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1. Dzīsmeit muna.
2. Sok, mameņa, man dzīsmeņu.
3. Šys Jōneits līlejos.
4. Pōsoku i teiku komuleits.
5. Nūstosti iz senejim laikim.
6. Tautys gudreibu krotuveite.
7. Naparostī vōrdi i izteicīni.
8. Kas vīteņai vōrdu deve.
9. Skūlānu folklora.

10.Loppusis iz Vorkovys bazneicys i vyduskūlys viesturis.
11.Draugūs ar nūvoda folkloru.
12.Teicieju dzeivis stosti



IEVADS

Te Dubna met savus līkločus, te mežu ieskauts līdzenums, lauki, pļavas. Visam 
tam pāri saule lej savu dzīvinošo elpu. Skan skolas bērnu čalas, un neaprimst cilvēku 
rosme.  Ik  svētdienu  Vārkavas  baznīcas  zvanu  skanas  modina,  atgādina,  sauc 
cilvēkus....

Jā,  tā  ir  Vārkava – senām teikām un nostāstiem bagāta,  skanīgām dziesmām 
apvīta.  Cik paaudžu izauklējusi  Vārkavas zeme? Cik un kādi  cilvēki te  dzīvojuši, 
strādājuši un cīnījušies, sapņojuši un mīlējuši? Kas to lai pasaka!

Bet, atverot gadu simtos un varbūt pat tūkstošos domās un vārdos rakstīto un 
tautas atmiņā saglabāto Laika grāmatu, mēs šodien varam ielūkoties mūsu tēvu un 
tēvutēvu  atstātajā  mantojumā  un  gūt  kaut  nelielu  priekšstatu  par  aizgājušajiem 
laikiem. 

Mēs, latgalieši,  esma stipra tauta. Pārdzīvojuši  kara vētras un nemiera gadus, 
saglabājuši savu latviskumu, atguvuši neatkarību.

Kur ir tie spēka avoti, kas dara mūs stiprus?
„Sok, mameņa, man dzīsmeiti,
Tu dzīsmeišu daudz zynovi:
Nu zoleitis, nu maizeitis,
Nu gudro padūmeņa!” 
Atvērsim mūsu novada folkloras krājuma „Vārkavas novada daiļrades pūrs” otro 

grāmatu, izlasīsim atmiņu pūrā saglabātās vērtības un varbūt arī atradīsim atbildi uz 
daudziem jautājumiem.

Lai šajā krājumā sakopotā Vārkavas novada tautas daiļrade rod ceļu uz katru 
lasītāju!

Janīna Vilmane





























































































Meikstu vītu pataiseju

Meikstu vītu pataiseju,
Klōju boltu paladzeņu.

Paklōjusi paladzeņu,
Dūmoj vīna pagul’āt.

I pusstundis naguļāju,
Dauzōs ūtrs gulātōjs.

Ej pa ceļu, gulātōjs,
Mōte tevi bortin bors.

Mote tevi bōrtin bōrs,
Suņa vōrdim pavadeis.

Teica Solomeja Ušpele

Preceibu dzīsme

Ka es beju sešu godu,
Īt pi veira nadūmovu,
Oira-oira-oira-rā,
Īt pi veira nadūmovu.

Kod atnōca mārgys godi,
Puiši ap manim kai strodi.

Vīns jau sūla mani preciet,
Ūtrs soka, ka veļ jauna.

Kurš saceja, ka veļ jauna,
Tam muteite pamalnōka.

Ūtram golva sasukōta,
Bolta mute nūmozgōta.



Svōteņš sõka bucu taisiet,
Mōte sōka sīru šķeļt.

Izdzersim pa glōzei ols,
Izkūsim(i) viersum sīra.

Tūlaik sōksim dzelu taisiet,
Reizī panōksnīkus laseit.

Karaveira dzīsmeņa

Es karā aizīdams,
Bārzu laužu ceļmolā.

Acaverūs atpakaļ,
Divi sied(i) pi bierzeņa.

Vīna beja myus mōseņa,
Ūtra muna leigaveņa.

Gauži raud mun’ mōseņa,
Veļ gaužōk(i) laigaveņa.

Veļ gaužōk laigaveņa 
Par vainaga nūjimšonu.

Kam nūjiema vainadzeņu 
Pošā zīdu laiceņā.

Pošā zīdu laiceņā,
Jaunu ļaužu puļceņā.

Teica Tekla Babre



Zalta sauleite izliece

Zalta sauleite izliece,
Kod es dzymu mameņai,
Sudrabeņa nūrītieja,
Kod es gōju tauteņōs.

Tymsā mani tautys vede,
Lai nazynu tāva sātys.
Zyn, zynu tāva sātu,
Navajaga rōdeitōja.

Vōrtūs auga lels ūzūls
Deveņim žuburim,
Viersyunī strozdi dzīd,
Pazaries laksteigola.

Soka strozdy dzīdōdami –
Kas tī brauc, kas tī reib,
Moš atbrauce tei  mōseņa, 
Kura tōli tauteņōs.

Siermu zyrgu, augstu lūku,
Raksteitom komonom.
Dabraukuse pi vōrtim(i),
Gaida brōli izejūt.

Iztak divi maļni suņi,
Kō ugleitis vyzādami,
Iztak divi bōleleņi
Kō kundzeņi zōbokūs.

Iztak divi vedekleņis



Kai dzaltonys cīlaveņis.
Iztak muns eistais tāvs,
Kai līpeņa drabādams.

Iztak muna mōmuleņa,
Īvad mani ustobā,
Īvaduse ustobā,
Paceļ man līpas krāslu.

Pacāluse līpas krāslu,
Vaicoj tautu dzeivōšonys-
Guldamōs(i) svīdrus slauku,
Caldamōs(i) asareņis.

Teica Tekla Lauska, dz.1912.g.
Broduži

Īsieju rūtu, īsieju mātri
Pi sova lūdzeņa dōrzā.
Izauga rūta, izauga mātre,
Augu pate es skaista.

Izplauka rūta, izplauka mātre,
Atgōja man jaunas dīnas.
Zīdieja rūta, zīdieja mātre,
Es staigōju bōleņu vydā.

Šķinu es rūtu, šķinu es mātri,
Vad mani tauteņos tōli.
Nūveita rūta, nuveita mātre,
Ryudynoj orōjeņš mani.

Rūta ar mātri nōkušu pavasar
Zīdies, kai zīdieja šūgod.
Man sovys jauneibys, man sovys jauneibys
Naredziet ūtru reiz myužam.

Teica Monika Brakovska, dz.1914.g.
Caunes   



Navā muns vainadzeņš
Nūjamams i uzlīkams,
Kō tautīša capureite
Nūjamama, uzlīkama.

Tautys munu vainadzeņu
Svīž kolnā, svīž lejā,
Skotitīs bōleleņi,
Kur jī mani pošu liks.

Ar gūdeņu nūnosovu
Sovu zeiļu vainadzeņu,
Lai slaveite loba skaņ
Jaunōkai mōseņai.

Sēd bōleņi tu pi maņa,
Myužam kauna naredziesi:
Ar gūdeņu nūnosovu
Sovu zeiļu vainadzeņu.

Mōt’a, mani tōļ dūdama,
Sacejōs naraudōt,
Tik kōjeņis sōku aut
Jau mameņa gauži raud.

Teica Tereze Trubiņa
Ploņi

Na tō kūka tei lapeņa,
Na tymā(i) zareņā;
Na tō puiša tei meiteņa,
Na tymā(i) sieteņā.

Žāl tieteņam tō zīdeņa,
Kū nūnese kamaneite;
Žāl mameņai tō bierneņa,
Kū nuvede sveši ļaud’s.

Biteit, tovu nasumeņu
Bazneicā(i) daudzynoj;
Māmeņ tovu aukliejumu
Sveši ļauds maldynoj.

*****



Mes bejom(i) treis mōseņis
Kai rūzeitis zareņā.

Kai mes treis šķeiramīs,
Zeme mierka osoros.

Voi, Dīveņ(i), voi, Laimeņ,
Kō bie jaunai nadzeivōt.

Vīnu svātu svātdineiti
Ar gaužom osorom.

Ūtru svātu svātdineiti
Gōj’ ar puķi bazneicā.

Voi, Dīveņ(i), voi, Laimeņa,
Kō bie jaunai nadzeivōt.

Kur nūgōju, tī ūļovu,
Kur nūkrytu, tī guļiej’.

Raud Laimeņa, raud mameņa
Pi bazneicys duravom.

Lai raud muna momuļeņa,
Kō, Laimeņa, tev raudōt?

Poša laimis liciejeņa,
Poša daļis deviejeņa.

Voi, Dīveņ(i), voi, Laimeņa,
Kō bie jaunai nadzeivot.

*****

Žāl bitei to zīdeņa,
Kurs īkryta iudiņī.
Žāl mōtei to bierneņa,
Kurš aizgōja svešumā.

Biteit tovu nasumeņu
Bazneicā(i) daudzynoj,



Mameņ, tovu aukliejumu,
Sveši ļauds maldynoj.

Daboja bite soldon’ zīda
I pūrena maleņā.
Manis dieļ mōmuleņa
Lobu ļaužu nadabōsi.

Kū, biteit, tu dabōsi
Lobu šai sileņā?
Kū , mōseņ, pīdzevōsi
Pi nabogu bōleleņu?

Biet, bite, mārga, mārga,
Nikam škodis nadarej?
Bite slīdis nataiseja,
Mārga zemis nadaļiej’.

*****

Muzyka speiļej, jaunōtne doncoj;
A jaunō Tekle, tei gauži raudoj;

Naraudi gauži, napyuti gryuši,
Jau, jau  atnoce tova mameņa.

Kas maņ nu mōtis, kas maņ nu jōs,
Kod nava, nava eisto draudzeņa.

Mežā ir putneņš, tam ir sovs draudzeņš,
A maņ tik vīnai nava draudzeņa.

Muzyka speiļej, jaunōtne doncoj;
A jaunō Tekle, tei gauži raudoj;

Naraudi gauži, napyuti gryuši,
Jou, jou i atnōce tov(i)s tieteits.

Kas maņ nu tieteiša, kas maņ nu jō,
Kod nava, nava eistō draudzeņa.

*****



Sastiņdīnu apraudōju, 
Ar Laimeņu runojūs(i)

Kai īgōju bazneicā,
Tautīts soka:”Jau tu muna!”

Veļ na tova, veļ na tova,
Veļ es asmu sova.

Kod pōrmeju gredzenteņu,
Tautīts soka:”Jau tu muna!”

Nu es tova, nu es tova,
Leidz myužeņa galeņam.

*****

Spriežu lynu kūdaļeņu
Gaidu sovu brōleleņu.

Meiksta vylnys kūdaleņa,
Jauka brōļa volūdeņa.

Pylni pūri boltu bārzu,
Navā stoltu ūzuleņu.

Pyln’ ustoba svešu ļaužu,
Navā eistūs brōleleņu.

Brōleleņi, pazareiši,
Sabyruši upeitī.

*****
Jauni brōļi, mozys mōsys,
Jau nu maņa visi toļi.

As, boriņe, še augdama,
Vīna sleikstu raudōdama.

Dīzgon plota kļavu lopa,
Kreit zemē grīzdamōs.



Gon bogōta brōļu mōsa
Īt tautōs raudōdama.

Iudiņs vydā, akmiņs vydā,
Laigoj putu gabaleņš(i).

Brōļu vydā, mōsu vydā
Sied mōseņa raudōdama.

Dīzgon plota, dziļa jiura,
Kas bez laivys jū pōrītu?

Dīzgon gara tautu dzeive,
Kas bez bādu pōrdzeivōs(i)

Teica Antoņina Ciša 
Čukuri 

Kod gribieju precietīs,
Nazynovu, kōdu jimt

Voi jimt vacu, bogōtōku,
Voi jaunōku, nabogōku.

Nūsajiemu vacu sīvu,
Lela monta gribādams,

Pasavieru, pasasmieju
Pots iz sovys leigaveņis.

Ni tei pile, ni tei sile,
Ni tys vacais laivys gols

*****

Vīnam maņ jōīt,
Vīnam jōmoldōs.

Paspeid spūža zvaigzne,
Tei maņ ceļu rōda

Tei maņ ceļu rōda
Iz meža maļeņu.



Prīkšā radzu mōjeņu
Ar zaļu jumteņu.

Prīkš tōs mōjeņis
Treis acliedzeņis.

Ikš tōm aclāgom
Treis jaunys meitiņis.

Izīt poša daiļō
Ar zylom acteņom.

Kurpis jai kōjā
I dīgu zeķeitis.

Moti jai grīzti
Ar lentem uzteiti.

Pa durovom laiž īkšā,
Pa lūdzeņu izgryuž.

Ak, nasūdei, Dīveņ,
Cik galveņu sasytu!

Pajemšu meitiņi
Ko sōrtu rūzeiti.

Teica Ksaverija Dzene, dz.1912.g.
Vārkava

Kōdu gūdu gūdojam
Tōdu dzīsmu dzīdojam
Ka kōzeņis, to kōzeņis,
Ka krystobys, krystabeņis.

Šis Jōneits sovai sīvai
Da piertei laipys lyka,
Lai kōjeņis nasamierka



Gryutajōs dīneņōs.

Šis Jōneits sovu sīvu 
Ceļ iz cepļa, gryuž zemī,
Lai sanōce cīma sīvys
Ar boltim prīkšautim.

Teica Monika Ivbule, dz.1900.g.
Spūles 

Auklei, mameņ tu meitiņu,
Svīd dieleņu pagultī.

Dzīdōdama mōte kōra
Dieļeņam šyupuleiti.

Raudōdama maizis prosa 
Nu dieleņa leigaveņis.

Cyuka, cyuka na vadakla,
Dieleņ, tova leigaveņa.

Ar cimdim gūvi slauce,
Ar dakšom gultu taisa.

*****

Padareju aļteņu
Koč nu auzeņu;
Sapraseju gasteņu,
Koč nabogōtu.

Soldons muns aļteņš,
Koč nu auzeņu;
Lobi muni gasteņi,
Koč na bogōti.

*****

Divi vīn mes, mōseņis,
Kō azara raudiveitis,
Atrodom rīksta kolu
Tū iz pusem dalejom.



Kod mes obys šķeiramīs,
Kōjis mierka osorōs.
Kod mums brauce precinīki,
Vīna ūtrai naskaud’em.

Kaimineiši, vōrguleiši,
Kō mes meiļi dzeivojom;
Gunteņis i vīn nūgōju,
Treis naksneņis porgulieju.

 
Teica Broņislava Gavare, dz.1932.g.

Vārkavā

Ai, mameņa, ai, mameņa,
Tu nagudri padareji:
Izauklieji, izšyupōji,
Dūd tautom maldynōt.

Sūlejōs man mameņa
Manis gauži naraudōt,
Nabej mani palaiduse,
Raud galveņu sajāmuse.

Teica Eleonora Onckule, dz.1934.g.
Vanagi

Visi zīdeņi nūbyra
Iz tautīša dvieseleitis:
Kam nūjiemi vainadzeņu
Pošā zīdu laiceņā.

Teica Anastasija Vaivode 
Vanagi 

Ūgu, ūgu, sieņu, sieņu,
Vaca bōba nūmierdama;
Gon bej ūgu, gon bej sieņu,
Kam naiedi dzeivōdama.

Teica Valentīna Mačāne ,dz.1956.g.
Mežarejas

Sadzīdam mes, mōseņis,
Da vīnai vīteņai,



Dīveņš zyna cytu godu,
Kur mes kura leigōsim:

Kura smiļšu kaļneņā,
Kura tautu videņā.

Kura smiļšu kaļneņā,
Tos myužam naredziešu.

Kura tautu videņā,
Tei par godu atleigōs.

Teica Janīna Vaivode-Šulte
Kaļvi

Jauns puiškins nūmierdams
Atlaišonys prasejōs.

Mīļi lyudze par sovu smierti,- 
Nador žāluma lela par vierti.

Atlaid koč šūvokor bryutis atprasiet,
Sirds muna sōp – navar izsaceit.

Kam es pamešu bryuti meileigu,
I sovu siermu kumeleņu.

Atīt jau vokors, nūtīkst viejeņš,
Sajam jau putni iz dzīdošonu.

Vadu nu klāva kumeleņu,
Līku jam sagu zam sagļeņu,

Tak jau tys muns kumeļeņš,
Eisti zyna tūs vōrteņus.

Dajōju sātu, dajōju vōrtus,
Devu meiļeigus raudōdams vōrdus,

Laid mōseņ klietī, nasoļdi maņa,
Sola maņ kōjis atajūt bosōs,

Cīšu es leitu i lelu vieju,



Sola maņ kōjis atjoōūt bosoō.

*****

Mōseņ, zeiļa viesti nesa,
Īt tautom atsaceit,

Tu zeiletis naklausieji,
Ar tautom saderieji,

Tu dūmovi darādama,
Ka tev byus ko pi mameņis.

Tur jī tevi maldynōs,
Osorōs ryudynōs.

Tu saciesi raudōdama:
„Īšu es iz mameņu.”

Borgys tautys atsaceis:
„Koč nūīs, i veļ atīsi.”

Kur es īšu, kur naīšu
Vairs iz tautom nasagrīžu.

Lobōk skrīšu es iz mežu,
Par zylū dzagiuzeiti.

Kūkim zorus lūceidama,
Asareņis laisteidama.

Teica Veronika Brakovska
Kaļvi

Pyut, pyut(i) viejeņi
Slauk’ pagaļmeņu

Lej, lej, leiteņ(i)
Mozgoj’ gaļdeņu.



Sajōja tauteņis
Sareibynōja 

*****

Izalaižu irbu šaut
Smolku prīžu sileņā(i).

Kuru šaut(i), kur’ atstōti: 
Vysom skaisti cakuleņi.

Izalaižu meitu jimt(i)
Mozajā(i) cīmeņā(i)

Kuru jimt(i), kur’ atsōt(i)
Vysom skaisti vainadzeņi.

Jimsim pošu vacōkū(i)
Tai skaistōks(i) vainadzeņš(i).

Teica Tekla Gavare, dz.1905.g. (mirusi)
Vārkavā

Es  puiseitis kai kundzeņš,
Maņ ōbuļa kumeļeņš.

Es varieju prūšu meitys
Par Daugavu vyzynot.

Man’ gribieja prūšu meitys
Par kundzeņu paturiet.

Napalikšu, napalikšu:
Sātā jauna leigaveņa.

Sātā jauna leigaveņa,
Tāvam bāri kumeleņi.

Tāvam bāri kumeleņi,
Mōtei gūvis, raibaleņis.

Teica Jāzeps Graudiņš, dz.1885.g.



Vārkava

Es beju zeileite,
Zeileitis meita. 

Radzu es tauteņis
Sajōjūt(i).

Teciņus tecieju
Leidz klieteņai.

Mameņa, mameņa,
Sliedz klieti vaļā.

Atsliedza mameņa 
Raudōdama.

Izjieme krekleņus,
Zīdeņu kraklu.

Pabyra zīdeņi
Kliets dybynā.

Saskrieja tauteņis
Zīdeņus laseit.

Iz kotra zīdeņa
Pa dalderam.

Iz pošys nesiejis
Simts daldereišu.

Teica Anna Rainska
Vārkava

Dzīsma par mīzeiti.

Ar orklim zemi uzaram,
I mīzi īsiejam.
Mīzeits veļ nu mozōtnis
Aug, motus sprūgōdams.



A, kod jau īt iz vacumu,
Golveņu nūkōris.
Te sagō čakli strōdnīki
I mīzeišus nūpļōva 

Tūs ķiuļūs sasieja,
Līk iz vōģim džeikstūšim
I vad iz tymsu reju.
Tymsā rejā mīzi iz zōrdim salyka.

Krōsnī guni saķiure
 I stipri karsieja
Kur es acis  nūslauceišu,
Piec tevis raudōdams? 

Kod mīzeits beja izkaļtis,
Nu zōrdim nūjiema 
I kulā saklōja.
Ar spriguļim tū nūkiuļa

Kod vīni sōni nūkuļti,
Tod ūtrus apgrīze,
Nu cysom atšķeire,
Tod gubā sagryude

Kod mīzeits beja izteireits,
Tod maisā sabiera. 
Līk iz vōģim džeikstūšim
I vad da kubulam.

Kubulā tū mīzi saber,
Ar iudiņi jū aplej.
Kod mīzeits beja izmiercs,
Tod iz greidys izlaide
I stipri deidzieja.

Kod mīzeits beja sadeidzis,
Tū otkon stipri kaļtieja.
Kod mīzeits beja izkaļtis,
Dziernovōs tū samola.

I myltus biera kubulā,
Lai olu dareitu.
Nu oluteņš bej’ padareits,
I cīmeņi tū dziera.



Teica Genovefa Rusiņa ,dz.1912.g.
Broduži  

Kū sacieji, tys nūtyka
Visim krūga dzārōjim:
Zyrgs nūskrieja sovu ceļu,
Zors nūrōva capureiti.

Treis dīneņis, treis naksneņis
Ni pi zora capureitis,
Ni pi molkys kumeļeņa

Sok, mōseņa, vysu praudu.
Cik tei prauda, kas jū zyna -
Man rūzeitis sameidieja,
Munys auzys izmeidieja  

Par rūzeitem treis simteņi,
Par auzom(i) četri simti.
Līc iz golda pīci simti,
Ved nu staļa kumeleņu.

*****

Mōsai zeile viesti nese –
Ar tautom(i) narunōt.
Tu zeileitis naklausieji,
Ar tautom(i) saderieji.

Tu dūmōji darādama,
Ka byus tai kai pi mameņis.
Tu sacieji tautīšam – 
Īšu es da mameņai.

Tautīts borgi atsaceja,
Ka nūīsi, veļ atīsi.
Stundi stōvu dūmōdama,
Kai byus myužu nūdzeivot.

Kai byus myužu nūdzeivot
Īšu, īšu lelā mežā
Par zaļū dzagiuzeiti.
Kūkim lopys lūceišu.



Jaunōs dīnys pīminiešu
Lai verās ļaužu mōtis,
Lai verās ļaužu mōtis
Par tik jaunys atdūšonu.

 Teica Helēna Malnača
Arendole

Lelys dīnys reiteņā
Agri gōju šyupōtīs,
Lai redzieju kūku golūs 
Zalta sauli mirgojam.

Dūdu ūlu brōleišam
Par šyupuļa korumeņu,
Divys dūdu tautīšam
Par augstū šyupōšonu.

Teica Otīlija Stašulāne
Arendole

Meilais, meilais, kur tu esi,
Kur tik iļģi kavejīs?
Vysu sovu syurū dzeivi
Es piec tevis ilgojūs
Snīdz rūceņu, dūd muteiti,
Aj ar mani pastaigōt.

*****

Līpu lopu laipu lyku
Pōr osōtu puķu dryvu
Pōri nōce tautu meita
Kō puķeite smaideidama

Aizvylynoj Vieja mōte
Pōr osōtu puķu dryvu.
Pōri nōce tautu meita 
Kō puķeite smaideidama.

Teica Sofija Višņevska, dz.1905.g.
Arendole 



Meitiņ, meitiņ, tova kauna
Jōņa dīnys reiteņā:
Cytys meitys krūni pyna
Sovā rūžu dōrzeņā,

Kaidu krūni tu lai piņ,
Bez vainaga staigōdama,
Sovu krūni pakōruse
Suņam astis galeņā.

*****

Kauns, kauns brōleišam:
Mōsa baroj kumeleņu.
Brōļi krūgā pīdzāruši,
Navar mīgu izguliet.

Teica Veronika Lazdāne
Lazdāni

Atgōja man ziņa –
Izbraukt nu sātys
Na iz ilga laika,
Tik iz trejom dīnom.
Kaunamō man ņikōda,
Tik vin teļa ōda.
Zinoma dz’ela, es na iz ļela,
Braucu ar.

Dabraucu da kōzu vōrtu,
Pyrmū satyku es svōtu.
Svōts man soka:
„Byus vasals, dzer nu vysa spaņa!”
Zynoma dz’ela, es na iz ļela,
Dzeru ar.

Svōts man nūgrīz’a  peirāga kanci,
„Izej ar meitom koč vīnu lobu danci!”
Zynoma dz’ela, es na iz ļela,
Doncoju ar.

Ar Pupōju Zoļku pošu lobū poļku,



Ar Indriču Pitkaviču gundi – 
Spundi cālu vysu stundi.

Teica Iveta Lazdāne
Lazdāni

Pasaklausit, meiļi ļauds,
Pastōsteišu koč nadaudz –
Kaida mūde myusu molā,
Ka ir kōzys kaidā solā.

Beja kaimiņūs tos kōzys,
Bogōtys i na mozys.
Kai i kōzos vajag byut,
Ka tik stōvmaču natryukt.

Dagōja tos dīnys,
Kū man gaideit cytys ziņis.
Pajamu naudys deļ pogosta,
Kū nū maņa cyta gosta.

I veļ tabaka pyku
I par teirumu golā tyku.

Dagōju pi jūs pulka,
Nūsastōju pi vōrtu stulpa,
Kuri maņi tik pazyna,
Tyuļeit papirosus tyna.

I da manim snīdze trauku,
Lai es nu  tō padzert raugu.

Pa uļnaicu sōka bārni skraideit,
Nu bazneicys kōzinīkus gaideit.
Gaideit iļgi navaidz’ā,
Par šaļti zvoni sazvodž’ā.

Nu ustobys burburom



I pa duravom kurkuram,
I ar basym, i ar skripkom.
Bōbys dzīdōdamys krotōs
I iz kōzinīkim skotōs.

Beidzūt izīt tāvs ar mōti
Nu ustobys ōrā.
Iz rūkom nas tī obi div’
Deļ jauniča ar jaunivi
Maizi, sōļi, olu, veinu.

Daīt klōt pi jim,
Jaunajim rūkys padūd,
Jaunī poklonu atdūd.

Saīt ustobā aiz golda
I ar veinu, olu cīši soldu.

Stōvmača zynoma koktā vīta
Iz golda v’ārtīs - loba līta.
Padruškas sēd aiz golda ko rōžys,
Nu smīkla aš vysys gožās.

Jamom iz padruškom dzīsmis vaļeit,
Jōs mums sōka olu  daļeit.

I kod jau izvylkom pa pīci māri,
Visi palykom sorkoni kai zv’ari,
Visi sōkom cīši klīgt
I ar padruškom iz danci īt. 

Nu, pravda, es šō tō
Spraunōks beju iz vysa kō.
I ar dzīsmom(i) iz danča,
I ar padruškom iz beņča
Šaļti lobu pavadeju,
Vysys jōs es prīcynovu.

Ar mani prīceigys jōs tyka,
A stōvmačim tys napatyka.
Nu, kod atgōja nakts,
Es pazynu kōdys ir(a) plakts.



Kō gula visi ar gubu,
Vins nu pakaļis ar lubu.

Es guļu zamyn, tušu,
Dūmavu ka vādars pušu.
Naatminu i nazynu,
Naz kas gryud’a  ar ceļim,
Ar dubļu pyku,
Vylka maņ par muti plyku.

Plāstu capuri aplyku
I par slīksni ōrā tyku.
Naz kas vylka ar golu latys,
Nu, pravda, man puspaļte beja nu vatis.

Lai vate beja ko snīgs,
Paputieja tō kō nīks.
Kas jau tūlaik skatejōs,
Man skurlupi viņ kratejōs.

Tū es soku jaunim ļaudim –
Šaidus prīkus vairs nabaudit.

Oduma Vaivoda no Kaļviem tekto atcerējās Tekla Subača, 
dz.1912.g.(myruse)

 Vārkavā

Dzīdi, raudi tautu meita,
Tova pošys vaina beja:
Kur es gōju ort, acāt,
Tur tu gūvis ganeit dzini,
Kur es zyrgus pyutynovu,
Tur tu gūvis guldynovi.
Kur es kōru pōtadzeņu,
Tur tu sovu vainadzeņu.
Jamdams sovu pōtadzeņu
Nūjam tovu vainadzeņu.

*****

Osa, osa pūra zōle,



Aiz osuma nazīdieja
Borga, borga sveša mōte,
Aiz borguma narunova.
Pūra zoli pōrtecieju
Bosajom(i) kōjeņom,
Svešys mōtis napōrprosu
Ar meiļim(i) vōrdeņim.

*****

Pučeit tovu zīdiešonu
Mōlūtā(i) kaļņeņā.
Mōseņ, tovu aizīšonu
Tik tōļi tauteņōs.

*****

Gūteņ, muna raibaļeit,
Kū mauravi vokorā?
Vai maurovi zalta saitis,
Voi sudroba pinakļeņa?
Ni maurovu zalta saitis,
Ni sudroba pinakļeņa.
Es maurovu slauciejeņis
Ar dzaltonim mateņim.

*****

Boltys kōjeņis apōvu,
Malnys tyka staigojūt;
Lobu ļaužu bierneņš beju,
Slykts palyku dzeivōdams.

Skaisti dzīd(i) laksteigola
Munā rūžu dōrzeņā(i),
Ni man mīga, ni man dorba,
Ni man jōs(i) klauseitīs.

*****

Pūrā gūvis paganeju
Upī kōjys nūmozgavu
Soka man i sveša mōte –
Dōbulā(i) gaņejuse.



*****

Celīs, muna mōmuleņa,
Es paceļšu velieņeņu,
Izstōsteišu raudōdama,
Kū man dora sveša mōte:
Syt ar vōli, plieš aiz motim,
Sper ar kōju pasūlī.

*****

Moza, moza meitiņa
Iudiņi nese.
Nūstōj, meitiņa, padzird kumeļu,
Šūreit beja solta rosa,
Man kōjeņis sola.
Nūveļc kažuku, satiņ kōjeņis.
Ka man laime paleidzies,
Es tev kurpis dūšu.
Ir tev tāvs, mōmuleņa,
Brōleļeņi, pierciejeņi.
Klus, meitiņa, narunoj,
Es jau tevi jimšu.
Kū ar mani dareis,
Ka es dorba namōku.
Man ir vaca mōmuļeņa,
Tei darbeņu mōca,
Smolki bārza žagareņi,
Tī agri ceļ.
Ni tu Dīvs, ni tu laime,
Ni es tova byušu.
Veļ tu mani napajiemi,
Jau tu mani rōj(i).

Teica Solomeja Siksnāne
Mizovski

Ceiruļs olu dora 
Iz tō mīta gola,
Vāļ na tai, vāļ na tai,



Sōksim mes nu gola.

Ceiruļs olu padarie,
Daudzi gostu saprasie,
Vaļ na tai, vaļ na tai,
Sōksim mes nu gola.

Strodu vīņ naprasie,
Kam jis glōzi sadauzie,
Vaļ na tai, vaļ na tai,
Sōksim mes nu gola.

 Teica Marija Salceviča, (dz.1946.g.)
Arendole

Skaniet skan tei puseite,
Kur es augu boleņūs:
Skan zeileitis, skan krelleitis,
Ar tautīti doncojūt.

Kuplys muns vainadzeņš,
Nalīn tautu ustobā,
Laužu zorus īīdama,
Laužu zorus izīdama.

Tō zareņa man bej’ žāl,
Kuru laužu īīdama –
Zalta laužu īīdama,
Sudrabeņa izīdama.

Teica Antoņia Butkāne (dz.1927.g.)
Vanagi 







APDZĪDŌŠONYS DZĪSMIS

Visim braukt, visim braukt,
Jōņeišam(i) še palikt;
Skaļdeit molku, īkūrt pierti,
Vest bōbys sutynōt.

Teica Adele Kriškāne
Rimicāni

Tu, Jezup, to nador,
Kō tu beji līlejīs:
Zyrgam dūt rudzus, mīžus,
Mōseņai auzu maizi.

Panōksnīku dzīdošona
Tō kō rotu čeikstiešona,
Kod dūdova vediejeņi,
Ierģeliet(i) ierģelieja.

Cytu godu tu, mōseņa,
Nasiediesi raksteidama:
Siedies, bārnu šyōdama,
Veiram biksis lōpeidama.

Bolta ķieve, skaista sīva,
Tei bej veira nalaimeite:
Bolta ķieve mozgōjama,
Skaista sīva globōjama.

Teica Ksaverija Dzene, dz.1912.g.
Vārkava

Kō tys Jureits 
Pi sīnys glaudōs,
Īlōps mugurā
Kō lelais azars.



Kas tam beja Pīteram,
Ka is taisni  nasiedieja:
Voi jam beja gūrni graizi
Voi kōpuri mugurā?

Jureišam, brōleišam,
Treju zvieru zōbaceņi:
Suņa ōdys, kača ōdys,
Aizpārnō kumeļeņa.
Suņa ōda rītiņ rieja,
Kača ōda ņaudiet ņaud,
Aizpārnō kumeleņa bubynōt bubynoja.

Pasaklausit, viņgalīši,
Nu es jiusu gūdu teikšu:
Jums gaļveņis nasukōtys,
Malns krekļeņš mugurā.

Izprauliejs bārza calms
Gaida bišu īlīnam;
Izvaciejis tautu dāls
Gaida jaunu leigaveņu.

Skaistu ūdzeņu īraudzieju,
Tikū mielis nanūkūžu;
Skaistu puiseit’ īraudzieju,
Tikū pakaļ nanūskrieju.

Teica Monika Brakovska ,dz.1914.g.
Caunes 

Voi, voi, Kristīneit,
Kur tev tōds gadejōs:
Es byut tōdu pasmāluse
Duļķainā iudinī.

Tev, Ģeleit(i) vōcu driebis,
Nazyn vōcu volūdeņu;
Ej pi muna raiba vepra,
Mōcīs vōcu volūdeņu.



Tev, Līgeņ, sprūgos mōti,
Kō tam myusu vucynam;
Vucynam pīstōvieja,
Tev, Līgeņ, napīstōv.

Teica Genovefa Lazdāne
Ploņos 

Ai iz sātu tu, Jezup,
Tev sātā leli prīki:
Tev pīdzyma sīvai dāls,
Ķievei mozs kumeleņš,
Ķievei mozs kumeleņš,

Tu, Vaļeit, nazynovi, 
Kōdys sīvai vīglys dīnys:
Bārni raud, blusys kūž,
Veļ veireņš iest(i) prosa,
Veļ veireņš iest(i) prosa.

Teica Mihalina Kivleniece, dz.1948.g.
Pūgas

Ai, ai , tu svōteņ,
Taidu tovu skaistumeņu:
Es izlieju sieņu bļūdu,
Iz tevim verūtīs.

Dūmojom, gōdojom,
Kur byus vystu perekleits;
Tev, Jōneit, kupli moti,
Tur byus vystu perekleits.

Teica Janīna Selga
Kaļvi 

Kū, Vereit, tu sarībi



Eistajam brõleņam?
Atdūd tevi naveikļam,
Osoreņu dzārōjam.

Kam, brōleņ, sīvu jiemi,
Kam tev sīvys vajadzieja?
Voi tu iedi nasamoltu, 
Voi nosovi navalātu?
Iess pi sīvys nasamoltu
I nosōsi navalātu.

Snaudiņ snaude
Šōvokora vakaraine.
Nadūd Dīvs, nalīc, Laime,
Taidai byut vadaklai.

Sorgīs, Ģeleit,
Nu tevu kūss:
Atstīpe Vereite
Lelūs zūbus.

Īveņai, mōseņai,
Dodzi auga vādarā;
Nasasmej tu , Mareit,
Ka tev tōds naīaug.

Teica Astrīda Dambīte, dz.1963.g.
Kursīši

Kō, mōseņ, tu siedieji,
Rūkys kliepī salykuse.
Jem nazeiti, grīz maizeiti,
Baroj sovu orōjeņu.

Dasa skrieja pa gaļdeņu,
Leikumeņus mātōdama,
Gon zynōs panōksnīki
Dasai golu padareit.

Iedit gaļu, panōksnīki,
Nazinit, kōda gaļa,
Jiusu poša sierma kieve,
Kuru vakar atbraucet.



Viņgalīši līlejōs -
Lobim zirgim sabraukuši,
Myusu suņi aizarieja,
Jī ar zirgim veitūlā.

Viņgalīšī, jauni puiši,
Kō ziernoji staipejōs,
Kō ziernoji staipejos,
Kō pupōji kratejōs.

Atskrieja Jōneits ar vysu saimi,
Atskrieja Jōneits ar vysu saimi,
Tāvs ar dālu, mōt’ ar meitu,
Ķiev ar mozu kumeleņu.

Dedz, Laimeņa, gaišu guni
Ustobenis dybynā,
Jau mameņa gūdu taisa
Pyrmajam bierņeņam.

Kō tu gaidi, momuleņa,
Duravōs(i) stōvādama,
Gaidu sova aukliejuma
Nu lauleibu pōrbraucam.

Bolta īva pogolmā
Kō ar snīgu apsnyguse,
Tei nabeja bolta īva,
Tei bej brōļa leigaveņa.

Pīdar zalta gredzenteņš
Pi boltom(i) rūceņom;
Pīdar gudra mōtis meita
Pi dižena tautu dāla.

Tōdys acis Irenai,
Tōdys acis Jōneišam,
Voi jī beja guliejuši
Vīnā mōtis šyupulī

Kōpe, kōpe Ireneite
Pošā kūka viersyutnī,
Nūsalaide, acasāda
Zamajā zareņā.



Paļdis soku veiramōtei
I dzieržūt, nadzieržūt,
Ka jei man izaudzieja
Pa prōtam orōjeņu.

Kam, Jōneit, oku roki,
Kam tev okys vajadzieja?
Gon tovam myužeņam
Myus mōseņis asareņu.

Raudoj, tāvs, raudoj, mōte -
Myus meitiņu tautōs vad,
Naraudit(i) tāvs, mameņa,
Na maņ vīnai myužu byut.

Kur, mōseņa, taidu jiemi,
Kur tev tōds gadejōs?
Es byut tōdu bryuža vepri
Dubļu peļķī pasmāluse.

Labi beja pi mameņis,
Veļ lobōk pi tautīša.
Pi mameņis kolpyuneite,
Pi tautīša saimineica.

Es varātum viņgalīšus
Pa vīnam apdzīdōt:
Vīnam beja graizys kōjis,
Cytam leika mugureņa.

Apsapyrda viņgalīte,
Da bļūdai snīgdamōs,
Ka zynōji taidu vaini,
Kam ar cysom naaizbōzi.

Acasāda Adeleite
Iz tō sūla caurumeņa,
Jei varieja tyrkšyōt
Nu cauruma caurumā.

Nu kurīnis, tu puiseit,
Tik dižens tāva dāls:
Man izkryta putrys bļūda, 
Iz tevim skotūtīs



Līlejōs Viktureits,
Ka jis slaida augumeņa:
Esys kōjis, rasns rumps,
Vādargolā iudins pumps.

Šys Ontons šūvokor
Kōdu šutku iztaisieja,
Vieršam cici aizpuškova
Ar sorkonu dzeipareņu.

Aņa dzīd ganeidama 
Kōrklā ķiusi pakōruse,
Cīma puiši pōršōvuši,
Caunis bārnu dūmōdami.

Šei Vaļeite, šurp braukdama,
Cičus kōra egleitī,
Vōrna soka caurskrīdama -
Kam tōs pļaušys korōjās.

Līlejōs Aniteņa -
Bogōtō(i) mōtis meita.
Vīni krakli mugurā,
Ūtri lūga aizbōzā.

Byut Vaļeite skaista meita,
Ka na moza dagunteņa,
Acasāda aiz gaļdeņa
Kō ar kača dagunteņu.

Dūmovom, gōdovom,
Kas zam golda šņirkstynoj,
Šei Vaļeite vylnu cierpe
Ar sudroba šķiereitem.

Saiminīki prīcovos –
Ontons jau iz sātu īs,
Pasakosa, izameiza,
Veļ īleida ustobā.

Šys, Jōneits, šūvokor



Gabaļeņu sataisets:
Pots nu ūša, ūlys truša,
Vovereitis paviedere.

Skaistoka Mareite 
Iz vysa pulka -
Sānola zīdieja
Daguna golā.

Ackrieja Jōneits rākdams i zvīgdams
Mameņa vaicoj:” Kur, dieleņ beji?” 
„ Apiežu, mameņ, ierzeļa golvu.”

Voi, Jōneit, voi, Jōneit,
Kōda slava tev atgōja:
Salauzeji čiganceņu
Lela ceļa maleņā.

Myus Vaļeite zyvu prosa,
Kur mums beja zyvu jemt -
Tev pošai ezereņš
Viedereņa galeņā.

Ģeļa žydu nūsytuse,
Byudu krōsys gribādama.
Dūšu vin nūgubeja,
Byudu krōsys nadabova.

Viņgalīte sylā guļ,
Prīdī kojis atspārus;
Lelī puiši vylnu cierpe,
Mozī lyka ķerziņī.

Kas tam beja Jōneišam,
Ka jō meitys naļūbeja -
Iz vaigim rūzis zīd,
Zam daguna bekys aug.

Byut Vaļeite doncōt gōjus,
Ka byut loba veseleiba:
Saulī gūžys izkoltušys,
Viejā pupi saveituš’.

Valeitei, mōseņai,
Pilni pierksti gredzenteņu;



Kurš apmauce gredzenteņu,
Tys pakōre šyupuleiti.

Septeņdesmit viņgalīšu
Viezi styuma upmolā,
Sešys kojis, ūkstā acs –
Kū jam, valnam, padareisi.

Viņgalīši līlejōs –
Stipri puiši sabraukuši,
Septeņūs vuti kōva,
Tū pi mīta dasiejuši.

Atskrieja svōteņš ar vīnu ūsu,
Īslieja koktā kō koza rogu,
Lela Dīva žielesteiba,
Ka svōčeņis nanudyure.

Acasāda sys svōteņš
Iz svōčeņis lyndraceņa.
Jau svōčeņis vōvereite
Ūsys vīn(i) škurynova.

Jōneišam tōdys lītys,
Kauns ūtram parōdeit:
Zili auti, ryži moti,
Osokaina pistūleite.

Ka tu lels runōtōjs,
Tev caurums pakaļā,
Ej iz sātu, kōp iz cepļa,
Lōpej sovu caurumeņu.

Rej, rej, tu , suneit,
Es jau tevi sen pazynu:
Iz līveņa stōvādams,
Meizi kōju krateidams.

Dālu mōte līlejōs,
Skaistu aubi izlykuse.
Es byut tōdu sašyvuse,
Sastdiņ traukus mozgojūt.

Kas jius deida, doncōtōjus,
Kam jius sātā nasiedit.



Voi jius deida jauni puiši,
Voi drabeņis kubulā?

Leivōnītis līlejōs -
Skaistys micis gaļveņā.
Voi jius taidys šyudynovot
Vakar traukus mozgojūt?

Aiz kū boltys, aiz ku skaistys
Vorkavīšim jaunys meitys?
Kotru reitu mozgovōs
Zam tiļtena upeitī.

Voi, voi, Ontoņeņ,
Tovu spicu dagunteņu:
Nu kumeļa nūlākdams, 
Nūdur munu sivienteņu.

Myusu meitys bādovōs,
Kur byus jimt maizis baļvu,
Moņeitei ļels vādars
Tur byus loba maizis baļva.

Visi puiši meizt mōcieja,
Ontons meizt namōcieja:
Visi meiza stovādami,
Ontons meiza tupādams. 

Teica Broņislava Gavare ,dz.1932.g.
Vārkava

Dūdit dzert Tekleitei,
Jai zakuskys navajag,
Jai pošai ozūtī 
Divi mīžu plōcineiši.

Blusa kūde Mareitei
Viedereņa galeņā –
Gon jei byutu kasejuse,
Aiz kauņeņa navarieja.

Tev, Onton, tōdys ūsys
Kō tam myusu kačanam -
Vīna gara, ūtra eisa
Trešō tikkū izdaguse.



Kas tys čorts par skrauču beja,
Kas Jureišam biksis šyva?
Obys storys lobys beja
Obuleiši da zemei.

Čī, čī , Juleit,
To tev i vajag
Kam vedi Jezupu
Zam lozdu kryuma.

Viņgalīši, nabadzeņi,
Zam tiļteņa cyuku slauce.
Ak jeus lelī nabiednīki,
Ku zeiss mozi sivieņeņi?

Teica Anna Vjakse
Pūgaiņi

Acasāda jauna vysta
Vacys vystys vīteņā;
Byus radzāts- jauno vysta
Kō tūs bārnus izvodōs.

