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Žematėška poema
ČIURLIUONIENĖKĪMANTĀTĖ Suofėjė

II. SENS ĖR NAUS GĪVENĖMS
Devīnė avėnā
(Tēsinīs. Pradė 2022 m. Nr. 11, p. 35–46)
Kāp ton pasaka rēk pradietė? Ėš katruos posės,
ėš katruo gala kėbtė? Ėš eilies, Levanuora, ėš eilies...
Kad tau ėr devīnė avėnā galvuo mušas – veiziek eilies: vėsus anus palēdosi, ni pri kuokė ruokunda napriēsi... Kėrpk ėš eilies...
Tuokės parmainas, tuokėi parversmā mona
gīvenėmė, vuo prasėdiejė ėš nieka. Na ėš nieka – ėš
mona dėdeliuos stuoruonės, alė kad tėi atsėtėkėmā
tuokei niekingė... alė kad anėi īr līgo slėnkstē, par
korius mon rēkiejė žėngtė, vuo kėtė ėr taka mon
skīnė... Vėskon rašīso.
Bova tēp. Grinžuom ėš Vėlniaus. Kavuolalės
Duomėcelės vestovės so Kermuošio Petro bova itėn
poikės. Galietom če vėsa atskėra pasaka sorašītė.
Šėndėina tėik tapasakīso, kad aš bovau ož ton muotina, ož sesėri, ož ton svuotė, ož ton gaspadėnė. Vuo
daktars siediejė šalėp jaunuosės, vuo šalėp Kermuošiaus siediejė senāsis prabaštelis. Jaunāsis konėgs naatejė, – kon mėslėji? – sarmatėjuos, tēp ton vargšelė
ėšdėrbės. Vuo Kermuošios nieka nagailiejuos tam
baliou. Ėr mon dėdelė šėrdi paruodė: tūm lauktoviu gavau poiki gatavā pasiūta palėtuona. Kon žemaitis – tad žemaitis.
Paskou tėi jaunėijē ėšvažiava i Palonga, ėr natrokos vīresnēsis gīdītuos, pasėjiemės atuostuogu
aštouniuoleka dėinūm, ėr ėšsėbiega ėlsietėis i pajūri. I ontruojė daktara vėita, kor anon pašaukė
tuobolintėis i Leningrada, atvažiava jauns daktarioks Pūkelis, mūsa daktara seserėis sūnos. Tas pri
diedės tabova vėina savaitė. Atruodė tuoks nakalts
vaikelis – nadėdoks, garbanuotās plaukelēs, smailė nuoselė. Tas tatā ėr pasėlėka lėguonėnė valdītė.
Vuo vīresniuojė seselė bova padieta Zozana. Ana,
nabagėlė, tik atsėradosi kad bova ikliovosi daktarou

34

Mėtūzā! Jog atejė nalabuojė i lėguonėnė so tuokēs
rauduonās nagās, līgo būtom kiaulė ėšdarėniejosi.
Kad anon sojiemė daktars! „Aš, – saka, – so tuokēs
nagās pri lėguona naprilēso! Marš numazguokės
so dėnatūro!“ Ana bova basėspīriuojėnti – tėi nagā
esōs anuos privatos rēkals. Vuo kad ožkaita vīresnēsis gīdītuos – kap tas kalakots: „Aš, – saka, – i
tamīstas privati gīvenėma nakėšous, – gali ētė nuors
plėka, ėšsėmaliavuojosi kāp nuoriedama, bet če,
puo velniūm, – ruokou, – nalēso! Ėr dar tamīsta
sakās kėrorgėnė sesou esonti! Pagalvuok tamīsta!“
Vuo jē mūsa daktars Mėtūza saka „tamīsta“ – tas īr
bluogā. Šēp jau, kuol ons žmuogaus naparkonda,
ons saka „jūs“ – kap tėi nu godėška pakraštė, nuors
ons tėkros žemaitis īr. Mon ons vėsumet saka „to“,
kartās prided „grētuojė“.
No, ėr ėšvažiava prisakės kartkartiems, jē kuoki
bieda, mušte tiligrama. „Alė gal, saka, ėr šēp naapsėkėntės parbėldieso paveizietėis, kāp jūs gaspaduoraujėt, – vuo jau ožšuokės ont sava žėrga, atsėsokės
dar rėkteliejė: „Levanuora, veiziek!“ – ėr nubėrbiejė.
