskotėnės mona valondas jau bier“. Nuējė, saka, 
ta muotriška vėsa noskosta. Kāp mėrė − tēp palėka, kāp ė bovosi. Bet mėrė. Ėr at-
sėprašė, saka: „Aš tau vėsa laika keršėjau“. Vuo kuo keršėjė – patė ana žėna. Patė 
žėna, kuokios nuostuolios dėrba, keriejė. Sakė: „Aš vėsa laika tavės nekentiau ėr 
vėsks“. Tēp tatā bova. 

<...> Uo, vat, ka karvē ėš oudeguos nukerp plaukus kelis ėr prisiov sava karvē, 
neprisiov, bet ožrėš tēp, ka nematītom, ėš anuos karvės pri sava karvės oudeguos. 
Ėš anuos karvės vėsa pėina ta karvė ėštrauk. Ta mėlž kibirās – uo ta nieka. Ruo-
duos, pritvinkos, nuēt mėlžt‘ė – toštė. Turiejė ėiškuot‘ė, atrast‘ė ton karvė tam kai-
mi, kor tas īr īrėšts. Jēgo atrada, parnešė čia ė pasėtaisė ta karvė. Uo jē nerada – ė 
nerada. Jē nerada, ta tuokart toriejė pardout‘ė. Ė tuokiū bova, ī pasakuojė. Ė tėkrā 
tēp bova. 

Uo ka čerauninkės ēn po pėivas?
Eso girdiejės, aplinkou gīvuoli ēt. Aplinkou karvė so lazda. Apėbadiniejė, apėba-

diniejė. Ė pri tuos karvės nebepriēsi – spėr. 
Vyras, g. 1940 m. Pėteraičių k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

DARBĀ 
Siejė

Cėbolės per Stanisluova ded, aš nelioubiejau veiziet... Mon nevīkst vagorklā. 
Kumet nulauši šermokšni, imerksi i vondėni − šakelė nulauši ė mesi i vondėni, ka 
skėst, uo tēp nenoskondinsi šermokšnė, imetē – pliumpt ė noskėst [ir tada pasėsi] 
− saka dėdlē mezg... Tēp nujau neveizo nieka, mon nevīkst. Markus šiaurės viejie 
negal [sėti], ragā vėinis. Šiaurės viejie varpu nesiet. Nujau nieks neveiz.Tuokė sena 
muotriškēlė, ka bova, ana monėj sakīs, ka jau vies īr pėitėnis, bolvės būs... Bolvė īr 
graži, poikė, uo bolvė... irai srougouts bolvės. 

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.
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Neit tėj darbā ė gana

Keldava penkiuos, ēdava koltė. Juk vėskas bova so spragilās kolama ėš pat pra-
džiū. Nebova ne, kāp liob sakīt, „čistuju skrīniu“, kuolūkė laikās kor bova, soveš vė-
sos javus. No, ėr reikiejė ētė penkiuos, atsėkels ėr ėšēs so spragilās i daržinė koltė. 
Kėik tėn pakols, jau dvė valondas, a kėik, reikiejė ētė pri gīvuoliu. Vaikē ēs pri arkliū, 
merga a gaspadėnė būs pradiejosė vėrtė, toriejė kiauliu, toriejė šertė. Kumet tėj 
pusrīte būdava, a septinta, a kelinta. Pavalgīdava, nujau toukart i lauka darbus. 

Juk ė bovės pradiejė rautė tiktā spalė pradiuo. Uo kumet rausė, juk vėskas bova 
so arkliu dėrbama. Tėj arklelē atēs i kuokė pliešėma − ons pačiumiero pats paēt pa-
vasari, būs pašarū netoris, čiut kuojiems paēs. Kuol nepasisies... Paskiau juk reikies 
so dalgēs nopjautė. Sorinktė, sorėštė ė dā parvežtė. Uo dabā kombains pravažiava 
par lauka ėr vėskas... Ėr raunam bolvės onkstėj. Uo vakari viel puo vakarienē šniū-
rus lioubu vīs vīrā. Kiuocius dėrbs, pins, muotriškas pins, verps, be darba nebūs. Ė 
gaspaduorius vis sakīs so gaspadėni: „No nežėnau, ka preita meta kėik mes liou-
bam grētā apsėdėrbtė! No šī meta esam sosėvielinė, Jezus Marėjė, neit tėj darbā ė 
gana“. Skaituos, nerkėties ėš kailė, kad būt tēp, kāp preitamet.

Uo kėts bova ka suēs talkuoms, kėts kėtam padietė, veizies sobardindint‘ė tas 
rišiejės: „Veiziek, Anė in tavi sakė tėn tuo ė tuo“. Ta tėn jau pīkst, jau dontis grėiž – 
palauk to... Vuo jou pīkst, jou dėrb! Ontrasē sakīs tēp pat. Ta paskiau jau soga-
va, perprata, pati [gaspadoriu] valuojė tam rugiū laukė... Skaituos kāp muotriška 
sopīkst – jou daugiau dėrb. Uo ta jau baltuom veizas i tou.

Rugiapjūtė ta ēdava pri kits kėta padiet‘ė. Vėns kumet to nopjausė... Ė vėns 
tories vaiki, ė pats gaspaduorius, kurs jau būs, pats ēdava pjaut‘ė, ė gretiau no-
sėpjaun. Vuo tēp kad šitā rišiejė, kad rėšdava, sakīdava „po dalgė“ − soskobtė pa-
rėštė ėr sostatītė piedus i gubas [turėjo]. Do darbu toriejė padėrbtė. So dalgēs 
lioub pjaut‘ė, tik šėinou lioubu būt kėtēp parikiouts, vasaruojou dā kėtēp. Bet to 
soskobk ė pagal anuo parėštė, ė dā sostatīt‘ė. Kāp pjaun, so ronku renki renki, kad 
jau matā, kad jau irai – paemi saujė so tās patēs a rugēs, jēgo būs geri rugē − ožteks 
tuos vėinuos saujės [surišti pėdui], uo jēgo būs smolkė, ta jau rēks dvi saujė sodiet 
i kopeta, sovīniuot‘ė, sodort‘ė, kad ėšeito tas rīšīs. Jēgo to rėšė smolkė, mėnka – to 
nespiesė parėšt... I guba paims tris piedus, ėšskies anus ėr tus pakiaušios sorėš, 
kad anėj stuovieto, neėšėrto. No ėr api anū, je gerus derlius, gretā apstatīdava 
aplinkou, gal dešimti, gal kėik... Uo kėtė darīdava tēp; jēgo gers pieds, idordava i 
žemi ė tuo galūni nulauždava, kad ons stuovieto – ta tuokart anou viel apstatīdava 
[pėdais]. Ka jau rēk vežtė, ta jau nerēk maustīt‘ė tū rīšiū žemīn. Anū patrauk ė gali 
dout ėškart ont vežėmo. Uo jēgo irai, kāp padarīdava tuo rīši ė sorėšdava, ta tori 
kabint žemīn anou, jau daugiau troksė. <...> 

