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Šiame straipsnyje, remiantis tarminių garso įrašų ir 
Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyve saugomų trans
kribuotų tekstų analize, aptariami pagrindiniai Ramýgalos 
šnektos bruožai. Reikia atkreipti dėmesį, kad ši šnekta kol 
kas nėra susilaukusi tikslingesnio dėmesio, nors beveik 
galėtų būti laikoma pietų panevėžiškių patarmės etalonu. 
Kadangi Ramygalos šnekta yra Lietuvos tarminio peizažo 
dalis, ji aptariama kitų rytų aukštaičių ir rytų aukštaičių 
panevėžiškių tarminių ypatybių kontekste. Be to, sten
giamasi nubrėžti šios šnektos kitimo kryptis ir parodyti 
jo intensyvumą.

1. Panevėžiškių tarmė  
ir jos skaidymas
Pristatant panevėžiškių tarmę, dažniausiai nurodoma, kad tai didžiausia rytų 

aukštaičių tarmė. Todėl natūralu, kad kalbos ypatybės ne visame plote yra vienodos. 
Beveik visi tarmių tyrėjai atkreipia dėmesį, kad į akis krinta akivaizdus šiaurinės ir pie
tinės dalių skirtumas. Viena iš priežasčių, kodėl jis susiformavo, galėtų būti laikomas 
substratas. Visai tikėtina, kad šiaurės panevėžiškių patarmei formuotis įtakos turėjo 
žiemgalių gentinė kalba, o pietų panevėžiškių atveju reikia svarstyti apie aukštaičių 
gentinės kalbos virtimą lietuvių kalbos tarme.1

Pagrindiniai skiriamieji dviejų panevėžiškių dalių požymiai – galūnių redukcija ir 
kirčio atitraukimas. Šiaurinėje tarmės dalyje veikia visuotinis kirčio atitraukimas2, t. y. kirtis 
atitraukiamas iš trumpos ir cirkumfleksinės galūnės į priešpaskutinį žodžio skiemenį, pvz.: 
sènι karẹ.vẹ ~ sen kareviai (Pakrúojis), 
vinεs m.tεs ~ vienas mẽtais (Klausùčiai), 
nù ẹ‿l·ọ ~ nù i lėkiaũ (Pakrúojis), žmó·nьs 
v.sεs lαkεs nọr·dava prabagọt· ~ žmó-
nės visas laikas nordavo prabagott 
(Šeduvà), o pietinėje dalyje kirtis papras
tai keliamas į ilgą priešpaskutinį žodžio 
skiemenį ir tik iš trumpos galūnės, pvz.: 
bαsι švisυ nežmó·niškυ iž‿duŋgås ~ bais 
šviesà nežmóniška iš dangaũs (Velniakia), 
nežin. ǁ sẹå kitα.p ǀ kitα.p ~ nežinaũ, 
seniaũ kitap, kitap (Garucka), ne‿madὺ ǁ 
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ne‿madὺ ǀ s.ka ~ ne madà, ne madà, sãko (Šila). Kai kuriais atvejais atkreipiamas dėmesys, 
kad šis atitraukimas nėra visai nuoseklus – kartais kirtį galinti išlaikyti ir trumpa galūnė, 
ypač kai priešpaskutinis skiemuo trumpas, arba jis gali būti apibendrinamas kamiene 
(net jei galūnė tvirtapradė), plg.: šakὺ ~ šakà, visὶ ~ vis, s·nam3~ sūnám.4

