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No va, tasgaties, ëðauða pavasaris. Rîtuo jau Atvelîkis. Siedo
vazaunës papamatie, saulç atkëðusi senas kuojës. Mona krasë –
tik vakarîkðtç ëð mëðka parveþta senuos poðëis trinka, prësësuotë-
nusi pavasarënë guojaus smuoka, ruoduos, ka pats guojos atðliauþë
i mona jau spiejusi soþalioutë këimali. Ne kaþën këik tuo þaloma,
bet ë tas pats tuoks ðërdëi maluonos, tuoks smuoèlîvs, ka, ruo-
duos, kas bûtom so viedralio atneðës ë papîlës ont vësa marga
svieta, tou nuosi kîbënonti smuoka.

Nebliaunas kailie ë vësë gîvë sotvierëmâ. Vëns pri këta tik skob,
tik narda, ruoduos, kad kaþën kor torietom sospietë ont nuznuoèîtas
adînas. Ðpuokâ steigas sotvarkîtë par þëima vieju apklerinta budin-
ka. Ka galietom, musiet, so vëso kliebio sosëgruobtom rodini be-
sëðerontiu vëðtu ëðtaðkîtas plunksnas. Kuo nebvaliuo sogrçbtë
ðpuokâ, tou solasiuo këilës, tekënas lakstîdamas pu këima, vës-
kou vieþlîbâ sokaiðiuodamas pu ðiperë lapâs. Ont galû gala,
nuogniausi ðormoli keldamas, pasëruoda blezdingas. Nesopronto,
kas anuoms tëik nepatink. Vo nukintietë prisiçt monëi! No, ne-e-e!
Jûs tik pasëklausîkët, kou að eso kaltënama. No, kad a vëina
teluotom, posë bieduos, vuo dabâ – vëina praded, atsëtûpusi ont
stalda doru, tçp vësa guovieda ëš paskuos vara par vësa telegrapð-
tolpiu eilë: „Ëðliekiau – pëlnas mëigas, parliekiau – toðtës mëigas,
ëðliekiau – pëlnas mëigas, parliekiau – toðtës mëigas, rîta vakara
lapî-î-î-në, ka to sospruogtumi!“ Þënuokët, tuo jau par daug! Patës
ëðliekë ðëltesnë gîvenëma ëiðkuotëis i kaþkuokë Aprika, vo dabâ
að kalta torio palëktë diel anû aptoðtintu mëigu. Lermininkëties,
kërptaoudegës nelaimingas! Tçp nuorietiuo atsëstuojusi paleistë
so ðliorë, bet kol að atsëstuosio so sava skaudontçs ðlonkâs, anû
ni kvapa neblëks. Tçp ë kënto, lëiþoviu skalbama, pakol këimë
pasëruoda mona nuognos prietelios – katëns. Þërnis. Ligo kas bû-
tom so kerû lazdelë muosteliejës. Neblëka ni vëinuos pliuotkerkas.
Ë darbû, pasëruoda, betorëntës...

Darbû atsërada ë mona këimë. Par pati vëdordëini duktie ëð
stalda ëðvedë karvelë Mûzë, ka ta apsëoustîtom so pavasario. Dâ
nedielë, ontra – ë galies gintë i ganîkla. Beveizont i sava Mûzelë ëð
pasomnenës oþkabuoriu ëðplaukë babûnelës pasakuots notëkëms.
Vuo pradë anam davë Mûzës pakepts „ragaiðis“. Vo vëskas bova tçp...

Senâs èiesâs, ka babûnelë bova jauna panelë ë gîvena maþamë
baþnîtkaimie, kor vësë vëns këta vardâs vadëna ë ont puomietës
paþëna, tuo baþnîtkaimë paètas naèelninka pati, puonë Kormienë, i
sava pakajus oþsënuoriejë naujuos mergës – ë ne bet kuokiuos, vo
ka bûtom pri tonciaus ë pri roþonèiaus! Dieltuo ont vësa miestelë
ana palskleidë þënë, ka skelb mergiu atronka. Bûsëma mergë to-
riejë dailç ðuoktë, natlîvâ dainioutë, vieþlîbâ ë skanius pîragus keptë.
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ðûvio bûs do zoikç patëistë: neatnagradîtënâ pîragu prëkeps, je
rçks – svetems padainious ë bûs so kou miestelë puonîbës
sûnelems pasëðuoktë. Atvelîkë rîtmeti vëinioulëka panieliu, neðë-
nas skrabëneliems, kiuocelçs ë dëdëlçs palmëskâs stîpsuojë pri
paètas mûrënoka doru: dvë Aguotelës, Muorta, Kaziûnë, Baðë so
posseserë Piliusë, patiû Kormiu pamëlëjantë Petruonelë, Kuotrë nu
eþera gala, pruoèkelë Rozamunda, lëguonënës slaugë Akvëlina ë
pati klëbuona gaspadënë – Marijuona. Pasëriediosës mergës ëð
vësa kaðta, no vo Petruonelë ëð tuolëj ðvëitë sava graþomo. Par
ontakius so apsvëlinta skala parbraukë, vo þondus ë lûpas so
rauduonojo batvënelio tçp ëðsëmuozuojë, ka galiejç, aki ontmetës,
pamëslîtë: „Ta mëzerëjë musiet so verdontio vondënio nosëðotëna“.

