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gerâiems. No, naujë barva galietiuo tau itaisâtë.
Anopri daugiausç vëliuojë oþdarbis pëningâs. Rasiet diel tuo ër soderiejë nasunkç.
– Bûtom gerâ, ka panedielninkë atsërastomi mona nomûse, – pasakë stuodamuos Narkos. – Klausk
Magdës Narkienës. Matâ, að pats tou laiku dar galio
bûtë nagrîþës. Eso oþpraðâts i këta suoda vëinâ ðeimîa
apsiûtë.
Vaikiu bûrielis pri karèemuos jau bova ëðsëskërstës. Bastuovieje tik Jorgis so sava bendro.
– No kâp? A sotariet?
– Ligo ër sotariem. Rasiet jodo esatav gërdiejosio
aple Konteikius ër kriauèio Narko Krëstopa?
Vaikç patraukë petçs:
– Ne, tuokë kriauèiaus nagërdiejuov. Bet galiejë
ëð kor nuors i Konteikius atsëdongintë.
Anopris nieka daugiau anû nabtçravuos. Bet pats
abejuojë sava bûsëmo tarnistë. Mëslëjë, ka nomëi
parejës so mamalë pasërokous, rasiet anâ kon nuors
þënâ.
Ëðklausiusi sûno, Anoprë muotina sosërûpëna
anuo rçkalâs. Matë, kad ons îr nalinksmos diel sava
napavîkosë þigë i kermuoðio. Sakies Konteikiûsë vëiðiejosi senç, ka dar Anoprë tievs gîvs tabibova. Vaþiavën i anuo poseserës laiduotovës. Bet kon tën dabar berasi puo tëik metu. Senûju nabier, vo anûm
vâkâ kaþën ar beatpaþintom diedëna Ta suoda tuolëi,
Anopriou so skaudontë kuojë sunkç bûtom nupiedintë. Vo ër tas gaspaduorios naaiðkos. Kuoks tën gîvenëms ër darbs tuokemë ûkie? Arklîs vëins. Vâkûm
tunts. Ër dar vuoþi mënavuojë, ligo ont jouka vëskon
pasakuotom. Þënuomâs, vësë kriauèç îr malagç. Vo
rasiet ons na kriauèios, rasiet ðçp kuoks svieta parejûns?
– Þënâ kon, vâkali, – nutarë ont gala muotinçlë, –
çsio nedieliuo i baþnînèë, oþsoksio pas kriauèio Lideiki, rimta þmuogo. Je tuoks Narkos ëð tëkrûju îr,
ons torietom þënuotë. Amatninkâ vëinë aple këtus
daug kon þënâ.
Mamalës þîgis pasëruodë nab a rçkala bovës. Lideikis Narko paþënuojë. Kriauèios ons esous naprasts, bet niekdarîs ër malagis bagalënis. Je kon
pavîkst apgautë, apsëskelb vësam svietou. Krëstops
esous naþanuots, tad Magdës Narkienës Konteikiûse tëkrâ ka nier. Nomûm ons nator, enous par þmuonis, oþvës þëima, matâ, kailënius dailç siovous.
– Papraðiau Lideikë, kad paklausënietom, rasiet
kas nuors þënâ vëita jaunam darbëninkou. Pas anon
daug vësuokiû þmuoniûm parsëvert.
– Ar aple kuojë napasakuojç? – sosërûpëna Anopris.
– Ar að dorna bûtiuo? Kas naþëna, napastebies.
Vo laikou biegont anâ sovësam ëðgîs.
Vëita atsërada naoþëlgo. Atvaþiava vëinâ dëina
Drungëls Ontuons, stombos ûkininks ëð Lauþâtiu pa(Nukelta i 72 p.)
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1998 metâs iðleistuo përmuojie ër kol kas vëinintelie þemaitëðkas poezëjës
antuoluogëjuo „Sava muotinu kalbo“ Puniuo (Alîtaus rajuons) gîvenonti muokîtuojë,
dabar jau ër raðîtuojë Dþervienë teklë“ raðë: „Eso gëmusi 1932 metâs Þemaitëjuo, Kartenas valsèiaus Asteikiu suoduo. Mama bova sioviejë, vuo tievalis dërba
pri gelþkelë. Këik patoupë tievâ nusëpërka nadëdëli þemës sklîpieli Plungës
rajuona Alksnienu kaimë.
Èe, Þemaitëjuo, prið pati kara pabëngiau pënkis pradþiuos muokîklas skîrius.
Kara metâs ejau i Plungës gëmnazëjë. Be monës, ðeimuo auga dar pënkë vâkâ.
Dieltuo tievams reikiejë nogara ër dëina, ër nakti lënktë, ka sûnâ ër doktëris
galietom muokîtëis. 1947 metâs bova sojimts tievielis. Nuteisë anon deðimtëi
metu lageriu. Ëð Vorkutas ons grîþa 1953 metâs. Ka ër par dëdliausius vargus,
nepriteklius, bet muokslu nametiau. Pabëngusi Plungës vëdorënë muokîkla, metus laika iðdërbau Plungës rajuona laikraðtë redakcëjuo, vuo paskiau istuojau i
Vëlniaus Pedaguogëni instituta. Tën sosëpaþënau ër so sava bûsëmoujo vîro –
dzûko ëð Puniuos. Ër sosëkluostë gîvenëms tçp, ka puo muokslu bëngëma abodo
parvaþiavuov i Punë. Isëdarbënau miestelë vëdurinie muokîkluo. Tën dërbau lig
pat pëncëjës.“ (…). Teklë ne tik muokîtuojava, bet ër kûrë, leida sava kûrybas
kningas, karto so sava vîro Petro iduomavuos Puniuos kraðta istuorëjë, sava
giminies istuorëjë, sorinkra medþega sistemëna. Tou dara lig pat ðiuol.
1996 m. T. Dþervienë ëðleida përmoujë sava poezëjës rinktënë – „Liepa uþ
slenksèio“, 1999 m. pasëruodë ontroujë anuos kûrîbas kningelë – „Nakvynë
senuose namuose“, vuo 2000 m. „Þemaitiu þemës“ þornala përmamë numarie
bova përma karta paskelbts anuos sokorts përmâsis þemaitëðkas eruotëmës
pruozas kûrënîs – novelë „Akmou so velnë piedo“.Tâs patçs metâs tas kûrinîs
bova iðleists ër atskëro kningelë (32 poslapiu dëdoma). Pristatîdama aniou vësuomenç toukart raðiem: „(…) Ana sokorta pagal þemaitëðka legënda, katra
pasakuo, kâp gal sosëkluostîtë þmuogaus gîvenëms, je ons, ka ër vësâ tuo
nanuoriedams, naþënuodams, vëina dëina ðiuos þemës maluonomu praded ëiðkuotë pri paðuonie golëntë akmënëis (þemaitëðkâ – kûlë), katramë sava pieda îr
ispaudës pats këpðâtis.“
Kûrinîs bova ðëltâ sotëkta skaitîtuoju. Na vëns ið anû tëik autuorës, tëik ër
leidieju vës klausëniejë, vuo kumet pasëruodîs apraðîtas istuorëjës tçsënîs. Anuo
ni tuo kningelie, ni onkstiau „Þemaitiu þemie“ pasëruodios tuos nuovelës iðtraukuoms, skaitîtuojems neþadiejuom. Bet... Autuorë tçp susëgîvena so nuovelës
heruojçs, anû lëkëmâs, ka, kâp pati saka, ta anû tuolesnë gîvenëma istuorëjë,
einont laikou, lig so kuoþno dëino vës aiðkesnë daries, ër vëina karta ivîka tas,
kas toriejë ivîktë. Anopris, Ruozalëjë, vo so anâs ër Gedvë viel pasëðaukë autuorë ër jau nabipaleida anuos tuol, kuol ta naapraðë anû tuolesnë gîvenëma kningelës „Akmou so velnë piedo“ ontroujie dalie. Tas istuorëjës tçsinîs bova iðspausdints „Þemaitiu þemës“ 2005 m. përmamë numarie.
Atruodë, ka jau ër vëskas…Bet… Ðiû metu pradiuo autuorë prasëtarë, ka
Anopris, Gedvë, petruonë anuos vës dar napaleid… Ër tçp… Ðiuos vasaras
pradiuo redakcëjç T. Dþervienë îteikë tretioujë sava kûrënë dali (kâp matîtë ëð
anuos torënë, kuo gera, jau paskotënë).
Ër tçp… Pradiejusi nuo nuovelës, kûrëni autuorë iðvîstë lig ruomana.
Skaitîtuojems siûluom anuo pabaiga (tretioujë kningas dali).
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rapëjës Oþpelkiu suoduos. Ons dëdëlë ðeimîna somdë: do vaikius,
posvaiki ër pëimëni, dvë mergas ër posmergë– auklë, matâ, Ontuons jau toriejë ketoris vâkus.
Noþvelgës Anopri skvarbiuoms sava akëmis, paklausëniejë ðiuo
tuo, paskiau ëðkluojë, kuoki oþdarbi siûla. Anopris nuoriejë ëðsëpraðitë, kad penkçs roblës daugiau doutom. Drungëls pamëslëjës
pasakë:
– Gerâ, dousio, bet grûdûm gausi maþiau.
Daugiau deriçtëis Anopris nabdrîsa. Geriau tëik, nego lëktë vësâ
ba vëitas. Ër ton patë dëina gaspaduorios ëðsëveþë anon i Oþpelkius.
***
Petruonë so muotinçlë tëkrâ ton torgaus dëina vâkðèiuojë puo
kermuoðio. Atsëskaitiosi so Daugieluoms, ëð Paeþeriûm anâ sogrîþa
prið Kaliedas. Nuors tëi praðë dar bent metâms pasëlëktë, nasotëka. Nanuoriejë bûtë tuos vëituos, kor kuoþna þe,mës pieda ër truobuos ker tie linda anâ so prisëmënëma; anâs petruonë nuoriejë
nusëkratîtë. Gaspaduorems pasakë, kad muotinçlë pasëlëguojosi,
tad nuorietom doktëri artiau pri savës toriçtë. Diel tuo anâ þadonti
sosëëiðkuotë vëita artiau nomûm, vo rasiet ër tuo patiuo suoduo. Ër
èe nabova malagîstës: nuors muotina navertë anuos grîþtë pri nomûm, bet tuokio Petruonës paþado dëdëlç apsëdþiaugë.
– Þënuok, Petrelë, kad tavës jau ëiðkuojë.
– No, no, ër kas èe monës bapasëzgeda?
– Bova atejës Varkalis Juons, katros rodëni patë palaiduojë.
Lëka naðlîs so dom maþâs vâkâs. Muotrëðkas nomûsë naapsakuomâ rçk. Bet naþënuomâs nanuoris. Sakies gërdiejës, kad to
esonti rimta ër duora mergâtë, na kuoki padraika, gerâ darbëninkë.