Vuo kad pasėpūtė Zozana, vuo kad pasėpūtė Labanauskienė – šeimėninkė! Daktarioks tik švīpsuos,
tēp pat nadėdlē kontėns. Kon to padarīsi so vīresnioujo gīdītuojo, kad ons pri kasdėinėniu rēkalūm na
kon tator sometėma, ėr nuoriedams palėngvintė–
apsunkėn žmuogaus bovėma. Bet aš tarsi namatonti, tarsi nagėrdonti sokous, kap pratosi. Daktarioks
sava dara, lėguonus apēt puo kelis kartus par dėina.
Sunkiūm tier vėins – kuolūkė pėrmėninks: ons, dėdlē basėstuoruodams, gava tuokė šėrdėis lėga, vadėnama parkta ar prakta, kor lėguonou daktarā nimaž
nalēd pajodietė. Daktarioks anon ipatingā veiziejė,
vuo seselė Zozana prisėstatė tam lėguonou skaitīte:
lioub bels puo kuokė valonda tuokės eilės, kor vadėnas poezėjė. Laikraštiūm daktarioks nalēda anam
skaitīte, – matā, tas Račkos dėdlē īr polons pri darba, tad gėrdiedams, kāp kėtė ploš, nagal ramē nugolietė. Žėnuoms – gaspaduorios – rūp palėkts ūkis.
Daktarioks ėr saka: „Ožmėrškem... ožmėrškem
aple kuolūki, aple darbus – skaitīkem poezėjė – būs
ramiau“. Vuo tuos Žanas muokiejėms ton balseli
vėsēp ėšvingioutė, ėšraitītė – ėr atsėdūksie, ėr akis
pakel, ėr nulēd, tā švīpsuos, tā būsėnti līgo verkonti.
Gana jau gana. Vuo daktarioks sied, i ton skaitītuojė istebeilėjės ėr tuoks līgo kon pametės. Klausīsės,
klausīsės – ėr basakōs: „Lėguons pavargs, ėr jūs,
seselė brongiuojė, pavarguot– rēk paėlsietėis“. Aš
tik klausaus – jau anam brongiuojė! Mon ons na-
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pasaka „brongiuojė“, kor leko kap žaibs, vuo dėrbo
kap arklīs. Nasaka ni Marelē, ni Vuonelē, vuo abėdvė jaunas, dailės kap žemuogelės. (Ar sakiau, kad
tėidvė mergelės – mūsa lėguonėnės gailestinguosės
seselės, kap dabar vadėn, – medseselės. Alė mon tas
tēp skomb līgo „medėnė seselė“, tad aš sakau tik pasėčīdīdama.) Tik veizous – vuo daktarioks so Žano
ont soulelio basiedon, ons kažėkon saka, ana švīpt
švīpt... Aš, ruoduos, ėr matau, kāp biesos aplinkou
šuokėnie, oudėga raitīdams.
Tēp praejė gal savaitė, ėr vės tēp pat. Tėik lauko,
tėik lauko, kad senāsis daktars parvažioutom...
Ne! Jau tuokiuos martiuos ons tėkrā nanuories!
Rēk tik pamėslītė: ons ton sava Jolioka, seserėis
sūno, anuo tievou mėros, padiejė auklietė, muoksla
padiejė ėšētė, dabar ton daktareli, tik kon ėščėrškinta, ta preilėnė, benė dešimts metu ož anon vīresnė–
„pana, matiosi na vėina“, – kapt ėr nusėneš kap ta
lapė ton žonsėnoka. Ėš tuo apmauda mėiguotė nagaliejau, šuokaus ėš luovas, spjuoviau, ėšgieriau šalta
vondens... Ba patraka! „Levanuora, – sakiau savėi,–
ar to blūdītė pradiejē i senatvie? Kas tavi svieta
ganītuojė pastatė? Kon to če tori pridiejosi? Tagol
karas, tagol mīlas!“ Alė, matā, tuos anuo mėzerėjės
mamunelės gaila ėr tuo diedės... Mažos džiaugsmos
tuokė biesa martelė gavos... Alė tasėžėna... tasėžėna...
Dėinas gražės, lėipas mienou, vakarā kap sapnos.
Seselė Zozana, veizo, pri lėguona nadaug baskaita...
– Nagal jūsa vargintė, draugs pėrmėninkė...
– Aš napavargės... aš napavargės, seselė... Jūs tēp
poikē skaituot, ruoduos, mozėka gėrdo...
Ta dar kėik paskaita, ėr daktarioks, pajiemės lėguona ož ronkas, patėkrėn pulsa ėr basakōs:
– Ramībės... ramībės, tīluos jums rēk.
Ėr vedas ton pana laukuon, vuo Račkos palėikt
luovuo basėblaškos, rauduons kap ėšvėrts viežīs...
