
Kudie eglës spîglç baduos?

Senâs senâs èiesâs vësë medës medç bova so lapâs ë kuoþnos
savâp strajëjuos. Berþieliu lapelç bova smolkë, blëzgô ë baisç
smuokaunë. Dreboliu lapâ muokiejë sokënietëis i vësas posis, vo
ka i svetius lioub oþsoks vies – ta anëi vësâ lioub padûks ëð mon-
droma! Soksçs ratanâs ë nasoprasi – ar ëð laimës, ar ëð baimës.
Kleva lapâ bova tuokëi poiki, ka rodënëniûs gruoþë konkursûs kuoþna
meta lioub laimies përmas vëitas. Kaðtans kâp ontros, tçp ontros
lioub lëks. Vo tretiuojë vëita lioub atëteks pošelç, katruos lapâ –
apvaliokâ, smuokaunë, þalioujontîs tëik vasara, tëik þëima.

Aiðko, labiausç napatënkinta bova eglë, ka gëmënaitë poðîs oþ
anon poikesnë. Jok lapelç tuokëi pat þaliokâ, apvaliokâ,
smuokaunë... Tëk pati esonti na tuokë laibakuojë. Dëina nakti mës-
lëjë, kou pasëstrajîtë, ka laimietu përma vëita ë noðloustîtom nuosi
sava gëmënaitç. Jou mëslëjë, jou zlastëjuos. Par ton zlasti në
jiestë, në mëiguotë nabgaliejë. Sosëtraukë i kopra, vo ë lapelç
sosësoka i triûbelës. Soprata, ka pati vëina nieka naëðmëslîs.
Sokauposi paskotënës sîlas, nokiûtëna pas tuokë mielënûju daþûm
ciuocë Mielþuolelë, katra medie bova baisç garbënama. Ana lioub rinks
mielënuos barvuos þuolelës, darîs mielënus daþus ë pardavuos.
Mielþuolelë ëðklausë eglës skundus. Paveiziejë atëdç i nabagelë ë tarë:

– Douso tau mielþuolies mëltieliu, bet atmink, ka anëi îr ste-
boklingë. Kam pu kuojuoms pabarstîsi – tas pamielënous. Je par-
daug oþsûdîsi – praþodîsi. Je plëkuoms ronkuoms paèiopnuosi –
patç dvasna ontçs. Ër atmink svarbiausi dalîka – vëskon ton dërbk
tarpë dëinuos ë naktëis. Tëk tumet tavi keravuos mona prietelka
laumë Briekðma.

 Eglë, padiekavuojosi oþ patarëmus, ðçp na tçp parslinka i savôjë
boveinë medës tonkomînie. Zars saulë ont laiduos, bet dâ na tas
èiesos, aplink katron ruokava ciuocë Mielþuolelë. Dâ bëðkëlieli
palûkies ë par patë briekðma çs pri poðelës. Anâ pu kuojuoms
napastebëmâ pribarstîs steboklingu mëltieliu – ka lapelç pamielënou-
tom. Jok tumet poðelë praras vësa sava graþoma! Jok zars rodou,
zars naus gruoþë konkûrsos. Tëk bieda ta, ka tëik nabie sîluos, tëik
nabie, ka ruods prasmegs ont vëitas. Pamëslëjë, jok nieka tuokë
naatsëtëks, je bëðkëlieli nosnaus. Tëk tëik, kuolç ta briekðma ontçs.
Maiðëlioka so mielënâsçs mëltelçs isëkëða i këðenë ë, kâp stuovinti,
oþmëga.

Mëigt, mëigt eglë. Laumë Briekðma vëina sîki praslinka ëð
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kairies, ontra sîki ëð deðënies – eglë në krust. Pu kaþkatruo èiesa
pasëðuoka ëð sapna, katramë ôþouls karûna patç badedôs. Bet tçp
ë naspiejës ontdietë... Eglë veiz, ka vësë paðalç tomsi – èîsta nak-
tës. Parsëgonda, ka pramëiguojë briekðmuos èiesa. Grçtîbies poulë
brautëis pru krûmus, pru ðakas, kliûdama oþ kelmûm net aprëitiejë
do sîkio, kuolç atsëdûrë pri poðelës. Grçbë i këðenë, ë... Kâp tën
bova, kâp nabova, bet terbalelë jiemë ë praplîða! Tomsie në na-
pastebiejë, ka pardaug troèu prisûdë poðelç pu kuojuoms, vo dâ ë
sava ronkas sosëmëltëniejë.