Teicēja Jūlija Spūle, dz.1924.g.
Krīvore

Šei, Aņeite, šurp braukdama,
Sprūgōs vīn sprūgovōs;
Lai tōs sprūgys, kam tos sprūgys,
Vuts pa viersu braukalej.

Mōte Ļoņeiti atstōja,
Kōju apaut namōcieja,
Kaut mameņa naradzātu,
Kur meiteņa tauteņō.

Gudra, gudra tu, mameņa,
Tik na gudri padareji:
Izauklieji, izšyupōji,
Dūd tautom(i) nycynōt.



Sūlejōs mōmuleņa
Manis gauži naraudōt;
Nav pa vōrtim palaiduse,
Raud gaļveņu sajāmuse.

Mamen, muna mīļvōrdeite,
Pakaļā palykuse,
Prīkšā nōce sveša mōte
Ar borgū volūdeņu.

Teica Eleonora Onckule, dz.1934.g.
Vanagi

Upmalīši, puišķineņi,
Guļ kai bekys ceļmolā,
Kozys kōjis apgrauzušys,
Sieņu kōtus dūmōdamys.

Puiši meitom pakaļ skrieja,
Sovys kōjis nažālova,
Koč nūlauze dagunteņu,
Rukā myusu nadabova.

Vydžu, vadžu laksteigola,
Pa tom myusu ataugom.
Tai vydžynoj cīma meitys,
Iz tim myusu puiškinim.

Apkōrt myusim jauni puiši
Zūbus vin klabynova:
Mes, meiteņis, kai rūzeitis,
Kai upmolys mogūneitis.

Valns par puisi lai bādova,
Es par puisi nabādovu.
Jiudžu puisi rogovōs,
Lai atvastu žogorus.

Myusu meitys, styprys meitys –
Pīcys vīnu blusu kōve.
Kod tos vysys izabļōvos,
Veļ tei dzeiva vozovōs.



Ku tu dzīdi, tautu meita,
Tu jau dzīsmu namōcieji.
Aj da muna bryunō vierša,
Tys tev dzīsmys pamōceis.

Meitas gūdu nūskatieju,
Kumeļā(i) sādādams.
Meitai mute namozgōta,
Naslauceita ustobeņa.

Vōrna, vuška, pyuce, meita –
Tōs ir vīna dzymumeņa:
Vysys bļōva vīnu vōrdu
Par puiseiša tykumeņu.

Precit, puiši, precit, puiši,
Tū bogōtū mōtis meitu:
Divys vuškys klieveņā,
Vīna zeķa pyureņā,
Vīna zeķa pyureņā,
Ūtra vuškys mugurā.

Teica Ēvalds Smolenskis
Gadzāni

Prīcojīs tu, svōčeņ,
Gar ustobu staigōdama:
Vystys dōrzu izravieja,
Cyukys buļbys izlasieja.

Šei mōseņa slynka sīva,
Pogolmeņš naslauceits,
Sātmaleiši nūauguši
Seikajom nōtreišom.

Teica Anna Vaivode ,dz.1918.g.
Cimuški





PŌSOKYS

Pōsoka par plykū vylku.

Senūs  laikūs  beja  daudz  vylku.  Kōdu  dīnu  Jākobs  devōs  nu  Daugavpiļs 
kōjom pa mežu da sātai. Iz vīnys rūkys jam beja savārtys lelōs barankys, a ūtrā rūkā 
beja lela ūzula vāzda. Mežā jis satyka vylku boru. Vins vylks soka:”Es tevi tiuļeņ 
apieššu.” A Jākobs soka:”Pagaid, vyspyrms man jōnūmozgoi putekļi nu mutis.” Vylks 
atļōva.  Jākobs  nūmozgova  muti  strauteņā  i  prasie:”  Man  vajag  nūslauceit  muti.” 
Vylks padūmova i sacieja:” Labi, slauk man pi astis.” Jākobs saķiera cīš vylka asti 
rūkā i ar ūtru rūku syta ar ūzula vāzdu vylkam pa sōnim. Visi citi vylki, tū radzūt, 
aizbāga, a šytū vylku tik ilgi syta, komer jam nu sōnim nūgja spolva. Nu tō laika 
Jākobs varieja staigōt pa mežu, i nivins vylks jō naaiztyka. Visim beja baist, ka naizīt 
tō kō jūs draugam.

Teica Pudāne Tekla (1902.-1989)
Niedru mājās 

Dvēsele
Saimieneica atnas veiram iest. Verās - jis guļ aizmidzs. Jei nagryb mūdynot i 

acasāst klōt. Tepat nūlīk iedīni, bīzu putru i soldona pīna bļūdu. Jei sied i verās, ka nu 
veira mutis izskrīn moza mušeņa, apskraideļei ap bīzys putrys bļūdu, ap pīna bļūdu i 
īskrīn otkol mutī. Veirs tyleit pasamūst i soka:” Voi, sīveņ, kū es sapynā redzieju! 
Redzieju, ka staigavu ap bīzys putrys kolnim i pīna azaru.”

Par ūdim i blusom

Vīnu  raizi  Dīvs  ar  valnu  sasabōra.  Valns  sacie:”  Muni  kolpi  -  ūdi,  jī  ir 
styprōki par tovim kolpim – blusom.” -  „Labi, labi, par kū tik daudz botrīs. Syuteišu 
sovys blusys ar tevi karot, a tu syuti sovus ūdus ar mani karōt. Tod jau redziesim, 
kura kolpi styprōki.”

Labi. Valns tyuleņ pyrmais aizskrieja ūdim pakaļ. A Dīvs pa tū laiku  sakiure 
guni i dasasāda pi dyumim. Na ilgi, valns atstīpe lelu maisu, pylnu ar ūdim, i palaide 
Dīvam viersā. Tūmār ūdi naskrieja dyumūs. Dīvs pasasmiejos i aizgōja blusom pakaļ. 

Valns dūmova:” Zynu gon, es ari dasasieššu pi guns.”  Labi. Dīvs atnese tōdu 
pošu maisu, pylnu ar blusom, i izkratieja valnam kliepī. Blusys syltumā kūde valnu 
tik  brīsmeigi,  ka  tam vysa ōda nūpluka.  Valns navarieja vairs  pacīst  i  skrieja upī 
dzesietīs.

Teica J.Jaudzems
Rožkalni 



Kōdā mežā dzeivova zaķi. Vīns zaķis īt pa mežu i atrūn kapeiku. Nu kū šys 
dareis ar naudu? Zaķis nūskums īt tōļōk. Jis pa ceļam īsagrīžās meža restorānā. Tur 
jis pasyuta sev brūkasti. Izsalcs byudams, otri paād. Pi jō daīt apkolpōtōjs i prosa 
samoksu. 

Zaķis padūd vīnu kapeiku. Apkolpōtōjs gaida, komār moksōs pōrejū naudu, a 
zaķis soka:” Ko breinīs? Nav kō izdūt?”

******

Deļ ko bōbys sauc par čortim

Vīnu  dīnu  bōbu  bors  gōja  pa  upis  molu.  Pa  ūtru  krostu  gōja  čorti.  Jim 
vajadzieja tikt ūtrā krostā. I bōbom ari tur vajadzieja tikt. Tod jī nūnōce pi šaurys 
laipys. Nazynoja, kurim pyrmajim īt. Tū redzieja eņģeļi. Jī sacie, lai vysa pyrma ajūt 
bōbys. Jōs kō gōja, tō eņģeļi jom apcierta golvys.

Tod gōja čorti. Jim ari nūcierta golvys. To nu tōs golvys stōvieja upis molā. 
Dīvs par tū cīši sasadusmova. Jis lyka eņģeļim salikt atpakaļ golvys. A tī nasaviera, 
kura golva. Jī tik lyka bōbys golvys vyspyrms, i salyka čortim. Deļ to i jira tōs bōbys 
kō čorti.

******

Pōsoka par Naudys kolnu.

  Tymā kolā  bejs  pogrobs,  kurā  dzeivovus  kundze  ar  lelu  suni.  Zemnīks, 
kuram sasavajadziejs naudys, gōjs pi jōs i prasejs iz nūteiktu laiku kōdu naudys māru 
– skrūzeiti, taļerceņu voi rundieļeiti. Piec naudys sajemšonys, vajadziejs īdūrt mozajā 
pierksteņā i paraksteit ar sovom asinim. Ja zemnīks gōjs ōrā i dūmovs, ka naudu šys 
sajiems i atdūd ta naatdūs, tod tys lelais suns jū nalaids ōrā, kolč zemnīks nasōcs 
dūmōt par naudys atdūšonu. Piec tō, kō pagōjs nūlyktais laiks, zemnīks naudys nav 
atness atpakaļ,  dorūt  iz  teiruma jū sōkuš mūčeit  nalobī  gori  tik ilgi,  komār jis  tū 
naudu, kū bejs sažabravovs, atness iz Naudys kolnu. Jō tai nanūtics, tod nalobī gori tū 
zemnīku strōdojūt galeigi nūbeiguši. Vot tik lels spāks ir bejs senūs laikūs Naudys 
kolna saimineicai.

Noklausītas Vārkavas novadā

Raiz kōdā zemī dzeivova cīš bogōta karalīne. Jōs pilī naktīs sōka īsarastīs valny. 
Karalīne saukuse sovus kolpus izdzeit valnus nu piļs i izsludynovus pa vysu vaļsti, jō 
kurš izdzeis nu piļs valnus, tod tys dabūs ļelu atolgōjumu. Cīš daudzi pīsateikuši, a 
kurš tikai nakti palics piļī, tys naasūt atrosts.  Vaļstī acarods kōds nabadzeigs puiss, 



kurš beja drūšsirdeigs, i tys gōjs sorgōt piļi. Karalīne jam pasacejuse, ka par valnu 
aizdzeišonu tū īceļšūt vaļstī par karali. Atgōjs zemnīka puiss i sōcs sorgōt. 

Nu  karalīnis  puiss  paprasejs  zīpis,  svōrpstu,  bōrzdys  nazi,  sveci  i  spīgeļi. 
Dagōjuse pusnakts.  Puiss acasiedīs pi golda i  sōcs dzeit  bōrzdu. Prīkšā pi spīgeļa 
īdedzs sveci. Dreiž ackriejuši 12 mozi valnāny. Jī sacejuši, ka puisi raušūt iz aļņi. 
Puiss  beja  ar  mīru,  lai  tikai  drusku  pagaidūt,  komār  nūdzeišūt  sovu  bōrzdu i  lai 
valnāny nūsastōjūt pi sīnys. 

Puiss piļs sīnā izūrbe 12 caurumus i ībōze valnym astis. Valnāny sōkuši peikstiet, 
a puiss lics klusiet. Tod sōca dzeit  valnānym bōrzdys. Puiss jiems i ar bōrzdys nazi 
valnānym nūgrīzs bōrzdu ar vysu ōdu, palykuši tikai kauli iz vaiga. Valny nu sōpem 
bāguši prūjom i jim attryukušys astis.

 Nu reita karalīne īt pasaviert, voi puiss ir dzeivs, i redz, ka puiss sveiks i vasals. 
Karalīne appreciejuse puisi i jis  palyka par karali.

Teica D.Dolgais
 Andiņi  

Vacūs laikūs dzeivova mōt’a i dāls. Jis beja lels palaidnis. Mōt’a dālu praseja 
paleidziet strōdōt, a dāls izalyka nadzieržam. Vīnu dīnu jei aizgōja da kungam žālōtīs. 
Mōta tur pastōsteja par dāla narotneibom. Kungs izraksteja zeimi, kurā beja raksteits, 
lai  dāls  īsarūnās  da  kungam.  Jai  beja  dāla  žāl.  Mōt’a  satyka  ceļā  čigonu.  Jis 
vaicova :”Kū tu nes?” Mōta atbiļdieja:”Dālam ziņu nasu, lai īt sajimt naudu.” Čigons 
lyudzās, lai dud zeimi, jis  aizness naudu iz sātu. Mōt’a īdeva čigonam zeimi. Jis 
prīceigs  aizgōja  da  kungam.  Kungs saceja  sulaiņam,  lai  dasīn šū  pi  sūla.  Čigons 
dabova desmit reikstis.

Teica J.Plociņš
Gadzāni 

Marks i naboga zemnīks

Nazkod  dzeivova  Marks.  Jam  beja  meita.  Jei  apsapreciejōs  ar  nabadzeigu 
zemnīku. Markam zemnīks napatyka, jis gribieja tikt vaļā nu to.vīnreiz jis soka sovim 
kolpim:”Šūvokor sakurit sātā zam lelō kotla guni. Pyrmū, kas īs ustobā piec pusnakts, 
svīdit kotlā īkšā, lai ari jis saceitu, ka ir Marka znūts voi pots Marks. Šitū dzierdieja 
Marka meita. 

Znūtam Marks sacieja, lai jis tiuleņ piec pusnakts, aizīt pōrbaudeit, kō strōdoj 
kolpi sātā. Znūts beja ar mīru. Tod laiku nūteice piec gaiļa dzīdošonys, a gadejōs, ka 
gaiļs  nūdzīdova  pyrms  pusnakts  i  Marks,  byudams  pōrlīcynots,  ka  znūts  jau  seņ 
vōrōs,  skrieja  iz  sātu  vārtūs.  Kolpi  sagrōbuši  Marku  i  gryuduši  ju  kotlā. 
Naleidziejušys nikodys lyugšonys, jō jis pats beja pascejs nasaklauseit nikō. 

Tō Marks izavōrejs zemnīkam dūmōtajā kotlā. Zemnīks nimoz nav gōjs iz sātu, 
jō sīva jam pastōsteja. Tagad mōjis sovā vaļdeišonā pajiems znūts.

Teica Jadviga Pudule
Začenieki   



Kōdā  vaļstī  dzeivova  karaļs  ar  princesi.  Karaļa  meitai  nu  blusys  ōdys  beja 
izšyutys kurpis. Piec kōda laika princese izsludynova ziņu – kurš atminies, nu kōdys 
ōdys ir jōs kurpis, tys ar dabūs jū par sīvu. Precinīki gōja i gōja, a ņivīns navarā 
atminiet. Tod kōds princs pōrsaģierbōs par ubogu i aizgōja iz pili. Jis īgōja vyrtuvī i 
lyudza paiest. Karaļs nabeja skūps, i jis pavielieja kolpyunem, lai jōs pabaroj ubogu. 
Tai jis ādūt nūsaklauseja kolpyuņu sarunu. Vīna nu jōm soka:”Izaudzieja tik ļelu tū 
blusu,  tagad vairs  mīra  nabyus.”  Ūtra  acasaucōs:”Kotru  dīnu  jōmozgoj  tik  daudz 
trauku piec vīseibom. Tys jau ir apnics.” Ubogs pa tū laiku beja jau paieds i varieja 
dūtīs  pi  princesis.  Jis  kō īgōja pi  princesis,  tai  tiuleņ atminieja,  nu kōdys ōdys ir 
princesis kurpis. Tai šys princs dabova princesi par sīvu.

Teica Anna Spūle, dz.1892.g.
Vārkava

Pōsoka par slynkū puisi

Senejūs laikūs dzeivojs kōds puiss – vōrdā Jōņs. Jis cīš nagribieja strōdōt a  ād’a 
par trejim. 

Pīgōja laiki, kod nabeja kū mutī likt. Slynkais puiss nabeja āds vīnu dīnu, ūtru. 
Beidzūt pacīst vaira navarieja i,  aizgōjs pi kaimiņa, prosa: ”Īdūt man āst.” – „Labi, 
īdūšu,  tikai tev byus jōstrōdoj pi maņa, tod byusi  paāds.” Jōņs nu beja paāds.  Jis 
strodova i nadūmoja vairs slynkōt. Tai kaimiņš pōrmōceja slynkū puisi. 

Teica Ainārs Gavars
Berezovka 

TEIKAS

Pūramolys rogona

Kodā vosorys reitā, kod bārni gōja gūvis ganeit,  nutyka kaut kas šausmeigs. 
Mozais Joneits aizmyga. Kod pasamūda, jo ļelōkō mōsa beja izgaisuse. Puika skrieja 
da sātai i pastostiej tū mojinīkim. Meitiņi sōka visi mekļiet, bet naatroda. Ļaudīs soka 
izaplateit  nalobys ziņis par pūramolys rogonu. Tai nivīnam naizadevēs nūskaidrot, 
kur  palyka  meitiņa.  Leidz  pot  šai  dīnai  ļaudis  vēl  stōsta  par  Ašinīku  pūramolys 
rogonu.

Teica Marija Pastare
Kazēri

Teika par Jadvigovu

Seņ  senejūs  laikūs,  kod  veļ  šei  vīta  nabeja  īgivuse  nūsaukumu,  šōs  vītys 



muižnīkam beja meita - vordā Jadviga. Meita auga skaista i izneseiga. Muižnīks cīš jū 
žālova i lapovos ar jū. Bīži Jadviga gōja iz tivejū upi Dubnu peļdietīs. Tāvs par sovu 
meitu beja drūšs, jo jei beja loba peļdeitoja. 

Raiz,  korstā  vosorys  dīnā,  pošā  pušdīnlaikā,  meitiņa  aizgōja  iz  Dubnu. 
Porpeļdiejus vairōkys raizis  põr upi,  jei  gribieja acapyust.  Apsagula  iz  mugurys i 
peļdieja. Straume jū aiznes iz otvoru, i tī Jadviga nūsleika. Muižniks cīš skuma piec 
sovys meitys i par pīmiņu jai šū vītu nūsauce par Jadvigovu. 

Teica Iveta Volonte
Rimicāni

Jadvigovys viejdziernovys

Jadvigovys solā acarūn Jadvigovys viejdziernovys. Daudzus godus tos sauce par 
Brokānu  dziernovom,  jo  dziernavnīku,  kam  pīderieja  šōs  dziernavys,  sauca  par 
Brokānu. Tikai daudz vālok, kod Brokāna vairs nabeja, vītejī solys īdzeivotoji tos 
sōka  saukt  par  Jadvigovys  viejdziernovom.  Tagad  Jadvigovā  veļ  ir  sasaglobovuš 
vacos viejdziernovys i stōv ko senejūs laiku i nūtykumu līcinīks.

Teica Edīte Šaršune
Plociņi  

Naaizmierstule

Dīvs,  radeidams  pasauli,  vysai  radeibai  deva  vōrdu.  Kotram  zīdam,  kotram 
kūceņam beja sovs vōrds. Kōda moza, moza puķeite beja aizmiersuse sovu vōrdu, i 
gōja pi Dīva lyugtīs, lai dūd jai vōrdu, jo sovu asūt aizmiersuse. Dīvs saceja: „ Ja tu 
sovu vōrdu esi aizmiersuse, es tev dūšu taidu vōrdu, kuru tu nikod naaizmierssi. Nu 
šōs  dīnys  visi  tevi  sauks  par  Naaizmierstuli.”  Naaizmierstule  cīš  nusakauniejuse, 
aizgōjuse  iz  upis  molu,  īleidusi  tī  ļelā  zolī,  lai  jū  nivīns  naredz.  Nu  to  laika 
Naaizmierstulis aug, pasaslāpuš zam zōlis, slapnos vītos.

Deveigais saiminīks



Dzeivova cīš lobs i  deveigs saiminīks.  Nivīnam jis  nalīdze sovu paleidzeibu. 
Daudz  nabadzeigū  gōja  pi  jō  aizajimt  labeibu,  lai  varātu  saime  izdzeivot  leidz 
jaunajai maizei. Saiminīks pavieliejs sovim kolpim vysod pībiert māru vairōk nakai 
vajag.

Raiz gōjus lela krusa, vysu izpūsteidama sovā ceļā. Kod pi deveigō saiminīka 
laukim tykuse, atskaniejuse bolss nu dabasim: „ Põri põr māra zemi, põri põr māra 
zemi!” I tai deveigo saiminīka lauki natyka izpūsteiti.

Teica Apolonija Ziemele
Dubenca

Kai radīs Neicgalis dižakmens

Senejūs laikūs cylvāki dzeivova tyvu mežam, jo kara i namīru laikā mežs beja 
vyslobōko  vīta,  kur  pasasliept.  Valnym  tys  napatyka,  i  jī  nuliema  cylvākus 
nūslaicynot.  Kōdu dīnu visi  valni  sōka laseit  nu vysom molom akmiņus i  nest  iz 
Daugavu, lai tū aizsprūstotu. Nese, nese leidz vālai naktei. Kōds valns beja pajiems 
lelu lelu akmini i stīpe iz Daugavu. Meža vydā jam akmins izsleidieja nu rūkom i 
nukryta zemī. Te īsadzīdova gaiļs i visi valni aizskrieja iz eļni. A akmins tai i palyka 
aizmiersts meža vydā i tagad tī veļ stov. Tu sauc par ļelū Neicgalis akmini.

Teica S.Kriškāne dz.1908.g.
Gadzāni

Rūzis kolns

Tys acarūn natōļ nu bejušos Zaķeišu školys. Iz Rūzis kolna senejūs laikūs beja 
piļs. Tei nūgrymuse. Par Rūzis kolnu itū vītu nūsaukuši par tū, ka iz šo kolna parosti 
ir siediejusi kunga meita Rūz’a. Jei īvōkus porodus nu klaušinīkim i bejus cīši nykna. 
Jai beja malns suns. Kodreiz suns sakūds saimineicu i pils nūgrymuse. Nūsaukums – 
Rūzis kolns šai  vītai palics iz visim laikim.

Teica Valentīna Mačāne dz. 1956.g.
Mežrejas

Ko radīs Margitovys i Doka kolna nūsaukums

Kōdus treis kilometrus nu Kursīšim acarūn Margitovys i Doka kolns. Kōdreiz 
beja kolns. Iz to kolna beja nūžņaugta sīvīte Margita. A kōdu puskilometru nu šito 
kolna dzeivovs Doks. Jam patykus doba. Nūstōsti līcynoj, ka jis ir bejs burvis. Natōļ 
nu jō solys bejs kolns, kur jis ir bīži staigovs. Kod Doks nūmirs, jū cylvāki ar zyrgu 
gribiejuš vest iz kopim, a zyrgs nasakust ni nu vītys. Visi nūlāmuši jū paglobōt tamā 
kolnā pi jō sātys. I  nu to radīs nūsaukums Doka kolns.

Raiz  kōds skrūders  gōjs  iz  sātu.  Saule jau sen bejus nūrītiejus.  Tikkū tics  pi 



Margitys  kolna,  tam pōr  ceļu  pōrskriejs  sorkons  suņs,  tod  meita  boltā  kleitā,  jis 
dūmovs, ka ganeite. Tod piekšņi jam kaut kas apsakōrīs ap koklu, ka navariejs vairs 
paīt, tei bejus meita boltajā kleitā. Tys sorkonais suņs Doks, a meita – Margita. 

Nikolaja I laikā Milija Ušpele i Kivlinīku Anna aizīt ūgōs. Bejs pusdīnu laiks. 
Korsts, saule capynovus nu agra reita. Jōs dzierd, ka tī, nu Margitovys kolna, nazkas 
brauc ar rotim. Jōs dūmoj, ka jau zynoma sīvīte brauc cīmūs, i aizasliep aiz eglis, lai 
naradz. Skotōs - lineikā brauc sīvīte,  a tai golvā lokots iz lokota sasīts,  īvāroj ,ka 
sīvītei  tikai  vīna  malna  acs.  Šitei  braucieja  brīsmeigi  skotūtīs  iz  obom ūgōtōjom. 
Gribiejus nūturiet zyrgu i kōpt ōrā, a pōrdūmavus i braukus tōļōk.

Sīvītis  īvārovuš,  ka  zyrgam naasūt  grūžu,  a  braucieja  vysu  laiku  kustynojūt 
rūkys. Ūgōtōjis brīsmeigi nūsabeist, sarunoj īt pasaviert slīžu. Daīt, a iz taceņis nav 
nikōdu slīžu,  kaut  gon redziejuš,  ka aizbraukus sīvīte  ar  zyrgu.  Cylvāki  sprīž,  ka 
sīvīte- Margita, a zyrgs – Doks.

Tagad Margitys kolns sasaglobavs. Tys nūsaukts par Margitovys kolnu, apkortne 
par  Margitavu.  Iz  Doka  kolna  izcalta  beja  mōja,  a  tagad  tōs  vairs  nav,  kolns 
sasaglobavs. Vairs nikōdi breinumi nanūteik. Šitī nūtykumi risynovušīs apmāram nu 
1906. leidz 1910. godam.

Teica Bronislavs Ušpelis

Iudiņa spāks

Šudiņ mes visi stōstom, runojam, dzīdim – par iudiņim. Un par kū gon nā, ja jau 
savu dzeivi ni myusu senči, ni mes navaram īsadūmōt bez iudiņa.

Iudiņs – tei ir dzeiveiba, iudiņs – tys ir skaistums, iudiņs – tys ir spāks gon tiešajā 
nūzeimī – fiziskais, gon arī pōrnastajā nūzeimī – mistiskais, pōrdabiskais spāks.

Myusu mameņis i vacmameņis nūsabeidušū bierneņu apsprauslova jaunā mienesī 
ar soltu okys iudiņi ( vēļ lobōk – ar svieteitu) – i paleidzieja. Vīnu ūtru trokuli, kas 
gotovs beja voi nu biksem lēkt ōrā, varieja apmīreit tikai ar spaņi solta okys iudiņa: 
gōzi viersā, i palyka mīreigs.

Iudiņam pateik, ka cylvāks pi jō īt  ar skaidru prōtu i  mīreigu sirdi.  Lai sorgoj 
Dīveņš tū, kas iudiņim tyvojās ar nadrūšom kōjom i naskaidru golvu.

Teika par Neicgalis lelū akmini

Seņejūs laikūs valns izdūmovs Daugavu aizbiert. Jis staigova pa zemi i meklieja 
lelu akmini. Kod valns atroda akmini, jis tū nese iz Daugavu, a pusnaktī nazyn kur 
īsadzīdova gaiļs, i valns nūsabeida i aizbāga, a akmini atstōja meža vydā. Iz jō veļ var 
redziet valna rūkys nūspīdumus.



Teika par Kolupa azaru

Raiz  dzeivova  milzs  Kolups.  Jam beja  kolps.  Kaidu  dīnu Kolups  saderieja  ar 
kolpu, ka jis var izkōpt da mieņešam. Tai Kolups pīslieja trepis, kōpa, kōpa, a natoļ 
nu poša mieņeša jam pasleidieja kōja, i jis nūkryta zemē. Vālok tei vīta pīsapiļdeja ar 
iudiņi, i tai rodos Kolupa azars.

Teica Veronika Lazdāne
Lazdāni

Laudis kolns

Tur kōdreiz bejuši  lini  sasāti.  Ļauds gaidejuši,  kod kunga saimineica ness 
launagu.  Naspeijuši  sagaideit,  jī  sokuši  bļausteitīs:  „  Lau  –  launaga  nav.” 
Īsaskatejušīs, ka lejā jau saimineica nas launagu. To ļaudim palyks kauns, i kōds nu 
jim soka: „Laudis kolns”. I tō visi pībolsavuš. Nu tōs raizis kolnu sauc par Laudis 
kolnu.

Teika par zalta naudu

Raiz kōds saiminīks Dzens Joņs ar zyrgu ars lauku. Jam arūt, aiz orkla molys 
aizamete lodeite. Jis pakosa, tik niko naatroda.

Taišņi  tymā pošā laikā,  jō  krysttāvs saredzieja  todu sapni,  ka jō  krystdāls 
Dzens Joņs namoc’ā izart naudu, jō jis napareizi ars. Vajadziejs art ar zyrgu, kam nav 
ōdys, a jis ars ar zyrgu, kuram asūt ōda.

Tū  vysu  krysttāvs  pōrsprīda  ar  krysdālu  Joņi  Dzeni.  Tod  krysttāva  sīva 
nūsaģierbe plyka  i porvylka orklu pōri tam zemis gabaleņam, kur Dzens Joņs beja 
ars. I tik pōrvylka orklu, izaora nalela lodeit’a ar naudu, kuru izdalie vysai solai pa 
nūteiktam māram.

Teica Genovefa Rusiņa dz.1912.g.
Broduži

Dzeivovuš brōļs, mōsa, tāvs i mōte. Mōsa ar brōli sadūmoj laulōtīs. Par tū 
dabova zynot tāvs i mote. Jī nu sirdssopem nūmyra, a brōļs i mōsa vinolga preciesīs.

Brōļs i mōsa obi divi brauc iz bazneicu, i tūlaik sasaceļ  lela vātra – nagaiss. 
Tei ir zeime, lai jī nabrauc. Kod jī īt īkšā bazneicā, sasaceļ veļ lelōka vātra i pārkiuns, 
a jī pastov iz sova i īt. Īīt bazneicā, nūstoj pi oltōra, a bazneica sōk šyupōtīs. Vysa 
družba redz’ , zeimis ir, ka nadreikst laulōtīs, i naīt bazneicā īkšā. Jī palīk ōrā i redz, 



ka bazneica  leigōjās. Kō jūs sōka laulot, bazneica ar vysu bazneickungu nūgryma 
zemē. Tur tagad ir pūrs. Kotru godu tymā svātdiņī, kod jūs laulova, bazneicys tūrns 
izaceļ nu azara.

*****

Vacūs  laikūs  aiz  Znūteņmuižys  Kauparnīkūs  dzeivova  treis  mōsys  i 
sadūmova īt izrakt vacu naudu. Sadūmova īt pusnaktī. Jōs zynova, ka visi jōs baidies, 
deļ tam nimoz nasasatrauce ni par vātru, ni par pārkiuni. Meitys īt, īt, a jom ausīs 
dzierdīs, ka sāta dag. Kod acaskatie, redz, ka nadag nikas, a dūbe ir cīt, i naudys nav. 
Meitys īt rakt ūtru raizi, a vātra ir cīši stypra. Meitys īt, īt i nimoz naradz, ka jau 
dagōjušys  da  dūbei.  Tod  vātra  nūraun  vīnai  meitai  lakateņu  i  īsvīž  dūbī.  Meita 
nūsoka: „ Vo, valns!” a dūbe aizkreit. Trešū raizi meitys rūk, rūk, i tod īrauga, ka tur 
stōv tāvs i mōte. A tī beja tikai taidi murgi.  Meitys īsaklīdze, a tai, kas pyrmo klīdze, 
lels, lels viezs īsaķiera dagunā. Jei veļ šudin dzeiva, a staigoi bez daguna.

*****

Divi brōļi gōjuši vacys naudys rakt. Jī zynova, ka tur, kur ir vaca nauda, ap 
pusnakti  speid gunteņa. Kod naudu rūk i izrūk, nadreikst nikō runōt, komer daīt da 
sātai. Nadreikst ari skateitīs atpakaļ. Ji rūk, rūk, izmauc tū katļeņu iz mīta i nas iz 
sātu.  Ceļā  sasateik  ar  veceiti.  Veceits  vaicoj:”Kū  jius  te  ,  dieļeņi,  nesit?”  A tī 
soka:”Kas tev par bādu?” Kai pascieja, tai nuskanieja vīn i nabeja vairs ni katļeņa, ni 
naudys. Jī  īt  ūtru raizi  rakt.  Roka,  roka, izroka,  izmauca iz mīta i  nesa.  Sasatyka 
bazneickungu. Jis soka:” Līcit katleņu zemī, pasvieteišu.” Bet vaca nauda ir nūlōdāta, 
tur čorts dasarūn. Kod rūk zemī īkšā, tod soka: „ Čort, čort, še nauda!” Kai nūlykuši, 
tai vysa nauda ir izgaisuse – ni bazneickunga, ni katļeņa, ni naudys. 

Īt jī rakt trešū raizi. Roka, roka, darūk da katļeņam. Katļeņš jau nūskanieja. Jī 
sōc ceļt katļeņu orā, a tod aizdzīdova gaiļs i pōrskrieja vātra. Tai jī i naizroka vacū 
naudu.

Teica Veronika Ivdre dz.1916.g.
Vārkava

Teika par Neicgalis akmiņi

Valns nas nu Pilišku kolna akmini, ar kū aizsprūstot Daugavu. Jis ness akmini 
cauri Neicgalis mežam. Pusnaktī aizdzīdava gaiļs, valns akmini nūsvīde i pots 
aizskrieja da eļņai. Nu to laika lelais akmins stōv Neicgalis mežā, a Daugava palyka 
naaizsprūstōta.

Teica O.Kancāne, dz.1920.g.
„Embūtes”

Kai rodusīs Preiļupeite.

Muižkunga  meita  īsaļūbeja  naboga  kolpā,  a  tāvs  nav  ļovs  precietīs.  Tod 



siediejuse uzkaļņeņā i raudovuse. Nu jōs osorom rodusīs Preiļupeite.

******

Senkopi bejuš Dambeišūs, natōļ nu Dambeitšu Dortys sātys. Pi senkopim bejus 
lela reja. Te strōdova cylvāki dīnu i nakti. Dīnā ar spriguļim kiuļa labeibu. Naktīs 
kurynova reju i kaļtieja labeibu. Strōdnīkim vajadzāja te palikt vysu nakti. Jī  te ari 
gulieja. Kod pīnōce pusnakts, rejā sōka spūkōtīs i kaut as cylvākus dzyna ōrā.

Teica Jānis Dzenis (1906.-1955.)
Dzeņi  

Teika par Dambeišu līpu

Tāvs Ontons Dzens stōsteja,  ka Dambeišūs dzeivova saime, kurā beja deveņi 
brōļi  i  dasmyto mōsa. Jei nūmyra jauna. Brōļi  kotrs jai  izmauce pierkstā pa zalta 
gradzynam. Iz dasmyto pierksta bejs jōs pošys gradzyns. Jei apglobōta, i iz jōs kopa 
vītys īstōdeita līpa.

Kod  es  goju  skūlā,  līpa  veļ  zaļova.  Tagad  nūzoģāta  i  palics  tikai  calms. 
Īspiejams, ka zalta gradzyny ir īaugušy līpys sakņos i tagad veļ tur acarūn.

Teica Valentīna Valaine, dz.1939.g.
Vārkavā (bērnībā dzīvoja Dzeņos)

Par kū kurkinam sorkona golva

Raiz  kōdā  sastdinī  zūss,  peiļa  i  kurkins  sadūmova  apcīmot  sovys  paziņys 
kaimiņu solā. Gōja, gōja, a sola beja tik tōļ,  ka jim ceļā iznōce vokors. Beidzūt vēļ 
jūs sōka drabynot soltums i nūgurušōs kōjis acasacejos klauseit. 

Gondreiž jau tymseņā jī dagoja da myura mōjai, pi kurys stōvieja vairōki zyrgi. 
Kurkins vīnam nu jim vaicova:”Kas tei par mōju, rykšōtōj?” zyrgs atbiļdieja:”Krūgs” 
– „Ā, tod jōīt īkšā, tur variesim sasasiļdeit i paiest.” Nūsprīde zūss. I tō jī īgōja īkšā 
krūgā – zūss pa prīkšu, aiz jōs kurkins, a tod peiļa pādejo. 

Kurkins pasaviera apkōrt, redz, ka krūdzinīks krōsoj pi letis sūleņus. Daīt klōt i 
soka:”Ļauņ, mes tev paleidziesim. Par tū tu mums dūsi vakareņis i naktsmojis.” – 
„Labi” soka krūdzinīks, „Tikai krōsojit uzmaneigi, cytaidi sorkonōs krōsys napītiks.”

Krūdzinīks aizīt apkolpōt cytus cīmeņus, a kurkins, zūss i peiļe stōjās pi dorba. 
Kurkins, pajiems ūtu krōsoj, zūss ar sovu knōbi tur krōsys trauku, peiļe staigoj apkōrt 
i rōda :„Pek, pek, pek, te, te, te pakrōsoj!” Najauši jei pagryuž krōsys trauceņu, i vysa 
krōsa izagož. Krūdzinīks, tū radzādams, pīskrīn pi kurkina, īsyt jam ar ūtu par golvu i 
izdzn vysus nalyugtūs paleigus.

Visi pōrsabejušīs izskrīn ōrā. Pa prīkšu zūss, aiz jōs kurkins, peiļe poša pādejō. 



Ni vorda narunodami,  jī  turpynova sovu ceļu.  A kurkinam nu tō laika golva tai  i 
palyka sorkona.

Teica Tekla Lazdāne dz.1925.g.
Dubenca

Teika par Dzeņu meža čyuskom.

Dzeņu mežā bejs daudz čyusku, ka mudžiejs vin. Sarunōjuši cylvāki, ka jōteik 
vaļā nu čyuskom. Aiz upis, kolupīšu pusī , dzeivovs spieceigs būrs. Atgōjs, „savōcs” 
ar sovim vōrdim vysys čyuskys kūpā, põrveds põri Dubnai. Tōs gōjuš grīstem vīn. 
Daudz! Tod būrs ar potogys kōta golu nūrōdejs iz Neicgaļa meža pusi. Nu tōp laika 
nivīna čyuska Dzeņu mežā nav radzāta, a Neicgaļa mežā daudz.

Teica Jānis Dzenis(1906.-1955.)
Dzeņi





Beja klaušu laiki. Cylvāki kotru reitu brauce uz muižu ar sovu zirdzeņu, kurš 
ījiugts kūkasu rotūs. Rotu asis nasmārātys čeikst. Brauciejam lykōs, ka čeikstūt roti, 
braucūt iz muižu, runoj – kai byus, kai nabyus. A mōjōs braucūt, ōtri soka – kai be-ja 
t-ai la-bi, kai  be-ja t-ai la-bi.

*****

Agrōk cylvāki sastdīnōs pēc pierts nateirū veļu atstōja piertī. Tū nese mōjōs tikai 
nokušajā  nedeļī.  Tai  beja  ari  myusu ģimenī.  Pyrmdīn ap pušdīnu laiku aizsyuteja 
munu vacōkū mōsu, kurai beja seši godi, lai atnastu nateirū veļu. Pēc laiceņa mōsa 
atnōk atpakaļ. Mama i tāvs prosa:  „Kur tod ir veļa?” Mōsa soka: „Es navarieju tikt 
piertī, jō pierts prīkšā guļ ļela gūs. Tāvs i mōte tyuleņ aizīt leidz piertei, bet nikaidys 
gūs nav, arī pādu nikaidu nav.

Vālōk cylvāki stōsteja, ka jau vairōkys raizis redziejuši dažaidys parōdeibys i 
pasarōdūt dažaidā veidā īroktō zalta nauda.

Teica Marija Dzene , dz. 1926.g.
                      Vārkava  

Nūtykums nu kolhozu laikim

Tys  beja  augusta  mieneša  beigōs,  kod  vajadzieja  īt  dorbā  kolhozā,  lai  roktu 
kartupeļus.

I tai Geleite, kura vīna audzinova palelu bārnu puļceņu, pabarovuse jūs nu reita, 
gōja  dorbā  iz  tyvōkū  kartupeļu  lauku.  Tī  jau  beja  sasapuļciejušīs  kolhoznīki.  Jī 
gaideja tikai traktoru ar krateitōju. Dreiž atbrauce traktors i tivleņ īsaroda mašina, 
kimā biert kartupeļus. Dorbs sōcies. A Geleitei tik vīn prōtā – maizeitis napalyka ni 
kimūsa, ar kū lai bierneņus vokorā pabaroi. Tai dorbā pagōja dīna, lelais kartupeļu 
lauks jau gondreiž nūrokts. Geleite dūmoj:”Pādejū ķerzeiti naizbieršu mašinā, nūlikšu 
tepat  lauka  maļeņā  zōļeitī.  Nivins  naredzies.  Tai  i  jei  izdareja.  Kartupeļu  mašina 
aizgōja,  visi  devōs  mōjōs.  Brigaders,  apsaviers,  ka  vyss  kōrteibā,  aizbrauce  ar 
motociklu. Pajāmus kartupeļu grūzeņu, Geleite steidzās da sātai.

Īt pa ceļam i sastyngst – pretim brauc pots prīkšnīks, apsastōj pi Geleitis i prosa: 
„Vysus kartupeļus nūrokot?” -  „Jā, jā.” pōrsabeiduse čukst Geleite i globoj ķerzineiti 
aiz mugurys. 

„Kas tev tur ir? Rōdi šur!”soka prīkšnīks. Īraudziejs kartupeļus, soka: „Kai tev 
nav kauna, tu tak jūs nūzogi!”

„Pīdūd, pīdūd, prīkšnīks! Es vairs tai nadareišu.”
„Pasoki tagad – i kū tu dūmovi, kartupeļus zogdama?’
„Dūmovu – nu i paiesim sviežu kartupeļu vokorā!”



*****

Tys beja piec kara. Mamai ( jū sauca Saverka ) beja daudz bārnu. Vysus vajag 
pabarōt,  a  maizeitis  ta  nav.  Tyvōkō  vīta,  kur  var  nūpierkt  –  Daugavpils.  Kai 
aizbraukt? Ar zirdzeņu cīši tōļi. Brauks ar vilcīni. Tyvōkō staceja – Neicgale. Jomāroi 
leidz tai 12 verstis. Jems Saverka lisapedu i dzeis iz staceju (poša braukt namōcieja ). 
Tak jau vīglōk byus ar lisapedu atvest maizeitis 12 – 13 kukuleišus da sātai.

Atbrauc  nu  Daugavpils  leidz  Neicgalei,  izkōp,  stīp  lelū  maizes  nostu  leidz 
lisapedam. Uzlīk aizmugurī iz bagažnika, kuli pakar iz rūktura i dūdās cauri lielajam 
Neicgalis mežam. Nacik tōļ napaīt, pībrauc pi jos ar lisapedu kaimiņš. Īt, īt obi kaidu 
ceļa  gobolu,  pabraukt  navar.  Runoj  par  šū,  par  tū.  Tak  jau  divatā  drūšok  īt  pa 
Neicgalis mežu.

Nu jau pus mežā. Ceļš jau nav grumbuļains. Kaimiņš soka: „Pabrauksim kōdu 
gobolu.” – „Labi,” atbild Saverka i skrīšus dūdās pakaļ kaimiņam (kauns acazeit, ka 
namōk braukt  ).  Kaimiņš  apsastōj,  acaver,  i  Saverka,  tepat  pīskriejuse,  aizaalsus, 
kōrtoj sovys maizis nastenis. I tai vysu ceļu. Taidi tī laiki beja.

Mammas Ksaverijas Dzenes atmiņas pierakstīja 

Broņislava Gavare, dz.1932 g.
    Vārkava

Vōrkavā, natōli nu ceļa, pošā skaistōkajā vītā kolhoza prīkšnīceiba paredzieja 
izceļt lūpu fermu. Tagad tei stōv atstōta, pussabrukuse. Vaci ļauds stōsta, ka agrōk, 
muižnīku laikūs, te beja muižas reja, kur lyka, kaļtieja i ar spriguļim ķiuļa labeibu. 
Vokorā i naktī cylvākus te vodova blūds.

Nu tōs rejis natōli dzeivova Kursīteits, kam patyka aizstaigōt pi drauga, parunōt 
par šū, par tū, īdzert pa čarkeņai. Vīnu vokoru ar draugu pasiedieja tai ilgok i devās iz 
sātu, dūmōdams: „Sīva mōjōs bōrsīs, ka īsarads tik vālu.”

I tai Kursīteits īt, īt, navar vairs atrast celeņu iz sātu. Grīžas atpakaļ, īt, īt i redz, 
tovu breinumu, stōv taida kai pils. Apkōrt ari lelys mōjis. Vysur dag gaišys guns. Pilī 
daudz cylvāku, visi lūgi gaiši. Īs īkšā, verās – lels, garš golds, apsagts ar sorkonu 
samta pologu. Apkōrt sied kungi i spielej kartys. Sauc i Kursīteiti paspielāt. Pīsasieds, 
pajiems  kartys  i  sōcs  sp’ālāt.  Īspāliejs  zalta  naudys  kaudzi  vīnreiz,  ūtrreiz.  Tai 
daudzys reizis. Pībōzs pylnys kuldys ar naudu i dūmovs: ”Tagad es nūpierkšu pili i 
dzeivōsim ar sīveņu bogōtai, niko myus natryuks.”

