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Magdelë tûpteliejë ër priþadiejë ëðpëldîtë panelës pa-
geidavëma.

***
Puons Jûzops geruokâ nusëdîvëjë, kumet rîtmetie

anon, „nonti i alodë, prisëgënë panuos Liodvëkas paka-
java ër ëðaiðkëna anuos nuora sosëtëktë. Kuo jau kuo,
bet kad pasëruodçs rçkalings p anâ Liodvëkâ, ons nasë-
tëkiejë. Ons lûkoriava kuokiuos nuors þëniuos ëð puo-
na Levuona, bet tas tîliejë, nuors nu atsëskaitîma jau
praëjë ar tik ne trîs nedielës. Tad dabar stuoviejë ont
kelâlë i karèema, mëslîdams, ar tën çtë, ar grîþtë. Vës
dëltuo nûtarë nçtë ër pasoka atgal i sava bota. Je rçks
sosëtëktë so panelë, tor apsëgerbtë: barzda apsëkarpîtë,
nagus ëðsëkrapðtîtë, naujuoms poðnëms apsiautë. Dëd-
liausis vargs bova so barzdo. Pakuol toriejë Juokûba, tas
akies anon lioub aptvarkîtë. Dabar rçk kâp nuors patem
manîtëis. Pradiejë ëiðkuotë þërkliu, bet sava botë anum
nerâda. „Negi tas laiduoks Juokûbs bûtom pasëjiemës?“–
pîkteliejë. Bet paskiau atsëmënë, kad tarns þërklës lioub
ëð kaþkor atsëneðtë.

– Kad to prapoltomi! – bombiejë puons Jûzops,
përðtâs kedendams sava vîrëðka gruoþîbë. –Rçks çtë pas
Ðmoili ër papraðîtë, kad apkërptom.

Judeluovièios Ðmoilis bova vëins ëð kelium deðim-
tium salontëðkiu þîdieliu. Ons toriejë maþa krautovelë,
kor galiejç nusëpërktë audëniû atraiþum, siûlu, adatu ër
këtuokium smolkium dalîku, vo tçp pat vaistum nu

***
I sava pakajo pana Liodvëka îþëngë iraudusi nu ejëma

ër viejë. Ðin vakara kombarîs anâ nebatruodë liûdnos ër
toðts. Þema rodëns saulë, spindonti pru vakarëni longa,
ðvëisio stolpo golë ont grindum ër stalelë, sëikdama sek-
retera so zelkuorio. Atsëspindiejusi anamë, apðvëitë kou
ne vësas buta kertës. Pana priejë pri zelkuoriaus, atrëða
guobtova kaspënus, þvelgdama i sava atvaizda. Ar ne
stebuklos – i anon þvelgë linksma ër gîvastinga mergë
rauduonuoms lûpuoms. Svçkuojë akës blëzgiejë, ontruo-
jë, kap vësumet, bova primerkta. Ka Liodvëka ðîptelie-
jë, svçkuojë akës tçp pat sosiauriejë. „Aha, – pamëslëjë,
– rçk ðîpsuotë, tumet mona bieda ne tçp gretâ bus pa-
stebëma“. Ër ana balso nusëjoukë ëð sava mëslës. „Eso
kuoki eso. Dar tvërta, dar ne lëguonë. Dar galio çtë kor
oþsëmaniosi, oþsëjimtë tou, kas mon tink, ðnekietëis so
þmuonëmis. Tik narçk anum bëjuotë ër mëslîtë, ka eso
baisi. Je kam bûsio rçkalinga, prijims ër tuokë. Tik
rçktom ëðmuoktë parprastë, kam eso tëkrâ rçkalinga“.
Ka vakarë so þvakë atejë Magdelë pakluotë panelç luo-
vas, Liodvëka anon paðnekëna:

– Rasiet teka matîtë dvarë puon Kuèinski Jûzapa?
– Kartâs matau ëð tuola.
– Rçtuo soëiðkuok anon ër pasakîk, ka nuorietiuo pa-

sëðnekietë. Tegol po Mëðium pavâkðtiuo parkë pri al-
tankas. Að tën atçsio.

„Að ër mona Anelë“. Ið cikla „Mûsa vâkâ“

 (Atkelta ið 30 p.)
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vësum lëgum, kuokiuomis tik serga Salontum þmuo-
nis. Nateka gërdietë, kad nu Ðmoilë vaistum kas nuors
bûtom numërës, matît, þidielis toriejë lëngva ronka. Ër
ðçp jau þmuonëms ons patëka diel tuo, kad nikumet
neatsësakë doutë ont bargâ, patartë, kamë kon perktë,
aptvertë þaizda, praraktë skaudoli, apkërptë ar apskostë.

Solaukës puona Jûzopa, Ðmoilis apsëdþiaugë:
– Ui, didi mon garbie ër ðvëisi dëina, kad pas moni

atçjë tuoks godotëns þmogus. Kuo ponâlis pageidautom?
– Nuorietiuo, ka barzda aptvarkîtomi.
Ðmoilis mëklç pasvadëna puona Jûzopa i kriesla pri

gelsvum lëntum ðiepalë, ont katruo buva padieta blëz-
gonti þalvarënë taca (padieklos). Gaspaduorios atriemë
taca i sëina, apsiautë sava klijënta petius druobolë ër at-
sëneðë þërklës.

– Ui, ponâli, kâp prisakîsi? Ar patrumpintë, ar palîgin-
të, vo rasiet nusmailintë?

Jûzops spuoksuojë i blonki sava atvaizda tacuo ër
svarstë: „Rasiet papraðîtë, ka plëkâ nuskostom?”.
Matâ, pats sau pasëruodë bjaurç apþielës.

– Përmiausç apkërpk plaukus, vo að pamëslîsio.
Pakuol Ðmoilis kërpa anuo þëlus gaurus nu spronda,

siediejë abejuodams: rasi so vësam ton barzda nuskotos?
Tik ar þëimuos laikë nebus ðalta? Ontra vertos, këik þîdie-
lis oþsëpraðîs? Ðvaistîtëis pëningâs dabar nier kuo. Sava
oþgîventa skarba jodintë nenuoriejë. Juk ðëndëina ëð pa-
ðalies i anuo ronkas ni vëins graðis nebatrëities. Tad pri-

sakë Ðmoiliou barzda patrumpintë ër aplîgintë, naderie-
damuos oþmuokiejë posë prûsëðka graðë ër þëngë pruo
doris, bëjuodams pavieloutë i sotarta vëita.