Ėr, kap dėivs taisė, atvažiava anuo pati, Račkienė
tatā, muotrėškelė nadėdelė tuoki, vuo atruoda akorat
kap ėšalkosi katė. Ėr pruots buobas! Atsėvežė žinduoma kūdėkeli, vuo taisies palėktė bodietė pri anuo.
– Aš, – ruokou, – tēp tavės, Klemėnsėli, pasėėlgaus!
Vuo tas tik šnīpšt, līgo ožvedams motuors:
– Monėi rēk ramībės... tīluos...
Vuo če tas vāks kap tītiuoms kad palēs gerklė,
vuo tas tievs dar smarkiau:
– Ėšēk!.. ėšēk! ėšēk! Puo velniūm!
Ėšvediau vargšė muotrėškelė līgo nuplakta, ašaras rīnontė. Pasvadėnau ont soulelė, ana kūdėkiou
broka papa, tas mėnotelė nutėla – ėr apėnt kad pa-
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gaus kriuoktė! Vuo ta anon kad pagaus mietliuotė kėik sīluos toriedama – aukštīn žemīn, aukštīn
žemīn, vuo tas vāks kap kaladė... ulia lia, ulia lia...
Vuo pati oždososi...
– Veiziekiav, balondēli, benė anon blosa kond?
Ėšvīniuojiev – tēp tatā ėr bova... Dėdeliausi
šonėnė isėsorbosi i kėrkšnelė, vuo kad sošotės mažīlelis!.. Bagalėnē mon gailo mažīleliu, kor par naėšmintinga auklietuojė īr konkėnamis. Nē tuoks
mėzerėjė pasakītė gal, nē apsėbartė... Ėr ta Račkienė,
ruoduos, tuoki naprasta, apsėšvėitosi, vuo sopratėma aple igiena nator. Pri tuo kūdėkelė stuojosīs,
vėsa pamuoksla pasakiau: kāp rēk, kāp narēk ėr so
maisto, ėr diel švaruos – kāp gal, kāp nagal darītė...
vėsus svarbiausius dalīkus, kor muotina tor žėnuotė.
Ana, žmuonelė, nažėnuojė, kāp badiekavuotė, – ėr
bakėšonti mon i ronka dešimti robliu. Tēp mon pasėdarė nē šės nē tas... Nusėjoukiau ėr ruokoujo anā:
– Ēk jau ēk, kad padiejau blosa sogautė – tuoki
pėninga nuori muokietė.
– Na ož blosa, ne, – saka ana, – ož dėdliausi pamuokīma! Gal, tamīstas žuodius sekdama, na nu
vėinuos lėguos ton sava popelė apsauguoso. Ėr daktars tėik napasaka...
(Nukelta i 36 p.)

35

L I T E R AT Ū R A

Tatā aš tėkrā jiemiau jouktėis:
– Jouba, – ruokoujo, – nader mon jimtė ožmuokēsni, jog Tarību Sājunguo medėcinas pagelba
namuokama īr.
Ėr ton anuos ronka so pėningo igrūdau i anuos
ronkėnoka, pridiedama:
– Diekou ož ėšaukštėnėma.
Ana, vāka ožmėgdiosi, dar siediejė pri vīra, vuo
tas vīrs gol kap šėina kopėta ėr tik kartuo: „Mon rēk
ramībės“. Paskou, kad anon laipėnau i vežėma, ana
apsėkabėna moni ėr bočioudama saka:
– Dombrienėlė, balondėli, alė tik napaniekink
šėrdi!
– Kas gal paniekintė šėrdi? – rokoujo aš.
Ėr dar diekavuo, kad aš ton anuos Račko gražē
priveizonti.
– Alė na aš vėina veizo, vėsė če esam somdītė
priveizietė lėguonus – tuoks valdiuos isakīms. Vuo
žmuogos, jē ons žmuogos, jē ons žemaitis, tor dėrbtė sažėningā.
Ėšvažiava. Vuo gan vieliau veizo – mona siedamamė kompelie padieta stėklėnė medaus ėr posė
kėluograma svėista. Šėt kamė bova ta šėrdės! Žemaitėška šėrdės – kor jau če paniekinsi!
Tatā ėšvažiava. Vakars artėnas, vuo daktarioka
nier, Žanas nier. Seselė Vuonelė ėšejė i kuolūkė vakarėli (matā, šeštadėinė vakars bova). Tik ta seselė
Marelė, gera vāks: nuors na anuos bodiejėms, vuo
Žanas, ana monės napalėikt, sokėniejės aplinkou, ar
narēks kuo. Vuo tas Račkos ėr šauk moni:
– Kamė gīdītuos so seselė Zozano?