Lîgç ontra adîna prasëvierë puoniuos Kormienës gonku dorîs ë
mergës bova pavadintas oþçtë i pakajus. Ont dëdëlë, balta skuotertë
oþkluota stala mergës sorëkiava sava pîragus. Kuoþnâ pri jopelës prë-
segë pu eilies numeri. Petruonelë gava sekma. Patës mergës palei
nomerius sosvadëna ont krasiu, sostatîtu dëdëliuojë alkieriaus pasëinie.

Ëlgâ netrokos pradiejë juovîtëis tëkrëijç, kvëistenç svetç: daktars
Juzapats so sava Grasilda, þondars so sava perdþiûvosë kap akuoli-
uoriu riemâ þondarienë, muokîklas daraktuorios so abëdvëm pane-
liem muokîtuojuom, cënamuonâs prakvëpës bondelënës puons,
kruomelninks – Kapeikelë vadënams, ë nikap anuodëjës smuoka
neatsëkratrous aptiekuorios. Patîs paskotënç sovër ta stodëntâ.

Prasëdiejë pîragû kaðtavuojëms. Pati puonë, palei eileis nomeri
kvëitë mergës pri stala, pjaustë anuos pîraga ðmuotelçs, sodieliuojë
dailç ont palmëska ë lëipë patç mergç neðtë svetems. Patio akëis
kraðtelio tiemëjë, kap mergâtë prëçn pri svetë – a nosëðîpsa, a prîð
puonës padara kniksa, ë tujaus klaus pakaðtavuojosë svetë, kuoki
skaitlio nu vëina ligi pënkiû paraðîs tam pîragou. Përmuoji çjë vëina ëð
Aguotieliu. Ana sava pîragou davë oþvardëjëma „Medos“, mat vëituo
cokraus diejë medaus. Aguotâ vësë svetç paraðë pu trejeta. Ontruoji
Aguotelë sava pîraga pavadëna „Ðvelnoko“. Sakë, ka vëituo vondëns
pîlusi pastëjuolka. Ontruoji Aguotelë ërgi gava pu trejeta.

Muorta, Kaziûnë ë Baðë gava dâ maþiau – po do so posë nu
kuoþnuos nuosës. No vo Piliusç nosëðîpsuojë laimë. Anâ vësas
puonës kap sosëbuntavuojosës paraðë pu keturis, mat nuognç dai-
lç vësuoms ðîpsuojies. Vëskon sogadëna kruomelninks Kapeikelë.
Nuoriejë þmuogos pakîbintë dailë mergâtë, ignîbdams anâ i minkð-
ta vëita, vuo ta vëituo ðîpsenas anam paruodë lëiþovi. Atna-
gradîdams Kapeikelë Piliusç paraðë do. Atçjë Petruonelës eilie.
Nuors vësë þënuojë Petruonelës keistuoka, majedniesni bûda, bet ka
ana bova puonu pamëlëjantë, tad... I sava pîraga sakies ëmaiðiusi ë
korës kiauðius. Sakë, ka sokûlë anû ciela tozëna. Dâ sakies sopîlusi
skleinîèë agounu, ontra – razinku, dâ vësa èvertë svara kakavas
pulveriaus, kor pati Kormienë mamalç bova davusi oþpraituom
Velîkuom. Mëltâ bova tik përmlaka, tad ë beigelis bova nuognç
skanos. Vësë svetç Petruonelç soraðë pu pënkis. Paklausta, kap
pavadëna sava beigeli, atsakë, ka lai bûn „Krëtës – nedakrëtës“.

Tçp poikç atþîmieta Petruonelë stuoviejë aslas vëdorie ë ðîp-
suojies vësims sava batvënçs ëðmaliavuotâs zûbâs. Tik èe puonou
muokîklas daraktuoriou panûda soþënuotë, dielkuo Petruonelë tçp
majednç pavadëna sava pîraga. Taskar t Petruonelë anëms ër
ëðaiðkëna: mamalës karvë ganies pri pat mona kamaras longa.
Oþsëmëslëjë ana atlëktë dëdëli rçkala. Ka pradiejë krëstë kou ne
gatavë bëigelç, vuo toukart stuojies mon mëslë tou gero pasënau-
duotë. Gruobiau ðiûpelë ë sogavau bekrintonti beigeli.

Ëðgërdos Petruonelës nudaradiejëma, ruoduos, svetius vies nu
stalû nupûtë. Petruonelë dâ nuoriejë svetems pasakîtë, ka ons
nenokrëta ont þemës, ka ana sogava beigeli uorë, bet jau anuos
nieks nebsëklausë. Vo kaþën dielkuo?
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