Suodna takâ bova toðtë. Puons Jûzops þvalgies, ar pasë-
keitë èe kas nuors pu anuo ëðejëma, bet nieka daug nepaste-
biejë. Matît, dar nespiejë ër ba pavasarë nieka nakeis. Altan-
ka, apraizgîta vëjuoklë ðakuom, bova ðiuoks tuoks oþviejis,
tad vîrs ilinda i vëdo ër atsësieda ont driegna soulâlë.

Senuokâ ûkvaizdis betoriejë rçkalum su Salontum
þîdâs, nuors anëi jau ëlgus metus bova neatskërama mies-
talë gîvenëma dalës. Kumet ons atvaþiava i Salontum
dvara, tebova kelës þîdieliu ðeimînas. Anuos laikies vëi-
nuo krûvuo, ðiou tou lioub pardavuotë sava mënkûsë
kruomeliûsë. Salontëðkç skersuoms vëiziejë i atejûnus,
bet, laikou einont, puo bëðki priprata. Kumet Þemaitiu
kraðta valdë leida Salontûsë rëngtë torgus, þîdâ pëltë pa-
sëpîlë. Ër jau ne mënkë kruomelninkâ, vo baguotë kopèç,
godrë ër raðtingë. Staties naujës truobas, magazinus pre-
kiems. Ëðsërëndavuojë þemës ðoulës (sinaguogas) ër
muokîklas statîbâ. Atsërada Salontûsë bënt kelës alodës,
arbatënës ër vaistënës. Torgaus dëinuoms, katruos lioub
vîktë do kartus par nedielë, Salontâ koðiejë nu þmuonium
gausîbës. Vësëms bova gerâ. Torëntëms kon pardoutë ar
nuorëntëms kou nosëpërktë nabreikiejë diel kuoþna nie-
ka vaþioutë ëiðkuotë i Korða miestus ar Klaipieda. Vës-

Momkuvienë Vaida so sava Gabrielë, Benedëkto ër dar so Þilvëno Sadauskio. Ið cikla „Mûsa vâkâ“

  (Nukelta i 14 p.)
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kuo galiejç rastë èe pat. Dëdëliausë pelna dalës mosiet lio-
ub patektë i þîdu kopèiu ronkas. Bet ër dvara èinðënin-
kams lengviau lioub atrëitietë vëins këts graðis. Puons Jû-
zops, siediedams ont driegna soulalë, dûmuojë, kad
prekîba nu omþiu bova ër bus gers þmuonium ëðmëslos.

Bet Salontûsë gîvenou þidelç kielë ër këtuokius, kor
kas sunkesnius prisëmënëmus. Ruoduos, septinësdeðimt
aðtontâs metâs, patemë þëimuos vëdorie, vëina speigou-
ta nakti miestalie këla gvalts: „Degam! Degam!“. Gerâ,
ka dvara panaktënis bova jauns spritnos vaikis. Pamatës
ugni, uns vësus pakielë ont kuoju. Atliekës i oficina,
paþadëna ër anon, dvara ûkvaizdi. Atsëmënë Jûzops, kap,
nubiegës i gaisra vëita, so pëktomo rëkiava besëblaðkon-
tius vîrus ër muotrëðkas, katrëi poldëniejë kuoþnos puo
sava truobas ër tvartus, varîdamë laukon gîvuolius, tëmp-
damë mëigtontius vâkus ër rçkalingiausius dâktus. „Sos-
tuokët, dorne, nelakstîkët kap be galvum, marð ognëis
gesintë! Je tçp lakstîsët, vësas truobas sopleðkies! Ëiðkuo-
kët viedru, luopëtu, kuobënium. Kas so viedrâs, rëkiuo-
këties pri ðolënium ër eketium! Kas so luopëtuoms, kas-

kët snëiga, meskët i ogni ar ont stuogum. Degontius
bodinkus ardîkët kuobënçs, anum jau nebëðgelbiesët!“
Ër pats, paèiopës kuobëni, pripoulës pri pleðkontiuos
Rusteikë truobuos, pradiejë tompîtë ont snëiga lëips-
nuojëntius roustus.

Tik rîtou praauðos, ognës bova îveikta. Gvalts ër
lakstîms aptîka. Jûzops pasëjota bastuovis ont sûdiems
padëngta ëðtëþosë snëiga tarp dar smëlkstontiû nudie-
goliu, apdegosiu baldu ër drapanu. Ðërdës bova kap ap-
dergta. Apsvëlosiuoms përðtëniems apmautuom ron-
kuom tebspaudë kuobënë kuota. Pradiejë jaustë, kuo-
kës pavargosës ronkas, kuokës apsëlposës kuojës. Baimç
nîkstont, pruotou rimstont, pats sau ruodies ligo ëðgrëiþts
skorlis – tëik svçkatas ër jieguos atiemë tas naktëis darbs.
Pradiejë þvalgîtëis, nuoriedams sorastë, kuokë ëðkada pa-
darë ognës. Sopleðkiejë lig pamatum Rusteikë Juona
truoba. Ëð þîda Ðanderë Kërða bodinka lieka tik apsvëlo-
sës sëinas. Sodegë ër kopèiaus Levëna Abrauoma maga-
zins ër anuo sûnaus gîvenëms. Atsëmënë, kad tumet at-
sëduksiejë so palengviejëëmo, nes par gaisra patërtë nuo-
stuolç galiejë bûtë daug baisesnë. Gerâ, ka viejë nabova.
Gerâ, kad anam pavîka þmuonis sotelktë, ka dërba vësë
kas gîvs – vîrâ, muotrëðkas, paaugën vaikiokâ. Þemaitç
ër þîdelç stuoviejë vëins ðalëp këta, vëins këta neniekin-
damë, vëins këtam padiedamë. Matâ, nelaimë bova bën-
dra... Dbar jau vësë ëðsëvâkðtiuojë kas sau, svarstidamë,
ëð kor gaisros prasëdiejë. Tuolëj ëiðkuotë nereikiejë –
prasëdiejë Rusteikë truobuo. Matît, rodëni kamëna na-
bova ëðkrietës, oþsëdegë sûdis, vo nu tum natroka oþsë-
lëipsnuotë ðiaudënis truobuos stuogs. „Vuot slunkius!
– vërë pîktio vëdou Jûzops. – Pats kalts, tad tegol dabar
ëiðka kerties pas gëmënës ar sosiedus. No, primesio ke-
liuolëka timpu. Þîdieliu kelms nepaims. Tëi vësumet
vëins këto bieduo pasërûpën“.

Tçp dûmuojë Jûzops, pakuol tum prisëmënëmu na-
nutraukë pana Liodvëka, ëðdîgusi prið anon staigç, vësâ
ëð këtuos posës, nego bova laukama. Oþvaizds sunkç
pakëla nu soulâlë ër nusëjiemë keporë.