Taip pat gerokai skiriasi ir žodžio galūnės balsių redukcija – šiaurinėje tarmės dalyje 
balsiai redukuojami kur kas stipriau ir virsta murmamaisiais garsais.5 Įprasta manyti, kad 
pietinėje panevėžiškių dalyje visi nekirčiuoti užpakalinės eilės galūnės balsiai sutraukti į 
neįtemptą u tipo balsį, žymimą υ, o priešakinės eilės balsiai sutapę į ɩ – neįtemptą i tipo 
balsį, pvz.: má.lku pr.dedι ǀ ivé.ȓdι ǁ ti‿vi.šυs i‿ap.dægυ ~ málkų prdedi, išvérdi; tei 
viršùs i apdega (Šila), venυs žmó·gυs klá.usι ǀ kur‿põ·nυs ~ venas žmogùs kláusia, kur 
põnas (Gaivẽniai). Kai kurių mokslininkų teigimu, taip pat elgiamasi ir žodžio viduje – 
nekirčiuotose pozicijose esą taip pat turimi υ ir ɩ.6 Vis dėlto būtų sunku visiškai su tuo 
sutikti, bent jau remiantis dabartiniais duomenimis. Dažnai kamieno balsiai ištariami 
aiškios kokybės, nors kartais dėl greito kalbėjimo tempo galima ir didesnė redukcija, 
pvz.: ti‿tadὺ namõ·n v.žυ ǀ rukúoι ~ ti tadà namõn vẽža, rokúoji (Šila), k.bilυs ǀ žin. 
tadὺ putó·a ~ kùbilas, žinaũ, tadà putójo (Tùtiškiai). Galima svarstyti, kokios priežastys 
skatina aiškiau nei tradicinėje patarmėje skirti šaknies balsius. 

Pietinė panevėžiškių patarmė ribojasi su šiaurės panevėžiškiais (riškiai, Ulinai, 
Kasakiškis)7, rytų aukštaičiais anykštėnais (Trošknai, Grybùliai), rytų aukštaičiais šir
vintiškiais (Taujnai, Kunigškiai, Jakùtiškiai), vakarų aukštaičiais šiauliškiais (Survliškis, 
Truskavà, Pagiria). Įvertinus gretimų patarmių įtaką, visą pietų panevėžiškių plotą 
galima sąlygiškai skirti į tris dalis – rytinę, centrinę ir vakarinę (žr. 1 lentelę ir 1 pav.).

1 lentelė 
Pietų panevėžiškių ploto skaidymas pagal gretimų patarmių įtaką

Pietų panevėžiškių 
dalis

LKA punktai Įtakos turinčios 
kalbinės sistemos

Rytinė dalis Kasakiškis (204), Mežiškiai (234), Narbuta (269),  
Trošknai (271), Traũpis (303), Grybùliai (304), Radžinai 
(339), Taujnai (374), Kunigškiai (409), Jakùtiškiai (446)

1. rytų aukštaičiai 
anykštėnai,  
2. rytų aukštaičiai  
širvintiškiai

3 Šiuo atveju galbūt būtų tiksliau kalbėti apie kirčio 
apibendrinimą tam tikrame žodžio skiemenyje, o 
ne apie kirčio atitraukimą.

4 Plačiau žr. Šukys J. Rytų aukštaičių pontininkų ir 
vakarinių pantininkų tarmių būdingosios ypatybės, 
Lietuvių kalbotyros klausimai, Vilnius, 1962, kn. 5, 
p. 179.

5 Dėl to, ar šiauriniai panevėžiškiai žodžio gale taria 
murmamuosius garsus, kalbininkų nuomonės išsi
skyrė. Abiejų aiškinimų šalininkai turi gana svarių 
argumentų. Viena vertus, skardžiųjų priebalsių 
neduslėjimas (va.gъs), antrinių dvibalsių neatsi
radimas (ž.lъs), veiksmažodžių es. l. 1 a. ir būs. 
l. 3 a. nesutapimas (ȓòšъ ~ riša : ȓòš ~ riš) – leistų 
teigti esant murmamuosius garsus (Jaunius, 1898, 
127; Girdenis, Zinkevičius, 1966, 143; Kačiuškienė, 
1983, 24–36; LKA II, 18, 22–26 ir kt.); kita vertus, 
formų su išmestu niekada nekirčiuojamu balsiu 

(bá.lts, n.š) turi ir kitos tarmės, be to, trumpieji 
balsiai iškrenta ir atvirose, ir uždarose galūnėse ir 
tiesiog susidaro priebalsių samplaikos, aiškinamos 
priebalsių savybėmis, o ne murmamojo balsio bu
vimu, taigi ir jo žymėti nėra reikalo (Baranauskas, 
1898, 76; Būga, 1924, 82–83: Būtėnas, 1932, 168, 
169; LKT, 33, 35, 237–259, Garšva, 2000, 170 ir 
kt.). Apibendrinus abiejų teorijų šalininkų mintis 
buvo atliktas eksperimentinis tyrimas, kurio išva
dos leidžia kalbėti, kad balsio požymių galiniuose 
žodžių segmentuose nerasta, o diferencinę reikšmę 
turi arba priebalsiai (duslumoskardumo opozicija), 
arba viso žodžio akustiniai/prozodiniai požymiai 
(plačiau žr. Bacevičiūtė, Leskauskaitė, 2006, 4–9). 