Piekšņi nūdzīd gaiļs tyvōkajos mōjōs. Pils, vysys mōjis nūgrymst i pazyud. Nav 
vairs nikaidu kungu. Ūtru reizi nūdzīd gaiļs. Kursīteits verās apkōrt. Jau gaismeņa 
aust, i jis sēd augšā iz vīna rejis zōrda. Bōzs rūku kuldōs – vīnā, ūtrā. Nikō cyta nav, 
tikai sakoltušis kūku lopys. Ar tom pībōztys pylnys kuldys. Ar lelom pyulem ticis 
zemī i biedeigs gōjis iz sātu pi sovys sīvys, lai sajimtu kōrtejū brōzīņi.

*****



Šaripovkā pi ceļa Vōrkava – Preiļi azara krostā ir vaca Bramaņu sāta. Vaci ļaudis 
runoj,  ka  te  asūt  aprokta  zalta  nauda.  Kas  tū  lai  zyna?  Ūtrpus  azaram  acarūn 
pilskolns,  kuru sauc par  Pilišku kolnu.  Te asūt  bejuse senlatvīšu pils.  Varbyut nu 
senejim laikim Šaripovkys zeme sliep sevī kaidus dōrgumus.

Vīnu  svādiņ  beja  tai.  Vacmama  gatavova  brūkastis  –  cepa  bļīņus.  Vactāvs, 
pīsacielīs nu gultys, pajiems ručnīku (dvīli), īs iz azaru nūsamozgōt. Izgōja ōrā i redz 
– sauleite tikkū lāc, pļaveņa pi azara pylna rosys. Azarā atspied zaļī pīkrastis kūki. A 
kas tys taids! Iz poša azara krosta stov lels, bolts zyrgs, taids, kaida nav nivīnam vysā 
apkōrtnī. Zyrga acs taidys naparostys, speideigys, kai ar zaltu pīlītys.

Vactāvs īskrīn ustobā, saukdams: „Sīv, sīv, ej pasaverīs , kaids breinums myusu 
pļaveņā!” Izskrīn obi ōrā. Ni zyrga vairs, ni kaida breinuma. Īt obi iz tū vītu, kur vecs 
redzieja naparostū zyrgu. Nikas nalīcynoj, ka te kas bejs. Rosa nu zōlis nav pazudus, 
nikaidu pādu naredz. Varbyut tei beja vacō zalta nauda, kas gaida, lai jū pajem?

Teica Jūlija Kivleniece (Bramane), dz.1934.g.
Dzīvoja Šaripovkā, tagad Vārkavā

Stōsteja munai mamai Ksaverijai Dzenei jōs mama, muna vacmama Gunegunde 
Vucāne nu Daugavīšim.

Aizīt iz mežu ūgōt vīna sīvīte, kura beja mōtes cereibos. Ejūt pa mežu, īrauga 
nacik augši kūkā čyuska laiž pasaulē bārnus. Sīvīte ar kūceņu paleidziejuse tūs mozūs 
čyuskulānus  paraust  nūstōk,  lai  jī  bāg  prūjom,  jō  čyuska,  dzemdejūt  bārnus,  cik 
īspiejams  apād  tūs.  Tei  sīvīte  čyusku  nanūsyt.  Atgōjus  mōjōs,  stōsta  mōjinīkim 
nūtykumu. Mōjis ļaudis izbōruši sīvīti, kam vajaga taidai staigōt pa mežu. Tos sīvītis 
veira mōte teikusi: „Tev čyuska atmoksōs.”

Kod tai sīvītei mōjōs dzyma bārns, izīt veirs ōrā, skotōs – iz slīkšņa ar pacaltu 
golvu  guļ  čyuska,  golvā  jai  zalta  krūņs.  Nūsabeids  veirs  sauc  pōrejūs  breinumu 
parōdiet. Tyuļeņ čyuska nūkrota zalta krūņi i poša pazyud naradzama.

Teica Broņislava Gavare, dz.1932.g.
                 Vārkava 

Staigoj i staigoj gunteņa pa pļavu. Tāvs soka vīnu vokoru iz dāla: „Ajam, Ont! 
Kas tī par breinumu var byut?” nu i obi aizīt pasaviert. A kas nu tū gunteņu danoks? 
Jei īt prūjom. Pori Dubnai i pazyud. Kas jū danoks.

A muns t’āt’a ora desetinis (dasmyto daļa nu hektāra). Ar divim zirgim ora. Kaut 
kas aiz orkla lemeša aizaķierōs. Zirgi vaira naīt iz prīkšu a tikai meidōs iz vītys. Tāvs 
daskrīn pi orkla, pasaverās – bedre. Īkšā bedrī taids kai pūds ar ūsu. Tāvs ķart, a pūds 
nūgryma i pazuda. Laikam tajā pūdā globovōs monta, kas napīderieja tāvam.

*****

Nu krystamōtis tolkys obi divi ar mozū dieļeņu Leonu gojom iz sātu. Šķilterūs 



pretim fermai īt kaut kas malns i pavoda myus da pošai Vjaksis sātai. Dāls i es poša 
tai pōrsabeidom, ka navariejom ni parunōt. Aiz Vjaksis sātys malnais namonūt 
pazuda. Es navaru izskaidrōt, kas tys beja.

*****

Vīnreiz beja tai. Aizgōjom ar draudzini Anastasiju iz Šuļtu solu, kur tai sauktajā 
Kompetu kolnā beja zaļumballe. Piec ballis draudzene aizgōja iz sātu ar vīnu puisi, a 
es palyku vīna. Jōīt beja gar kopim. Nu kopu vortim izgōja malns, tōds kō spurom 
apsapliets, i gōja man pakaļ. Sūļus dzieržu, navaru acaviert atpakaļ. Pōrsakryustūs i 
monu, ka nivins vairs nasekoi. Nu tō laika beistūs vīna īt gar kopim.

*****
Dāls  Leons,  drusku  īdziers,  īt  iz  sātu.  Piekšņi  redz  tur,  kur  storķu  lygzda, 

pasarōda debesīs lels spūžums. Tik spūža gaisma, ka gryuti pat skateitīs. Apkōrt vyss 
tymss. Piec nalela laiceņa vyss pazyud. Dāls atīt iz sātu pōrsabeids.

Teica Franciška Vaivode ,dz.1929. g. 
Šķilteri 

Es  beju  veļ  napracāta.  Tys  beja  Svaļbiškōs.  Es  pa  fermom  braukalieju  kai 
zootehniķe. Tur, kur tagad muns dāls dzeivoj, ir veitūls ceļa molā. Tur vīnā agrā reitā 
man  pasarōda  spūža  gaisma,  tōda  kai  sudrobaina.  Es  nūdūmoju:  „Laikam  man 
vajadzies te atīt dzeivōt.” Ar tū sātu, pi kurys gaisma pasarōdie, man nabeja nikaidu 
saisteibu tajā laikā. Bet piec tam mani apprecieja puiss, kura vacōki dzeivova teiši 
tajā sātā. Var ticiet, var naticiet, a breinumi nūteik.

*****

Beja veļ tai.  Brakovska Jūlija,  īdama iz Šķilteru fermu, aizblūdieja pi lelajim 
ūzulim. Jai beja dasamets blūds (vodōtōjs). Ilgi jei staigova ap tim ūzulim i nikai 
navarieja acatikt, kur ir ferma.

Teica Eleonora Purviņa, dz.1933 g.
Vanagi 

Pi Vōrkavys muižys augstā Dubnys krostā muižnīku laikūs asūt bejuse dōrznīka 
mōjeņa. Pamatus veļ šudiņ var redziet. Stōsta, ka vacī ļauds, kas gōjuši garom pa ceļu 
ap pusnakti, te redziejuši ugunteņis pasarōdūt. Te varātu byut aprokta zalta nauda.

Teica Bronislavs Cišs, dz.1925 g.
miris, viņam stāstījis  vectēvs,

Vārkava 



Atmiņis nu kara laikim

Beja karš. Vōcīši acakōpe. Visi izpucāti, speid vīn. Tyvovōs krīvu armija. Zyrgus 
aizvežu, pasliepu. Poši aizgōjom iz mežu, pasasļāpom. Vōcīši zyrgus atroda, salyka 
furgonūs. Izteireja vysu – syvānus, cyukys, vystys. Madu pajiema. Sāta palyka tukša.

Kod vocīši aizbāga, tyvovōs krīvu armija – nūputiejuši, visi kōjinīki. Prīkšā jim 
beja kōds tanks. Mēs piec tam acagrīzem mōjōs i palykom visi dzeivi. Tūs veirīšus, 
kas beja palykuši, vōcīši pajieme. Tī vairs naacagrīze.

Kaimiņam beja ierzeļs,  pīsīts  šķiunī.  Tū pajieme vōcīši.  Ierzeļs beja Zūsynūs 
izbiedzis, vōcīši nūķiera i pajiema. Šys nūtykums palicis atmiņā.

Teica Leons Bartusevičs
Mačāni

Ko seņok svotūs brauce

Svōts i jauničs aizbrauc leigavys raudzeit  dīzgon toļ,  pavysam svešā pusī.  Īīt 
kaidā sātā, īpazeistās. Meita pateik, i, koļš jī cīmojās, atīt vokors. Redz, ka napaspies 
iz sātu aizbraukt, palīk pa nakti. Saimineica pīdōvoj vakareņis. I koč āst obim cīš 
gribīs, tūmār pīklōjeibys piec acasokōs nu vakareņom.

Zyrgi klāvā nūlikti  i  pabarōti,  pošim īrōda vītu ustobā.  Saime to lela,  ustobā 
gultu daudz. Jauničam i svōtam vīna gulta īdaleita, kur guļāt.

Nūsavāruš  par  dīnu,  ka  baļveitī  bejus  maize  ījaukta.  Āst  obim  –  svōtam  i 
jauničam gribīs,  ka  navar  vaira  izturiet.  Īs  pa  vīnam da  maizis  baļvai  iest  ījavu. 
Dūmoj – kō pa tymsu nasajaukt gultys, tūs daudz. Dīnā redziejuši, ka iz sūleņa stōv 
grūzeņš ar dzejis komuleišim. Svōts pajem dzejs komuleiti, nūlīk tū pi sovys gultys, 
pajiems dzejs golu rūkā, īs pyrmais piec maizis ījava. Īt pa kluseņam da baļvai, dzejs 
golu  vylkdams.  Pots  paād  i  dūmoj  –  kū  te  mes  obi  staigōsim,  aizneššu  ījavu  i 
draugam. Pajem ījavu, īt pa dīgam da gultai i namona, ka komuļs nūsavieļs pi cytys 
gultys, kur guļ meitys mōte. Pa dīnu nūsastrodovuse, namona, ka nūsasagus plyka. 
Daīt svots, radz – speid drauga mute. Draugs guļ, muti izpliets. Īsvīds ījavu drauga 
mutī, īs ōrā rūkys nūmozgōt nu ījava.

Piec nalele laiceņa saimineica acamūdus i mona – kaut kas nalobs nūtics ar jū. 
Jōīt ōrā nūsamozgōt, koļš cīmeņi naradz. Sōks smirdiet vysa ustoba. Izīt ōrā i redz, ka 
svōts arī izgōjs nu ustobys, atrad’s  pi okys mōla pūdeņu ar iudiņi, sabōzs rūkys tymā, 
lai nūmozgōtu i navar vaira izviļkt tōs ōrā. Jis īt mekliet vītu, kur pūdeņu sadauziet, 
lai rūkys izvylktu ōrā. Īt i redz – pogolma vydā stōv bolts stobs. Kō vylka ar pūdu par 
stobu....

Izarōdīs,  ka stoba vītā  ir  carātōs jaunivis  mōte.  Tei  sōc klīgt.  Svōts  redz,  ka 
nūtics kas nalobs. Īskrīn ustobā, pīceļ jauniču, aizskrīn obi iz staļļi,  paķer zyrgu i 
mudri, mudri aizalaižās prūjom da sātai. I tai izputieja vysa svōtu byušona, i kōzys 
izpalyuka.

*****



Senejūs  laikūs  beja  taids  īrodums –  puišym beja  gari  krakli,  vydā  sajūzti  ar 
pošaustu jūstu. Iuzu jauni puiši nanosova.

Braucūt svoōūs, jauničam pyrmū raizi myužā tyka sašyutys iuzys. I nūtyka taids 
gadejums. Braucūt jauničam vajadzāja īskrīt kryumūs pa sovom dareišonom. Jis veļ 
nabeja  pīradis  ar  iuzom  reikōtīs.  Mežā  jis  nūmauce  iuzys,  pakōra  kūka  zorā. 
Nūkōrtijis sovys dareišonys, aizbruce tolōk, iuzys atstōjis kūka zorā. 

Aizbrauc iz nūdūmōtū sātu apraudzeit sovu leigavu. Aizbrauc, izaturīs cīš lapnai 
– vys atsvīž sveitys stierbeļi molā. Lai visi redz, cik jam glaunys iuzys. Pots naīvāroj, 
ka iuzu nav. – tōs karinojās mežā iz kūka zora. Tōs sātys ļauds nūsavāruši iz jauniča 
šaidā izskotā. Izradzātōs mōte soka: „Voi, dieleņ, kur tu tik prišs?”. Jauničs dūmoj, ka 
jam vaicoj par iuzom. Jis lapnai atsoka: „Kas ta te ir? Sātā palyka veļ garōks i prišōks 
gobols!” 

NŪTYKUMI IZ DZEIVIS

Muns dāls Jōņs ora ar traktoru zemi Štagariškōs, vacōtāva atstōtajā montōjumā. Pa 
dīnu vysu teirumu naapora, a gribiejōs dorbu pabeigt. Satymsa. Skotōs – vīnā vītā 
pasarōdōs taida kai gunteņa, tod ūtrā. Palyka baist, a tod atceriejīs senejū vactāva 
stōstu par molduguni. I tō šis daars, aizbraucs sovu ceļu, a gunteņis vairs nasavierīs.

Nu vacotāva sātys natōļ acarūn Kaziņu ezereņš. Tagad jau aizaudzs, tikai tei vīta, 
izejūt viersā, leigojās. Kūceņi te jau sōk augt. Apleik lels pūrs. Tī veļ kolhozu laikūs 
roka kūdru. Vacaistāvs daudzreiz redziejs gunteņis i skaidrova, ka tei asūt pūra gāz’a.

Sōkumā šytōs gunteņis beja īsavārus vacōtāva mōsa Jugana. Dzynus gūs da sātai i 
redziejuse – gōjus gunteņa tōdā kai lukturī nu Parižys (vīta, kur acaroda tikai vīna 
sāta) pusis. Gunteņa gōjus pōri ceļam iz Kaziņu ezereņa pusi. Sātā tū pastoōtiejus 
citim. Vokorā nivīns nagōjs vārtūs. 

Vacaistāvs guliejs šķiunī – bejs veļ jauns puiss. Reita pusī acamūdīs. Beijs jau gaišs, 
a sauleite veļ nabeja lākus. Izgoōs ōrā. Redz gunteņu, par kuru stōteja mōsa vokorā. 
Aizgojis,  pīcieļs  kaimiņu Loča Pīteri.  Tys cielīs,  pajiems šaujamū,  īs  da  gunteņai 
tyvōk  pasavārtūs.  Dagōjuši.  Gunteņa  sōkus  sleidāt  iz  prīkšu.  Jī  sōkuš  īt  pakaļ 
gunteņai.  Tod  piekšņi  gunteņa  īsleidiejus  dūbī.  Blōzmeņa  iz  augšu  speid,  pošys 
gunteņis redziet navar. Petrs soka: „Šaušu!” vacaistāvs soka: „Nā, asu dzierdiejs nu 
vacim cylvākim, ka šaunūt čapaslam, lūde lidojūt atpakaļ.”

Tū šaļti izlākus sauleite i gunteņa pazudus dūbī taišņi tajā vītā, kur tagad, iz Bōrbaļu 
kopim, acarūn lielais krysts.

*****

Štagarišku pyuiši gōjuš iz Žvyrauku (vīta pi Dovalis pīturys pa kreisi) pavakareit. 
Natōļ nu Žvyraukys auguš treis ļelys eglis. Jī ejūt verās – eglies tōds kō bolts maiss 
šyupojās. Nūsasmiejuš, ka radz čapaslu i nagrīzuši nikaidys viereibyus jam.

Dagōjuš da Žvyraukai, pōrbaudeis voi meitys šķiunī guļ. Vīns, attaisejs šķiuni, īs 
viertīs meitu. Ko īt, to īkreit dūbī i soka:”Eu, cik ķitrs(gudrs) saiminīks, izracs dūbi, 



lai nivins nadaīt da meitom.” Padavuš pōrejī rūku, paleidziejuš izkōpt nu dūbis ōrā. 
Soka – īs da ustobai, pavaicōs saiminīkam, kam tū dūbi izracs. Sagōjuši, sōkuši runōt. 
Saiminīks veļ  atnes sols  krūzeiti.  Puiši  prosa:”Kam tu tū  dūbi  izroki?” Saiminīks 
breinīs i tod soka, ka šys niko nazyna, a ka puiši poši izrokuš, to vajag dūbi aizbiert. 
Byus jōvad labeiba šķiunī, navar tai jūkōt.

Ī viertīs. Pajāmuš lukturi, skotūtīs – nikōdys dūbis nav. Puiši nasaprašonā – kai tys 
tai varāja nūtikt.

Ejūt iz sātu, skotōs – nikaida bolta maisa eglies nav. Vys kluss i mīreigs.
Teica Valentīna Mačāne, dz.1956.g.

Mežarejas 

Agrōk sīvītis  dzemdieja  bārnus  piertī.  Kodai  sīvai  vacmote  sajam meitini.  Sīva 
vaicoj  vacmōtei:”Kaida  laime  meitiņai  nūvālāta?”-  „Tam  puišam,  kas  aiz  lūga 
stōv.”puiss,  radzūt  guni  piertī  dagūt,  nūdūmovs,  ka  meitys  sagōjušys  vakarāt. 
Izdzierds, ka jam, jau pīaugušam puišam, vajadzies precātīs ar šū mozū bārnu īskriejs 
piertī, ar nazi pōrgrīzs bārnam vādaru i pots aizbiedzs.

Pagōja daudz godu. Puiss dzeivova tōli  nu šōs vītys. Kōdreiz atbraucs apsaviert 
sovu  bierneibys  zemi,  najauši  īpazinīs  ar  kaidu  skaistu  meitini.  Apsapreciejušīs  i 
dzeivovuši  laimeigi.  Kōdreiz  sīva  jam izstōstiejus  par  bierneibā pōrgrīztū  vādaru. 
Rāta beja arī tagad veļ radzama. Izarōdōs, ka nūlamto meitiņa  izdzeivōjuse i tagad 
tykuse jam par sīvu.

*****

Kōds zaglis leids pa lūgu ustobā, kurā beja jauna meita. Jei nanūsabejus, paķārus 
zūbynu i ciertus zagļam par golvu. Nūcierta tikai daļu motu ar gobolu ōdys. Zaglis 
aizbiedzs. Piec dažim godim meita apsapreciejus. Kōdreiz veirs soka:”Sīveņ, pasaver 
man golvā, kaut kas tur vysu laiku nīz.” Sīva pasavārus soka:”Tev ir rupja ōda i motu 
vītom nav.”- „Tu jau man tūs nūcierti!” – „Nu labi,  labi.  Vins zaglis,  ūtrs bende, 
dzeivosim tōļōk obi.”

Teica Ksaverija Dzene ,dz.1912.g.
Vārkava  

Vactāvs i vylks

Īt  vactāvs  nu Niecgalis  stacejis  kōjom caur  lelū  Neicgalis  mežu.  Iz  placa  lela 
vāzda, iz tos pakōrta maizis kuļa, baranku viertiņa i cytys precis. Daīt leidz meža 
vydam, apsasāst grōvmolā, lai acapyustu. Dūmoj:”Kū dareišu, ka satikšu vylku, tū 
šymā mežā daudz.” Īdūmoj – saķers vylku aiz astis, apgrīzs asti ap rūku i ar vāzdu 
nūsiss  jū.  Tai  dūmojūt,  īsasnauž.  Daīt  vylks,  apūšņoj,  apčuroj  jam kōjis,  nūlaiza 
vaigu. Vactāvs tū jiut. Atver acs, redz – vylks aizīt pa ceļu.

Kod vactāvs acagrīze sātā, piec kōda laika jam tymā vītā iz vaiga, kur vylks beja 
nūlaizejs, izauga  sopuļs.



Teica Inese Plivda(dz.Bondare), dz.1969.g.
Bratišķi

Kōdreiz iz Kličkys dziernavom brauc’a maļt graudus cylvāki nu plašys apkōrtnis. 
Muns dzeds(vactāvs) arī bīži brauca. Vīnu raizi samaļs myltus tai pavālōk i devīs ceļā 
iz  sātu.  Te zirgi  sasatryuka,  sōka trok’pt,  i  maiss  izkryta nu rotim ōrā.  Redz – īt 
kungs,  tierpīs malnōs drābōs,  pajam maisu i  īceļ rotūs.  Dzeds brauc tōļōk i  nikai 
navar acatikt, kur sāta. Tikai reita pusē īsarūn sātā.

Teica Irēna Toločko(dz.Kivleniece), dz.1963.g.
Vārkava  

Kolhozu laikūs Babre Vilma strōdova Vepru fermā. Braucūt ar zyrgu iz sātu nu 
fermys, zyrgs pi Vōrkavys kopim apsastoj i naīt tōļok. Skōtos – zyrga prīkšā iz ceļa 
ļela  ašņa  peļķe.  Braucieja  pōrsakrysta,  vyss  pazyud kai  nabejs,  i  zyrgs  mīreigi  īt 
tōļōk. 

Teica Pēteris Mačāns,dz.1948.g.
Mežarejas

Īt  kōzu  muzykants  piec  kozom iz  sātu.  Acasāst  grōvmolā  acapyust.  Daīt  divi 
kungi, prosa nūspieliet kōzys. Šis apsajiems. Atīt iz kōzu sātu, skotōs – lapna pils. 
Nūsādynoj muzykantu lapnā vītā.  Spielej.  Skotōs īt  kungs pa duravom īkšā lobōs 
driebōs i malnā cilindrā, a leigavys vītā jo mōsa. Dūmoj, ka jis pōsaskatejos – daudz 
cylvāku ir leidzeigu. Spielej tōļōk. Kungi labi samoksoj, pīber pylnys kuldys zalta 
naudys.

I piekšņi muzykants acarūn ceļa molā, kur beja acasieds acapyust. Nu zalta naudys 
– nikō, tikai sausys lopys. Īt da sātai, a sātā mōsys nav, jei tamā naktī pasakōrus.

Kō tāvs brauce pi Šumska.

Šumskis beja lūpu ōrsts – tautys dzīdnīks. Saslyma gūteņa. Mōte syuteja tāvu, lai 
brauc pi Šumska. Natōļ nu Piliškom, pi Čeirānu mōjom, naz kas sōcs tō kō šņōkt 
gaisā.  Palics  gaišs.  Redz,  ka  pa  gaisu,  iz  azara  pusi  ko  uguneiga  bumba  veļās. 
Izlidovus iz Pilišku azara, izplienieja iz vysom pusem i apdzysuse. Tāvs braucs ar 
ritiņi tōļōk (Ritiņs beja tikkū nūpierkts). Dabraucs Šumskis izīt prīkšā i soks: ”Brauc 
da sātai,  tova gūteņa jov vasala.” Šis nūsabejs,  jō nikū nabejs pasceis par gūteni. 
Brauc atpakaļ. Gūteņa klāvā jau vasala, stōv i gramoj.

Ko Šumskis tū varieja zynōt?

*****

Vacais  Kudiņš  dzeivova  Paryžā.  Tagad  tymā vītā  nav  nivīna  īdzeivotoja.  Vacī 
ļauds stōsta, ka vacais Kudiņš paleidziejs cylvākim, kū beja sakūdušys čiuskys. Jis 
pajiems iudins trauku i sōcs vōrdōt. Kaut kū runōjis, it kai lyudz Dīvu, lai paleidz 
čiuskys  sakūstajam  cylvākm.  Čiusku  saucs  vysōdūs  meilynomūs  vōrdeņūs  – 



mīļumeņ, čabuleit utt... Ar aizrunōtū iudiņi lics mozgōt sakūstū vītu, i cylvāks palics 
vasals. 

Šū  vītu  par  Paryžu  īsauce  nu  Napoleona  laikim:  tur  garom acakōpdams  gōja 
Napoleona karaspāks. Natōļ nu Paryža bejušos solys acarūn Peščanka. Tī asūt aprokti 
krytušī  Napoleona  karaveiri.  Nivīns  jūs  kopu  nazynūt.  Tikai  naktī,  jo  īt  garom 
Peščankai (tī tagad vysapkōrt ir mežs), var dzierdiet, ka kaut kas zōģei kūkus i tī 
kreit.

*****

Vīnu raizi kōds večuks gōja caur Dubencas kriumim. Jis beja dzierdiejs, ka ļauds 
runoi  –  tur  vaca  nauda  kaltejūtīs.  Jis  gōja  nakts  vydā,  i  jam  beja  baist.  Večuks 
īraudzieja lelu guns kliepi. Jis pōrmeta krystu – kaut kas nūžvadzie, nūskanie i vysa 
nauda sabyra zemē.

*****

Pi Vōrkovys kopim acarūn Elkšņu mōjis. Pyrms vairōkim godim nūtyka kaut kas 
naparosts  ar  Elkšņu  mozdālu  Ivaru.  Puiss  izbrauce  ar  motociklu  nu  mōjom,  lai 
brauktu  iz  Vōrkavu.  Izbrauce  iz  ceļa,  kas  īt  gar  kopim.  Tikkū  pībrauce  pi  kopu 
vōrtim,  puišam lykōs,  ka  aizmugurī  iz  motocikla  izasāstās  kaut  kas  lels,  bolts  i 
smogs. Gribieja grīzt pi Kokorīšim, prīkšā gōja mašina, pagrīzt motociklu navarie. 
Brauca tōļōk.

 Kur gribieja īsagrīztīs i pīturiet motociklu, arvīn kaut kas traucieja. Tai brauce 
tikai iz prīkšu i navarieja acatikt, kur jis brauc.

Aiz Rudānu sātys pretim gōja kombains. Ivars raudzeja grīzt motociklu molā. 
Kod pagrīze, motocikls ar lelu spāku lidova pōri grōvam i smogums nu aizmuguris 
nūkryta.  Ivars  acajiedze,  ka,  nūkrits  nu motocikla,  guļ  grōvī.  Dagōja kombainers, 
paleidzieja pīsaceļt i saceja: „Kur tu, dieļeņ, ar taidu troku ōtrumu brauci i tai lidovi 
pōri grōvam?” Kod puiss acagiva, jis nazynova, par kū taišņi šitajā vītā beja atbraucs. 

Teica Valentīna Mačāne, dz. 1956.g.
Mežrejas

Natōļ  nu  Kauparnīkim mežā  kotru  vosoru  apsametēs  čigōni.  Tī  beja  čigōnu 
nūmetne. Natōļ nu čigōnu mitekļa dzeivova Čiukuļs, jam beja lels rudzu šķiuns. Visi 
šitī nūtykumi, kurus pastoōteišu, nūtyka vosorā, pošā sīna laikā.

Leita laikā čigōni apsametēs saiminīka šķiunī. Kōdu nakti ap pušnaktim sasacēļa 
vīsuļvātra, čigōni bļaudami metōs ōrā nu šķiuņa i dauzejōs pi saiminīka duravom. Jī 
stōsteja i izmysumā klīdze, ka nazyn kas svīžut jim styklus, kartupeļus, vōrdu sokūt, 
vysōdu nateireibu. Saiminīks īt apsaviert. Tikleidz attaisa šķiuņa duravys, to kaut kas 
vysu svīž acīs,  a  šķiuņs teirs,  sagatavōts jaunajai rudzu ražai.  Nokūšajā naktī  saīt 
čigoni viertīs breinuma. Tys pots nūteik ari cytōs naktīs.

Vīnu nakti visi cylvāki sasastōjās placs pi placa ap šķiuni, dūmōdami, ka leiss 
kas īkšā. A tikleidz ir pusnakts, tō par mežu pōršalc vātra i īkšā vairs navar īīt. To tys 
turpynovōs leidz divim naktī. 



Kōds  veirs  pajiems  kartupeļus,  tūs  kur  svīde,  i  izvōrejs.  Kartupeļi  ko  visi 
kartupeļi. Šķiunī gōjuš ar lukturim, a to svīžūt taišņi acīs i pa lukturi, ka tys vairs 
naspeid.  Tō  tys  vyss  turpynovōs  divys  treis  nedeļis,  kod  čigōni  pastōstejuš,  ka 
staigovus nazkōda malna čigonka i tei asūt apvōrdavus. Braukuš, atroduš tū čigonku, 
tei nūskaitejus nazkōdus buramūs vōrdus, i šķiuns palics tōds, kōds bejs. Tagad tys 
šķiunis ir sasaglobavs.

Teica Antoņia Prikule
  Kursīši

Natōļ nu vacajom Rūžupis dziernovom auga ūzūls, tam beja izdedzs vyds. Naktī 
bīži rōdejušos gunteņis gon pi poša ūzula, gon Kozis pūrā, Syla pļaveņā i Ušacku 
kryumeņūs. Gunteņa rōdejusīs dažaidūs veidūs – gon kō mašiņa, gon kō dzeivinīks, 
gon klusam pasleidiejus garom, gon ar lelu trūksni.  Kōds veirīts gōjs ap pusnakts 
stundi iz sātu, nūsagrīzs nu lelō ceļa i verās – pa Kozis pūru atejūt gunteņa, dūmovs, 
ka vylks, a guns gōjus šņōkdama garom.

Treis sīvītis gōjuš nakti caur Ušacka kryumim pa ceļu. Pretim gōjus gara, bolta 
dāma ar puķu pušķi rūkā i šausmeigi čeikstūšom kurpem. Tei gōjus i aizgōjus garom. 
Stosta, ka tur asūt pi ūzula saknem aprokta nauda. Ūzuls pyrms pōris godim vātrā ir 
nūlauzts. 

Teica Jezupate Gulbinska
  

Tys beja veļ kolhozu laikūs. Vepru fermā, kas acarūn nu Vōrkavys kaidus čertus 
kilometrus,  strōdova  pi  gūvom  vairōkys  slauciejis.  Vīna  parosti  palyks  pa  nakti 
dasaviert gūteņis.

Kōdā naktī vīnai gūvei atskrāja divi teļeņi. Slaucieja, tūs sajāmuse, nūdūmova 
slepeni pa nakti vīnu aizvest da sātai. Tak jau nivīns nazynōs, ka atskrājuši divi teļi. I 
tai sīveņa satyna teļu sovā dečā, ar kū pa nakti apsasedz’a, īcāļa ragaveņos i devos 
ceļā gar Vorkovys kopsātu iz sovom mōjom. Tykuse pi kopsātys, īraudzēja, ka pa šytū 
ceļu brauc smogo mašina, sovus lukturus speidynōdama. Sīva nūsabejos, īsagrīze ar 
vysom ragaveņom i teļu kopsātā, nūklusa i gaideja, kod mašina pabrauks garom.

Bet...  mašina  dabrauce  da  kopu  vōrtim i  apsastōjos.  Izleida  nu  kabīnis  divi 
veirīši i, kaut kū paklusom runōdami, tivōvos kopam, kurā apglobōts beja pagōjušajā 
dīnā cylvāks. Tikkū sōka obi dorbotīs ap kopu, atskanieja: „Mū-ū!” Teļš beja palics 
namīreigs, jam sola. Veirīši pi kopa sastynga, klausejōs. Te otkol veļ skaļōks: „Mū-ū-
ū!” Kopa apzadzieji (voi kas jī beja) laide skrīt iz mašinu, cik vin varādami. Grīza 
mašinu atpakaļ i aizbrauca iz Vōrkavys pusi, ka snīgs vin nūput’āja. A slaucieja, na 
mozōk  nūsabeidus,  pōrmeta  krystu,  nūčukstieja:  „Pīdūd,  Dīveņ,  munu  grāku”, 
pagrīze ragaveņis atpakaļ i aizv’ada teleņu iz fermu.

Par šu atgadejumu vēl daudzi ilgi runova Vōrkovā, konkrēti nanūsaucūt nivīnu.
Nūstōsts nūklauseits Vōrkovā.

Tys beja jau kaidus divus desmitus godu atpakaļ Vylkopā, kas acarūn pi Ašinīku 



pūra. Kaidā mōjā dzeivova kolhoza šofers. Puiss korteigs – visi mōjas dorbi apdareiti 
i sovus tīšūs šofera pīnōkumus pildeja labi. Pīmōjis zemeite apstrōdōta, mōja sakūpta. 
Klāvā gūteņa, vīns ūtrs rukseits,  vystu paprōva saime.A vystom cīši  sprauns gaiļs 
Pecka. 

Kōdu  dīnu  agri  nu  reita  šoferam  ir  jōbrauc  iz  Reigu,  lai  kolhozam  atvastu 
vajadzeigūs materiālus. Pīsacieļs ap trejim naktī, sasaģārba i devōs ceļā. Aizbraucis iz 
Ogri, apsastōja pi iedneicys, lai izdzartu reita kofeju. Te piekšņi: „Kikerigū!” – „Taids 
kai myusu gaiļs byutu?” nūdūmōja puiss i nūsaspļōva. Īs tik iedneicā. Otkol dzīd... 
puiss verās iz vysom pusem, īt apkōrt mašinai. Nikō! Nūdūmōja: „Maņ spūkojās!”

Pasaviers zam mašinis, nu kurīnis otkol skan gaiļa reita dzīsma. Kai tod! Iz ritiņu 
ass tup jō gaiļs vysā krošņumā i taisōs jov ļākt nu sovys „loktys”, i īt mekļāt sovu 
sīvu saimi.  Nūķer puiss  sovu gaiļi,  satyn svōrkā,  īlīk kabīnī  i  brauc iz Reigu,  lai 
nūlyktovā pajamtu i sakrautu mašīnā vysu vajadzeigū, tod dūtūs ar vysu gaiļi iz sātu.

Teica Marija Dzene, dz.1926.g.
Vārkava

Najaušeiba voi eists breinums

Strōdovu Vonogu veikalā. Muna mama beja cīš slyma – gulieja paralizāta. Tāvs 
tikkū beja nūmirs. Veirs aizgōja kolhoza dorbā. Apsadarejus vysus dorbus, sādu iz 
ritiņa i devūs iz veikalu.

Pi bārza nūgraud’a pārkiuns, zibiņs spierīņs. Izsyta man prīkšā lelu dūbi, salīca 
ritiņi leikumu leikumūs.  Poša iz golvys nūkrytu i  klausūs, voi asu dzeiva. Rūkys, 
kōjys varu pakustynot. Izarōdīs – vyss kōrteibā. Pīsacieļus tōda kō apdullus. Vālōk 
dullums pōrgōja, bet braukt vaira navarieju. Gōju kōjom iz dorbu.

*****

Tys beja aizpagōjušajā godā. Es siedieju vyrtuvī pi lūga. Īslāgta beja elektrisko 
pliteņa.  Iz  pliteņis  ponna  i  cepōs  kartupeļi  pusdīnom.  Sōka  zibiņōt.  Dūmōju  – 
jōizslādz tei pliteņa. Tys nav labi, ka zibiņa laikā jei ir īslāgta. Pīsacieļu , i piekšņi aiz 
lūga nūzibieja spūža gaisma, tōda kō sudrabōta, pazibieja it kai sīvītis tāls (tys mozōk 
par  sekundi)  tikkū  saradzami,  tikkū  apjaušami.  Es  rōvu  tū  štepceli  nu  ligzdys. 
Kontaktu  izrōvu.  Tamā  laikā  beja  brīsmeigs  spierīns.  Sp’āra  sīnā  –  skaiteitōjā. 
Skaiteitoju  izsyta,  pasarodeja  lels  guns  klieps  –  zyls.  Nu  skaiteitoja  sōka  vyss 
smird’āt, ūst piec gumejis. Sōka degt vods. Nu skaiteitōja izgōja tōda kō guns lūd’a. 
Lūd’a vieļās pa vodu, skaiteitojs taisni man pretim. Es momentā nazynu, kū dariet. 
Tajā mirklī īt veirs pa durovom nu ōra. Aizaķāra aiz stenderis i dabova lelu trīcīni. 
Uguneigo lūd’a laidōs tōļōk. Nūsalaidōs leidz kontaktu lygzdai , izkleida, i pazuda. 
Ustoba beja pylna zilim dyumim i sāra smoku. Ar tū vyss beidzōs. Kō es varieju 
palikt dzeiva? 

*****



Veļ atgadejums ar zibeni. Beja pots zemeņu laiks. Es izgōju ōrā. Tai, kai kōjis 
man sōp, es gōju pīsaturādama pi stumjamajim rateņim. Dagōju da zemeņu dūbei, aiz 
kurys aug bārzs. Līkās, nabeja nikōda mōkūņa. T’e piekšņi grōvīņs. Nu bārza pajuka 
šķembys iz vysom pusem. Aiz bārza moza egleite vysa apdaguse. Bārzā beja īspiers 
zibins, a es palyku dzeiva i naskorta.

Es tyca, ka augstōkī spāki mani vīnmār ir sorgovuši.
Teica Valerija Skutele ,dz.1932.g.

Vanagi

Munā ustobā pi sīnys ir Dīvmōtis obrōzs. Tū maņ uzdōvynova kōda zynōtneica 
nu  Moskovys.  Tys  beja  veļ  padūmju  laikā.  Jei  te  beja  atbraukuse  vōkt  tautys 
gudreibys. Vītejī kaimiņ jai pasaceja, ka es daudz kū zynūt i varūt paleidziet citim.

Kod es jai beju izstōstiejuse par sovu bierneibu, par tū, kas ar mani nūtyka, arī 
par Dīvmotis statujeņu, kas acarūn Rudzātu bezneicā, jei aizbrauce iz Rudzātim, tū 
nūfotografieja  i  atsyuteja  maņ.  Fotomeistars  nu  tōs  fotografejis  maņ  iztaiseja 
Dīvmōtis obrōzu. 

Dīvmōte maņ vīnmār paleidz. Tai, kod es veļ beju napylnu godu vaca, saslymu 
ar garū kōsu i mosolom. Myru klīniskajā nōvē nu reita mani iznese ōrā – verandā. 
Mōte  palyudze  kaimiņus,  lai  atīt  i  nūskaita  pōtorus  par  myrušū  bārnu.  Atgōja 
dz’adzīņa(mōtis brōļa sīva). Jei pascieja, lai nas bārnu ustobā, lai aizdadz svieteitu 
sveci,  i īdūd divus latus, kū nūlikt bazneicā pi Marijis oltora. Bārns pamozom sōcs 
acadzeivōt i atgiut elpu. 

Naparosts gadejums beja Rudzātu bazneicā. 5.maijā maņ beja 5 godi, mōte gōja 
iz bazneicu, mani pajiema leidzi.  Kod mōte oltora prīkšā nūsamete ceļūs, skaiteja 
potorus, es vierūs iz Dīvmōtis statuju. I es radzu, ka Dīvmōte

 acadzeivoj, sauc mani pi sevis. Es raustu mōti aiz pīdurknis i soku, ka Dīvmōte 
mani sauc. Mama atbiļd: „Ej,bārns, ka tevi sauc!” Dzieržu, ka Dīvmōte maņ soka: 
„Vīglys dīnys tev nasūlu, bet vysod stōviešu tev klōt!”

Jā,  Dīvmōte  mani  vīnmār  ir  sorgōjuse,  sorgoj  i  dūd  spāku  izturiet  vysys 
gryuteibys.

Ar Dīvmōtis vōrdu asu paleidziejus citim – gon mīrinōjuse bādōs, gon dažodys 
sōpis  nūjāmus.  Daudzi  pi  manis  grīžās.  Cik  varu,  tik  paleidzu,  vīnmār  nūskaitu 
potorus, uzlīkūt sovu rūku slymajam, paleidzu pōrvarāt sōpis.

Valerijas Skuteles neparasto dzīves stāstu noklausījās Vārkavas novada folkloras 
vācēju grupa.

Randaukys poļvorkā kōdreiz bie ķīģeļu klāvs, kuram klōt pībyuvāts sīna šķiuņs. 
Ļauds, kas naktī bie šķīuņī guliejuš, stōstie, ka jamā spūkovōs. Naktīs atjōjs jōtnīks 
malnā zyrgā, nūkōps nu zyrga i gōjs da gulātōjam. Kō gulātōjs pīsacieļs, tō jōtnīks 
izgaiss.  Daudzi  drūsmeigī  go  tamā šķiuņī  guliet,  saceidami,  ka  jī  nikō  nasabeist. 



B’aigōs tūmār nūsabeiduš i atbāguš da sātai.
Teica Jānis Smagars

Skraučs i jō koza

Tys beis veļ tamūs laikūs, ka viļcīņi moz braukaliejuš. Tyvōkais viļcīņs pīstōj 
Neicgalis stacejā. Vītejais skraučs beis cīš speiteigs i nivīnam naasūt ļōvs byut prīkšā, 
kur na gōjs. Tō vīnu reitu ar sovu boltū kozu laidīs pa ceļu caur mežu iz Neicgaļis 
pusi,  carādams pōrdūt tū lūpeņu. Daīt  da dzelzceļa pōrejai, skotōs -  vasals pulks 
ļaužu ar podvodom gaida, koleidz viļcīns paīs garom da Reigai. Gōjs i šys vystyvok 
da kōrtei. A koza nu tō ļelō trūkšņa sōkus rausteitīs. Dasiejs skraučs kozu pi kōrtis i 
gōjs patolkavōt da sovam roda gobolam nu Neicgalis pusis. A koza tū laiku raustōs i 
raustōs, bedneite, i  nateik vaļā. Sōk bļaut pavadūņi, kam šis tū lūpeņu mūčejūt. Īt 
skraučs da sovai kazeņai atraisiet jū, kustūneiti, no skotōs – naskas bolts spirinejās 
gaisā. „Da tei tok muna koza korojās kōrts golā, glōbit, ļauteņi!” i raun sovu kozu 
zemē. A kozai jau steivys litkeņis matās.

Teica Raimonds Cimdiņš
Gadzāni

Munā sātā spūkojās, bet man pošai tys nimoz natraucej. Kod pi manis guļ kaut 
kaidi cīmeņi pa nakti, jī dzierd, ka kaut kas tamā cīmeņu ustobā staigoj. Ik pa breižam 
ir  dzierdami  dažaidi  sūļi  –  to  ļelōki,  to  mozōki.  Kod  īslādz  gaismu,  ņivīna  nav. 
Dažreiz radzami rupuči (krupji). Jī tok navar taidim cylvāku sūļim staigōt? Kas tys ir, 
es  namōku  pasceit...  A  cytu  raiz  as  veļ  dzieržu  sova  tāva  bolsu.  Tei  sauc: 
„Marta.....Marta!” a maņ nimoz nav baist. Es veļ lobprōt ar jū parunōtu, a navaru.... 
jis nāatbiļd, tikai sauc.

*****

Kod taisie itū ceļu gar klieti, tod v’ada arī granti, nu kō taisiet ceļu. Raizī ar tū 
granti atvede arī cylvāku kaulus, skeletam nabeja kōju. Ceļu taisie tōļōk, tys nikas ka 
tī kauli.... A tagad piļnmieness naktīs var redziet spūku šite pi kliets. Citreiz jis ir 
bolts, citreiz malns, tikai vysod bez kōjom, jis īt tai iz augšu nu vydukļa. A deļ ko jis 
cytraiz  bolts,  a  cytraiz  malns  –  nivins  navar  pasceit!  Itamā  apkortnī  daudzi  jū 
redziejušy...

Kai maņ vuiceja dz’art i malōt.

1939.godā maņ beja 16 godi. I tō kō ģimeņī beja slikti apstōkļi, maņi aizsyutieja 
pi  mežsorga  par  kolpyuņi  iz  divim  mieņešim.  Nu  i  tai  tod,  kod  mežsorga  sīva 



aizbrauce prūjom, jis padareja olu. Kod jei poša beja sātā, naļōve veiram dz’art. I tai 
jis padareja tū olu i tagad dz’ars. Nu kū jis vīns tai dz’ars – pasauce maņi. As’ jau tur 
daudz nadzieru – tai tikai kompaņejis piec. Nu tai jis maņi mōcieja dz’art.