Kāp če anam pasakītė? Aš ėr maloujo:
– Daktara ėšvežė pri lėguona i suoda, vuo seselė
nuejė pri Pranevīčienės.
– Kada ėšvežė?
– Ketvėrta valonda.
Matā, lėguonou vėsė daktarā malou. Pasakīk
lėguonou teisībė – gali anon ožmuštė. Priš pėnkėsdešimts metu diel buobas nasovalduoma lėižovė aš
pati sėrata palėkau. Vuo ėr če pri mūsa goliejė tuoks
senis so dėdlē prasto šėrdė; atbiega sanitarė Bročkienė ėr saka: ,,To, – ruokou, – drėbsā kuojės ėštėisės
kap kuoks puons, vuo tava truoba bėng degtė, vuo
tava buoba, jau gerā apdegosė, neš ontā i lėguonėnė...“ Tas tik smarkē sieduos, krėta atgal – ėr nablėka
anuo. Kas paskou daries! Daktars Mėtūza tik nasomalė i mėltus Bročkienės, jog bova anon pavarės ėš
lėguonėnės, alė vėsė dėdlē prašiem – tad prijiemė.
Ėr dabar žmuonelė ēt kap ba lėižovė. Ėš monės tad
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lėguons so kuobėnio teisībės naėškabins.
Apėnt šauk moni tas Račkos ėr saka:
– Ēk pri Pranevīčienės ėr parvesk seselė Zozana– mon rēk, kad skaitītom poezėjės.
Kap če lėguonou dailē pasėpriešinsi – sakau
anam:
– Aš so maluonomo diel tamīstas kažėkor
nuētiuo, alė kad aš pri Pranevīčienės nagalio ētė –
vedvė pėktoujo.
– Puo šimts kalakotu! – šauk ons. – Kas mon
darba, kas so kou pėktoujo! Mon rēk poezėjės!
– Alė aš nagalio pasėtrauktė – aš bodo.
– Siunsk kėta!
Pasėšaukiau Marelė ėr pri anuo sakau:
– Biek, seselė popėlė, pri Pranevīčienės, tėn
tėkrā rasi seselė Zozana, ėr sakīk, kad draugs pėrmėninks gedau, kad seselė Zozana pribūtom tujau
skaitītė poezėjės.
Vuo paskou ėšejosi ėr ruokoujo anā:
– Nier kuo tau lakstītė, jog žėnā, kad Žanas tėn
narasi.
Ši pasėjiemė romana, nuejė i suodna pakrašti,
atsėgolė ont pėivelės ėr skaita. Paskou parbiega līgo
dėdlē skobiedama ėr saka anam:
– Seselė Zozana tėn bovosi ėr jau posvalondis
kap ėšejosi, vuo nieks nažėna kor.
Mon bova žėngeido pamatītė, kon ons darīs, tad
iejau līgo švario ronkšloustio nešėna – dievieta pakėistė. Tas veizas kap vuožīs i vedvė ėr tīl. Tik kad
sorėks:
– Matau, kad jodvė maloujėtav! Lauk!
– Gal kardiazuolė ilašintė? – klaus Marelė.
Vuo ons tik:
– Lauk!
Ėšejiev, ėr sakau Marelē:
– Račkou ta Žana kap tam seniou truoba: bėjė,
kad daktarioks anuos naoždegtom.
Tēp vedvė pajoukavuov; ana nuejė i suodna, pri
anuos atejė pėinėninks pasėšnekočioutė, aš siedaus
ont gonkeliu atsėkvieptė, lėguonā, kor stėprėsnė,
tēp pat siediejė suodnelie. Tik veizam – vuo kuolūkė pėrmėninks ėr baėšētos ėš prėmėnies, vuo vīrs
kap pečios. Ėr kad sokrioks:
– Kamė ana slapstuos? Aš pats soraso! – ėr
sosvīrava.
Aš tik pouliau, tvieriau anon ož petiūm, pati
isėriemiaus i stakta ėr palėngvo, kad ons nasosėkoltom, pati lēdaus ėr anon nulēdau sau ont keliu.
Paskou vėsė apkėbė – ėr vedvė, ėr tėi lėguonā, ėr tas
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pėinėninks – kap tuos skrozdis vomboulė nubuogėnuom i luova. Aš tujau sakau Marelē:
– Diekiav karšta pri kuoju, šalta ont galvuos.
Veiziek, kuoks ons rauduons. Jog kap anon atvežė,
daktars tujau tēp lėipė darītė.