Ðçp na tçp, vuos vëkldama kuojës eglë parsërada nomëi. Ontçjë
baisos truoðkolîs, vo vondës ta nier ëð kor pasësëmtë – lîtaus jau
vësa nedielë nabova. Naëlgtrokos patekiejë saulë. Ëglë paveiziejë
i sava lapus ë... Vo jok anë veina lapa nabibova! Anë vëina, në i
triûbelë sosësokosë lapelë nabie! Kaþkuokëi spîglç balëkë! Dâ
apsëèiopnuojë, pasëtëkrëna, a nasapnou, bet tëk sosëbadë, ë tëik.

Vo poðëis þalë lapelç sosëmëiðë so mielëna barvelë ë pasëdarë
dâ poikesnë – smaragdënç. Tëk vësa bieda tamë, ka tûm ciuocës
Mielþuolelës mëltieliu kerðtinguojë eglë par daug macnç oþsûdë.
Sosëtraukë lapelç, sosësoka i pluonas triûbelës ë balëka tëk sma-
ragdënç spîglç. Dâ ë ðëndëin poðelë naþëna, ëð kor pasëgava tuokë
baisë lëga, bet dþiaugas ëðgîvenosi.

Rodënënis gruoþë konkursos ivîka. Tretiuoji vëita ðîn sîki atëte-
ka saulës noboèioutâ ðermokðnelç. Ontruoji – auksalapiou klevou,
vo përmuoji – poðelç oþ dâ namatîtas barvuos apriedus – sma-
ragdënius spîglius. Vo eglë... Vo eglë, sosëdiejosi so patio nalabou-
jo, tçp ë pasëlëka tomsiausiuo medës vëituo kiûtuotë. Kas pru ðali
çt, tam baduos ëð zlastës, ka navîka laimietë karûnas.

Je këtam pëkta linkiesi – patçm atsërûgs.

Këinuo vâks pats poikiausis?

Vëina sîki vëinamë tvartalie këla alasos. Sosëspuorëjë karvë
so kiaulë – katruos tatâ vâks poikiesnis. Përmuojë pradiejë kuolîtëis
kiaulë, veiziedama i sava parðëlâtius:

– No kas par graþoms mona vâkutieliu! Oudëgelës mondrç
oþsërëitosës, skûrelës ðvelnës kap aksuoms ë rûþavas kap gas-
padënës koskelë, akelës kap naktënës þvaizdelës þëb! Vo tus
maþûsius knîsliokus tçp ë nuorçs ëðboèioutë!

Karvë nabatlaikë tuos pagîrûnëðkas kiaulës tiradas ë napatënkin-
ta ðuokuos oþ akiûm:

– No kor jau ë ne! Tavëijç bûtom poikiausë, je poikiesniu nabû-
tom! Paveiziek i mona maþôjë – kuokë þvaizdie ont kaktuos! Vo
kuoks kailioka raðtu margomîns! A matç, kuokiuoms blaks-
tienuoms klaps, veiziedama sava roduosiuoms akimis?

Tçp þuodis pu þuodë ë tvartalie këla baisi lerma. Net priþadëna
mëigtontës vëðtas. Tuos tëk sokodakava ë ka ðuoks sava vëð-
taliokus kuolîtë:

– Patîs švelniausë paukštolelç îr kon tëk ëðsërëtën vëðèiokâ! –
Karksiejë vëina.

– Patës geltuoniausës plunksnelës anûm! – Skobç pritarë ontruoji.
– Vëðtaliokus ont paveikslieliu paiða! – Ðaukë tretiuoji.
Tou muomënto ëð tvartalë kerties ëðlinda pelelë, nes nu tuos

lermas në savuo orkðtînelie nabibova ramîbës. Grçtâ soprata aplink
kon çt ruoda. Pasëlëpa aukðtiau, ka vësus matîtom, ë pasëcî-
paudama jiemë kuolîtëis:
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– Ale në vëins jûsa vâks nie tuoks graþos, kâp mona pelûtç!
Pëlkiokâ, kailielis ðvelnos kap ðëlks, oustelç pluonë kap vuortin-
klis, balselç aukðtë, tuokëi – cip, cip, cip, cip...

No ë pasëtaikink tçp, ka tou muomënto i tvartali islinka katië.
Tëk soþaliava prîtomsie akîs, tëk pritûpë ë jau ðuoks...

– Palauk! – Patio èieso sokrioksiejë kiaulë. Përmiau ëðsprësk
mûsa spuora –   këinuo vâks îr pats poikiausis?

– No ka èe nie kuo në mëslîtë! Patîs poikiausë îr mona katokâ!
Pelelë nieka nabsëklausë, tëk grçtîbies ðmorkðteliejë i sava

orkðtînelë ë prisëglaudë pri sava nomîlietëniu – pëlkûju pelûtiu.
Kuoþnâ muotënâ savi vâkâ îr patîs poikiausi.

 Kudie goþa snaps ë staibç rauduonë?

