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SALONTUM
DVARË
DÞERVIENË T E K L Ë
Ûkanuota pavakarë Kuèinskis Jûzops keliava ëð dvara paluociu
i sava pakajo Salontum dvara oficinuo. Kuojës ðëik teik pînies ër
galva bova mëgluota: matâ, pavaiðëna anou ðvëisîbë kaðteliuonâtis
puons Gorskis Levuons. Ðëndëina Ðvënts Martîns metûsë vëina
tukstontë septînë ðimtâ aðtounës deðimtis penktûsë. Tatâ îr dëina,
kumet ons, Salontum dvara valdum gobernatuorios, patapa bovosio ûkvaizdio Kuèinskio Jûzopo. Ketorës deðimtis metu viernâ atëtarnavës puonams Vainuoms, puo anum smertë tortu paveldietuojou
puonâtiou Levuonou pasëruodë besous nabrçkalings. Ðëndëina
atëdevë vësa inventuorio, apskaituos knîngas ër këtus puopierius
naujçjem gobernatuoriou puonou Dzekonskiou Grëgaliou, katrou
pasërinka jaunâsis dvara savëninks puo sava buobotës Vainienës
Uonuos laiduotoviu.
Puons Jûzops nagalietom sakîtë, kad anon ëðvarë – ëð onksta

þënuojë, ka këtçp nabus. Oþbëngë ûkëðkûsius metus, sorinka èinða ëð vësum valduos këimum, muokesnius ëð rëndauninku, þîdieliu, karèemninku, malûnininku ër ketum þmuonium, katrëi bova
dvarou skuolingë, ëðrçkalava baudas ëð prasëkaltosiûju. Atsëskaitë lig paskotënë ðeðtuoka so amatininkâs, kruomelninkâs, dvariuonëmis ër tarnâs, atëdevë skuolas tëms, kam dar anuos bova
nagrouþintas. Kuoþna pëninga, lig mënkiausë posontruoka, iraðë i
knîngas, katras ðëndëina pateikë naujçjem gobernatuoriou. Tas sklaidë lapus ër mîkë po nuosë, bet pri nieka prikëbtë negaliejë. Veiziedams i sava îpiedëni, puons Jûzops baveik atspiejë anuo mëslës:
„O pse matj, ar ir man reikës tokius niekus uþraðinëti?“ „Reikies,
reikies, – minties anam atëtarë puons Jûzops, – tik kaþën ar muokiesi, ar kontrybës toriesi?“
Nu onkstîba rîta vësë trîs so puonâtio ër naujoujo gobernatuorio,
kas raits, kas vaþiouts, davies po dvara valdas. Vëso përmo, þënuomâs, Margëninkûsë. Tën malûnâ, oþeiga so karèemo, pëinënë,
lëntpjûvë, vëlnu karðîkla. Margëninku pramuonë bova Kuèinskë
Jûzopa pasëdëdþiavëms. Daugiausç darba ër kontrîbës tën idiejë
dël tuo, kad tvierë ton palivarka ëð griovënum, gal sakîtë, ëð nieka,
maþa kapitala tatoriedams, lîsdams i skuolas kartâs ni puonç Geradarç Vainienç naþënont. Rizikava, bet sava padarë. Po metu trëjum Margëninkâ jau devë teik pelna, ka galiejë pradietë statîbas
Salontum miestalie, katruos bënt deðimti metu bova naoþkëðama
skîlie. Bet ðëndëina Salontâ îr atkotën. Prastë þmuonelç baguotiau
gîven ër amatininku vësuokium èe atrasi, kruomieliu kuoþnuo ulîèiuo
po kelis, plîtënë dërb ba atvonguos, ûþ malûnâ, rûkst bravuora ër
kepîklas kamënâ. Ëð gautum pajamum dvara paluocç atnaujintë.
Ðëndëina palîdiejë anon puons kaðteluonâtis Levuons naujçs rëistâs
skadâs1, vedontçs ëð dëdliuojë paluociaus i këima so þvîravuotâs
takelçs ër lenkto privaþiavëmo pri paradëniu gonku so aukðtuoms
dvëvieriems dorëmis ont paliavuotu2 vîriu, ont gelþëniu kabliu, oþrakënamu ëð vëdaus brongë proncûzëðko spîno. Puons kaðteliuonâtis atsësveikëna so anou malounç, ronka paspaudë, par petius patapðnuojë, puo tam pasësokës bieguom nubiega soktâs
skadâs aukðtîn. Jûzops nulîdiejë anon akëmis, bet stuovietë vëinam ër spuoksuotë i doris ruodies nabipaduoro, tad nupiedëna i
sava bota, ëð katruo kol kas nieks anuo naëðpraðë.
– Je, je, – mëslëjë eidams,– daugîbë puonu bajuoru ër ketum
pavuoþnum svetium lëps tâs skadâs i Gorskiu paluocius pavëiðietë, bet vargo ar kam ateis i galva, kad tatâ anuo, Koèinskë Jûzopa,
rûpesnio padërbts tas poikos pakelëms so patuogçs onþoulënçs
torieklçs, so dailçs soulelçs ðalëp doru. Pavargën galies pasëëlsietë arba prieitë pri galerëjës tvuorelës ër pasëgruoþietë platio këimo so gielînâs ër medçs pakraðtiûsë. Bet tuoks jau îr tas þmuogaus
gîvenëms: padërbi – ër tori palëktë, ëðeidams nieka napasëjimsi...