Tam mežsorgam beja daudz lūpu. 4 syvāni, 4 syvānmōtis, 21 gūs. Āst tim lūpim 
vajadzieja  daudz.  I  molkys  arī  daudz,  lai  savōreitu  vysu  ādamū.  Nu  tai  jis  maņ 
sacieja, lai molku eju jemt nu tos čupys, kas ceļa molā. A tei molka beja nu valsts 
mežim i pīderieja valstei. Tai izīt, ka tys mežsorgs maņ vuiceja zagt. 

A tod  vīnreiz  beja  tai,  ka  pi  to  pošam mežsorga  sabrauce  cīmeņi.  Nu  maņ 
vajadzieja tur pakolpōt – atnest i sataisiet ādamū. A tod jī maņi aizsyutieja iz kļieti 
piec  ola  pošā nakts  malnumā.  Maņ beja  baist,  a  es  gōju – kū padaries!  Aizgōju, 
taiseju vaļā tū bucu, a tei topa kai spruka vaļā, vyss ols iztecieja. Nu tai maņ sagō arī 
malot, ka tū olu izļiejs beja jau kaids cyts, pyrms as’ tur beju!

Kai Dīvs maņi breidynōja...

Baidzūt pamatsškolu, es cīš gribieju īt kaut kur tōļīok mōceitīs. Gribieju mōceitīs 
par školotoju, a par kū – poša nazynu. Maņ nāatļova īt nikur tōļōkeņ – mōte beja 
slyma, i sātā beja daudz dorba. Tai kai maņ nāatļōva , kod kaut kur aizbraukšu. Nu tai 
es Dīvam apsūļeju, pōrmešu krystu i gōju iz sātu. 

Piec  daudzim godim,  kod vyss  jau  seņ  beja  aizmiersts,  brauču  ar  viļcīņi  da 
draudziņai. Obys aizgōjom da upei pasapeļdeit. Tod piekšņi jiutu, ka kōjā kramps. 
Sōku ķepurōtīs i šai tai tyku molā. Pasaverūs – draudzinis nikur nav. Jei beja aizbāgus 
da sātai saukt paleigus.

Kod brauču iz  sātu,  vajadzieja  ceļtīs  ar  laivu pōr  Daugavu.  Draudzene maņi 
pavadieja.  Izarōdie,  ka  laiva  caura,  tajā  sōka  smeļtīs  iudiņs.  Tūmār  tykom leidz 
krostam i obys izaglōbom. Trešu reizi tajā pošā vosorā nagaisa laikā brauču ar laivu 
pōri Dubnai tepat pi Kazierim. Nūšķeida zibins, i guns bumba tropie natoli iudinī. Es 
palyku dzeiva i nūdūmovu, ka Dīvs mani nu nalaimis breidynōjis jau treis raizis.

Teica Marta Ostrovska
Kazēri

 Randaukā  kōdreiz  beja  nabogmōja  voi  arī,  ko  vītejī  sauca,  prijuts.  Tajā 
mytynovōs  daudz  vacu  cylvāku.  Nabogmōjai  pīderieja  daudz  gūvu,  i  jōs  gaņie 
puiseits vōrdā Broņka. Kod gūs ganeit navaidzie, tod Broņka vuicejōs vītejā školā. Jō 
gūs beja jōgona, tod puika iz školu nagōja. 

Raizi, kod jis ganie gūs, citi puikys, ajūt nu školys, jū apsauca i smō dzeitīs jim 
pakaļ. Komār gona nav, gūs dora vysu, kas īnōk prōtā.

Teica Antoņina Smagare

Nūstosts par Randaukys tyltu



Brangs cylvāks beja Pūčkys Vinca: i skaists nu vaiga, i strōdeigu ļaužu, i vysaidu 
cytaidu tykumu jam gona beja. A ta cytaižōk Randaukys piļs pōrvaļdnīks nabyutu jū 
turiejs muižā par kolpu i olgu lobu moksovs. Kas ta muižā turies drennu kolpu ar 
10-12 bārnim? Vysys 12 muteitis jōpabaroj,  vysi jōapmauc. Nu par kōjeņom golvys 
nagrīssim! Pavasarī, kai snīgs nūgōja, i da pyrmajam snīgam vysi tripatova bosom 
kojom. I  nikas nanūtyka.  Na tai  kai  myusu bārni  tagad – kai  kōjeņis  voi  rūceņis 
pamērcej – tai nōss i laižās.

Lobs beja cylvāks. I sīveņa arī pa jam –meileiga, klusys dobys, čakla kai biteite, 
nikod sovam veireņam nacierta iz leidzonys vītys kai pūra tōrps.

Vīns  tik  natykums  beja  Vincai  –  bišķeņ  par  vairōk  ļūbeja  īdzert.  Ka  jau  kur 
gadejōs  apkiuļeibys voi cyuku bēris, paklusam dašļiuce da tīnei i drusceņ pasaļustie. 
Nivīns jau cīš i namanēja – dorbi korteigi, laikā padareiti. Kam kaida bāda! I sīveņa 
sova morkotnō vaiga nivīnam narōda, i ļaudis ar mieli naskoloj. Tikai vīnu reizi jis iz 
myusu Randaukys tylta sasatyka ar pošu ... nalobū.

A beja tai. Dubnys ūtrā krostā dzeivova Vincys draugs Pīters. Jō vacōkajam dālam 
taiseja kōzys. Jau padareits pyrmais ols.  Lai Vinca daīt  pa patimsi  paleidziet  salīt 
buceņōs. Par kū nie? Draugam i kaimiņam jōpaleidz. I sīveņa ībyldumu naceļ. Tik lai 
Vinca nasakavej ilgi, reit agri jōsaceļ. Jau pavysam satymsa. Bierņeņi saguļdeiti. Jau 
pusnakts... jau pirmī gaiļi nūdzīdova, a Vincys kai nav, tai nav. 

Jau sīveņai nalobs prōts – kaba kas  nabyutu  nūtics – tik ilgi Vinca nikod nikur 
napalyka.  Moš Ūzuldōrza Matiļde?..  Oi,  nu!  Vinca taids nav...  Dubna! Kai  ogrōk 
naīgō prōtā!? Ka tik nabyutu upī īsažõvs! Te syt pi duravu. Vinca! Dzeivs i vasals . 
Sīveņa jau naatteik – bōrtīs voi prīcōtīs. A Vinca, koč i nadrūss iz kōjom, a nu vaiga 
napasceisi, ka pīdziers. Dreižōk kai sasatryucīs, kai vaineigs. Var maneit, ka jam labi 
gōjs. Radzādams sīveņis bādu nūmōktū vaigu, nagaida skubynoōonys, sōk tik pats 
dreižōk stōsteit...

Olu obi ar Pīteri saļājuš pi laika, acasāduš pi kubuļeņa acapyust, dyumu aizviļkt i 
par dzeivi parunōt. Ols lobs, Pīters lej tik glōzi pec glōzis... Kod jau Vinca sasapratīs, 
ka vajag īt iz sātu, kōjis izarōdie ļengonys, taidys kai nu vatys, koč golva skaidra. 
Pīters jamās palaist Vincu pōr tyltu, a šys – ni i ni.

Izīt obi pa vōrteņim. Pīters parōda stygu da tyltam.Vinca aizīt. Sūļs iz prīkšu, 
sōnim, atpakaļ, veļ iz prīkšu, veļ atpakaļ... Saprūtit poši – šķeterej, a turīs. Aļeņš dora 
sovu, i Vincai prōts palīk arvīn prīceigōks. Kai īdūmoj sovi Iļzeiti, sovus bierneņus, 
aš osorys  nu prīcys spraucās iz acim. Cik jis laimeigs! Na kotram taida laime dūta! 
Tik laimeigs, ka Vincai dzīdōt vīņ gribīs. 

Tylts jau pavysam tyvai. Vinca jau dzīd pylnā koklā. Lai dzierd, lai klausōs visi, 
cik  jis  laimeigs.  Te pavysam natōļi  sōc  spieļiet  muzyka.  Garom sōc  braukt  lapni 
zyrgu pajiugi. Dāmys i kungi cīš skaistōs drieb’os. Vinca ar savom pokolu biksem i 
bosajom kōjom pasaraun molā.  Kur  gadejīs,  kur  nie,  jū  uzrunoj  lapns,  smaideigs 
kungs malnā frakā, garim zōbokim, katleņu golvā. Izjam cygāru nu mutis. Voi Vinca 
nagribātu īraut dyuma?

Vinca  pasaver  apleik.  Nav  nikaida  tylta.  Kungs  vadynojās  īt  kōzu  nomā.  Tī 
daudz cylvāku, kai bišu avelī. Spieļej muzyka. Vincai kōjis jau sōc cylōtīs. Redz – 
leli, gari goldi lyuzt nu iedīņim i dzierīņim. Tys pats kungs dūd tik Vincai glōzeiti 
piec  glōzeitis  i  skubynoj  aizkūst.  Vinca  pasvīž  acs  apleik.  Kas  ļaužu!  Bōbīši  tik 



skaisti, i vysom izlaisti moti kai šo Iļzeitei pyrms pierts. A kleitys! Cytai - gara, gara, 
kupla, kupla. Cytai tik strupa, ka Vincai aš kauns viertīs. Mugurys plykys, kryuts pa 
vaļai... na tik kauns, a to i grāks viertīs. 

Izmat  veļ  glōzeiti,  ūtru,  verās  piec  kunga,  a  tys  stōv  tepat  sōnim  tikpat 
smaideigs, tikpat vieleigs. Lai tik Vinca nasakautrejūt, šī obi tagad draugi. Vinca jau 
labprōt, bet īdūmoj sovys bosōs kōjis i pasvīž acs iz kunga zōbokim, a tur – zyrga 
kōjis. Vaincai taidys kai skudreņis nūskrīn par muguru. „Laikam par daudz īrovs”, tai 
par sevi nūdūmoj Vinca. Pasaver iz kunga, a tys smaida veļ mīļeigōk i aplīk Vincai 
rūku ap placim. A kas tī kungam pīrī? Oi! Taidi kai oža radzeņi nu zam malnō katleņa 
būžās. Kungs paprōvej katleņu, i vyss kōrteibā. Jis tik skubynoj Vincu iest i dzert.

Vinca  nu  skaidrai  zyna,  ka  jōīt  iz  sātu,  jō  Iļzeite  i  bierneņi  gaida.  Kungs 
skubynoj, lai pajem kaut kū sīvai i bierneņim.”Šek, klaipeņš, lelys, syltys meiklys, 
gordys. Tik nu cepļa!”

Te Vinca izdzierd, ka kaimiņu klāvā gaiļs dzīd...  vyss tymā minotā satymsa i 
pagaisa. Nava ni lapno kungu noma, ni dzīru golda, ni vieleigō kunga.

Vinca acajādz jau šaipus tylta grōvī,  natōļ nu sātys.  Saprūt,  ka nalabi  izgōjs, 
baist,  ka  cylvāki  naīsaver...  īt  tik  tōIōk.   Iļzeite  nagryb  klauseitīs  pīdzārušo 
muļdiešonu. „Ak, muļdiešona!” Vinca tyuleņ rōda sovys izbūstōs kuldys. „Re, cik 
daudz vysa kō kungs pīdeva! Ceļ tik bārnus, vajag pamīlōt, visim tiks!”Vinca gryuž 
rūkys kuldōs, valk ōrā, a tī – veļ silti i leli zyrga ōbuļi ( pa prostam sokūt, zyrgu 
stropoli) 

Teica Veronika Kokina ,dz.1937.g.
Arendole

Dovolis muižys saiminīks Popovāns nūmirs. Kod vajadziejs cyuku kaut, kōvieji 
tū navariejuši nu klāva dabōt ōrā. Popovīne soka kōviejim, lai pajam kūka vōli i stōv 
pi vōrtim. Šei dzeis ōrā, a jī lai syt ar vōli cyukai pa golvu i apdullynoj jū, lai lobōk 
var  nūkaut.  Tai  ari  izdora.  Cyuka  skrīn  ōrā,  aizķer  saimineicai  aiz  snōtinis.  Tei 
pakreit, snōtiņa pasaceļ iz augšu. Kōvieji pi patimsis dūmoj – cyuka i gōž ar vōli pa 
saimineicys pakaļi.

*****

Dovolis muižys saiminīks Popovāns audziejs daudz vušku. Zemnīkim vajadzieja 
īt klaušu dorbūs, ari vuškys ganeit. Par dorbu niko namoksova. Cylvākim jōmierst 
bodā,  saimis  vajag  pabarōt.  Pamanejuši,  ka  vuškys  nateik  skaiteitys,  klaušinīki 
īsōkuši  pajimt  pa kōdai  vuškai  voi  jāram, nūkaut  i  saimi  pabarōt.  Muižys  vagars 
aptics, ka vuškys pazyud. Sōcs nu reita pōrbaudeit,kū reita vard kotrā zemnīku sātā . 
A zemnīki to gudri. Naatļaus vagaram sevi pīķert. Gaļu izvōriejuši vokorā, paāduši i 
nūglobovuši  cytai dīnai.  Reitā vard kaut kōdu vyru nu zōleitem i sakneitem...  Tai 
vagars nikō navariejs padareit.

Teica Ludvise Lauska
Štagariški 

Kod Ludvisei Lauskai beja 100 godu, sabrauce korespondenti, lai par jū kaut kū 



pīraksteitu  rajona  avīzei.  Vaicova  –  ku  jei  atmiņ  nu  vacajim  laikim.  Jei 
atbiļdieja:”Atgōdoju vysu nu prygonim da prygonim.

1.prygoni – klaušu dorbi pi muižnīkim,
2.prygoni – darbs kolhozā

*****

Bōbu karš

Senejūs  laikūs,  kod  bōbys  sōka  sovā  storpā  bōrtīs,  tod  labi  nabeja.  Sovu 
napatyku vīna pret ūtru izrōdeja na jau plyucūtīs voi sytūt ūtrai, a pacieļa snōtiņi, 
pagrīze muguru i parōdieja vīna ūtrai sovu plykū piecpusi.

Vīnreiz Šaripovkā bejs tōds gadejums. Divys bōbys vīna ūtrai rōda sovu pakaļu. 
Pi vīnys pīīt veirs. Sīva ōtri soka, lai tys pastōv jōs vītā – šei skrīšūt da sātai pabeigt 
putru vōreit.

Veirs nūsastōj ar muguru, rōda sovu plykū dybynu, a ūtra sīva, nūlīkus golvu, pa 
kōjstorpu tū īsaver i klīdz:”Redz, redz, vaineiga esi! Nu kauna aš tev mieļa izakōra!”

*****

Nūstōsts par oklū meitu.

Vīna meita slikti redzieja, jei beja gondreiž okla. Sabrauc nu kaida tōla cīma 
precinīki. Skotōs – meita skaista, cīš čakla. Vīsus sādynoj pi golda, pacīnoj. A jī beja 
dzierdiejuš, ka meita – okla. Kai pōrbaudeit? Svōts soka:”Tagad mes brauksim prūm, 
jius sasabučojit.” Puiss pabučoj meitu, pasagrīž, nūlaiž biksis zemē, i svōts soka iz 
meitys:”Tagad  tova  kōrta  jauniču  bučōt.”  Meita  daīt,  pabučoj.  Svōts  vaicoj  nu 
meitys:”Kai patyka bučōtīs?” – „Tai  nikō, tikai cīš rasni byudi, lela nōss i smirdeiga 
mute.”

Teica Valentīna Mačāne, dz.1956.g.
Mežarejas

Mozī valnāny.

Lelī  puiši  aizjōj  ar  zyrgim pīguļā.  Mozī  puikys sarunoj  apcīmōt  lelūs  puišus 
pīguļā. Īt,  īt, daīt pi tylta. Redz – sied iz tylta margom mozi, mozi puisāni, visim 
malnys capureitis golvā. Puikys iz jim soka:”Īsim pi pīguļnīkim!” Mozī seikā balstenī 
acasauc:”Īsim,  īsim!” Jī  visi  palīk  turpat  siežūt.  Kod puikys atīt  pi  pīguļnīkim,  jī 
pastōsta par mozajim puisānim. Pīguļnīki soka, ka pi jim šī mozī puiseiši ar malnom 
capureitem  bejuši,  pi  gunskura  doncovuši  i  svīduši  gunī  naudu.  Kod  pīguļnīki 
pasavārušīs gunskurā, nikaidys naudys nabejs. Nūsprīde, ka ti bejuš valnāny. 

Teica Antons Karakons (1910.-1985.)
Štagariški



Nūstōsts par Seņpils kolnu i seņkopim.

Jau nu bierneibys zynu,  ka Dubnys upis   krostā  pretim Kazieru solai  ir  bejs 
Seņpils  kolns  i  blokus  kolnam  –  seņkopi.  Par  tū  man  stōsteja  tāvs  Jōņs  Dzens 
(1906.-1955.).  Seņpils  vōrdu lītova  seņōk,  tagad tū  visi  sauc  par  Sempils  voi  ari 
Šempeļa kolnu, tōtod laika gaitā nūsaukums nadaudz pōrveidōts. 

Par šū kolnu i seņkopim zyna stōstiet ari muna tāva moseica Marta Ostrovska – 
Onckule (dz.1922.g.). Martys mama (1890g.) apmāram pīcu godu vacumā atrodus 
seņkopūs pi Dubnys golvyskausu i tū īsvīdus upī. Par tū nu sovys mamys dabovus 
pierīni. Bārni tūs atroduši i mātovuši vairōkkōrt. Tamūs laikūs nūmyrušī ir globōti 
izgrbtūs kūka bluķūs stateniski.

Seņpils  kopūs  ir  apglobōts  muna  vactāva  vactāvs  Tūms,  vīns  nu  pyrmajim 
Dzeņu solys īdzeivōtōjim, ari Martys Ostrovskis vactāva tāvs Odums.

Pi Seņpils kolna ir vēl  radzami īrokumi. Tī asūt atstōti nu pirmō pasaulis kara. 
Piec ūtrō pasaulis kara Marta Ostrovska braukus iz Senpils kolnu piec smiltim, lai 
apbārtu burkōnus iz zīmys. Daudzi vītejī zemnīki braukuš smiltis jemt. Beja izroktys 
bedris  stateniski.  Marta  iz  vīnys  bedris  sīnys  saredziejusi  tymsu  cylvāka  kontūru 
stateniski. Cīš pōrsabeidus, grīzus zyrgu apkōrt, i navajadziejs ni smiļšu, ni burkōnu.

Seņpils kolns laika gaitā izpūsteits .
Piec  ūtrō  pasaulis  kara,  apmāram  ap  1945.godu,  vītejais  īdzeivōtōjs  Fraņcs 

Upinīks  i  veļ  divi  zemnīki  nu  senejōs  piļs  sīnom jāmuši  vacys  ūzula  bolkys,  lai 
izmontōtu klāva celtnīceibai. Ūzula klučus Fraņcs īlics klāva styurūs pamatim.

Teica Valentīna Valaine (Dzene, dz.1939.g.)
Vārkava, bērnībā dzīvojusi Dzeņos.

Seņpils kolns



Kōdreiz ceļš, kas tagad īt iz Kursīšim – Vonogim, gōjs vairōk iz Dubnys pusi. 
Tys veds garom Senpils kolnam. Aiz Senpils kolna sōkusīs ūļneica, kurys obōs pusies 
bejušys sātys. Te bejus lela sola. Tagad nu tōs palykuš tikai divys sātys – Rajecku i 
Čeirānu. Tagad Čeirānu sātā dzeivoj citi cylvāki.

Mancauska grōvs

Pi tagadejom darbneicom iz Dubnys pusi bejs grōvs. Te, grōva molā, beja sorga 
mōjeņa  i  muižys  zeme.  Sorgu  sauce  par  Mancauski  i  grōvi  ari  nūsauce  par 
Mancauska grōvi. Deļ kō beja vajadzeigs sorgs?

Zemnīki cieļās iz vīnsātom. Zemis jim beja moz, lūpeņus navarieja izturāt, i par 
tū  jī  naktīs  gōja  iz  muižys  pļavom  zagt  zōli,  lai  pabarotu  lūpus.  Muižnīks,  tū 
pamanejs, lyka sorgōt pļavys nu zemnīkim.

Muns brōļs  Ontons  Dzens  dzierdiejs  nu vacajim cylvākim,  ka  pi  Mancauska 
grōva audzs ūzuls, vālōk tys nūkaļts i palics tikai calms. Ļauds stōsteja, ka zam ūzula 
aprokta zalta nauda.

Naudys gon nivīns  nav atrads,  tikai  īrokumus gon.  Stōsta,  ka  tī  palykuši  nu 
pyrmo pasaulis kara. Puikys veļ kaut kū nu municejis atrodušy.

*****

Es veļ atcerūs sovu vacvactāvu nūstōstus par tū, ka senejūs laikūs ap Vōrkavu 
beja lels mežs. Te auga pōrsvorā līpys i ūzuly. Iz Preiļu pusi ceļa nikōda naasūt bejs. 
Tikai šaura taceņa caur lelū mežu veda iz Preiļim, kurus vōrkavīši tamā laikā sauce 
par Zornu mīstu.

*****

Lūdeišu kolns

Lūdeišu  kolns  ir  Vōrkavā,  natōļ  nu  Vōrkavys  muižys  pils.  Te  agrōk,  pyrmō 
pasaulis kara laikā, beja pogrobi – nūlyktovys. Tur globovōs dažaida pōrtyka: sōls, 
cukurs i daudz kas cyts. Zemnīki piec kara nu pogrobim beja slepeni daudz kū vaduši 
iz sātu, golvonais – soli, jo to kara laikā nabeja.

Te bejuš ari īrūču nūlyktovys. Bārni veļ piec ūtrō pasaulis kara atroduši lūdeitis. 
Nu tō ari radīs nusaukums – Lūdeišu kolns. Stōsta, ka nu Ludeišu kolna iz Kursīšu 
pusi bejs šaurslīžu dzelzceļš. 

Teica Valentīna Valaine ,dz.1939.g.
Vārkava



Lelī runōtōji

Senejūs laikūs dzeivova divi puiši – leli runōtōji. Vīns beja nu Dubencys solys, 
ūtrs nu Rimicānim. Dubencys puiss vysod varieja runōt stundom ilgi par dažaidim 
nūtykumim i cylvākim gon nu sovys apkōrtnis, gon daudz kū varieja pats sadūmōt. Pi 
jō bīži dastaigova puiss nu Rimicānim. Tai rimicānīts, vysu nūsaklausejs, aizgōja iz 
sovu  solu  i  stōsteja  vysim  gon  kū  beja  dzierdiejs  Dubencā,  gon  pots  izdūmova 
„zylus” breinumus. Bīži vin ar sovom runom cylvākus saveda naidā. Ļauds īsauce 
Dubencys lelū runōtōju par eņģeli, a rimicānīti – par valnu.

Nu  jau  sen  šū  cylvāku  vairs  nav,  a  nūstōsti  par  divim  lelim  runōtōjim  veļ 
dzeivoj.

*****

Bierneibā  kolupīšu  i  rimicānīšu  puikys  sovā  storpā  bīži  vin  karova.  Zīmā ar 
snīga pykom. Tod gon beja eista zīmys kauja. Vosorā, it sevišķi tod, kod vysi beja 
īkorsuši, paleigā jiema akmiņus. 

Tyka sacarātys dzīsmeņis:
„Kolupīši – gleizda golvys,
Brauc ar mola rateņim.”

„Strodi, rodi, ūlys die,
Rimicāni izperie.”

Teica Vladislavs Vaivods ,dz.1938.g.
Vārkava

Sastōsta  vōrdneica  kaidai  sīvai,  kai  izaōrsteit  nu  jōs  kait’em.  Jai  jōaizīt  pi 
kopsātys vōrtim piec saulis rīta i jōnūsamozgoj vairōkys dīnys. Divys dīnys vyss labi. 
Trešajā dīnā sīva redz, ka garom brauc kaut  kas ar zyrgu. Cylvāki, kas sied rotūs, 
nūsabeist,  grīž zyrgu apleik i  brauc prūm. Sīva nūdūmoj jūs pabaideit  i  pasadzan 
pakaļ.  Acagrīž atpakaļ pi vōrtim i redz – kaut kas lels nu kopim īt  pi jōs.  Jei tai 
pōrsabeist, ka jū saraun krampji.

Tai iznōk, ka cytus bīdej!
Teica Valentīna Mačāne, dz.1956.g.

Mežarejas
 

Vysdrūšokais cylvāks

Kōdreiz puiši beja saderiejuši – kurš nu jim ir vysdrūšōkais. Tys, kurš nakts laikā 
varās nu kopim atnest krystu da nūrunōtajai vītai, tys byus vysdrūšōkais. Kōds puiss 
acasaucs:”Kas  ta tur ir – krystu atnest, parōdeit i aiznest atpakaļ nūlikt!”



I tai puiss, pylns apjāmeibys, aizīt, atnas, parōda vysim i aiznas atpakaļ. Paīt lobs 
laiks,  puiša  nav.  Gaida  draugi  vysu  nakti  –  nav.  Pīnōk  reits,  palīk  gaišs.  Īs  visi 
mekliet. Aizīt iz kopim i redz – puiss krystu aizness, gribiejs īspraust zemī i reizī 
pīsprauds sova mieteļa styuri. Tai nu lelom bailem nūmyra vysdrūšōkais cylvāks.

Teica Irēna Toločko (Kivleniece) ,dz.1963.g.
Mežarejas

Zalta pulkstiņs

Kolhozu laikūs nu Štagarišku solys brauce iz Ļeņingradu pōrdūt kopustus. Tai 
kōdu  dīnu  sasataisie  braukt  vairōku  sātu  cylvāki.  Pīkrōve  pylnu  smogu  mašynu 
svaigūs kōpustu, lai tūs pōrdūtu. Vīna sīva, kurai pīderie lelōkō kōpustu daļa, pīsacie 
sovam veiram:”Jō labi pōrdūsi kōpustus, atved man zalta pulkstiņi.” – „Labi” veirs 
apsūleja.

Aizbrauce  iz  Ļeņingradu  i  dreiž  pōrdeva  vysus  kōpustus.  Veiram vajag  īt  i 
nūpierkt tū zalta pulkstiņi, a kur tu īsi – sasōpa vādars i tik cīš, ka navar vaira izturāt. 
Veirs  cītās,  cītās,  i  nav  kur  sprukt.  Vysapkōrt  cylvāki  i  nav  ni  tualetis,  ni  kaida 
krymeņa...

Piec kaida laika atīt kaimiņi, kū vajag – nupierkuši. Veirs palyudz vīnu, lai aizīt 
iz veikalu i nūpierk biksis. Tys ōtri acagrīž ar pierkumu. Veirs dreiž nūvalk nateirōs 
biksis,  uzvalk jaunōs,  a  vacōs satun jaunū bikšu ītynamajā papeirā i  īlīk nu sātys 
pajimtajā grūzeņā.

Atbrauc  iz  sātu.  Sīva  tiuleņ  vaicoj  piec  zalta  pulkstiņa.  Veirs  klusei.  Sīva 
pōrbauda jō kabatys, meklei grūzeņā i atrūn pulkstiņa vītā vacōs biksis.

Teica Valentīna Mačāne ,dz.1956.g.
Mežarejas

Tymūs laikūs,  kod piedejais  karš  beja  tikkū beidzīs,  Vōrkavys  pīnōtavys mōjā 
dzeivova daudz cylvāku, ari kōds vacōks veirs, kam beja uzvōrds Vyngris. Tō jū ari 
visi  sauce,  vōrdu  nivins  i  nazynova.  Jis  beja  tepat  nu  apkōrtejim,  kas  bez  mōjis 
palykuš.

Vacais  beja  ar  vīnu  kōju  klybs  i  olgys  dīnōs  gōja  iz  veikalu  piec  šņopsta  i 
kļockom. Kļockys – tī beja ari tagad nūpierkamī „prjaņiki”.

Tymā pošā pīnōtavys mōjā dzeivova ari Doņka ar sovu saimi. Jis sovys cīš osōs 
mielis dieļ beja īsaukts par čyusku veceiti.

Tō vīnreiz olgys dīnā stōv Vyngris veikalā, pierk sovys kļockys i sovu šņabeiti. A 
veikals, kō jau olgys dīnā, pylns cylvāku. Visi stōv ryndā pi pierkšonys, a kas jou 
sasapiercīs,  prūjom nasataisa, stōv turpat veikalā. A kō? Ar kaimiņim jōapsarunoj, 
jōredz, kas pasauļā nūteik.

Turpat grūzōs ari čyusku veceits – pasoka vīnam vōrdu, pasas’mjai par ūtru, a 
Vyngram  prosa:  „Nu,  Vingri,  tu  mani  pacīnōsi?  Moš  mes  tovu  šņopstu  kūpā 



izdzersim?”  Vyngris,  kurš  jou  beja  dabovs  cīst  nu  čyusku  veceiša  osos  mielis, 
naapmīrynots atgryuž: „Es ar tevi nasataisu kūpā dzert!” Čyusku veceits klusei vysu 
laiku, komār daīt jō kōrta īsapierkt, tod – ko nūsabļaunās pa vysu veikalu: „Man ari 
tūs Vyngra kļocku!” Tod klusokā bolsā: „Šņabi i siļču asti!” 

Kō par tū šņabi i siļčom, nazynu, a par kļockom dzierdieja vyss veikals.
Nu tō  laika Vōrkavys veikalā  visi  pierka tikai  Vyngra  kļockys,  a  bārni  nimoz 

nazynova, ka tim capumim cyts nūsaukums. Poša ari asu breiniejusīs, kō tōs Vyngra 
kļockys pa krīvu mūdei par prjaņikim pōrsauktys.

Pošam  Vyngram  gon  tys  vysai  napatyka.  Vinreiz  veikalā  dzierdieju,  ka  jis 
pōrdeviejai žālovōs: redz kō tagad visi jū apceļūt, i tys vyss tikai Doņkys dieļ.

Tō jau ari ir, ar čyusku veceišim beistamai streidātīs.
Teica Rita Bobkova

Vārkava

Dzeņi
18.godsymta beigōs nu Ilyukstis pusis iz tagadejū Dzeņu mežu tyka atvasts muna 

vac[ōtāva Justyna vactāvs Tūms. Atvede jū i pīsāja pi kūka mežā – Dubnys krostūs.
Tymūs  laikūs  iz  Latgalis  mežym syutēja  daudzus  nūtīsōtūs  par  napaklauseibu 

muižnīkam  voi  kū  cytu,  i  atstōja  jūs  liktiņa  varā.  Cylvāki  kaut  kai  izdzeivova. 
Izdzeivova ari Tūms. Apsaprecie, daudz strōdova, leida leidumus, īkūpe zemi, ciele 
sātu. Jam beja daudz bārnu.

Tō kō te beja leli meži, tymūs beja daudz vacu kūku, te dzeivova dzeņi, Tūmam 
deva uzvōrdu – Dzeņs. Vālōk ari solu nūsauce par Dzeņim.

1917.godā, kara laikā, Dzeņu solā beja nūsavītovuši saldati. Kōdā
viejainā dīnā saldati nu rejis nese kvālojūšys ūglis, lai īkurynōtu povordu. Viejs 

dzierkstelis īpyuts myusu pogroba cysu jumtā. Izacieļs ļels ugunsgrāks, i vysa sola 
nūdaga. Muna vacmama Marija (1866.-1945.) viņ izglobus pyura skapi, kurš veļ ir 
sasaglobavs.

Ap 1926.godu zeme Dzeņūs tyka īdaleita īpašumā, tei beja naaugleiga. Aršonu 
trucieja ūzulu i līpu saknis – gar Dubnys krostu auguši leli ūzuli i līpys. Vēl tagad 
Dubnā guļ ūzulu sīkstys nu tim laikim. 

Jau piec vactāva novis sāta tyka põrvasta i izcalta iz sova zemis gobola. Ļauds 
beja gryutai strodovušy, turājušīs pi sovom sātom i zemeitis vysūs laikūs.

Tagad atstōtōs sātys vītā nikōdi kūki naaug.  Tikai  apkōrt  šalc  mežs i  vairōkus 
symtus godu vacō prīde veļ stōv nu leidumu laišonys laikim. Tei stōsta par Dzeņu 
dzymtu, par cylvākim, kas te dzeivovušy.

Nūtykumi Dzeņu mežā

Dzeņu mežā, lai na pōrōk augsti, tūmār kolny viņ ir.
Ganeidamys lūpus, mes ar mōsu Tekli Lopsu kalneņā sadūmovom veļtīs nu kolna. 

Nūrunovom – nu kurys vītys leidz kurai veļsimīs. Atzeimiejom. Pa tū laiku gūs beja 
pōrgōjušys pōri vītai, pa kuru taisejomīs veļtīs, i atstōjušys sovys graulis.

Mes obys vieļamīs, cik spāka. Putekļi i smilgys grīzās gar acim, pasatrōpejōs kaut 



kas meiksts. Saprotom, kas nūtics tikai tod, kod pīsacieļamīs i īraudzejom vīna ūtru. 
Kaidys mes bejom! Kura beja uzvarātōja, tū nazynu, tikai zynu tū, ka sōkom pylnā 
bolsā raudōt:  bejom ar gūvu māslym nu golvys da kōjom. Ari seja i moti beja ar 
māslym.

Taidys beja tōs sacenseibys bierneibā, ajūt gonu gaitōs.

*****

Pastōsteišu brōļa Ontona pīdzeivōjumu iz brīždūbis kolna stygys.
Nu myusu sātys navarāja aizīt ni pi vīna kaimiņa, naajūt cauri mežam. Vīnā rudiņa 

vokorā Ontons sadūmojs aizīt pi kaimiņa. Luktura nav bejs. Mīta golā sameistarovs 
lāpu, aizdadzynōjs i gōjs pa stygu. Te, kur bejs, kur nā, stygu šķiersoj lels brīžu bors. 
Ontons cīš nūsabeids. Kod brīži aizgōjušy, kō par nalaimi nūdzysus lāpa. Īt pa tymsu 
tōļōk, veļ nāacagivs nu izbaiļom. Te redz – aiz kūka kaut kas malns kust. Zviers! 
Ontons acavieziejs nu vysa placa ar mītu i gribiejs blīzt. Tikai piedejā mirklī pazins tū 
pošu kaimiņu, typūt ar nūlaistom biksem zam egleitis.  „Ak, tu nalobais,  ak ....  tu 
gribieji mani nūsist! Nikod , nikod tymsā naktī naīšu nu ustobys ōrā!” murmynova 
kaimiņš, vylkdams biksis. 

Dīva laime, ka kaimiņs nanūsyta kaimiņu. 

*****

Ontons sajiems īlyugumu iz kōzom piļsātā. Jam nav bejs čemodāna, kurā salikt 
gūda driebis. Gōjs pi kaimiņa pa brīžu taku aizajimt. Dabovs čemodānu, gōjs atpakaļ 
šviļpodams. Verās, ka taisni viersā īt aļņu mōte, lyupys pakškynōdama. Jō tai reikojās 
aļņu mōte, tod tyvumā ir jōs teļš. Tū Ontons zynovs. Jam dūmōt nabeja laika. Par 
laimi blokus iz kapča augus prīdeite.  Kai  Ontons acarads iz prīdis  zorim ar  vysu 
čemodānu, tū jis i pots navariejs aptvert, tikai zyna, ka nūsiediejs prīdī cīš ilgi i stipri 
dauzejs ar kulaku čemodāna vōku, cikom aļņu mōte aizgōjus.

Teica Valentīna Valaine (dz.1939.g.)
Vārkava (bērnībā dzīvojusi Dzeņos)







ANEKDOTIS

Dzeivoj divi pensionāri. Sīva soka veiram: „Aizej iz veikalu, nūpierc svaigys 
zivs.” Večuks īīt veikalā i prosa pōrdeviejai: „Voi tōs zivs ir svaigys?”

- Nu jā, redzi, vel kustās. 
- Muna sīva arī kustās, bet voi jei ir svaiga?

*****
Kolhoza  laikā  jauns  traktorists  apar  vacai  pensionārei  dōrzu  i  taisōs  braukt 

prūjom. Vecineite soka: „Pagaid, es samoksōšu.”
- Navajaga, navajaga!
- Es samōksošu kai sīvīte.
- Ai, vacmameņ, tu jau vaca.
- A gulēt to es varu!

*****

Vīna sīvīte losa ūgas mežā, izarōda, ka tys ir privātīpašums. Pīķer jū saiminīks i soka: 
„Nu kū, es tev bāzīs cietumā!”

- Ak, saiminīks, nabōz cītumā, bōz lobōk meikstumā!

*****

Mōte  syuta  puiku aizskrīt  da  mīsnīkam pasaskateit,  voi  ir  cyuku kōjeņis.  Atskrīn 
puika i soka: „Mamu, es naredzieju, jam zōboki beja kōjōs.”

*****

Jaunotne sasalasejuši  sprīž  par  vysu jaunōkū.  Vot  vystys perej  inkubators,  lūpeņu 
apsākloj  mōksleigi,  i  dreiži  mōksleigi  radeis  bārnus.  A vacmama,  sovā  kakteņā 
sādādama, soka: „Ak, bierneņi, labi beja i pa vacam!”

*****

Mozais Pītereits pasastaigoj ar vacmamu i skotōs debesīs
- Kū tu, Pītereit, skotīs?
- Skūlā  saceja,  ka  svātajam  Pīteram  ir  dabasu  atslāgys.  A  kur  ir  atslāgys 

caurums?

*****



Cīmatā izīt  vecs nu tualetis i atstōj duravys vaļā. Kaimiņš klīdz: „ Ei, tu duravys 
atstōji vaļā!” Vecs atmat ar rūku i soka: „A kū ta tur i pajims.”

*****

Divi draugi dzer krūgā. Vīns dzerūt aizmīdz acs.
- Par kū tu dzerūt aizmīdz acss?
- Es sīvai sūlejūs, ka nikod glozeitī nasaskateišu!

*****

Īkōp trolejbusā šyka dāma, sādvītu nav. Vīns kungs pīsaceļ i pīdōvoj sovu vītu. 
- Es nasiediešu tovā īsiļdeitajā vītā.
- Nu i es deļ tevis lada biksis nanosōšu!

*****

Divi  vaci pensionāri īkōp tramvajā i,  tramvajam kustūtīs,  navar kompostrēt  biļeti. 
Nūstōj tramvajs nōkūšajā pīturā, i sīva veiram klīdz; „Jōņ, bōz, cikom stōv!”

*****

Sīva syuta veiru iz veikalu pēc produktim
- Ai, sīveņ, šudiņ draņķeigs laiks ōrā. Lobs saiminīks i suni nadzan nu sātys.
- Nu labi, aizej šudiņ bez suņa.

*****

Atbrauc gosti nu pilsātys iz laukim vosorā. Jaunī īs paleidzēt pļovā sīnu grōbt, ejūt pa 
pļavu, redz,  lāc varde. „Kas tys par breinumu?” prosa saiminīka puikam, 

„Tei ir laksteigola. Jei ir tik vaca, ka spolvys pazaudiejuse.”

*****

Dzeivoj  divi vaci  večuki vīni poši.  Bārnu nav, visi  jau sovā dzeivē.  Večuks soka: 
„Sīveņ, padzevōsim kai jauneibā”

- Kai tys ir kai jauneibā?
- Īsim sasatikt aiz pierteņis. Es tevi tur gaideišu, a tu vālōk atnōc.

Stōv veceits,  saļ aiz pierteņis.  Sīvys kō nav, tō nav. Aizīt  jis da sātai,  a sīva guļ. 



Veceits jai i soka:
- Ko tu naatgōji, kō bejom sarunavuši?
- A mani mama nalaide. 

******

Jōņs nu laukim aizbrauc iz  piļsātu pi  drauga.  Īgōjs  ustobā,  sasasveicynojās i 
īskrīn tualetī pačurōt. Izgōjs ōrā, redz, ka draugs klōj goldu reitiškom, sāstās pi golda. 
Draugs  jam soka:”  Pi  myusu  pījimts  pēc  čurōšonys   nūmozgōt  pierkstus.”  Jōņs 
atsoka:” Pi myusu laukūs pījimts iz pierkstim načurōt.”

*****

Pōrpiļdeits autobuss piekšņi nūbremzei, i pasažīri sakreit kur kurais. Vīna sīvīte 
klīdz iz veirīti, kas jai izkrits viersā:” Jius maņ izkrytot viersā i mani pīspīd’ot!” – „Es 
taču niko nadoru!” atsoka veirīts. „Nu tod dori kaut ku dreižōk!”

*****

Atīt znūts nu krūga reita pusī. Pi duravu stōv sīvysmōte ar slūtu rūkā. 
„Nu, slauceisi voi lidōsi?”

******

Vīns veirīts ap trejim naktī skrīn i sateik draugu. „Kur tu tai staidzīs?” 
 „ Iz lekciju”, 
„Kas tev laseis lekciju ap treim naktī?”
 „Sīva.”

******

„Sīv, pasaver par kū es navaru aizpūgōt tū krakla apkaklis pūgu?” 
„Pasoki man, kai tu dabovi tū krakla pīdūrkni pōri golvai?”

******

Sīva veiram:” Šudiņ ir myusu kōzu divdasmyto jubileja. Ar kū mes tū 
atzeimiesim?”

Veirs:”Ar klusumu...”

*****

Agrōk puiši preceibu godūs tōļi brauce sev sīvu mekliet. I tai vīns jauneklis, 
sarunovs sev lobu svōtu, pajāmuš peirāgu, ols muceņu, brauks sīvu mekliet. Lelu 



gobolu nūbraukuši, verās – gons gona lūpus. Braucieji vaicoj gonam:”Voi tu nazini, 
kur te dzeivoj bogōta i skaista meita?” 

 „Jā, tikai īdūdit peirāga kanci, tod es pasceišu.” Nikō dareit! Svōts jam nazi, 
nūgrīž nu kukuļa ryku i īdūd gonam.

„Nu soki ganeņ, kur te dzeivoj tei meitiņa?”
„Pagaidit, lai apādu!”
„Soki dreižōk!”
„Labi, klausitīs! Ka jius byutu lobi precinīki, tod sīvu atrostu turpat, kur 

dzeivojit. Jō jei byutu loba meitiņa, veiru atrostu tepat.”

Solā dzeivoj bogōta i cīš ļauna meita, īsaukta par Rogonu. Jei pavielej 
kolpyunei, lai iztaisa šai frizūru. Šai jōīt iz kaut kaidu tur saītu. Kolpyune taisa. Tikai 
kū tu lobu iztaiseisi nu trejim motim!

Peis bizi. Taisūt vins nūlyuzt, palīk divi moti. Pec laiceņa veļ nūlyuzt vins mots. 
Palīk vīns pats mots. Kolpyune soka, ka nu tik vin motim šei navarūt niko loba 
sataiseit.

„Labi, īšu ar izlaistim motim!”

Teica Broņislava Gavare , dz.1932.g.
Vārkava

Brauc dāds ar bōbu nu Preiļu tierga,  pōrdavuši  syvānus. Dāds,  izdzieris pudeleiti, 
jautrā prōtā tik uzšaun zyrgam ar pōtogu. Kaidā ceļa leikumā bōba izaveļ nu rotim i 
sōc klīgt. Dāds, naacaviers atpakaļ, uzšaun zyrgam i soka: „Lai bļaun kas bļaudams, a 
mes ,bōb, braucam!”

Teica Anna Bļinova ,1934.g.
Vorkova

*****

Atīt vīns puiss pi daktera i prosa:
- Kai man nūdzeivōt leidz symts godim?
- Olu dzer?
- Nadzeru.
- Piepei?
- Napeipeju.



- Mjaitys ļūbei?
- Naļūbeju!
- Kaida besa tod tev dzeivōt leidz symts godim!

Teica Helēna Ērgle
Vonogi

*****

- Reit byus nūdevieju sapulca.
- Kaidu nūdevieju?
- Pīna.

Teica Vija Jakimova
Rimicāni

  

Veirs soks sīvai : „Pataupeisim gaļu garajai dīnai.” Tai jī taupa, taupa, naād gaļu, lai 
stōv garajai dīnai.

Veira nav sātā. Atīt čigonka i prosa, lai īdūt gaļu. Sīva soka: „Mes taupom garajai 
dīnai”. „Es asu tei garō dīna”, soka čigonka, i sīva atdūd vysu gaļu tai. „Kas dareits, 
izdareits. Jōdzeivoj tōļōk,” dūmoj veirs, uzzynōjis, kū izdarejus sīva.