Vëina onkstîba pavasari i sava senôji lëzda ëð tuolëmuosës
Aprikas parskrëda goþûm ðçmîna. Smagë keliuonë atlaikë, bet ðal-
bierkelës vëstëik dâ tabspindiejë nu baltoma, vo staibç, sparnâ ë
snapâ – nu joudoma. Tujaus pat jiemies darba – ëiðkuojë ðakaliûm,
ðiaudûm ë vësakuo, kas tink paluocems sotvërtintë. Në napajota,
kâp pradiejë briekðtë. Veiz vëins i onta alkanâs veizuolâs. Tëik
darbavuos, ka aplink sava skëlvius vësâ oþmërša!

Somëslëjë draugëðkâ skrëstë pri opalë ë pasëgaudîtë þovieliu.
Braidþiuojë, braidþiuojë, braidþiuojë, braidþiuojë ë tëik paðala kuojës,
ka daugiau në þingsnë nabgaliejë þëngtë. Tçp ë lëka do mëzerëjës
këntietë gîla par vësa nakti. Kor bovë, kor nabovë ëð sava orvieliu
pradiejë londliuotë vieþç. Baðmërëniedamis aplinkou goþûm staibius
somëslëjë paveizietë, kas èe par dâktâ. Ëðkëla i vondëns pavërðio,
vo èe – do goþo bastuovou!

– Kas notëka? Kas notëka? – vëns ontra atkartuodamë poulë
klausënietë.

– Tëik paðaluom staibius, ka nabgalem në þingsnë þëngtë, –
liûdnâ ëðklapsena goþâ. – Ë kas galietom mums pagelbietë, kâp
tus staibius barçk atsëðëldîtë?..

    – Nieks këts jûsa naëðgelbies, kap tëk Laumë Ragana, katra
pamëðkie kûrën omþëna lauþa. Noçso anuos pavadintë, rast’
paðëldîs vondëns ë jums pagelbies... – basëtraukdams atboluoms
praðneka drôsçsis vieþîs ë pradinga tomsuo.

Nieks naþëna, këik tuo èiesa praçjë, bet pasëgërda keists krûmu
ðlamiejëms. Pasëruodë Laumë Ragana so maiðëlâtiu ë so kobëlâ-
tiu. Goþâ në naspiejë ëðsëgôstë, kâp bova sokëðtë i maiðëlâti.
Laumë Ragana grçtîbies prisësiemë pëlna kobëlâti vondëns,
ðuokuos ont sava ðloutas ë padui i sava truobalelë.

Vëdorie aslas lëipsnuojë lauþos, kîbuojë katëlâtis, ont dogno
konkoliava vondou. Laumë Ragana dâ ðliûkšteliejë ðalta opalë
vondëns, ëð maiðëlâtë ëðtraukë drebontius goþus ë pradiejë anûm
kuojës motorioutë so kopûstlapçs, raiðiuotë so dþiuovintuoms kar-
nuoms. Pabëngosi kon somëslëjë ë kon tëk ana vëina taþënuojë,
istatë abodo goþus i katëlâti, vo pati ëðçjë i mëðka ðakaliûm.
Lëipsna bova tuokë maktinga, ka vondou na tëk paðëla, bet jau
taisies pradietë konkolioute. Goþâ parsëgonda, nes soprata, ka
Laumë Ragana anus nuor ëðsëvër të ë sojiestë! Paveiziejë i vondë-
ni ë... Kas èe dabâ atsëtëka? Vondou rauduons, kâp nomalia-
vuots! Grçtîbies jiemies snapâs narpliuotë karnas nu kuoju.
Sparnâs pasërëmdamë ë vëins ontram padiedamë, ðçp na tçp
ëðsëkeporniejë ëð konkolioujontë katëlâtë ë ðuokuos pru doris.

Tëk soplasnuojë platçs sparnâs ë pakëla i jau auðtontë padongë.
Kuoki laimë – notûptë i sava lëzdieli! Sosëglaudë, paveiziejë i

vëins ontra ë ka paðuoks ëð vëitas! Vo snapâ ta rauduonë! Ë kuojës
tuokës pat – rauduonas! Soprata mëzerëjës, ka tas Laumës Raga-
nas vondou bovës steboklings.

Tçp rauduonsnapç ë rauduonstaibç goþâ ë nabsoþënuojë, ka
Laumë Ragana, sëmdama vondëni ëð opalë, natîèiuoms prigrçbë
naspiejosiu pasproktë vieþiûm, katrëi vërdamis parauduonoun.

    Iduomiausç, ka rauduonsnapiu ë rauduonstaibiu goþûm
ðçmîna ëðsëperëna vëinioulëka goþoku – tuokiûm pat rauduon-
snapiu ë rauduonstaibiu. Ë pasklëda pu vësa svieta strainuolç goþâ!