Oþsëruopðtës i sava pakajo dvartarniu bodinkë, Jûzops pasëjota dëdëlç pavargës ër atsëdriebë krieslë.
– Juokûbâ, Juokûbâ, – paðaukë sava slûga3, dar Geradarës anam
priskërta. Bet Juokûbs nç atejë, nç atsëlëipë. „Ok, tî, nagâ sabaèja4“, – nusëkeikë godëðkâ. Matît, i vëralënë pas buobas bus ëðsevëlkës ar stoiniuo5 so veþiejo kartuoms grajëj. Sosërëitës ðçp tçp
nusiavë poðnis ër, atsëdarës ðiëpieli, ëðsëtraukë nugerta ruopinçlë
medaus so imbiero ër gvazdëkelçs, katron vësumet laikë dël savës – „zlastç6 nuvarîtë“. Sriobteliejës gera gorkðni, ni ðvëisuos nadegdams, ðuono pavërta ont luovas. Ka pareis Juokûbs, tousîkçs
nusëdarîs ër atsëgols naktç.
Kas tën bagal þënuotë, keik bova ëðgoliejës, kumet bots staigç
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nuðvëta. Puons Jûzops atsësieda luovuo, nuleida kuojës ont grindum ër jau taikies apëbartë ëlgâ oþtrokosi tarna, bet tçp ër lëka
siedietë ëþsëþiuojës: tarpdorie stuoviejë anuos maluonîbë Geradarë. Þëborîs nadegë, bet pakajou bova ðvëisç nu Geradarës apsiausta. Puons Jûzops þenuojë, ka tor prið Puonë ont kieliu klauptëis,
ronkas boèioutë, bet nagaliejë pajodietë. Vo puonë Geradarë vësâ
napîka. Tik ëðtëisë delnus, pelnus pëningum, ër ëðtarë maluonio
balso þemaitëðkâ:
– Panië Juzef, atneðiau tamstâ tus tris ðimtus timpu, katras mon
prið kelës dëinas davç. Þënau, kad nanuoriejç doutë, jug að napaaiðkënau tamstâ, kam anuos mon bus reikalingas. Ër gerâ darç
nadoudams, anum mon tëkrâ nareikiejë.
Jûzopa na teik nustebëna anuos þuodç, keik tas, kad puonë praðneka þemaitëðkâ.
– Persëpraðau tamstas maluonîbës, ka daviau pëningus gailiedamuos, matâ, toriejau lig nedielës plîtënës darbëninkams algas
ëðmuokietë. Vo dël timpu lai ðvëisiuojë puonë narûpënas...
– Divëjîs, panie Juzef, kad praðnekau þemaitëðkâ, mëslëjç, ka
namuoko. Pasëruoda, ka muoko. Dabar eso daug kon ëðmuokosi,
kuo Salontum dvare nemuokiejau ër ni þënuotë naþënuojau. Vo persëpraðënietë monës narçk. Geriau persëpraðîk kiauliu pëimënë,
katram pavielavâ oþmuokietë atlîgi oþ dvë vasaras.
So tâs þuodes puonë iðskietë përðtus. Pëningâ þvongiedamë
pabëra ont grindum ër nurëitiejë i vësus paðalius. Nu tuo garsa
Jûzops pakërda ëð mëigum – ðe tau, besous oþsnûdës. Na dîva, na
dîva, jug pavarga par dëina, vo dar oþgierë. Bûtom na pruo ðali kuo
nuors oþkrimstë. Viel paðaukë Juokûba, bet tuo ni kvapa nabova.
Nusëtraukës drapanas, palinda puo patëlâs ër mëslëjë aple sava
graþi sapna. Vëskon prisëmindams, griaudënuos nu Geradarës þuodiu. Juk vëskas, kon ana sakë, ðventa teisîbë bova: ër tas, kad ons
pëningum skundë Geradarës rçkalams, ër tas, kad kiauliu pëimëniou dvejus metus alguos naoþmuokiejë. Ëðlinda prisëmënëms,
kâp tomsi þëimuos vakara i raðtënë nadruosç islinka lëisos, apskorës þmuogielis ër primënë gobernatuoriou atëjës alguos oþ praejosë vasara. Puonâlis anam lëipës ðëndëina ateitë, tad laukous nu
rîta meta, bet guoduotëns puons vës oþsëjiemës.
Þënuomâs, ons bova oþsëjiemës: jug rîtuo, dar napraðvëtos,
toriejë vaþioutë i Lëipuojë so trëmis vîresnçs kaðteliuonâtçs, veþdamuos ëlgiausi përkënium sâraða, katron îdevë Geradarë, tad
zlastës pajiemë, ka tas moþëks drîst anon tuokio laiko trokintë. Ër
pavarë ðalën, lëipdams ateitë këta dëina, bet napasakîdams kuokë.
Vo jug nasunkç galiejë atëdoutë nabagou ton deðimti timpu so kelçs
posontruokâs, tareikiejë tik atëdarîtë stalèio ër pagraibîtë aname...
Tik dabar bovës gobernatuorios tesosëmâstë, kâp tas þmogos toriejë tumet jaustëis, kou toriejë mëslîtë grîþdams ëð dvarâ raðtënës. Þëimuos ðaltë mosiet najota, dël tuo, ka bova ëðsegondës,
apðaukts ba rçkala. Ðërdës toriejë anam geltë dël nateisîbës: jug
duorâ atvarga vësa vasara, kiauliu tunta puo pûdîmus varëniedams,
ni vëinuos napraganë ër napragaiðëna. Dabar toriejë grîþtë i sava
ðalta noma toðtiuoms ronkuoms, mëslîdams, kon ër kâp pasakîs
patç so vakâs, vo rasiet ër skuolëninkams...