– Svçka, panie Juzef, maluono tamsta matîtë, –
pasësvçkëna Liodvëka, tëisdama vîrëðkou përðtënë ap-
mauta ronka, katron tas pavuoþnç paboèiava.

– Bûkët pasvçkinta, tamstas maluonîbë, panelë kaðte-
liuonâtë. Dþiaugous, galiedams patarnautë.

Jûzops nusëdîvëjë, ka panelë linksmâ nusëjoukë.
– Rasiet oþteks vedom tuokçs aukðtâs þuodçs ðnekie-

të, vësuokius tëtolus mënavuotë. Vadink tamsta moni
panelë, ër tuo oþteks.

– Kâp ðvëisiuojë panelë palëipsi,– atsakë bovës ûk-
vaizdis.

    (Atkelta ið 13 p.)
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– Vo ër sosëtariem. Dabar aple rçkalus. Pasëkvëitiau
tamsta, nuoriedama paklaustë, ar nesotëktomi retkartçs
palaikîtë mon kompanëjë juodëniejint. Gal nesi oþmër-
ðës, kad tas oþsëjiemëms mon patëka nu pat vaikîstës. Bet
bruolielis ne vësumet tor laika juotë so monëm, vo vëi-
nuos ëðleistë nanuor. Naëðmanau, kuo ons bëjë. Að ër
vëina galietiuo juodënietë, bët nenuoro oþrûstintë bruo-
lë. Tad sava palîduovu nuorietiuo matîtë tamsta, ër bruolis
tam neprieðënas. Ar sotëktomi tamsta monëi padietë?

– Þënuomâs, sotëksio. Dþiaugous, galiedams pradþio-
gintë maluoningoujë panelë.

– Tad, je ðëndëin pu pëitu bus graþi, bûk tamsta pa-
sërëngës tam þîgiou. Atsiûsio Magdelë, kadpasakîtom,
kumet atçtë pri arklium.

Ër, pamuojavusi ronko, pasoka paluociaus link.
Puons Jûzaps stuoviejë divîdamuos ër dþiaugdamuos.

Anuo neoþmërða! Stebëna tik tas, kad ons pasëruodë
rçkalings ne dvara puonou Levuonou, vuo panelç, so
katrou sava darba metâs maþne nieka bëndra netoriejë.
No, lioub nuveþtë i Korða miestus, Platelius, Kalvarëjë
ër këtus miestelius, esontius netuolëj Salontum, bet tën
lioub vaþioutë vësos polks kaðteliuonâtiu so tarnâs, vo
kartâs ër so geradarë. Je reikiejë kou nuors aptartë, dau-
giausç prisakîmus lioub doutë vaikiokâ arba panelë Te-
oduora, pakuol bova Salontûsë. Liodvëka tarp þmuo-
nium bova tîki, ðalënuos nepaþîstamu, oþvës po sava ne-
laimës, diel tuo daugeliou ruodies pasëpûtusi ër nema-
luoni. „Matît, geradarës smertis anon pakeitë”,– mëslë-
jë Jûzops. Vësë ëð dvara ëðlakstë, pajotën napagîduoma
buobotës lëga. Tik Liodvëka pasëlëka so geradarë ër bo-
va ðalëp ligi paskotënës anuos gîvenëma valonduos. Vo
dabar lëka vëina. Levuons – dvara gaspaduorios. Kas ëð
tuo, kad bruolis? Pats netroks patë i Salontus parsëves-
të. Lig ðiuol nateka gërdietë, ka so sesërë nasotartom,
bet ar Liodvëka sotars so bruolienë? „No ër kuo að rûpë-
nous,– partarë pats savi, – jug dar nieka nier. Kuo èe rçk
sërgtë puonu lëguoms mon, svetëmam þmuogou?” Tçp
dûmuojë Jûzops, piedindams ont pëitu. Bova oþmër-
ðës, ka posrîtës dar nevalgë.

Po pëitu Juokûbs stuoviejë pri ûkënë këima vartu so
panuos Liodvëkas Bieroujë ër Ðërvio, katrou goberna-
tuorîstës metâ s lioub juodënietë Jûzops Kuèinskis.
Arklîs, pamatës bovusi gaspaduorio, pasësvçkëna anon
tikio þvëngëmo, nu katruo Jûzopou apðëla ðërdës –
gîvuolîs anuo naoþmërða. Senuokâ besiedës i balna, soa-
bejuojë, a pavîks paduorç oþðuoktë ont arklë. Baisç na-
nuoriejë apsëjouktë prið Juokûba, sava bovusi tarna. Bet
tas ligo niekor nieka prilaikë ðuokontë i balna puonâ
pieda, ër Jûzops laimingâ atsëdûrë ont þërga. Atskobiejusi

pana Liodvëka strîkteliejë ont sava komelës, ër abodo
par lonka pasëleida i mëðka posë. Panelë prilaikë Bie-
roujë, kad ûkvaizdis susëgretintom so anou, matâ, nuo-
riejë ðnekietëis. Klausëniejë, kâp ons dabar gîven, ar ne-
skundas svçkato, kou, laika toriedams, oþsëjem, ar nier
smûtnç bûtë vëinam. Puons Jûzops atsakëniejë man-
dagç, pagarbç, bet trumpâ.

– Nesëstebiek tamsta, kad að tëik klausëniejo. Baveik
vësa laika bûno vëina. Pats þënâ, ka draugës mûsa dvarë
netoro, tad pu babusës laiduotoviu nabier so kou ëðsëð-
nekietë, – miegëna atrëðtë sava bendrakeleivë lëiþovi pa-
na Liodvëka. – Vo tamsta, tëik metu dërbës ðiuo vëi-
tuo, tëik ëlgâ tarnavës mona brongç buobotç, galietomi
aple anuos gîvenëma daug kon papasakuotë.

Pasakuotë jaunâjç panelç aple geradarës gîvenëma, kon
ons þënuojë ër kon pats galvuojë, puons Jûzops nikâp
nasërîþa. Tad nieka geresnë nesomëslëje, kâp apsakîtë
sava graþi sapna, matîta ton vakara, ka grîþa ëð dvara po
atsëskaitîma naujçjem puonou.

Ið kairies: Gaubîtë Margarita ër Songailienë Loreta

(Nukelta i 16 p.)
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Liodvëka pradþioga – kuoks graþos sapnos ër kuoki
maluoni tamë sapnë anuos brongiuojë buobotë.

– Kâp gaila, kad að dar ni vëina karta po pakasînu
anuos nesapnavau, – pasëgoudë pana Jûzopou.