Tuokius ë ðëndëin matuom ë dþiaugamuos.

Kamë septintâsis buoroþelës taðkielis?

Pamëðkie, pu ðimtametio ôþoulo, pernîkðtiu lapu paluociûs,
þëimavuojë buoroþelë, vardo Septîntaðkë. Saldç mëiguojë isësiautosi
i sausa samanelë. Në isësiotës vies, në ðaltë snëiga patalâ anâ narûpiejë.
Vëinintelë saulë tatoriejë steboklingu galiu priþadintë ëð mëigûm.

Atçjë pavasaris. Notërpa snëigâ, padongie kamë na kamë lioub
soklîks ëð ðëltûm kraðtûm grîþtontîs paukðtç. Steboklingë saulës
spindolç gluostë þemë – kuoþna kauborieli, kuoþna luopënieli,
kuoþna ðapieli. Ðvëisa ë ðëloma prikielë ëð meiga na vëin Septîn-
taðkë, bet soskata krebþdietë ë þiuovautë juonvabalç, kuojelës
monkðtintë ë roþoutëis jiemies þîgç, sparnelius mëklintë –
mosëlelës, ë dâ ðimtâ gîvûm padarieliu boduos pakoðinti saulës.
Buoroþelë ëðkëða jouda šniuobelieli ëð sava paluociu, pëlna krûtënë
itraukë pavasarënë smuoka, katras bova tuoks gaivç macnos, ka
net sokielë èiaudoli. Tas èiaudolîs – ligo kuoks pasësveikënëms so
saulë ër sosiedûs gîvenontçs vabaliokâs. Naëlgtrokos vëins pu
këta noaidiejë èiaudoliokâ ëð këtûm paluociu.

Èe pat, ont pernîkðtë lapkuotë, kîboriava dëdëlis ë skaidros
vondëns laðos. Ta bënt zelkuorios! Buoroþelë staipies ër ëð kairies,
ër ëð deðënies, nuoriedama sosëskaitlioutë sava joudûsius taðke-
lius. Ëð kairies – trîs, ëð deðënies – trîs, vo tuo septintôjë nikam nama-
tîtë. Sosërûpëna. Somëslëjë çte i sosiedus ë pasëklaustë, a karts
napradinga septintâsis taðkielis. Vuos tëk ëðrësnuojë ëð sava këi-
ma, sosëtëka drûkta, jouda, naktëis paþëbo vadënama Juonvabali.

– Svçks, sosiedë, gal galietomç soskaitîtë joudus taðkelius ont
mona sparnieliu? Tris ëð kairies matiau, tris ëð deðënies matiau,
vo tuo septintôjë nikâp naiveiziejau.

– Parsëpraðau, bet tau pagelbietë nagalieso. Muoko skaitlioutë
tëk lëgë vëina. Matâ, að gîveno vëins. Kâpðtëk ër çno ëiðkuotë
patiuos, katra tçp pat gîven vëina, – atsëdoksiejë juonvabalis ër,
këlnuodams pu vëina kuojë, pradinga oþ sotreðosiu šakaliûm.

Buoroþelë ruoplënie tuoliau ë sosëtink vabala Þîgi, ëðsërouðosi
i tuolëma keliuonë ëiðkuotë sau patiuos.

– Svçks, sosiedë, gal galietomç soskaitîtë joudus taðkelius
ont mona sparnieliu? Tris ëð kairies matiau, tris ëð deðënies
matiau, vo tuo septintôjë – nikâp naiveiziejau. Juonvabalis mon
pagelbietë nagaliejë, mat skaitlioutë tëk lëgë vëina tamuok. Gal
tamstelë esi muokîtiesnis?

– Parsëpraðau, do sîkio parsëpraðau. Tau pagelbietë nagalieso.

   (Nukelta i 26 p. )
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Muoko skaitlioutë tëk nu veina lëgë dvëjûm. Bet mon daugiau narçk.
Skaitlioujo sava þingsnius: vëins – do, vëins – do, vëins – do...
Parsëpraðau, do sîkio parsëpraðau, bët að baisç skobo. Vëins – do,
vëins – do, vëins – do... – èeþindams pernîkðtius lapus mëtrç
noþîgiava vabals Þîgis.

    Buoroþelç nieka këta nablëka, kâp tëk ëiðkuotë dâ muokîtesnë
sosieda. Ruopuo, ruopuo ë sosëtink këta buoroþelë. Tuokë patë kâp
ër ana –  rauduonâs sparnelçs, joudâs taðkelçs.