Bet ton vakara puons Jûzops aple kiauliu pëimeni namëslëjë.
Galva bova oþimta rûpesnio dël artiejontës keliuonës. Pasëdiejës
ont stala Geradarës atsiûsta raðîta palëipëma, skaièiava kapitala,
katron toriejë veþtëis tëms përkënems. Sosëdarë këlë ðimtâ timpu.
Ak, cûdauns pënings bova ta timpa! Ka prið ketorës deðimtis metu
atvaþiava jauns Jûzops anuo ðvëisîbës konegaikðtë Oginskë pa-
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riedîmo i Salontum dvara pas puonus Vainius, so katrâs Oginskç
bova sosëgëmëniavën par þanatvës, ëlguokâ reikiejë pavargtë, kuol
parprata ton majedni pëninga. Traku vaivadëjuo, kor ons auga ër
muokies, pëningâ bova vadënamë graðçs, auksënâs, talerçs. Vo
èe, Þemaitëjuo, – timpuom. Anas dalëje i ðeðis ðeðtuokus, dvîlëka
treèiuoku ër dvëdeðim ketoris posontruokus. Dël tuo biednos þmuogos timpa muokiejë ëðtëmptë ëlgam ër vëskam, vo baguotam ana
bëra pruo përðtus kap pajûrë smëltës. Kuèinskis Jûzops, jau daug
vieliau prisëdûrës pri sava pavardies gobernatuoriaus tëtola, toriejë
ëðmuoktë ton pëninga tëmptë. Ër ëðmuoka: biednus apmuonîdams,
so kopèçs ër þîdelçs deriedamuos, puonu oþgaidas prigesindams
nakaltuoms malagîstiems ër ëðsësokëniejëmâs, dël kuo ne vëina
karta bova oþsëtraukës anum rûstîbë. Metu pradiuo, kumet lioub
sorinktë èinða, rëndas, baudas ër skuolas, puons Jûzops lioub ëðsëmuokietë alga pats sau, tvarkingâ iraðîdams ton i ëðlaidu knîngas. „Mano (dvaro valdu gubernatoriaus) metinis atlyginimas... nuo
seno nustatytas jos malonybës Geradarës, – 200 timpu“. Tuoki
atlîgënëma paskîrë puonë Vainienë, kumet papraðë anuo prisëjimtë vësus dvara rûpesnius.
Rasiet tretiuo dëinuo po puona Vainiaus Jorgë pagraba naðlie
Vainienë Uona pasëðaukë dvara ûkvaizdi i paluocio. Puons Jûzops
ër ðëndëina aiðkç atmënë kuoþna anuos þuodi, kuoþna jodesi. Kumet so neramë ðërdë ons iejë pro doris, pamatë puonë, siedontë
krieslë so aukðto atkaltë, apsëriediosë joudâ nu galvuos lig kuoju.
Jûzops isëspuoksuojë i aksuomënë puoniuos keporelë, apsiûta paporosiuoms jouduoms kvarbatkuoms, sorëðtuoms po þondâs kap
maþam vâkou. Ëðbalës anuos veids atruodë kap i riemus istatîts.
Ðvîtiejë tik platës akis ër balts ðnëpðtokielis, katron puonë laikë
ronkuo, apmautuo joudo përðtënë. Ton ronka ana ëðtëisë nusëlënkosem Jûzopou paboèiuotë, vo paskiau papraðë atsësiestë prîðâs.
Siediejë puons Jûzops ont minkðta kriesla kap ont îlu, soklosës ër
ëðsëtëmpës. Jauties nç ðçp, nç tçp – jug akis i aki so tou muotrëðko anam dar nateka ðnekietëis: vësë rçkalâ bova aptarëniejemë so
omþenatëlsio puono Jorgio, vo tam sosërgos, anuo nuruodîmus
lioub pardoutë kamerdëneris ar akmistrënë.
(Nukelta i 62 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 61 p.)
– Godotinas panie Juzef, – pradiejë kalba dvara savëninkë, bet
tujau sokûkèiuojë, pakeldama pri akium sava baltouji ðnëpðtokieli.
Ër aiðkëna dvara ûkvaizdiou, kuoki nalaiminga ër apleista jautas
lëkosi ba vira, kâp anâ rek palaikîma ër pagoudas. Dël tuo sakies
dedonti veltis i anon, Kuèinski Jûzopa, rimta, pruotinga ir teisinga
þmogo, katruo pasëtëk vësûsë dvara rekalûsë, ër je ons apsëjimtom, patëkietom anam tvarkîtë þemës valdas, ûki, piniginës pajamas, iðlaidas ër kaimietiu rçkalus. Je puons Jûzops sotëktom,
tvarkîtomës kap nuors abodo pasëtardamo.
Ta puoniuos kalba Koèinski Jûzopa nustebëna ër soglomëna.
Kas be kuo – ër ðërdi pagluostë. Nabaðtëks puons so anou dël
darbum ar rçkalum nasëtarë, lioub tik prisakîtë, kon rçk padarîtë,
kon nupërktë, kon pardoutë. Smolkiuos ëðlaidu apskaituos navedë.
