Labdien, «Latgalīšu woceleitis» lasītāji!

Tā ir «Vietējās Latgales Avīzes» tematiskā lapa, kas stāstīs par Latgales cilvēkiem un norisēm latviešu un latgaliešu valodā. Ar šo projektu vēlamies uzsvērt, ka
Latgali var tikai mīlēt, jo novadā dzīvo un strādā talantīgi un sirsnīgi cilvēki, kuri mīl darbu, savu saimi un sētu, mīl Latgali.
Tematisko lapu «Latgalīšu woceleite» (vārds «woceleite» noskatīts Pītera Smeltera 1899. gadā izdotās izlases «Tautas dzīšmu, posoku, meikļu un parunu Woceleite»
nosaukumā) atbalsta «Vietējā Latgales Avīze», kā arī Valsts kultūrkapitāla fonds un AS «Latvijas valsts meži» ar projektu konkursa «Latgales kultūras programma
2021» finansējumu.
Biedrība «Lobs.lv»

Antra Umbraško vuoc Aulejis stuostus
Egita Tereze Jonāne

A

ntrai Umbraško vēļ nav divdesmit godu, i jei ir izdavuse sovu pyrmū gruomotu «Stuosti iz Aulejis». Lai gon saruna nūtyka šūgod zīmys spolgyunē,
tūmār Antrys iudiņsteiruo latgalīšu volūda i sirds atvierteiba šū dīnu padareja
syltu. (Paļdis ari Aulejis pogosta bibliotekys vadeituojai Zinaidai Pikmanei par sarunuotū tikšonūs.) Antra atzeist, ka Auleja ir breineigu cylvāku pogosts, kur gondreiž vysi runoj latgaliski i tīši sovā breineigā Aulejis izlūksnē. Tamdeļ pīdzyma
aulejīšu stuostu gruomota.

Bet Staņislava i Juoņs Lipšāni par Auleju saceja tai:
«Pi myusu te Dīva dzeive»

Gruomotā ir Antrys fotografejis. Jai pateik biļdēt dobu, pučis, nūskanis biļdis. Pīmāram, gruomotys vuoka fotografeja topa pi kaidys stuostneicys. «Tys beja Aceitis muojuos.
Atnuoču, i jei tanī breidī ravēja pučis. Vāluok mes īguojom ustobā, i Aceite maņ īdeva
čaju, bet blokus uz golda beja kumeleitis iz avīzis. Vaicovu, voi varu nūbiļdēt tuos.
Aceite saceja – jā, varu. Maņ pošai nav tik daudz energejis, kai Aceitei (tai sauc jū visi,
bet Aceitis eistais vuords ir Anna). Jei ir fantastisks cylvāks. Cylvāki gon biļdiejuos
nagribeigi, – vīni soka, ka lokots nav lobs, citi – asūt vaci,» teic Antra. I pībylst, ka, lai
gon biļdis vuoks runoj par tū, ka tei ir sprosta gruomota, tūmār tuos saturs ir palīkūšs.
Antra prīcojās, ka Aulejis cylvāki prūt pasaceit par dzeivi tai, kai tū dora tikai Aulejā.
Bleidels Alberts, stuostūt par bierneibu, saceja Antrai, ka jam «īrause pa apakli». Bet
Staņislava i Juoņs Lipšāni par Auleju saceja tai: «Pi myusu te Dīva dzeive». Antra
uzsver: «Maņ patyka Leontinis teicīns: kai mežā kūki naleidzani, tai – cylvāki.»
Pasateicūt aulejīšu stuostim, Antra uzzynova daudz jaunu latgalīšu vuordu (aiz kotra
stuosta gruomotā ir ratūs vuordu skaidrojumi). Pīmāram, «Vītejuos Latgolys Avīzis» laseituoji varātu padūmuot, kaida ir vuordu gasnīks, grabāze, dinduorzs, škierzlots, bajarka
nūzeime. Antra poša pyrmū reizi dzierdēja vuordu «blindažs», taipat daudz vuordu īpazyna Aceitis saraksteitajā kladē.
Runojam ari par latgalīšu volūdys vuiceišonu školuos. Antra soka, ka latgaliski var
vuiceitīs fakultativi, tamdeļ ka kotrā Latgolys cīmā i nūvodā ir sova izlūksne, i tai lai arī
palīk – Latgola ar tū ir boguota. «Juorunoj latgaliski saimē, i tod latgalīšu volūda dzeivuos,» uzsver Antra.
Ikdīnā Antra vuicās (šūbreid attuolynuotai) Latvejis Lauksaimnīceibys universitatē
par lesnīku i paleidz vacuoku saimnīceibā, kas atsarūn tīpat Aulejā. «Kod beigšu studejis,
atsagrīsšu Aulejā voi koč kur tepot natuoļ. Tei ir muna sāta. Tei ir muna meiluo Auleja.»