So tuom rišiejuom ėr tās pjuovėjās bova tēp: tam patem kaimi žėna, kas kū gal 
gerā dėrbt‘ė. Būdava ė tēp, ka gaspaduorius jau būdava ėš onksta sosėtarės, a tėn 
robli davės, a botelka būs ėšgieris, ė tuo pastatīs po pėrimu pjaut. Tas jau ēn ėš 
pruota – vuojergau Marėja. Uo tas jau tor gintėis, lioub keiks sosėrėitis. Merga, 
kuri jau vīkusiau rėša, tou jau pastatīs puo anou: „Anė riš puo Kazei“. Mama lioub 
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pasakuos: Vaineikiūs būs vėins didėlē gers [pjovėjas], ta anou gaspaduorius vėsu-
met pri pėitu liob vestėis i kėta truoba jau. Nu, ė tėj vīrā keiks anou. Paskiau vėina 
karta ožlėnkė anou ė pasėbėngė anam... Saka, vėsas [rišėjos] pabiega – neėštemp, 
ons pjaun, to tori soskobt‘ė, jē nesoskumb... Jēgo derlius īr gers, tava pieds ė to tori 
sorėštė, uo tau kėtė ont vėršo lėp ėš paskuos žoseli eidamis. Nē ta beit rėšt‘ė puo 
anuo, nē ta beit. Nu, ė bovus kažkuokė Uona, sena pana: „Leiskit moni, aš parėšio“. 
Atējė ,vasara karšta, atējė so nertėnio ė dā apatiuo be rankuoviu nertėnis. Nu, ė 
gerā, davai rėš. Nu, šis pjaun, ta rėš: vės an‘ īr artėj, vės an‘ īr artėj. Tas veiz par peti, 
ka ana īr artėj, ons nieka nepadara. Kėik tas lauka ėlgoms ėšpjuovė: „Nu, Ane, a to 
ė nepavargstė?“ „Ne, ka nė to nepavargā“. Vėina tuo nertėnė nosėmetė, vadėnas 
Anē šėlta. Nu, parēt i ontra gala, kėtam gali pradalgies isėmetė tuo ba ronkuoviu, 
bet anuo nepalēd ni par pieda. Ė, saka, tretėijė pradalgė kad išvarė, ons nuējė ė 
nebiparējė... Ė pasibėngė anam vėsė vaidinimā. Ė daugiaus nebējė ons nė po pė-
rmu pjaut, nieka. Ė, saka, Uona pamuokė anuo. Ana tuo darba dėdėlē sogebiejė: 
do gliebē − pieds, do gliebē − pieds, ana tik sklaiduos, uo ni vėina nebejėk po anuo 
rėšt‘ė. Uo ons tėik didžiavuos, tėik didžiavuos, kad ons vėsas ėšvarė ėš lauka, ons 
vėns karaliava. 

Aldona Ruikienė-Butkutė, g. 1944m., gyv. Pasertupio k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė.

Linū apdėrbėms

Pelkė bova pjaunama, bova ėšdalinta. Lioubam linus merkt, ka nokols ė so pė-
delēs pamerks, mirkīs ėlgā, pakuol galies apdėrbt. Bova mineklis, so arklēs, aš lio-
ub varīsio arklius. Žīdo buvo pilnas Darbienu miestelis, anėj atvažious ė nopėrks. 
Mirkīs dvi savaitės, puo mienesi. Patrīns nuejėj i prūda, ka paminkšties ‒ ims lauk, 
patėis i saulė eileliems. Ėlgā gulies, pakuol atsėkluojies, atsėbūs. Ka jau minkštė 
būs, ta toukart [reikia] mint‘ė pėdelius. Daug darba bova. Ė šukous, tuokėj šuko-
utē bova aštrūs, lioubu kuožna piedeli mīns, lioubu dėdėlios buntos ėšmīntė. Ė 
tas tories, ė tas tories, mūsa geri lina lioub būt, žīda nuories gerū linū. Rausi so 
ronkuoms linus. Ėšraudavuom, sorėšēm piedelius, sostatīsēm i gubas, tories atsė-
būt‘ė, sieklelės pribrīst gerā. Mienesi, tris savaitis – kāp anėj atsiklojie. Ka i prāsta 
žemi pasiesė, tėj linelē mažė, nieka neišēs...

Monika Ruzgailienė-Rutytė, g. 1936 m. Vaineikių k., gyv. Girtiškio k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Vėsė toriėjė linmarkas, reikiejjė merkt linus – kuožnus i sava. Mūsa jau bova 
tuolėj tuolėj. Vėsū nuo sodības tuolėj. Dėdlē negers [kvapas], ka jau ožmerks tėn, 
linā, jau sakīs: „Jau īr tvaiks tuoks negers“, toukart trauks lauku, mes ont kronta. 
Nulašies tėj linā, tuokart skleid. Džiovėn, varta žmuonis. Be gala. Aš jau dā, dieko-
uDiev, sena, bet neso tuo darba [dirbusi]. Raut dā eso ruovosė, ė kolūkē ka bova, 
lioub so ronkuoms raut‘ė. Pradiuo. Paskou nebreikiejė so ronkuoms, reikiejė ma-
šėnas. Somerks tus linus. Jēgo mėgluota, lioub sakīs, ka gretiau anėj atsėstoviejė, 
jē saulieta – jou nē. Ka jau anėj [atsibūdavo], rēk ēt‘ė imt‘ė lauk, jau īr tuoks tvaiks, 
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jau matīt atsėbova tėj linā. Ėštrauks tus linus ė somes ont kronta, ka nolašieto, 
tuokart veš i laukus. Paskleis tus linus laukūs. No pabals, pabals, jau baltė – ėr viel 
sorinks, sorėš gabalelēs ė veš i kluojėmus. Mīnė, tuokėj bova kažkuokėj mīntovā, 
lioubu ėšmīns, paskiau tuokėj šukoutē – sošukous. Čia linā, čia prastesnės pakulas, 
no ė verps, ė aus. Jezau, kāp reikiejė gīvėnt, dabā mon senatvie plaukā ont gal-
vuos stuojės. Kėik reikiejė, kol paruoši druobė: ėšverps, soaus so stakliems , no ė 
pavasari sošlapins tas druobės ėlgas, ka ėšbalintė, ka palėkto baltas. Lioub balint‘ė 
saulie. Ė toukart siūs. Pri nomū [balino]. Ėšaus, ėšneš, vanelie ožmerks vondeniu, 
ėštrauks ėlga ėlga, kėik jau būs – a 10, a 12 metru, kėik būs išaudė. No ė bals tėn, 
<...> ėšbalst baltā. 