Klausë, ar galietom ateitë, ka to sogrîði; rasiet sotartomët tarnîstë
bûsëmëms metâms. Þënous, kad atejos reikietom kontrîbës– jug
do maþo vâko nomûsë esous rûpesnis, katron na kuoþna muotrëðka tanuorietom prisëjimtë. Dabar vâkus priveizonti sesou, pënkiuolëkas metu mergâtë. Ana bûsënti ër tuoliau, bet rçktom soprastë, ka
tuokiûm metu merga dar ne gaspadënë.
– No ër kon to, mamâtë, priþadiejç?
– Nieka napriþadiejau. Pasakiau, kad so tavëm patë ðnekietom,
ka parçsi.
Petruonë miegëna prisëmintë, kon anâ þënâ aple Varkalë gîvenëma. Þemës kuoks posvalakis torietom bûtë. Truobas ëð laukâ
senuovëðkas, vo vëdou anâ nier bovosi. Atsëmënë Varkalienë Elëna, smolkë maluonë muotrëðkelë. Ër pamëslîk tiktâ– tuoki jauna
pasëmërë. Paklausë mamalës, kas Elënâ atsëtëka.
– Þmuonis ðnekiejë, ka karðtënë sosërga. Vo tëkrâ naþënau,
pagrabë nabovau.
– Rasiet þënâ, këik metu toriejë? Ër kuokë dëdoma tëi anuos
vâkâ?
– Juons sakë, kad vaikiokou çn pënktë metâ, vo mergelç trçtë.
Pati Elëna trisdeðimtëis tëkrâ natoriejë. A èe senç þanëjuos!? I
veselë dar bovau nuejosi, toukart abodo pasëruodë dëdlç dailë ër
linksmë. Vo i pagraba nuçtë svçkatas naboþteka.
Petruonë miegëna prisëmintë, kâp tas Juons atruodë, bet naatsëmënë nieka, kou ons bûtom ëðseskîrës ëð këtûm vîru.
Puo nedielç Juons viel apsëlonkë Rodelienës nomûsë. Petruonç
ons pasëruodë nabjauros, ðnekiejë rimtâ ër maluonç. Bova matîtë,
ka tëkrâ nuor gautë anuos sotëkëma, diel tuo ka ba muotrëðkas

nomûsë nier tvarkuos.
– Vo ar napîksi, tamsta, je að svçtëmûsë nomûsë pradiesio
tvarkîtëis pagal sava ëðmanîma? – ni tuo joukâs, ni tuo rimtâ pasëtçrava Petruonë.
– Je gerâ tvarkîsis, kuo að torietiuo pîktë. Vo je kas natëks,
pasakîso. Jug diel vëskuo þmuonis gal sosëtartë.
Sosëtarë ton dëina ër diel alguos, ër diel laika. Petruonë ëðsëderiejë, ka kas ontra nedieldëini galietom parçtë nomëi muotinçlës
apveiziçtë. Jug gaspaduorios pats tor soprastë, ka muotrëðka jau
sena ër lëguota, anç rçk pagelbas.
– Gerâ, gerâ– pasakë Juons. – Diekou, kad priþadiejç. Vo muotinçlës neaplçsma. Atsiûsio pëimëni, kad vërbûm parveþtom ër
sokapuotom.
I sava tarnîstë Petruonë ëðçjë puo Trëjûm Karaliu. Sosërëðosi i
sena koskelë bûtëniausius dâktus, brëda siauro, par viepûtënius
sominto takelio. Tëik tuo ejëma ër tabova. Merga somçtë galvuo,
kad snëigou nutërpos pas mamâle solakstîs par posvalondi.
Par premënë iþëngos i Varkalë truoba, anon pasëtëka driegnos
ðotintu bolviu ër rûgðtëis kvaps. „Kuoþnamë nomë savs kvaps, –
pamëslëjë ana, – bet pri Daugielas ligo tçp nasmërdiejë, vo rasiet
bovau apsëpratosi“. Bova matîtëis, ka tou dëina Petruonës èe nieks
nalaukë. Vâkâ buovëjuos so vërbâs, katrëi bova ëðtompîtë puo
vësa nagrîstuos truobuos asla. Ëðgërdosi þingsnius, tarpdorie pasëruodë posmergelë. Petruonës pasëruodîms anâ bova staigmena.
– Gerâ dëina vësëms, – pasëlabëna Petruonë.
– Gerâ dëina, – atsëlëipë mergelë, na tik këik dîvuodamuos, ka
èe anou pamatë, bet ër këik ëðsëgondosi.
– Að eso Petruonë, Rodelienës doktie. Tëkriausç þënuot trobalë
suoduos pakraðtie. Sosëtariem so ðiûm nomûm gaspaduorio, kad
èe dërbsio. Vo pati tëkriausç bûsi anuo sesou Vuonelë?
– Je, – atsakë mergelë.
– Vo kou vardo tëi vaikûtelç?
– Pietris ër Amelëjë. Maþoujë Melikë vadënam.
– Graþë vardâ, – pasëdþiaugë Petruonë. – Toriesio bendravardi
Tamstu nomûse. Vo gaspsduorio ar galietiuo pamatîtë?
– Kad anuo nier. Ëðvaþiavës i bërðtvîna vërbûm parsëveþtë. Lig
vakara torietom grîþtë.
– No gerâ, – ëðtarë Petruonë, diedama sava rîðieli ont soula
gala, vo sermiega kabindama ont vagë. – Pakuol gaspaduorios
parvaþious, apsëgerbkem biðki truobuo. Vâkalç, soneðkem vërbus
pri koknës ër sodiekem dailç i krûvelë, naskobiedamë, puo vëina
ðakelë.
Ëðgërdës tuoki palëipëma, vaikioks ðvîpteliejë. Bet, pamatës,
kad svçtëma ciuocë përmuojë pakielë þagara, tam darbou naprieðënuos. Vërbûm neðiuojëms maþëisëms pasëruodë kap kuoks þaidëms ër dëdëlç patëka, ka lîgë dalë so anoudom buovëjuos ër
svçtëmuojë. Ka vësë vërbelç jau goliejë krûvuo pri koknës, Petruonë pagluostë vâkûm galvelës ër paklausë:
– Ar dabar mûsa truobelie graþiau?
– Graþiau, graþiau, – soklega vâkâ.
– No matuot, kâp gerâ. Dabar vësë siedamuos ont soulo ër
papraðîkem Vuonelës, ka papasakuotom aple tamstu nomus, tvartus, gîvuolelius ër darbus.
Ëð Vuonelës pasakuojëma Petruonë soþënuojë, ka tvartûsë îr
dvë karvës, vëinâ oþtrûkosi, këta so verðio, do arklio, trîs kiaulës,
avës so dom vierâteç ër gaidî so devîniuoms vëðtuoms, katruos
þëima kiauðiu naded. Nomûsë îr geruojë ër prastuojë truoba, dvë
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kamaras ër premënie so kamëno ër peèio dounâ keptë.
– Ar muoki keptë douna, Vuonelë? – pasëtçrava Petruonë.
– Kaþkëik ta muoko. Oþraugo, atminkau. Dounkepi ëðkûrën
Juons. Ons ër kepalus i peèio paðaun.
– Ar tonkç dounelë kepat?
– Nadëdlç, kas dvë ar tris nedielës.
Tçp anëms basërokoujint, grîþa ër gaspaduorios.
– Tëtielis parvaþiava, tëtielis parvaþiava! – soklega vâkâ, sokëðën nuoselës i longa.
Juons ëðmçtë vërbus þardëinuo, ëðkinkë arkli ër tik toukart parçjë
i truoba. Radës Petruonë, apsëdþiaugë.
– Ta diekou, Petrelë, kad monës paklausç ër atejç natrokdama.
Palengviçs dabar gîvenëms mums vësëms.
Ton pati vakara Petruonë jau þënuojë, kor kas padieta, apsëþîgiava
tvartûsë. Veèerç ëðvërë balinta kroupînë, katron vësë sriebë pasëskanindamë, dounelës prisëkousdamë.
Vëita mëiguotë Petruonç bova paskërta kamaruo, katra puo Elënas laiduotoviu stuoviejë toðti. Matâ, Vuonelë parsëkraustë i geroujë truoba pas vâkus.
– Þënau, kad darbini apdara ër apava somdënems gaspaduorç
tor parûpintë. Bet mon somdîte naprisëejë, tad nieka natorio. Kamaruo ont ðatruos sosvertë mona nabaðtëkës patiuos drabuþç, katrum nieks nabneðiuo. Gal rasi kon nuors tinkama, – ligo parsëpraðîdams pasakë Juons.
– Sosëëiðkuosio, narûpinkës tamsta, – noramëna Petruonë, laukdama kol ons pasëtrauks nu doru. Solaukosi tuo, îþengë i kamara,
oþstûmë velkë ër ëðkraustë atsëneðta torta. Nutarë pakuol kas
neðiuotë sava drabuþius.
Tçp prasëdiejë Petruonës tarnîstë naujuo vëituo. Èe vëskas bova këtçp, nego pas Daugiela. Þënuomâs, darbâ tën bova sunkçsnë.
Jug reikiejë pamëlþtë penkës karvës, sotaisîtë juovala kauliems ër
ëðtompîtë anon i tvartus rîta, vakara ër par pëitus, gërdîtë bent kelis
verðius ër ploðiçtë laukûsë nu auðruos lig tomsuos. Èe tuo nabova.
Bet apspëta daugîbë smolkiumdarbumdarbieliu ër rûpesniu, so
katrâs pas këtus svçtëmus anâ naprisiejë sosëdortë. Èe dërbont
reikiejë kuoþna dëina mëslîtë, kon ant stala padiejos, reikiejë ër
skalbtë, vâkus praustë, veiziçtë ðvaruos ër tvarkuos, pri kuo nu
maþumiçs dar merga bova pripratosi. Dar përma dëina priskrëndosius kiaulënius viedrus ëðtarðkëna i premënë, ëðgrondë ër ëðpluovë so ðarmo. So ðiaudûm gniûþtë pelënâs notrînë stala ër soulus.
Ðarmë oþmerkë kuoðtovius ër prastus abrûsus. Nubraukë so ðlouto vuortinklius palobiûsë ër kertiesë. Raþo paðvëisdama, ëðpluovë
geroujë truoba, apgailestaudama, ka këtor grindûm nier. Tçp, tçp,
Varkalë gîvenëms daug biednesnis, nego ûkininku, pas katrus anâ
teka dërbtë. „Kaþën, ar mon priklausa prisëjimtë vësus gaspadënës rûpesnius? – mëslëje Petruonë pati sau. – Èe vësë gîven tou
dëino, jug ër að tçp galietiuo“. Bet kaþkâp nagalieje. Dëinas ër naktis
leida tvarkîdamuos truobuo, nomûsë, tvartûsë. Vuonelë maþâ kon
tadërba nalëipama. Vâkâ vës trîniçs anâ aplink kuojos. Petronë
narîþuos anûm varîtë ðalën. Tou matîdams, Juons dþiaugies nosëkratës muotrëðkâs darbas. Apejës gîvuolius, ons kapuojë virbus, vaþiava i medë anûm prisëkërstë, lioub oþsëjimtë këtâs vîrëðkâs darbâs.