Marelė grėtiausē ilašėna kardiazuolė, ėr aš dar
sakau:
– Lēsk grētiau tus lēdamūsius i gīsla.
– Jė, – ruokou ana, – ton dara Žana – gal sopīks?
– Kad Žana gīliou puo krūmus, tad če žmuogos
tor mėrtė!
Parkalbiejau. Solēduov. Marelė nubiega kėtims
vaistūm lēstė. Pasėlėkau pri Račkaus, atidariau
longa... Sėlpnos. Lūpas krotėn... Nē! Pasaulė gals–
tuoks cėcėlėks, vuo meldas! Pasėlėnkiau... Klausaus. Kor ons tau melsas! Ons tik:
– Zozaaana... Zozaaana... Zozaaaa...
Ēk jau ēk! Vėsūm vīru tuokės maldas, mienėseliou švėitont... Tik tprūuu... tprūuu... kažėkuoks vėžėms ėr ivažiava i kėima. Ibieg Marelė ėr šauk moni
so ronko. Tik ont pėrštu galūm ėšstīpčiuojau – ėr
šnėbžd:
– Sobadīts... solaužīts...
Pripoulosi pri vežėma veizous: gol vaikis krovėnūs latakūs. Kon dabar barēk darītė? Ba daktara
jodintė nagal – bluogiau gal pasėdarītė...
– Kas če atsėtėka? – klauso.
– Diel merguos, – saka tas vežies, ėr nusėspjuovės ožsėrūkė pīpka.
Gėrdo – riek. Veizo – muotrėškelė isėkėbosi i
ratus, ožsėkniaubosi... Vuo nalaiminga muotinas
šėrdės! Anėi tronk... anėi dūkst, vuo tau ašarėlės.
Aš ožvediau tuokė kamanda:
– Nieka najodinsiav, kuol naatsėras gīdītuos.
Atsėnešiau šlapi skodoreli, nušloustiau anuo
veida, daviau valerėjuonu ėr anam, ėr muotinelē,
daviau šalta vondėnelė, ožskaninta so ougeliems.
Anuo lūpelės sokeposės – gėrdau so šaukšto – gailo, kad ėr dornė. Mienou švėit – vuo tuo puorė kap
nier, tēp nier. Līgo i žemė būtom sosmegė.
Tik, kap dėivs taisė, – bėr bėr bėr ontruo suodna
posie. Vuo kas? Vuo tatā mūsa vīresnēsis ont sava
žėrga. Ons privažiava ėš kėluos posės ėr nieka tuos
ceremuonėjės kėimė palėka namatės. Aš pėrmuojė
ėšbiegaus pasėtėktėis, ons, dar nanulėpės nu tuo
balna, ėštėisė mon ronka ėr saka:
– Labs, grētuojė! Kāp lek?
– No nieka... no nieka... – ruokoujo aš.
Ons, jau skobiedams i truoba, tēp kalbiejė:
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– Monėi puo vakarėnės pajūrie bavākštiuojėnt,
kažėkas nomā parūpa, ėr atbiegau paveizietėis.
– Tas īr nabluogā, kad tamīsta parbiegā so sava
tekėnio. Lėguons Račkos bova ėš luovas ėšlėpės ėr
laukuon ėšejės, ėr ėšvėrta...
– Kamė īr gīdītuos Pūkelis?
– Daktars Pūkelis ont špacieras nu ketoriūm valondūm.
– Šauk Zozana. Kuokė ana davė pėrmōjė pagelba?
– Zozana tēp pat ont špacieras.
Anam, mėzerėjē brongem, tik barzdelė sovėrpiejė, ni keiktė žmuogelios nasosėkeikė. Vėsos tas
šnekals bova daktarou ronkas bamazguojėnt. Patīliejė patīliejė ėr saka:
– Patio laiko atsėradau.
Vuo monėi:
– Kāp dariet so Račko?
Vėskon ėšpasakuojau žingsnis puo žingsnė. Ons
nieka kėta nasaka, tik:
– Jė... jė... gers... gers...
Jau bova balekons pri Račkaus, aš ėr sakau:
– Alė kad dabar na vėskas.
– Kas dabar?
– Kėimė, vežėmė, – ruokoujo, – īr atvežts tuoks
so peilēs sotaisīts, ėr kuojės esontės solaužītas.
(Nukelta i 38 p.)
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– Tujau. Pėrmo če, – ėr īžėngė pri Račkaus.
Tas ožmėgės besōs. Krūtėnė gatavā atlapuota.
Vīrgīdītuos atsargē pasėklausė šėrdi, paskaičiava
pulsa ėr ėšejė. Aš tik veizo, vuo tazgaties – takelio
ėr baatēton.
