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Akcizos Kloika iðçje i torgo përktë sûrë. Iðeinont anuo þmuona
dâ suðoka:

– Veiziek, ka bûtom so pëvëëmu ne brongiau kap pënkë eurâ.
Torgou Akcizos nusiveiziejë anam patëkusi sûri ë pasiteirava

pardaviejës, këik uns kainou.
– Trîs eurâ.
– A uns î so PVM?
– Ne, uns î so razinkuom.
– Vo a so PVM netorët?
– Tojau paveiziesio, –  torgininkë pardieliuojë vësa kopëta

sûriu, kuoþna ruodîdama:
–  Tas ðëtâ î so kmînâs, tëi untâ so krapâs, kap unt zlastës

nebtorio so PVM, nu pat rîta meta vësus ëðpërka. Vo këik tam-
stelë doutumi uþ tuoki sûri?

– Pënkis eurus.
Ta motrëðkelë net tûpteliejë:
– Ponali, atçk rîtuo, að dël tavës pasistuoruosio.
Akcizos padiekavuojë ë paþadiejë këta dëina viel uþeitë. Anam

nuçjos, ðalëp stuoviejosi ë kiauðinius targavuojosi muotrëðka
pasicëkavëjë:

– Dëkuo tam puonou neitëkâ?
– Nein anû besuprastë. Ëiðka sûrë so kaþkuokio PVM,

muokietom pënkis eurus... A to kartâs neþënâ kas tas î?
– Að konkretç neso anuo matiosi, bet këik gërdiejau, tas î

dëdëlç gers dalîks.
– Ið kuo to sprëndi?
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– I laikraðtius raða ë par televizuorio ruoda, ka vësë, kas tik
sugeb, anou gruobsta.

– Vëskas aiðko, –  atsidosa ta, kor so sûrçs stuoviejë, –
musintâs dël tuo mums ë neblëikt. Vo kâp nuorietiuo nuors vëina
këta suspaustë, ka tuokius pinigus uþ anus siûla.

– Vo to sakîk, ka anëi î so PVM. Idiesi daugiau priðmuoþu,
droskas, èësnaka ë nieks duorâ nesupras.

Këta dëina Akcizos apsërga, tad i torgo iðçje anuo þmuona.
Uns anâ nupasakuojë, kor stuovies ta pardaviejë so sûrçs. Ta
þmuona nesunkç anou sosërada ë, somokiejosi pënkis eurus,
gava sûri so PVM. Atsiskaitiosi ana jau  ruoðies soktë link nomû,
ka anou soduomëna këtamë prekîstalë galë sodietë tokëi pat
sûrç, ë ana atsëvuoþëjë paklaustë:

– Vo pu këik tëi ðëtâ?
–  Pu tris, nes anëi be PVM.
– Nuorët pasakîtë, ka vos ne posë sûrë kainas sodara PVM? –

zlastës pajiemë Akciza þmuona.
– No tçp. Dedo negailiedama, neskundo ni këik.
– Matuos, – sobumbiejë përkiejë, ronkuos pavartiosi sûri, ë

dëdëlç nekontëna nuçje.
– Nebein soprastë, kuo tëi þmuonës benuor, –  pu nuosë bor-

boliava pardaviejë, –  saka, ka mata, kas mon vësâ nesupronta-
ma, ë vëstëik nervuojës.

***
Aukðtaitë þmuona porta mëigtonti  þemaiti vîra:
– Pabusk pagaliau.
– No, prabodau, kuo nuori?
– Kelkis.
– No va, prasided. Tçp ë mëslëjau...
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Tik saulë ispinda, tojau Pranienë so Kazienë i këima ont soulalë.
– Gërdiejç, Pranien’, Jozienës doktie bus mokîklas dërektorë!
– No, bet nomëi nieka nedërb. Ni karvelës, ni kiaulelës... Vësor

apþielë! Truobuo stotkâ vësomet neplautë...
–  O Butkû Ontë seniûnu tapa!
– Nier i kou paveizietë! Pupu pieds, oþë barzda! Tik lëiþovis!
– Nu jo! So lëiþoviu marës iðplak, so nagâs sobënës neatsëkasa!

Valu Pranelis aple anou i laikraðti paraðë. Îr ë nuotrauka – tëik
parëitus, tiek pastatius!

– Ale tas Valu Pranelis toks èiuopelë, atruoda, kad lig pënkiû
nesoskaita. O matâ, da i laikraðti paraða! Tik so paiðeliu anam ë
dërbtë!

– Ë anuo pati – èëpnuotës nabaðtëks! Praded pëitus vërtë –
gala nier! Ë kuoki tën kûli verd!

– Jog ër anuos baba vërtë nemokiejë! Rusa laikâs liôb par-
davinietë tokes posiau nupeðtas mielënas vëðtas so vësom gal-
vom. Vëina karta ana parsëneðë tou vëðta ë oþ karta i katëlâti –
galva ëðsëkëðosi… Ondou atvërë, vëðta katietë pradiejë!

– Liôb sakîtë, kad ana matuzoliaus nabaðtëks! Çjë karvë mëlþtë
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i katëlâti. Nebrada në vëina èîsta viedra!  O Pranelë doktie
mokslus baigë!

– Matiau! Apsëdarius kap neþmogus! Basom kojiem, isispîrus
i sportbatius! Soplîðusiom kelniem! Pasëlënkë – marðkiniû netor…
Að pri karvç tçp nçtu! Pati nusëmaliavuojus, o motina negal sëjuo-
na iðpruosavotë! Atçjë i baþnîtë kap ið karvës sobënç!

– Matiau anou baþnîtiuo. Sosieds Petris nosëpërka maðinëlë ë
atveþë!

–  Kap nesenç, tçp ë neëlgâ! Krovëns pëjoks! Iki përmôjë stolpa!
–  Sûnos Stasioks þanëjas so Leliu Rima, rçk maðinas...
– Ale ta Rima varënëjuos, varënëjuos Stasioka kap vëðta va-

bala ë prilëpa kap ðûds pri kalioðë! Ot, slinka patë gaus! Vësë tën
gol iki pëitu! Darþalis tokë dëdoma, kad ðova, pakielës kojë,
apmîþtu! Ë Rimas motina vîþënuo veþama. Omþëna sopoliu
karalienë! Bet vësas lëgas iðsëlakstë, kumet soþënuojë, jog mona
kiaulë padviesë!

– Kad ër tas Stasioks gers smertiou siûstë! No, bet motina pati
kriauèka, pasiûs Rimâ jopelë!

– Kuoki tën kriauèka! Siûdënaus... Përma kodrës sosëkërpa,
nogarâ medþegas pritrûka!

– Ðiâs laikâs ne dîvâ ë be nogaras, ë be priekë! Girdiejau,
Pranien’, kad ë tava Dalë þanëjas so kaþkokiu ið Afrikas...

– Koks tava rçkals! So savi rûpinkës! Ot þmuonës pavidelnikâ!
Tik, matâ, këtë rûp, savës nemata!
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