Nemaþos darbs bova përma karta apskalbtë vësus nomûm gîventuojus ër ëðplautë anûm patalînë. Bova matîtë, kad prið Kaliedas
nieks patalinës èe naparvëlka. Tumet ëðsëklausëniejë Vuonelës, a
îr kou neðvarë patalînë pakeistë. Bova tik vâkûm luovâ.
– Rasiet îr bën kuokë audëkla, galietoviav pasiûtë? – tuoliau

tçravuos Petruonë.
Nabaðtëkës Elënas skrînie atrada nadëdëli nuðokënë rëitëma ër
kelis sokarpîtus audëkla gabalus. Atsëklausosi gaspaduoriaus, pasiova ontðnarktius puodëðkuoms ër dvëkartës patëlams. Atsëklausë, a galënti vâkus apkërptë, kon padarîtë tëkrâ ka reikiejë, ka
bûtom lengviau anëms plaukûm gîventuojus ëðnaikintë. Sograibiosës kreþiûsë ër skrînie siûlu, abëdvë so Vuonelë þekës nierë. Tçp
ër biega dëina puo dëinuos; ni napajota, ka jau gavienë bëngas.
Prið Velîkas Juons taisies i malûna: þadiejë ne tik grûdus maltë,
bet ër mëltus petliavuotë. Petruonë papraðë oðsoktë i þîda krautovë, nuperktë mëiliûm ër cokraus, ka galietom ðvëntiems ëðkeptë
pîraga ër padarîtë gëruos. Pati sau pasëdþiaugë, kad vîrëðka nomûsë nabus vësa dëina, nieks puo kuojuoms namaiðîsës, ër anëdvë
so Vuonelë galies apsëðvarîntë. Tad nppluovë longus, so ðarmo
notrînë lobas, ëðkrapðtë porva ëð plîðiûm puo balkçs, tou patio
pajodindama vësuokius senus daiktus daiktelius, puo anâs sokaiðiuotus. Nuors dëina jau bova paëlgiejosi ër praðvëisiejosi, prabiega anâ baregint. Par pëitus oþkonda dounas so rûgðto pëino, notarosës bolvînë ëðsëvërtë vakarë. Vuonelë, nusëplakosi darbûsë, puo
veèerës so vâkâs noçjë goltë. Jau prîtemos Petruonë oþbëngë þîgius
tvartûsë, lûkorioudama gaspaduoriaus, bet tas vës nagrîþa. Dieltuo
anâ dëdlç narûpënuos: prið Velîkas malûne bûn daug þmuoniûm,
kartâs ër par nakti rçk eilies palauktë. Tad ðotëna kamëne bolvës
kiauliems ër korstë ogni koknie, kad gaspaduoriou ëðvërta Vegerë
sovësam naatðaltom: Juons tëkriausç parvaþiuos soðalës ër ëðalkës, apsëdþiaugs gavës karðtëma pasriebtë.
Petruonë jau bova atgolosi, bet dar naoþmëgosi, ka parsërada
gaspaduorius. Gërdiejë, kâp sostabdë arkli pri tvarta, kâp anon
nokinkë, ðnekiedamuos so ðonio. Oþsësiautosi ont petiûm koska,
Petruonë atsëkielë doru atðautë, paveiziejë bolvînë katëlâtie– ta
dar nabova atðalosi. Pamëslëjë, ka tou patio atsëkielëmo ër valgîtë
Juonou padous.
Tas ijçjë i truoba natvërtâs þingsnçs, nosëvëlkës mëltëna sermiega, numçtë ont soula gala ër pats ont anuo atsësieda. „Matît,
pagierë“, – pamëslëjë Petruonë pati sau ër, pripîlosi bliûdeli bulvinës, pastatë ont stala.
– Tatâ diekou, Petrelë, kad monës laukç, – iðtarë Juons. – Napîk,
ka tçp vielâ parvaþiavau… Bëðki oþtrokau pas þîda, mata, gëmënaiti bovau sotëkës, pasiediejuov abodo. Nupërkau vëskon, kuo
praðç, bet veþëmë palëkau. Rîtuo parneðio.
– Valgîk, gaspaduoriau, vërals atðals, – paragëna Petruonë.
– Sieskës, Petrelë, ër to.
– Kad að veèerë jau pavalgiau.
– No tçp pasiediek, pasërokouk so monëm. Papasakuok, kâp
gîvenuot, kon dërbuot.
– Permo pavalgîk tamsta, paskou pasërokousiav.
– Kad að dabar pasërokoutë nuorio. Nuorio pasakîtë, kad dëdlç
gerâ îr parvaþiuotë nomëi ër atrastë muotrëðka balaukontë.
Ër, sojiemës anuos plaðtaka, sospaudë.
Merga atëtraukë ronka kap nu ognëis, paðuoka nu soula ër ëðliekë i kamara. Oþðuovosi doris, atsëgolë. „Ðët kâp! – mëslëjë. –
Jau graibîtëis praded. No, rîtuo pasakîsio, ka tçp nabova derieta. Je
nanuor þmuonëðkâ, sosërenko sava rîðieli ër ëðçno. „
Rîtmetis prasëdiejë kap vësumet. Petruonë pamëlþa karves, apsëþîgiava tvartûsë, ëðvërë posrîtë. Vuonelë noprausë er soðokava
(Nukelta i 74 p.)
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vâkus, pati snapa nusëpluovë, plaukus ëð naujë sosëpînë– tuokë
tvarka îvedë Petruonë. Vësë laukë pakuol ëð laukâ parçs gaspaduorios, kad galietom siestë pri valgë. Juons îþëngë i truoba rîðelio
neðëns ër padiejë anon ont stala.
– No vâkâ, akðënkët artiau, lauktoviu parveþiau. – Ër, ëðskleidës
rîðieli, ëðtraukë abodom puo cokrëni gaidieli ont medëniu kuotieliu. –
Vo èe– gaspadëne, – pasakë, doudams Petruonç mëilës ër cokro. –
Tau, seserelë, moila nupërkau, kad kvepietomi, – ëðtëisë përkëni
Vuonelç. – Prausëties vësë. Puo nedielç– Velîkas, tad paðvaitûm
vësëms parveþiau: Petreliuo– keporë so spëtë, Melikç– kaspënieli.
Tau, Vuonelë, koskelë– apsëguobsi i baþnînèë çdama. No ër tau,
Petrelë, koskelë nupërkau, kon këtkon muotrëðkuoms përksi? – bierë Juons nasostuodams, kou Petruonë geruokâ stebiejuos. Imtë ëðtëistuos duovënuos anâ nasëriþa. Bet ër atsësakîtë vâkâms matont
nabova kâp. Jota, ka nagerâ bûtom ðiauðtës prið anûm tieva.
– Diekou, diekou, – pasakë galûm galë, pajiemosi përkëni ër
diedama anou ont stala. – Vakalç, ër jodo padiekavuokët tëteliuo oþ
duovënas. Priekëtav, paboèioukëtav.
– Ar i ronka? – paklausë Petrielis.
– Kor nuorëtav, – nosëjoukë Petruonë.
Maþuojë Melikë pribiegosi ëðtëisë ronkelës, ka tievs anon pajimtom. Pakelta aukðtîn, apkabëna anuo spronda ër lûpeliems prisëglaudë pri þonda. Èe ër Petrielis pradrîsa:
– Ër að tçp nuorio!
Juons pakielë sûno ont ronku. Petruonç pasëruodë, ka anuo akis

prisëpëldë aðaru… Ne, nieka anâ nabsakîs diel vakar vakara, dar
palauks.
Vîrëðks pakeitë ruoda.
– Vakar sakiau, kad gëmënaiti bovau sotëkës. Ons mon sena
skuola atëdavë. Sogalvuojau, ka Velîkas bus linksmesnës, je lauktoviu parveðio. Namëslîkët, ka aitvars atneðë. Torem dabar do verðelio. Dëdiesni pardousem, maþiesni papjausem. Bus ðvëntiems
skaniuos mesçlës, – kuoðë kabindams balso svarstë Juons.
Petruonë taisies Velîkuoms. Ëð nanugrebta pëina solëjë dëdëli
sûri, ëðkepë pîraga ër verðë kolði. Ðëina pakratûsë ër cëboliu lokðtûsë ëðvërë kiauðiu. Dëdiuojuo sobatuo papraðë gaspaduoriaus, ka
vakare ëðleistom anon pas muotina. Juons sosërûpëna:
– Kap èe mes ba tavës, Petrelë, pri stala siesemuos? Taisç,
tëikç vëskon, vo pati lëksi napakaðtavuojosi. Ër vâkâ tavës pasëzges.
Bet Petruonë laikies sava:
– Torio ðëndëin pas mamâtë parçtë. Anuos nomûsë tçp pat rçk
apsëgerbtë ër valgîtë ðin ton pataisîtë. Ër i baþnînèë palîdiçtë, vëinâ
pati sunkç banuçs. Vakarë ër rîtmetie karvës Vuonelë pamëlð. Kiauliems juovala privëriau bënt dvëm dëinuoms.
– No gerâ, – kad ër nanuoriedams sotëka Juons, – lai bûn tçp,
kap to sakâ. Að so Petrelio tçp pat i baþnînèë vaþiuosio. Galio ër
jodvë paveþtë. Vo posrçtës valgîitë abëdvë so mamâtë parsëveðio
pas momis. Ar tçp nabûtom gerâ vësëms?
Paskotënç þuodç bova na tëik klausëms, këik praðîms. Petruonë
pakielë i Juona sava mielënas akis, nuoriedama isëtëkintë, këik tas
praðîms îr ðërdings. Juons veiziejë i anon tçp, ka merga pajota þondus kaistont. Nulçdosi galva këik pastuoviejë, vuo paskiau pratarë:
Gerâ, lai bûn, kap saka.
Velîku rîts ëðauða ðvëisos. Nuors paðals ëð þemës dar nabova
ëðejës ër snëiga luopâ baltava pakeliesë ont dërvu, dongos bova
blaivos ër aukðts. Saulelë, ëðsënierosi ëð naktëniu apdarûm,
linksmâ këla aukðtîn. Vësë jota, kad pavasaris jau èe pat.