Ûkvaizdis þënuojë, kad puonâlis tonkç lioub paluoðtë kortuom, na
vësumet taëðluoðdams, tad ër skuolum toriejë. Bet Jûzops bova
somduoms þmuogos ër dël tum rçkalum sau galvuos nasoka. Dabar, ëðgërdës tuoki puoniuos praðîma, sometë, kad sotëkdams tories prisëjimtë dëdëlius rûpesnius ër atsakuomîbë. Je neapsëjims,
kuo gera, rçks ëð tuo dvara ëðeitë. Tamë bieduos namatë – þënuojë, ka darba nasunkç sosëras ër këtor. Bet pasakîtë reikiejë dabar,
ër puons Jûzops siediejë tîliedams gera mënota. Puonë laukë, akis
nudûrosi i sava përðtënietas ronkas. Jûzops pamëslëje, kad anâ
nier lengvç ni praðîtë, ni atsakîma lauktë. Ont galû gala, ka jau
abodo îriemë akis vëins i keta, puonë Uona skobënâ ëðskleidë
sava ðnëpðtokieli ër pakielë anum pri akium. Jûzopou gailo pasëdarë tuos muotrëðkas: ana atruodë tuoki sosëgriauþosi ër ëðsëgondosi, nasosëgaudonti, kuo nusëtvertë, kâp ðnekietëis so pavaldënçs. Puonâ nabova pratën kuo nuors praðîtë þmuonium, þemesniû oþ savëm.
Ër Kuèinskis Jûzops rîþuos sotëktë:
– Naþënau, ar að muokiesio itëktë anuos maluonîbç puonç, bet
nadrîsto prieðintëis anuos valç. Galio pamiegintë. Vo je puonç natëksio, jug bus valno7 anâ këta ekonuoma pasëëiðkuotë.
Puonë ëðtëisë ûkvaizdiou përðtënieta ronka, katron tas pavuoþnç
paboèiava, ër atsëdoksiejë so palengviejëmo, ka galies þënuomam
þmuogou patëkietë vësus dvara rçkalus. Nu tuos dëinuos puons
Jûzops pasëvadëna Salontum dvara valdum gobernatuorio. Parveiziejës vësus puopierius, katrus anam pateikë puonë Vainienë Uona,
pamatë, ka dvara pajemas retâ kumet bova dëdlesnës oþ ëðlaidas,
tonkiau – prieðingâ. Nuorint atëdalîtë skuolas, reikiejë skaèioutë
kuoþna timpa. I iðlaidu ër pajemû knîngas maþnë tris deðimtis metu
iraðëniejë kuoþna gauta ar ëðleista timpa. Sava puonë tuos knînguos tëtolava ne vardo, pavardë, vo pravardë, katron pats sogalvuojë – anuos maluonîbë Geradarë. Ðën mënota vëskon prisëmindams ligo ër sosësarmatëjë. „Geradarë“ – þuodis gers ër tinkams
diekavuonç ëðsakîtë. Tou þuodio lioub kreptëis i sava puonus moþëkâ, praðîdamë, diekavuodamë, aukðtindamë. Bet puons Jûzops
nabova moþëks, tad anuo lûpuos Geradarës vards, nuors ër nulonkiausç ëðtarts, toriejë pëpëru smuoka8. Puonë Vainienë Uona, bajuorë, kaðteliuonienës Gorskienës muotina ër ðeðium anuos
vâkum – kaðteliuonâtiu buobotë, nikumet naparuodë, ka bûtom nekontëna, ëðgërdosi Jûzopa taront ton varda ar pamatiosi anon oþ-

raðîta. Ðëndëin puons Jûzops pamëslëjë, kad ana tëkrâ bova Geradarë. Ni vëins praðîtuos naëðejë ëð dvara toðts, ni vëins obags pri
baþninèës nalëka napamaluonints. Puonë ðelpë padegielius, nosëgîvenosius bajuorus, pabiegielius ëð rusu nalaisvës, kor þemaitiu
bajuorelç lioub pakliûtë puo konfederacëju; ana aukuojë praeinontëms maldëninkams ër vienuolems, katrus puons Jûzops ðërdie
laikë dîkadounçs ër slinkçs. Èe nikuokë dîva nabova – jug vësas
timpas i praðalâtiu ronkas rëitiejë ëð dvara piningënës. Puonë Geradarë pati bova praðîtuojë, vo puons Jûzops lioub krapðtîtë piningelius keik galiedams skûpiau. Þënuojë, ka puonë taupîtë namuok,
keik tories, tëik ër atëdous naskaitîdama. Dël tum daliku anodo
daugiausç priekaiðtu vëins ketam ë toriejë. Keik kartu puonë Geradarë ûkvaizdi barë oþ pëgius përkënius, oþ prasta valgiu stala, oþ
drebiejëma dël kuoþnuos timpas, obagou doudamuos, kaðteliuonâtiu keliuoniems ar pramuoguoms skëramuos... Tëms prëklëms rokundams gala nabova. Përmâsçs gobernatuoriavëma metâs puons
Jûzops bova maþne palaiduojës sava planus ëðtrauktë dvara ëð
skuolum ër biednîstës, statîte tëltus, malûnus, bravuorus ër ketas
pramuonës, kuokës lioub matîtë po svieta keliaudams, oþvës aplink Vëlniaus miesta ar Trakû kraðtë, lingoujëntemë tonkçs poðînâs,
pribarstîtamë eþerum eþerieliu, iðvingioutamë opiu opalieliu, ëð
tîriausiu ðaltëniu atsëradosiu... Ëðlaidû knînguos daugelie vëitu lioub iraðîtë „douta anuos maluonîbës Geradarës valë“, kas znuoèëjë9, kad ons dël tum ëðlaidu nalaika savës kalto.