6 Šukys J. Ėriškių tarmės aprašas (rankraštis), Vil
nius, 1959, p. 154, 155.

7 Skliaustuose nurodomi pietų panevėžiškių patarmės 
vietovės, atsidūrusios tarmių paribyje.
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Pietų panevėžiškių 
dalis

LKA punktai Įtakos turinčios 
kalbinės sistemos

Centrinė dalis riškiai (267), Ulinai (268), Ramýgala (300), Jotáiniai (301), 
Raguvà (302), Aukštãdvaris (337), Šila (338), Meilnai (373) 

Vakarinė dalis Krekenavà (299), Survliškis (335), Truskavà (336), Pagiria 
(372), Sesikai (408)

1. vakarų aukštaičiai 
šiauliškiai

Reikia turėti galvoje ir tai, kad visas tris dalis nuolatos veikia bendrinės kalbos 
normos. Visiškai suprantama, kad arčiau tarmių sandūros esančiose šnektose susipynu
sios pietų panevėžiškių ir kaimynų kalbos ypatybės. Todėl nenuostabu, kad, pavyzdžiui, 
Kasakiškyje konkuruoja sąlyginis ir visuotinis kirčio atitraukimas – čia gali būti pasa
koma ir sak., ir sàkọ ~ sakaũ, o apie Taujnus netvirtapradžiai žodžio galo dvibalsiai 
vienbalsinami dvejopai: pagal panevėžiškių arba pagal širvintiškių dėsnius, plg.: lab. 
ir labыi ~ laba. Taigi labiausiai tikėtina, kad mažiausia kitų kalbinių sistemų poveikio 
patiria centrinis plotas, kuriam ir priklauso Ramýgala ir jos apylinkės.

1 pav. Pietų panevėžiškių ploto skaidymas  
pagal gretimų patarmių įtaką

(tęsinys)
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2. Ramygalos šnekta
Ramygala yra miestelis Panevėžio rajone, įsikūręs maždaug 25 km piečiau Pa

nevėžio, ir minimas gerokai anksčiau nei Panevėžys. Jau XIII a., maždaug tuo metu, 
kai susiformavo lietuvių kalbos tarmės, istoriniuose šaltiniuose randami gyvenvietės 
įvardijimai Remigale. Ramygalai 1957 m. suteiktos miesto teisės, iki šiol tai vienintelis 
miestas Panevėžio rajone. 

Ramygalos šnekta, esanti centrinėje pietų panevėžiškių dalyje, gali būti viena iš 
tipiškiausių patarmės šnektų. Tiesa, kaip ir visa pietų panevėžiškių patarmė, ji  neturi 
itin ryškių specifinių ypatybių, brėžiančių aiškią ribą tarp patarmės ir bendrinės kalbos. 
Taigi yra palyginti lengvai paveikiama kitų kalbinių sistemų – gretimų tarmių arba 
bendrinės kalbos.

2.1. Ramygalos šnekta –  
rytų aukštaičių šnekta
Kaip ir kitiems rytų aukštaičiams, ramygališkiams būdinga tai, kad:
1) mišrieji dvigarsiai am, an, em, en verčiami um, un, im, in (kupas ʽkampasʼ, 

lú.ŋgαs ʽlangasʼ, tipe ʽtempiaʼ, ligvαs ʽlengvasʼ);
2) nosinius ą, ę (bet kurioje žodžio vietoje) keičiami įvairaus ilgumo (tai priklauso 

nuo kirčio) u, i (žu.sis ʽžąsisʼ, ú·žuolαs ʽąžuolasʼ, k·ti ʽkęstiʼ, k.ti. ʽkatęʼ); 
3) vietoje junginių le, lė dažniausiai turimi nepalatalizuoti la, l (l.dαs ʽledasʼ, 

sá.ula ʽsaulėʼ, lá.isti ʽleistiʼ, pel. ʽpelėʼ); 
4) po kirčiu atsidūrę trumpieji balsiai gerokai ilginami (b.va ̔buvoʼ, v.sαs ̔visasʼ); 
5) žodžio pradžioje e ir netvirtapradis ei dažniausiai keičiami a, ai (.žerαs ̔ežerasʼ, 

αnα ʽeinaʼ); 
6) trumpinami visų nekirčiuotų skiemenų ilgieji balsiai (giv.nimαs ʽgyvenimasʼ, 

sun.lis ʽsūnelisʼ).
Ramygalos šnektai būdingi ir dauguma pietų panevėžiškių bruožų. 