Varkalë nomûsë ði dëina tçp pat bova ðvëisi er linksma. Juons
prisëmënë, kad panaðç Velîas ðvëntë dar Elënâ givâ esont. Mëslëjë
aple anon ðëndëina so kaþkuokio kalties pajautëmo. Ramëna savi,
kad nabova ons kalts prið patiuos atmënëma, dar nabova. Veiziejë
nomûm, rûpënuos vâkâs. Bet anam ruodies, ka tëi nomâ nabûtom
tuokëi ðëltë ër ðveisë, je aplink stala nasokënietomës Petruonë, je
naveizietom i anuo vâkus sava mielënuoms akëmis ër nagluostîtom
anûm galvieliu stombiuoms dailiuoms ronkuoms… Matî, èe ër bova anuo kaltîbë prið omþenatëlsi Elëna.
***
Beinuorienë Zuzana naoþmërða seserç douta þuodë. Atsërada
Paeþeriûsë ðalta þëimuos dëina puo Trëjûm Karaliu, i platës ðlejës
Bieri pasëkinkiosi. Loèinskienë apsëdþiaugë ba gala. Pralinksmiejë vësë nomâ. Tievs, ër tas, ðnekiejë so vësâs taikç ër maluonç. Tik
Gedvë bova tîki.
Sogolosës mëiguotë i vëinâ luova, sesëris koðtiejuos vuos na
lig auðruos. Orðelë vësus sava sielvartus ëðpasakuojë, aðaruodama ër pasëkûkèiuodama.
– Nagriauþkës tçp, Orðelë, nagriauþkës, – apsëkabënosi ramëna sesou. – Vëskas ont ðiuo svieta praçn, vëskas oþsëmërðt. Ëðgîs,
pralinksmiçs ër tava Gedvë. Vaþiousem i Lauþâtius, nabmatîs vëitu, kor tëik skausma patîrë, imsës darba ër apsëramins. I baþnînèë
nusëvesio, so suoduos mergâtiems sosëtëks, rasiet i kuoki jaunûm soejëma papols– jaunîms rçk sava tarpë sosëpaþintë. Mon
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ruoduos, kad anâ reikietom spaviednës prieitë.
– Vieðpatie, vieðpatie…– atsëdoksiejë sesou. – Alë kâp anâ
rëikies vëskon ëðpasakuotë? Naëðmanau, kâp pati konëgou pasakîtiuo.
– Je mokiejë grieðîtë, toriçs muokietë ër pasësakîtë. Konëgs jug
tçp pat þmuogos– nasojies. Vo Lauþâtiu klëbuonielis geruos ðërdëis.
– Bet kâp anâ rçks aple praþovosi vâkâ pasakîtë?
– Nikâp. Vâka praþovëms– na anuos grieks. Pasakîs, ka tieva,
muotinas naklausë, ka malava. Pasakîs, ka svçtëma vîrëðka mîliejë
daugiau oþ tievus, kad diel tuo grieðëjë. Vo aple vâka prabaðteliou
að pati papasakuosio. Papraðîsio, ka bûtom mielaðërdings paklîdose dûðç. Ar tatâ përmâ mergâ tçp atsëtink?
– Vai, Zuozelë, kuoki akmëni to mon nu ðërdëis norëtâ, – viel
apsëaðaruojë Orðelë. – Kad tatâ að tuoki pruotinga bûtiuo, rasiet
nabûtom tçp atsëtëkën.
Gedvë sosëkruovë kelis rîðelius so drabuþçs ër verpalâs. Tievs
lëipë idiçtë Kalieduoms paskerstuos kiaulës kumpi ër posmaiði
petliavuotu mëltu. So tuokio kraitio auos pasoka i Lauþâtius.
Kûmas nomûsë Gedvë natroka apsëprastë. Mëiguojë abëdvë
kamarelie, vëinuo luovuo. Dëina abëdvë verpë, vës pasëðnekiedamas. Kûma anuos nagoudþiuojë ër nieka naklausëniejë. Pati daug
pasakuojë aple sava tievûm nomus, aple sava vaikîstë, aple Gedvës mamunçlës jaunas dëinas, kumet anâ pristuoje i dvara oþ pakajava. Diel tuo, ka bova daili, meili ër mitri, isëvëiziejë anon Loèinskis Jûzops, tuolëms dvarpuonë gëmënaitis, tarnavës tamë dvarë. Senâsis puons prið mërdams Jûzopa tievou bova oþraðës sena,
mënka palivarka Paeþeriûsë, tad jaunõjç Loèinskç tën ër apsëgîvena. Gedvë ton þënuojë, bet kûmas pasakuojëmâ bova ëlgë, graþë,
kaþkuokëi linksmë. Tad verpëms napraëlgâ. Vo ka Gedvë bova pasvadinta i staklës, laika ðnekuoms nablëka: reikiejë mëslitë, kâp
teisingâ mîniuotë pakuojës, kâp stumdîtë ër gaudîtë ðaudîklë, kâp
prilaikîtë ataudûm siûla, kad audëkla kraðtâ bûtom lîgë. Përmas
kelës valondas stakliesë Gedvë pavarga kap reikunt. Atsëgolos
skaudiejë ronkas ëð petiûm ër nogara.
– Nieka, nieka, Gedvelë, – joukies kûma, – puo biðki priprasi. Ër
soprasi, diel kuo aple audontës mergelës tëik daug dainûm îr sodieta. Pavargsi kuoki mienesi, vo paskiau ëð stakliu ëðlëptë nabnuoriesi. Bënt jau so monëm tçp bova.
Bet atçjos ëlgâ m vakarou, ka dërbtë nabgaliejë diel tomsuos, Gedvë lioub stuoviçtë pri longa, spuoksuodama i pripostîta këima, plëkus
medius, krûmalius oþ tvuoruos ër braukdama tîkës aðaras. Vëina tuoki
vakara kûma, priejosi pri anuos, apkabëna per petius ër pasakë:
– Naverts tava aðaru îr tas þmuogos, je tavi bieduo palëka. Vo je
savës gailiedamuos aðaruoji, viel nier gerâ. Ar jau laikâ savi tuokë
niekam tëkosë, ka sielvartauji? Narçk gailiçtëis ni anuo, ni savës.
Vëskon, kas bova, ëðmesk ëð ðerdëis.
– Kad að namuoko, nagalio…– ðnëbþdiejë Gedvë.
– Diel tuo, vâkâli, abëdvë çsva i baþnînèë, ëðsëpaþînsva, kou
nusëkaltuov Dëivaliuo ër þmuonîms. Çsva prastâ dëina, onkstëi
rîtmetie, sosëëiðkuosio klëbuoneli, ka vedvëms ëðklausîtom.
Gedvë paðiorpa:
– Að bëjau. Kâp að svçtëmam vëskon papasakuosio?
– Na svçtëmam, vo konëgou, katras Dëivalë pavedëmo tau vëskon duovënuos. Pamatîsi, ka lënviau pasëdarîs
– Bënt jau pamuokîtomi moni, kâp að toriesio ðnekietë.
– Vâkali, a tatâ tava ðërdës nasaka, kon nagerâ darç? Prisëmink
vëskon, kas bova, ër pasakuok. Oþvës ton, dël kuo gailîs. Ër nabë-
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juok, ka kas ëð tavës jouksës ar tavi pasmerks. Tëkiek, ka vëskas
bus duovënuota.
Nu tûm kûmas þuodiu Gedvç nieks napaaiðkiejë. Kaþën kon
bûtom imaniosi padarîtë, ka narçktom eitë i baþnînèë, bet kûmas
naklausîtë nadrîa.
Vëina dëina pu pëitu Zuzana ëðkeliava i klëbuonëjë oþpraðitë
mëðiûm oþ paklîdosës sava puodës svçkata. Persëpraðiosi konëga, kad ðnekies aple svçtëmus griekus, ëðkluojë anam vësâs Loèinskiu biedas.
– Gailious sava puodës Gedvelës, katra nikâp narond nusëramënëma. Ër naras ba maluonës Puonadëivalë. Bûk, prabaðtieli, ër
tamsta anâ maluonings, – ðnekiejë muotrëðka, sëikdama konëgou
ronka paboèioutë.
Lauþâtiu klëuona þmuonis gerbë, kap gerâ ër teisinga konëga,
katras tëkrâ ka rûpënuos sava parapëjuoniu rçkalâs, tëik dvasëðkâs,
tëik þemëðkâs. Beinuorienë ons paþënuojë kap gëlç tëkontë muotrëðka, bet bova kaþkëik nustebînts anuos drouso ateitë ëiðkuotë
tuokiuos pagelbas. Matît, tëkrâ nier gerâ, je muotrëðka rîþuos tuokem þingsniou. Kad tçp kuoþnos kreiptomës so sava dvasës rûpesnçs ër skausmâs, anam bûtom daug lëngviau þmuonîms padiçtë. Tad sotarë, kad këta dëina abëdvë atçs i baþnînèë ankstivûju
mëðiûm ëðklausîtë.
Gedvë þingsniava i Lauþâtius tîliedama. Ramënuos tou, kad ëðtvieros Anoprë pabiegëma, tieva pëktoma ër sava lëga, baisiau nabibûs. Kâp nuors ëðtoriçs ër spaviednë.
Tçp, kûmâ padedont, Gedvë bova ëðrëðta ëð dëdliuojë sava grieka. Aðaruoje par ëðpaþinti, klausîdamuos konëga pamuokîmu. Aðaruoje ër nomûë, prisëmënosi maluonius anuo þuodius aple Dieva
geroma ër gailestingoma, ligo përma karta aple ton ëðgërdosi, ligo
tuo nabûtom sakiosi mamûnë ar baþnînèiuo skelbën pamuokslëninkâ. Pasëruoda, ka þmuogos ër dëdëliausiuo bieduo gal rastë
pagouda ër nuramënëma.
– No matâ, Gedvele, – dþiaugies kûma, matîdama praðvësiejosë sava puodë. – Dieva pasaulis îr graþos. Laiks ein nasostuodams, vësus suopolius uþgîda, vës atneð kuo nuors naujë ër gerâ.
Laiks tëkrâ atneðë…
(Nukelta i 76 p.)
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(Atkelta ið 75 p.)
Vëina vakara, jau sobrieðkos, i Beinuora nomus atjuojë bruolis
Vacluovs pasakîtë, ka mamûnë sunkç serg, so kuoþno dëino vës
sëlpst, ër diel tuo siuntë anon i Lauþâtius doutë þënë doktërç so
sesërë ër papraðitë, kad atvaþioutom. Pasëruoda, kad mamunçlë
jau senuokâ parðala ër sosërga. Griebë karðtënë, kuosiejë sluopdama, springdama. Matît, pardaug sunki bova anâ ði þëima. Nagana Gedvës biedûm, sausë galë sûno Bladi paðaukë i vaiska. Atsëpërktë nabova kou, reikiejë ëðçtë. Eð Paeþeriûm ar na ketoris ëðveþë. Þmuonis ðnekieje, ka japanskuo vainuo daug cara kareiviu praþova, reikiejë sorinktë naujus. Tad Loèinskiu nomâ ëðtoðtiejë.