Atejë i galva prisëmenëms, kâp þëima vaþiava i Lëipuojë ont
dvëjum dëinum apsëpërktë ër pasëþmuonietë so trëmis kaðteliuonâtçs – Stanisluovo ër dëdesniuosiuoms paneliems. Kap vësumet apsëstuojë vuokîtkas puoniuos Langienës oþeiguo. Pakuol jaunëklç ðëldies ër gierë arbeta po keliuonës, ons pats skobiejë apçtë
kruomelius ër torgavëitë, ka nupërktom vëskuo, kuo rçk dvara ûkiou.
Ton, kas bova prisakîta nupërktë jaunëklems, turiejë ëiðkuotë so
anas karto. Dëdëliausi apmauda jota përkdams strielba puonâtiou
Stanisluovou. „Kam tuoks dalîks rçkalings dar nasosëtopiejosem
pëinborniou, – mëslëjë puons Jûzops, – rasiet tik bieduoms pridërbtë?“ Bet ar gali, þmuogau, balso kam nuors pasakîtë tuokës
mintis? Ër, sokondës dontis, vâkðtiuojë so jaunâsçs po kruomus,
ëiðkuodams anëms tinkamu prekiu ër deriedamuos dël kuoþna dâkta,
kas puonâtems dëdëlç napatëka. Nagana tuo, parejos i oþeiga, soþënuojë, ka puonâtis pas Langienë oþsëpraðë atskëra kombarë, oþ
katron ër muokietë rçks papëlduomâ, dâ parçkalava deðimtëis timpu oþ luovas pakluojëma mergâ. Matâ, atsëdûrës tuolëj nu buobotës Geradarës, pasëjota soaugosio vîrëðko. Ka grîþa nomëi, iraðë
tas ëðlaidas i knîngas. Puonë matë, bet anuos ni akës nemërkteliejë – nûdevë, ka tçp ër tor bûtë. Kuèinskis Jûzops þënuojë, ka anuos
vaikâtis Stanisluovs îr dëdliausis Geradarës rûpesnis. Anuo nabsodrausminsi, kap ka mergâtiu ar maþesniuojë Levuona, dël tuo,
ka bova pasëpûtës ër grobëjuons. Pats puons Jûzops na vëina karta gërdiejë, kâp ons ðnekiejë so sava buobotë. Geradarë tik dûsava
ër nosësokosi aðaras braukë. Gerâ nuors tas, ka i Salontus ons
lioub atvaþiuotë retâ ër naëlgam.
Daug kon apmëslëje puons Kuèinskis Jûzops tou nakti, posiaumëigie tûnuodams sava luovuo. Bet ont galum gala atsëboda so
sunkë galvo ër ëðdþiûvosë borno. „Matît, mëiguojau ëðsëþiuojës“, –
pamëslëjë ër ðûkteliejë Juokûba. Bet ëð tarna kamarëlës naëðgër-
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da ni krepðteliejëma. Kumet tris kartus paðaukts Juokûbs naatsëlëipë, puons jau nuoriejë anou ëðbartë. Sunkç lonkstîdams kuojës
par kelius, nusëleida skadâs i këima, þvalgîdamuos ar napamatîs
Juokûba. Vo kâp këtçp! Tas stuoviejë këimë, so arklëninkâs plepiedams. Pamatæs sava puona, ni nakrosteliejë.
– Kor to valkiuojîs? A naþënâ, kor tava vëita? – pradiejë bartëis
puons Kuèinskis.
Juokûbs nusëtraukë nu galvuos keporë, bet ronkas boèioutë nasëikë.
– Dabar navalno monëi bûtë pas tamstas mîlesta. Esmi këtuo
vëituo pri darba pristatîts.
Puons Jûzops nuoriejë pratçstë sava pamuoksla, bet, pamatës
dvartarniu, katrëi vuos galiejë sosëlaikîtë napradiejë jouktëis, veidus, nukonda þuodi par posë. Nomuojës ronko, nosësoka ër nopiedëna i ðeimînënë, tëkiedamuos rastë kuokë nuors muotrëðka, katra anam posrîtë padoutom. Kokuorka10 Veruonë sotëka anon maluonç ër pavuoþnç. Pasvadëna puona ûkvaizdi pri stala, tujau atlakëna bliûda so ðëltuos mçsuos ðmuoto ër spërgçs oþpëltuos kroupu kuoðës. Pri tuo dar atneðë dounas ër þalium raugintu kopûstu.
Puonou Jûzopou atsëleida ðërdës.
– No, no, Verusë, ar ðëndëina vësëms tuokë rëibë posrîtë doudi?
– Nç, puonâli, ne vësëms, tik kâp katram. Meldo pasëstëprintë,
jug mëslëjo, kad ðëndëina puonâlis dar kousnë bornuo natoriejç.
Jûzops tik numîkë ër këba i valgi. Veruonë koities pri ðopliedas11,
tarðkindama bliûdalius ër kriûzelius12. Naëlgâ trokos ont stala padiejë imbriekieli13 so oþplëkîto arbeto ër varëni kriûza.
– Duovënuok, puonâli, ka ðiou tarpo nieka saldë natorio pri arbetas.
Bavalgont Jûzopa pruots praskaidriejë. Aiðko, kad anuo gîvenëms dabar parsëvertë á këta posë, tad tor dþiaugtëis, kad atsërond
þmuogos, katros anuo napaniekën ër neëðjouk.