– Svçka, sodiedelë, gal galietomç soskaitîtë joudus taðkelius
ont mona sparnieliu? Zelkuoriou tris ëð kairies matiau, tris ëð
deðënies matiau, vo tuo septintôjë – nikâp naiveiziejau. Juonvaba-
lis mon pagelbietë nagaliejë, nes skaitlioutë tëk lëgë vëina tamuok,
vabals Þîgis mon pagelbietë ërgë nagaliejë, mat skaitlioutë tëk lëgë
dvëjûm tamuok. Gal tamstelë muoki lëgë septîniûm?

– Svçka, Septîntaðkë! Að muoko skaitlioutë lëgë trëjûm, vo tas
znuoèëj, ka galieso soskaièioutë joudus taðkelios ont tava sparnieliu.
Vëins, do, trîs – ëð kairies. Vëins, do, trîs – ëð deðënies. Ë ðëtâ vëins
par vëdori! Anuo juokem zelkuoriou pati naiveiziesi! Vo jok tas reiðk, ka
vësë taðkiokâ îr sava vëituos! Bet dabâ, brongiuoji, to ër monëi pagel-
biek. Paveiziek, a îr tas vëdorënis jouds taðkielis ont mona  sparnieliu?

– Vëins, do, trîs – ëð kairies, vëins, do, trîs – ëð deðënies... Ë ðëtâ
vëins par vëdori! Vësë sava vëituo! Kuoki laimë, kumet esi muokîts!

Ëð tuo dþiaugsma buoroþelës sopluojë ronkeliems ë laimingas
nuruopnuojë katra savëi.

   Drôsos zoikielis

Senamë kâp pats pasaulis mëðkë gîvena zoikiu ðçmîna. Kuoþna
pavasari zoikienë lioub atsëves pu ketoris zoikûtius, katrëi par vasara
lioub prakos ër ont rodënëis lioub ëðsëlakstîs kas savëi. Në „La-
bas“, në „Sodëiv“, tëk dolkës lioub parûks ë tëik...

Kâp tën bova, kâp nabova, bet ðîn sîki zoikienë atsëvedë na
ketoris, vo pënkis zoikûtius. Tas pënktâsis – tëkrus nagaþis,
kriopëzelë tuoks, alë vëstëik gîvs padarielis. Këik zoikienë bavei-
ziejë i anon skersuoms, këik bruolç ë seserîs anon bastûmdë –
kotiejë mëzerëjë pu lietâs ë në namëslëjë pasëdoutë. Tievs zoikis
ðërdie þënuojë, ka augën lûðç, lapç a kiaunç skanë veèerë.

Atçjë dëina, kumet zoikûtç tëk oþkolnius paruodë. Bet... tëk ke-
torë. Pënktâsis – tas nagaþioks – anë ëð vëitas. Tievs zoikis jau
varîtënâ vara sakîdams, ka prakotâ ër çk savâs kelçs. Muotëna
zoikienë pritardama tëk ausimis skliaudë ër ðniuobeli krotëna. Vo
maþis – anë ëð vëitas. Sosëgûþë i kamuolâti ër tîlç cîpteliejë: „Bëjau“.

Tievou zoikiou nieka këta nablëka, kâp sava pavîzdio ëðmuokîtë
vâka drôsuos. Trumpam pradingës, grîþa neðëns muorko, katron
devë sogriauþtë sava nagaþiokou. Ui ui so kuokio skanomo maþis
griauþë! Ëlgâ namëslëjës tievalis lëipë strëksietë vâkou ëð paskas.
Laukîmie stabteliejë, paruodë i truobesiûm posë, lëipë sosërastë
muorkâs apsvadinta darþâgali ë tën ëiðkuotëis savëi skaniestu.
Kuolç maþasis zoikpalaikis oþmerkës veizuolelius svaiga aplink
saldi muorkioka, tievalis grçtîbies nëðë poukus vingçs ë zëgzagâs,
ka tëk tas naviekðlioks naatsektom nomûm. Bet maþis në napavei-
ziejë i katron posë norûka tievalis zoikis. Ons tçp nuoriejë muorkie-
liu pagriauþtë, tçp nuoriejë... Slinktënuom slinka vës artiau, vës

artiau anû, net oþmërða esôs dëdliausis pasaulie bailîs.
Ër atsëtëk tçp, ka prîð pat akis na muorkelë, vo maþa mergâtë

atsërada! Zoikielis sostinga parsëgondës ë në plîkt ëð vëitas. Në
kuojieliu, në ausieliu nablëka, tëk pëlks ðvelnus kamûlielis. Mergâtë
pasëlënkë, parbraukë par nogarelë vëina, ontra sîki. Bûs kas bûs,
dâ spiejë pamëslîtë apmërës ëð baimës zoikielis. Vo gal pats drô-
siausis ëð vësûm zoikiu, nes ka mergâtë anon pajiemë i kliebi, ons
tëk diekingâ prisëglaudë pri maþuos, ëð natëkieta dþiaugsma sos-
pordosës ðërdelës.