2.2. Ramygalos šnektos kirtis
Kirtis šiai šnektai labai svarbus – nuo jo labai priklauso skiemenų ilgumas ir 

kokybė. Nekirčiuoti skiemenys gerokai trumpėja, jų garsai redukuojami, o kirčiuotų 
skiemenų trumpieji balsiai ilginami, o ilgieji – išlaiko kiekybę.

Aprašomai šnektai būdingas sąlyginis kirčio atitraukimas  kirtis atitraukiamas 
tik iš trumposios galūnės į priešpaskutinį skiemenį (dažniausiai ilgą), pvz.: dinυ ʽdienaʼ, 
kàtιs ʽkatesʼ. Skirtingai nuo bendrinės kalbos, ramygališkiai (kaip ir dauguma panevė
žiškių šnektų) nėra linkę apibendrinti kirčio veiksmažodžių priešdėlyje per-. Paprastai 
visi priešdėliniai veiksmažodžiai kirčiuojami pagal tuos pačius dėsnius, jei nùneša, tai ir 
peneša, jei nunèšti, tai ir pernèšti. Tiesa, dėl bendrinės kalbos įtakos, kirtį gali gauti ir per-.

2.3. Ilgieji skiemenys Ramygalos šnektoje
Kirčiuoti ilgieji balsiai ir dauguma dvigarsių Ramygalos šnektoje išlaiko savo 

kiekybę ir kokybę, jie tariami kaip bendrinėje kalboje: nù ǀ šiẽna pαd·daɔm ʽnu, šieno 
padėdavomʼ, su·a m.tαi ʽsuėjo metaiʼ, dabα *ram·gals k.nigυs išv.ra ʽdabar Ra
mygalos kunigas išvaroʼ. 
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Nekirčiuoti ilgieji balsiai dažniausia gerokai redukuojami – jie keičiami papras
tesnės, neutralesnės, mažiau įtemptos artikuliacijos garsais. Ramygalos šnektoje garsais 
υ ir ι verčiami nekirčiuoti u, i ir o, uo, ė (vιr.li ʽvyrelisʼ, grυd.li ʽgrūdelisʼ, žmυg.lι 
ʽžmogelisʼ, pυd.lι ʽpuodelisʼ). Vietoje nekirčiuoto dvibalsio ie ramygališkiai, kaip ir 
dauguma pietų panevėžiškių, taria trumpą e, kartais su ė atspalviu (sneg.lι ʽsniegelisʼ, 
nu. m.s un‿p.graba gẹdó·‿jọ ʽnuėjom mes į šermenis giedot jauʼ). 

Pietinėje panevėžiškių tarmės dalyje, kuriai, be Ramygalos, dar priskiriami Jotáiniai 
ir Truskavà, tvirtapradžiai an, am paprastai verčiami į υn, υm (lú.ngυs, sú.tι), o en, em 
išlaikomi nepakitę (gιvé., pé.pe). Tvirtagaliai ir nekirčiuoti an, am, en, em dažniausiai 
verčiami į υn, υm, ιn, ιm (rυku ʽrankąʼ, kupυs ʽkampasʼ, pιkι ʽpenkiʼ, tιpk ʽtempkʼ). 
Nosiniai garsai ą, ę taip pat siaurinami ir verčiami ų, į  (žũ∙sι ʽžąsysʼ, r∙ ʽgrįžtiʼ, vαku 
ʽvaikąʼ, k.ti ʽkatęʼ, n.ši.s ʽnešęsʼ). 