– Sieskis, Verusë, pasakuok naujînas. Rasiet ðin rîta anum apstç
atsërada.
– Duovënuok, puonâli, siedietë natorio laika. Dedliausë naujîna
puonâlis pats þëna, vo kas ëð tuo ëðeis, dar neaþënuom. Bet mëslëjem, ka prastam þmuogou tas i gera naëðvërs.
– Tad ar jau sosëtëkuot so naujoujo puono ûkvaizdio?
– Nç kor tau! Ons i koknë ar ðeimînënë vargo ar oþsoks. Rasiet
kuoki tarna atsiûs. Vo je iðbartë kou nuories, pas savi tujau pasëðauks. Napritink bajuorou puo tarnum kertës vâkðtiuotë...
– No, no... – numîkë puons Jûzops, arbeta siorbstîdams. Kou
nuors dar sakîtë ar aiðkintë Veruonç ons jau nabnuoriejë. Paskotënç anuos þuodç Jûzopou pasëruodë par daug drousë. „Je að tabibûtiuo sava vëituo, muotrëðka tuokium dalîku nasërîþtom mon ðnekietë“. Tad atsëstuojë, padiekavuojë Veruonç oð posrîtë ër, oþsëvuoþës keporë, naþvalgîdamuos nuþingsniava par këima i sava
boveinë, ligo þmuonium namatîdams. „Rçks priprastë, rçks priprastë“, – ramëna pats savi.
Parsëradës i sava kertë, atradës vëskon tçp, kap ër palëka,
pamëslëjë: rçks patem vëskon tvarkîtëis, nieks nabðuokënies aplë
monëm. No ër sosëtvarkîs, laika juk tor oþtektënâ. Pasëkluojë luova, ëðportënës puodëðka anou dailç galvûgalie padiejë. Numestus
ëðeigënius drabuþius ont vagiu sokabëna. Tousîkçs noejë pri ðiepalë, atëdarë anou, sosëëiðkuojë imbierënës ruopënelë, ër, prisëpîlës kupkieli, sosëvertë i borna. Puo suotiuos posrîtës ta ruopënelë dëdëlç skanç þemîn anam nuplaukë. Nuoriejë dar vëina bornelë
isëpëltë, bet sosëtoriejë: napradiek, þmuogau, vëins pijuokautë – je

tçp nuori, gali i karèema nueitë, alaus pasëjimtë, tën tëkrâ ka atsëras kas nuories so tavëm pasëðnekietë... Ër naujiesis dvara
valdîtuos gal pasëmaiðîtë. Vargo ar palëks anon tamë botë ont puona dounas ba oþsëjiemëma? Nuors ër septinta deðimti pradiejës,
bet ketorës deðimtis metu ëðdërbës tame dvarë, þënous èe kuoþna
kertë, kuoþna þmuogo, kuoþna þemës pieda, dar galietom bûtë naudings. Je tabibûtom gîva Geradarë, tëkrâ ka pasëðauktom, je nç so
rçkalo, nuors pasëðnekietë. Rasiet përma karta gîvenëmë puons
Jûzops pasësgeda tuos muotrëðkas. Jug par tëik metu nabova ni
vëina karta, ka bûtom ejës pas puonë so lengvo ðërdë.
Dëdþiausis puonu Vainium pasëdëdþiavëms bova doktie Marijuona, Þemaitëjës kaðteliuona Gorskë Mëkuola pati. Ana sosëlaukë ðeðium vâkum. Paskotënës dvë doktërelës – Uona ër Kuotrîna –
dar sovësam maþas tabibova, kumet anum muotinelë sunkç pasëlëguojë. Nu sokatu (vieliau ton lëga dþiuovo pavadëna) anâs laikâs
vaistum nabova. Ër këba ta bjaurîbë pri vësum, naveizont sens ar
jauns, biednos ar baguots. Kâp ana prikëba kaðteliuonienç Gorskienç, þënium nier. Po tieva puona Vainiaus Jorgë laiduotoviu puonë
Marijuona îgolë sovësam. Vâkus reikiejë nu anuos tuoliau laikîtë,
kad neapsëkriestom. Vîriausiesis sûnos Stanisluovs bova pri tieva.
Përmuoji doktie Teoduora laikies pri gëmënium, daugiause Opînas
dvarë. Vo lëkosius kaðteliuonâtius – sûno Levuona, doktëri Liodvëka
ër abëdvë maþiuosës – atveþë pas buobotë Vainienë i Salontus.
Tumet dvarë bëngies ramos gîvenëms. Teka geruokâ sosëspaustë, dël tuo kad so vâkâs atvaþiava auklë, tarnâ ër mokîtuojë.
Maþuosës priveiziejë auklë vuokîtâtë Kerna; Liodvëka toriejë tarnaitë Gertrûda. Bova dar governantë Elîza, katra Levuona ër anuo
seseri Liodvëka muokë kalbum, mozëkas ër paduorë apsëejëma.
Bet, naveizont muokîtuoju darba, vâkâ bova geruokâ ëðlepintë ër
padîkën, nu maþum dëinum isëdiejën i galvas, kad anëi îr dëdëlë
puonâtç – kaðteliuona vâkâ. Oþvës sunkiau bova so vaikioko Levuono, dîko, oþsëspîrosiu er naspakaino, katros omþënâ lioub kon
nuors solauþîtë, sodauþîtë, mergâtës sorëkintë. Na vëina karta ûkvaizdis Jûzops torieje përktë stîgas puonâtë skripkâ14, panieliu partepëjuonou, naujus poudelius arbetâ, gozëkus ir þipuonus ar sagtis
korpiems.