– Nesielvartauk, ðvëisiuojë panelë, sosapnousi ër tams-
ta. Anuos maluonîbë geradarë pasëruodis, ka tamstas
gîvenëmë reikies pagalbas ar patarëma.

– Ak, panie Juzef, patarëma mon rçk kuoþna dëi-
na. Kuoks toðts atruoda dabar mona gîvenëms! Rei-
kietom oþsëjimtë kou nuors rimtesnio, bet narondo
kou. Lëka tik takielis i baþninèë ër siediejëms sava
kertie, ligo kuokeme kliuoðtuoriou (vëinuolînë).

– Ar tik panelë nemësliji vëinuolë pataptë?
– Ne, ne, tuo tëkrâ namëslëjo. Ëð monës bûtom prasta

vëienuolë. Nuorio tarp þmuonium gîventë. Nuorietiuo
torietë kuokë nuors vëita, kor galietiuo tvarkîtëis kap
oþsëmaniosi, neklausëniedama këtum valës.

Jûzops ðîpteliejë:
– Je, je, maþa bûdama panelë tëkrâ valiûkë mon at-

ruodç. Bet augdamë þmuonis keitas, tad ër so panelë
tçp pat atsëtëka.

Abodo nekorem laikou pritëla, tëkriausç mëslîdamë
ton pati: valiûkavëma prisluopëna nelaimë. Liodvëka ëlgâ
toriejë klausîtë daktarum, pu tuo buobotës, katra pratë-
na melstë stebûkla ar svçkatas, veþiuojë mergelë pu at-
laidus ër ðvëntas vëitas, muokë ðelptë pavargielius, gai-
lietëis invalidu. Jûzopou ruodies, ka panelë klausë gera-
darës, bet këik i tuoki gîvenëma ana lioub ðërdëis idietë,
tuo ons neþënuojë. Rasiet tik ëðmuoka apsëmestë. Tëk-
riause ana jauties nuskriausta, kumet, pasëmëros tievou,
anuo maluonibe kaðteliuonou Gorskiou, maþuosës se-
seris bova ëðveþtas i Vëlnio muokîtëis, tën galiejë ben-
drautë so sau ligiuoms paneliems, lonkîtë gëmënës ër
paþîstamus, linksmintëis baliûsë ar soeiguosë lîgë dalë
so vësâs. Pana Liodvëkâ tuo nieks nepasiûluojë. Ana bo-
va paþënklinta nelaimës, ër artëmëijç nanuoriejë tuo gar-
sintë oþ dvara sëinu, oþ gëmënies rëbum. Tçp panelë
parsërëta par tris deðimtis metu, ër kuokium nuors pa-
sëkeitëmu sava gîvenëmë vargo ar begaliejë tëkietëis. Ar
ne përma karta Kuèinskiou Jûzopou soskauda ðërdës diel
tuokiuos mergelës dalëis. Tad sogalvuojë primintë anâ
kon nuors maluoni ëð jaunum dëinum.

– Rasiet maluoniuojë panelë neoþmërða, kâp so sesë-
rëmis ër bruolçs ana lioub vaþioutë i Korða miestus ap-
sëpërktë ar pasëþmuonietë? Gal atsëmën, kâp Papës eþe-
rë þvejuojë?

– Atsëmëno, atsëmëno, – gîvâ atsëlëipë Liodvëka.–
Mon pavîka sogautë namënka þovi. Mëslëjau, ka tousîkçs
vësë pavîdiejë. Bet gal mon tik tçp ruodies, rasiet tçp
nabova. Dar atsëmëno, kâp Margëninkûsë sotëkuom ita-
lu mozëkontus, anëi mums pagrëiþë kaþkuoki ðuoki,
diel tuo puonou Jûzopou teka pakrapðtîtë piningënë.

Ûkvaizdis nusëjoukë:
– Piningënë mon vësumet reikiejë krapðtîtë, je tik so

puonâtes kor nuors lioubo ëðkeliautë. Bet kon padarîsi.
Tuoki bova tvarka ër anuos maluonîbës geradarës, tams-
tas babunelës, pariedîms.

Anoudo sostuojë ont tuo patëis opës skardë, kor va-
kar Liodvëka ðnekiejuos so bruolio.

– Salontum apîlinkiesë gali atrastë ne vëina po-
ikë vëita, – ligo pati sau pratarë Liodvëka.

– Teisîbë sakâ tamsta, ne vëina poiki vëitelë îr Salon-
tum dvara valduosë. Jug panelë îr aplonkiusi vësus anum
dvarelius. Katros daugiausç patëka?

– Rçk pagalvuotë, – atëtarë Liodvëka. – Senç bebo-
vau Margëninkûsë, Muosiedie, Koksënie. Kuo gera, vës-
kas bus pasëkeitën.

– Reikietom panelç i svetius nuvaþioutë, sosiedus, gë-
mënës aplonkîtë.

– Esam so bruolio oþkvëistë pas puona Tarvîda Kaje-

(Atkelta ið 15 p.)

Tuoms ër Þilvëns Sadauskç. Ið cikla „Mûsa vâkâ“. portëgrapëjë
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tuona i Laumium dvara. Tëkriausç nuvaþiousem. Vo gal
tamsta paþinsti puona Kajetuona?

– Þënau, kad ir tuoks puons, bet kou nuors bendra to-
rietë so anou netçka.

Pana Liodvëka nuoriejë kon nuors daugiau soþënuotë
aple naujouji paþîstama, bet teirautëis nesërîþa. Kâp tën be-
bûtom, vuo puons Jûzops nabova tas þmuogos, katram
ana galietom pasakuotë sava spieliuonës ër abejuonës. Ana
tîkç atsëdoksiejë. Kâp èe atsëtëka, ka par trisdeðimti metu
tëik maþâ teatsërada þmuonium, kam ana galietom atsë-
vertë? Bûdama posmergçlë, vëskon lioub ëðplepietë tarnaitç
Gertrûdâ, katra patarnava anëdvëm so Teoduoro. Bet ka
Liodvëka solaukë panuos metu, Gertrûda ëð dvara iðçjë.
Liodvëka ni dabar negalietom pasakîtë, ar anon buobotë
atlçda, ar mergë ëðçjë sava nuoro. Teisîbë, bova dar vëina
muotrëðka – daktarka ëð Klaipiedas. Ta dvarë pagîvena puo-
ra nedieliu ton vasara, ka anuos akës bova soþeista. Ër da-
bar Liodvëka atsëmën, ka so dakterë ðnekietëis bova ma-
luonç. Bet, sotëkusi anou, kuo gera, dabâ jau nabatpaþin-
tom. Nabatsëmën ni varda, ni pavardies. Rçktom paklaus-
të puona Jûzopa.