Kaidu dīnu veirs soka sīvai: „Apsit kōpustus!” Sīva izīt ōrā. Piec kōda laika atīt 
prīceiga da sātai i soka: 

- Veireņ, es jau dorbu padareju.
- Kai tu tū dareji?
- Pajiemu mītu i apsytu kōpustim golvys.

*****

Sasateik divys kaiminīnis.  Vīna nu jom pakūrla. Ūtrō stōsta,  kaida jai šūrudiņ ir 
bōgōta raža. Tomāti asūt: „Vot šitaidi”. Rōda kurlajai lelus apļus. „A gurķi saauguši 
vot šitaidi!” Rōda rūku leidz alkiuņam.
Kūrlō vaicoj: „Pasoki, mōseņ, a kur jis taids dzeivoj?”

Teica Bronislava, Gavare
Vārkava

Kōds puika grib īt iz azaru i pabraukōt ar laivu. Mōte soka: „Nabrauc, dieleņ, pa 
azaru, ka nanūej dybynā!”  „Mam, tod es braukšu tī, kur dybyna nav.” 



Jureits vaicoj mōtei: „Mam, kod es izaugšu, tod byušu kungs?” - „ Jā, Jureit, jā, 
tikai tev vajag labi vuiceitīs i byut rōtnam.” - „Voi tys ir tīsa, ka visi narōtnī puikys, 
kod izaug, kļiust par sīvīšim?”

Kolps ād ustobā gaļu i naradz, ka zam golda paleidus vard’a. Puišam nūkreit 
gaļis gobols. Jis tū mekļei i sagrōbsta pa tymsam vardi. Paciels līk mutī i kūž, šei 
čeikst. Kolps soka:”Čeiksti voi načeiksti, kū saiminīks deva, tū jōapād!” 

Teica Astrīda Dambīte ,dz.1963.g.
Kursīši 

  
Agrōk laukūs bogōtim saiminīkim beja lelys ustobys. Vīnā golā beja vyrtuve i 

naļela  ustobeņa,  kurā  dzeivova  kolpi,  ūtrā  golā  –  saiminīku  ustoba.  Nabogōkim 
saiminīkim beja tikai vina ustobeņa i vyrtuveite.

Geļa dzeivova naļelā mōjeņā, kurā beja tikai vīna ustoba i vyrtuveite. Kōdu dīnu 
atīt  pi  Geļeitis  kaimiņu  Jākubs,  pasacīmoj,  vysu  apsaver.  Īdams  iz  sātu,  soka 
Geļeitei:”Man tu cīš pateic, a es tevi napreciešu, jō tev nav ūtra gola!”

Pīters nu laukim īsarods pilsātā, īīt būdī, skotōs, kū gordu nūpierkt. Te stōv mozi 
gabaleņi, īteiti skaistūs papeireņūs. Nūpierks vīnu i sōc āst. Veikalnīks klīdz:”Myla, 
myla!” -  „Mīļa voi namīļa, nūpierkts, jōād viņ ir!”

Teica Inese Plivda, dz.1969.g.
Bratišķi

 Kungs aizsyuta kolpu da veikalam piec serku i pīsoka: „Pamieģinoj, dag voi 
nadag!” Kolps atnas i soka: „Vysys izmieģinovu, vysys labi dag”, i parōda kasteiti ar 
apdagušom serkom.

Teica L.Maskalāne
Salenieki

Školōtōja iz školu izsauc vīna škoļnīka tāvu i soka: „ Ir vīna loba līta, kū es varu 
saceit par jiusu dālu.” – „I tei byutu?” – „Jam ir taidys atzeimis, ka man piļneigi 
skaidrs – jis nanūroksta.”

Jōņeiša tāvu izsauc iz školu, jō puika ir salauzs krāslu. Ūtrā dīnā tāvam otkon 
jōīt, Jōns izsits lūgu. Trešajā dīnā tāvu otkon izsauc iz školu, a tāvs soka:” Es iz tovu 
školu vairōk naīšu, poc teic golā!” – „Pareizi t’āt’, nav kū pa graustim  vozōtīs!”

Teica Veronika Lazdāne 
Lazdāni



Kōds  puiss  sadūmovs  izjūkōt  skrūderi.  Īgōjs  pi  skrūdera  i  prasejs:”Voi 
mierkaķim prūt šyut iuzys?” Skrūders atbiļdiejs”Paaj šur, lai varu nūmiereit!”

Kōdā lauku veikalā īgōjs smolks kungs, nūpiercs precis, samoksovs, īdams ōrā, 
pasacejs:”Mersi! (paļdis)” Veikaļneica sōkus cīš lomōtīs:”Ak, ta tu mani par mersi 
sauksi? Pots tu esi merss, tova sīva mersīne i tovi bārni mersalāni!” 

Tāvs  prosa  dālam:”Par  kū  tu,  dieleņ,  gribi  byut,  kod  izaugsi  lels?”  Dāls 
atbiļd:”Karaveirs, tiet.” – „Tod jau tevi, dieļen, var nūšaut īnaidnīki!” Dāls padūmoj i 
atbiļd:”Nu tod es palikšu par īnaidnīku!”

Teica Filimona Kusiņa
Rimicāni

Nu Preiļim braukdamys autobusā, div bobeņis runojās. Vīna soka:”Oi, mōseņ, 
kartupeleiši šūgod labi paauguš. Tik mežacyukys kō trokys kotru nakti rūk. A tōdys 
kōrteigys palykušys – nūrūk vogu i lokstus kaudzeitōs pa molai salīk. Oi, vaļņi! Kur 
tōdys gadejōs?”

„A cik jōm koju – četrys voi div?”

Nu Leivonim braukdami,  divi  veči  runojās  par  kaimiņu bārnim.  Obi  beidzūt 
nūsprīž:”A, kū tu padareisi – glupam buļļam glupi teļi!”

Teica Rita Bobkova
Vecvārkava

MEIKLYS

Lōcs tup speideigā dorglītu krāslā;
(kotls i uguns)

Brīsmūns nu seva myglu orā svīž;
(kotls vōros)

Zaļa vysta tup iz gaišom ūlom;
(buļbys i buļbu loksti)

Lels, zaļš ko kūks, opols kō zeme, a aste kō pelei;
(rōcins)

Vīns pats īt zemē, a ōrā līn vasals bors;
(seipūls zemē)

Mōte kō ecēšis, bārni kō sauleitis;
(ōbele ar ōbuļim)



Tys ir sen nūkauts, daudzi tū āduši, bet iz prīkšu veļ teik;
(zōboki)

Opols azars, tam pōri zalta tylts;
(sakta)

Lels, zyls paklōjs, pīsāts ar zalta ūdzeņom;
(debess i zvaigznis)

Lels teirums, kurā divi draugi volda;
(saule i mēness debesīs)

Trauks, kurš vōku maina;
(azars ar ladu)

Leitā napalīk par dubļim, zīmā – par ladu;
(akmins)

Opols i garš, aiz astis navar pacelt;
(komuļs)

Lidoj debesīs putns, kuram lelys osorys tak;
(leita mōkūns)

Noglys, ar kurom navar nikū sasist, tōs uzarūdās nu nikō;
(lōstakys)

Dziernavys strōdoj, a milti ōrā naīt;
(kačs)

Moza, malna ķēveita, kuru navar pīradynot;
(blusa)

Teica Anita Brakovska
             Vārkava

Moza, moza mōjeņa, symts dzeiveibu īkšā;
(mogona)

Bolta ar garu bōrdu;
(koza)

Teica Aija Dzene 39 gadi
                 Upenieki

Moza, moza buceņa, malns caurumeņš;
(atslāga)

Kai ceļas, tai veļas;
(cōļeiši)

Tīva, gara jumprava tōļi spļaun;
(bise)

Lela sola ļaužu pylna, ni guns dag, ni gaiļi dzīd;
(kopsāta)

Teica Broņislava Gavare 1932.g



                             Vārkava

Vyslobōkais putneņš, vysslyktokais cepets.
        ( bita )

Dīnā iz calma, naktī iz zora.
                                    ( capura )      
Tāvs asi garš, mōt’a olekti, bārni seiki kai piersteņi.
                                                                      ( grōbeklis )
Spāks zam zemis, skaistums viers zemis.

   ( kūks )
Kūks pi kūka, zors pi zora, pi kotra zora perēklis, kotrā perēklī ūlys, kotrai ūlai 
malnums golā.

( pupa )
Kas mani kūž, tam zūbi sop.
                                        ( rīksts )
Divreiz vōreits, gryusteits, stumdeits, beidzūt ar akmiņi daspīsts.

                                                                               ( sīrs )
Papliets muti, zvaigznis skaita.
                                          ( skūrstiņs )
Dzeivai mōjeņai sudroba jumteņš.
                                                ( zivs )
Dzeiva gaļa iz dzelža šķeiva doncoj.
                                            ( apkolts zyrgs )

Teica Ksaverija Dzene 1912.g.
Vārkava

Moza, moza buceņa, malns caurumeņš.
                                                        ( atslāga )
Kai ceļas, tai veļas.
                        ( cōleiši )
Tīva, gara jumprova tōļi spļaun.
                                                 ( bis’a )
Lela sola, ļaužu pylna, ni guns dag, ni gaiļi dzīd.

                             ( kopsāta )
Teica Bronislava Gavare, 1932.g.

Vārkava

Lōcs tup speideigā dorglītu krāslā.
                                              ( kotls i guns )
Brīsmūns nu seva myglu orā svīž.
                                            ( kotls vōrōs )
Zaļa vysta tup iz gaišom ūlom.
                                       ( buļbs, buļbu loksti )



Zaļs kai kūks, opols kai zeme, a ast’a kai pelei.
                       ( rōcins )

Mōte kai ecēšis, bārni kai sauleitis.
                                                  ( ōbeļa ar ōbuļim )
Tys ir seņ nūkauts, daudzi tū āduši, bet iz prīkšu vēl teik.

                                                                      ( ōdys zōboki )
Lels, zyls paklojs, pīsāts ar zalta ūdzeņom.
                                                              ( debess i zvaigznis )
Trauks, kas vōku maina.
                                  ( azars )
Leitā napalīk par dubļim, zīmā par ladu.
                                                             ( akmins )
Noglys, ar kurom navar nikū sasist, tos uzarūdās nu niko.

                                                                    ( lōstakys )
Dziernavys strōdoj, a milti ōrā naīt.
                                                     ( kaķis )
Moza, malna ķāveite, kuru navar pīradynot.
                                                                  ( blusa )

Teica Anita Brakovska 1961.g.
Vārkava

Mōte kai režgine, bārni kai rytuļi
(ūgas)

Pylns klieveņš sorkonu cierceņu, atskrīn garaste, izraun vysus ōrā
(ūglis krosnī i krosns slūta)

Opols kai stropols, dīnu, nakti vaid.
(pulkstins)

Kusteigs spīgeļs zemī
(āna)

Runōt naprūt, a cylvāks saprūt.
(ceļazeime)

Kas verās visim ūkstā?
(slīksnis)

Panest var, saskaiteit navar
(moti)

Skrīn četri krīveņi, visim bōrzdys atpakaļ.
(zyrga kōjis)

Teica Astrīda Dambīte 1963.g.
Kursīši

Stykla teirums, kūka ežmolys.
(lūgs)



Krist kristym kraukļa golva
(komuļs)

Teica Tekla Strode
Saliņa

Vacs dāds div peipis mutī tur
(sūls)

Teica R.Čeirāne 
Kazieri

Palāks vylks pusnī guļ.
(dziernakmeņi mylūos)

Teica J.Borovska
Andiņi

Lōča nogi sakrampāti
(ustobas pakši )

Mōtis sagša par vysu ustobu
(dyumi)

Kūka koza, dzeļža rogi
(bazneica)

Reigys Pīteram raksteits vādars
(bazmāns)

Nu vīnys mut’is visi ād
(pōrneica)

Tāvs ustobā, rūka ōrā
(ceplis ustobā, skurstiņs ōrā)

Voska kažuceņš, lynu krekleņš
(svece)

Vacs dāds koktā rāc
(rateņš)

Golva ir, koju nav
(nogla)

Vacs tāva veireņš, rān rānom sarānots
(blučeits)

Teica O.Kancāne dz.1920.g.
„Embūtes”



Divpadsmit kōjis iz mugurys īt
(veize)

Čārmyukša iz vyds azara
(noba)

Pots plyks, krakli ozūtī
(svece)

Divi grādys bārza molkys, vīna eļkšņa pagaleite
(mieļa mutī)

Pots kūds, dybynā puds
(bazmāns)

Teica Broņislava Gavare dz.1932.g.
Vārkava

Atslāga garōka par klieti
(žogota)

Zalta kumeļš ar septeņim caurumim
(cylvāks)

Kas sied vysu myužu kurvī?
(cylvāka sirds)

Teica Olga Lazdāne
Arendole

Kur tu skrīsi leikulūcs? Kas tev bādys apcierpīns?
(upe i pļava)

Symts symtā, pus groša jumtā
(zvaigznis i mieness)

Atrīzs golvu, mežā skrīn
(rogovys)

Izbūzs acs, krāslā sied?
(rīksts)

Kū navar ap ustobu apnest?
(iudiņi sītā)

Auzu maiss paklietī
(zyrga vādars)

Pōvuls aizskrīn, grūži palīk
(rogovu slīdis)

Vactāvs sied koktā, rogs pīrī
(krosns)

Divi vylki stōv, trešo lopsa doncoj
(durovys)

Divi pūļeiši, divi lempeiši, četri zemis reibuļeiši, vīns karotojs
(gūs)



Izpliets muti, zvaigznis skaita
(skurstiņs)

Kačs vacumā, nogi osumā
(slūta)

Teica Dārta Dambīte (1902.-1983.)
Kursīši

Divom motem pa pīci bārny, visim bārnym vīnaidi vōrdi
(rūkys i pierksti)

Atskrīn putns ar tīvu garu nōsi, kas putnu nūķer, sovu asni izlej
(ūds)

Pylns sīts ar zierņim, lels ōbuļs vydā
(zvaigznis i mieness)

Lela drupona koktā, jū navar ni paceļt, ni apiest
(ceplis)

Lela, skaista jumprava, pylna golva gneidu
(mogiuņa)

Vucyns vierša vādarā
(zeķa i zōboks)

Stōv lels ūzuls pogosta vydā, septeitā dīnā līn  bitis īkšā
(bazneica)

Teica Onckule Eleonora dz.1932.g.
Vanagi

Buca dzīd, dzāroji dzer
(cyuka ar syvānim)

Sagrīzts, saskryuvāts, viejš pyuš cauri
(sātmaļs)

Divi dur vīnā vītā
(maizi meica)

Teica Vaivode Franciška dz.1929.g.
Vanagi

Ka guļ, mozōks kō suns, ka ceļās, lelōks ko zyrgs
(lūks)

Teica Tekla Lazdānedz.1925.g.
Dubenca

Saiminīkam vīna koza, tei ceļama
(cepļa aizlīkamais)

Zaļa, zaļa mōjeņa, nivīna lūdzeņa, bet pylna boltu visteņu
(ogurks)

Gara, gara jumprava, kas pīnōk, tys klonōs
(okys svarineica)

Symtā joj, symta brauc, vīns izgaist, tū meklej
(audaklu auž)



Teica J.Barovska

Tukla, tukla visteņa, vīns poc kauleņš
(sīna skaudz’a)

Lopsa sylu izdoncovus, syla molā acagulus’
(slūta)

Oka bez dybyna
(gradzyns)

Šūgod kaun, cytu godu deiroj
(leidums)

Divi viļki kaunās, bolts ašņis ļajās
(dziernovōs maļ myltus)

Sorkoni syvāni guļ myltūs
(ūglis ceplī)

Kas ryugst bez rauga
(vylna)

Teica R.Čeirāne
Kazēri

Nūīt, atīt, naapsagrīž.
(duravys)

Divi barzlapis pi calma.
(auss pi golvys)

Čygōns zalta krāsla sied.
(pūds ceplī)

Tīsys veirs aiz mielis pakōrts.
(bazmāns)

Zalta kačeits pa laipeņu tak.
(skols ar guni)

Teica Pēteris Vaivods

Golva īt, kōjis stōv.
(vierpjamais rateņš)

Suneits raj, zūbeņi bierst.
(dziernovys)

Vīns soka: ”Man zīmā labi” – Ūtrs – vosorā. Trešais soka: ”Man tōda zīma, tōda 
vosora.”

(roti, rogovys, zyrgs)

Pārn kungs brauc’a, šūgod slīdis var pazeit.
(rudzu lauks)

Teica Dārta Dambīte (1902.-1983.)
Kursīši

Mozs, mozs zirdzeņš, dīnu nakti jōjams.



(slīksnis)
Zam vīna kalneņa četri olūteņi

(gūs tesminc’)
Teica V.Gavare

Kazēri

Muca ryugst teiruma molā.
(mygla)

Mozs veireņš stōv iz vīnys kōjeņis.
(siene)

Kōdu iudiņi var nest sītā?
(sasolušu)

Teica Lolita Kancāne
„Izdegas”

SOKOMVŌRDI  I  PARUNYS

Gudreiba – vara, kura dōrgōka par pasaulis montu;

Ja bārni ir gudri i skaisti, tod jim dzeive eisa;

Jō gudrōks esi, jo godu vairōk;

Komār naesi ar vīnu kōju kopā, tikmār mōcīs;

Mōcīs voi nasamōcīs, taipat par duraku nūmiersi;

Ja vacōki namōca, tod ar laiku pasaule izmōceis;

Duraku pļavys vydā nūpiersi, gudru i piertī nanūpiersi;

Dzeive – lobōkō škola kotram;

Ja prūt lasiet i rakstiet, tod ādamū tam vīgli sagōdōt;

Na cyta vādarā ādamū līk, na cyta golvā gudreibu;

Nasasmej vacam, dreiž pots taids byusi;

Gudra, vaca veira padūms dōrgōks par pasaulis montu;

Ja ir kōds gudrs, tod duraku - daudz

Lobōk lai iz pasaulis nav nivīna gudra, nakō ir duraku daudz;

Naktī dzimis, sumozgōs mozgōts;



Kai nu ōža : ni vylnys, ni pīna;

Divreiz lobōk gudram byut, nakō stypram;

Par aci tōlōk redz tikai prōts;

Kas tirgā sīvys verās, tys nalaimi nūķer;

Slynks kai jāra koja;

Maiza nu gaisa nakreit;

Nasabeist dorba, tod bodā nanūmiersi;

Teica Anita Brakovska
              Vārkava

Pīsapyuts kai pyuslis;

Mut’a kai ar madu smārāta;

Glums kai zuts;

Kotram sova uts;
Teica Marija Onckule

            Vārkava

Brōļam vajag bogōtys mōsys, veiram - vasalys sīvys;

Kō raj, kai suņs mienesnīku;

Kō verīs, kai ōzs jaunūs vōrtūs;

Nu i ko vōrejīs, kai čuguna samavars;

Ni tev kauan, ni lobys dīnys;

Lai dūmoj zyrgs, tam ļela golva;

Kū sēd, kai meitys pi veira izdavuse;

Ko lākoj kai pirdīns iz ponnys
Teica Marija Dzene, dz.1926.g.

Vārkava



TICIEJUMI

• Ka cylvāks nūsabeist, tod, lai napīsamat kōda slimeiba, jū apkiupynoj ar 
sakoltušim peoniju zīdim.

• Ka nīz daguna gols i tū kosa iz augšu, tod atīs cīmeņi voi byus loba ziņa. 
Ja daguns nīz i tū pakosa iz leju, dreiž kaut kas nu rodim voi paziņom 
miers.

• Nu reita, aunūt kōjis, navar dzīdot – pīsauksi nalaimi, vālōk byus jōraud.
• Ka nīz lobo dalna, tys iz lobu – byus cīmeņi voi sajimsi naudu.
• Nīz kraiso dalna – izdūsi naudu.
• Nīz kraiso acs – smīsīs, nīz lobō – raudōsi.
• Ka piertī  perūtīs,  pīleip  bārza  lopa  jaunai  meitai,  tū  izkaļtejūt  i  dūdūt 

izdzert īcarātajam, jis byus iz vysu myužu kai pīlips pi tōs meitys.
Teica Matilde Upeniece

Pūgas

• Jō ūtram dūd kaķi, tod leidz ir jōdūd odota, lai kaķis byutu žyrgts i 
k’artu pelis.

• Jo vokorā lākoj zaļi sīnōži, tod nōkamo dīna byus sylta, jō bryuni – tod 
nōkamajā dīnā byus leits.

• Jō nīz pīre, tod pīdzeivōsi kaunu.
• Jō pyrmū vardi pavasarī radz siežūt iudinī, tod miers tyvs radinīks, ja 

redz uz zemis, tod byus lobs pōrsteigums.
• Jo nīz lobō auss, dzierdiesi lobys ziņis, jō kreisō – slyktys.

Teica Boleslsvs Ancāns
Stradišķi

• Jō sapynā redz, ka pierkstā zalta gradzyns, tod piec kōda laika satiksi uzticeigu 
draugu i apsapreciesi. Jō naapsapreciesi, tod ar šū cylvāku draudzeisīs ilgi.

 Laulojūtīs bazneicā, iz oltora dzīst svece, nabyus loba kūpdzeive, dreiž šitys pōrs 
izašķiers.
• Jō,  braucūt  nu  lauleibom,  nūteik  kōda  nalaime  –  izajiudzās  zyrgs,  salyuzt 

braucamais voi kas cyts, tod jaunajam pōram nabyus loba saticeiba.
• Naktī  iz  Zīmyssvātkim iz  golda  jolīk  sīnu,  jōapsadz  ar  boltu  goldautu,  lai 

pīdzymušais Jezus bierneņš varātu guliet meikstā vīteņā. Pa nakti tī stōv Dīva 
maizeite. Kod reitā nūskaita lyugšonu i apād svieteibu, tod sīneņu, kas stōviejs 



iz golda, izbaroj lūpeņim;
Teica Tekla Sparāne

Upmala 

• Jō leits lej kōzu dīnā, byus gryuta dzeive.
• Jō pazyud lauleibys gradzyns, vajadzies šķiertīs.
• Kod brauc laulōtīs, kurpī jōlīk nauda, lai vysu nōkamū dzeivi naudys vysod 

pītyktu.
• Vosorys svātkūs ar bārzu zorim puškoj mōju,  klieti,  šķiuņi,  lai  te nadzeivoj 

pelis. Gūvim pušķoj rogus, lai tōs dūtu daudz pīna.
• Kod vad labeibu šķiuņī, pyrmū vazumeņu jōpušķoj ar skaistim zīdim.

Teica Janīna Selga
Kaļvi

• Lai pōrbaudeitu voi maize gotova, tei jōizjam nu cepļa i jōpīlīk pi daguna. 
Jō daguns palīk sorkons, tod maizei veļ jōsacap.

• Maizi nadreikst grīzt, maizi ir jōlauž, lai sātā byutu saticeiba.
• Jaunom meitom goldu nadreikst piec iešonys naslauceit, ja naslaucies, tod 

byus nūšņurcs veirs.
• Ajūt ustobā, jōaiztaisa durovys, cytaiž saticeiba izbiegs pa durovom ōrā.
• Nadreikst siediet iz slīkšņa, cytaiž sātā vairs laimis nabyus.
• Piertī nadreikst dzīdōt, spļaudeitīs voi bučōtīs, cytaižōk pierts gareņš aizīs 

prūjom.
• Ja jauna meita grīž rasnys maizis rykys, tod jū apprecies rasns veirs.
• Kod maizi līk ceplī, tod ņivins navar staigōt pa ustobu, lai maize naplaisoi.
• Maizi nadreikst cept ar dusmom, byus dusmeigi maizis ādōji.
• Maizi navar likt iz augšējōs gorūzys, lai sātā nabyutu nalaimis.

Teica Veronika Lazdāne
Lazdāni

Goldu navar slauciet ar plaukstu, tod slauceitojam nabyus naudys.

Jō suņc voi kačs ād zōli, byus leits.

Kurā dīnā stōda pupys, tik tū dīnu byus pōkstī.

Lai zierņi byutu meiksti, tī jōsiej ar cimdim.

Agurki ir jōsiej pyrmūdīņ, tikai tod pyrmajūs zīdūs byus augļi.

Kōpusti jōskobej jaunā mienesī, tikai tod tī byus cīti.

Mogūnys jōsiej pylnā mienesī, tod zīdi byus piļni.



Bārnu pyrmū reizi līkūt šyupulī,tur jōlīk maize i nauda, lai jam dzeivī niko 
natryuktu.

Teica Veronika Vilcāne, dz.1907.g.
Baganišķi

Jō nu reita sateik pyrmū sīvīti, tod nasaveiks, ja veirīti – tod veiksīs.

Jō ar papeiru slauka goldu, sātā byus streidi.

Pirmdīn navajag sōkt nikaida jauna dorba. Tei ir nalaimeiga dīna. Lobōk sōkt 
catūrtdiņ voi sastdiņ, tod dorbi labi vecās.

Teica A.Vojevodskis, dz.1905.g.(miris)
Andiņi

• Ja sapynā redz, ka ād madu, tod byus laime meilesteibā i loba veseleiba.
• Ja sapynā redz siseņus, tod byus slykts gods.
• Ja sapynā redz nūkoltušys īvys, tod byus gaidomys bādys.
• Ja sapynā redz, ka dzeju spriež,tod tyvokajā laikā sagaida laime.

Teica Emīlija Kancāne

Lielajā  caturtdinī,  kod  saule  veļ  nav  izlākuse,  jaunom  meitom  jōskrīn  da 
strautam, kas tak pret sauli, i jōnūsamozgoj, lai vysu godu byutu bolta i skaista.

Teica Antoņina Smagare

Ja  saslymst  gūteņa,  kura  ir  gryusna,  tod  jōpajam  maizis  ryka  i  ar  odotu 
treisdeveņis raizis jōporver caur maizi tai, kai šyutu ar dīgu, i jōīdūd gūvei apiest. 
Tys, lai slimeiba apsastōj, i gūvei byutu teleņš.

Driebis jōmozgoj vacā mienesī, tod byus boltys i smaržeigys.

Lūpi klāvā jōlīk pylnacī (pylnā mienesī), lai jī byutu pylni. Jō īliksi vacā, jī byus 
kūdi.

Māslus izvest i zemi apart vajag vacā mienesī, tod māsly sapyus i zeme byus 
irdena.

Ka kartupeļus rūk, pyrmū ķerzi pogrobā vajag īnest pīktdiņ i izbiert zīmeļu pusī.

Bierzeņus, kas vosoryssvātkūs beja nūlikti pi duravom, joaiznas i jonūlīk šķiunī 
zam sīna, la pelis naāstu.

Pyrmūs vosorys gryudus berūt orūdā, joporkrysta tei vīta, kur gryudi stōvies.



Maizis klaipeņus līkūt krōsnī cept, navar runōt, la maizeite naplaisōtu.

Maizi meicūt, navar smītīs, arī maizeite „smīsīs” (pōrpleiss).

Lai pīns naskōbtu, īlaižūt konnu iudiņī, jōsamiercei lynu lupota, jōapsadz konnu 
nu viersa tai, lai lupotys goli byutu iudiņī.

Kod mozgoj ustobu, iudiņī īber sōļs saivu, tod, jo īīs ustobā ļauns cylvāks, tys 
navarās atnest nalaimi sātā.

Sōls trauku navar iz golda turāt. Sōļs sajam vysu ļaunumu, jō īnōk ustobā nalobs 
cylvāks. Ādūt sōļi, mes tū ļaunumu sajemam.

Jō sōļs traukā stōviejs iz golda, tū jōizber gunī, lai sadag vyss ļaunais.

Reitā ceļūtīs, nu gultys jōkop ar lobū kōju, lai dīnā vyss labi veicās.

Jō pirmdīņ atīt cīmeņi, tod cīmeņi byus vysu nedeļu.

Jō kaida monta izgaist,  tod jōskaita svātajam Ontonam deveņi potori,  tod tei 
monta acarūn.

Lopu kūki jōzōģei vacā mienesī.

Ūtrī lūgi jōlīk vacā mienesī, lai tī byutu teiri.

Cyuka jōkaun vacā mienesī,  vepris jaunā, leidz pylnacom, tod gaļa nasašļops 
(napaliks mozōks gabaleņš vōrūt).

Vacā mienesī grīztai  molkai  natak sula.  Jō grīž jaunā mienesī,  i  sausa molka 
rodīs slapņa.

Grōbeklim zūbi jōtaisa vacā mienesī, lai tī nakrystu ōrā.

Jō cylvāks nūmierst vacā mienesī, tod tei sāta izgaiss (napaliks nivīna cylvāka). 
Jō nūmierst jaunā mienesī, jis atstōj sovai sātai lobu auru.

Teica Anna Kursīte, dz.1937.g.
Vārkava

• Olu dorūt, bite jōlīk ozutī, lai dzārōji dzīdōtu.
• Vysta dzīd, kōds miers voi nūtiks kōda nalaime.
• Gaiļs dzīd pi duravom, byus cīmeņi.



• Jaunajam pōram ajūt ōrā, kōds pa vydu izīt, byus slykta dzeive.
• Jō Jaungoda naktī pyuš brōzmains viejš, byus gryutys slimeibys.

Teica Broņislava Gavare, dz.1932.g.
Vārkava

• Zīmyssvātku vokorā meitom jōskrīn ōrā, jōizplieš rūkys i jōķer sātmaļa 
mīty. Cik mītu ir storp izplāstajom rūkom, tik godu veļ naizīs pi veira.

• Jō iudiņi smeļūt, nu okys izasmeļ varde, tad iudiņa smielieju sagaida lels 
prīks.

• Jō, saulei rītūt, tos stori ir iz leju, gaidams leits, jō uz augšu – sauss laiks.
• Kod vuškys skraida, gaidams pārkiuņs.

Teica Igars Kancāns 

• Kam uzacs saaugušys kūpā, tam byus garš myužs.
• Jō zūds nīz, vajadzies bučōtīs.
• Pierkstu nogi zīd, byus laime.
• Golva nīz, kōds bōrs.
• Jō auss nīz, gaidams viejš, pīre – kauns.
• Kam mozys auss i lela golva, tys ir gudrs cylvāks.

Teica Emīlija Patmalniece, dz.1942.g.
Muktupāveli

• Jō bērzs sōk dzeļteit nu golūtnis, byus agrs rudiņs.
• Jō kūž mušys, byus leits.
• Jō daudz cārmyukšu, byus slapņis rudiņs.
• Jō elikšņi saplaukušy ōtrōk kai bārzi, tod byus slapņa vosora.
• Jō slīkys nalīn dziļumā, tod tik dreiži nabyus sols.
• Jō saule nūrīt sorkona, byus viejains laiks.
• Jō vokorā nav rosys, byus naktī  leits.

Teica Ilmārs Vaivods, dz.1972.g.



Cimuški

• Visi bārni tāvam ar mōti jōkrysta vīnā krekleņā, lai byutu saticeigi.
•  Jō bārnam pirmī zūbeņi deigst augšā – jis byus prīkšnīks, jō deigst apakšā – 

byus tikai padūtais.
• Pyrmū raizi bārnu mozgojūt, jōmat iudiņī nauda, lai jis dzeivī byutu bogōts.
• Vacī cylvāki sieju vārova piec debesim:

gubu mokūņi – augs kartupeļi,
garī – dvīļu mokūņi, augs lini.

• Seipūli jōdiestej pyrmūdiņ voi pīktdiņ, tod ji augs lobi.
• Seipūlus īdiestejūt, jōaprauš ar slūtu. Vogys golā slūta jōīsprauž, tod seipūli 

augs leli i byus kupla saime.
• Pōrdūt lūpeņus cytam vajag jaunā mienesī, lai pīrūn labi jaunā vītā.
• Jō gūteņai atskrīn teleņš(gūteņa) jaunā mienesī, var tur’āt, byus loba pīna gūs.
• Jō gūteņa pīdzymst jau ar 8 zūbim, var tur’āt, byus loba gūs.
• Pierkūt gūvi, jōsaver, lai auss byutu svīdrainys – byus gūvei trakns pīns.
• Lai gūs ilgi slauktūs, tod jōs astis kaulam jōbyut leidz pūteitem. Jō tai nav, tod 

gūs byus ilgi cīt.
• Jaunū godu sagaidūt, nadreikst īt agrok guliet, tod nokomgod byus ilgi 

jōslymoj.
• Jaunū godu sagaidūt, nadreikst vysu nūvōkt nu golda. Var nūvōkt tikai tukšūs 

traukus. Tys – lai nokamajā godā byutu porticeiba.

Teica Valentīna Mačāne, dz.1956.g.
Mežarejas  

- Svātais Ontons ir paleidzātōjs vysos bādos. Lai kas ļauns nanūtyktu, jōnūskaita 
deveņi pōtori da svātajam Ontonam.

- Jō kas pazaudāts i navar atrast, jōskaita ari deveni pōtori.
- Nadreikst Dīvam pōri dareit voi apsmīt – nūtiks nalaime. 
- Nadreikst nūsastōt pret Dīvu, jū zaimōt. Kas tai dora, tū pīmeklej lela nalaime. 

Beja  taids  gadejums  –  padūmju  laikā  vīns  aktivists  vīnmār  Dīvu  nūlīdze. 
Vīnreiz  salauze  kūka  kristeņu,  īlyka  tukšaja  pudelī  i,  tū  aizkorkiejs  vysaidi 
pīsmieja Dīvu. Dažys dīnys vālōk jū ļauds atroda mežā pasakōrušu.

- Nadreikst celt sātu, kur bejs krysts. Tai kōda sāta tyka uzcalta vītā, kur beja 
krysts. Vacū, jau satruniejušū krystu nūvōce, izciela sātu. Sātys ūtrs gols beja 
taisni iz krysta vītys. Piec godim šos sātys saiminīks pasakōra taisni iz krysta 
vītys.

- Nadreikst sātu celt iz vītys, kur bejs ceļš. Pīmeklies nalaime.
- Sātu  navar  celt  ari  nūdagušōs  vītā.  Šajā  sātā  cylvākim byus  naveiksmeiga 

dzeive. 
Muna  vacōmōte  Gunegunde  Vucāne  beja  lela  dzīdneica  –  tautys  gudreibys 
zynōtōja. Jei daudz kū  izvuicejus munai mamai Ksaverijai Dzenei.



Teica Valentīna Valaine (dz.1939.g.)
Vārkava

- Ka maizi cap, navar vyrynōt duravys, navar cepļa vōku taiseit vaļā, lai 
maizis viersejō gorūza naplaisōtu.

- Tū pošu jōdora, kod cap malnōs (ašņa) dasys.
Teica Marija Salceviča (dz.1946.g.)

Arendole

Muna  vacmama  Gunegunde  Vucāne  nu  Daugavīšim  Aizkaļnis  pogostā  beja 
dzīdneica.  Tamdieļ  daudz  gudreibu  vrieja  īmōceit  sovom  meitom  par  bārnu 
audzynōšonu i ōrsteišonu.

Vīnim  vacōkim  pīdzims  bārns  ar  ugunszeimi  iz  vaiga.  Bārna  tāvs  lyudzs 
vacmamai,  lai  nūjam,  par  tū  atdūšūt  gūvi.  Nūjāmus  ar.  Ōrstiejus  bārnus  nu 
nūsabeišonys, ka naktī naguļ. Īmōceja munai mamai arī. Vacmama Guņdeite (tō jū 
zynova  saukt  lelā  apkōrtnī)  beja  slavena  bārnu  sajiemieja,  naskaitamim  bārnim 
paleidzieja nōkt pasaulī.

Vacmama  sacejus,  jō  gribi  kū  izalyugt  nu  Dīva,  tod  jōskaita  ūtardīn  uz  svātū 
Ontonu deveņi potori. Svātais Ontons ir paleidzātōjs vysos lītōs un pazaudātūs lītu 
atradiejs.

- Gryutneica nadreikst napatīsu līceibu snīgt tīsā. Bārns pīdzims slyms i 
krūplis.

- Atstōtūs mōju pogolmūs leli kūki naizaug, arī iz vacim ceļim kūki naaug.
- Jō gryutneicai godōs redziet ugunsgrāku, tod ar rūkom nadreikst pīsaskart 

pi ķermeņa kōdu laiku. Bārnam byus ugunszeime tajā vītā, pi kurōs mōte 
sev pīsaskōra.

- Nadreikst gryutneica zagt. Ari bārns byus zaglis.
- Par mozu bārnu nadreikst kōpt pōri, tod bārns slikti augs.
- Gryutneica nadreikst breinōtīs par nagleitim voi kai cytaidi napateikamim 

cylvākim.

Teica Valentīna Valaine (dz.1939.g.)
Vārkava

TRADĪCEJIS

KŌ SEŅŌK APSTRŌDŌJA LYNUS



Lynus plēse ar rūkom. Pēc tam salyka stateņūs, lai izkolstu. Kod beja izkoltuši, 
tīm cierta nūst pūgaļis. Tod pugaļis lyka kaļteitīs gareniskūs zordūs. Tod nu pūgaļom 
īgiva  lynsāklys.  Lynu  stībreņus  miercieja  prūdā  zam  slūgim.  Piec  nedeļis  lynu 
stībreņus izkloja volos, lai lyni balynōtūs. Kod lynu stībreņim varieja atdaleit šķīdru, 
tod lynus veda iz reju kaļteitīs. Sausus lynu stībreņus pōrstrōdoja agregātā. Nu lynim 
tyka īgiuta šķīdra. Nu lynu šķīdrys, sprāžūt ar rateņim, īgiva dīgus. Nu dīgim auda 
pologus i cytus audumus i dvīļus. Nu auduma šyva kraklus, biksis i vysu napīcīšamū.

Teica Tekla Vaivode
Brokovski  

VAKARIEŠONA

Mes gōjom vakareit. Vīnu sastdīņ pi vīna, ūtru sastdīņ pi ūtra, tai piec kortys 
pi  visim.  Visi  beja  draudzeigi.  Strōdova  kotrs  kaidu  dorbu.  Sīvītis  adeja,  izšyva, 
sprād’a  dzeju.  Veirīši  veja  auklys,  šyva  postolys,  taiseja  veizis.  Dzīdova dzīsmis. 
Pīmāram:

„Jōneits muns, Jōneits muns,
Es Jōneiša leigaveņa.
Jōneišam raibi krakli,
Man raksteiti lyndraceņi...”

Miņāja meiklis. Pīmaram: 
Daudz ocu, a naredz ( teiklys)
Speid, a nasylda ( mieness)

Stōsteja posokys. Tōs lobprōt klausejōs bārni

DORBI VOSORĀ I RUDINĪ

Labeibu pļōva ar sierpim. Sīvys pļaudamys padzīdova:
„Kur, Jumeiti, tu gulieji
Taidu garu vasareņu:
Vysu teirumu nūpļōvu,
Nikur tevi naredzieju.”
Labeibu kaļtieja rejōs, kiuļa ar spriguļim. Vālōkūs laikūs jau beja mašynys. 

Beja privods. Tū grīze ar zyrgim, i tys grīze mašynu, kas ķiuļa labeibu. Piec tam 
izkultūs graudus arpavova (ar ruku grīžama mašina, kas atteirej graudus nu palovom).

Atteireitūs  graudus  samola  dziernovōs,  kas  beja  ar  rūku  grīžamys.  Nu 
samoltajim myltim cepa maizi. Vokorā muna mama ījauce maizi syltā iudiņī. Pīlyka 
izvōreitus,  sameiceitus kartupeļus.  Ryuga vīnu dīnu,  ūtrā   dīnā maizeiti  meiceja  i 
cepa.



Maizeiti  meiceit  cīš  gryuts dorbs.  Lai  labi  izmeiceitu vajag spāka,  īmaņu. 
Kod maizeite izmeiceita, kiura cepli. Cikom ceplis kuriejōs, maizeite „izauga”. Tod 
izrause ūglis nu krōsnis pōrtā, izslauceja ar cepļa slūtu cepli. Maizeiti lyka iz kūka 
lōpstys, apakšā nulyka kļavu lopys bez kōteņim, pabōrstieja ar myltim, lyka kukuleiti 
viersā.  Kotrā  styurī  ar  pierkstim  īvylka  četrys  streipeņis,  lai  kukuleits  naplaisoj. 
Kukuleiša prīkšā īvylka kristeņu, lai maizeite nas svieteibu. Tod lyka ceplī, lai cap.

Kod  izvylka  nu  cepļa,  lapeņis  nūkryta,  gorūzeņa  beja  meiksta  i  garšeiga. 
Maizeite loba i soteiga. Pi golda vysod porsakristejos. Paāduši, caldamīs nu golda, ari 
pōrmeta krystu.

Svātdīnos i svātku dīnōs pi golda dzīdova gareigōs dzīsmis.
Pīmāram:
„Dīvs myusu glōbiejs i styprums,
Paleidzātōjs bādu laikā.” 

KŌZYS

Pyrms braukšonys iz bazneicu, leigava sāstās pi golda. Iz golda maize, sōļs, 
kristeņš. Nūdzīd kaidu goreigu dzīsmi, pōrsakrystās, pabučoj kristeņu, pīsaceļ i brauc 
iz bazneicu ar sovu svōtu, svōču i padružkom.

Teica Purviņa Monika (dz.1925.g.)
Mačāni

*****

Laulotīs brauce iz bazneicu droškos ar zyrgim. Zyrgi sapušķōti. Muzykants 
leidzi. Pyrms aizbrauce pi leigovys, pajiema jū i jōs rodus. Tod brauce laulōtīs. Nu 
bazneicys brauce pi leigovys. Jautri beja. Dzīdova, doncova, dziera sovu pošdareitū 
olu. Styprōkū dzierīņu nabeja.

Pyura vedieji brauce atsevišķi. Driebis lyka pyura lōdī, tū izpušķova, iztaiseja 
rotim viersu ko skapi, arī tū izpušķova. Pyurā deva gūs, zyrgu, vuškys. Kas kuram 
beja. Pyuru vede gon kōzu laikā, gon piec kōzom, kod vysys ļustis beja beigušīs. 

Atkōzis beja piec nedeļis. Sasapuļcieja visi rodi nu leigovys sātys.
Teica Bartusevičs Leons

Mačāni

SVŌTŪS BRAUKŠONA

Agrōk,  munā  jauneibā,  puiši  brauce  pi  sovys  izradzātos  svōtūs.  Bīži  vīn 
vacōki atdeva sovu meitu bogotam precinīkam, kaut gon meita beja īceriejuse cytu. 
Golvonais beja, lai meita īsapracātu pi bogota, na pi naboga.

Es jau zynovu, ka pi manis atbrauks svōti i taidi, kurus es nagrybu redzēt. 
Pasaceju mōtei, lai soka, ka meita aizbraukuse iz Reigu i nazyna, kod atbrauks. Poša 
aizgoju iz bazneicu. Piec nailga laika sabrauc svōti, zvoni vīn skan, pīsīti pi zyrga 



lūka. Vaicoj:” Kur muna īcarātō?” Mote soka, ka Reigā. „Kod atbrauks?” – „ Nazynu, 
varbyut piec mieneša voi divim.” Tai svōti aizbrauce pa ceļu ar visim zvonim.

MĀSLU TOLKYS

Tolkōs gōja kai lelī,  tai i bārni. Veirīši beja māslu miezieji, sīvītis teirumā 
kratieja māslus. Mēs, bārni, vedem ar zyrgim iz teirumu. Pyrmū i pādejū vazumu 
appušķovom.  Kod  izkrōvom  māslus  teirumā,  braucūt  ar  tukšajim  vazumim, 
dzīdovom.  Kod  māslu  miezieji  salyka  vazumūs  pādejūs  māslus,  nusamaurova  i 
nūsazvīdza. Tys nūzeimova – lai nalaime napīmeklej lūpus, lai klāvi vysod pilni lūpu.

Teica Genovefa Garkalne( dz.1932.g.)
Šķilteri

ZĪMYSSVĀTKI

Tī beja prīka piļņi. Zīmyssvātku reitā brauce iz bazneicu. Atbraukuši iz sātu, 
sādos  pi  brūkostu  golda,  nūskaiteja  poterus.  Vyspyrms  beja  jōād  kalādys  – 
Zīmyssvātku maizeiti. Tōs beja nūlyktys iz golda, kas apsagts ar boltu goldautu. Iz 
goldauta pōrs saujeņu sīna, iz tō kalādys. Tys atgōdynova par mozō bierneņa – Dīva 
dāla pīdzimšonu.