Nuors i keliounë muotrëðkas ëðsëruoðë nu laba rîta, Lauþâtius
pasëikë tik pavakarie. Lëguonë goliejë alkieriou, patëlâs apkomðîta,
pageltosi kap vaðks. Pridiejosi ronka anâ pri kaktas, Gedvë pajota,
kuoki karðta mamunçlës galva. Pravierosi akis ër pamatiosi doktëri, lëguonë dëdlç apsëdþiaugë. Ðnekieje sunkç, tardama pu vëinâ
þuodi– kuosolîs nadavë ramîbës. Praverto borno gaudë kvapa, bet
vës tëik sluopa.
Pamatiosi sesëri sovësam ba svekatas, Zuzana sosërûpëna, ka
rçktom parveþtë konëga. Bet Jûzops ëðsësokëniejë: naoþëlgo atçs
naktës, kaþën, ar konëgs nuoriçs vaþioutë tëik tuolëi. Tad sorokava,
ka palauks rîtmçtë. Zuzana grîþa i alkierio, palëkdama atdaras doris i geroujë truoba, kor degë þëborîs. Matîdama, ka Gedvë aðaruodama ðnekën muotina, soðnëbþdiejë:
– Aðaru naruodîk. Ër naðnekink, jug matâ, kad anâ sunkç îr þuodi
ëðtartë. Siediek ðalëp, veiziek i anon, oþ ronkas palaikîk.
Tçp abëdvë ër siediejë pri lëguonës– viena maldas kalbiedama,
këta doudama valë prisëmënëmams, plaukontëms galvuo nu tuo
laika, ka anâ dar maþa bova, lig praejosë rodëns, ka anuos biedas
sojaukë Loèinskiu gîvenëma. Gedvë mëslëjë, ka mamunçlç bova
ni këik nalengviau, nego anâ patç. Tik senuojë jau bova ëðmuokosi
kontrç prijimtë ër pakeltë vësus oþkrëtosius vargus, ëiðkuotë kuokiuos nuors ëðeitëis arba lauktë, pakuol anei bëngsës. Oþejos kuosoliou, abëdvë so kûmo svadëna lëguonë, keldamas puodëðka,
kad anâ bent këik lengviau gautom atsëkvieptë.

Aple posiaunakti Gedvë pajota, kad mamunçlës ronka atðala
napatërto stingdontio ðaltio, pabalën përðta këitâ, lig skausmà pradiejë gniauþë anuos delna.
– Kûma, paveiziek, kuokës anuos ronkas. Èe kaþkas daruos…
– Vieðpatie, pasëgailiek, – soðnëbþdieje ta, paèepnuojosi lëguonës ronka, ër poulë ëð alkieriaus þvakës ëiðkuotë. Rada anon èe pat,
skrîniçs prikalkuoje. Oþdegosi atlakëna ër ispraudë Gedvç i ronka.
– Palaikîk, kuol soëiðkuosio kuoki poudieli þvakç pastatîtë.
Baisi bova ta valonda, ka Gedvë siediejë pri mamunçlës luovas,
klausîdamuos lëguonës ðvuogþdëma ër josdama delnë ðaltus përðtus. Balso pratrûkosi, klausë kûmas:“Ar mes nieka nabgalem padarîtë? Darîkem kon nuors! Ar tçp ër lçsem anâ numërtë?“„Melskës, vâkâli…“– tçpasakë kûma, rîdama aðaras. Gedvë apgluobë
muotinas përðtus sava delnâs, bet tëi naatðëla, tik jota, kad anuos
patiuos ronkas tërpst vës daugiau ër daugiau. Kûma paðaukë i
alkierio abodo vîrus:
– Melskemuos vësë, ka Dëivalis prijimtom mërðtontiuosës dûðë.
Bet Gedvë melstëis nagaliejë– anâ tou valanda ni malduos þuodiu nabatmënë. Aðaras naðloustuomas vës biega ër biega anâ ont
drabuþiu, ont ronku. Mamunçlës galva ër alkieriaus sëina anâ matë
tik kap par rëbolioujënti vondëni. Lëguonës alsavëms vës retiejë.
Gedvë pajota, ka përðtâ, spaudën anuos ronka, staigç atsëlçda,
praþiuota borna atsëkviepë gëlç, gëlç. So tou atsëkviepëmo mamunçlë atsëmerkë, ismeigdama i lobas baltas akis. Ëðsëgondosi
Gedvë soklëka ër paðuoka nu luovas. Pajota, ka par petius apkabëna anon oþ nogaras stuoviejës tievs, vo kûma delno parbraukë par
mamunçlës akis, oþspausdama ton baisi þvilgsni.
Dvë dëinas ër dvë naktis, najosdama laika, Gedvë stuoviejë ar
siediejë pri lentuos, ont katruos pagoldë nabaðtëkë. Þvakiu lëipsnelës plastiejë, tâ ëðsëpliesdamas, tâ sosëtraukdamas. Þmuonis,
atçnontis ër ëðçnontis, ruodies naaiðkë, aptërpën. Ana na vësus
teiveiziejë, na vësus tçpaþënuojë. Muotrëðkuosës çjë pri anuos,
kaþkon sakë, gluostë, gluobstë. Bet anâ bova ligo medënë. Aðaras
rëtuos ër rëtuos par þondus– tîkç, ba balsa. Pro tas aðaras Gedvë
matë muotinas galva, apguobta balto kotouto koskelë, ronkas, ont
krûtënës sonertas ër roþonèio apviniuotas. Mamunelë goliejë tuoki
rami, tuoki graþi… Karts nu karta lioub prieitë tievs, apkabënës par
petius, tîke ðnekëna:
Gedvelë, çnam pri koknës, atsëgersi þuolînës, apðëlsi.
Doktie þvelgë i tieva ligo i svçtëma ër portëna galva– nanuorio.
Gedvç ons bova tik vëins ëð daugîbës þmuoniûm, katrëi bûriavuos
pri mamâtës.
Ontra dëina nabaðtëkë nu lentuos pakielë, ka pagoldîtom i graba, ont dvëjûm soulûm skersâ truobuos pastatîta. Pakuol vika vësos tas ðormolîs, kûma, vuos na so pëktomo tvërtâ apkabënosi,
ëðsëvedë Gedvë i alkierio. I truoba grîþa, ka geiduorç oþtraukë“Aniuola Dieva“…
Paskiau anâ siediejë veþëmë, vëino ronko apkabënosi graba,
najosdama ni ðaltë, ni viejë. I kapus çjë ligo medëniems kuojuoms,
isëkëbosi oþ paronkiu kûmâ ër Vacluovou. Ka dunksteliejë i graba
soðalosës þemës grûmstâ, Gedvë pajota, ka ðërdës tërpst ër vëskas aplinkou sokas. „Laikîkët, laikîkët…“– ligo gërdiejë kaþkou
ðnekont…
Atsëkvapstë svçtëmuo truobuo ont luovâ pagoldîta. Kûma miegëna pagërdîtë ðëlto arbeto ëð ðaukðta, këta muotrëðka trînë ronkas ër þondus.
– Atsëbosk, Gedvelë, atsëbosk, – ðnekëna kûma.

77

L ITERATÛRA

– Ak, Vieðpatie, – dûsava svçtëmuojë. – Ër rçk tçp galoutëis!
Nieka nabipakëisi, tuoki Dieva valë.
– Nabark to anuos, – praðë kûma. – Mîiejë anâ sava muotinçlë,
dar nagal sosëtaikîtë so smertio. Namëiguojë kelës naktis. Soðala,
pakuol pagrabs lig baþnînèës atvaþiava.
Þënuomâs, þënuomâs, – prîtarë muotrëðka, – alë dabar rçk veiziçtë, kad pati nasosërgtom.
***
Puo laiduotoviu Gedvë i Lauþâtius nabvaþiava: soprata, ka tievou so bruolio er somdîto mergâtë sunkç bus vëinims. Nomâ ba
muotinas ruodies baisç toðtë ër ðaltë. Kuoþna kertie ðaukies anuos
ronku. Kuoþnos dâkts prîmënë anuos bovëma ër nabovëma.
Rîtmetçs Gedvë kielies onkstëi ër kûrë koknë. Merga Kaziûnë tçp
pat kielies naþadënama– gerâ nuors, kad tâs metâs Loèinskçms
pasëtaikë sopratni somdënie. Pakuol Gedvë vërë posrîtë, Kaziûnë
þîgiavuos tvartûsë. Pri posrîtës sieduos vësë ketorë, bet valgontiû,
gal sakîtë, tabova do– Vacluovs ër Kaziûnë. Tievs vëinâ këta ðaukðta
takabëna, ër Gedvç ruodies, kad anâ namuok tçp ëðvërtë kuoðës,
kap mamunçlë. Puo posrîtç Gedvë lioub siestëis verptë, këtus darbus palëkdama Kaziunç. Kalvarata klapsiejëms anon ramëna. Përðtâ
jau bova igodën patis trauktë lënus ëð koudelë ër lîgintë siûla, tad
mëslës galiejë valnç ssoktëis galvuo. Prisëmënëmâ aple mamûnë
bova skaudë– nagaliejë oþsluopintë savie kalties pajautëma:“Tçp,
tçp, diel mamunçlës lëguos að eso kalta. Na vëina, abodo so Anoprio. Kor ons dabar bier, kou vertas? Nikuokiuos þënçlës nabova par
posë metu… Kuoki dorna bovau, kâp apsërëkau, anuo þuodçs tëkiedama…Skaudç eso pamuokîta vësam gîvenëmou. Rçk ëðmestë ëð galvuos vëskon, kas bova. Vo ëð ðërdëis ar pavîks?“ Ër aple
tieva anâ mëslëjë. Ons puo laiduotoviu bova naðnekos, apsëniaukës. Doktërç ruodies, kad ër ons jautas kalts diel muotinas mërtëis. Gedvë pati anuo naðnekëna, tik pri stala lioub pavadintë. Tievou
anâ najota ni pëktoma, ni prilonkoma– ons bova ligo svçtëms þmuogos. Þënuoje, ka tas nier gerâ, bet nieka nagaliejë so savëm padarîtë: anuos ðërdie tievou ðëltuos vëitas nabatsërada. Kartâs lioub
ðautë i galva, kad iverps i siûlus tas bjaurës mëslës. Kaþën, ar
audëklos ëð tuokiûm siûlu bus gluotnos, balts ër minkðts?