– Puons Juzopâ, a tamsta atsëmëni daktarka ëð Klaipie-
das, katra gîvena mûsa dvarë ton vasara, ka að aki bovau
sosëþeidosi?

– Vo kâp naatsëminsi?! – atsëlëipë Jûzops. – Parsëve-
þiem anon ëð Gargþdum, kor panelë su anuos maluonibë
geradarë a ne puora mienesiu stalavuojies pas puonus Vag-
nerius. Tçp palëipë daktars Hagans. Sakë, ka ðalëp tamstas
rçk ëðmanontë þmuogaus, kumet bus nuimts tvarstis nu
akëis. Reikiejë panelë pripratintë pri tum skaudium pasë-
keitëmu ër puonë geradarë pamuokîtë tinkama apsëeitë so
tamta. Vo kon pati panelë prisëmën ëð tuo laika?

– Ne kaþën këik, bet ðin ton atsëmëno. Mon ta daktarë
bova dëdëlç maluoni. Vâkðtiuotë ër ðnekietëis so anou ni-
kumet nalioub pakîrietë, tëik ana þënuoje vësuokium in-
duomium ër negërdietu dalîku. Kuoþna þuolelë galiejë
ivardîtë, aple kuoþna vabala ëlgâ pasakuotë. Ër knîngu bo-
va atsëveþosi, ëð katrum balso lioub skaitîtë. Ër þmuonium
vësuokium þënuojë, vës lioub pasakuotë aple anus, dau-
giausç aple sergontius, këntontius, bet muokontius
dþiaugtëis. Aiðko, að ne vëskon baatsëmëno ëð tum pa-
muokum. Ni tuos daktarës varda nabatmeno.

– Torietom tamsta majednç atruodîtë, bet að anuos var-
da neoþmërðau, rasiet diel tuo, kad ons mon patëka. Ta
puonë bova vardo Estera, daktara Hagana gëmënaitë, þa-
nuota so rusu dvarpuonio Skukuovo, so katrou sosëtëka

                Nu vërðaus: Milda ër Pijos. Ið cikla „Mûsa vâkâ“

(Nukelta i 18 p.)
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besëmuokîdama Prûsëjuo. anâ patëka ne tik panelç, bet vë-
sëms. Ni këik nemondri, paprasta, lioub paðnekintë kuoþna
sotëkta þmuogo, neveiziedama, kas ons tuoks îr. Nieks
nedînuojies ër neapðnekiejë anuos, nuors ana bova þidelkelë.
Tuo panelë rasiet lig ðiuol neþënuojç.

Liodvëka ton þënuojë, bova gërdiejusi ëð buobotës. Tu-
met, suþënuojusi tou naujîna, mergâtë ni këik nedîvuojies.
Keists pasëruodë tik vards – ni lënkëðks, ni krëkðèiuonëðks.
Buobotë aiðkëna, ka þidëðks, ër pasakuojë kaþkuokë istuorë-
jë, apraðîta Bëblëjuo, katron Liodvëka grçtâ oþmërða.

 Kuèinskis Jûzops aple ton daktarë atsëmënë daugiau. Për-
miausç ton, ka, sovadënusi i vëina veita geradarë, Liodvëkas
seseris ër bruoli, tçp pat ër dvartarnius, pasëðnekiejë, kâp rei-
kietom apsëeitë so sergontë mergelë. Aiðkç pasakë, ka pane-
lës akis nebëðgis, nebënt steboklos atsëtëktom. Pamuokë vë-
sus, ka so mergelë ðnekietom tçp, ligo nieka ër neatsëtëka,
nesëdîvîtom, neklausënietom, negoudþioutom ër, gink Die-
vë, nepajouktom. Je anâ bus liûdna ar pëkta, svçkëisëms rçks
bûtë kontrëms ër vëskon duovënuotë, leistë pruo ausis.

Daktarë pati nurëða nu þaizduos tvarsti ër leida mergelç
pasëveizietë i zelkuorio. Tuos muotrëðkas pabovëms dvarë
kaþkâp gerâ vësus nuteikë, kuoþnos gailiejies, ka daktarë tor
ëðvaþioutë. Atsëmënë, kad ons ni këik negailiedamuos davë
daktarç Skukuovâ ont keliuonës puora deðimtium timpu,
nuors ton vasara ër sunkç galus so galâs dorstë – vës lioub
ëðlîstë kuokës nuors nenumatîtas ëðlaidas.

Liodvëkâ gerâ bova ont ðërdëis klausontëis Jûzopa prisë-
mënëmu aple anuos vaikîstë. „Laimë, ka buobotç pasëtaikë
torietë ðalëp savës pruotinga ër duora þmuogo, katros ne tik
rûpënuos dvara ûkio, bet ër anuos vâkâtiu rçkalâs ar bie-
duoms“,– mëslëjë dabar, juodama ðalëp bovosë ûkvaizdë.

– Panie Juzef, – pratarë ðirdingâ, – torietiuo persëpraðîtë
tamstas, ka lig ðiuolei ni karta neso padiekavuojusi oþ dëdëli
rûpesni, katrou ið tamstas jautiau tou sunkio mon laiko.
Klausîdamuos tamstas pasakuojëma, junto, ka darç vëskon
ne ëð somduoma þmuogaus priedermies, vo ëð duoruos ër
atjautontiuos ðerdëis. Eso tamstâ oþ ton dëdëlç diekinga ër
dþiaugtiuos, je kumet galietiuo kon nuors gera diel tamstas
padarîtë.

Panuos Liodvëkas kalba Jûzopa vuos ne lig aðaru sugriaudëna.
– Maloninguojë panelë, tëi padiekuos þuodç mon îr dëd-

liausis atlîgënëms. Rûpesnis diel tamstas nelaimës nabova
tuoks sunkos, kap tamstâ gal pasëruodîtë. Pakuol darbavaus
Salontum dvarë, ir bovën daug sunkiesniu muomëntu.

– Induomo bûtom soþënuotë, kuokium? Rasiet tamsta
nebûtom skaudç anum prisëmintë ër mon papasakuotë, –
papraðë pana Liodvëka.

(Atkelta ið 17 p.)

Kas greitiesnis ër stipriesnis... Portëgrapëjës ið 2008 m. vasaras
stuovîklas Sudeikiûs (Utenuos r.)
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 – Vëina tuoki ðëndëin prisëmëniau ër vës negalio nikâp
oþmërðtë. Prisëmëniau netîèiuoms Salontum gaisra – vëina,
ontra, trieti... Tëkriausç ër panelë anus atsëmën? Paskotëni
karta kelës deðimtis truobum sopleðkiejë – daugiausç þîdu
nomum. Ka vësus soskaitiem, paaiðkiejë, ka par dvejus me-
tus Salontûsë sodegë ketorësdeðimt pënkë gîvenëmâ. Dau-
giause ëð anû bova þîdu kopèiu truobas ër magazinâ.