Ād’a vysu pošu gatavotu – putromu dasys,  dažōdi  galerteņi,  peirāgi  i  citi 
mōjis lobumi. Zīmyssvātkus svinieja četrys dīnys. Brauce gon tyvokūs, gon tōlōkūs 
gostūs. Vysur tyka labi pacīnōti. Kotrā mojā beja pīdareits ols. Tys beja nu mīžim, 
garšeigs i dīzgon styprs. Tikai nivīns nikod naapsadziera.

Zīmyssvātkūs  goja  čigonūs.  Vysur  taidi  gosti  beja  gaideiti.  Beja  taids 
ticiejums, ka  „čigoņeņi” atnas laimi tim, pi kurim jī īsagrīzušīs.

AIZGAVIEŅS

Šajā dīnā bārni vužynavōs ar ragaveņom nu kolna. Jaunīši brauce ar zyrgim. 
Tū dareja , lai vosorā lyni augtu gari. Izbraukova molu molys. Kod dagōja vokors, 
visi – leļi i mozi – visi sasapuļcieja kōdā sātā. Kotru godu puļciešonos vīta beja cyta, 
jō piec kōrtys kotram saiminīkam vajadzieja uzjimt gostus.  Storp mums, latvīšim, 
beja ari divys krīvu ģimenis. Myusu tyvōkais kaimiņš beja Gregors Kuzņecovs. Lobs 
i  gudrs  cylvāks.  Izaudzynoja  6  bārnus.  Arī  krīvu  ģimenis  beja  ar  mums  kūpā, 
pīsadalejōs vysos myusu tradicejos. 

Visi sasapuļciejušīs beja leidzi pajāmuši ādamū. Pi kotra saiminīka, da kuram 
beja sagōjuši gosti, beja lobs mīžu ols. Visi iede, dziere, dzīdova, gōja rūtaļōs leidz 
pusnaktei.  Kod pīnōce  pusnakts,  sōcies  gavieņs.  Nūvoce  vysu  nu goldim,  izkloja 
boltu goldautu, izlyka kristeņu i  aizdedze boltu sveci.  Visi skaiteja lyugšonys, tod 
devos iz sātu. Beja socīs lelais gavieņs.



LELDĪNYS

Leldīnys  beja  vīni  nu  gaišōkajim svātkim.  Šūs  svātkus  cīš  gaideja  bārni. 
Leldīnōs ūlu krōsošona – tys beja lels i seņ gaideits nūtykums. Lai varātu izkrōsot 
skaistys  ūlys,  tyka  voktys  dažaidys  zōleitis,  lapeņis,  zīdeņi  i  daudz  kas  cyts,  kas 
nūderieja ūlu krōsōšonai. Leldīnu ūlu sišona. Cik lels beja prīks na tikai bārnim, bet 
ari pīaugušajim, ka gadejōs cīš stypra ūla i varieja ar tū izsist nu citim ūlys. 

Šyupuļs tyka kōrts gondreiž kotrā sātā, kur beja bārni. Jaunīšim izaraudzejōs 
taidu vītu, kur var lelūs kūkūs iztaiseit eistys šyup’ālis. Tod nu kotrs puiss cent’ōs 
izšyupōt sovu īcarātū. Tei otkol īdeve sovam šyupōtōjam vysskaistokū i vysstyprōkū 
ūlu. Šyupovos deļ tō, lai ūdi,  dažaidi mosoly vosorā naāstu lūpeņus i pošus lyktu 
mīrā.

Teica Skutele Valerija (dz.1932.g.)
Vanagi   

APPĻŌVEIBYS

Agrōk pļōva ar sierpym (pļautivim). Parosti reikova rudzu pļaušonys tolku. 
Kod  beidza  pļaut,  atstōja  pādejōs  rudzu  saivys  nanūpļautys.  Tos  sasieja  kūpā, 
appušķova ar zīdym, kas auga teirumā. Tai atdeva gūdu Jumim. Dzīdova dzīsmi:

„Vysu dīnu Jumi dzynu 
Pa lelū(i) teirumeņu.
Nu sadzynu, nu atrodu
Teirumeņa galeņā(i)”

Pļōviejis nu rudzu vorpeņom sapyna vainagu i atnese saiminiecai. Kod atroda 
Jumeiti – divys vōrpeņis, tod ari tōs atnesa saimineicai. Tei pīspraude Jumeiti ustobā 
pi  obroza (svātbildis).  Jō Jumis beja gūda vītā calts,  maizis saimei natryuks vysu 
godu. Tod saimineica pacīnova pļōviejus.

Teica M.Lazdāne (dz.1925.g.)
Lazdāni

 
JUMJA GŪDYNOŠONA MUNAS MAMAS MŌJŌS.

Leidz  ar  piedejū  labeibys  kiuļeiti  laukūs  sōkōs  Jumja  gūdynōšona.  Jumis  ir 
nūsliepīs piedejā kušķeitī, kas acarūdās iz lauka. Tū kōra klietī pi sīnys, lai tys sorgoi 
labeibu un nokamajā godā acagrīžās teirumā, un audzei tikpat lobu ražu kō leidz šam. 
Cytu godu ari nu kiuļeiša, kurā ir Jumis, pyna vainagu i deva saimineicai. Tod ari tū 
vysu nūsvinieja. Saaicynova pļoviejus i pacīnoja. 

Teica Marija Pastare 



Kazēri.

JUMJA GŪDYNOŠONA MUNAS VACMAMAS MŌJŌS.

Kotrs  pļōviejs  iz  mōjom  pajieme  kiuļeiti,  kū  piedejū  ir  pļōvs.  Saiminīks  tūs 
nūvītova  klietī,  saimineica  izrōdeja  sovu  laipnebu  i  deveigumu,  labi  pacīnojūt 
strōdnīkus. Tymūs laikūs jau nivins nasaskūpovōs. Pavasarī labaibu siet goja visi tī 
poši strōdnīki i pajiema leidzi jumjus, kurus tī rudinī beja atnasuši. Tod ōrā kūpejā 
ugunskurā sadadzynova, lai Jumis gōdōtu par ražu rudinī.

Teica Andris Pastars
Kazēri







APVYVŌRDI

a

apleik  - apkārt
acarast  - atrasties
acašīpt  - atņirgties
ancuks  - uzvalks
aveļs  - bišu strops
aplepine  - miltu putra, kura vārot burbuļo

b
blyugžyns  -  rūgušpiens
baba  - vecmāmiņa
būrd’a  - matu lente
beseitīs  - trakot
bločs  - blāķis
batviņs  - biete
bednys  - nabadzīgs
buca  - muca
beņķis  - sols
beņčs  -  sols
būrauka  - burve
bambeška  - galva

c
cikom  - kamēr
cierkūzs  - čiekurs
casnāgi  - ķiploki
cymuss  - ēdiens
cyskadriļļa  - divritenis
cymbalys  - senā kokle
čits  - krāsns mūrītis
čudnys  -  dīvains
čāstai  - bieži
čierņa  - ķērne
čyrkys  - matu sprogas

d
daīt  - pienāk
dajiukt  - pierast



dyrvons  - papuve
driči  - griķi
daļžons  - rati ar augstām malām siena vešanai
drušlags  - putukauss
duršlyns  - trauks ar caurumiņiem
droška  - atsperrati
dzerauņa  - sādža

g 
gaška – viešņa
grezele  - grozs
girts  - piedzēries
gardiņis  - aizkari
griustivs  - darbarīks biešu vai kartupeļu smalcināšanai
guņka  - vilnas sega
gvelzt  - runāt kaut ko nejēdzīgu
guļbs – kartupelis

i,j
iudins  - ūdens
iuzaukla  - gumija apakšbiksēm
juška – dūmvada aizbīdnis
jumprava  - jaunava

k
kab  - kaut
kōleidz  - kamēr
ķurķa  - cietums
kuvšyns  - krūze 
kūču dīna  - diena pirms Ziemassvētkiem
kūčys  - ēdiens kūču dienā
kļamka  - durvju rokturis
ķedeļis  - kājas (sarunvalodā)
ķerze  - grozs
kadaki  - koka tupeles
kulda – kabata
knipelis – spices

l
lanzugs  - metāla ķēde
laveitīs  - piezagties
lovōs  - zogas
ļūbeit  - mīlēt

m



mermeļs  - mēle
meļška  - pļāpa
mōrks  - dīķis
mudri  - veikli
maut  - peldēt
maudotīs  - peldēties
moušuks  - ķipis
mendža  - dārzeņu sautējums
mulda  - trauks maizes iejaukšanai
murcovka  - gavēņa ēdiens
mauļa  - ratu rumba
malcinīks – malkas šķūnis
mulda – koka vanniņa
mīlis – raugs

n
naviereit  - neticēt
naktineica  - rudzupuķe

o
otkon  - atkal
olkons  - izsalcis 
ogers  - ērzelis

p
prūds  - dīķis
pusņa  - sniega kupena
prymaks  - iegātnis
prosts  - vienkāršs
paskudnis  - riebīgs
paskuda  - riebeklis
paļts  - peļķe
pūckels  - lupata
pesteļs  - burvis 
pesteļot  - burt
purza  - smērētējs
pļurza  - smērētājs
palāda  - pūce
požugs  - krāsna slaukamā slota
prigoni – klaušas
pļautivs – sirpis
pendzeļs – ota

r
rysaks  - skrējēs zirgs



rīstivs  - steļļu daļa, kur uztīti meti
rīstivs  - guļava(iesauka)
reitiškys  - brokastis
reps  - tabakas maks

s
sumastive  - zirga aizjūiga piederums
saučs  - kurpnieks
skrituļi  - riteņi
skreine  - pūra lāde
syrnīki  - biezpiena plācenīši
strup’a  - rīkste
šosts  - garš miets
seits  - paēdis
sveita  - pusmētelis
šaļts  - mirklis
seivs  - virca
šņurauka  - krūšturis
skreiņa – pūra lāde

t
trumuļs  - tējkanna
tatarvans  - cepts jaunpiens
trums  - augonis
traikšeit  - šķaidīt
trūba  - caurule

u
ukoty  - poda no krāsns izņemamais
ūksts  - debens
ūlinīks  - olu sacepums
ūļōt  - rotaļāties

v
vāzda – nūja
vaicōt  - jautāt
vuiceit  - mācīt
viereit  - ticēt
vysleidz  - vienalga
vysod  - vienmēr
veižōt  - staigāt
vīšņis – ķirši

z



zacerka  - piena klimpas
žabravot  - ubagot
žyvžōns  - pelašķis
ževeri  - zāģu skaidas

NAPAROSTĪ VŌRDI I IZTEICĪNI

Staigoj, aizliejis acs - piedzēries
Gaiļa doba – lielīgs
Kai pekļā īkrits – pazudis
Taida vōrna pārta, taida napārta – nevar iemācīt
Nadzesej muti – paklusē!
Godōs, ka kumeļi bodōs – iespējams kaut kas neparasts
Īt kō pa taukim – viss veicas
Naspļaun vacā okā! – nedari sliktu!
Īt, kryutis izrīzis – ļoti lepns
Nabōz daguna , kur navajag – nejaucies citu darīšanās
Kai caur skursteni izrauts – novājējis, netīrs
Kai škosts – tievs, garš
Kas suņam asti ceļs – slavē sevi nevietā
Suņam zam astis – nevienam nevajadzīgs
Kai bez rūkom – slikti veic darbu
Kai vysta pokolōs pynās – nespēj veikt darbu
Kaut tu izputātu – lai tev neveicas
Vīni cyuku rokumi – slikti apstrādāts lauks
Kai bez ocu – neprot saskatīt galveno
Ezeļa golva – ietiepīgs 
Kai bez golvys – nedomā
Caura golva – aizmāršīgs
Kai slūta bez kota – nekas neveicas
Pūra valns – slikts cilvēks
Palāda – cilvēks, kas mīl strādāt naktī
Kai izslauceits – tukšs
Kai mušu apsaieds – neveikls, neizdarīgs cilvēks
Izbūz’a acs – izbrīnījās
Kai nūpārts suns – dabūjis rājienu
Butelkys, pudelis, broļs – dzērājs
Šņaba daguns – dzērājs
Dziļis saknis – stiprs (ļaunumam dziļis saknis)
Kai cymds ar rūku – saderīgs
Strōdoj kai atsaļs – negribīgi
Kai Dīva napījimts – liekais
Kō izspļauts tāvs – tēvam līdzīgs
Ceļt debesīs – slavēt



Kai roti bez atsejis – neveikli
Kai nu rotu pakaļis izkrits – neveikls, neizdarīgs
Aiztais vōrtus! – aizpogā bikšu pogu!
Dalīc m’āļi pi kļamkys: redziesi Reigu – piedzīvosi kaut ko nepatīkamu
Cyuka vysur dubļus atrass – cilvēks, kas dara tikai sliktu
Īt kai pārnejo goda kumeļš – straujš, nesavaldīgs
Glups kai teļš – neko nesaprot
Prōten, nōc mōjōs! – apdomājies!
Valna miļti! – kā neveicas!
Ūkstadriļļa – divritenis
Byus klōt, kai štyks – ieradīsies saukts vai nesaukts
Ļai māslus vītā i navītā – aprunā
Nūsav’āļa kai akmins nu sirds – jūtas atvieglots
Pyuš ūsōs – neapmierināts 
Rausta valnu aiz astis – izaicina kaut ko
Īt šķeter meter – streipuļo
Vieja slūta – nenopietna
M’āļa kai lemess – neveikli runā
Ryuguma pūds – saīdzis
Pasaulis bryugons – palaidnis puisis
Kiukoj kai boda dzagiuze – vienmēr par kaut ko bēdājas
Nadataiseits – atpalicis, nespējīgs
Kū sēd, ko meitys pi veira izdavuse? – neko nedara
Raj kai suns iz mienesnīku – runā kaut ko nepatīkamu
Tik, cik kozai pīna – maz
Pīsametōs skrejamais – caureja
Suņa doba – cilvēks, kas bez vajadzības klīst apkārt
Pajimt, kas napīsīts – nozagt
Lobō rūka – labs palīgs
Nūšaut buku – kļūdīties
Nūlikt garajā skreinī – atlikt uz nenoteiktu laiku
Skrīn kai vuškyus piec vucyna – daudzām patīk kāds puisis
Dūmoj ar golvu, na pakaļu! – pieņem pareizu lēmumu!
Savōreit zīpis – izdarīt ko nelabu
Kō perīs bez vajadzeibys! – nadari par daudz!
Napyut peileitis! – nemelo!
Raj kai suns iz mienesi – rājas ne par ko
Sied kō meitys pi veira izdavuse – neko  nedara
Kū perīs bez vajadzeibys – kaut ko dara par daudz
Nasaļdej mutis – nerunā
Vard kai putrys kotls – runā bez apstājas
Aiztais sovu rejamū caurumu! – apklusti!
Apkladzynoj kai vysta ūlu – aprunā
Izapyuts kai rugoju rupucs – pērspīlēts lepnums
Caurs kai uboga lupotmaiss – tukšs, nevajadzīgs



Klyba vysta ūlys nadiej – no tā nav nekā laba
Kunga prōtā i deveņi vieršy klāvā – piedzeries lielās
Blenž ko vucyns iz jaunim vōrtim – skatās nevietā
Ak, tu, nakriškons – palaidnis, nekrustītais
Tymss, koč pierkstu acīs dur – ļoti tumšs
Pa cibeņai i vōceņš – tas viņam der
Čorts na bārns, putru izieds, bļūdā pītaisejs – velna bērns, putru izēdis, bļodā 
pieķēzījis 
Kod kača nav sātā, pelis doncoj pa goldu – saimnieka nav mājās, kartības nav
Grūzōs kai cysu maiss – neveiklis
Opols kai stropols – resns cilvēks
Glums kai zuts, izleiss pa kotru caurumu – ļoti slīpēts
Nasasmej par agri, ka nadasaīt raudōt – nekad nesmejies par citiem
Nadzeņ valnu – neniekojies
Lovōs kai vylks piec vuškom – zogas klāt
Staigoj kai sprōgūņa – nepatīkams cilvēks
Olkono slīka – ēdelīgs, bet izkāmējis
Vyss sagōja lelajā – neizdevās darbs
Ko nu dabasim nūkrits – negaidīti ieradies
Loksta kai ciercins iz ponnys – nenopietns, nepatstāvīgs

Noklausīti Vārkavas novadā  

LOMU VŌRDI

cyuka  - cilvēks, kurš sagādājis lielas nepatikšanas
rupucs  - mazs palaidnis
ōzs tōds  - ietiepīgs cilvēks
gubeitōjs  - zaudētājs
kōpusta golva  - cietgalvis
vuška  - aita, muļķe
čorts tevi raun!  - velns tevi rauj
Teļa golva  - aprobežots cilvēks
Strutu butele – pūznis
Bīzpīna pedelis – ne cepts , ne vārīts
Naftys cierme – cilvēks, kas ne no kā izveido intrigu
Syuds tōds! – sūds tāds
Čyuska – viltniece, intrigante
Grauļa – govs mēsls
Kuc’a – kuce
Cyukys leikums – līkā mugura



Māslu vabaļa – mēslu vabole
Krepecs – puņķis
Teļa pakaļa – lopa pēcpuse
Myrla – tukšo pudeļu lasītājs
Sprōgūņa – maita
Kab tevi valns parautu – lai tevi velns parauj!
Tukšpaurs – muļķis
Valna tōrps – nepatīkams cilvēks 
Šķierzlots – ķirzaka
Sprākļa – starpkāja
Dierška – cilvēks, kas sliktu izdarījis vai pateicis
Skūpdierška – skopulis
Mauļa – purns
Smyrdūņa – smirdoņa
Nakriškons – nekrustīts, pagāns
Māslys tods – mesls tāds
Mierkačs – neparasts cilvēks 
Aizaver, gramafons tods! – apklusti!
Žogota – pļāpa
Grōbuļs – zaglēns
Sutņa – miega pūznis
Meža kuiļs – jāklis, izlaidīgs puisis
Kūka rupucs – sīks, maskējies blēdis
Vacō vōrna – skaļa, veca sieva
Zebīkst’a – lunkana viltniece
Gudreibys dierška – pārgudrelis
Zōboks – stulbenis
Ragaņc – pestelis
Izkakōta joņūga – bāla jaunava
Suņa nogla – nepatīkams traucēklis
Myrūņu pyrdynōtōjs – tāds, kas mēģina ne no kā kaut ko izdabūt
Grāka pagaļa – grēcīgs cilvēks, palaidnis
Jōklis – izlaidīgs puisis
Maskaļa borzda – krieva bārda
Īlyukss – stīvs cilvēks
Greza – tas, kas visu sabojā
V’āja slūta – vieglprātīga sieviete
Kašņa – tūļa
Bosiks – tāds, kuram nekas nepieder
Cīra kots – ietiepīgs
Lōva – resns cilvēks
Blusys tesmins – neapdāvināts, atpalicis cilvēks

Noklausīti Vārkavas novadā



ĪSAUKYS

Kolna Kazimirs – sauca tāpēc, ka jō mōjis acarodōs kōlnā

Stabuļnīks – senejūs laikūs natōļ nu Randaukys dzeivova večuks,  kurš prota 
taiseit skaneigys stabulis. Solā jis beja vīneigais, kas šū omotu prota. Jū īsauce par 
Stabuļnīku. Nu Stabuļnīka mōjom ir palics tikai vacs augļu dōrzs.

Meža Anna – tai nūsauce Rimicāni Annu tod, kod jei dzeivova veļ pi meitys. 
Sāta acaroda mežā.

Kolna Anna –  tai  īsauce  Annu  Bondari,  jō  sāta,  kurā  jei  dzeivova,  acaroda 
kolnā.

Krysta Anna (Vilcāne Anna) – sovu īsauku dabova nu tō, ka pi jõs sātys beja 
krysts, kur maija vokorūs cylvāki puļcejos, lai dzīdōtu goreigōs dzīsmis.

Styura  Joņs –  Dzeivova  I  Vōrkavā  pi  poša  ceļa  iz  styura  (pagrīzīns  iz  II 
Vōrkavu). Jō uzvōrds beja Vaivods.

Kukseits  – kōdreiz  jis  dzeivova tur,  kur  vālōk acaroda Veliku sāta,  natōļ  nu 
Vōrkavys kopim. Jū īsauce par Kukseiti tōpiec, ka jis staigova nalyugts iz kōzom, iz 
dažaidom svineibom ar sovu stabuleiti. 

Bratišķu skraučs – tai sauce Vilcānu Jōni, kas kōdreiz dzeivova Bratišķūs. Jam 
beja 8 bārni. Jis strōdova par skrūderi, tōpiec jū nūsauce par Bratišķu skrauču.

Pūgu saučs – Caune Jōņs, kas dzeivova Pūgu solā, tyka īsaukts par Pūgu sauču. 
Jis šyva i lōpeja apavus, tai dabova sovu īsauku.

Peipeit’a – jū sauce par Spūli Viktoru. Kōdreiz strōdova par traktoristu kolhozā. 
Vysod staigova i strōdova ar peipi mutī. Nu to arī īsauka – Peipeit’a.

Škrubeņa  –  Kivlinīks  nu  Onckulim strōdova  Vōrkavys  darbneicā.  Jam beja 
īrodums – kotru reitu darbneicā mekļeit  škrubeņis – mašynu detaļeņis,  skriuveitis, 
nagleņis i cytus seikumus.

Teica Upeniece Līga, dz.1947.g.
I Vōrkava  

Boļuša Tekļa i Boļuša Jōņs – tai sauce Rimicānūs Lazdāni Teklu, jōs tāvs beja 
Boļuss. Arī jōs veiru īsauce par Boļuša Jōni.

Garais  Gregors –  beja  vysā  Rimicānu apkōrtnī  garōkais  veirīts,  a  jō  eistais 
uzvōrds beja Dzens.



Teica Kristīne Volonte
Rimicāni

Gud’a – taida īsauka beja dūta Jōņam, kas dzeivova natōļ nu Vōrkavys. Kod 
Jōneits  beja  mozeņš,  jō  vacmōte  runova:”Gudrs,  gudrs  Jōneits.”  Puiseits 
atkōrtova:”Gud’a,  gud’a!”  Tai  bārns  bīži  pi  sevis  runova.  Kaimiņi  tū  dzierdieja, 
īsauce Jōņeiti par Gud’i. Vālōk, kod Jōņs izauga, ju vysu laiku sauce par Gud’i.

Romku Jezups – jis beja Vilcāns Jezups nu Vepru solys. Jō tāvs beja Romualds, 
saeisynojūt – Romka. Dālu īsauce par Romkys Jezupu.

Syla molys Dominīcāni dzeivova Štagariškūs. Vacvactāvu sauce par Dominīku. 
Vactāvs beja Jōņs, tāvs Ontons. Visim īsauka beja – Dominīcāns.

Oņt’uku saime dzeivova Štagariškūs. Tagad mōja tukša. Bārni – Reigā, vacōki 
– nūmyruš. Jūs vactāvs bejs Oņt’uks. Nu tō vysu saimi sauce par Oņt’ukim.

Noklausītas Vārkavā





KO CĀLUŠĪS VŌRKAVAS NŪVODA VĪTU NŪSAUKUMI

KŌ CIELĪS MEŽAREJU NŪSAUKUMS

Stōsteja vacaistāvs, kai nu Tymonovas gōjuš iz Čukurim labeibu kuļt, jō Čukuru 
mežā bejuš rejis. Tī kaļtieja i kivļa labeibu. Kivliejus saukuši par Kivlenīkim.

Vīns nu Kivlenīkim atgōjs iz vītu, kas acarūn pi Vōrkavys kopim. Šū vītu īsauce 
par mežarejom, jō te ari apkōrt beja mežs.

Kopi tūlaik acaroduš (braucūt nu Vōrkavys) lobajā pusī. Tī, kur beja vacī kopi, 
20.godūs tyka iztaiseita reja. Vālōk rejis vairs nabeja. Tamā vītā iztaiseja gateri. A 
Kivlenīki veļ tagad dzeivoj Mežarejōs.

RŪZIS KOLNS

Tys acarūn natōļ nu bejušōs Zaķeišu školys. Iz Rūzis kolna senejūs laikūs beja 
piļs. Tei nūgrymuse. Par Rūzis kolnu itū vītu nūsaukuši par tū, ka iz šō kolna parosti 
ir siediejusi kunga meita Rūz’a. Jei īvōkus porōdus nu klaušinīkim i bejus cīši nykna. 
Jai beja malns suns. Kōdreiz suns sakūds saimineicu i pils nūgrymuse. Nūsaukums – 
Rūzis kolns šai  vītai palics iz visim laikim.

Teica Valentīna Mačāne, dz. 1956.g.
Mežrejas

Kolupa meža stygys

Kolupa mežā ir  Kivlinīka,  Pudāna,  Jonāna,  Barovska,  Bramaņa meža stygys. 
Meža molā pretim šōm stygom dzeivoja saiminīki, kuru uzvōrdā nūsauktys stygys.

Ūglinīku styga

Šei styga acarūn natōļ nu Randaukys Kolupa mežā. Nūsaukums cielīs agrōkūs 
laikūs, kod tī dadzynova kūkmateriālu atlykumus i īgiva kūka ūglis. Tōs izmontova 
kalieji sovōs smied’ōs.

Teica Silvija Gailuma  
Lozdas 

Neicgalis meža stygys



Neicgalis  mežā  beja  vairōkys  stygys.  Tōs  nūsauce  tū  saiminīku  vōrdā,  kuri 
dzeivova meža molā pretim šōm stygom. Pazeistamōkōs nu tōm beja Vojevodska, 
Šaršuna, Geriņa, Cpaureiša, Plotō styga. 

Līpu saleņa

Ejūt pa Vojevodska stygu, lobajā pusī acarūn vīta, kurā auga tikai līpys (ari tagad 
veļ aug). Šei vīta nūsaukta par Līpu saleņu. Līpu saleņā vysvairōk aug baravikys.

Teica Ināra Vojevodska
Andiņi

Izdagys

Kōdreiz  izacielīs  ugunsgrāks  Neicgais  mežā.  Izdedzis  lels  meža  gobols  leidz 
pošai  molai.  Zeme  tī  bejus  cīš  loba  i  augleiga,  tōpiec  šys  izdagušais  laukums 
pīsaisteijs cylvāku uzmaneibu. Vairōkys saimis šite apsameta iz dzeivi, izcāļa mōjis, 
apstrōdova laukus. Šōs solys nūsaukums cielīs nu vōrda – izdaga.

Skolauka

Šei vīta ir Kolupa mežā. Natōļ nu molys ir taids naļels kaļneņš, ap kuru augušys 
prīdis. Šōs prīdis beja labi šķeļamys, i nu tōm varieja īgiut lobus skolus, kurus vītejī 
īdzeivotōji izmontova grūzu peišonai. Ta ari radīs nūsaukums – Skolauka.

Teica Nora Kancāne
Embutes 

Zutiņa

Tei acarūn pi Randaukys. Par Zutiņi seņōk cylvāki nūsauce zemis gobolu, kas 
apaudzis  ar  kūkim i  kryumim.  Seņōk tī  beja  cīš  daudz  čyusku.  Cylvāki  čyuskys 
saleidzynova  ar  zušim,  kas  dzeivova  Dubnys  upī  pi   meža.  Tai  rodōs  šos  vītys 
nūsaukums – Zutiņa.

Teica Jānis Veliks

Brakovski

Šōs  solys  nūsaukums  varātu  byut  cielīs  nu  võrda  –  brak.  Gon  krīviski,  gon 
pūliski tys nūzeimoj – preciešonūs. Vacī ļauds stōsta - senejūs laikūs šei sola bejus 



cīši lela – daudz ļaužu. Beja pat taidi godi, kod nūtyka pa divpadsmit i vairōk kōzu 
godā.

Teica Valdis Vaivods
Brakovski

Kai rodōs Bratišķu nūsaukums

Agrōk šai solai nabeja nikaida nūsaukuma, kaut gon apkōrtejom solom jau beja 
– Kaļvi, Spūles, Vepri. Šajā solā dzevova divi brōļi vīnā sātā. Atbrauce cīmūs rodi i 
vaicoj: „Kai dzeivoj brateiši (brōleiši)?” nu šō vōrda „brateiši” sōka pošu mōjis ļauds 
saukt šū vītu brateiši – bratišķi. Tai vysa sola sōka sauktīs par Bratišķim.

Vepri

Vepru sola acarūn storp II Vōrkavu i I Vōrkavu. Jau seņ šimā vītā beja azars. To 
krostā bejušys dažys sātys. Nusaukuma veļ šai vītai nabejs. Natōļ nu azara bejs lels 
mežs. Kōdu laiku kotru dīnu nu meža iz azaru gōjuš dzert divi meža vepri. Nu tō 
laika azaru nusauce par Vepru azaru, a solu par Veprim.

Teica Inese Plivda, dz.1969.g.
Bratišķi

Vonogi

Pyrms 300 godim augus kōda gara egle. Eglī bejus lela vonogu lygzda. Šyma 
apkortnī iz dzeivi īsarodušīs 5 brōļi Vaivodi. Jī dūmovuši, kai nūsaukt šū vītu. Vīns 
nu brōļim īraudzejs vonogu lygzdu i īteics šū vītu nūsaukt par Vonogim.

Teica Jānis Vaivods
Vanagi

Jaundzemu mōjis.

Vaivodu mōjis,  kurōs dzeivova divi brōļi  Stanislavs i  Odums Vaivodi, acarūn 
Lelajūs Klaparūs. Kotram nu jim beja 8 ha zemis, i tō kō Stanislavam jau beja 5 
bārni, dzeivojamo mōja beja moza. Ari zemis beja moz. Odums, pēc apsapreciešonōs 
sovu zemis gobolu i mōjis atstojō brōļam, a pots ar jaunū sīveņu devōs iz Ols solu. 
Nūpierka tur  zemis gobolu,  cierta  mežu i  cieļa  mōju.  Ģimenī  pīdzyma 4 bārni  – 
Francs, Tekla, Donots i Marta.

Stanislava i Īvys ģimenī pīdzyma 7 bārni, bet pīci nu jim mierst veļ mozi. Vīns 
dāls mierst jau pīaudzs, a meita Marija pasaulis kara laikā aizbrauc  vīnam krīvu 



saldatam leidz  iz  Krīveju  i  vairōk  naacagrīž  atpakaļ.  Stanislavs,  byudams  vacs  i 
slimeigs, prosa brōļi Odumu, lai kōds nu jō bārnim īt dzeivot iz Lelajim Klaparim.

Iz tāva dzymtajom mōjom atīt dzeivōt Oduma jaunōkō meita Marta, leidzi jemūt 
sovu  krystameitu  –  ari  Martu.  Dreiž  vīn  iz  šymōs  mōjōs  kai  īgōtnis  īsaprecei 
Jaundzems Pīters. Tai šōs mōjis sōk saukt par Jundzemu mōjom. Jaundzemim sovu 
eistūs bārnu nabeja i par tū Martys krystameitu pījama par audžumeitu Jaundzems. 
Kod audžumeita Marta izauga, jei apsaprecie ar Jōņi  Dzerkaļi. Tai tagad Jaundzemu 
mōjōs dzeivoi Dzerkaļu ģimiņa.  

Registrejūt  tagdejū zemnīku saimnīceibu zemis  reģistrā  sacie,  ka  jau  ir  taida 
saimnīceiba. Vajadzieja izdūmōt cytu nūsaukumu saimnīceibai. I tai rodōs tagadejais 
nūsaukums „Krusti”  tōpiec,  ka  pi  mōjom ceļa  molā  ir  krysts,  kurš  te  ir  bejs  veļ 
pyrmōs breivvalsts laikā i ir sasaglobavs vysu padūmju laiku.

Lai kō sauktu mōjis, šeit dzeivojūšim cylvākim i jūs radinīkim ir bejs regulars 
sakars ar Vōrkavys draudzis bazneicu.

Dzerkalis Martys onkuļs Donots nu mozūtnis pīkolpova bazneicā kō ministrants 
i kotru svātdini gōja 8-9 kilometrus kōjom iz bazneicu. Jis beja mōceitōjam kai „lobō 
rūka”  vysōs  bazneicys  lītōs.  Jis  beja  golvonais  paleigs  vacōs  kūka  bazneicys 
nūjaukšonā i pōrvešona iz  Vonogim. Jis beja lelōkais paleigs arī pi jaunōs Vōrkavys 
bazneicys īkōrtōšonys. Vālōkūs godūs, kod jis apsaprecie i dzevova Vonogūs, Odums 
cīteigai kolpova Vonogu bazneicā. Tur jis nu bazneicys grōmotom īsamōcieja laseit i 
raksteit latvīšu i pūļu volūdā, i kļyva par slavonu dzīdnīku i vōrdōtōju. Jis varieja 
paleidziet gon cylvākim, gon lūpim.

Myusdīnōs, lai gon ir nusamainejušos jau treis paaudzis, šōs mōjis cylvāki ir cīšā 
saskarī ar Vōrkavys draudzi i bazneicu.

Teica Marija Dzerkale
I Vārkava

Vōrkava
Vōrkavys nūsaukums ir sens. Kōdreiz Vōrkavys muiža beja vīna nu lelōkajim, 

ītekmeigōkajom vysā apkōrtnī.  Tikai  ar  laiku tei  zaudieja  sovu nūzeimi  sakarā  ar 
jaunu tierdznīceibys ceļu izaveidošōnūs.

Kod 19.godsymtā tyka izveidōts pogosts, Vōrkavys muižys īpašnīks nagribieja, 
lai pogosta noms acarostūs Vōrkavys muižys tyvumā. Tū pōrcieļa iz Klaparim, kas 
beja 7 kilometrus tōļōk iz Preiļu pusi. Izaveidova I Vōrkava ar pogosta centru i II 
Vōrkava,  kur  centrā  beja  Vōrkavys  muiža.  Padūmju  laikā,  vairōkkōrt  pōrdolūt 
kolhozus, izaveidova kolhozs „Vōrkava”. Te centrā beja I Vōrkava.

Senōs  Vōrkavys  muižys  apkōrtni  bez  kaidys  vītejū  īdzeivōtōju  pīkrišonys 
prīkšnīki nūsauce par Upmolu (acarūn pi upis),  jō divu Vōrkavu navar byut.  Piec 
daudzim  godim vītu  ap  vacū  Vōrkavys  muižu  nūsauce  par  Vacvōrkavu.  Pošlaik 
izveidots  Vōrkavys  nūvods,  kuram  byus  pīvīnōts  Vōrkavys  pogosts  –  bejušō  I 
Vōrkava. Nūvoda centrs – Vōrkavys muiža.

Vepri



Solu nūsauce par Veprim tōpiec,  ka tajā asūt  dzeivovuši slinki cylvāki.  Vepri 
acarūn pusceļā storp pyrmū i ūtrū Vōrkavu.

Teica Silvija Kursīte, dz.1950.g.
Upmala

Caica būda

Dieļu būda. Tymā beja sagōdis punkts. Par sagōdnīku strōdova Caics. Tagad ir 
jauns sagōdis punkts, a Caica būda stōv tukša.

Praņa mežs

Mežs nav lels. Tō vydā ir vīna sāta. Šymā sātā dzeivova Francs, tagad jis jau ir 
mirs.  Jau  nu  jō  tāva  laikim šū  mežu sauc  par  Praņa  mežu.  Tys  ir  lelōkais  mežs 
Kursīšūs.

Saļeņa

Kursīšūs, Praņa meža vydā, acarūn naļela pļaveņa. Šis mežs stīpās nalelā jūslā 
ap pļavu. Šitei pļava izaskotōs opola. Tei ir kai moza saleņa. Nu tō arī šis nūsaukums. 

Kaļtis azars

Natōļ nu bejušō Kursīšu veikala, ceļa molā acarūn kalt’a. Tei ir calta 1950.godā i 
taisōs jau sabrukt. Leja pi šōs kaltis ir nalels ezereņš, kas naatgōdynoj azaru, bet gon 
lelu deiķi. Tū sauc par kaļtis azaru.

Ūdzeņa

Agrōk šitai upei nabeja nūsaukuma. Kōdreiz garom ir gōjuse meitiņa ar pylnu 
grūzu ūgu. Jai ir aizamatusīs kōja, i jei ir pakrytuse. Vysys ugys ir izbyrušys upē. Tai 
arī rodōs nusaukums - Ūdzeņa.

Teica Matilde Upeniece ,dz. 1920.g.
Pūgas 



Franku mōjis

Saiminīks beja vecs. Jū sauce - Franks. Tō arī īsaukuši Franku mōjis. Toō acarūn 
Brodužu solā.

Garō pļava

Pļava ir cīš gara. Tai navar redziet molu, tōpiec tū nūsauce par Garū pļavu. Tei 
pļava acarūn Brodužu solā.

Syla pļava

Vysapkōrt beja syls, a vydā vīna pļava. Tū nūsaukušī par syla pļavu. Tei acarūn 
Stagarišķu solā.

Kaķu pļava

Senejūs laikūs beja izrokti vairōki dīķi, kur lynus mierciet, a kōds saiminīks tur 
kaķus sleicynojs. Nu tō laika pļavu nūsaukuši par Kaķu pļavu. Tei acarūn Brodužu 
solā.

Teica Genovefa Rusiņa ,dz.1912.g.
Stagarišķi

Storpyšku kolns

Kolns acarūn Brokovsku solā tyvai pi upis. Kolns ir nūsaukumu dabovs, par tū, 
ka tys it ko sasadolōs divos daļos. Obom daļom pa vydu ir īleja, pa kuru tak strauts. 
Tōpiec šys kolns ir īsaukts par Storpyšku kolnu.

Vōcīša kolns

Šymā kolnā ir aprokts vōcīts. Tur beja grants karjera, vysu nūleidzynova, a kolna 
nūsaukums palyka. Tys acarūn 7 kiometrus nu Vōrkavys Upinīku solā.

Lopsu kolns

Tys ir  Litenišķu mežā. Tajā kolnā ir  daudz olu. Tys ir  smilšains. Tymōs olos 
dzeivoj lopsys. Kolns acarūn pi Arendolis ūtrā pusī Dubnai.

Teica Tekla Vaivode, dz.1947.g.



Brokovskos

Piliški

Pilišku sola sovu nūsaukumu dabovuse nu Pilišku kolna. Pils jau sen vairs nav. 
Palykuse tikai vīta, kur beja seneju latgalīšu pils. Tys ir stōvs kolns. Apkōrt tam dziļa 
grava. Šū kolnu sauc par Pilišku kolnu.

Lelī voi Ceļa Klapari

Īsauca par Lelajim Klaparim par tū, ka te nu senejim laikim beja apdzeivōta vīta, 
ī beja daudz sātu. Šei sola acarūn pi leloōceļa, kurs vad iz Preiļim, tōpiec arī sauc par 
Ceļa Klaparim.

Granteņu mōjis

Nūsaukums  cielīs  nu  tō,  ka  blokus  mōjom acarūn  dziļa  grants  berdre.  Mōja 
pīderieja kōdreizejam mežsorgam Somam.

Capureišu mōjis i kalneņš

Kōdreiz te dzeivova Capureišu saime. Šōs mōjis jī atstōja 1980. godā. Blokus 
Capureišu mōjom acarūn kolns. Tū nūsauce par Capureišu kalneņu.

Plociņu bierzteņa

Kōdreiz pi šōs bierzteņis dzeivova Plociņi. Jī jau cīš seņ aizgōjuši nu šanis. Tikai 
skaistajai bierzteņai atstōjuši šū nūsaukumu.

Teica Valentīna Upeniece,dz.1937.g.
Gadzāni 

Staļku sāta

Tō  sauc  Rimicānu  mōjis,  jō  šūs  mōju  saiminīka  vacajam tāvam bejs  vōrds 
Stanislavs. Mōju saiminīkus ari sauc par Staļkim. Šymōs mōjōs dzeivoj Frančeska 
Lazdāne i js meita ar ģimini. Lazdāni Teklu sauc par Staļku Pranusi. Tagad jei dzeivoj 
Leivōnūs pi meitys Elitas. Mōjōs dzeivoj Lauris i Matīss.

Vingru bierzteņa



Tai sauc nalelu bārzu bierzi Vingru solā. Vysapkōrt tai beja daudz cylvāku ar 
uzvōrdu – Vingris. Šei bierzteņa acarūn Dubnys krostā.

Žyda dūbe
Vīta pi Dubnas upis. Te ir kai grōvs leidzeigs bedrei, pylns ar iudiņi. Stōsta – 

kara laikā vōcīši te asūt nūšōvuši i aprokuši žydus. Žyda dūbe acarūn pretim Lazdānu 
sātai pi Dubnis upis.

Teica Terēzija Volonte, dz.1941.g  (tagad ir mirusi)
Rimicāni

Vizbuļi

„Vizbuļi”  ir  Kolupis  meža  vydā.  Mežā  kotru  pavasari  zīd  daudz  vizbuleišu. 
Tōpiec tōds sātys nūsaukums.

Dieļu sola

Dieļu sola acarūn pi Surguntys ceļa. Šys nūsaukums radīs tai: Dieļu solā acaroda 
kōdys sešys sātys, i  šymōs sātos vīnmār ir grīzti dieļi. Te arī beja prasmeigi sova 
dorba dareitoji. Tagad šite dzeivoj i saimnīkoi Larija i Jezups Lazdāni.

Ols sola

Acarūn  pi  Serguntys  ceļa.  Šys  nūsaukums  cielīs  tō:  Ols  solā  beja  apmāram 
desmit mōju. Šajos mōjōs nikod natrycs ols. Tur dzeivovuši lobi ols dareitoji. Šymā 
solā dzeivovoši tai sauktī Krašauski.

Teica Anna Cirse, dz.1905.g.
Dubenca

Ūksteņi

Acarūn pi Serguntys meža. Tei ir pādejō apdzeivōtō vīta.
Tys  beja  senejūs  laikūs.  Bīži  kungi  sasalasejuši  i  davušīs  iz  lelajim  mežim 

medeibōs. Lai nūkļiutu Serguntys mežā, beja jōīt caur Ols solu, leidz mežam, kura 
molā bejušys treis sātys – Ruzģu, Strodu i Vaivodu. Šai vītai veļ nabejs nūsaukuma. 
Aiz  šōm sātom,  pošā  meža  molā,  bīzajūs  kryumeņūs  mednīki  pamanejuši  vylku. 



Šōvuši,  i  vīns  nu  jim  trōpejs  vylkam  dybynā  –  ūkstā.  Nu  tō  rodōs  šōs  vītys 
nūsaukums – Ūksteņi.

Aiz Ūksteņim sōcās Serguntys mežs i lelais pūrs, kas stīpās leidz pošai Jersikai.
Teica Lolita Kancāne ,dz.1966.g.

„Āboli”  

Myzovsku sola

Ogrōk šyma solā dzevova deveņi saiminīki. Jim visim beja vīnōds uzvoōds – 
Myzovskis.  Tōpeic  solu  nūsauce  par  Myzovskim.  Tagad  šymā  solā  dzeivoj  četri 
saiminīki.

Zeļtauka

Kōdreiz  tajā  apvydā dzeivova  saiminīki,  kurim beja  daudz zalta  i  tauku.  Arī 
tagad šū apvydu sauc par Zeļtauku. Tei acarūn dažus kilometrus nu Lazdānim.

Teica Solomeja Siksnāne, dz. 1903.g.
Myzovski

Stabuļnīku mōjis

Kōdreiz dzeivova vacs veirs, kas prota taiseit skaistys i labi skaneigys stabulis. 
Nu tō arī cieļīs nūsaukums - Stabuļnīku mōjis. Tōs acarūn, ajūt nu Cimušku solys, iz 
Arendolis pusi.

Aļksņeņa

Daudzus  godus  atpakaļ  naļelū  mežeņu  sauce  par  Aļksņeņu.  Tur  beja  daudz 
skaistu aļkšņu. Aļksņeņa acarūn Lozdōs.

Vydsyls

Vydsyls ir nūsaukts par tū, ka mežeņa vydā acarūn nalela pļaveņa. Jō praseja, 
kur gona lūpus, tod vīnmār atbiļdieja – Vydsylā. Vydsyls acarūn, ajūt pa upis krostu iz 
Vōrkavu, natoļi nu Vonogu sātys.

Cepļu sola

Sola nūsaukta tai, ka bogōtōkais saiminīks te beja Ceplis. Cepļu sola ir natoļi nu 
Arendolis.

