Gyveno kartą pamotė. Ji turėjo dukterį ir podukrą .

Dukterį mylėjo, o podukr ą visaip vargino, sunkiausius darbus užduodavo. Vieną kartą pamotė šaukia:

– Visai aptingai, snaudale, beganydama. Še pakulų maišą. Suverpk,
išausk, išbalink, suriesk ir vakare atnešk man audeklą.
Mergaitė eina, karvę veda, maišą ant pečių neša ir verkia. Kaip ji
padarys tokį darbą? Atsisėdo ant kelmo, pasidėjo maišą pakulų ant kelių ir verkia. Karvė priėjo, pažiūrėjo ir sako:
– Neverk! Dėk maišą man ant ragų. Aš tau greit suverpsiu!
Podukra uždėjo maišą. Karvė nubėgo per miškus, per laukus už kalnų aukštųjų ir šaukia:
– Mū mū!
Laumės marčios, mū mū,
Jūs suverpkit, mū mū,
Ir išauskit, mū mū,
Išbalinkit, mū mū,
Ir surieskit…

Ogi laumės kaip sušoko! Vienos pakulas verpia, kitos apmeta, vienos audžia, kitos šeivas padavinėja! Išaudė, išbalino, surietė ir vėl maišan įkišo, karvei ant ragų uždėjo.
Karvė vėl bėga per miškus, per laukus, per kalnus namo. O podukra
laukia, laukia. Jau pradėjo ir temti, jai baisu pasidarė. Šaukia podukra:
– Tprus, karvele,
Tprus, margoji,
Laikas būtų
Namo ginti!
Tprus, tprus, tprus!
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Ogi karvė tik atbėga, atbėga su maišu ant ragų! Numetė ant kelmo:
– Dabar neškis, atiduok savo pamotei!
Parginė karvę podukra. Pamotė ją pasitinka:
– Ar suverpei?
– Suverpiau.
Pažiūrėjo pamotė ir išsižiojo – gražiausias audeklas maiše. Sako:
– Gerai, rytoj man vėl suverpsi, išausi!
Rytą ir vėl mergaitė vedasi karvę, nešasi pakulų
maišą ir verkia. O karvė guodžia:
– Neverk. Dėk man ant ragų: aš suverpsiu. O tu
lauk manęs ir vakare pašauk.
Vėl karvė nubėgo per miškus, per laukus už
kalnų aukštųjų ir šaukia:
– Mū mū!
Laumės marčios, mū mū,
Jūs suverpkit, mū mū,
Ir išauskit, mū mū,
Išbalinkit, mū mū,
Ir surieskit…
Ogi vėl laumės sušoko, kaipmat suverpė ir išaudė, išbalino
ir surietė, ir vėl karvei ant ragų uždėjo.
Podukra vėl vakare šaukia:
– Tprus, karvele,
Tprus, margoji,
Laikas būtų
Namo ginti!
Tprus, tprus, tprus!
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