Po vîra mërtëis puonë Geradarë smarkç pradiejë rûpintëis sava
svçkato. Toriejë Klaipieduo do daktarus – Hagana ër Bergizuona,
pas katrus siuntëniejë patëkema þmuogo Ðuoblinski pasëklaustë
patarëmu ar parveþtë vaistum. Kartâs daktara Hagana ër i Salontus
lioub atveþtë. Ka pasëlëguojë doktie, muotinâ laika sërgtë nablëka.
Tad Geradrë sava dëinas dalëjë tarp Vëikðnium ër Salontum, naktëmis, Kap þmuonis sakë, gîvendama kelie.
Puons Jûzops pëktënuos: ar puonë kaðteliuonienë vîra nator,
kad smolkius rûpesnius sokraun ont muotinas galvuos? Ontâ parsëveþë puonë Vainienë ðvëistovus þvakiems istatîtë ër sotaisîdëna
Salontûsë, oþ kon reikiejë pakluotë daugiau nego 40 timpu. Vo dar
pernâ i Vëikðnius veþë duovënum 17 svaru gintara, katros kaðtava
30 timpu. Pas Salontum audiejus sava kaðto muotina ëðausdëna
42 mastus druobës doktërëis prigalviems apvalkstîtë. Ër valgi skaniesni vës lioub veþtë ëð Salontum: tâ erðketa marinavuota, tâ jautienas, vo vasaras laikë dar ër cëboliu 6 vainëkus nuperka. Ruoduos, smolkë dalîkâ, vo ka sodedi vëskon, veiziek 50 timpu ër
nabier. Bet ar galiejë ons muotrëðka peiktë? Þënuomâs, ka nagalie(Nukelta i 64 p.)
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(Atkelta ið 63 p.)
jë. Katra muotina, i tuokë bieda patekos, narûpintomës sava vâko?!
Ale biedas ðemë gîvenëmë puo vëina navâkðtiuo. Këta bieda i Salontus atslinka pasaluoms, kumet nieks anuos nasëtëkiejë.
Kuoþna vasara lëipas mienesie dvarë lioub bûtë ðvëntams puoniuos Uonos vardadëinis ër gëmëma dëina. I balio lioub sosërinktë
gëmënës ër sosiedâ ëð aplinkëniu dvarum. Tâs metâs balios nabova ni dëdelis, ni praðmatnos. Nieka nakvëitë, bet atvaþiavosiu pasveikintë puoniuos Uonos naëðvarë. Vaiðës reikiejë sotaisîtë. Þmuonium pri stala sosvadëna aple puora desietku, naskaitont vâkum.
Par pëitus tarns, tikç prislinkës pri Jûzopa, paðnëbþdiejë dvara gobernatuoriou i ausi, kad ons tujau pat iðeitom i këima. Atsëdûrës
laukë, puons Jûzops ëðgërda dëdeli gvalta15.
– Bëda, bëda – vuokëðkâ vës rîpava maþûju kaðteliuonâtiu auklë Kerna, plaðtakas i dongo ëðkielosi. Këtas tarnaitës ër vâkum
tunts bova apspëtën vîriausioujë panelë Liodvëka, dejoujëntë ër
ðaukontë. Ana, krovëno ronko oþsëdëngosi aki, stuoviejë mergâtiu
prilaikuoma. Puons Jûzops jau nuoriejë biegtë Geradarës pavadintë, bet ana pati, matît, ëðgërdosi këimë alasa, tarpdorie pasëruodë.
– Kas atsitiko?
Paaiðkiejë, ka mergâtës ër puonâtis Levuons so svetium vâkâs
lakstë puo parka, katros sopa paluocio ëð trëjum posiu, ejë lig pat
pakalnie ðnarontë opalelë. Gainiuojies vëins këta na tiktâ takâs, bet
ër puo þuolînus, pëivelës ër krûmînus. Pagavën katron nuors, tujau
taikies apverstë ont þemës ar bënt jau pastumtë. Pasûmieta panelë
Liodvëka ivërta i ruoþiu krûma ër pasësvierë ont sausuos ðakuos.
Nulûþæs anuos gals dabar stërksuojë pri pat akëis. Ëð þaizduos
sunkies kraus. Puonë Vainienë, pamatiosi tou krauji, oþ galvuos
sosëjiemë, naëðmanîdama, kon darîtë. Gerâ, ka ðalëp atsërada
anuos posseserë, puonë pataurininkienë ëð Opînas, katra napametë galvuos.
– Ða, ða, ða, – apkabënosi ana ramëna riekontë mergelë, –
einam i tamstu kombari. Kas nuors greitiau teatneð bliûdieli so
ðvario vondënio ër audekla...
Po kelium mënotu puonë Vainienë prisakë ûkvaizdiou kinkîtë
arklius i brëka – panelë rçk lakintë pas daktara. Nuors þaizda ne
patiuo akie, bet ba daktarum naaiðko, kâp rçk mergâtë tuoliau gîdîtë.
Sotarë lëguonë veþtë i Gargþdus. Lîdietë apsëjiemë puonë pataurininkienë; ana gerâ paþënuojë Gargþdum admënistratuorio puona
Vagneri, nesunkç galiejë rastë vëita kor apsëstuotë tamë miestë.