Teica Anna Vaivode ,dz. 1918.g.
Cimuški 



Randauka

Tys beja pyrmais Arendolis nūsaukums, kū deva muižys īpašnīks Randovskis, 
kurš dzeivova 19.godu simtinī.

Baiku i Pabieržu kolns

Vīnā sātā dzeivova divi saiminīki – Baiks i Pabierzs. Tod natōli nu šōs sātys 
Pabierzs izcāļa sev jaunu sātu i pōrgōja dzeivot iz turīni. Sātu, kur palyka dzeivot 
Baiks, nūsauce par Baiku kolnu, a Pabierža sātu – par Pabieržu kolnu, jō storp obom 
sātom ir īleja.

Aizaļksņa

Dzeivova saiminīks Alksnis. Tū apvydu, kas acarodos nu šōs sātys tōļōk leidz 
Kolupis mežam, sauc par Aizaļksņi. Tei acarūn Arendolī pi Kolupis meža.

Egleitis

Tys ir meža nūstyurs, kur ogrōk auga tikai eglis vīn, nabeja nivīna cyta kūka. 
Lelōs eglis izgrīza, i tagad tī aug dažaidi kūki. Tys acarūn natōli nu Arendolis.

Grants bedris

Tagad tōs apaugušys ar kūkim, bet pyrmōs naatkareigōs Latvejis laikā tī jieme 
granti būvdorbim. Grants bedris ir Baiku kolnā. 

Teica Tekla Pudāne, dz.1902.g.
„ Niedri”

Ķeišu sola

Zvejnīkim vīnā i tajā pošā vītā Kolupis azarā ķārōs tikai ķeiši. Nikaidys citys 
zivs navarieja nūķert. Zvejnīki nūsauce šū vītu par Ķeišu solu. Tei tagad acarūn ceļa 
pūsmā Upmola – Kolupe.



Būrupe

Tys ir sātys nūsaukums. Senejūs laikūs, kod kotrys sātys saiminīkaam vajadzieja 
īt iz pogostu i saceit mōju nūsaukumu, kaidu jis grib, tō muns vacaistāvs sovys sātys 
nūsaukumu izavieliejos – Būrupe. Gar sātu stīpōs grovs. Kuri gōja garom nakts laikā, 
tūs kaut kas bīdieja. Citi tajā vīta apsamaļdejōs i natyka iz prīkšu. Jī navarieja atrast 
sovu sātu. Tai arī rodōs šaids sātys nūsaukums.

Teica Voldemārs Skrāgis, dz.1918.g.
Runču mājas 

Jāņa mājas

Subaču  dzimtā  daudzās  paaudzēs  tika  dots  vārds  Jānis.  Mājas  tā  nosauca 
vectēvs, viņa vārds arī bija Jānis, un viņš pats šīs mājas cēla.

Ozola mājas
Atrodas netālu no Jāņa mājām. Pie šīm mājām auga ozols, un to māju īpašnieki 

deva tādu nosaukumu.

Teica Ivanda Kūkusiliņa
Vārkava

Ritiņauka

Naatkareigos Latvejis laikā saiminīks, kurš dzeivova ūtra pusī Neicgalis mežam, 
līce ritiņim ramys. Tai rodīos vītys nūsaukums – Ritiņauka. Tei acarūn apmāram 12 
km nu Vōrkavys iz Neicgalis pusi.

Mežvidi
Tys ir vītys nūsaukums. 19.gs. sōkumā dzeivova mezsorgs Soms pošā Neicgalis 

meža  vydā.  Jis  beja  laipns  mežsorgs.  Tagad  šu  vītu  varam atrast  natōli  nu  lelō 
Neicgalis akmiņa, nu Vōrkavys apmāram 12 km. Mežvidūs pavasarī aug meža seipūli 
– aizsorgōjams augs.

Teica Ināra Vojevodska

Vidsmuiža

Blokus Lazdānu mōjom ir  vīna mōja,  tu  sauc par  Vidsmuižu.  Tur  kōdreiz  ir 
bejuse nalela muiža, kur strōdavuši cylvāki. Šei muiža acarodusīs cytu mōju īlūkā iz 
nalela uzkalneņa. I bejus radzama jau nu tōlīnis, deļ tam ari nūsaukta par Vidsmuižu. 



Šei muiža bejus apmāram XIX g.s.
Teica Silvija Mičule

Kursīši

Mōla dūbu sāta

Šei sāta acarodos Štagariškōs. Kōdreiz pi šōs sātys rokuš mōlu, i tū sātu nusauce 
par Mōla dūbu sātu. Tagad sāta nūjaukta, palykus tikai tei vīta, kuru sauc – Mōla 
dūbis.

Cyuku kopu kaļneņš

Štagariškōs pi Kazeņu ezereņa ir uzkalneņš. Senejūs laikūs beja cyuku slimeiba, 
nu  kurys kryta  vysys solys cyukys.  Tōs  aproka  Kazeņu ezereņa  uzkalneņā  i  vītu 
īsauce par Cyuku kopu kalneņu. Šei vīta tagad veļ ir sasaglobovusīs.

Baraukokts

Pi  Paryžys,  aiz  Kudiņa  sātys,  mežā  cīš  auguš  baraviki.  Šū  vītu  īsaukuši  par 
Baraukoktu. Ari tagad tur aug baraviki i blokus izciertumā daudz briukliņu.

Teica Valentīna Mačāne, dz.1956g.
Mežarijas

Soma leics

Aiz Strodu kopim iz leju Dubnys upe mat leikumu, i šū vītu sauc par Soma leici. 
Kai radīs nūsaukums?

Kōdu pavasari Dubna beja pōrplyuduse, vyss leics applyuda, i tamā nu upis beja 
īpeldiejuši somi. Kod iudins nūsāda, vīns soms beja palics pļavā i navarāja tikt iz upi. 
Nu tō rodōs i nūsaukums – Soma leics.

Teica Vladislavs Vaivods  ,dz.1938.g.
Strodi

Lōču kolns

Dzeņu solā vīnu kolnu sauc par Lōču kolnu. Senejūs laikūs dūbis rokuši lōčym. 
Latgalis mežūs tūs beja daudz. Lōčy, staigōdami pa mežu, īkrytiši izroktajōs dūbēs. 
Tai cylvāki tykuši pi gaļis i kažuka.



Brīždūbis kolns

Dzeņu mežā ir Brīždūbis kolns. Seņōk iz kolna , põr kuru goja brīžu ceļš, zemnīki 
izrokušy  dūbi,  nūmaskiejuši  kōrteigi,  lai  brīžy,  napamanejušy  dūbi,  tymā īkrystu. 
Īkrytuši brīžy i ari kōds vylks gadejōs.

Dūbe veļ tagad radzama, tikai tymā izauguse egle.

Pītera kolns

Dzeņūs  dzeivovs  psihiski  navasals  cylvāks.  Jū  sauce  par  Pīteri.  Nazynu,  kōdu 
īmesļu  dieļ  jis  izdarejs  pašnōveibu  –  pasakōrs.  Jū  apglobova  Dzeņu  mežā  kōdā 
kalneņā.  Šū vītu  nūsauce  par  Pītera  kolnu.  Veļ  muna  mama  atmiņ,  ka  pyrms  75 
godim, kod jei īsapreciejus Dzeņūs, jai tyka parōdeits Pītera kops. Kopa kūpeņa tod 
veļ beja labi saradzama.

Lūdeišu kolns

Nūlyktovys  daga.  Ti  beja  vysa  daudz.  Ari  muna  tāva  pusbroļs  Jezups  Dzeņs 
(1890.-1990.)  braucs  piec  portykys.  Tū  dareja  daudzi  zemnīki.  Vede  iz  sātu  nu 
nūlyktovom maisus ar cukuru, kafiju, gaļis kubulus. Vīna kubulā, kū atvede Jezups 
Dzeņs, pi gaļis beja septeņis gūs astis. Jezups pōrdevs gaļu i nupiercs nalelu zirdzeņu.

Teica Valentīna Valaine (1939.g.)
Vārkava







NO SKOLAS DZĪVES

• Stundās parasti skolotājus cenšamies nomierināt. Paši sēžam pavisam klusi un 
nerunājam.

• Es stundās uzvedos labi, ne vienmēr sekoju līdzi tam, ko stāsta skolotāji. Bet 
tas ir labi!

• Pēcītis stāsta tētim: ”Es šodien skolā biju miegains, un man bija slinkums kaut 
ko darīt, bet nekādas nekārtības es nedarīju un citiem netraucēju.

Teica Mikus, Matīss, Juris

Skolotāja ienāk klasē un saka: „Pirms es jums visiem salieku divniekus, 
uzrakstīsim kontroldarbu!”

Teica Ilze Savicka

MĪKLAS

Bez tēva, bez mātes, bez rada, ne iesākuma ne gala.
(pasaule)

Pāri pāriet var, apkārt nevar.
(ceļš)

Kukulis uz kukuļa, milti vidū.
(akmens uz akmens un cements vidū)

Līkumu līkumiem vectēva josta.
(ceļš)

Teica Anita Pastare

SAKĀMVĀRDI UN PARUNAS

Ka tik sāksi – tālāk jau nu tiksi
Ja riekstu nekodīsi, kodolu nedabūsi.
Pa kalnainu ceļu grūti braukt.

Teica Anita Pastare



PASAKAS

RŪĶĪŠI

Beja naboga kurpnīks – tik nabadzeigs, ka nabeja kū āst. Bet tod par laimi pi jō 
dasasyta rūķeiši – tī paļeidzieja strōdōt. Kod kurpnīks vokorā sagrīza ōdys, atstōja iz 
golda, tod pa nakti rūķeiši beja pagatavovušy zōbokus. Bet par laimi kurpnīka sīva 
beja rūķeišus īsadūmojus radzāt i aplyukot. Ni vōrda nasaceidama veiram, izvōreja 
sausus zierņus, kū pa nakti āst, lai mīgs nasabōztu viersum. Izbōrsteja zierņus ari pa 
greidu, lai rūķeišim byutu kū āst. Tai rūķeiši pi kurpnīka palyka iz dzeivi. Kurpnīks ar 
rūķeišim beja laimeigs.

Teica Anita Pastare

VISTA UN GAILIS

Kādā mājā dzīvoja vista un gailis. Tie karoja savā starpā. Kādā jaukā dienā vista 
apģērba savu jauno peldkostīmu. Gailis redzēja, ka vistai ir jauns peldkostīms. Viņš 
arī gribēja sev tādu. Gailis aizskrēja uz mājām un meklēja sev apģērbu, lai varētu 
peldēties. Viņš atrada tikai vectēva peldbikses. Nekas, ies ar šīm pat peldēties!

Kad abi bija ielīduši dīķī, sāka dusmoties un plūkties. Drīz pienāca Valentīndiena. 
Pat šinī dienā viņi plūcās. Pēkšņi parādījās pats Valentīns un iešāva mīlas bultu gan 
gailim, gan vistai.

Tagad viņi  ir  laimīgs precēts  pāris,  kuri  audzina  trīs  brašus gailēnus  un pulku 
vistiņu.

Teica Artis Ērglis

PIENENĪTE

Reiz dzīvoja skaista puķīte, ko sauca par Pienenīti. Kādu dienu Pienenīti nomīdīja 
bērnu pulciņš, kas pļavā ķēra taureņus. Pienenītei sāpēja, bet zemīte saknēm deva 
spēku, un pienenīte izturēja.

Tas vēl nebija viss. Pļavā ganījās gotiņa, tā noplūca Pienenītei daļu zaļo lapiņu. 
Viņai sāpēja, bet saulīte noglāstīja tai galviņu un teica: „Turies,  Pienenīt,  tevī mīt 
zemes spēks!”  Pienenīte izturēja.

Kādu dienu pļavā iebrauca traktors.  Aiz tā palika nopļauta  zāle.  Nu Pienenīte 



saprata: „Mani nopļaus, izkaltēs un sienu ziemā izbaros gotiņai. Gotiņa dos pienu, ko 
dzers bērni un augs veseli un stipri, jo viņos arī būs ielijis zemes spēks.”

Teica Osvalds Savickis

BĒRZU ASARAS

Kādā ģimenē bija daudz bērnu. Daļa bija paklausīgi, čakli bērni, bet daži no tiem 
bija  palaidņi,  kas  darīja  visādus  nedarbus.  Viņi  nodarīja  pāri  saviem brāļiem un 
māsām, neklausīja ne tēvu, ne māti. Liktenis bija nolēmis pārmācīt nepaklausīgos, 
ļaunos un sliktos bērnus.

Kādu dienu bērni pamodušies neredzēja vairs savus vecākus. Tikai pagalma malā 
bija izauguši divi bērzi. Tie bija viņu vecāki. Bija jau rudens, un abiem bērziem bira 
dzeltenās lapas kā lielas,  spožas asaras. Viņi raudāja par saviem nepaklausīgajiem 
bērniem. Tikai tagad mazie palaidņi saprata, ko tiem nozīmēja tēvs un māte.

Teica Kristīne Vaivode-Šulte

LIDOJUMS PIE RAGANAS

Es lidoju pa gaisu un satiku stārķi. Tas bija viens no apburtajiem karaļa dēliem. Es 
jautāju: „Kā varu tev palīdzēt?” -  „Man var palīdzēt cilvēks, kas ir  tik drošs, ka 
nebaidās ne no kā un kas vienmēr gatavs palīdzēt citiem.” Man bija šī apburtā prinča 
žēl, un es solīju viņam palīdzēt. ”Labi, tad lidojam pie raganas, kura dzīvo lielā meža 
vidū. No viņas novērsušies visi  cilvēki,  pat pašas dēli.  Varbūt tev izdosies raganu 
pierunāt, lai viņa man atdod cilvēka izskatu.

Pielidojām pie raganas mājiņas. Es pieklauvēju, iegāju iekšā un redzēju, ka ragana 
bija ļoti skumja. Es teicu: „Ja princi pārvērtīsi par cilvēku, tad es būšu ar tevi draugos 
visu mūžu un tu vairs nebūsi vientuļa.”  Vecā ragana ļoti nopriecājās. Viņa noņēma 
lāstu no prinča un visiem tiem, kuriem bija kaut ko ļaunu nodarījusi.

Mums ar princi viņa parādīja ceļu uz karaļa pili.
Teica Ieva Gavare 

PIENENĪTE

Kādā lielā Pieneņu pļavā auga maza pienenīte. To sauca - Zeltstarīte. Viņa bija 
visjaukākā pienenīte pļavā. Zeltstarīte sapņoja izaugt liela, liela un kļūt par dejotāju. 
Tā  Zeltstarīte  auga  un  izauga  par  lielu,  skaistu  meiteni.  Zeltstarīte  aizgāja  pie 
skolotāja un lūdza, lai viņu iemāca dejot, bet skolotājs atteica. Tad Zeltstarīte aizgāja 
prom no pļavas un sāka dzīvot saulīšu pļavā. Šeit viņa bija laimīga, jo tai apkārt bija 
daudz mazu pienenīšu, kas izskatījās kā mazas saulītes.

Teica Lāsma Vaivode-Šulte 

ZAĻĀ KRĀSA



Dzīvoja māte un meita.  Mazajai  meitiņai ļoti  patika zīmēt.  Viņa zīmēja puķes. 
Lapas tām bija pelēkas un neglītas. Meitene domāja: „Kaut būtu tāda krāsa – silta, 
mīļa,  koša!”  Māmiņa nezināja,  ko darīt,  tāpēc ar  meitiņu abas jauca krāsas kopā. 
Jauca,  jauca  krāsas,  kamēr  iznāca  tāda krāsa,  kādu vēlējās.  Šo  krāsu  nezināja  kā 
nosaukt. Viņas domāja, kamēr izdomāja un nosauca par zaļo krāsu. Tā radās siltā, 
mīlīgā, košā krāsa.

Teica Antra Patmalniece

BEZDELĪGAS STĀSTS

Es  esmu  bezdelīdziņa,  es  meklēju  katru  pavasari  ligzdu  vai  arī  taisu  jaunu. 
Jāmeklē silta, jauka vietiņa ligzdas būvēšanai. Lai ir silti, lai netiek lietus klāt. Tad, 
kad būvējam ligzdas, ir vajadzīgs ļoti daudz māla. Darbs ir grūts, bet vajadzīgs, lai 
varētu iedēt oliņas un izaudzināt bērniņus, vajadzīga ligzdiņa. Es to izbūvēšu.

Teica Jānis Kusiņš

EŽA BRĪNUMNŪJIŅA

Reiz dzīvoja ezis. Viņa labākais draugs bija zaķis. Kādu dienu viņiem vajadzēja 
iet  pāri  purvam. Ezis atspērās ar nūjiņu un tā tika uz nākamā ciņa,  turpretī  zaķis 
lakstīja.  Tā lakstīdams, zaķis ieleca nejauši  akacī.  Viņš sauca ezi  palīgā.  Ezis ātri 
piesteidzās un ar savu nūjiņu izvilka zaķi. Pēc šī atgadījuma zaķis lēca uzmanīgāk un 
vienmēr pagaidīja ezi. Kad ezis un zaķis bija atnākuši uz mājām, zaķis prasīja ezim, 
vai viņš nevarot uzdāvināt savu brīnumnūjiņu. Ezis teica, ka tā nav brīnumnūja, bet 
gan koka zars.  Ezis zaķim vēl pateica, ka jāprot ar to darboties.  Ezis atdeva nūju 
zaķim un sev uztaisīja jaunu.

Teica Gatis Brakovskis 

TĒVATĒVA OZOLS

Mana tēvatēva laukā bija viens liels, liels ozols. Tanī ozolā bija viena kastīte un tai 
kastītē bija peļu astītes. Cik tās astītes bija garas, tik arī šī pasaciņa bija gara

Teica Ilze Savicka

Kōds  jauneklis  saderieja  ar  veceiti,  kurs  izcels  mōju  ōtrōk.  Jauneklis  sacie: 



„Iztaiseišu par divim mienešym.” Veceits sacie:”Iztaiseišu par pōris godim.”
Jauneklis jau mōju uzciels,  veceits veļ taisa. Vecetis soka jauneklim: ”Tu tymā 

mōjā ni mieneša nanūdzeivosi, a es nūdzeivošu sovā mojā vysu myužu.”
Jauneklis pasagrīzs i aizgōjs. Veceits sataiseja mōju i dzeivoj tymā. Jauneklis īgōjs 

sovā mōjā, aizcierta duravys, i mōja sabruka.
Teica Egīls Vilcāns

*****

Dzeivova vacs Ūzuls. Jis beja vīntuļš. Tyvojūtīs soltajam laikam, citi kūki aizgōja 
iz syltōkom vītom, a vacajam Ūzulam beja gryuts aizīt: jis beidōs, ka nanūkreit zeilis.

Kōdu dīnu, kod Ūzuls vierōs debesīs, jis izdzierda seiku balsteņu. Pasaskotōs lejā, 
nikō nav, pasaskotōs augšā – redz Siekleņu, kurai ir mozs asnenš.

„Labdīn!”sveicynoj Ūzulu mozō Siekleņa.
„Labdīn! Kū tu te dori?” vaicoj Ūzuls.
„Es lidoju mekliet mōjvītu. Pi tevis man byus labi. Tu esi tik lels i kupls.”
„Kū tu pi vaco Ūzula dareisi?”
„Dzeivōšu, man te pateik. Byusim draugi!”
„Labi, mozō Siekleņ, byusim draugi. Zini, Siekleņ, rudinī man byus zeilis. Es tev 
arī dōvynōšu kaidu.”
„Cīš labi! Es grybu ari Zeileiti sev par draugu.”
Tai  Siekleņa  i  Ūzuls  kļiva  par  draugim.  Siekleņa  izauga  par  lelu  kūku.  Obim 

draugim apkōrt auga jauni Ūzuleņi. Visi jī sorgova vacū Ūzulu nu soltajim viejim.
Teica Maija Gailuma

MELU PASAKA

Reiz uz pasaules dzīvoja nelieli meliņi, kuri skraidīja no vienas vietas uz otru. Viņi 
dzīvoja  cilvēku  mutē.  Reiz  kādam zemniekam viens  meliņš  ielīda  mutē,  bet  otrs 
aizskrēja pie karaļa. Vienu dienu karalis satika zemnieku. Zemnieks teica: „Zini, kā 
man reiz gadījās?”

Karalis atbildēja: „Nezinu gan. Zini, kā man gadījās?
Zemnieks jautri  atbildēja: „Nu nezinu,  nezinu. Tagad klausies.  Reiz es gāju uz 

skolu, lai ieliktu galvā alfabētu, bet ceļā satiku zaķi. Šis nu man stāsta, ka viņam reiz 
katrā valstī bijis pa sievai, bet es paskatos uz viņa ausīm un saku, ka viņam no šīm 
visām  sievām  jau  ausis  līgojas  kā  koki  mežā.  Zaķis  turpināja,  ka  viņam  bijis 
karaļnams ar  kalponēm, kas īstenībā bija apburtas princeses.  Es paskatos uz zaķa 
ausīm, bet tās lēkā augšā - lejā, augšā – lejā, augšā – lejā, pašam zaķim nemanot. Es 
tad viņam saku: Ko melo, ka ausis vien kust?”

Karalis paskatījās uz zemnieka ausīm un teica: „Tev pašam ausis kust!”
„Nu varētu jau būt, ka pie vecuma tādas nepaklausīgas palikušas.”
Tagad savu stāstāmo iesāka karalis:
„Man reiz bija vista ar vienu kāju, vienu spārnu, vienu aci un dēja pusi olas, bet 



cāļi dzima tikai ar kāju un vienu aci...”
Zemnieks viņu pārtrauca: „Tev gan ausis kust, gan deguns izaudzis kā burkāns, 

gan vaigi svilst kā ogles.”
Karalis tikai notieca: „Pats ne labāks.”
Tā meliņi izlēca laukā no savām mītnēm un devās tālāk pasaulē.

Teica Inese Lazdāne

MELU PASAKA

Ejot uz pilsētu, iegāju kādā nezināmā pasaulē. Satiktie iedzīvotāji man teica, ka 
šeit ir pasaku zeme, bet vēlāk atklājās, ka šī ir melu valstība. Visi iedzīvotāji man 
meloja.  Bet,  staigājot  pa  pilsētu,  saprotu,  ka  lietas  ir  savādākas  nekā  pie  mums. 
Nodomāji  ieiet  kafejnīcā.  Apsēžos  pie  galdiņa  un  redzu,  ka  kaķis  taisās  mani 
apkalpot. Izrādījās, ka viņš runā cilvēku valodā. Ieraudzīju cilvēku un gribēju jautāt, 
kas tas par kaķi, bet cilvēks skrien klāt riedams. Kaķis mierīgi atbild: „Neuztraucies, 
mūsu suns nekož.”

Jutos ļoti izbrīnīta. Izgāju uz ielas un redzu jūrascūciņu, kas izvedusi pastaigāties 
savu kaķi, kurš izskatās kā neliels cilvēks. Jūras cūciņa man pasaka labdien un iet 
tālāk.  Man vienkārši  trūka vārdu, kamēr nolaidās lidojošais šķīvītis.  No tā izkāpa 
citplanētietis, iegāja veikalā, nopirka bulciņas un piedāvāja mani aizvest līdz vārtiem. 
Iekāpu un aizbraucu līdz vārtiem. Izgāju no melu valstības un vēl tagad to atceros.

Teica Zane Erte - Gudļevska

PASAKA

Reiz dzīvoja maza meitene. Viņai nebija mātes. Sērdienītei bija jādara visi darbi 
un atpūtas viņai nebija.  Ik dienu viņa gāja uz strautu pēc ūdens, baroja un slauca 
govis, rūpējās par septiņiem suņiem.

Kad kādu dienu sērdienītei bija brīvs laiciņš, viņa sāka domāt: ”Varētu atbraukt 
kāds  cilvēks  ar  diviem zirgiem un aizvest  prom pamāti  un  viņas  meitu.”  Vakarā 
atbrauca kučieris ar diviem zirgiem un aizveda netikles. Rītā bija palikuši tikai četri 
suņi. 

Pusdienlaikā  sērdienīte  atkal  iedomājās:  ”Varētu  atbraukt  kučieris  ar  diviem 
zirgiem un princi karietē.” Vakarā atbrauca Princis un kučieris ar diviem zirgiem un 
aizveda sērdienīti tālu prom. Bet pirms aizbraukšanas viņa paskatījās suņus – vairāk 
nebija neviena

Teica Anita Pastare 

ANEKDOTES



Lauva pastaigājas pa mežu un ierauga zaķi, kas, apsējis ap vēderu virvi, un sparīgi 
spirinās. Lauva prasa: „Mēģini pakārties!  Bet, lai pakārtos, virve jāsien ap kaklu.”

Zaķis atbild: „Tu gribi, lai es nožņaudzos?”

Teica Ilze Savicka  

Reiz Sarkangalvīte aizgāja uz mežu lasīt ogas, bet ieraudzīja vilku un sāka bļaut: 
„Vilks! Vilks!” 

 Vilks atbildēja: „Nekur nevilkšu, tepat uz vietas ēdīšu.”

*****

Jānis sēž un ēd. Viņam nokrīt karote. Ieskrien Anniņa un kliedz: „ Tante liftā 
iesprūda!”

Teica Jolanta Lazdāne

Ledusskapī sēž divi gurķi. Viens saka: „Brr.... cik auksti! Es tūlīt nosalšu!”
Otrs saka: „Brrr.... runājošs gurķis.”

Teica Vineta Onckule

Pēterītis no rīta satiek skolotāju, bet nesveicina. Ieejot klasē arī nesveicina. Pēc 
stundām Pēterītis  iet  mājās,  satiek skolotāju, bet  atkal  nesveicina.  Skolotājs jautā: 
„Pēterīt, kāpēc nesveicini skolotāju? Tev māte nav teikusi, ka skolotāji jāsveicina?”
Pēterītis atbild: „Ir gan. Un viņa arī teica, ka jāsveicina, pirmo reizi ieraugot un tikai 
vienu reizi dienā. Un Jūs, skolotāj, to nezinājāt?”
„Kāpēc nesveicināji no rīta?”
„Es Jūs no rīta neredzēju.”
„Kāpēc nesveicināji, kad iegāju klasē?”
„Klasē jūs jau sveicināja Jānītis!”

Teica Zane Erte-Gudļevska

- Dēliņ, stāsti, kas bija skolā!”
- Bads, slāpes un briesmīga garlaicība!”

*****

- Cienītais, kāpēc jūs man sekojat?
- Nē, ko jūs, es tikai slēpjos no saules

Teica Ilze Savicka



APDZIEDĀŠANAS DZIESMAS

Kas tī kiup, kas tī dag
Pošā parka maleņā:
Tī jau myusu klasis puišy
Sovys peipis kiupynova.

Kas tys taids par meža ārmu –
Raiba mute, rudi moti.
Tys nabeja meža ārms,
Tys bej myusu slynkais Jōns.

Kas tys taids par cysu maisu
Korovōs pi sporta stīņa?
Tys jau myusu pastareits 
Navarieja pīsaviļkt.

Myusu klasī pīci puiši, 
Visi leli slynkotōji:
Mōjasdorbi napiļdeiti,
Stuņdōs cacojās kai mozi.

Lai bej’ kauns, kam bej’ kauns,
Myusu puišym – tim bej kauns:
Namōcieja danci vest,
Ni ar meitom parunōt.

Varbyut kūkā vōrna kierce,
Varbyut ōrā ōzis brāca?
Nā, tys myusu Pieceits beja,
Sovu bolsu izlūceja.

Visi bārni mozgovōs,
Pīters dubļūs vōrtejōs,
Tōpiec jis ar malnu muti
Kō katleņš cepleitī.

Teica Laura Vaivode



Lai bej skaists, kas bej skaists,
Pītereits – tys bej skaists:
Pīci moti, četri zūbi,
Lels, opols viedereņš.

Šys Pīters gudrs veirs
Par visim veireņim:
Lela golva, kupli moti,
Vīna moza smadzineite.

Jōneits, puiseits „čakls” beja,
Jis jov mežā māslōt socs:
Mat pudelis, mat papeirus –
Par ciuceņu pōrsavierts.

Teica Antra Patmalniece

Slinki, slinki mūs puisīši,
Visslinkākie apkārtnē.
Kad atnāca tautu meitas,
Visus darbus padarīja.

Guļat, guļat, mūs bāliņi,
Lai bērīši dārzu ar,
Lai bērīšī dārzu ar,
Lai puisīšī druva guļ.

Rudentiņā, pavarsarī,
Tautu dēli vien slinkoja:
Pavasarī near dārzus, 
Rudenī linu druvu.

Kāpēc, puiši, jūs guļat(i),
Kad meitas sienu krauj?
Mēs guļam(i) slinkumam,
Lai tas algu samaksā.

Puiši, velna miesojumi,



Darbus lāgā nedarīja:
Visu garu vasariņu
Linu druvā noslinkoja.

Teica Anita Pastare

 

TAUTAS DZIESMAS

Maza biju neredzēju,
Kā bāliņi karā gāja,
Nu es liela, nu es redzu,
Ka bāliņi nepārnāca.

Bij man barga audžu māte:
Ne man kurpju, ne zābaku,
Ne man jakas, ausainītes,
Ne man mīļas māmuliņas.

Galvā liku vainadziņu,
Gāju vīra lūkoties,
Nolūkoju stipru kungu,
Apprecēju ganu zēnu.

Sērdienīte kalna galā
Dungo savu sēru dziesmu,
Atjāj brašais tautu dēls(i),
Savu sirdi piedāvā.

Ej, ķekata, neatgriezies,
Gaidīsim(i) nākamgad,
Ja ne ruden’ , pavasar’, 
Nāksi aukstā ziemiņā.

Ko tu teiksi, ganu zēn,
Ziemiņai atnākot:
Ne tev šalles, ne zābaku,
Pat ne siltas istabiņas.

Ar bērīti Rīgā braucu,



Visi jumji vezumā.
Rīgas kungi brīnījās,
Kur es visus jumjus ņēmu.

Ejiet, ejiet, ciema gani,
Kopā govis savediet(i):
Visus laukus staigājušas,
Laidarā negājušas.

Mazajām(i) meitiņām
Vējiņš matus plivināja,
Vai tādēļ plivināja –
Maza bēda galviņā?

Teica Anita Pastare

Es to tautu zeltenīti
Divējādi mēģināju:
Dziežu sīki, dziežu resni,
Abējādi saskanēja

Būt tā mana māmuliņa
Vēl ilgāk dzīvojuse,
Es būt liepas kuplumiņu,
Ābeļziedu baltumiņu.

Ai, guntiņa, dzirkstelīte,
Palīdz alu padarīt;
Līgaviņa, mātes meita,
Palīdz mūžu nodzīvot.

Teica Jolanta Lazdāne

  

TICĒJUMI



Tad, kad kaķis mazgājas, ir jāskatās, uz kuru pusi astes gals, no tās puses atnāks 
ciemiņš.

Ja piecelšos no rīta agrāk, tad ilgāk varēšu dzert tēju.
Ja dārzā čakli strādāšu, tad būšu stipra.

Teica Anita Pastare

- Lieldienu rītā, caur zīda drēbi skatoties, var Laimu redzēt.
- Ja negrib, lai lielas kājas, tad Lieldienu rītā pirms saules jākāpjuz akmens.
- Lieldienu rīta jāmazgājas tekošā ūdenī, kas tek pret sauli, tad būsi skaists un 

spirgts visu gadu.
- Lieldienās jāēd apaļi ēdieni, tad var tikt pie lielas bagātības.
- Pirmo olu ēdot, nedrīkst to saskrambāt, tad būs tik daudz slimību, cik ir olai 

skrambu.
- Lieldienu rītā japurina ābeles, tad vasara būs daudz ābolu.
- Ja kaķis skrāpējas, tad tas grib ēst.
- Jo zeimuļs nūkreit zemī, tod preciesīs.
- Ja skūlotoja smejas, tod klasei byus joraud.

Teica Antra Patmalniece

 
- Ja daudz malosi, izaugs metru gara miele.
- Naporliecs pōr grovi, nasoki – op!

Teica Baiba Mačulāne

- 1.aprīlī piecas reizes jāapskrien plikam ap māju, tad visu gadu blēņas 
nedarīsi.

- Kas visu laiku smaida, tad kaut kas viņam nav tā kā vajag.
Teica Artis Ērglis

- Ja daudz pļāpāsi, būsi pļāpukule.
- Ja daudz svilposi, būsi svilpaunieks.
- Ja pārāk ātri skriesi, paliksi par strausu.
- Ja bikses piečurāsi, būsi mazs bērns.

Teica Egīls Vilcāns

- Ja kaķis ņaud, tas nozīmē, ka viņam nav veicies ar pelēm.
- Ja dzeguze kūko netālu no mājām, tad būs ciemiņi.

Teica Maija Gailuma



MĪKLAS

 Līdzīgs ragainam briedim, pēc pēdām – rozigai cūkai. Izņemot burtus no vārda – 
alksnis. Kas tas ir?

(alnis)
Teica Anita Pastare

Nakts pilna ar ritmiskiem trokšņiem, lēkājošiem cilvēciņiem. Kas tas ir?
(diskotēka)

Teica Ilze Savicka

Dārzā miets, uz mieta pods, uz poda jumtiņš.
(magone)

Zelta galva, sudraba āda, bet kaulu pat suns neēd.
(lins)

Čūska skrien pa koku, zīdu ritina.
(ēvele)

Viena pusē zaļš, otra pusē balts, bet pa vidu raibs.
(gadalaiki)

Vienreiz gadā atnāk, pagriež sauli un dodas uz priekšu.
(Ziemassvētki)

Atnes cūkas ausi, miežu miltu plācenīti un aizsteidzas prom.
(Miķeļi)

Ota rokā – liels gleznotājs, grozs roka, liels kārumnieks.
(rudens)

Kādā naktī neguļ?
(Līgo naktī)

Teica Jolanta Lazdāne

Liela sega ar daudz krāsainiem raibumiem.
(ziedu pļava)

Tai ir zābaka forma, to var kustināt.
(kāja)

Kam ir spēja saraudināt cilvēku?
(sīpolam)

Liels, pelēks vīriņš lej daudz asaru.



(lietus mākonis)
Teica Margita Kancāne

Sevi redzēt vari, bet nevari noķert. Kas tas ir?
(ēna)

Kad pūš vējš, kustas, kad nepūš, stāv mierīgs.
(koks)

Kāju nav, bet uz priekšu tiek.
(čūska)

Taica Mairis Norkārklis

Liels, dūšīgs, zaļš vīrelis, simtu kreklu mugurā.
(kāposts)

Teica Gatis Brakovskis

Tas ir liels, staigā uz divām dzeltenām kājām, un tam ir daudz krāsainu spalvu.
(gailis)

Tas ir sākumā zaļš, pēc tam rozā, beigās paliek sarkans.
(ābols)

Kas tas ir – ļoti grūti uzminams?
(mīkla)

Kas tas ir – brīžam zaļš, brīžam dzeltens, brīžam brūns, apakšā baltas ar melnām 
svītrām?

(bērzs)
Teica Egīls Vilcāns

Mātei viena kāja, bet daudz bērnu jāauklē.
(koks ar zariem)

Dienā nespīd, bet maktī spīd.
(jāņtārpiņš)

Ne durvju ne logu, bet iekšā daudz dzīvību.
(ābols)

Maza sieviņa ne runā, ne smejas, bet muti plata.
(zivs)

Teica Vineta Onckule



SAKĀMVĀRDI UN  PARUNAS

Jo vairāk locīsi muguru, jo lielāku pērienu dabūsi.
Klausa kā suns saimnieku.
Kā tu man, tā es tev.
Kur tu skriesi, ja ceļa nezini?
Sliktu darbu nekur nepaslēpsi.
Kas visu grib darīt, tam iznāk pļurkšķis galā.

Teica Agnese Smolenska







NO VĀRKAVAS SKOLU VĒSTURES

Pirmās  19.gs.  skolas  Latgalē  pārzināja  mūku  ordeņi.  Ar  valdības  1803.g. 
rīkojumu  visas  skolas  tika  pakļautas  Viļņas  universitātei.  Noteica  3  skolu  tipus: 
ģimnāzijas, apriņķa skolas un draudzes skolas.

1826.g.  profesors  Senkovskis  Pēterburgas  universitātes  uzdevumā  revidēja 
Latgales skolas. Pārskatā viņš atzīmēja, ka nedaudzajās apriņķa un draudzes skolās 
mācās galvenokārt  muižnieku un citu augstmaņu bērni.  Tikai  Rēzeknes un Viļņas 
skolās mācījušies arī zemnieku bērni – 1.klasē -4, 2.klasē – 5.

Daugavpils apriņķa skolu kurators 1826.gadā ziņoja, ka bez 2 draudžu skolām 
pastāv vairākas ciema skolas – Līksnā, Līvānos, Krustpilī, Šķilteros. No Šķilteriem 
1845.gadā  skolu  pārcēla  uz  I  Vārkavu.  Par  Šķilteru  skolas  atrašanos  un  par  tās 
pārcelšanu uz I Vārkavu liecināja vecais Vārkavas iedzīvotājs Slicevičs.

1894.g.  pēc  Sliceviča  un  Vilmaņa  A.  Ziņām I  Vārkavā  bija  3  klases  ar  75 
skolēniem.  Meiteņu  šajā  skolā  tikpat  kā  nebija.  No  75  skolēniem  bija  tikai  2 
meitenes, kuras iekļuvušas skolā aiz skolotāja „žēlastības”. Tāda bija skolas attīstība 
Vārkavas pagastā.

II Vārkavā skola tika atvērta tikai 1919.gadā. Pēc A.Vilmaņa atmiņām, tā bija 
iekārtota Špiteļu mājā. Pirmais skolotājs – Krops Vaclavs. 1921.gadā skolu pārcēla 
tuvāk baznīcai un ievietoja ērģelnieka mājā. Šeit skola darbojās līdz 1923.gadam.

Vārkavas muižas pils 

1923.-24.mācību gadā skola tika pārcelta uz Vārkavas muižas pils ēku. Bijušas 
5.klases, strādāja 3 skolotāji – Balodis, Pudāns un Arcimoviča. Ar mācību līdzekļiem 
un inventāru skola bija apgādāta slikti. Soli bija sataisīti no dēļiem un sliktā stāvoklī. 
Šie soli bija novietoti gara rindā gar galdiņa malām. Telpas bija samērā šauras, jo šajā 



gadā te vēl dzīvoja muižnieka Aļeiņikova ģimene.
Šajā mācību gadā pie skolas atvēra kopmītni apmēram 20 skolēniem. Viņi paši 

sagādāja  malku,  lai  varētu  kurināt  krāsnis,  paši  vārīja  ēst,  ģērbās  tēva  vai  mātes 
vecajās drēbēs, kājās pastalas vai vīzes. Tomēr skolēni pārvarēja visas grūtības, jo 
lielākoties visi centās labi mācīties un apgūt zināšanas, ko tiem sniedza skolotāji.

Savas  mācību  grāmatas  un  burtnīcas  skolēni  pārnēsāja  no  brezenta  pašūtās 
somās vai no dēlīšiem sasistās kastītēs, kuras ar jostiņu pārkāra pār pleciem.

Pēc 1927.g. dokumenta Nr.7 varam secināt, ka skolai nav bijis malkas šķūņa. 
Direktors raksta: ”Visa malka, ko atveda samesta skolas pagalmā.” Skolai vēl nebija 
savas bibliotēkas.

1926.-27.m.g. skolā jau bija 6 klases ar 137 skolēniem. No tiem 134 latvieši, 2 
poļi un 1 krievs.

Ievērību  pelna  1927.g.  dokuments  Nr.10.  Tā  ir  Izglītības  ministra  Raiņa 
telegramma skolas iesvētīšanas svētkos. Tās teksts: ”Sirsnīgi sveicinu paidagoģisko 
padomi  skolas  iesvētīšanas  svētkos  un  novēlu  skolai  jo  sekmīgi  strādāt  izglītības 
laukā.  Rainis  –  Izglītības  ministrs.”  Līdzīga  satura  telegramma  ir  arī  no  skolas 
virsvaldes. 

Gāja gadi, viss mainījās, sākās karš un vācu okupācijas laiks. II Vārkavas skolā 
joprojām bija 6 klases. Apstākļi pasliktinājās. Nebija grāmatu, burtnīcu. Rakstīja uz 
ietinamā papīra malām. Nebija rakstāmpiederumu. Par spīti visām grūtībām mācību 
darbs skolā turpinājās. Pēc vietējo iedzīvotāju liecībām skolā mācījās apmēram 105 
skolēni. Pēc II pasaules kara mācību darbs turpinājās. Tika atvērta 7.klase. 1951.gadā 
atvēra 8.klasi, 1952.gadā – 9 klasi.

Tika  likts  pamats  Vārkavas  vidusskolai.  Pirmais  vidusskolas  izlaidums  bija 
1956.gadā. Šo klasi audzināja Kazimirs Paukšte.

Gāja gadi.  Vecā muižas ēka kļuva par  šauru.  Nebija sporta zāles,  trūka telpu 
kabinetu iekārtošanai.

Vārkavas vidusskolas jaunā ēka

1978.gada nogalē vēra durvis jaunuzceltā skola. Vecaja skolā, bijušajā muižas 
pilī, tagad atrodas Vārkavas novada dome.



1. Vārkavas  novada  skolu  vēstures  materiālus  vācis 
Vārkavas  vidusskolas  bijušais  vēstures  skolotājs 
Jāzeps Pīzelis (1928.-1991.)

2. Izmantoti arhīva materiāli.
3. Sliceviča, A.Vilmaņa atmiņu pieraksti.

VĀRKAVAS MUIŽAS UN PILS VĒSTURE

19.gs. Vārkavas folverks kļuva par patstāvīgu muižu, un tad arī tika uzcelta mūra 
pils Vārkavā. M.fon Reuts  muižas īpašnieks bijis 1866.gadā. Aptuveni šajā laikā, pēc 
vecās kungu mājas nodegšanas, uzcelta Vārkavas muižas pils (1920.g. Pieminekļu 
valdes materiālos atrodams fakts, ka pils celta 1865.g.). Ēka varētu būt celta arī agrāk 
un šai laikā papildināta, par to liecina papildus portiks klasicisma stilā. Pati pils – 
villas  tipa,  dominē gotiskie  elementi,  ampīra  stils.  Pie  tās  – parks ar  eksotiskiem 
kokiem, dīķi. Pils priekšā ir bijušas puķu dobes, kurās šobrīd saaugušas lielas egles 
un citi koki – iespējams kādreiz sastādītas kā dekoratīvi elementi. 19.gs. beigās muiža 
– ievērojams amatniecības un rūpniecības centrs. Darbojušās tvaika dzirnavas, alus 
darītava, stikla rūpnīca. 

1912.gadā muiža un Vārkavas pils piederējusi poļu muižniekam Benislavskim, 
un jau minētajā gadā viņš to pārdevis miljonāram, dzelzceļu būvētājam Krievijā un 
Persijā – Doremidontam Aļeiņikovam (1866.g. – 1919.g.), kurš bija pēdējais muižas 
īpašnieks. Muižā apmeties viņš veica lielus remontdarbus, ievilka elektrību, uzbūvēja 
ūdensvadu,  dzirnavas,  kokapstrādes  un  vilnas  apstrādes  darbnīcas,  pirka 
lauksaimniecības mašīnas, vieglo automašīnu. 1919.gadā lielinieki muižu izlaupīja, 
izpostīja.  To  D.Aļeiņikovs  smagi  pārdzīvo,  saslimst  un  mirst.  1920.gada  Latvijas 
valdība  muižu  nacionalizē,  bet  1922.gadā  Vārkavas  pili  nodod  Vārkavas 
2.pamatskolas lietošanā.

Izmantoti arhīva materiāli

VĀRKAVAS DRAUDZES BAZNĪCAS VĒSTURES LAPPUSES

Nu jau vairāk nekā 130 gadu visā plašā apkārtnē tālu redzami Vārkavas baznīcas 
torņi un zvanu skaņas ik svētdienu aicina ticīgos cilvēkus uz dievkalpojumu. Kāda 
tad ir Vārkavas baznīcas vēsture?