 – Tad ar pavîka ëðsëaiðkintë, diel kuo tçp? – pasëinduo-
mava Liodvëka.

 – Bieda, bet nepavika, nuors tuos nelaimës sokielë ont
kuoju ër valdiuos þmuonis. Ër ne dîvâ. Kor tatâ matîta, ka
kuoþna meta ë miestë këltom gaisros? Tad i Salontus ëð Rasë-
iniu vëins par këta lakstë tekûnâ, vëþâ, vaznç, tîrëniejë, tar-
dë, klausëniejë, kuoki èe tvarka tamë dvarë, ka gaisrâ këlst
tçp tonkç: ar pëktadarium padegieju tëik privësa, ar þmuo-
nis patis ir þiuoplë ër apsëlçdën? Tçravuos vësum, bet për-
miausç, þënuomâs, monës, dvara gobernatuoriaus, ër tams-
tas maluonîbës buobotës – puoniuos Vainienës, dvara savë-
ninkës.

– Nemanau, kad bobotë kon nuors þënuojë, – soabejuojë
Liodvëka.

– Þënuomâs, neþënuojë. Kon ana, sena, lëguota muotrëð-
ka, galiejë sosëgaudîtë tûsë þîdu rçkalûsë ër miestiuoniu ap-
sëleidëmûsë? Tçp ër paaiðkëna valdiuos þmuonëms, siûsda-
ma vësus pas moni. Daugiausç valdç priskarþëjë þida, pati
baguotiausi. Ontâ Ðanderis Kërða torta neteka oþ dvë tûks-
tontë do ðimto muðtëniu taleriu. Matâ, sodegë nç tik truo-
bas ër magazënâ so daugîbë prçkiu, bet ër skuolum raðtâ,
katrëi bova gîvenamamë budinkë. Pri tuo dar nokëntiejë ër
anuo sûnos, katruo truoba sodegë prið metus par përma gais-
ra, bet ons jau bova spiejës pasëbodavuotë nauji gîvenëma.

 – Vo ar anëi nemalava? Jug galiejë primëslîtë kaþën kou,
nuoriedamë daugiau pëningum ëðpeðtë.

 – Iruodîms, ka nemalava, bova moitëniu saraðâ, katrûsë
paruodîta, këik par metus anëi priekiu atsëvëþ ër këik ëðveþ.
Teismûsë tas iruodîms bova dëdëlç svarbos.

– Tad kâp baigies tâ bîla?
– Teismos nûtarë, ka Salontum savëninkâ tor atstatîtë

sodegosës truobas. Stuogum negal dëngtë ðiaudas ar skëi-
duoms (malksnomis), vo tik èerpiems. Prisakë do kartus
metûsë kriestë kamënus, pasësomdont kamënkretius Klai-
pieduo. Oþ praþovusi torta kopèems valdë ðëik tëik atlîgë-
na, bet tum rçkalum að naþënau – anus tvarkë tamstas bruo-
lis puons Stanisluovs.

– Tad, këik sopronto, gaisrum kaltëninkâ tçp ër lëka ne-
nubaustë?

– Tçp ër lëka, – atsëdoksiejë puons Jûzops. – Þmuonis
„Kas greitiesnis?“ Portëgrapëjës ið 2008 m. vasaras stuovîklas
Sudeikiûs (Utenuos r.)     (Nukelta i 20 p.)
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ðnëbþdiejie, ka kaþkas ëð pavîda padegë baguotûju þîdu
magazinus. Pataikë, kumet naktës bova sausa ër viejou-
ta, tad netroka oþsëdegtë ër ðalëp bovaë nomâ. Vo kas
padegë – ar salontëðkis, ar kuoks atklîdielis pëktadaris,
ar ons bova þîdielis, ar þemaitis, tçp nieks ër puo ðç dë-
inâ naþëna.

 – Ëð tëkrûju tamsta daug varga aptoriejç tou laiko, –
pagoudë puona Jûzopa Liodvëka. – Vo kâp bova tuo-
liau?

 – Par metus miestali atstatiem. Balondë mienesie dva-
rë dërba anuo mîlesta puons Kobelëns, Þemaitiu konë-
gaikðtëjës kamarninks (matininkas), katron pasëkvëitë
puonë geradarë – tamstas buobotë. Ons apmatava
sklîpus nodegosiuos Salontum vëituos naujuoms
statîbuoms. Meistrus soëiðkuojau Kretinguo ër Klaipie-
duo. Plîtu përktë nareikiejë – Salontûsë jau veikë plîtë-
në. Miediu geriausiu bova i valës, par þeima anus kërta
ër veþë dvara èinðëninkâ ër laþininkâ. Kaþkon reikiejë
përktë. Kalkës atsëveþiem ëð Korða degîklas, katron va-
dëna Pile Muiþa. Vënis ër këtuokë gelþi, reikalinga pri
statîbu, perkuom Lëipuojuo. Tëi dalîka brongiausç
kaðtava, diel tuo, kad kertont Korða konëgaikðtëjës sëi-
na, reikiejë muokietë dëdëlius muita muokesnius. Èer-
pës stuogams nopërkuom Gintalëðkie. Gerâ nebatmë-
no, bet, ruoduos, ar ne ðimta timpu oþ tris tûkstontës
ðtoku, kas tâs laikâs nabova brongç. Nelëngvë bova metâ
, bet Salontâ atjauniejë, pagraþiejë. Baguotëijç þidâ pasë-
bodavuojë dëdëlius bodinkus, vuos ne paluocius. Vo ër
biedniesniu naujës truobas bova erdvesnës, so dëdesnçs
longâs, so aukðtesnçs stuogâs. Matâ, maluoniuojë pane-
lë, kad teisingâ þmuonis saka: nier tuo bluoga, kas ne-
ëðeitom i gera, – oþbëngë puons Jûzops. Aple ton, këik
reikiejë idietë pastongû ër svçkatas, këik naktum nemë-
iguotë, këik vësëms dërþus sosëverþtë, pakuol vëskon
padarë, ûkvaizdis panelç neaiðkëna.

Liodvëkâ tas pasakuojëms sokielë daugîbë mintiû,
bet anuos nabova skaudës. Ana pati tus metus dar gerâ
atsëmënë, nuors nikuokium nepritekliu ar vargum tou
laiko nepajota. Klausîdamuos puona Jûzopa, galvuojë,
ka þmuogos daug kon gîvenëmë gal nuveiktë, jë tik nier
slinks ër nesied ronku sodiejës. Ër senîvamë omþiou,
parþvelgës nueitus metus, gal pasakîtë, ka ne toðtç anus
praleida, kad aple anuo pruocë liûdëj matuomë dalîka.