Irena Kataržytė, g. 1937 m., Latvelių k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Skalbīklēlė

Tuokė skalbīklēlė bova dėdlē poikė, tuokė kalvelė ė tuokė opelė, „skalbīklēlė“ 
vadėnuos. Mona augėmi lioub vestėis avis plaut‘ė. Isėvesiau, isėbrėsiau i tou skal-
bīklelė, i vondėni, no, so moilo ėštrins, ėštrins, apėpėls tuo vondeniu – no ī poi-
kiausē stuovies [avis]. Palaikīs bėški, jau ta ėšsėmaudīs, ėšleisi, ta ėšsėportins, jau 
kėta isivēsi. Kuokės būs gražės vėlnas, baltas... Kėta dėina nokėrps. No jau toukart 
reikies pašīt, pašīt vakarās. Ėšsėkols [javus], jau toukart verps. 

Valerija Petrikytė, g. 1952 m., Sūdėnų k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m. 

Ganīms

Vo ganītė tēka ?
Jug aš 1942 m. eso gėmės, kam aš tėn tuo pėimeniu būso, kolkuozė. Paganās 

lioub pri vīriausė kērdė siūst, ka pabiegiuotomem, ka naėšskīsto karvės. Jug, pra-
diuo karves i bonda vārė, jug nuoriejė, ka būt kāp Rosėjuo. 

Tamistas vadėna paganās? 
Noj, paganās, reikiejė ētė. Pastūmdielē vākā.
Vo gal kažkū žaisat? 
Ka tīk do tabūsė ė pačio miero, krūmaliūs tedous ganīt. Tuokė bova ta muotrėš-

ka, tou vīriausė kērdė. Anon maitėna. Lioub māma posrītė noneš, pėitus atneš. Vo 
mes, je lig pėitu vėns, paskou kėts pasėlėksēm. O ta tā, ta – kerdė glauniuojė. Vo 
ana daug nabėgiuos, sakīs, vo, ontā, jau ēt karvės, ēk apsok. Ė lakstīsė. O kū tėn 
ėsėmėslīsė. Vėin dėina pabovā ė mauni šalėn, o je apkėriejė, ka māma peitus, je 
atsėvedė kėta, palėks kėta – ēsė nomėi so mama. Atneš pėitus ė vakarė večerė 
rekies nonēštė. Barkeliūs toukart bova. 

Celestinas Ronkaitis, g. 1942 m., Vaineikių k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Tarnavėms

Merga – 18–20 metu, ka jau muok vėsos darbus dėrbt. Vėsu pėrmu nu vāka, 
auklēlė vakāms, uo paskiau jau posmergė. Jē nemuoki bulvīnės ėšvėrt‘ė ta ni kuokė 
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merga nesė... Tēp liob sakīt. Juk vėsus darbus reikiejė dėrbt, linus raut‘ė, verpt‘ė. 
Aš muokiejau, bet aust ne, mama liob su diedino aust. 

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939, gyv. Mažonų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Gondrus parnešė pavakarė

Uo ka gondrus lioub parlieks, lioub pėimou parbiegs ėr šauks, ka jau parliekė 
gondrus, jau pavakarė tories dout. Pėimou čia vėns kāp bova, lioub ganīt givuolius 
puo mėškos, aš dar tuokė tebėbovau, paskiau kuolūkiūs tuokiū dalīku nebibova. 
Tik aš prisėmeno, kad tēp jau lioub rukout. Tuoks diedoks bova, ons tarnava, ons 
jau lioub sakīs, ka ritins gretā pri gaspadinē pasakīt‘ė, ka parliekė gondrus, ka jau 
gausi sūri. Valgīt kuo padiejė – padiejė, uo kuo nepadiejė ė neimsė. 

Aldona Ruikienė-Butkutė, g. 1944m., gyv. Pasertupio k., Kretingos r. 
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė.

Karviu vainėkavėms, gīnėms i laukus

Lioub anėi pasakuos, tus. Lėnamīnė, kāp būs, kāp lėnus mīns, kāp lėnus rau-
tė, kāp pabėngus, kāp rogius pjaut, viel, kāp pavasarė, ka ėšgīns gīvolius i lauk(a). 
Matā, anuos laikė ėrgė <...> Vėsalaik rēkiejė ētė pas ūkėninkus tarnaut. Kāp lio-
bam, sāk(a), pīnt vainėkus – karves liobam vainėkout, ka ginsė i lauka. 

Kumet lioub vainikous?
No, priš Sekmėnes, ka bova tas bonduos ėšgīnėms i lauka jau. Ėr pavasarė, saka, 

pindavuom vainėkus ė vainėkoudavuom karves, ka ėšvarīsė i laukus. 

Ėšpakotavuojėm šėn vāsara

O mam(a) monėi ī pasakuojosīsės, ka ana ējė karviu ganīt, pėimėnies tarnavosi. 
Saka, mes, žėnā, somdītė peimenis <...> no, rodėn(i), saka, pradies jau šlabdrėba 
tuokė jau, snėgtė. So tuok(ė) šlapdrėba, bjauri, lītus. Saka, bet dainiousem, šauk-
sem, ka ėšpakotavuojėm šėn vāsara, ėšpakotavuojėm šėn vāsara. Dabā, jau žėima 
jau galiesem būt truobuo, nebrēks <...> Tuoks Liotkus, senielis saka: ne, mamēl, o 
kuo to tėik linksmėnīs? Kāp nelinksminsīs, saka, jug matā, ka sning – rīt nabrēks 
karviu beganīt. Jug kāp kuokiuo vėituo papoulē i tus pėimenis a i kou. Ka bovos 
tėn, pri ta Petkienē, vākara, rodeni, šėtā, ka tus jau ėškūlė – no talkas, ka būs ėš-
koltė vasaruojē – vėsks. Parsėvarīsė vākara karves, saka, arpavuos tus grūdus lėg 
dvīlėkā. Ė tou pėimeni ėsėves <...> tus grūdus kabėnietė, so šiūpele, lėg dvīlėkā, 
saka, arpavuos. O to žėnā, vāks. Ė rēks keltėis, rītamet ont karviu varītėis, sak(a), 
žadīns – akės merkas, nagalė, nuorė mėiga. 