Vuo kas? Vuo daktarioks so Žano, ož paronkės
sosėkabėnosio. Daktarioks linksmiausē sošoka:
– Diedė parvažiavės! Svēks! Aš toro dėdelē
linksma naujīna praneštė...
Ėr bieg artīn, ton Žana tėmpdams ož ronkas.
Vuo vīrgīdītuos stuov kap ėš medė ėškrėtės – ėr kad
sobliuovė:
– Toro praneštė tamīstei, gīdītuojau Pūkeli gerbams, kad lėguons Račkos bova ėš palatas ėšejės ėr
ėšvėrta – gal būtė komplėkacėjės. Vuo kėimė jau valonda vėžėms so žmuogo, kraujūs paplūdosio.
Tėi abodo, tas puoris tatā, ėr raduos kap so kobėlo vondens parpėlto.
Prasėdiejė darbs. Tēp ton naktelė ėr pratonciavuojiem...
Praejė dėina... ontra... Matau ėš vėskuo, kad
mūsa vīresnēsis so sava Jolioko našnekas. Tėik tik
tatā, kėik pri medėcinas rēk. Diel tuo Račkaus
pliešuos nuogniausē, vuo tas sopjaustītāsis gol dabar kap kuoks lielioks sovīstīts lig šakoma – devīnės skīlės anam ožtaisė, vuo vėina kuojė pakarta, ėr
svarstis prikabints. Na raškažios. Vuo vės ož merga.
Ėr vākštiuok dabar aple anon kap aple naujagėmi.
Vuo anuo muotinelė kap pamatė anon, tēp nažmuonėškā padieta, ėr sosėlēda ont vėitas. Kėik aš
aiškėno, dedo i galva, kad tēp rēk, kad kaulā dailē
soaugtom, – kad ėr tėk, bet ašaruo mėzerėjė, ėr šėrdės
anuos dėdelē šlekta pasėdarė. Muotina! Gailo mon
mėzerėjės – tuoki jauti ožsėaugėnosi – sau skausma
ėr giedas kalna sosėpīlė... Gol dabar gretėmuo palatuo – adatas anā lēdam i gīsla – šėrdi rēk pastėprintė.
– Obags... obags vėsam omželiou, – dūksau
vargšelė.
– Nabėjuok, balondēli, – ruokoujo, – nabūs
obags: na tuokius sotaisuom. Ėšlēsma, ėr, kėik pabovės, ēs galvuoms kap ejės, tik gal jau pruota būs
igavės tropėneli daugiau.
Ėr meldas senelė tuo pruota tam sava vakou.
Lėguonėnie vėskas kap poikiausiuo mašėnuo.
Pats daktars Mėtūza kap ont spėruokleliu, ėr daktarioks laksta pasėšuokiedams, vuo Žana borna
ožspaudosi stumduos puo lėguonėnė kap stuovīla
kuoki. Vuo aš kad nuoro žėnuotė, kap anā ėšēs...
Draska mon pašėrdius tas žėngeidoms, Jog vei-
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zietėis i žmuonis – tad līgo kuokė kninga skaitīte.
Paskaitē pradė – ėr nanostīgsti, kuol tuo gala napaskaita. Ėr mon teka šėik teik paskaitītė... darželi
baraviejėnt... Daktara longs bova atdars – kāp aš atsėtūposi līsvelė tvarkiau – ėr gėrdo Jolioka sakont:
– ...Kad, diedė, žėnuotomi, kuoki anuos siela
poetėška, poiki...
Vuo senāsis pasėmiegdiuodams tēp pašėipė:
– Poetėška!.. Sakīk nasakės! Tēp ėr pamatē siela?
– Pamatiau... diedė... pamatiau...
Aš tik klausaus...
– Pamatē. Sakīk nasakės... Vuo aš žėnau, kad rēk
so žmuogo maiša droskas sojiestė, kuol anuo siela
pamatīsi. Vuo to tik prisėartėnā – šmaukšt siela ėr
pasėruodė...
– Diedė!
– Mona žuodis: nier kuo skobietė.
– Vuo aš... aš sava žuodi daviau – ėr kėtēp nagalio pasėelgtė.
Senāsis kažėkon soborbiejė daktarūm kalbo. Aš
pakėlau nu ežės, ėr natītiuoms mona akis nuklīda
i kombari: Jolioks tuoks nubalės – ėr, veizo, galva
palenkė līgo sakīdams „tēp“. Vuo tas anuo diedelis
kad sosėjouks, sožvėngs tēp namaluonē ėr ruokou:
– Natėkio! Apgavīstė!