Basëðnekiedamo anodo ni napajota, kâp saulelë ilin-
da i eglîna. Laiks bova soktë ont nomum. Anodo juojë
mëðka kelalio vëins paskou këta. Guojou bova tîko. Ar-
klium þingsnius sluopëna nukrëtën lapâ. Paukðtiu nasë-Pijus so mamo ër so tetoko. Ið cikla „Mûsa vâkâ“

(Atkelta ið 19 p.)
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gërdiejë – vësë gëismëninkâ senç jau bova ëðliekën. Tik retkartçs
eglînë kalë genîs.

 ***
– Sakik, sesë, ar kontëna esi savo bendrakeleivio? – sosërinkos

pri veèerës, oþklausë Liodvëkas puons Levuons.
– Diekou, brolieli, eso kontëna. Puons gobernatuorios pa-

kankamâ induomos paðnekuovs.
– No ër aple kon jodo ðnekiejietav?
– Aple daug kou. Prisëmëniem omþënatëlsi buobotë, keliuo-

nës i Lëipuojë, pri Papës eþera, i Margëninkus.
– Ar nepasëruodë tau puons Jûzops nalaimings ar liûdnos?
– Nepasëruodë. Aple savi ons nedaug tepasakuojë. Nebënt

ton, ka vëina nakti graþç sapnava buobotë, anuos mîlësta gerada-
rë.

– No, no, – nosëjoukë Lavuons. – Matît par tëik metu anodo
gerâ bova sosëgrajëjosio, ka dabar sapnie sosëtink…

Liodvëka trokteliejë petçs ër pasëgailiejë prasëtarosi. Panelë pa-
mëslëjë, kad so Jûzopo ana gal daug ðërdingiau ðnekietëis, nego
so sava bruolio.

– Tëkous, ka neoþginsi mon dar kumet nuors so anou pajuo-
dënietë.

– Juodëniek i svçkata, seserelë, je tik tau tink…
Grîþusi i sava pakajo, pana rîmuojë buobotës krieslë, nedeg-

dama ðvëisuos. Prisëmënusi daktarë Estera, Liodvëka oþsëgalvuojë,
so kou dar ana sava gîvenëmë îr ðërdingâ bëndravosi. Tarp sava
vëinmietiu tuokium nerada. No, gal Teoduora. Bet ta bova se-
sou, tad nesëskaita. Ba tuo, sesërëis ðërdi ër mëslës sovësam bova
pripëldës grapâtis Pliuoteris ëð Ðatëikiu dvara, so katrou Teoduora
bova soþadieta. Neþënë diel kuo ðin vakara oþplûda nalinksmë
prisëmënëmâ. Liodvëka atsëmënë, kad ëlgâ jauties nelaiminga,
kumet i balio Viekðniûse tievs veþies tik Teoduora, prið ton pa-
strajîta, ëðèiostîta, ëðcackîta. Sesou ëð tuo baliaus parvaþiava links-
ma ër laiminga, kelës dëinas neoþsëèiaupë, èiauðkiedama aple ton
ëðeiga – kâp vaþiava, kon matë, so kou sosëpaþëna, kas kâp bova
apsëdarës, kas kon sakë, so kou ana ðuoka, kon valgë, kon gie-
rë... Liodvëka toriejë klausîtëis, bet anuos ðërdës tçp gielë, tçp
gielë…Juk anâ patç neteka tuo ni pamatîtë, ni patërtë. Ër diel
kuo nier teisîbës ont sveta? Jug tievs galiejë ër anon veþtëis! Tik
dvejçs metâs oþ sesë tebova jaunesnë, vo augomo so anou tuokë
pat. Ont kaktas nier paraðîta, këik metu ana tor, vo ðuoktë
muok ne bluogiau oþ Teoduora. Bet tuoki bova tieva valë, ër
nieka èe nepadarîsi. Galiejë tik dûsautë ër vakaras, ka nieks
nemata, aðaruotë i puodëðka.

So këtuoms paneliems, gëmënaitiu ar sosiedu dokterim, Liod-
vëka artëmiau nesosëdraugava. Je katruos lioub vëiðietë Salontû-
së, vësas anâ atruodë pasëpûtosës arba þiuoplas. Anon jiemë pëk-
toms, ka puonâtç – jaunëkâte ðnekëna, ðonkëna, ganë akëmis tas

(Nukelta i 22 p.)
Valdis ir Pijos Zajanèkauskç ër dar Milda Valonèiauskienë. Ið
cikla „Mûsa vâkâ“
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„þousis“ (tçp Liodvëka minties vadëna tas dvarë besësvetioujëntës
mergâtës). Kumet buobotë puo anuos muotinçlës pagraba këik atsëga-
va, okatnç vaþëniejë i svetius pas artiau ër tuoliau gîvenontius gëmënës
– i Vëikðnius, Gintalëðkë, Oþvënti, Bërþovienus. Karto so savël lioub
veþtëis ër vësa polka kaðteliuonâiu. Liodvëka, nerasdama bendruos kal-
buos so jaunûmenë, daugiau laikies ðalëp babusës ër augosiu muotrëð-
ku. Dabar ton prisëmënont, anâ atruodë, ka kaþkap ëð gîvenëma anâ
ëðkrëta jaunîstë so vësuoms linksmibiems – sosëþaviejëmâs, svajuo-
niems, paslaptëmis ër ateities vëltëmis...Ana bova nelaimës paþënklin-
ta.…

Tëkriausç diel tuo buobotë tou laiko daugiause rûpesnë skîrë kâp
tik anâ. Jaunesniem sesërim tuo nereikiejë – anuos auga svçkas, dailës,
govës, oþvës Uona, katra daugiausç bova nusëdavusi i omþënatëlsi sava
muotinçlë. Po liûdnum laiduotoviu, i katras maþûju neveþies, prasë-
diejos ðëltesniems dëinuoms, buobotë vaþëniejë puo atlaidus, katruos
vîka tuolëmesnies parapëjuos – Kalvarëjou, Koliûsë, Kretinguo. Ana
vësumet ër vësor so savëm jiemë Liodvëka. anâ oþpraðëniejë mëðës oþ
doktërëis dûðë ër anûkës svçkata, lioub doutë pëningum Liodvëkâ kad
ta aukuotom baþninèç – nupërktom kuokë nuors duovëna. Atsëmënë,
kâp përka mielëna ðëlka pierankeliems pri altuoriaus Kalvarëjës baþ-
ninèç ër sëdabrëni vuota – ðërdelë Muosiedë Panelç Ðvënèiausç. Vo
këik ðeðtuoku ër treèiuoku Liodvëka lioub ëðdalîtë obagams, kas tën ër
besoskaitîs. Kartâs lioub veþtëis ër maþuosës, bet so dëdëlio polko prëklç