Vėštu ganīms

Mama bova griešta ė sakīdava, ka ėšēs vasaruom dėinuom i darba (ka, paskou, 
ka ta muočiutė apāka jau, nabmatė ėš vėsa tuoms akėms, jau reikies tou muočiut 
prižiūriet). O če pat, natuolėi bova, mūsa<...> kuoplīčēlė tuokė. No ė mama ėšēs i 
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darba, ka kuolokē tabėbova, no ė sakīs: niekor navākštiuok, māma veiziek. Ėr prirėš 
vėšta, so mažās vėštītēs kėimė. Ė ganīk, ka varna naatliekto, vėštītiu napagauto. 
Kuoks tas pruots bova. Aš lioub nobiegsio pas tou kuoplīčēlė, kāp jau muokiejau 
melstėis, kėik jau muokiejau kou: Panele Švenčiausiuoj, neatsiūsk monėi varna, ka 
napagauto vėštītiu. 

Pėimenoks nošāla kuojės

Tas diedė mona, tas mamas bruolis, mėrė pėnkesdešīms tretēs, gegūžės dvi-
dešīm šeštuo. Ons bova ketoresdešīms triju metu, ka mėrė. Ons bova trīlėkas metu 
nošālės kuojės. Ė bova, pagalvuok, kou ėškėntiejė žmuogos. Be daktara, be kuo. 
Bova vėina kuojė nokrėtosi per posė lētenas, o ontra bova – pagal sānarė. Ta, kor 
bov(a) pagal sānar(i), ta nabov ožgėjosi – bov(a) tuokė apalė, rauduona. Bova kap 
so adatuoms sobadīta.

O kāp ons sošāla?
Ons, matā, ganė pas sāva diedė karves. No, gīvolius ganė – pėimenūs bova, kap 

kėtakart pėimenūs lioub būs. Tėn tas diedė gīven natuolėi Kolupienu stuotėi(s). 
Naudvaris, kāp tėn vadėn kažkāp. No vo, matā, tuoks vaikioks jau, trīlėkas mētu, 
jau ons ė žėima sosėgadėi. Tus gīvolius pagėrdīt, a kuokiu vėrbu pakapuotė, a par-
nešt malku – ons jau ī pėlnā. No ėr ons (tas diedė bova muočiuts bruolis, no) prašė 
tuo diedės, ka anou ėšleisto ēt nomėi, pri tievū, parētė. Bovės ketvėrtadėinis. No 
ėr ons. Tas diedė saka, so Kazė saka – nēk. Aš sekmadėinie važiousio, sak(a), pri 
Uonē (muočiūtė Uonė bova) i bažnīčė, če i Grūšlaukė. Saka, novažiousiau abodo. 
Ne, ons stuojės prašīt tuo diedės, ka to monė ėšleisk. Aš pabūsio lig tuo sekmadėin, 
o sekmadėinie, ka to atvažiousė, toukart parvažiousem jau. Noriejė pabūt pas tus 
tievus. No ėr ons išējė, matā, tėisiau par tus mėškus. So nagėniems apsėavės bova. 
Bet opalē vėstėik kiaurė, ka ėr pašālosė, bet opalē tėi mėškė, lioub tū opaliu būt – 
kiauro teko. Ėr anam sošlāpa tuos kuojės ėr ons ējė, ējė, jauties paklīdės. Ons ējė 
par tus mėškus tėisiau, ons jauties, ka paklīdės. Vo lioub kėta karta, lioub žmuo-
nės pėivuos (bus mėškė pėivas tuos), no ta tā šėina pjaus. Tories sava tus riežius, 
kėtkart reižēs lioub vadint. No ė pjaus tou šėina, o vasara neveš nomėi. Padėrbs 
brāga, sokals ketoris mėitus i žēme, oždies stuoga ė prėkraus tuo šėina. Paskou 
žėima, ka jau bus žėimuos kēls, ė parsėveš. Ėr ons ontējė brāga šėina ė pasėlėpa on 
tuo šėina. Ka ons būt tas kuojės isėkasės i tuo šėina gėlėi – anam būt nasošālosės. 
O dabā, ons atsėgolė on tuo braba ėr ožmėgės. Bet ons atsėboda, toukart onsā 
žėna, aiškē, kor ētė. No, o tuos kuojės sošāla anam. Ė ka ons parējė nomėi ...(matā, 
ons bova dešīmtu gėmėma, o mama mon bova dvīlėktu – dom metās mažēsnė ož 
anou). No ė tas senielis mona, muočiūtė bovosi ėšējosi, kažkas kaimīnūs bova mė-
rės – budīn(ė) bova. Ėr anoudo bova ėšējosi i tou budīn(ė). Mama saka, ons pradie-
jė brazdint i longa, sak(a), aš ožsėsklėndus bovau. Adarīk dorės. Atdariau, sak(a): 
mamele, to monėi noauk kuojės, mon dėlē kuojės sošālus. Saka, aš anam, (kāp 
kėtkart so nagėniem lioub bus, so autās apsėvėniuos) tus autus nopliešiau. Saka, 
tėi autā bov sošālė. Saka, čīrgž, tēp. No ėr nopliešiau, saka, tas kuojėnės noaviau, 
tuokes prėšāloses jau. No ė sakau: a nuorė valgīt. Nenuoro niek(a), aš ēto goltė. 
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No ėr ons atgolė, anam, matā, pradiejė šėltė, pradiejė tuos kuojės leistėis, pradiejė 
geltė (ka sošalė ronkas, ka praded būt). Ė pariejė tas senielis so ta muočiute ėš tā 
bodīnē. Anam dėlē pradiejė atsėleist, ons pradiejė kriuoktė, ka anam dėlē skaud. 
Ta muočiūtė, žėnā, kėtkart seni žmuonės ne nieka bov(a) žėnuojė, ne nieka skai-
tė. Ta muočiūt pašėldė vondens, imerkė i šėlta vondeni. Pagal katras vėitas bova 
sošālosės tuos kuojės, pagal tas vėitas ė pajoudava, kap imerkė i tou vondeni. Ė 
paskou, pagalvuok, kuokės končes ėškentiejė, ka reikiejė kaulams nopūtė, nokrėst.

Dabā, ka aš maža bovau, muočiūt(e) lioub pasakuot, ka aš lioub klaust: muočiūt, 
o kor to padiejē tus kaulelius, ka jau nokrėta tuos kuojės. Stasel, saka, pajiemiau 
švārė luopatielė (švarė, ėšplauta), sovėniuojau ėr ka laiduojė, kasė duobė, saka, 
nosėnešiau, paprašiau tou doubkasė, ka pakāsto i apatė, ka namietėtoms kam. 