Vuo Jolios kad ožkaita kap ognės!.. Aš grētās
žingsnēs pradiejau trauktėis, isėdiejosi i kvartūga
ėšrautas žuolės... pasėdarė napatuogo, līgo aš būtiuo
tītiuoms klausiosīs... Vuo vīresnēsis ėr šauk moni:
– Dombrienė, klausīk...
Sostuojau.
– Ar nuori, – saka daktariokou, – pasėklausk
Dombrienės, ana īr nusėmanonti.
Kad lieks daktarioks ėš tuo kombarė, kažėkon
sobliorbiejės... Aš grētā nukiūtėnau šalėn. Nuors šin
ton sožėnuojau, alė tēp pasėjotau namondrē... Vuo
jē vīresnēsis gīdītuos pagalvuos, kad aš tėn tītiuoms
puo tou longo tūnuojau?.. Fui!
Vuo tas mona lėižovis prakeikts! Vės aple kėtus
plepietė, kap ta davatka spavieduodamuos. Jog na
diel tūm Žanas so Jolioko balabeiku soplioškau ėr
vėitas sau nabrondo. Diel sava patiuos gīvenėma
parversma galva kap poudīnė palėka. Tik gėrdiekėt,
kāp vėskas ėšsėvīniuojė, ėšsėrotolava...
Jau i rodėni, kāp Račkos pradiejė keltėis ėš luovas, vuo Ėgnė, tas, kor bova pakabints ož kuojės
karuotė, jau ejė so ramėntās, vėituo seselės Zozanas
bova dabar seselė Liuda, dėdlē rimta muotreška, vuo
gīdītuos Pūkelis gava paskīrėma i Klaipieda – vuo i
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anuo vėita atvažiava žanuots daktars, vuo anuo pati
pelčerė-košerė... So vėsās apsėtvarkės, mūsa vīresnēsis pasėšaukės moni i kabinieta ėr veizas. Veiziejuos
veiziejuos ėr saka:
– Tuoki muotrėška... tuoki muotrėška, ėr nieka
ėš anuos nabgal bapadarītė. Keik omžiaus esi?
– Pėnkėsdešimts šeštė.
Vuo ons tik galva palingava:
– Par vielā, – ruokou, – par vielā... Siesk.
Siedaus ėr mėslėjo sau vėina: „Ne, kon tas dabar
nu monės nuor?“ Vuo ons tik ēt, tik ronkas i kėšenės sosėkėšės, ėr ožvedė ton sava maliuodėjė:
– Šėtā vaisē boržoazėnės santvarkas, kor laikė
liaudi sotrīposi! Tėik talėntu žova, i porva imintūm,
kor būtom galiejė dėdliausius darbus padarītė liaudės naudā. Ėr to, – ruokou, – Levanuora, šėndėina
būtomi gal dėdėlis daktars besonti, jē tau kas būtom keli i muoksla atdarės, kap mūsa socialistėnie
santvarkuo kad atdara vėsims. To galietomi būtė
poikiausis varganizatuorios, so sava galvo vėsam rajuonou vaduovautė – palėka tavi bamuokslė...
Mon tēp šėrdi sospaudė, vuo če tas daktars kad
ded, kad ded kap ėš gaidūm teisībė ont teisībės. Apsėkniaubiau ont stala ėr atmintėis akėmis pamatiau
aš sava papuneli, kor bova pormuons pri konėgākštė, ėr anon eržėls nuspīrė – spīrė i krūtėnė ėr nudaužė ont vėitas. Soriemė krūtėnė kap peilēs, ėr galva
varstė tėi žuodē: „Ėš tavės nieka nabgal padarītė“.
Naverkiau – jau mona ašaru opelē vėsė jouduoms
nakteliems bova ėštekiejė. Dėinuoms nikad neso
bliuovosi. Jog nabliausi pri darba stuoviedams –
kuoks tas darbs būtom?.. Vuo ons kāp palēda sakītė
sava gražiausės maliuodėjės: kāp bova ėr kāp dabar
īr, vuo kāp būs, kad aš napasėjotau, kāp mon ėš
gerklies ėšsėveržė dejuonė... kad ėš monės jau nieka... Klausaus... nieka nabsaka... ėr līgo gailo, kad
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nabsaka, ėr tik gėrdo, kāp ons borb pats sau: „Sens
asėlė, kad tavi biesos rautom... kam ton muotrėška
draskā?“ Vuo paskou garsiau:
– Alė nabliauk, Levanuora, Tarību Sājunguo
ni vėins darbėninks žmuogos nator ašaruotė... Aš
tavi pasėšaukiau pasakītė, kad jē ėr nadėdeli, tad vės
ėr nabluoga dākta pabandīsma ėš tavės padarītė...