Mamûnës drabuþius, kreþieli, maldaknîngë ër këtus daiktelius
sokruovë i anuos skrînë, oþrakëna ër rakta pakavuojë. Vakarâs, ka
vësë lioub atgoltë, vo anâ mëiga nanuoriejë, slinka i alkierio, apgraibuoms degë þvakë ër kraustë ton skrînë: këlnuojë koskelës,
nertas apkakleles, karuolius, kaspënus, spëlgâ s, ðokas; laikîdama ronkuos maldaknîngë, kalbiejë“Aniuola Dieva“ ër braukë aðaras. Nu tuo namëiguojëma Gedvë solîsa, vâkðèiuojë parbalosi, ikrëtosçs paakçs. Tievs, pri stala siediedams, diebèiuojë i valgi knebëniejëntë doktëri ër vëinâ karta naëðkëntës pasakë:
– Kuo to, doktie, navalgâ? Jug tçp ër sosërgtë gali.
Gedvë pakielë akis i praðnekosi tieva, katruo þuodç anon nustebëna. Nuoriejë pratiliçtë, bet pamëslëjosi atsëdoksiejë:
– Kad kaþkâp nanuorio…
Ër atsëkielosi nu stalà noëjë pri kalvarata.
Kuokë trçtë dëina puo tuo pasëðnekiejëma Loèinskiu nomûsë
pasëruodë Vaurienë, neðëna naatskëramo sava kreþio.
– Tegol bus pagarbints, – ëðtarë ër klesteliejë ont soula gala
pûtoudama. – Vo pavargau… Takâ tuokëi slîdë.
Gedvë sostabdë kalvarata, atsakîdama i pagarbënëma. Ana stebiejuos, kas galiejë tuokë ðalta ër darganuota dëina atvestë buobotë i anûm nomus. Bet tuo anâ naklausë.

Danutës Mukienës nuotrauka

– Atejau tatâ paveiziçtë, kâp badëktuojat. Ar linksmë esat– naklauso. Bet ar vësë svçkë esat?
Gedvë atëtarë, kad nomûsë dabar nieks naserg.
– Je, je, luovuo ni vëins nagol, – ðnekiejë vëiðnie. Apsëþvalgiosi, ka truobuo nieka nier, varë tuoliau. – Ale ka paveizo i tavi, Gedvelë, naatruodâ dëkta. Ëðbalosi, somënkosi. Mosiet, maþâ mëigti?
Gedvë pati nasoprata, kas anon patraukë oþ lëiþovë ðnekietëis
so Vaurienë. Rasiet tas, kad paþënuojë anon ið maþumdëinûm ka
prisëmënë anuos apsëlonkîmus pas mamûnë, ëlgâ s kalbas so
pasëðnëbþdiejëmas, þuoliûm rîðelius, katrus buobotë lioub palëktë
anûm nomûsë. Vo rasiet tas, ka dabar anâ nabova so kou pasëðnekietë: kûma tuolëi, terp sosiedu mergâtiu artëmuos draugës nator,
vo Kaziûnë, kad ër gerâ, bova svçtëms þmuogos. Þuodis puo þuodë
senuojë ëðtraukë ëð Gedvës vëskon aple anuos darbus, dëinas ër
naktis.
– Matît, aðaruoji tonkç– akis rauduonas. Matît, mëigti prastâ?
Gedvë patvërtëna, ka tçp ër îr, papasakuojë aple sava sielvartus, aple mamûmelës skrînë, þvakë ër maldas.
– Gerâ, kad mamûnës dâktus sorinkâ ër oþrakënâ. Dabar nakëlnuok anûm ër naaðaruok ba gala. Mamalç nu tuo tik bluogiau. Jug
anâ tavi mîliejë, ër anuos dûðelë kënt, matîdama, kad to esi nalai(Nukelta i 78 p.)
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(Atkelta ið 77 p.)
minga. Melstëis gali, bet na tik oþ mamûnë. Sokalbiek“Tievë mûsa“, papraðîk diel savës stëprîbës ër ramîbës. Þënuomâs, vëinâs
puotëras gîvs nabûsi. Valgitë rçk daugiau.
– Kad nanuorio, babunçlë. Niekuoks vërals nier skanos.
– Mieginsem paskanintë, – ðnekiejë buobotë, rausdamuos sava
kreþie. – Palëksio þuolieliu, erbetas ëðsëvërsi. Rîta metâ ont toðtiuos
gerk po skleinînèë. Gerâ bûtom medaus ðaukðto oþsësaldintë.
– Kad natorem.
– Papraðîk tievalë, ka nupërktom.
– Napraðîsio, – tîkç, bet këitâ atvertë Gedvë.
– Vo èe jau to ba rçkala… Nasopronto, kuo ðiauðîs. Jug ons îr
tava tievs ër rûpënas tavëm kap muokiedams. Vo, ër moni ðëndëina pasëvadëna. Saka, Gedvë tërpst akies, ër naëðmanau, kon darîtë.
Paþadiejau ër atejau. Kad medaus ar cokraus nuperktom, að pati
papraðîsio. Tuos þuolînës ër anam ipelk rîtâs, napavuodîs. Abodo
tuokëi pat lëguonâ esatav. Ar kvînu torët nomëi, ar palëktë?
– Torem, mamunçlë kuoþna vasara lioub pririnktë.
– Gerâ. Tatâ vakarâs eðsevërk kvînu erbetas. Tuos gali vësîms
doutë. Ikrësët i mëiga, kap i vondëni. Vo dabar papasakuok, ar tink
nomûsë oþ gaspadënë bûtë?
– Natink, babunçlë, sovësam natink.
– Vo kas natink? Ar kad onkstëi rçk atsëkeltë? Ar rûpesniu daug?
Ar darbâ sunkë?
– Atsëkeltë nier sunkç, vës tëik namëigto rîtâs. Ër valgîtë ëðvërtë nier sunkç, nuors na vësumet skanç ëðçn. Bet natink pri koknës
trintëis. Geriau verptë. Þënau, atçs pavasaris, rçks ër i darþa, ër i
laukus ëðçtë. Rûp, kâp að darþa apsiesio, nikumet tuo nadariau. Ër
pri laukâ darbûm neso pratosi.
– Kuo to rûpinîs ëð onksta? Paklausi tieva, kâp kon dërbtë. Kaziûnë padies. Somduomas mergas vësa ûkë tvarka þënâ, je tik nier
slinkas. Je kuo rçks, pas moni atbiek, vësumet pagelbiesio. No,
mon reikietom ont nomûm trauktë, bet nuorietiuo dar so tava tievo
pasërokoutë. Soëiðkuok anon, pavadink i truoba.
Atejës tievs nusëvedë Vaurienë i geroujë truoba, vo doktërç prisakë atpjautë brîza laðëniûm buobotç oþ vaistus. Aple kon anâ ðnekiejë so tievo, Gedvë naëðgërda.
Puo nedielës kaþkorën diëna ëð laukâ atejës Vaslis nutaikë laika, ka Gedvë bova vëina, ër pasësokëniejës atsësieda oþstalie.
– Þënâ kon, naujîna pasakîsio. Tievalis nuorietom, ka þanintiuos.
Gedvë soklosa. Ðvîpteliejosi sostabdë kalvarata. Bruoliou çjë
dvëdeðimt ketvërtë metâ, bet kad anam rûpietom kuoki nuors merga, nabova pastebiejosi.
– Vo to pats a nuori?
Vacluovs pasëkasë pakauði:
– Naþënau. Napasakîtiuo, kad dëdlç nuorietiuo. Vëinam, þënuomâs,
îr geriau. Ale apsëþanintë vës tëik reikies. Bladë dar ëlgâ nabus, to
tçp pat ëðçsi. Nomûsë muotrëðka tor bûtë, – svarstë bruolis.
„To tçp pat ëðçsi…– minties pakartuojë Gedvë. – Vo kor að ëðçsio?
Matît, tievs tor sava rokundus diel vâkûm gîvenëma. Þënuomâs,
nomus palëks përmâjem sûnou. Je að lëksio senmergë, bûsio narçkalinga tamë gîvenëmë“. Bet tuo bruoliou nasakë, prarëjë atdûsi.
– Vo kâp veselë kelsi, jug mamunçlë nasenç palaiduojuom?
– Að anuos ër naþado keltë. Vo lig tuos þanatvës rasiet dar daug
laika praçs.
– Tad ar jau sogalvuojç, pas katron merga përðtëis vaþiuosi?

– Ne, að diel tuo galvuos nasoko. Tievalistis somëslîs. Sakë,
kad vësë pasëtarsem.
Dëinas grçtâ biega, vës daugiau pratîsdamas, saulë ër lîtos baveik nugriauþë snëiga, ër laukë pakvëpa pavasario. Vëina ðvëisi
vakara, kumet Kaziûnë ëðçjë i kamara goltë, tievs tarë, kad vâkâ
palauktom. Abodo vîrâ siediejë oþstalie, Gedvë ðalëp sava kalvarata. Truobuo jau bova sombrieðkis, nuors pro vuobëlëis ðakas oþ
longa dar ðvëitë saulielîdë pazarâ. Gedvë pamëslëjë, ka tçp maluonç ër taikç anëi lioub siediçtë senç senç, kumet anâ dar maþa
tabibova. Atsëkrënkðtës tievs pradiejë:
– Nuorio so jodom pasërokoutë, kâp tuoliau sava gîvenëma
taisîsem. To, Gedvelë, mosiet jau þënâ, kad að ðnekëno Vacluova
þanintëis. Tad reikietom ðin vakara pasëtartë, kor anam patiuos
ëiðkuotë.
Gedvë dar karta bova nustebinta. Tievs nikumet ni so kou naliuob tartëis– lioub apreikðtë sava valë, ër vësë toriejë anuo klausîtë.
Ontra vertos, rasiet so mamunë ër taries, bet vâkâ nikumet tuo
nagërdiejë. Bet ons tëkrâ ka bova pasëkeitës.
– To pats, Vacluovâ, sakîk, pas kon përðli siûstë. Rasiet Paeþeriûsë tori kokë mergelë nusëveiziejës?
– No kad ne. Mon anuos vësâs vëinuokës îr.
– Vo kon to, Gedvelë, pasakîtomi? Vësas suoduos mergas þënâ,
pasakîk, so katrou draugavâ artëmiau, katra galietom bûtë bruoliou
gera pati?
Gedvë ðvîpteliejë:
– Oþvës geriau draugavau so Biekðtienës Muorto, bet anâ jodom natëks– îr biedna.
– Tçp, tçp, – numîkë tievs. – Kon to, sûnau, pasakîsi?
Vacluovs pamëslëjë: Muorta bova daili, mitri mergelë, þvitriuoms
roduoms akëmis. Ons trokteliejë petçs.
– Ana mon tuoki, kap ër vësas.
– Kaþën, këik dabar tor metu Daugielas Marëkë, – ðnekiejë
tuoliau tievs, – ar dar tik posmergë, ar jau i mergas ëðçjë? Kon
pasakîsëtav?
– Ðeðiuolëka jau tor, – atsëlëipë Gedvë, – nuors ni vëinamë
vakarelie anuos namatiau.