Stanislava Laukienė-Ruzgailaitė, g. 1939 m., Grūšlaukė.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Nebėjuojau arklė

Seniau žmuonės vīdava [šniūrus], so kou arklius kinkīsi... Nuvīs šniūrus Sou-
dienūs Gėrtė Ontė. Ons pėrma vėjė tus šniūrus ėš plešniū, šėina kor presou, ruliou. 
Atvarslā arklēms. Arklius pakinkīs ė važious. Pri pīnū rēk prisegt‘ė, nujau so lėnciū-
gu seg. Juk muokiejau pakinkīt ė iškinkīt, ė vėina arkli, ė do. Ka fermuos dėrba so 
doum arklioum dėrba. Vėns bova Žīds, kėts Kaštans... Akiet, briežiuot tus muokie-
jau, uo art neišmuokau. Kėta arkli rēk vadiuot‘ė – imt‘ė ož brėzgėla ė pravest pėr-
ma vaga. Art‘ė rēk plūga muokiet‘ė valdītė, anon rēk apsokt‘ė ė diet i vaga. Akiet, 
briežiuot aš jau buvau pėrmuojė. Aš nebėjuojau arklė. Aš nebėjau nieka. Ar arklē 
pasileid ‒ sūnus tor dirigonta. Dounas pasiemi, aš ka eisio pakelt – arklīs pats ateit, 
pašauk varda, abraka i kišenė.

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

 

TRADICINĖ MEDICINA
Nu čerū

No jau, nebie čerauninku. Senās laikās, lioub būs vėsuokiu tū čaraunīnku, at-
vėrā pasakius. Vėsuokiu, senās laikās, žmuonės žėnuojė. Vėskū sožavies. Ė kiaules 
sožavies, ė karves, vėskū sožavies, jė. Eidava, dvejuos vėituos bov Latvėjuo, noeis ė 
pasėtaisīs, ta kiaulė niek(a) nabdarīs. Mon so karvė bova. Nadoud pėin(a) karvė ė 
vėsks, ė pasėbėngė. Atējė pėrkt(ė) karvės, mama goliejė lėguonėnie, atējė karvės 
pėrkt(ė). Tievs saka, no JezosMarėj, tėik pėgē tedoud ož tou karvė – napardousem. 
Šlaukšt, ė nablėka karvē, ė vėsks, ė pasėbėngė. Ėr ejau i Latvėj(ė) pri Brakšienē 
ė parnešiau vaistus. No sotaisė žmuogos – pasėtaisė. Če pat, ne ėš peklā tebo-
v(a). Da nabovuom žanuotė, tab jaunė tabėbovuom tam tievėškie. Paršielis bov(a), 
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no mama lobiejė laikītė kiaules. No bov(a) prakotės tas paršielis, no lobiejė puo 
lauk(a) lakstītė. Muotrėška sau, šliaukšt, tas paršielis kėtor nalēnd – un koknė ēn. 
Sau lēnd i mūralė ėr vīsks. Nagal notorietė ė vėsks. No prakotės tas paršielis. Lend 
i mūralė ėr i mūralė lend. Api tū mūralė lend. Aš ėšvaževau pri Verkienē, parveštė 
vaistu, saka nadoukėt nieka ė naskuolėnkėt. Vėn če lobiejė, kaimīn(ė) bov(a) – at-
bieks skuolīnt. Patė tories, bet atbieks vėstėik skuolėntėis. Sāka, nadoukėt nieka. 
Aš naspiejau parvažiout(ė) so dvėračiu, jau bova atbiegosė skuolīntė. Bet tou pa-
šeliou sogėrdiem ė praējė (davė, butelkuo ipīlus. Kon tėn davė, kas anū žėna). Ėr aš 
patė eso važevus pri Verkienē – ruožė meties monėi.

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Nu ruožės

Ramuniu žėidu, kuosa, kreiduos ėr kiaušė baltīma – soplakė. Jug eso diejus, 
žėnau – ruožē tas ta tā ī. Aš tū žėnau, jau lobie(j) pasėdėrbt. Ėr ont mielėn(a) puo-
pier(ė) ar on tabuoka ė ožsėklėjousi, ka barēks banoplieštė ė vaipīsėis, tėik prė-
kėbs. Kėtė lobėjė taisīt ruožes tēp.

Tėn tuokė muotrėška, tam šmuotė, lobėje muotrėška taisītė žuoles, bet mėrosi, 
žmuogos. Če priš Narkienė, ta truobalė kor ī. Ta lobiejė pasakuot, ta muotrėška, ka 
rēk tus dietė: kuosa, kreiduos, kiaušėnė baltīma, mėltus rogėnius, pleiskanė (ka-
napiu, tėi žėidā vėin(i), ba sieklu) žėidu, ramūniu žėidu. Padiedava. Kėtkart praeis. 
Tus tėkrā. Avėis jouduos vėlnas, lobėjė dietė, atskėrā. Ruožē. Bet aš neso diejus. Ne 
mes toriejuom joudu aviu, ne mes diesem. Tou kuošelė lobiejuom taisītė. Pagrinds 
tas bova. Je tas napadies – važiousė pri Verkienē. 

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Nu gīvatės ikondėma

Gīvačiu marguosės, žalčiu nelioub būt. Žinuojė, kou diet rēk [jei įgeldavo]... Lio-
ubu ėr avėms ikostė, lioubu aprėštė Mickus Stapuons, diedė, lipčikā kažkuokėj, 
žuolės. Pridies ė trauks. Musintās dabā nieks nebžėna tuokiū. 

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939, gyv. Mažonų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Šonėis įkondėms

Mon patē bova ikondės. Nieka aš nedariau. Kėts saka šonėis plaukū rēk diet‘ė, 
ka mes auguom. Vaikūza pro šali eis ė mūsu šunieli tuo erzins. Je je, ka paauga dė-
dėsnis iemė ėr ikonda. Tada atējė ta muotrėška šonėis plaukū – tuo patėis šonėis, 
kors ikonda. 
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Sosėmošus, nosėplėkius

Nokrėtau nu druobīnu, pavasaris tas bova: mama suvėrėna vaistū, pradiejau 
tept‘ė, ta tuokart sugėjė. Nē pri daktara aš ejau... Sovėrėna lėipas geltuonuojė žėi-
vė − žaliuojė nokaišė, tuo geltuonuojė palėka, svėista, medaus, eglės sakū. Tuokė 
tuo tepalelė. Ėr ožtvierė. 