Tradiciškai įprasta, kad tvirtagaliai ir nekirčiuoti dvibalsiai au, ai, ei galūnėse ver
čiami garsais ọ, ε, ẹ (sαk ̔sakauʼ, v∙rε ̔vyraiʼ, k.tẹ ̔kateiʼ, p.ẹọ i‿pαȓs.neọ nam.læ túos 
pavẹiks[.kυs] ʽpaėmiau i parsinešiau namolio tuos paveiksliukusʼ). Vis dėlto naujausi 
panevėžiškių ypatybių tyrimai rodo, kad šis vertimas nėra visai sistemingas – kai kuriais 
atvejais dėl kalbinių ir prasminių priežasčių, dvigarsiai gali likti.8 

2.4. Trumpieji skiemenys Ramygalos šnektoje
Kaip ir visi panevėžiškiai, ramygališkiai labai trumpina ir redukuoja trumpųjų 

galūnių balsius – jie sutampa į du tik tarimo eile besiskiriančius garsus arba jų net visai 
negirdėti. Dažniausiai visi trumpieji galūnės užpakalinės eilės balsiai virsta į u panašiu, 
tik visai silpnu garsu υ (n.mυs ʽnamasʼ, n.šυ ʽnešaʼ), o priešakinės eilės balsiai – į i 
panašiu, bet kur kas silpnesniu garsu ι (katὶs ʽkatesʼ). Atskirais atvejais garsas gali būti 
ir visai raiškiai ištariamas – ypač tada, kai kalbama apie mažiau žinomą dalyką arba kai 
norima ką nors sakinyje ypač pabrėžti. Ir priešingai – kai kalbama greitesniu tempu 
ar apie pašnekovams puikiai žinomus dalykus, paskutinis skiemuo gali visiškai netekti 
trumpojo balsio (žr. toliau pateikiamus tekstų pavyzdžius). 

Kaip ir daugumos kitų tarmių, bet skirtingai nuo šiaurės panevėžiškių, Ramygalos 
šnektos atstovai kirčiuotus trumpuosius negalūninius u, i yra įpratę ilginti ir tarti siaurai, 
t. y. nekeisti balsio kokybės (p.rmυs ̔pirmasʼ, kú.ȓmi ̔kurmisʼ, b.va ̔buvoʼ, v.sυs ̔visasʼ).9

2.5. Garsų pridėjimas ar 
išmetimas žodžio pradžioje 
ir tarp morfemų
Kai žodis prasideda kirčiuotais uo 

ar ie, dažniausiai atsiranda pridėtiniai gar
sai v ir j, pvz.: vúogυ ʽuogaʼ, vúosɩs ʽuosisʼ, 
enα ̔ienaʼ. Jei žodžiai prasideda junginiu 
v + u, dažniausiai  priebalsis v numetamas, 
pvz.: ú.nduo ̔vanduoʼ. Tokiais atvejais, kai 
priešdėlis baigiasi, o šaknis prasideda bal
siu, kad būtų patogiau tarti, tarp jų dažnai 
įterpiamas priebalsiai v ar j, pvz.: nuv·je 
ʽnuėjoʼ, p.jeme ̔paėmėʼ, nu. m.s un‿p.

8 Plačiau žr. Meiliūnaitė V. Galinių netvirtapradžių 
ai, ei, au nevienbalsinimo atvejai pietų panevėžiškių 
patarmėje, Žmogus ir žodis, Vilnius, 2006, t. 8, 
p. 46–48; Meiliūnaitė V. Netvirtapradžių žodžio 
galo dvibalsių vienbalsinimo tendencijos pietų pane
vėžiškių patarmėje, Lituanistica, Vilnius, 2008, t. 54, 
p. 51–59.

9 Šiaurėje pakeičiama kur kas ryškiau. Nepailgėjęs balsis 
u virsta trumpuoju ọ (plks ʽpulkasʼ, sk ʽsukaʼ). Ne
pailgėjęs i verčiamas dvejopai: prieš minkštą priebalsį 
ir žodžio gale tariamas trumpas ẹ (k ʽkitiʼ, mške 
ʽmiškelisʼ), prieš kietą priebalsį tariamas trumpas 
supriešakėjęs ọ (p.ọgs ʽpinigasʼ, k.ọgs ʽkunigasʼ). 
Išimtį sudaro šiaurės rytų panevėžiškių kampas apie 
Biržus, kur nepailgėję u, i išlaikomi sveiki.
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graba ʽnuėjom mes į šermenisʼ). Kai kuriuos priebalsius žodžio gale ramygališkiai dėl 
progresyvinės asimiliacijos (prieš priebalsį einančio priešakinės eilės balsio poveikio) 
taria ypač minkštai (gaid ʽgaidysʼ, kod∙ ʽkodėlʼ, ger· ʽgerynʼ, kaip‿nebú· ʽkaip norsʼ). 