Akademënë þemaitiu jaunima korporacëjës „Samogitia“ 2008 m. vasaras stuovîkluo Sudeikiûs
(Utenuos rajuons), pri Alauða

(Atkelta ið 21 p.)
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bova keliautë. Tad anuoms so puonë Gracholskienë ër
tarnaitiems turiejë oþtektë Salontum baþninèelës, i kat-
ron galiejë nasunkç nukolnioutë piestës. Prisëmindama
tas keliuonës, Liodvëka nabgalietom pasakîtë, ar anuos
bova maluonës. Þënuomâs, gerâ bova ëðtrûktë ëð no-
mum, siedietë so buobotë proncûzëðkuo poskarietie, kad
ër geruokâ aptrintuo, þvalgîtëis i pakelës, i þmuonis,
klausîtëis varguonu ar gëismium, atsësiedos klaupkuo-
së, katruos bova itaisîtas pri pat altuoriaus, ka puonâ nu
muþëku atskërtë bûtom. Bet nomëi ana lioub sogrîþtë
pavargusi, ëðalkusi. anâ sesëris, katruos lçda sava dëinas
linksmâ ër narûpestingâ, bova so vësam kontënas tuo-
kio gîvenëmo, kuoki toriejë, tonkç lioub pasëruodîtë
kaþkuokës svetëmas.

Tep prabiega dvë liûdnas vasaras. Tretiuojë nusëdavë
linksmesnë. Matâ, maþç Uonâ soejë dvilëka metu, tad
buobotë pakielë praðmatni balio. Duovënum Anska nu-
përka stuora maldakningë – „Zlotî Altarþ”. Soëiðkuojë
kapelëjë so skripîèë, cimbuolâs ër trûbo, tad, kas muo-
kiejë ðuoktë, galiejë vësëms pasëruodîtë. Liodvëka ër
anuos sesëris tuo bova pamuokâtas: puora metu gîvena
Salontûsë governantë panelë Eliza, katra muokë kaðte-
liuonâtius ðuokiu, manieru ër dailë apsëejëma. Klavesi-
no skombintë Liodvëka duorâ neëðmuoka, vo ðuoktë
anâ dëdëlç lioub patëktë. Tëisi, klëina ër mëkli,
muokîtuojës vësumet pagërta oþ þingsniu lëngvoma,
ronku lonkstoma, eisënas grakðtoma, tuos pamuokuos
Liodvëka lioub jaustëis laiminga. Buobotë so puonë Gra-
cholskienë aptarë, kon pavadintë i Uonënës, ka vësas
panelës ðuokems torietom kavalierius. Soskaitios pos-
bruolius, vëina pritrûka. Tad nûtarë pakvëistë Nasrienu
þemëninka puona Dzekonskë sûno Peliksi. Parðnekiejë,
ka nieka dëdëlç nepapëktins, je kas ër soþënuos, kad Dze-
konskë bajuorîstë ne tçp senç përkta. Vo puonâtis Pe-
lëksos îr rimts jaunëkâtis, muokuos liekuoriaus amata
kaþkatram Korða miestë, tad tëkriausç sogebies ër ba-
liou apsëeitë. Ba vëskuo tuo, ons so Levuono draugaun,
anodo tonkç raitë laksta po Salontum lonkas ër guojus.
Liodvëka ðîpteliejë, prisëmënosi, kad tamë baliou
puonâtis Dzekonskis nedrousç jauties tarp nepaþîstamu
þmuonium. Ër aplink panas soktëis sovësam negebiejë.
Ðuokiu marðalka anon sopuorava so Liodvëko – abodo
tuokëi tîkë, kaþkou sosërûpënë, lai ðuok…

Vaikis ëðtëisë panelç ronka ër pasakë:
– Duovënuok, panelë Liodvëka, bet ðuokies ëð mo-

nës tier prasts.
Liodvëka nudelbë anon primerkto sava akë – puonâtis

Pelëksos bova parauduonavës, ëðtëista ronka biðki vër-
piejë. Mergâtç tumet anuo gailo pasëdarë.

– Nebaiminkës, tamsta. Stebiek mona þingsnius ër
darîk tçp pat. Ðuoktë að muoko.

Oþgrëiþos mozëkontams, Liodvëka vësa sava liûdno-
ma oþmërða. Kuojës patës këlnuojies. Ana tvërtâ laikë
kavalieriaus ronka ër vediuojë anon par vësas ðuokë fi-
gûras. Tad nieks nepadîvëjë, kad anodo prastâ ðuok. Pa-
sëbëngos ðuokiou, Dzekonskioks padiekavuojë sava ðuo-
kiejç, paboèiava anâ ronka ër pasakë: „Je panelë neprieð-
tarautom, að dar vëinam ðuokiou anon pakvëistiuo.“
Liodvëka ðvîpsuodama linkteliejë galvo. Tad ðuoka ton
vakara so Peliksio ne vëina karta.

Geruokâ ikaitën, ðuokiejç ëð salës sosëvertë i galerëjë
prasëviedintë. Jaunëkâtç sëspëitë i vëina bûri, panelës – i
këta. Vo Liodvëka nuoriejë pabûtë vëina. Ana atsëstuo-
jë atuokiau nu vësum pri galerëjës tvuorelës ër isëveizie-
jë i vakarëni dongo. Saulë jau bova nosiedusi ër pazarâ
oþgesën. Tuolëj tuolëj pamëgluojosemë dongaus pa-
kraðtie neaiðkç joudava eglîna vërðûnës. Aukðtîbiesë sping-
suojë vuos iveizama vëina këta þvaigþdelë. Mergâtë pe-
tius bova apsësiautusi gaza ðaliko, bet anuo nereikiejë –
ton vakara meili ðëloma plûda ëð padongiu gëlibës. Ruo-
duos, kaþkas gaubë anuos petius ër lëimëni, pripëldîdams
ðërdi nanusakuomo saldibë. Liodvëka pasëjota ligo ap-
gluobta naþënuomas galîbës, katra naprilçda pri anuos
nikuokiuos baimës, nikuokios liûdnuos mintëis, bet
dþiogëna, laimëna, pripëldîdama ðërdi neapsakuoma ge-

   (Nukelta i 24 p.)
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Ið kairies: Gabrielë ër Adelë. Ið cikla „Mûsa vâkâ“