Uo medaus daug?
Nedaug, nė tėn daug verd... Nerēk ėlgā vėrint. Sūnus mūrali ējė plakt‘ė, prisi-

plakė ėr ožmėga, bova pridegis. Išējė bolviu dėigt‘ė pavasarė – pūlē vėinis. Tepala 
tuo ėšvėriau, žėivies bėškilelė, eglės sakū bėški, po kuokė tėn šaukšta. Padiejė ėš-
traukt, ėš krašta traukt‘ė. 

Sesou bova nosėplėkius: menkgalvės ka vėrė pasidiejė mama [katilą], ožkliova 
ė bova nosėplėkios kuojė. Sūnus bova so ongli [nusideginęs]: rodėns laiki aš bulva-
laiškius degėnau, pelenā karštė – basuoms kuojėms par tus pelenus abodo so kai-
mīnu [perbėgo]. Rīta mēta − pūslės. Pratrūka, skūrelė ožsidiejė. Gīda šaltalonkēs, 
tirele. Vāka apipīliau, aptepiau tās šaltalonkēs. Taisīdavau žalius žėimā: parsėneši, 
ėšsunksi, idiesi cokraus. Nebie sīluos... 

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k.
Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

ZABUOVAS
Vākū zabuovas

So stiklelio ėšsėbražīsem [langelius] ė mesi [stiklelį] i tou longieli. Ka neontlėp-
tumė [reikia šokinėti ant tų langelių], jē ontlėpā [ten, kur stiklelis]− kėts ēs. Jē ne-
ontlėpā – i kėta longieli imesi tuo stiklielė. Stīpīnės [kojūkus] pasėdėrbdava – anėj 
patīs [berniukai] lioub pasėdėrbt‘ė. Lioub vuožė mušt‘ė: kriuogli lioub pasėstatīt, 
reikies ėš tuola ėdaužt‘ė, jē ėšvėrta – skaituos, laimiejē, jē nenovėrta – kėts ēs 
daužt‘ė. Mušdava so pagalio. Vuožīs [buvo] ėš pagaliū sorėšts. 

Irena Kataržytė, g. 1937 m., Latvelių k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Žaidėms „Vuokiets“

Pasėdėbs tuo Vuoketė, lioubam mūšt, ėš medė. Pasėdėrbs, trīs kuojės bus ė 
pasėstatīsem. Pasiemės lazdas ė daušem, ka kors nodauš. Tas skaities – Vuokietė 
žaidam. Bova truoba, tvartā ė ta žardėina bov, ė ta žardėina jau bov tas jaus vadė-
nams. No ėr tam žardėin pasėstatīsem, daušam – Vuokiet žaidam. Rēk noverstė. 
Paleisė tuo medė, ka vėrs. Ka apvėrstom ons jau.
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Kavuonės − laumėniejėma

Esam kavuotėis. Je ožsėrėšam akės, esām laumėnietė. Pasėslieps vėns ė tas 
ožsėrėšės akės ēs ėiškuotė, gaudīt. No jau sogauni, jau toukārt tam ožrėši, toukart 
ēni laumėniet. Toriejē atspiet kou sogavā. Bov bova tēp.

Magdalena Daukšienė-Petrutytė, g. 1929 m., Šlaveitų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Švėlpės

Vo lioub pasėdėrbs instromentu, katrus gali pūstė?
Švėlpės. Ipatingā pavasarė. Šėtā, ka praded atkerti kailis mediu. Noēsė, no-

sėpjausi a alksni, a šėtā kārkla kuokė. Bėškė ėšdruožē, apdaužē, ta skūra nosėmuo-
vė ė paskiau atgal. Če prapjuovē ė švėlpk. 

Tou žėivė da ožvėniuos? 
Žėivie ī tēp. Da čiūkšt – nopjaun peilio, če ėšpjaun tuokė skīlėkė. Skīlėkė ėšpjaun, 

o čėštā, čiūr apėpjaun, če padaužuom, vėsa apdaužuom ė šmūkšt, nosėspauk tas 
kailis. Paskou pajamė tū, kāp nomuovē če, ėšpjuovē, če bėškė prapjuovē ė atgal 
ožmuovē. Ė švėlpis, ėš ālksnė, ar ėš karkla.

Celestinas Ronkaitis, g. 1942 m., Vaineikiai.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Kartas

Buočiu atmenam ė baba matiem, palaidojime ė tuo buočiu palaiduojiem. Pa-
pūnis vadindavuom. Anėj vėin kartuožninkā: buočius bova pusmeistrio bėškilieli, 
ēs kor nuors luovas padėrbs, doris, žėnā, ne kuokiū ablerku bova... Vėskon so ron-
kuoms. Soskaldė, sopjaustė, nuabliava ėr padarė. Jerau, vakari ka parēs, būs kam 
nuors ožkaliemėjės. ... Robli dies, tik padiek žaist‘ė anīms. Turiejē ėšmuokt‘ė, ė 
mumis ėšmuokėna tujau, vėsuokiu tū kārtu diesēm ė varīsem lig pat vėloma, kuol 
apkīries. Daugiausia „dorniu“. „Dorniu“, paskiau „Kiaulė“, „Arkli vuogtė“: sokraus 
kuortas tēp aplinkou, ė dvė kuortas tēp pasistatīs [vieną į antrą atrems] ėr aplinkou 
traukt‘ė, uo jē nugriuovē – to, skaitīk, arkli pavuogē. ėr pavadėna „Arkliavagio“. 

O kap ton „Kiaulė“?
Kuortas traukt‘ė traukt‘ė, aplinkou diet‘ė ėr traukt‘ė, uo katras paskotėnis ėš-

met ėr kėik kuortu ronkuos palėikt − tėik kiauliu so paršelēs.
Vyras, g. 1940 m. Pėteraičių k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.
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MITĪBA
Posėnė, mėltėnė kuošės

Rīta mēta kuošė, a posėnė, a mėltu. Bolviu so mėltās [vadinosi] posėnė, bol-
viu ė posė mėltu. Ėr ėš rugėniu vėinū liob ėšvėrs. Vėinū mėltu, bet ėr pėini, bėški 
skanesnis ka būtom, dabā nevalgītumi, liob skaniausē valgīt. Pėrma pėina ipīlēs, 
paskiau pridiejē cokraus bėški, druskēlės, paskiau svėista a taukū, ka nebūto vėini 
mėltā. Ėdiek mėltus ė maišīk, ė vėrk, ė būs kuošė. Rugėnė kuošė.

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939, gyv. Mažonų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Grocė

Grocė vėrė, grocė vadėnas stombē [kruopos padarytos], ėš mėižiu ar ėš kvėitiu, 
skūra nuiemėj. Liob ėš grucē ė kuošė ėšvėrs. 