2.6. Žodžių formos ypatumai  
Ramygalos šnektoje
Ramygališkiai, kaip ir dauguma rytų aukštaičių, kartais dar pavartoja dviskaitos 

formų. Dažniausiai tai vardažodžių vardininko ir galininko bei veiksmažodžių antrojo 
asmens formos, pvz.: tur∙je t∙vυs dù sú∙nυ i dv d.kterι ʽturėjo tėvas su sūnus ir dvi 
dukterisʼ, ab.du αsiva ʽabu eisimeʼ, du‿metὺ ʽdu metusʼ. Tiesa, mokslininkų pastebėta, 
kad šis dviskaitos galininko liekanos vartojamos paprastai tik su skaitvardžiu du ar dvi, 
tokia skaitvardžio vartosena su dviskaitinėmis formomis rodo, jog pagrindinį reikšmės 
krūvį čia turi skaitvardis, o ne dviskaitos forma.10 Šnektoje įprasta vartoti trumpesnes, 
greičiausiai iš kitų kamienų pasiskolintas, naudininko ir įnagininko galūnes, pvz.: tam 
v∙rυ ̔tam vyruiʼ, dúonυ su medù ̔duona su medumiʼ. Asmeniniai įvardžiai visoje panevė
žiškių patarmėje, taigi ir ramygališkių, linkstami sustiprinti – jie pailginami pridėtiniais 
garsais: .šen ʽašʼ, t.jen ʽtuʼ, j.nε ʽjiʼ.

3. Šnektos tekstų pavyzdžiai
300 (Ramýgalos) punktas; Panevėžio r., Panevėžio r. sav., Garuckų k.
Įkalbėjo Bronė Gabolienė (Ilekytė), gim. 1926 m. 2005 m. įrašė V. Meiliūnaitė 
Įrašas CD 968 RAP 73 Nr. LM215416 saugomas Lietuvių kalbos instituto 
Geolingvistikos centro Tarmių archyve.

Kaip seniau šventes švęsdavo
[O tai jaunystėje per Kalėdas, per Kūčias neburdavot?] nu‿t. ǀ má.lku atn.daɔm 

ǀ a‿ti‿αpkab.ndaɔm tvõ·ra ǁ kẹp‿seå tvõ·rɔs ǁ kiek‿αp·ru ǀ a‿l.šnυ ǁ nu‿i‿ž.u 
ǁ un‿viená.m ǀ pυ‿č ǀ tẹ.(p) pυ‿lẹkštut p.dedι ž.u ǀ kitam‿ražu.ti ǀ kitam‿žeda 
ǁ nu‿i‿dabα atẹ.k ǀ ka‿ištrá.uksι ǁ jẹ.bυ ž.u ǀ t ǀ ti‿mi.sι ǀ jẹi‿ražu.ti ǀ daatkὺ 
bú·sι ǀ ɔ‿jẹ.bυ žeda ǀ αsiž.nisι šem.t‿jọ ǁ ah. ǁ ti‿nù ǀ bú·daa t. padarå ǀ dåuå 
àš nešåudaọ t. nab ǁ nu‿ò(t) tu.‿dv.u ǁ kp‿šåũ.kι ǁ s.ka ǀ dabα *ram·gals 
k.nigυs išv.ra ǀ kàs ǀ kαs‿nebeg.l(ι) išvar· ǁ mes‿n. ǁ αš‿n. ǁ àš bú.rtu n. ǀ n. ǀ 
n. ǁ àš ẹ.daọ. ǀ àš nešåũ.daọ ǀ n. ǀ n. ǁ nu‿kα.p ǀ kα.p‿ti sαk·daa ǁ tuõs‿ti ǀ 
žeda ǀ t.‿ti ǀ ti‿dar·daɔm ǀ dar·daɔm ǁ nù ǀ šiẽna pαd·daɔm ǁ t. ǀ a‿ti‿p.nikυ 
ǁ gi‿seå bú·daa i‿pαnik. labjå ǁ bú·daa reč.dẹni ǀ šašt.dẹni ǀ . ǀ piŋkt.dẹni ǁ 
ɔ‿dabα ti‿venυs piŋkt.dẹnιs p.nikυs ǁ i‿t. nu‿šẹó·lika m.tu ǀ seå nu‿seti. 
m.tu ǁ bú·daa ǀ p.nikυs ǀ nu‿seti. ǁ m.tu ǁ nu‿i‿ẹ.daa i‿pri‿kυm.niɔs ǀ 
maž.tιs lá.idaa ǀ bα‿tik‿mó·kυ pυteȓá.u ǁ pυteȓùkυs mó·kυ ǀ i‿lá.iǯι prẹ‿kυm.niɔs 
ǁ ɔ‿dabα ti‿visó·u egzαmin. ǀ visó·υ bαn·ọ rẹ.kι ẹ. ǁ b.ki kitα.p ǀ v.skυs 
kitα.p ǁ dabα k.p tα(s)‿*stan.sloυs n.mire ǀ t ǁ nežin. ǁ sẹå kitα.p ǀ kitα.p ǁ 
àš ǀ tu.‿pá.rtaru n. ǀ àš ne‿n. ǁ s.ke ǀ be‿skαr.ls ne ǀ nevαn·daa α.‿jọ bαn·ọ 
ǀ pri‿kυm.niɔs ǁ 