– Gerâ, kad namatç. Matît, rimta mergelë îr, tievûm priveizama.
Ër…– nukonda þuodi tievs, sosëzgrëbës, ka tuoki kalba Gedvç gal
bûtë skaudi.
Dar korin laika pasvarstën, apðnekiejën vësâs Paeþeriûm
mergâtës, nûtarë, ka rçktom pasëþvalgîtë puo këtas suodas.
Þëima pasëtraukë staigç. Natroka atðëltë ër skalsç palitë. Virâ
kiauras dëinas darbavuos laukûsë, Gedvë so Kaziûnë– aplink nomus. Ba dëdëlës bieduos vësë sokëbën ëþveþë mieðlus ër pasiejë
bolvës. Pri nomûm pabarstë kopûstu rasuodna, pasiejë cvëklënius
batvënelius, markus, sietënius. Ont eþieliu pasvadëna cëbolës ër
èeðnakus, ikëða pasuodninkus këtûm metu sieklâ. Kaziûnë tûsë
darbûsë bova napamainuoma, Gedvë tik pagelbiejë ër vëskon i
galva diejuos.
Puo pavasarënë darbimçtë doktie papraðë tieva, ka nuveþtom
pri muotinçlës kapa: jug rçk anon aptaisîtë puo þëimuos, kuokiûm
nuors þuolînieliu padëigtë ar pasiçtë– nu Vaurienës parsëneðë sieklu
ër kelis daigûm kerelius.
I kapus Gedvë atçjë përma karta puo laiduotoviu. Mamunçlës
kapa vëinâ nabûtom radosi, jug par laiduotovës ëðvedë anon ba
nuvuokas dar doubiçs naoþkasos. Ër dabar çjë nasavuoms kuojuoms, bëjuodama, kad gal pratrûktë aðaruoms. Kapâ bova baveik
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toðtë. Vëinor këtor kapsties kelës muotrëðkas, kuoþna pri sava
artëmûju kapelë. Spindiejë saulë. Pri tvuoruos augou kelë retë medç
bova apsëpîlën përmoujo vaiskio þalomo. Èërðkava smolkë paukðtelç. Kapus gaubë ðvëisi ramîbë, tërpdîdama griaudoli. Gedvë apsëdþiaugë, sopratosi, kad aðaru èe narçk. Tievs soëiðkuojë kauborieli, pavasarë vondenûm sobogdita ër paplauta. Abodo parsëþegnuojë, pastuoviejë tîkç, pasëmelsdamë kuoþnos sau. Paskiau abodo kapstë smëltë, ruovë basëkalontës retas þuolës. Gedvë mintëmis ðnekiejuos so muotinçlë:“Mata, tik tëik dabar tau ër bagalio
padiçtë. Kâp trûkst tavës, mamunçlë, kâp trûkst… Bûtoviav dabar
abëdvë, pasëdþiaugtoviav pavasarë graþomo. Duovënuok mon, kad
sotrumpënau tava dëinas. Duovënuok, kad napasakiau tau graþiûm
þuodiu, pakuol gîva bovâ. Duovënuok, kad tçp skaudç eso tau ðërdi
oþdavosi. Duovënuok, duovënuok…– mëslëjë pati sau, nubraukdama sunkë aðara. – Rasiet tën tau geriau ër lengviau, ka nabgriauþ þemës rûpesnç. Douk, Vieðpatie, kad tçp bûtom“, – praðë ëð
vësuos ðërdëis. Jug mamunçlë tëkrâ gera bova, ër tieva, ër vâkus
mîliejë. Vo je ër pîka ont kuo nuors, muokiejë duovënuotë.
Ka þemelë viel bova sostumta i kaubori, ëðpurënta ër aplîginta,
Gedvë padaigstë sava þuolînus tçp, kap pamuokë buobotë Vaurienë: baltûju duobëlioku daigelius ont kapa, vëindëiniu lelëju kerus–
pri galvuos. Tievs atneðë vondëns ëð ðaltënë. Palaistën, dar nakorin laika pastuoviejë tiliedamë. Edama ëð kapûm palëngviejosë
ðërdë, Gedvë mëslëje, kâp anâ dabar rçks vëinâ gîventë ont ðiuo
svieta– vëinâ dþiaugtëis, vëinâ vargus vargtë. Bet karto jota ër tuoki
gîvenëma truoðkoli, tuoki dþiaugsma ëlgesi, ka nieka nabibëjuojë.
Vaþioujint nomëi Gedvë þvalgies i pakelës, i vuobëlis, þîdontës
pri truobûm, i laukûsë krotontius þmuonis, i gîvuoliûm bonda paeþeriçs pëivuosë. Vëskas bova matîta, vëskas paþîstama, bet tou
patio ër ligo pirma karta matîtom, jaustom, gal diel tuo, kad senç
kor nuors ëð nomûm babova ëðsëkielosi. Bavaþioujint par bërðtvîna,
gegoþie oþkokava. Tievs patapðnuojë par sermiegas këðenë– je,
makioks bova sava vëituo. Ër natoðts– ton ons þënuojë, nuors dëdëlë pëninga nabova pratës neðiuotëis. Gedvë, þënuomâs, pri savës natoriejë ni kapeikas, bet tou narûpënuos. Ana skaitë, këik
kartu soðoks gegoþie. Ta kokava ëlgâ, ër Gedvë pametë skaitlio.
Pasokos palei eþera, rasiet përma karta ðin pavasari tçp skaudç
prisëmënë Anopri. Tik vëinë metâ tapraçjë nu përmuojë anûm sosëtëkëma par Atvelîki, vo këik vëskuo atsëtëka. Kaþën, kor ons
dabar? Ar sogëjë lûþosi kuojë? Ar anoudo basosëtëks kumet nuors,
kad ër natîèiuoms? Gedvë liûdnâ palingava galvo. Je anam rûpietom, senç bûtom sosëëiðkuojës– ton Gedvë soprata aiðkç. Bet
pamatîtë vaiki nuoriejë, nuors ër bëjuojë kaþkâp… Kon anoudo
vëins këtam bagalietom pasakîtë sosëtëkën? Ar ons patëkies, kad
vaikielis tëkrâ bova? Tuo dabar nieks nabipaliudîs… Gedvë viel
pasëjota baisç nelaiminga, akis viel paplûda aðaruoms. Tievs pastebiejë doktërëis sielvartus, bet diel kuo anei, þënuomâs, nabûtom atspiejës.
Tuos patiuos dëinuos vakara Gedvë par suodna nuçjë i paeþerë,
pri kumpuojë berþa. Isëkëbës ðaknëmis i kronta, palinkës tçp, kad
ont anuo atsësiedës kuojuoms galiejç vondëni pasëiktë, miedis
staigç ðuovë i vërðo, tëisos er aukðts. Këik kartu ana èe siediejë,
laukdama Anoprë, bet nikumet naoþsëgalvuojë, diel kuo berþos tçp
oþaugës. Tëisiuojë kamiena dalës bova stuora, baltmargçs marðkënçs apvëlkta. Aukðtâ ëðkelta vërðûnë mërgoliava, ðvëtiejë ðvieþçs
lapelçs, skleisdama vuos juntama kvapa. Ruoduos, viejë nabova,
bet eþers neðë ër neðë i kronta smolkës vëlnelës. Atsëmuðosës i

pakrontës þvîra, anuos verties atgal, tîkç ðnariedamas. Senç Gedvë
èe babova atejosi. Þëima tik ëð tuola lioub paveiziçtë i ton vëita. Ligo
ër nuoriejë eitë, bet narîþuos– bëjuojë ðërdi sosëgëldîtë. Vo ðin vakara çdama mëslëjë:“Lai bûn, kap bus: je nuoriesio riektë– nieks nagërdies, je ramç pabûtë– nieks natrokdîs…“ Ëlgâ siediejë ont berþa,
klausîdamuos eþera ðnekuos, veiziedama i këta, vuos oþmatuoma
kronta, i rauduona saulielîdë jousta tuolëi oþ krûmu. Pamiegina atsëmintë, kon jota pernâ, vasaras vakarâs laukdama Anoprë. Kad laukë– atsëmënë, bet kâp laukë– ne. Pajostë ton laukëma nakontrîbë,
ton jaudoli nabipavîka– ðërdës bova pripëldîta tik ðvëisë liûdesë.
Nabibova nikuokë matuoma piedsaka ðiuo vëituo– vëskas lëks anoudoms paslaptës, anoudoms prisëmënëma. Tik kaþën, ar Anopriou ta
vasara ismëga i ðërdi tçp, kap anâ? Tëkriausç, anam lëngviau bova
vëskon oþmërðtë ër nasoktë sau galvuos diel praejosiu rçkalû. Anâ
tçp pat reikietom oþmërðtë, tik kaþën kumet tas pavîks– dar ëlgâ gels
ðërdës diel praradëmu. Bet ër so tuokë ðërdë rçks ðiou þemë
vâkðèiuotë, bûtë, dërbtë. Kap ë tam kumpam berþou, rçks ëðtvertë ër
ëðsëtëistë… Gedvë nuvarë ðalën graudoli diel sava dabartënë gîvenëma. Pati nosëstebiejë, ka tas nasunkç pavîka. Grîþdama atgal, vës
grçþiuojies atgal; ba gala jau graþos ðindëin bova tas eþers...
***
Nu Lauþâtiu Oþpelkiu suoda pasëruodë besonti tuoluokâ. Atveþts
i Drungëla nomus, Anopris pamatë, ka tas gîvenëms geruokâ dëdiesnis, nego Daugielas. Ër þmuoniûm svetëmûm èe bova daugiau.
Rada tën pagîvenosi virëðka Aduoma, so katrou reikiejë dalintëis
vëino kamaro. Këtamë svërna gale bova mergûm kamara, kor mëiguojë dvë somdënës– Jostë ër Kastë. Gaspadënë, maþa apvali
muotrëðkelë, linksmuoms akëmis ër skardio balso, topëniejë kap
pîlçlë, ëiðkuodama anam darbëniu drabuþiu ër apava. Bova matîtë,
ka pavasari gondros atneð pënkta Drungëlûti. Gaspaduorius Anopri
apvediuojë puo vësa ûki.
– Kon rçks dërbtë, Aduoms pasakîs. Ons senç èe îr ër vëskon
þënâ, – paaiðkëna Drungëls.
Aduoms, rimts, tîkos þmuogos. Ons bova Drungëlienës gëmënaitis ër gîvena tûsë nomûsë jau ðeðtus metus. Sakies esous naþanuots, sava nomûm natoris. Ûki tievs palëkës anuo bruoliou, bet
anam ër èe gerâ esou.