Īskotam divi stuosti nu Antrys Umbraško gruomotys
«Stuosti iz Aulejis»

«Sajuta, ka asmu vītejuo i ka ar savejū var parunuot vairuok»

Vaicuota, kai izavielēja stuostnīkus, Antra atjūkoj, ka nikai, prosta jī asaroduoši poši,
taipat lels paleigs beja Antrys tāvs, kas ir Aulejis pogosta puorvaldnīks i zyna vysus cylvākus pogostā. Voi aulejīši ir atvārti sarunai? Antra stuosta: «Pošā suokumā dūmovu, ka
ar maņi narunuos nivīns, saceis – ej paceli. Bet saguoja cytaižuok. Suokumā cylvāki
beja mozruneigi, bet, kod suoka vaicuot maņ, kas es asmu, i kod sacieju, ka asmu
Aulejis Aivara meita, tod cylvāki suoka runuot breivuok, stuostēja daudz i interesanti.
Sajuta, ka asmu vītejuo i ka ar savejū var parunuot vairuok.»
Antra ir pateiceiga aulejīšim par jū dzeivis stuostim, tamdeļ ka školā gruomotuos,
pīmaram, par Ūtrū pasauļa karu roksta godus, faktus, i itkai tu saprūti, ka tūreiz cylvāki
dzeivova švakai. Bet kod par karu stuosta aulejīši, kas tū pīdzeivova, tod tu saprūti, ka
tys vyss beja pa eistam, jū dzeivuos līceibys uzrunoj sovaiduok i palīk tovā atmiņā uz
myužu. «Arī karā beja vysaiži, taipat kai tagad nav vīnuodu stuostu. Maņ, klausūtīs aulejīšus, beja pat šarmuļi i osorys, tamdeļ ka citi stuostūt aizraudova. Bet citi par tū
stuosteja vīgluok. Laikam gryutus nūtykumus cīš gryutai aizmierst. Bet ari cylvāki,
byudami lelūs godūs, cīš daudz kū pomņej,» soka Antra.
Kotrs stuosts ir kai moza raksteita vuorda miniatura, tamdeļ prasieju Antrai, kai jei
prota nu garom sarunom ilīkt gruomotā tikai mozumeņu. Autore paskaidroj: «Tys ir
taipat kai ar kumeleišu biļdi. Maņ vajadzēja sprostu gruomotu, tamdeļ ka cylvāki maņ
saceja, ka jī ir sprosti i ka jū dzeive ir sprosta, navajag tū lelū glanci. Tod es saprotu, ka
muna gruomota byus sprosta, kas stuosteis par cylvākim. Taida jei ari ir. Mes runovom
vairuokys stuņdis, i cylvāki stuosteja par vīnu, tod īsuoka stuosteit koč kū cytu, piec
laika pīmatynova koč kū pavysam cytu. Čut čut par itū i čut čut par tū. Likt kūpā – tys
beja gryutai, bet poši stuosti sasalyka tai, kai tī nūdrukuoti gruomotā. Tur nu manis nav
nikuo.»
Kamdēļ jaunam cylvākam ir juoroksta gruomotys? Antra atzeist, ka tei dūma raksteit
aulejīšu stuostus atguoja poša: «Aulejā dzeivoju vysu myužu i pazeistu vysus cylvākus,
kas ir maņ apkuort. Jī ir breineigi ar breineigim stuostim par sovu bierneibu, jauneibu,
dorbu. Es zynovu, ka jī ar mani var parunuot. I tod es padūmovu, ka Aulejai nav sovys
gruomotys i ka es varātu uzraksteit šūs breineigūs stuostus. Tai tei gruomota topa.
Cylvāki i tāvs saceja, ka varātu vēļ uzraksteit par tū i tū i ka juodūmoj par turpynuojumu.»
Voi taids byus – Antra pagaidam nasoka «jā».
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VANAGA ANELE
Beja maņ draugs, paboguots, sadoncāvom vīnu poļku, ūtru poļku, soka – paīsim
tuoļuok, izvalk zaļu likieri, jys parauga, es pavalku, a gords, bīzs taids. Nu guojom doncuot vaļ poļku, a es dzāruse – kai īgrīza, i nūkrytom abi div iz plača! A styprys tys
likiers gi beja valns! Vaļ vins puiss mani lyudz doncuot, a es ņā, jys vaļraiz, a es ņā, jys
tod nu pakalis īsalavej i maņ bizī kai pīlyka dodzu! Mameni aizstateju, lai izsukoj.
UMBRAŠKO PĒTERIS
Da Butkinym, Cibuļkovai guojom večerinkuos. Kavomās ar maskaļim. Poši lelī
kaušli beja Veiguļu sola. Verās, ot, bals nasasuoka, a jou veiguļskī kaunās!
Autoris foto

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda
un AS «Latvijas valsts meži» finansiālu atbalstu