[O tai jaunystėje per Kalėdas, 
per Kūčias neburdavot?] Nu ta, málkų 
atnèšdavom, a tę (ʽar tenʼ)  apkabndavom 

10 Plačiau žr. Kazlauskas J.  Lietuvių kalbos istorinė 
gramatika, Vilnius, 1968, p. 129, 130.
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tvõrą. Kaip seniaũ tvõros. Kiek apõrų (ʽstatiniųʼ), a lišnà (ʽneporinėʼ). Nu i žẽmių. An 
vienám, po čià, tep po lėkštutè pàdedi žẽmių, kitam rožañtį, kitam žedą. Nu i daba 
atek, ką ištráuksi. Jebu (ʽjeiguʼ) žẽmių, te, tei misi, jei rožañtį – davatkà bsi, o jebu 
žedą – apsižẽnysi (ʽsusituoksiʼ) šiemẽt jau. Ahã. Tei nù, bdavo t padaraũ, daugiaũ àš 
nešaũkdavau t nab[ãšninkų] (ʽmirusiųjųʼ). Nu vòt (ʽštaiʼ) tų dvãsių. Kaip šaũkia. Sãko, 
daba Ramýgalės (ʽRamygalosʼ) kùnigas išvãro, kàs, kas nebegãli išvarýt. Mes nẽ. Aš nẽ. 
Àš búrtų nẽ, nẽ, nẽ. Àš edavau, àš nešaũkdavau, nẽ, nẽ. Nu kap, kap tę sakýdavo. Tuõs 
tei, žedą, t tei, tei darýdavom, darýdavom. Nù, šiẽno paddavom. Te, a tę pãsniką. Gi 
seniaũ bdavo i pasnika labiaũ. Bdavo trečiãdienį, šeštãdienį, , penktãdienį. O daba 
tei venas penktãdienis pãsnikas. I ta nuo šešiólika mẽtų, seniaũ nuo septyni mẽtų. 
Bdavo pãsnikas nuo septyni. Mẽtų. Nu i edavo i prie komùnijos, mažutès léisdavo, 
be (ʽjeiʼ) tik móka poteriáuti. Poteriukùs móka, i léidžia prie komùnijos. O daba tei 
visókių egzamin, visókių bažnýčio (ʽbažnyčiojeʼ) rekia eti. Bškį (ʽtruputįʼ) kitap, vskas 
kitap. Daba kep tas Stanslovas nùmirė, tei. Nežinaũ. Seniaũ kitap, kitap. Aš, tų 
pértarų (ʽprietarųʼ) nẽ, àš ne nẽ. Sãkė, be skarẽlės ne, nevalndavo (ʽnebuvo galimaʼ) 
eti bažnýčio (ʽbažnyčiojeʼ) prie komùnijos. 
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