  Prabodëms

Vëina graþi pavasarë rîtmeti saulelë somëslëjë þadintë dërvalës
gîventuojus. Ëðsëpînë ëlguosës spindoliûm kasas ë pradiejë lakstîtë
basuoms kuojuoms pu jouda þemë. Kor tëktâ karðta piedelë
padiejë – momënt pradþiûva, kor spindoliûm garbaneliem pakotolia-
va – þemës gîvç pradiejë roþoutëis. Vësë soprata, ka parçjë pavasaris.

Slëiks, katruo nomâ ðion þëima bova tëk par sprindi i dërvelës
gîli, përmâsis pramerkë veizuolelius ë nosëþiuovava. Pajota, kâp
vësë narelç îr sostîrën. Vëskas par ton þëimuos mëiga – jok cielus
pënkis mienesius në nakrosteliejë! Pabondë ëðsëtëmptë par vësa
sava ëlgi. Sunkç sekies, bet þënuojë, ka ba tuos monkðtuos na-
pamatîs dongaus. Dâ sîkieli, dâ sîkieli... Ër dâ vëina... Jau ë pëlvs
marðus pradiejë grajîtë. Sokaupës vësa lëkosë sîla, dâ sîki atsëspîrë
nu sava nomûm slënkstë. Pagaliau pasëmatë mielsvos dongos, i
krûtënë plûsteliejë rîtmetënë gaiva... Vo èe ta jëëë... Vo èe ta gîvenëms!
Ëð tuo dþiaugsma slëiks pradiejë raitîtëis ë vartaliuotëis – ëð ðuona
paveiziejos nasoprasi, kamë anuo kramë, kamë kuojës.

    Naëlgtrokos vësâ ðalëp, par poselë sprindë, krosteliejë þemë.
Ëðmëiguojë slëika sosieds – ontros slëiks. Pëlna krûtënë atsëkviepë
ër oþvertë veizuolus i dongo. Ëð tuo dþiaugsma në napastebiejë, ka
sosieds, pëlns gîvastëis, ðalëp raitaliuojës. Kuoþnos savâp
laimings. Bet èe jok nieka keista ë nieka nuostabaus. Pu koriuo
èiesa vëins ontra oþmatë, dþiaugsmingâ pasëlabëna ë draugëðkâ
apsëkabëna. Slëiks ër ontros slëiks – patîs truopniausë sosiedâ
dërvalie! Tçp bova pernâ, tçp bûs ë ðîn meta. Dalinsçs maisto,
keravuos këts këta vâkus, parspies vëins ontra aple basëartënon-
tius pavuojus – gondrus ë meðkerninkus.

  Kor gîven aitvorâ?

Aplink ton notëkëma mon papasakuojë babûnelë, katra anon
ëðgërda ëð senuosës suoduoss kriauèkas Ontuosës. Tâ papasakuojë
anuos muotënalë Basiûnë, vo Basiûnç  – maþnë ðimtametis Broþûm
Liuonis, nuognos pasakuorios nu prigëmëma.

   Vo bova tçp. Vëinuo Þemaitëjës suoduo, ðalëp sena mëðkalë, gîve-
na dëdëlie ðçmîna. Glaudies ana ëð muolë driebtuo truobalelie, katruos
patemë vëdorie stuoviejë peèios. Tuokë dëdëloma, ka je vësë vëinioulë-
ka vâkûkðtieliu lioub sosëkëbs ronkuoms, ta aplink ton peèio tris sîkios
apsëvîniuos. Na dîvâ, ka vuos gala so galo tasodûrë. Ë vëinçp bondë
prasëgîventë, ë këtçp, bet nieks nasekies. Ta karvelë lioub nogaið, ta
rogiûm dounâ pritrûks, ta vëðtalius vanagâ ëðneðiuos, ta parðëlâtius
kiaulë nogols... Kâp saka – kuoþna dëina pu naujîna vëina.

 (Atkelta ið 25 p.)
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   Oþ mëðko gîvena baguots ûkëninks. Tievs, ka ëðmaitintë ðçmî-
na, tëisio taikîmo pas anon – ta mëltu maiðëlâti, ta kiauðiu kreþâti,
ta laðëniûm palti, ta smetuona... Aiðko, na oþ dîka. Kâp rçkint lioub
nogara lënks puonou.