Vo daktara ëð Klaipiedas i Gargþdus tories atveþtë puons Kuèinskis. I brëka dar isvadëna tarnaitë Gertrûda. Pati Geradarë lëka nomûsë; jug nepaduoro bova pamestë svetius vëinus ër liektë kaþkor.
Vësë tëkiejuos, ka daktarou pavîks panelë greitâ ëðgîdîtë.
Bet panelës akës gëjë sunkç. Ðeðës nedielës ëðbova panelë,
puonë ër tarnaitë pas puona Vagneri. Oþ anum maitënëma ër ëðlaikîma Kuèinskis Jûzops toriejë pakluotë 120 timpu. Stalavuojuos
anuos Gargþdûsë dar ër spalë mienesie, ër groudie. Daktars Hagans bova atveþts ketoriuolëka kartu, tas atsëejë dar na vëina ðimta. Anum nabûtom ëðkada, je akelë bûtom praregiejosi. Prið Ðvëntas

Kaliedas vësas trîs muotrëðkas grîþa i Salontus. Geradarë na vëinas mëðës bova oþsakiusi pas Salontum konëgus ër Þemaitiu Kalvarëjës vienuolius oþ panelës kaðteliuonâtës sveikata, bet stebûkla naivîka – mergelës akës nabnuðvëta. Gerâ dar, ka naëðvarviejë,
bet atmerktë duorâ anuos jau panelë nabgaliejë – naleida dëdëlis
rietis pri akëis. Kas gal apsakîtë augontës mergelës sielvartus diel
sava prarasta gruoþë! Auga ana liûdna, pëkta ont vësa svieta, vo
oþvës ont kaltëninka, katros anon pastûmë. Geradarë ëðtardë vësus artiau pri tuos nalaimës vëitas bovosius, bet nieks tëkrâ tçp ër
negaliejë patvërtintë, kâp tën vëskas bova. Þënuojë tik tas, katros
pastûmë, bet nikumet niekam ons tuo neëðsëtarë. Ton liûdna þënë
nutîliejë ër nu mergâtës muotinas, katra tou laiko jau smertio vadavuos. Þëimâ bëngontëis, kuova mienesë 12 dëina, puonë Gosrskienë Marijuona oþsluopa, kvapa nabatgaudama, ër tçp oþbëngë sava
ðiuos þemës konèës.
Ton patë þëima vëins puo keta mërë dar këlë dvara þmuonis:
peèkorîs Krëstops, karlelë (nykðtukë) Kasia, pormuons Laurîns; ër
tus reikiejë dvara kaðto palaiduotë. Vo i pavasari jaunë pradiejë
puoruoutëis kap pasiotë. Oþ vîra ejë tarnaitë Mëkasë – veselç
prisiejë nupërktë posë parða ër nauji sijuona. Dar daugiau kaðtava
puoniuos Geradarës puodës Navëckâtës Uonelës nutekiejëms. Kad
ana sotëktom eitë oþ ðiauèiaus Vëðmonta, puonë mergelç devë
100 timpu kraitë. Buobas plakë lëiþovçs, kad Uonelë Vëðmontou ër
këtuoki kraiti atneð – matâ, bûdama dvara pakajava, naëðsësoka
ëð puonâtë Stanisluova kliebë. Vo ka vaikielis atkeliava i ðin svieta,
Geradarë pajiemë ëð puona Juzopa dar 300 timpu Uonâ Vaiðtarienç,
katra këntiejë nu sava ðiauèiaus oþ nelaiko gëmosi sûno.
Palaiduojosi doktëri, anuos mîlesta Geradarë pasëdarë dar nuobaþnesnë16. Pri tëkiejëma dalîku ana pratëna ër sava vargðë anûkëlë Liodvëka. Abëdvë anuos lioub lonkîtëis vësûsë atlaidûsë, Salontûsë itaisë ðventuos Uonuos altuorieli, maldë obagus, ðelpë pavargielius. Panelë Liodvëka ligo ër apsëramëna, sosëtaikë so savo
biedo. Vo kor to dingsi nasosëtaikiosi? Tçp gîvenëmou sosëkluostios, ana palëka senmergë – naatsërada ni vëina jaunëkë, katros
bûtom nuoriejës torietë patë so vëino akë, navezont ni anuos tortu,
ni slauniuos gëmënies. Gîvena panelë Liodvëka pas buobotë lig
anuos paskotëniu dëinum, dalîdamuos so anou sava rûpesnçs ër
bieduoms. Kad palëngvietom ont dûðës, abëdvë ðniaukë tabuoka,
katron puons Jûzops lioub anuom nupërkte nuvaþiavës á Korða.
Vo tatâ kuokëi liûdnë prisëmënëmâ oþplûda puona Jûzopa besiedont anam sava botë ër bespuoksont pruo longa. Ak, ak, nepasërenk þmuogos sava dalëis, je nenusëdoud gîvenëms. Nesvarbo, a
to bûsi biednos, a baguots. Bet anuo ðërdës diel panuos Liodvëkas
torietiom bûtë rami. Abodo so Geradarë, ruoduos, vëskon padarë,
ka panelë bûtom ëðgîdîta. Stebûkla ni vëns ið anum ðin karta padarîtë nagaliejë.
Laiptais; 2 Emaliuotø; 3 Tarna; 4 Ak tu, ðuns koja;
Tarpinëje; 6 Pykèiui; 7 Bus galima; 8 Skoná; 9 Reiðkë;
10
Virëja; 11 Indaujos; 12 Puodelius; 13 Duonos riekæ;
14
Smuikui; 15 Triukðmà; 16 Pamaldesnë
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