Pāršķiram  vēl  un  vēlreiz  vārkavieša  Ontona  Dzeņa  atmiņu  krājumu  „Muna 
dzeive” un lasām rindas,  kas dod kaut  īsu ieskatu par  Vārkavas baznīcas vēsturi: 
”Pyrmais  cīms  voi  sola  vorkavīšūs  ir  bejis  Vylcāni.  Vorkovas  pogostā  beja  divi 



Vylcanu cīmi. Vīni Vylcāni Latvijas laikā tyka pīvīnoti Leivonu pogostam. Pīļaujams, 
ka tī beja ūtrī Vylcāni uz Preiļu pogosta rūbeža. Natoli nu Vylcānim, kaidu trešū daļu 
kilometra  nu Klyčkas  patmaļom ir  calta  pyrmo Vorkovys bazneica,  kuras  pamata 
akmiņi veļ beja radzami Latvijas neatkarības laikā.”

Par to, ka šīs baznīcas pamati vēl bija redzami, liecināja Anna Kivleniece, kuras 
vecvecāki dzīvoja Ančkinos un atcerējās pirmās baznīcas vietu, kurai garām braukuši 
uz Klyčkas dzirnavām.

Kā stāsta arhīva materiāli, Vārkavas draudze tika nodibināta 1670.gadā.  Varētu 
būt, ka pirmā Vārkavas baznīca darbojusies jau līdz 1670.gadam. Visvecākā metriku 
grāmata (Vārkavas baznīcas metriku grāmata), kas vēl bija saglabājusies pirms otrā 
pasaules kara, sākta rakstīt 1758.gadā. Šajā grāmatā stāstīts, ka Vārkavā vēl nav bijis 
sava prāvesta.  Ticīgos apkalpoja tēvi jezuīti  no Preiļiem, kur viņiem bijusi  misiju 
māja. Kristību grāmatā 1758.gada 7.septembrī ieraksts:  ”Es, Jāzeps Butoniz’s S.J., 
izbraucis  misiju  nolūkā  no  Preiļu  misijas  mājas  uz  Vārkavu,  nokristījis  Ievu 
Kivlinīks.”

Pēc ierakstiem kristību grāmatā redzam, ka pirmā Vārkavas baznīca darbojās 
apmēram  līdz  1803.gadam.  Šī  pirmā  Vārkavas  baznīca  minēta  jau  daudz  agrāk. 
1748.gadā sastādītajā muižas inventāra sarakstā.  Šis inventāra saraksts ir atrodams 
arhīva fondā „Grāfu Borhu dzimtas arhīvs” (2598.fonds, 1.apraksts, 45.lieta). Preiļu 
muižas  Vārkavas  folverkā  minētas  koka  dzīvojamās  ēkas,  augļu  dārzs  un  koka 
baznīca.

Prāvesta  Kazimira  Dovgialoviča  darbības  laikā  (1900.g.-  1906.g.)  uzstādīts 
piemineklis – krusts pirmās Vārkavas baznīcas 100 gadu jubilejai. Tagad tas atrodas 
pie  pašreizējās  baznīcas  galvenajām durvīm baznīcas  dārzā.  Tajā  lasām ierakstu: 
”Mēs  Tevi  pielūdzam un  godinām Jēzu  Kristu,  jo  ar  krustu  esi  atpircis  pasauli. 
1901.gada jubilejas atcerei Vārkavas draudze šeit uzstādīja krustu.”

Par Vārkavas baznīcas vēsturi sīkāku ziņu nav, jo draudzes arhīvs divos lielos 
ugunsgrēkos, it sevišķi 1923.gadā, gāja gandrīz viss bojā. Pavisam draudzes arhīvs 
iznīcināts 1941.gadā, kad padomju varas pārstāvji to atņēma prāvestam un aizveda 
projām  visas  metriku  grāmatas  –  kristību,  laulību,  miršanas  u.c.  Šīs  Vārkavas 
baznīcas vēstures grāmatas gājušas bojā cilvēku neapzinīgās rīcības dēļ.

Pirmais prāvests Vārkavas draudzē bijis Stanislavs Urbanovičs, un iespējams jau 
viņa  darbības  laikā  uzcelta  otrā  Vārkavas  baznīca.  Viņa  darbības  laiks  Vārkavas 
draudzē 1803.-1813.g. par otro Vārkavas baznīcu atkal lasām Ontona Dzeņa „Muna 
dzeive”:”Ūtro Vorkavas bazneica ir tykuse calta pi tylta, kas vad pori Dubnas upei, 
uzkaļņeņā. Tei beja klot pi Vorkovas muižas. Ir nūstosti, ka zvons, kas atvasts dēļ šos 
bazneicas, īkrits upē un naasūt izcalts, jo upe tamā vītā ir bejuse ļūti dziļa.”

Par šīs baznīcas zvaniem ir dzirdētas vairākas teikas. Lūk, viena no tām:
„Senejūs  laikūs  Vorkovā  zemnīki  uzcāluši  bazneicu.  Zvonu  sokumā  nabeja. 

Beidzūt kodā zīmā zvonus dabova. Vorkovīši ar zyrgim rogovos tūs atvede. Pīsiejuši 
zyrgus,  poši  gojuši  sasasiļdeitīs.  Bazneica  beja  iz  augsta  Dubnys  krosta.  Nu  tos 
vadusi taceņa iz Dubnu. Zīmā tei bejusi apladovus i slydona. Vins nu zyrgim socs 
spardeitīs i sagrīzs rogovys. Zvoni izšļukušy nu rogovom i sokuši sleid’āt iz Dubnu. 
Cylvāki  nalaimi  pamanejuši  par  vālu,  i  globt  vaira  niko navariejs.  Zvoni  īkrytuši 
Dubnā. Nu to laika vālai vokorā varūt dzierd’āt nu Dubnys zvonu skaņis.”



Teica Ainārs Gavars  
Berezovka

Par otro Vārkavas baznīcu stāsta arī Kursīšu dzimtas piederīgie, kuru māja ir 
uzcelta pie bijušās otrās baznīcas Dubnas krastā. Pašlaik tur dzīvo Anna Kursīte, kura 
nostāstu noklausījusies no Kursīšu vectēva. Viņa atceras: ”Šytū vītu agrok sauce par 
Pļevnom. Ari tagad zemis gromotā ir tys pats nūsaukums. Senejūs laikūs šytamā vītā 
acarodusīs  Vorkovys  bazneica.  Kotru  pavasari  Dubna  porplyudus.  Iz  bazneicu 
cytodok  navariejs  tikt  kai  tikai  ar  laivu  voi  plūstu.  Tai  nu  plyudu  vorda  radīs 
nusaukums – „Pļevnas”.

Bazneica tyka porcalta iz vītu, kur tagad acarūn bazneicys augļu dorzs. Tymā 
vītā, kur ūtrajai bazneicai beja lelais oltors, tyka īstodeits ūzuls.”

Teica Anna Kursīte dz.1937.g.
Vārkava 

Kursīšu svētozols

Tagad šis ozols izaudzis lielākais visā apkārtnē. To dēvē par Kursīšu svētozolu. 
Pēc  šīs  mājas  saimnieces  novērojumiem,  vajag  tikai  apsēsties  pie  ozola  vai  tam 
pieskarties, paliek vieglāk, cilvēks nomierinās, pat galvassāpes pāriet.

Otro koka baznīcu pārcēla. ”Trešo Vorkovas bazneica beja kaidu vīnu verstu toli 
uz dīnvydim nu vacos, aiz kuras natoli ir bejis krūgs, tyvu pi tagadejos plebanijas 
augļu dorza,” tā stāsta Ontona Dzeņs.

Kristību grāmatā bija minēts, ka otrais Vārkavas draudzes prāvests bija Antons 
Vičuļskis,  tas  strādājis  no  1813.g.  –  1846.gadam.  Vecie  cilvēki  liecina,  ka  viņa 
darbības laikā otra baznīca tika pārcelta un uzbūvēta trešā.

Pēc  prāvesta  Vičuļska  trešajā  Vārkavas  baznīcā  strādāja  (1850.  -1872.g.) 
Laurentijs  Girdvoīns.  Pēc  viņa  par  Vārkavas  draudzes  prāvestu  strādāja  Andrejs 
Čegiss (1873.g.-1900.g.). Šajā laikā (1882.g.) trešā koka baznīca pārcelta uz Vanagu 
kapiem, kur tā darbojās gan kā kapliča, gan baznīca. Šī koka baznīca tika uzcelta uz 
mūrētu akmeņu pamata un darbojās līdz 1934.gadam. Tad Vanagu draudzē sāka celt 
jaunu mūra baznīcu. Trešās baznīcas vietā tagad stāv piemineklis – krusts.



Tagadējā – ceturtā Vārkavas baznīca uzcelta prāvesta Čegisa laikā un darbojas 
jau 130 gadu. Vārkavas baznīcas sienā pie lielajām ieejas durvīm iemūrēta akmens 
plāksne. Tajā iegravēts: ”Prāvesta A.Čegisa gādībā šī baznīca sākta mūrēt 1877.gada 
18. jūlijā uz M.Reuta zemes ar draudzes līdzekļiem un A. Fialkovska atbalstu.” Reuts 
bijis grāfa Borha muižu pārvaldnieks, vēlāk īpašnieks.

Vārkavas baznīca

Baznīca uzcelta 1880.gadā. Tā celta no akmens, torņi no ķieģeļiem par draudzes 
līdzekļiem un ar draudzes atbalstu, veltīta Vissvētākās Trīsvienības godam. Vārkavas 
baznīcas celšana cariskās Krievijas pārkrievošanas laikā bija saistīta ar cara ierēdņu 
pretestību un daudzu citu grūtību pārvarēšanu. 

Notikumu  par  baznīcas  pamatu  likšanu  atceras  Ignats  Pabērzs(dz.1902.g. 
Vārkavas  pagastā).  Viņam  pastāstīja  tēvs  Jānis  Pabērzs(dz.1854.g.),  kurš  bija 
baznīcas pilnvarotais un daudz palīdzēja celtniecības darbos. Jānis Pabērzs stāstījis, 
ka tad, kad baznīcas pamati bija jau iemūrēti, daži cilvēki apsūdzējuši prāvestu par to, 
ka pamati  neatbilst  iestādēs apstiprinātajam plānam.  No Daugavpils  ieradušās  trīs 
augstas amatpersonas, lai pārbaudītu baznīcas celšanas darbus un apcietinātu prāvestu 
Čegisu. Bija 25.marts – Jaunavas Marijas pasludināšanas diena. Uz veco baznīciņu 
bija  sanācis  ļoti  daudz cilvēku kā no Vārkavas,  tā  citām draudzēm, lai  piedalītos 
dievkalpojumā. Cilvēki ielenkuši augstos ierēdņus, rādījuši mazo baznīciņu, kas nav 
piemērota  tik  daudziem  dievlūdzējiem.  Beidzot  augstās  amatpersonas  aizbrauca, 
teikdamas: ”Dariet, bet negriezieties pie mums ar sūdzībām!”

Par draudzes locekļu lielo atbalstu baznīcas celtniecības darbos liecina daudzi 
nostāsti. Tā Vārkavas baznīcas kora ilggadējā dziedātāja Monika Vaivode atceras – 
viņas vectēvs Kunickis no Dolgī Bora stāstījis, ka ziedojis savu sakrāto zelta naudu 
Vārkavas jaunuzceltās baznīcas ērģeļu iegādei.



Vārkavas draudzes koris 1977.gadā

Lazdāns  Jānis  no  Dubencas  atcerējies  savas  vecmātes  stāstīto,  ka  Vārkavas 
sievietes  palīdzējušas  baznīcas  celtniecības  darbos.  Kad  vajadzēja  mūrēt  baznīcas 
torņus, sievietes likušas ķieģeļus nastiņās un nesušas pa trepēm uz augšu mūrniekiem. 
Nekādas tehnikas tad nebija. Visus darbus veica ar rokām. Tekla Lazdāne atceras sava 
vectēva Andriva Vaivoda no Lielajiem Kursīšiem stāstīto: ”Muns vactāvs stosteja, ka 
Vorkovys  bazneicys  greidu  taiseja  nu  radz’om,  kurys  atvede  ar  zyrgim.  Vactāvs 
atvede pošu lelū radzi, kuru īlyka bazneicys veirīšu pusī, kur acarūn poši pādejī sūly. 
Šū dorbu veice zīmā.”

Teica Tekla Lazdāne  dz.1925.g.
Dubenca   

Prāvests Čegiss miris 1900.gadā, apbedīts Vārkavas kapos. Jau minētais autors 
Ontons Dzeņs stāsta:”Mani beja kristejis bazneickungs Čegiss, pi īstyprynošonys jis 
beja maņ par krysttāvu. Bazneickungu es pazynu nu bierneibys laikim, jo jis bīži vīn 
brauce cīmā pi muna tāva un motes. Čegess beja gara auguma un spēceigs. Stosteja, 
ka  jis  varūt  ar  rūkom pokovu  izlīkt  taisnu.  Jo  laikā  tyka  izcalta  tagadejo  myura 
bazneica.”

Daudzi prāvesti ir strādājuši, lai pabeigtu un iekārtotu Vārkavas baznīcu. Bez jau 
minētajiem  vēl  var  nosaukt  Jāni  Kazenasu  (1906.-1920.g.),  Augustu  Sliceviču 
(1920.-1926.g.),  Antonu  Rukmani  (1926.-1927.g.),  Boleslavu  Lavrinoviču 
(1935.-1942.g.), Leonu Garško, Jāzepu Āri(1966.-1974.g.).

Īpaši  jāatzīmē  prāvests  Vladislavs  Zundo  (1927.-1935.g.).  Viņš  par  draudzes 
līdzekļiem uzcēla tagadējo skaisto draudzes māju 1923.gada nodegušās vietā. Tika 
uzliks  jauns  skārda  jumts  baznīcai,  atjaunots  žogs  ap  baznīcu,  uzbūvētas  jaunas 
lievenes baznīcas galvenās ieejas priekšā.



Kopš 1974.gada par Vārkavas draudzes prāvestu strādā Onufrijs Pujāts. Iesvētīts 
par prāvestu 1959.gadā. Viņš veica lielu darbu, atjaunojot baznīcu 100 gadu jubilejai 
(1977.g.). Veco radzes grīdu noklāja ar fajansa plāksnītēm. 

Vārkavas draudzes un baznīcas kora dalībnieki kopā ar prāvestu O.Pujātu 2003.gadā

Prāvests  daudzus  gadus  apkalpoja  ne  tikai  Vārkavas,  bet  arī  Znotiņu  un 
Aizkalnes draudzes. Pašlaik apkalpo Vārkavas un Aizkalnes draudzi. Darbs, ko veic 
prāvests, milzīgs. Tas prasa pārcilvēcisku spēku. Mūsu Pujāts ir prāvests – leģenda – 
tā viņu vērtē vārkavieši. Lai Dievs viņam atmaksā par visu, dod spēku un izturību 
draudzei tik nozīmīgā un vajadzīgā darbā!

Skan baznīcas zvani, šalc vējā Vārkavas svētozols un stāsta par cilvēkiem, kas 
šeit  dzīvoja ,  strādāja,  kas bija stipri  savā ticībā Dievam. Viņu vārdi ievīti  sirmās 
teikās un nostāstos, mūžam būs dzīvi.

Izmantotie  materiāli:
1. Mons.Dz.K.Ruča raksti žurnālā „Gaisma” 1972.g. Nr.4, 1980.g.Nr.3
2. Ontons Dzeņs „Muna dzeive” I daļa
3. Vārkavas novada iedzīvotāju atmiņu nostāsti.
4. Arhīva materiāli.







DAŽAS LAPPUSES NO VĀRKAVAS NOVADA FOLKLORAS KOPAS 
„VECVĀRKAVA”  DZĪVES

Ir  1973.gads.  Gatavošanās  latviešu  dziesmu  svētku  simtgadei.  Arī  Vārkavas 
novadā.  Kolhoza  sekretāre  noorganizē  Vārkavas  apkārtnes  jaukto  kori.  Notiek 
gatavošanās  rajona dziesmu svētkiem.  Mums,  Vārkavas  sievām,  tai  laikā jau bija 
nodibināts  ansamblis.  Protams,  mūsu  ansamblis,  kuram  tai  laikā  vēl  nebija 
nosaukuma,  tika  iekļauts  korī.  Pēc  dziesmu  svētkiem,  kuri  notika  rajonā,  mūsu 
ansamblis,  kurā  bijām  tikai  6  dalībnieces  –  Lazdāne  Tekla,  Brakovska  Marta, 
Kriškāne  Anastasija,  Vilmane  Janīna,  Dzene  Antoņina,  Dzene  Marija  –  turpināja 
dziedāt korī. Kolhozs bija iedalījis līdzekļus pat tērpu iegādei.

Tai laikā repertuārs bija dažāds. Pārsvarā dziesmas gan latviešu, gan latgaliešu 
valodā.  Piedalījāmies  gan kolhoznieku atskaites  sapulcēs,  gan kapusvētkos,  bērēs, 
kāzās, dažādos citos sarīkojumos. Dziedājām skolotāja Kleina vadībā, gan skolotāja 
Viktora Lāča un visilgāk Bonifācija Lazdāna vadībā.

Mūsu  skaitliskais  sastāvs  arī  auga.  No  sešām  dziedātājām  reizēm  bijām arī 
divpadsmit un trīspadsmit dziedātājas. Žēl, ka trīs no dziedātājām – Marta Brakovska, 
Anna Upeniece, Ināra Ančupāne – aizgāja mūžībā. Lai viņām mūžīgs miers.

Folkloras kopa „Vecvārkava” pie Preiļu parka vārtiem 20.gs. deviņdesmito gadu sākumā.

90-tajos gados vairāk pievērsāmies tikai folklorai. Dziedātājām gan mūsu pašu 
senāko laiku sievu dziedātās dziesmas, gan vadītāja ieteiktās folkloras dziesmas, gan 
arī  tās,  kuras  atcerējās  pašas  dziedātājas.  Piemēram,  Lazdānes  Teklas  dziedāto 
dziesmu  „Visi  vieji  mani  pyute”,  Helēnas  Plones  „Auga,  auga  apineitis”  u.t.t. 
Dziesmas dziedājām un vēl  tagad dziedam tikai  latgaliski.  Nu jau folkloras  kopu 
saietos skan tikai latgaliešu dziedātās dziesmas. Brīnums, cik skanīgas ir latgaliešu 



dziesmas!

                  
„Vecvārkava” Vārkavas novada FOLKLORAS SVĒTKOS

Bieži iznāk tikšanās ar citām rajona folkloras kopām. Mūsmājās ir ciemojušās 
Vydsmuižas,  Preiļu  „Mūdernīki”,  „  Naktineica”  ,  Preiļu  „Leiči”,  Riebiņu 
„Jumaleņa” , „Turki” , Līvānu folkloras kopa „Ceiruleits”, Arendoles „Dzeipurs” u.c. 
kopas no kaimiņu rajoniem. Braucam paši jo bieži ciemos uz Aizkalni, Vydsmuižu, 
Arendoli,  Riebiņiem, Leičiem u.c.  Braucām uz Ludzu ,  kur  notika folkloras kopu 
skate.  Tāpat  bijām uz  atceres  dienu  Rēzeknes  rajonā  „Kolnasātā”,  Jāņa  Klīdzieja 
dzimtajās mājās.

Rīkoti daudz un dažādi kopīgi pasākumi. Piemēram, „Dubnas viļņi”, „Maizes 
svētki”, folkloras kopu saieti, kuri notiek ik gadus Vārkavā.

2005. un 2006.g. bija intensīvs darbs, lai mūsu – latgaliešu dziesmas skanētu un 
izteiktu seno latgaļu dzīves veidu, darbu, atpūtu.

„Vecvārkava” festivālā „Baltika – 2006” , Rīgā pirms uzstāšanās Kongresu namā.

 Tā 2006.gada jūlijā bija iespēja aizbraukt uz folkloras festivālu „Baltika-2006”. 
Dziedājām gan Rīgā Kongresu namā, gan Tukumā, gan Kuldīgā. Bija iespēja pabūt 



Jūrmalā, atpūsties un uzkrāt spēkus tālākām gaitām. 2008.gada jūlijā piedalījāmies 
XXIV vispārīgajos latviešu Dziesmu svētkos un XIV Deju svētkos Rīgā.

Atmiņas teica folkloras kopas „Vecvārkava” dalībniece Marija Dzene 
Vārkavā

VĀRKAVAS VIDUSSKOLAS FOLKLORAS KOPA „VŌLYUDZEITE”

Vārkavas vidusskolas folkloras kopa „Vōlyudzeite” sāka savas gaitas pirms 30 
gadiem. Tā bija pirmā skolēnu folkloras kopa valstī. Tās dzimšanas laiks – 1978.gada 
rudens,  kad  šīs  skolas  latviešu  valodas  un  literatūras  skolotāja  Janīna  Vilmane 
rosināja skolas labākās dziedātājas mācīties novada dziesmas. Palīgos nāca bijušais 
mūzikas  skolotājs  Viktors  Lācis.  Meitenēm  dziesmas  iepatikās,  un  tā  izveidojās 
folkloras kopa „Vōlyudzeite”.

Ansamblim  vajadzēja  izdomāt  nosaukumu.  Meitenes  atcerējās  tikšanos  ar 
dzejnieku Pēteri  Jurciņu  iepriekšējās  Dzejas  dienās  un  viņa dziesmu „Vālodzīte”. 
Toreiz šī dziesma bija populāra. „Mēs protam sasaukties kā vālodzes bērni,” vecāko 
klašu skolēnu vidū radās spārnots izteiciens. Vienkāršo tautasdziesmu pievilcība bija 
stiprāka par  estrādes melodiju īslaicīgo popularitāti,  un tā radās kopas nosaukums 
„Vōlyudzeite”.

Dziesmotais ceļš, kurā bija gan šaubas un meklējumi, gan kļūdas un panākumi, 
bija sācies.  Pēc pirmā mēģinājuma dienas bija pagājis  tikai  mēnesis,  kad skanīgo 
balsu  īpašniecēm  vajadzēja  uzstāties  Preiļu  kultūras  namā.  Visām meitenēm bija 
uztraukums,  bet  reizē  arī  sajūsma  par  latgaliešu  tautasdziesmu  skaistumu.  Te 
Vārkavas meitenes apbrīnoja, par viņām jūsmoja, jo viņas šeit bija visjaunākās. Arī 
meitenes, pirmo reizi tiekoties ar rajona folkloras kopām, daudz varēja mācīties no 
tām.



 
Pirmās „Vōlyudzeitis” 

Trīs nedēļas vēlāk gaidīja vislielākais pārbaudījums – Rēzeknē notika Latgales 
folkloras dienas. Vārkavu pārstāvēja jaunā folkloras kopa „Vōlyudzeite”, arī te, starp 
visas Latgales folkloras kopām, viņas bija visjaunākās. „Vōlyudzeites” izpildījumā 
skanēja Vārkavā noklausītas dziesmas „ Uz augstim kolnim”, „Pādejos rūzis sieju”, 
„Siedieja  moseņa  aiz  gaļdeņa”,  „Auga,  auga  apineitis”.  Tika  stāstītas  novadā 
noklausītas pasakas, teikas, anekdotes.

„Meiteņu  uzstāšanās  bija  nozīmīga  un  simboliska,”  atzīst  dzejnieks  Knuts 
Skujenieks. „Tā ir sēkla, kas mesta visauglīgākajā zemē – skolu jaunatnes apziņā.” 
Pirmās  „Vōlyudzeites”  bija  desmit  meitenes:  Rita  Šņepste,  Vija  Znotiņa,  Irēna 
Brakovska,  Alla  Trifonova,  Daina  Čeirāne,  Ruta  Spūle,  Lidija  Čeirāne,  Astrīda 
Dzene, Terēze Augšpūle, Inguna Kokina.

Panākumi  tika  gūti  arī  Rīgā.  Tālāks  izbraukums  uz  Mihailovsku.  Tur  tika 
aizvestas mūsu dziesmas un rotaļas. Viena no tām „Lūkoj mani, momuleņa.” Tika 
sagatavots  latgaliešu  kāzu  uzvedums  „Es  izgoju  tauteņos”.  Ar  to  aizbraucām  uz 
Utenas 6.vidusskolu.

Vislielāko  gandarījumu  deva  uzstāšanās  TV  studijā  raidījumā  „Še  dziedāju, 
gavilēju”. Tad „Vōlyudzeiti” klausījās visa valsts. Visa valsts varēja skatīties filmu 
„Rūtoj saule, rūtoj bite”, kurā bija redzamas arī Vārkavas dziedošās meitenes.

Galvenais nav panākumi, bet darītprieks, pamudinājums tiem, kas mums seko. Ir 
jau labi dzirdēt par sevi atzinības vārdus, bet lielāku prieku dod apziņa, ka aizrautība 
ar tautasdziesmu nav tikai mūsu daļa, ka ir šī darba turpinātāji,” priecājas meitenes, 
kas jau sen beigušas skolu un kuru bērni tagad ir mazie vōlyudzāni.



„Vōlyudzeite” aktīvi iesaistījusies „Pulkā eimu, pulkā teku” pasākumos, dzied 
savā rajonā, brauc ciemos pie kaimiņiem. Katru pavasari pulcējas Rīgā, lai kopa ar 
visas Latvijas  folkloras mīļotājiem,  skolu jauniešiem, dziedātu,  dejotu,  apmainītos 
savā  pieredzē,  smeltos  jaunas  idejas.  „Vōlyudzietes”  dziedātās  dziesmas  skan  arī 
šodien, skan rītdienai.

Teica viena no „Vōlyudzeites” pirmajām dalībniecēm Astrīda Dambīte (Dzene)  

VĀRKAVAS NOVADA FOLKLORAS KOPA „DZEIPURS”

Lai es gāju, kur es gāju,
Pilna dziesmu vācelīte.

Bija laiks,  kad Arendole bija Dieva un laicīgās varas pamesta pagasta nomale. 
Nebija baznīcas, nebija skolas – bija tikai bibliotēka. Pēc  vairākiem gadiem Arendolē 
cilvēku kultūras un gara dzīvei atvērās divi likvidētie atbalsta punkti – baznīca un 
skola.

1995.gada februāris. Arendoles pamatskolas skolotājas un vietējās sievas sanāca 
kopā Arendoles bibliotēkā,  jo bija apnikusi  tā pelēkā ikdiena.  Izveidojās folkloras 
kopa.  Sākums  bija  grūts,  jo  nebija  pastāvīga  vadītāja.  Pirmie  mēģinājumi  notika 



Stanislava Malnača vadībā.  Pēc tam folkloras kopu vadīja  Arendoles pamatskolas 
dziedāšanas skolotājs Andrejs Vingris,  kurš arī  tagad ir  šīs  kopas muzikālās daļas 
vadītājs.

Un tā mēs sākām darboties – tajā laikā vienīgais Rožkalnu pagastā pašdarbības 
kolektīvs, vienīgais dziedošo sievu pulciņš, kuram vārds bija dots – „Dzeipurs”. Ar 
Rožkalnu  pagasta  priekšsēdētājas  Astrīdas  Spuriņas  atbalstu  vienu  reizi  nedēļā 
pulcējāmies  Aendoles  bibliotēkā  un  dziedājām –  Veronika  Kokina,  Nora  Kokina, 
Ženija  Cirša,  Marija  Salceviča,  Janīna  Ancāne,  Iveta  Rokjāne,  Biruta  Karakone, 
Silvija Gailuma. Kamēr bija Arendolē skola, dziedāja arī skolēni.

Folkloras kopa „Dzeipurs” Līvānos 2008.gada maijā

2005.gadā  Vārkavas novada Arendoles folkloras kopa „Dzeipurs” atskatījās  uz 
desmit skanīgiem, dziedošiem gadiem. Pa šiem gadiem piedzīvoti gan priecīgi, gan 
ne tik priecīgi notikumi, bet nekad nav zudusi vēlme dziedāt savam un citu priekam. 
Arendolē folkloras tradīcijas vienmēr ir bijušas cieņā. „Dzeipura” repertuārs sastāv 
no  dažādām  dziesmām,  kas  piemērotas  visiem  dzīves  gadījumiem  –  darbam  un 
godiem: kāzām, kristībām, talkām, jubilejām.

Mūsu dziesmas ir skanējušas ne tikai Vārkavas novadā, rajonā, bet arī folkloras 
festivālā  „Noķer  zivtiņu”  Lietuvā  2006.gadā,  bet  2008.gadā  „Dzeipurs”  piedalījās 
Latvijas dziesmu svētkos.

Folkloras kopas  „Dzeipurs”  dziesmu kamolu turpina tīt  Janīna Ancāne,  Marija 
Salceviča, Valentīna Grigorjeva, Jānis Krūmiņš, Juris Keišs un muzikālais vadītājs 
Andrejs Vingris.   

Marija Salceviča, Arendoles bibliotēkas vadītāja, 
atbildīgā par folkloras kopas „Dzeipurs” organizatorisko darbu.







VAIVODE FRANCIŠKA

Dzimusi 1929.gadā Šķilteru ciemā. Ģimenē bija divas māsas un viens brālis. 
Dzīves apstākļi bija grūti. Pavasaros Dubna pārplūda, visi sējumi apslīka, saimniecība 
izputēja.  Mācījās Vanagu pamatskolā,  beidza 4 klases.  Dzīve bija smaga. Strādāja 
Vanagu skolā par apkopēju, tagad ir pensionāre. Franciškas māte Ieva Patmalniece 
bija  liela  dziedātāja,  zināja  daudz  dziesmu.  Arī  viņas  meita  Franciška  daudz 
iemācījusies  no  savas  mātes.  Bija  pierakstījusi  veselas  divas  klades  ar  mātes 
dziesmām. Kad veco skolu jauca, abas pazuda. Tagad Franciška dzied tās dziesmas, 
kuras iegaumējusi  no galvas. Viņai patīk dziedāt gan vienai,  gan kopā ar Purviņu 
Eleonoru.



DZENE  KSAVERIJA

Dzene  Ksaverija  dzimusi  1912.gada  13.jūlijā  Preiļu  rajona  Daugavīšos. 
Apprecējās 1931.gadā ar Dzeni Jāni Dzeņos. Ir dzemdējusi 11 bērnus, tā kā ģimene 
bija  liela,  dzīvoja  trūcīgi.  Bērnus  nevarēja  sūtīt  uz  skolu,  lai  mācītos  tālāk.  Vīrs 
nomira,  kad  jaunākajam bērnam bija  tikai  trešais  gadiņš.  Strādāja  kā  mācēja  un 
izaudzināja bērnus. Nebija skumīga, priecājās ar visiem reizē. Bija reizes, kad maizes 
nebija, piena nebija, izdzīvoja ar kartupeļiem, ogām un sēnēm. Ksaverija glabā seno 
tautas  gudrību  –  sakāmvārdus,  parunas,  ticējumus.  Dziedot  remdēja  bēdas.  Senās 
dziesmas sirmā māmuļa saglabājusi līdz vecumam.



ANNA KURSĪTE

Dzimusi 1937.gadā Aizkalnes pagasta Jegorišku sādžā. Ģimenē bija 5 bērni – 
trīs meitas un divi brāļi. Mamma saslima, kad Annai bija 7 gadi. Palika tēvs viens ar 
maziem bērniem. Anna bija vecākā no viņiem. Tēvs bērnus laida skolā, cik varēja. 
Meitene  mācījās  Niedru  pamatskolā,  beidza  4  klases.  Tālāk  mācīties  nebija 
iespējams. Vecākajai meitenei bija jāveic visi sieviešu darbi ģimenē un jārūpējas par 
jaunākajiem brāļiem un māsām, vēlāk arī jāiet strādāt kolhozā. 21 gada vecumā Anna 
apprecējās un pārgāja dzīvot pie vīra uz Vārkavu. Visu dzīves gudrību Anna guva no 
citiem,  no  dzīves  pieredzes.  Viņa  bija  vērīga,  apķērīga,  ar  labu  izdomu,  bija 
iemācījusies visus darbus, kas dzīvē nepieciešami.

Kad  apprecējās,  bija  laba  sieva,  māte  savam dēlam Eduardam,  labi  prata 
saimniekot.  Visi  darbi viņai  šķirtin šķīrās.  Anna pazīstama plašā apkārtnē kā laba 
saimniece kāzās, bērēs, dažādos saietos. Lai arī skolā mācījusies maz, tomēr gadu 
gaitā prata apgūt seno tautas gudrību un dāvāt to tālāk citiem.



VALENTĪNA MAČĀNE

Dzimusi 1956.gada 7.janvārī Zaķīšu ciema Štagariškos. Ģimenē bija četri bērni – 2 brāļi 
un 2 māsas.  Dzīve kolhozā bija  smaga.  Maizītes  pietika,  bet  naudas  nebija.  Mācījās  un beidza 
Zaķīšu pamatskolu, turpināja mācīties Preiļu 1.vidusskolā. Sākās darba gadi. Divus gadus strādāja 
Dzilnu  pasta  nodaļā  par  pastnieci.  Aizbrauca  uz  Vecbebriem.  Sāka  strādāt,  lai  nopelnītu  naudu 
mācībām Vecbebru  tehnikumā par  biškopi.  Tā  kā  vecākie  brāļi  un  māsa  bija  jau  aizgājuši  no 
ģimenes, vajadzēja atgriezties mājās, lai palīdzētu tēvam un mātei. 

Valentīna atceras savus bērnības un jaunības gadus, kad dzīvoja Štagariškos. Cilvēki šeit 
bija  draudzīgi,  izpalīdzīgi.  Bieži  sanāca  kopā,  padziedāja  dziesmas,  stāstīja  par  dažādiem 
notikumiem, par vecajiem laikiem. Dzīvē redzētais un piedzīvotais mijās ar izdomu, kas aizrāva 
meiteni. Stundām ilgi meitene varēja klausīties arī vectēva stāstītās pasakas, nostāstus, anekdotes. 
No mātes Valentīna noklausījusies ticējumus, dažādus vērtīgus padomus dzīvei. 

Divdesmit  gadu  vecumā  apprecējās  ar  Pēteri  Mačānu,  dzīvoja  Priekuļu  mājās,  tagad 
pārgāja  dzīvot  vīratēva  mājās  Mežarejās.  Valentīna  strādā  Vārkavas  vidusskolā  par  apkopēju. 
Izceļas ar savu čaklumu, bagāto izdomu pasauli.  Skolēni nāk pie viņas, lai klausītos Valentīnas 
interesantos nostāstus, dažādas dzīves gudrības.



PURVIŅA ELEONORA

Dzimusi 1933.gadā Silajāņos. Ģimenē bija septiņi bērni – divi brāļi un piecas 
māsas.  Dzīves  apstākļi  smagi.  Pēc  Silajāņu  pamatskolas  beigšanas  mācījusies 
Rēzeknes zooveterinārajā tehnikumā. Pirmā darba vieta Plociņos. Pēc tam pārcēlās uz 
Vanagiem, stradāja par zootehniķi. Ģimenē – trīs dēli, visi jau strādā. Eleonorai patīk 
dziedāt.  Dziesmas mācījās no savas mātes,  no citiem dziedātājiem. Dziesma viņai 
palīdzējusi  gan  priekos,  gan  bēdās.  Pēdējos  gados  daudz  dziedājusi  kopa  ar 
kaimiņieni Francišku Vaivodi. Piedalījušās dažādos pasākumos, dziedāja sava novada 
dziesmas.



MARIJA DZENE

Dzimusi 1926.gadā Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagasta Zundās. Ģimene bija 
liela  –  6  bērni.  Tā  apstrādāja  savus  22  ha  zemes.  Darba  pietika  visiem bērniem. 
Saimniecība bija pietiekoši liela, lai varētu izskolot visus bērnus. 1934.gadā Marija 
sāka apmeklēt Andrupenes 6-gadīgo pamatskolu, tad mācījās Aglonas vidusskolā, pēc 
kuras beigšanas turpināja mācības Rēzeknes pedagoģiskajā skolā.

Māte nomira agri, tāpēc ilgāku laiku Marija dzīvo pie savas vecmammas – tēva 
mammas, kura ir liela dziesmu mīļotāja. Tieši tur sākas pirmā iepazīšanās ar tautas 
dziesmām, teikām, rotaļām, deju soļiem.

1950.gadā  sākas  patstāvīgās  darba  gaitas  vispirms  Aglonas  vidusskolā,  tad 
Naudaskalna  un  Priedīšu  pamatskolās.  Visbeidzot  no  1962.gada  darbs  Vārkavas 
vidusskolā. Visus darba gadus Marija ir bijusi draugos ar latviešu tautas dziesmu un 
deju. Ilgus gadus skolā viņa vada skolēnu deju kolektīvu, ar kuru piedalās dažādos 
rajona pasākumos, tostarp arī dziesmu un deju svētkos.

Tajā pašā laikā ir starp tām dziedātājām, kas dzied folkloras kopā „Vecvārkava” 
no kolektīva pašām pirmajām dienām. Tā mīlestība uz dziesmu un deju iet līdzi visā 
mūža garumā. Mīlestību uz sava novada daiļradi Marija ielikusi pūrā savai meitai 
Astrīdai un abām mazmeitām Agnesei un Aivai.



ELEONORA ONCKULE

Dzimusi 1934.gadā Preiļu rajona Dambīšos. Viņas brālis Bronislavs Spūlis beidzis 
augstskolu un bija pazīstams sabiedriskais darbinieks. Tagad Preiļu rajonā katru gadu 
piešķir  Bronislava  Spūļa  prēmiju  par  izcilu  ieguldījumu  rajona  attīstībā,  vēstures 
izpētē un kultūrā. Eleonorai dzīves apstākļi smagi. Māte nomira, kad meitenei bija 
tikai 4 gadi.

Eleonora mācījās Dambīšu skolā. Kad skolu likvidēja, Eleonora turpināja mācīties 
un pabeidza Vanagu pamatsolā 7.klases.

Jaunībā dzīvoja Melnajā zemē. Tā bija vieta, kur daudz labu dziedātāju. Eleonora 
atceras  to,  ka  bieži  bija  vakarēšanas,  kur  pulcējās  jaunieši,  dziedāja  sava  novada 
dziesmas,  gāja  rotaļās,  stāstīja  pasakas,  teikas.  Arī  darbā  gāja  ar  dziesmu. 
Pazīstamākās  folkloras  teicējas,  novada  dziesmu  zinātājas  bija,  Prīkule  Solomeja, 
Lāce – bijušā Vārkavas vidusskolas dziedāšanas skolotāja māte. Mīlestību uz sava 
novada dziesmu Eleonora paņēmusi līdz visam mūžam. Viņa arī mācīja savu meitu 
Zitu mīlēt dziesmas. Viņas meita dziedāja folkloras kopā „Laiksne”. Arī tagad viņa 
cieši saistīta ar folkloru.

Eleonora  apprecējās,  pārgāja  dzīvot  vīra  mājās  uz  Vanagiem,  kur  vīrs  bija 
elektriķis. Izaudzēja 4 meitas. Arī tagad viņa labprāt padzied kopā ar Vanagu sievām.



MARIJA SALCEVIČA

Dzimusi 1946.gadā Vārkavas novada Vepros, daudzbērnu ģimenē. Viņai bija četri 
brāļi un trīs māsas. Dzīves apstākļi  bija smagi. Marijai  jau no agras bērnības bija 
daudz jāstrādā – ganu gaitas, vēlāk darbs kolhozā. Visi bērni iespēju robežās mācījās. 
Marija bija viena no jaunākajām. Brāļi un māsas jau strādāja un palīdzēja Marijai 
mācīties.

Viņa beidza Vārkavas vidusskolu, mācījās Rīgas vecāko pionieru vadītāju skolā. 
Pēc  skolas  beigšanas  strādāja  Arendoles  8-gadīgajā  skolā.  Kad  Arendoles  skolu 
likvidēja, Marija strādāja Upmalas bērnudārzā par audzinātāju, vēlāk Rožkalnos bija 
tautas nama vadītāja.

Nu jau 20 gadus Marija strādā par Arendoles bibliotēkas vadītāju. Regulāri cēla 
savu kvalifikāciju, bija aktīva visos kultūras dzīves pasākumos. Marija bija tā, kuras 
vadībā tapa folkloras kopa „ Dzeipurs”. Viņa vāca novada dziesmas, lai „Dzeipuram” 
būtu savs repertuārs. Nepieciešamās zināšanas darbā ar folkloras kopu Marija guva, 
apmeklējot visus folkloras seminārus gan rajonā, gan valstī.   



ANTOŅINA BUTKĀNE

Dzimusi 1927.gadā Šķilteros. Ģimenē 3 bērni. Zemīte maza, iztikšana slikta, tāpēc 
jau no bērnības bija jāstrādā pie citiem. Sešas vasaras gāja ganos pie saimniekiem. 
Mācījās Vanagu pamatskolā, beidza 5.klases. Pēc tam mācīties vairāk nevarēja. Viņa 
gāja kolhoza darbos, strādāja par slaucēju Šķilteru fermā. 

Antoņinai jau no mazotnes patika dziedāt. Viņa noklausījās, ko dziedāja vecāki 
cilvēki, iegaumēja dziesmas. Vēlāk tās iemācījās dziedāt sieviešu ansamblī. Dziesmas 
Antoņinai deva prieku, palīdzēja pārvarēt visas dzīves grūtības. Antoņina Butkāne 
ilgus gadus dziedāja arī Vanagu baznīcas korī.



VALENTĪNA VALAINE

Dzimusi  1939.gadā  Dzeņos.  Auga  daudzbērnu  ģimenē.  Mācījās  Rimicānu 
pamatskolā,  beidza  četras  klases.  Mācības  turpināja  Vārkavas  vidusskolā,  Rīgas 
celtniecības tehnikumā. Strādāja Dagdā par  celtniecības darbu vadītāju. 1961.gadā 
apprecējās, pārgāja dzīvot uz Vārkavu. Beidza Rīgas kinomehāniķu skolu. Valentīna 
strādāja Vārkavas vidusskolā par ķīmijas, fizikas laboranti, bija mājturības skolotāja 
meitenēm. Izaudzinājusi meitu Renāti, kura strādā par skolotāju Vārkavas vidusskolā, 
dēlu Valdi. Ir jau pieci mazbērni un viens mazmazbērns.

Valentīnai  bagāta  izdoma.  Savā  bērnības  dienu  zemē  Dzeņos  viņa  kopā  ar 
dzīvesbiedru iekārtojusi Sprīdīša taku, kura ievīti tautas ticējumi, folkloras tēli.   Viņa 
ir  laba  rokdarbniece.  Daudz  dzīves  gudrību  guvusi  no  mātes  Ksaverijas  Dzenes. 
Senās tautas gudrības Valentīna mācīja saviem bērniem, māca saviem mazbērniem, 
sniedz padomus tiem, kam tas nepieciešams.



MONIKA PURVIŅA

Dzimusi  1925.gadā  Krāslavas  rajona  Škipos.  Kad  viņai  bija  divi  gadi,  vecāki 
Preiļu rajona Mačānos nopirka zemi. Monika mācījās Revetovā – Raunīšos. Beidza 4 
klases, tālāk mācīties nebija iespējas, jo vecākiem nebija līdzekļu. Monikai vajadzēja 
strādāt  visus  darbus  tēva  mājās.  Apprecējās,  izaudzināja  divus  bērnus.  Dēls 
Aleksandrs palika dzīvot tēva mājās. 

Monikas Purviņas māte bija liela dziedātāja, tautas gudrību zinātāja – Domicella 
Vjakse. Viņas dziesmas ierakstījuši folkloras vācēji. Arī Monika daudz ko mantojusi 
no savas mātes. Savukārt ilgus gadus krāto novada folkloru viņa tagad māca saviem 
mazbērniem. 



VĀRKAVAS NOVADA FOLKLORAS TEICĒJI

                                      

                     MINNA RIMICĀNE                                  APOLONIJA ZIEMELE



        

             INESE PLIVDA                              VALĒRIJA SKUTELE

                         ANASTASIJA VAIVODE



                                              GENOVEFA ZARĀNE

                   LEONS BARTUSEVIČS



                                         GENOVEFA GARKALNE

Folkloras ekspedīcijas dalībnieces Antra Patmalniece, Kristīne Vaivode-Šulte, 
Jolanta Lazdāne, Ingrīda Karakone, Vineta Onckule, Anita Pastare 

teicējas Genovefas Zarānes pagalmā



Folkloras ekspedīcijas dalībnieku tikšanās ar teicēju Moniku Purviņu