   Vëina pavakarë tîmpën gaspaduorios nomëi vuos kuojës
bapavëlkdams, mat vësa dëina darbavuos pas ûkëninka miel-
nîèiuo. Ont kopruos ontsëmetës mëltu maiðëlâti dþiaugies, ka
vâkâ tories kuo jiestë – pati galies prikeptë dounelës cielam
mienesiou. Kels poikç þënuoms – tëisç par mëðka. Nu tuo vâkð-
tiuojëma jau ë sava taka bova prasëmînës par këmsînus ë ða-
bakðtînus. No, bet kâp tën bova, kâp nabova, bet ton sîki pasëklîda
ë tëik. Saulë vësâ ont laiduos, kuojës linkst nu parvargëma, vo
savuosës laukîmës nikâp namatîtë. Sopratës, ka tomsuo nomûm
nabatseks, baisiausç nosëmënë. Na tëik diel savës, ka rçks
mëiguotë pu eglë, këik diel sava ðçmînas, sava vâkutieliu, katrëi
dounelës senç babova kaðtavuojën.

   Ontslinka tomsa – nuors i aki dork. Nalaimielis apsëèiopnuojë
kor sausesnë vëita, pu kramës pasëdiejë mëltu maiðëlâti ë naëlg-
tokos prisnûda. Prîð auðtont sosapnoun sapna, ka ons parçt nomëi,
atëdoud patç oþdarbi, vo maiðë na mëltâ, vo pelënâ ë ëð tûm pelënûm
ëðlend ognënis þaltîs, katras ëðsërongolioun pru atëdarîtas doris,
pakëlst i dongo ë pradingst. Nu tuokë sapna grçtîbies ëðsëbodëna,
apèiopnuojë maiðëlâti ër isëtëkëna, ka mëltâ îr tëkrë mëltâ, na
pelënâ. Apsëdþiaugë, pakielë akis i dongo, ligo kam diekavuotom,
paveiziejë ëð katruos posës saulë tek ë patraukë ont nomûm – tëk
vësâ i prîðinga posë, nego bova çjës.

   Ka pasëikë nomus, saulë bova jau gerâ isëspindosi. Pati vësa
nakti namëga – laukë gaspaduoriaus parçtont. Smëlkë këitiu ðloutelë
ë vâkðtiuojë tomsuo aplink truobalë, tçp baidîdama vësus biesus ë
vësas naèiestës. Vuos tëk gaspaduorios parþëngë slënksti, nieka
naklausëniejosi poulë ont kakla ë meilç prisëglaudë. Kuoki laimë,
ka sogrîþa! Kuoki laimë, ka mëltu parneðë – bûs dounelës
vâkutelems.

   Vuos tëk atrëða maiðëlâti, ëð anuo ëðlinda ognënis þaltîs, pasë-
sokiuojë palobie, apsërongë aplink peèio, radës pradarîta longa
ëðsëvîniuojë laukon, pakëla i padongë ë pradinga tarp ukuliu. Ëð tuo
nostebëma abodoms ë þondëkaulç atvëpa. Vo ka paveiziejë, kas îr
maiðëlâtie, vësâ parsëgonda. Tën nabova anë spaga mëltu! Tëk
þëbiejë geltuonuoms ognëmis auksënç pëningâ! Gaspaduorios
prisëmënë kon sapnavës, papasakuojë sava patç. Soprata, ka i
anûm vargingus nomus atçjë dëdëlë laimë – nabrçks puonou
nogaras lënktë ë nikumet nabipritrûks dounelës.Tçp ë bova – këik
pëningûm lioub ëðlçs, ont rîtuojaus tëik vielek i vëita atsëras.

   Par apîlinkës grçtîbies pasklëda alasos aplink tuoki steboklin-
ga pratortiejëma. Labiausç ëð pavîda sau vëitas narada tortingâsis
ûkëninks. Ta somëslëjë ons, kâp rçk ëðvëliuotë pëningus. Apsëlonkë
pas gaspaduorio ë saka:

   – Matiau vësus tava vargus, þënau kuoki dëdëlë tava ðçmîna.
Þmuonës ðnek, ka tavëi aitvors pëningus neð ë dabâ tori peningûm
tëik, këik tau në  narçk. Vo að nosprëndiau pardoutë ûki ë budavuotë
naujus budinkus savëi. Ëiðkau darba mîlontë þmuogaus. Siûlau tçp:
douk ton maiðëlâti so pëningâs ë donginkis so vësa sava šçmîna i
mona paluocius.

Gaspaduorios pakrapðtë pakauði, patîliejë kuokë mënota, pa-
portë kramë, doudams soprastë, ka anam îr gerâ tçp, kâp îr. Puonou
sojiemë zlastës, ka napavîka anuo somëslîts plans.