Oþpelkiu suoduo nikuokiûm pelkiu nabova. Tik pakraðtie liûliava tîralis, katramë pradë gava Lauþopis, tas pats, kor par Lauþâtius
tekiejë. Ons biega pro pat Drungëla truobas, diel tuo gerâ bova
gîvuolius gërdîtë, darþus laistîtë ër skalbtëis. Drungëls toriejë do
valako þemës ër medës kertë. Tëi valakâ sëikë pati suoduos pakraðti atuokç nu senûju Oþpelkiu, kor þmuonis tabgîvena ûlièiuos,
vo þemë tabdërba rieþiûs.
Naujuo vëituo Anopris apsëprata grçtâ. Darba ons nabëjuojë, i
këtûm rçkalus nalinda; i truoba çjë tik pavalgîtë. Þëima praslinka
badërbont medie. Abodo so gaspaduorio vertë eglës ër poðis, geniejë ðakas, pjaustë roustus er veþë pri nomûm. Matâ, Drungëls
taisies vasarâ naujus tvartus statîtë– senûsiûs gîvuolç sunkç bçtëlpa. Tad pakuol snëigs nanutërpa, Anopris ëð gaspaduoriaus nomûm ni kuojës nabova ëðkielës. Tik pavasari, prasëdiejos laukumdarbams, pamatë senoujë Oþpelkiu suoda. Par mieðlaveþë talka
sosëpaþëna so vëino këto tuos suoduos gîventuojo. Ons ëlgiejuos
tievëðkës ër Paeþeriûm, kor vësus paþënuoje, so vësâs galiejë
sosëtëktë ër pasërokoutë. Mëslëjë, ka vasara kâp nuors tën nusë(Nukelta i 80 p.)
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gaus, aplonkîs Daugielas nomus, rasiet sosëtëks Ruozalëjë… Loèinskç anuo nabëiðkuojë, matît, nabibova rçkalings. Kuo gera, aple
ton vâkâ malava. Vo je ër ne, bus suoduo bastroks– ar maþâ tuokiûm ont svieta aug? Vëinuok tas mintis gënë ðalën, itëkëniedams
savi, kad èe anuo kalties nier. Bet sosëtëktë so Gedvë bëjuojë.
Par Velîkas gaspaduorios atlçda anon nu darbûm, ër Anopris
ëðkeliava i Lauþâtius, tëkiedamuos tën sosëtëktë kon nuors ëð
paþîstamu ar gëmëniûm. Ëð tëkrûju, rada mamalë ër bruolë ðeimîna
ont Prikielëma atvaþiavosius. Brauklienë dëdlç apsëdþiaugë, ka
sûnos i baþnînèë atejë. Bet Anopriou oþvës linksmiau bova sosëtëktë Steigvëla Jorgi ër këtus jaunus vaikius: pasërokava, pajoukava, kuoþnos aple savi papasakuojë. Puo vësam, sosëspëitën pri ðvëntuoriaus, stebiejë mergas ër muotrëðkas, ëð baþnînèës pasëpîlosës.
Anopris pamatë Petruonë, muotina oþ paronkës bavedontë.
– Rasiet þënâ, kor Rodelienës Petruonë ðçs metâs pristuojë? –
pasëterâva Jorgë.
– Ruoduos, Lauþâtiûs, pas kaþkuoki naðli so maþâs vâkâs. Vo
diel kuo klausi? Rasiet paþîsti?
– Esav abodo Paeþeriûsë vëinamë ûkie dërbosio.
– Je nuori pasëðnekietë, pavadinsio.
– Ne, kon tën lîsio i akis tuokio laiko. Anâ so muotino rçk pabûtë,
– atsëkrâtë Anopris, dþiaugdamuos, ka Petruonë naþvalgies ër anuo
napamatë.
Jorgis tâs metâs tarnava Gaudotiu suoduo, katra bova ðalëp
Oþpelkiu.
– Atçk kuoki nedieldëini i pasëðuokëma. Gaudotiûsë îr daug
jaunûm þmuoniûm ër mergûm, linksmûm, balsingu. Kad oþtrauk
par ðënpjûtë ar gegoþënë, vësë laukâ skomb. Tëisa, napaklausiau,
ar gaspaduo muotrëðku îr?
– Îr dvë mergas– Jostë ër Kastë. Vëina jouda, këta rauduona.
Þënuomâs, îr ër gaspadënë, vâkâs apsëkruovosi.
– Je prisëtaisîsi ateitë, atsëvesk ër mergâtës. Mon ruoduos, ka
tamstas tën nalinksmâ tagivçnat, po tas pelkës braidîdamë.
No, matîsem, – naaiðkç priþadiejë Anopris, so vësâs traukdams
ont alaus.
***
Sava bûsëmoujë Vacluovs atrada Gaudotiu suoduo. Vëzbara Barbuora bova aukðta, stombi, balsinga merga, platçs ontakçs ër dëduoko nuosë. Gedvë anon matë pernâ rodëni poseserës veselie.
Vëzbars toriejë gera ðmuota þemës ër tvarkinga ûki. Basiunë bova
vëinintelë anuo doktie, tad dali galiejë skërtë namënka, kas Loèinskçms dëdëlç patëka. Basiunç Vacluovs patëka: vîrs aukðts,
dailç nuaugës, atruodë rimts, sava vertë ëðmanous, bet ni këik
napasëpûtës, kuo anâ bova prisëklausiosi aple senouji Loèinski.
Vo Vëzbarienë oþvës daugiau dþiaugies, ka þenta muotinas nabier
gîvuos; somtç ër vësa nomûm tvarka bus Basiunelës ronkuos–
nieks anuos þingsniu nasekiuos ër darbûm napeiks.
Tad par Ðvënta Juona Vëzbara nomûsë ûþë veselë. Basiunë,
apsëtaisiosi balto sëlkënë ðlebë ër ëlgo veliûmo, siediejë oþstalie,
prisëspaudosi pri Vacluova petëis. Gedvë, veiziedama i anoudo,
nuoriejë tâ jouktëis, tâ liûdiçtë. Ðërdës skaudiejë, pamëslëjos, kad
ër ana galiejë tçp siediçtë. Vo diel kuo jouks jiemë, ni pati nasoprata. Rasiet diel tuo, ka Basiunë, tçp praðmatnç pasëðvëitosi, vës tëik
nabova graþi. Gedvë baisç nanuoriejë i ton veselë vaþioutë, sakîdama, ka mamunçlë dar nesenç palaiduota. Bet tievs so bruolio pra-

diejë pîktë. Kâp èe dabar– jug ana vëina nomûsë îr lëkusi ëð artëmûju, ër kon pasakîs jaunuosës gëmënie, je Gedvës veselie nabus. Prisiekë ër i parietka eitë. Gedvë nuors tëik dþiaugies, ka
vedlis pasëtaikë naðnekos– siediejë ðalëp, karts nu karta pasëveiziedams i anon linksmuoms akëmis. Uþgrajëjos mozëkontams, tëmpë Gedvë ðuoktë, bet ta atsësakë, aiðkindama, kad dar muotinas
þielavuo, ër davë vaikiou valë këtas mergelës ðonkintë. Ruoduos,
kad tas anam patëka.
Ontra veselës dëina puo pëitu jaunõjç ëðvaþiava i Loèinskiu
nomus. Nikuokiûm linksmîbiu Paeþeriûsë Loèinskis nataisë, paaiðkindams tou, kad patë nasenç palaiduojë. Kelës padvadas jau
prið nedielë bova pardongënosës: skrînës, riðelius, maiðelius, baldus ër pasuogënius gîvuolius. Parvaþiavosi i virâ nomus, katrûsë
dabar toriçs gîventë, jaunuojë Loèinskienë þvalgies puo kertës.
Apejosi vësas truobas, sostuojë alkieriou.
– Èe dabar vedo mëiguosva, – pasakë Vacluovou. – Këinuo ta
luova?
– Gedvës. Bet je to nuori, pasakîsio, ka sava patëlus i geroujë
truoba ëðsëneðtom.
Basiunë sosëraukë:
– Geruojë truoba tam ër îr geruojë, kad bûtom vëita svetiou
prijimtë ar pagoldîtë. Ar tamstu gîvenëmë svërna nier? Vasaras
laikë pats gerâsis mëiguojëms îr kamaruo.
Vacluovs pastatë akis i jauna sava patë, pasëkasë pakauði ër tik
numîkë, nasomuodams, kon atsakîtë tuokç narsç muotrëðkâ Pamëslëjë, ka rçks so tievo pasërokoutë.
– Këinuo ta skrînie? Að savoujë nuoriesio èe pasëstatîtë, – tuoliau bierë Basiunë, miegindama pakeltë skrînës dongti, bet ana
bova oþrakinta.
– Skrînie mamunës. Dabar Gedvç priklausa. Bet vëitas îr daug,
patëlps ër tavuoji skrînie.
– Ne, ton rçks ëðneðtë, – atkërta jaunuojë gaspadënë.
– Pasakîsio tievou, sotarsma, kor anon dietë.
Gedvës tamë pasëtarëmë nabova. Vakarë parejosi ëð lauka,
rada mamunçlës skrînë geruojie truobuo. Ant skrînës bova sokrautë anuos patëlâ. Gedvç oþvërë ðërdës. „Èe bënt marti! Dar kuoju
naapðëlosi, niekam þuodë napasakiosi, svetëmûsë nomûsë sava
tvarka nuor ivestë“, – pamëslëjë aple bruolienë. Sosëëiðkuojosi
tieva, paklausë so pëktomo:
– Kamë mon dabar reikies golietë?
– Napîk, Gedvelë, kad tavi ëð alkieriaus ëðkraustë. Jaunëisëms
rçk atskëra kampa toriçtë. Rasiet vasara naprastâ bûtom ër kamaruo nakvuotë? Tava kamarelë toðti stuov.
– Galiejë nuors pasakîtë! – pëktënuos Gedvë. – Ligo að pati
sava patëlu namuokietiuo ëð luovas pasëjimtë? Gerâ, esio i kamara. Bet ër mamunçlës skrînë toriesët tën atneðtë.
Atgolosi Gedvë ëlgâ nagaliejë oþmëgtë. Nabibus ana tûsë nomûsë guoduojema doktie vëintortë, bus bruolienës pastumdielë,
rasiet, daugiau oþ merga varëniejema. „No jau ne!“– nusprëndë
pati sau ër pu tuo dar ëlgâ mëslëjë, kap elgsis, ka napasëdoutom.
Rîtmetie atsëboda nu Kaziûnës ðnariejëma oþ sëinas. Përmâsis dëinuos darbs, þënuomâs, bova karviu mëlþëms. Gedvë ðuoka ëð luovas.
– Kaziûnë, palauk! Ër að so tavëm esio pri karviu.
Merga nusëdîvëjë, bet nieka nasakë, tik pamëslëjë, ka gaspaduoriaus doktie tuo darba namuok.
Rîtmetie karvës lioub ëðgintë i paeþerë pëivas, katruos priklausë
vësëms suoduos këimams. Pëimëni somdë sosëdiejën, vo pëimënâtç