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939, gyv. Mažonų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Rūgšta bulvīnė

Uo ta rūgšta bolvīnė − idies mēsuos, bolviu, kroupeliu, so grietėni pradarīs, 
idies rūgštuos druskelės, kėta karta pīlė parūgas. 

Irena Kataržytė, g. 1937 m., Latvelių k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Kunkolīnė 

Mėltu potra. Mėltu, ka galietum‘ė sognaibīt, tešla pasidėrbo, kiaušėniu nerēk, 
druskelės, pėina. Pėrma vakarās juk kou, ka būrīs bova...

Rūgšta kunkolīnė

Ėš dounas tešluos liob so spirgutēs [virdavo] ė bėški acta ipėlsė, bėški rūgštėis. 
Ėš paprastū, pėtliavuotu mėltu. Sugnaibē... Dounas tešla. Skanė. Grietinės paskou 
isidedi, ka jau ėšverdi. 

Dounīnė

Ožvis laukžemiškē, kāp ėškep douna − sopjaus tuokēs gabaliukās ė verd, dā apė-
barsta so mėltās, ka neištėkštom, bėški rūgštelės, bolviu idies. Čia jau laukžemiškiu 
[patiekalas]. Čia jau rīta mēta lioubu vėrt tonkē. Dounīnė. Diedina liob vėsa laika 
vėrt. Lašiniū gabalieli gausė, so smetuona, arba so grietinė [patiekdavo].

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939, gyv. Mažonų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.
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Dounīnė

Dounīnė lioubam vėrtė. Kāp atvėrs bolvės, dounelės sopešiuosė, petliavuotās 
mėltās apsūdīsė ė sodiesė i potra. Aptrauks tus mėltus, ė kuokė skanė dounīnė, 
rūgštė. Dounīnė lioub būt rūgšta – ipėls parūgū arba rūgšta pėina. A i burokīni viel 
pėinelė rūgšta lioub pėlt, ėšplakt. Jau baigs vėrtė – aš ipėlsio rūgšta pėina. Cėbolė 
taukūs pakepinsė, dā smetuona idiesė.

Laistīnė

Ikūlē vėina, do kiaušios, ėšplakē, ipīle pėina, a vondėns, kou tori, kāp blīnams, 
bėški skīstesnė. Ka jau atvėrs vondou so šaukšto pėltė, aš lioub par tarka. Pėina 
īpili – kāp būs skanē. 

Monika Ruzgailienė-Rutytė, g. 1936 m., Vaineikių k., gyv. Girtiškio k., Kretingos r.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. 

Žiūrė

Soraugīnsė, aš nabatmeno, žėnau, tus mėltus apėpėls, raugīns ė ongliu lobiejė 
mestė. Pakiau ėškuoš, nažėnau pu kėik tū dėinu, bet irūgosi bus. Ė toukart zopė 
pėls i katilaiti ė ėšvėrs kuošė. Bus rūgšta ta kuošė. 

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. Šifravo Aušrinė Kasperavičiūtė.

Šutinīs

I šutini bolviu [dėjo], pupas ėšmirkīs, vėrs. Žėrnīnė atskirā, ar šutinīs so žirnēs. 
Bolvės negrūstas, bolvės sopjaustītas, nusunk ė vėsks, paportėn tuo rėndieli ė 
vėsks. Šotėni valgė par pėitus. Rūgšta pėina, šutinīs so žirnēs a pupuom. Ėšvėrs 
puosninka dėina ka būs. 

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k. Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Douna 

Ka parejau [atitekėjau] bova Ontuonielis, papūnė bruolis, mes kitēp raugiem 
ton douna, veiziejė, kāp aš ėškepso. Mamūnē sakau: „To mon tuo pečiu ėškūrink, 
aš nežėnau, kėik tuo karštė“. Laukė dounkepē bova pastatītė. Kad jau ėšiemė ėš 
tuo duonkepė − mamūnė isėnešė vėso pėrma paveiziet tuo kepala mona tuos dou-
nas: „A, čia je, čia je, ėr skani, so rūgštele bėški jau“. Ilgiau rauginsė. Mėltus plikīda-
va. Vėina vakara ožsėraugsė tus mėltus, tuokė pliūrė padarē, bėški cokraus, bėški 
droskas, rauga, ėr ana išrūgs per nakti. Ė rīta mēta tujau pat minkīt. Mėltus diek ė 
minkīk. Bolviu ėšvirtū lioub idiet, sukrioš a so menturiu. Rīta mēta, priš minkīma. 
Skanė douna, jēgo ėš rugiū. Petliavuotu mėltu tiktā veseliem, būdīniem šeiminin-
kės lioub ėškeps. So mėiliems būdīniem [kepdavo], ka rēk gretā ka irūgto. Tešla že-
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gnuodava, ogni paržegnuos − ogni paržegnuosė vėsumet. Pėrmuojė kepalelė krīžiu 
idiesė. Mėltās apibarstē tuo lėžė, kleva lapās. Vākāms pagrondėni [kepdavo]. 

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939, gyv. Mažonų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Varnelė – grondīs [duonos tešlą] ė pakeps varnelė [vaikams]. Patė pėrmuoji 
kepalēli ont lėžės ka padies, so kleva lapās, mes vakā lioub pririnkt kleva lapu, 
patė pėrmuoji paržegnuos. A ka rėikė duonelė patė pėrmuojė [prariekiant kepalą] 
paržegnuos.

Monika Ruzgailienė-Rutytė, g. 1936 m., Vaineikių k., gyv. Girtiškio k., Kretingos r.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. 

Ka pašaun ir kai išem, priš reikont dounas kepala vėsa laika paržegnuodava. 
Nedouk Dieve pamatīs a tievuks, a tetas, a kas nuors, ka dounas gabalioks īr ont 
žemės – negal, švėnts dakts. 

Kor laikīdava douna iškepta? 
Spintuo. Ė marškuonie. Pėrmiausia diedava ont stala, kad atviestu. Marškuonė 

ožded senuovinė, lino,ėšausta, uo paskiau, kad atšals jau tada [į spintą]. Pas mus 
daug tėlpa, daug kepalū kepdava. Pirmiausia kepė ta teta Uona, jau gera i pīragu 
kepiejė bova, babku. Dėdėlīs minkītovs bova dounā, ė paskiau mažesnis pīragou. 
Truobuo, vėrtovie laikīdava. 

Irena Teresė Klapatauskaitė, Akmenkalių k., gyv. Kaune.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Mēsa

Aviū augindava tievs, avis papjaudava. Atsėmėnu čia rūks, obuolē krent, tievs 
avi lop... Avi papjaudavo, i žosū, i kalakotu. Vėrdava, mēsa šutindavo, vėrdavo kau-
liukus ė vėska. 