Nuors pratortietë oþvaldë vësas baguotuojë ûkëninka mëslës.
Sobrieðkos apsëdarë palaikçs ðkorlçs, ka nieks anuo naatpaþintom,
ër ëðsërouðë i gaspaduoriaus nomus dâ sîki. Somëslëjë trûks plîð
pavuogtë maiðëlâti so auksënçs pëningâs. Parîtçs, dâ prîð auðtont,
pasëbeldë i gaspaduoriaus truobuos doris. Pati, ëðgërdosi beldëma,
ðuokuos ëð patala veizietë, kas èe oþklîda. Pamatiosi mëzerëjë
vargeta, pasvadëna oþo stala, šuokuos pagërdîtë ë pamaitintë. Vo
ûkëninks nieka këta nadarë, kâp tëk þvalgies, kor tas maiðëlâtis so
pëningâs. Pamatë pu kiedalë ðalëp peèiaus. Notaikëna pruoga, ka
ðeimininkë pabiega ramintë prakriokosë dvîlëktôjë vâkutelë, èiopa
maiðëlâti ër i kuojës. Liekë ëlgâ, pakol atsësoka paveizietë, a nieks
nasëgen. Bet nieks nasëgienë. Ðçp natçp paravçs, patuorçs, pasëinçs
parsërada i sava paluocius. Oþsklëndë vësas doris, oþdarë vësus
longus, ka nieks anuo tortu napamatîtom.

Nodriebës nu savës vësus ðkorlius tujaus poulë atrëðënietë
maiðëlâti so auksënçs pëningâs. Vuos tëk atrëða, ëððuoka ognënis
gaidîs, pakëla i palobius, pradiejë sokiuotëis ratanâs pu alkierio,
ëiðkuodams pru kor ëðsprûstë laukon. Bet... dorîs oþrakintas, longâ
aklënâ oþdarënietë – nier anë tarpelë. Ûkëninks parsëgonda,
paveiziejë i maiðëlâti, vo tën – pelënâ joudou! Ognënis gaidîs,
basësokiuodams ë basëblaðkîdams, pasëvertë i dëdliausë lëips-
na, katra sopleðkëna puona truoba lëgë patiûm pamatûm. Nu tuo
laika nieks aple aitvorus nieka nabgërdiejë ë regietë anû nabregiejë.

Kuo kormis ëð þemës ëðlend?

Bova èiesos, komet kormç gîvena pamëðkies. Pu medius
nalaipiuojë, bet i kuoki krûmali isëruopðtë anîms bova vëinë joukâ.
Baisiausç tëka laipiuotë pu lazdînus ë laidîtë on þemës rëiðotus.
Tuo patio lioub ë pasëjiestë, ër pasëlingoutë on liaunûm lazdîna
ðakieliu. Rëiðotus kormç jiedë so pasëmiegavëmo. Lioub truopnç
sospaus so priekëniems leteneliems, vo rëiðots tëk briaukðt ë par-
trûks posiau. Tçp ë gîvena – kuoþna rîtmeti spindontçs joudâs vei-
zuolelçs lioub pasëtëks saulë, jies rëiðotus, vo mëiguos ont pernîkð-
tiu samanûm, pasëlindën pu kuokio kriuoðëna kelmo. Ka lioub
oþsënuories þaistë, lingousçs ont lazdîna ðakuos, pakol saulelë
nosëlçd sava pakajus.

Vëina rodëni oþderiejë tuoki macnîbë rëiðotûm, ka vësëms
svieta kormems anûm nasojiestë! Vo jiedë vësuokius – ë þalius, ë
prinuokosius, ë dþiuovintus, ë pelkie ëðmërkîtus... Ë vëstëik lëka.
Sosërinka pamëðkies kormç i vëina kriûva ë jiemë tartëis, kor tus
rëiðotus pakavuotë, ka ë këtëms metams maista torietu. Ëlgâ mës-
lëjë, vësçp taries, spuorëjuos ë nosprëndë, ka rçktom laukîmie pu
þemiems oþkastë. Ëðsëskërstë kas savëi, bet naëlgtrokos poulë
kuoþnos sava doubelë raustë. Kâp tëk prakrapðtë veliena, ka pasklë-
da þemës smuoks! Tuoks skanos, ka kormç nuoriejë vëin raustëis
kou tëk gëliau. Vo tûm vabalieliu kas par traðkoms! Vo tûm slëikie-
liu kas par saldoms!

Baëiðkuodamë rëiðotams slieptovës, kormç tçp notuola nu gim-
tuosës pamëðkies, ka jau nabþënuojë në katruo posie ana besonti.
Tçp ë rausâs þemie lëgë pat ðiûm dëinûm, aplink rëiðotus senas
dëinas oþmërðën. Ë kas bagalietom pasakîtë, kuo anëi karts ëðlend
ëð þemës – a nomûm tabëiðka, a seno papratëmo so saulë nuor
pasësveikintë?..
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