Irena Teresesė Klapatauskaitė, Akmenkalių k., gyv. Kaune.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Kiaulė rodėni papjaus ėr ontra rodėni bepjaus, ne kāp nujau ka pjaun. Kumet 
prieit tumet, a birželis, a lėipa, a rugpjūtis. Rodėni ka bolvės pradies kast ‒ ieraiti 
papjaus. Tēp tuoks tas valgis tebova, kūds tebova. 

Ona Sendrevičienė, g. 1941 m., Benaičių k. Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Kiaulės ka papjaus, dešras ka padėrbsēm, kuožnam[ vaikui] reikiejė tuokė maža 
dešruos sudietė. Kad jau valgītom – nebartumeis. Pakabins mama pri pečiaus, 
kuožnus keravuosēm. 

Barbora-Aldona Šoblinskienė-Simaitytė, g. 1939, gyv. Mažonų k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.
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Sūrē

Dvi karvės būdavo vėsą laiką, je vėina užtrūkdavo, kad kita būtų. Ėš lėisa pėina, 
mašinouta, darīdava sūrius ė džiuovindava. Ont truobuos paded, paskiau edavuom 
vuogt, vākā. Sudiedava tarp šiaudū, tuokė bačkelė būdava. Sūrį lėisa sudžiovinda-
va, paskiau negali pjaut nikāp, so kėrviu sukapuodavuom. 

Irena Teresesė Klapatauskaitė, Akmenkalių k., gyv. Kaune.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Pīragā

Vėsumet Velīkuoms, Kalieduoms bova pīragā kepamis. Lioub saldė ė nesaldė 
[būs]. Paprastė jau bova tėj nesaldė tuokėj, uo jau tėj gerėijē, saldėijē kartās so 
agounuoms, so ouguoms soteps, kāp paršiokos padarīs. Tuokius kāp vīniuotėnius, 
i blieka sodies. Nežėnau, kou seniau lioub diet‘ė – gal kiaušėniu diet‘ė, pėina lioub 
diet‘ė, mėiliū, razīnku dies. No ė so ouguoms. Panašē lioubu daugiau a so bru-
kniem lioubu tept‘ė... Seniau bruknū prisėvėrdava. Saldėijē piragā. Būdīniems lio-
ub so agounuoms tept‘ė, tėj gerėijē pīragā, saldėijē. 

Vaišės per vestovės, būdīnės

Kėik lioub prikept būdīniems – po aštounės bliekas lioub ėškeps pirāgu. Ė su-
valgīs! 

Kumet doudava tus pīragus?
Ka baigs gėiduot‘ė. Ė kas žmuoniū būs – pėlnas truobas suēs. Seniau jo, ka vākus 

tievs nusėves i būdīnė – jau lauksi, jau kvep tėj kuopūstā tušėntė. Tušėntė kuo-
pūsta, lioub būs sudieta, bolvės. Kava būs balta, mėižėnė, lioub dous atsėgert. Jau 
lauksi tū kopūstu, atruoda tēp jau... Seniau ka būs, saka vestovės, lioub, saka, neš-
tėis mēsuos. Čia kaimīnūs ka bova vestovės, ta, saka, muotina kiaulės peti nešies i 
vestovės ēdama. 

Valerija Petrikytė, g. 1952 m., Sūdėnų k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.

Ragaišis / Kepaišis

Ragaiši mama lioub ėškept. Pas mus jou ragaišis. Kvėitinē, bet somalinē lioub 
būt, ne petliavuotė [miltai]. Ėš petliavuotu mėltu geresnis. Vākāms lepiuoškės: so-
sėminkīsi, kuol karšti rinkē ėškeps. 

Monika Ruzgailienė-Rutytė, g. 1936 m., Vaineikių k., gyv. Girtiškio k.
Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m. 

Kepinē

Ragaišis mums, vākam, nepatikdavo, iš sėlenų, bet tievuks prašydavo: „Iškepk, 
mamyt, ragaišį.“ Net nežėnau iš kor anon kepdava. Valgė vėituo dounas: i so svėis-
tu, i sūri užsidiedava, pri sriubuos. Kepaišis kepaišis, tievuks vis sakydavo „kepaišis“. 
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Pīragu visokiū, i so agounuoms, i so ouguoms, ir bulkutes, ka mūsa daug bova, 
i sausainius kepė. Ojej, maiša prikepdavuom, maišas didžiausis. Lėipdava mum, 
vākām, atsėneš berža šakelė, nulupto beržo šakelė, ė plakt baltīmus. Plakt so tuo 
berža šakelė, kad pasidarīto potas. Nulopi i plakt, labā gerā ēdava. 

Irena Teresė Klapatauskaitė, Akmenkalių k., gyv. Kaune. Įrašė Inga Jurginienė, 2019 m.

Babka

Kepė, ka būs balius babkas lioub poudi aukštam. Kaimīna lioub atēt, i rīnki mūsa 
kaimīna lioub netoriejė tuo pečiaus tuokė. Lioub atēs priš baliu. Babka muoliniūs 
poudeliūs (apie 30 cm), ana kėls. Uo čia tou pouda cinkt – pardauš. Padėrbs co-
kraus pudras, a kavuos idies, apteps, ka nobiegto vėsor. Ė čia saldainēs tuokēs 
mažās spalvuotās (puošdavo). Ka ēs pri giminiū i vestovės, vėsumet rēk neštėis 
svėista, kuokė a žosi, a kuo nuors papjuovėis, ė tou babka. Be babkā – kor to ēsi...

Rauginta sola

Aš eso girdiejosė, ka soluos lioub ėšsėgrėžt‘ė. Mūs tievā lioub ėšgrėžtė vėina 
berželi. Lioub sakīt, ka i sola dounas idies ė lioub ožraugt‘ė – vasara šėinpjūtie gie-
rėms kažkuoks. Bet tuo mes nesam kaštavuojė. 

Alos

Alu ta jau dėdėlē (darė). Verpelė bova aukšta. Šventē ta jau vėsada. Cokrėnius 
runkelius lioub sutarkavuos, vėrins, vėrins ka palėktu saldi ta runkeliu srioba. Tou 
srioba sopėls i tou verpelė medėnė. Ė tėn idies, pavėrėns, idies apīniū, idies mėiliū. 
Vuojergau, ka putuos, ka potas bova per posė stiklėnės. 

Irena Kataržytė, g. 1937 m., Latvelių k. Įrašė ir šifravo Inga Jurginienė, 2019 m.
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