Matā, vākāli, to, kad ėr eilėnė sanitarė, bova mon
lėguonėnie dėdlē rēkalinga, ėr aš napamėslėjau, kad
to galietomi dėdesni darba dėrbtė...
Ėr nutėla. Pakieliau galva:
– Vīriausis gīdītuojau, – ruokoujo, – gal aš galietiuo būtė medėcinas seselė... Aš tujau ėšmuoktiuo adatas lēstė i gīsla...
Ons sosėjoukė ėr saka:
– Nē, tuo aš padarītė nagalio. Dabar seselės tories būtė vėsa vėdorėnė bėngosės ėr dar tris metus
muokītėis.
– Ba patrakā!
– Bet mon atruoda, kad na kuožna ėš anūm galietom ton padarītė, kon to galietomi...
– No... no...
– Ar žėnā, kas moni ont tuos mėslės ožvedė?
– No no?..
– Vuo tatā Račkienė...
– Račkienė? Nē mosietās!
– Jė jė... Kāp ana če bova ėr nuoriejė vīra vežtėis nomėi, bova ėr sūneli atvežosi paruodītė, ėr tatā
vėskon ėšdiejė, kāp to anon bovā muokiosi ėr kāp
laikītė, ėr kāp maitintė... kas kėnksmings ėr kas svēko... Alė sakīk, ėš kor to vėskon žėnā?
Aš ėr prasėjoukiau.
– Alė, daktarė, – ruokoujo, – kap aš tuo galietiuo
nažėnuotė, pėnkta meta trindamuos aple daktarus,
vuo keik tamīsta pats pamuokslu muotrėškuoms
prisakā... Nugėrsto šėn, nugėrsto tėn, nugėrsto
par pėnkmėnotė... Vuo dar pėrmo... pėrmo, kad aš
sava ton žīdelkūtelė aukliejau, ėr ana tēp sėrga... jog
tamīsta moni muokē, kāp mažīlelė gelbietė...
Vīrgīdītuos ėr klaus:
– No, kon ana dabar? Gīva? Svēka?
– Aug poikiausē, ėr dėdlē anā sekontėis muokītėis: ana ont mozėkelės grėiž... tievā paraša, ėr ana
paraša, vės pasveikėn – Naujū metu solaukos, Muotrėšku dėina – mėzerėjės...
– Matā, kāp gerā. Tatā klausīkės, Dombrienė,
kon aš diel tavės sogalvuojau.
Ėr ožvedė naujė maliuodėjė, kuoks naėšmanīms,
(Nukelta i 40 p. )
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kuoki tomsībė dar suoduos, ėr kap aš toriesėnti
muotrėškuoms igiena skelbte ėr ētė parveiziedama,
kāp kūdėkelē laikuomis...
– No, pašnekietė aš galio! – ruokoujo aš, ėr napasėjotau pati, kāp so plaštako sodaviau i stala.
Ons ėr joukas:
– Veiziekės, kuoki smarki kalbietuojė! Tas mon
patink. Douso kningeliu so paveikslelēs – pasėskaitīsi, paskou vėskon dar mon papasakuosi.
– No... no... Tas mon patink...
– Bet matā, Dombrienė, jē jau būsi pastatīta
švėitiejė, koltūras darboutuojė, kad ėr igienas srėtie,
tori soprastė socialistėni darba – keli i komunizma.
– Kāp tatā?
– Tori būtė sosėpratosi idiejėškā.
– Aš tatā?
– Nojė, to, Dombrienė, to! – Ėr joukas: – Nabūtom žemaitė napaklausosi: „Kas, ar aš?“ Bet ar
sopronti, kon reišk idiejėškā sosėprastėis?
Pamėslėjau pamėslėjau ėr sakau:
– Idiejėškā sosėpratės – tatā tuoks, kor šnek tēp,
kap dabar rēk šnekietė par Gegožėnės, par Spalėnės,
par Muotrėšku dėina ėr pri vėsuokiūm ėškėlmingu
atsėtėkėmu.
– Ar muokietomi tēp pašnekietė?
– Kažėn... kažėn...
– Jog tau vėsė tėi dalīkā nier svetėmė. Jog mosiet
gan bovā prisėklausiosi nu Dombrės.
– Matā tamīsta, tada bova kėtēp ėr šnekals kėtuoks... vuo dabar...
– Dabar gali kalbietė dronsē. Esi ėškalbinga, –
ruokou vīrgīdītuos, – jē pasėskaitītomi kningu,
douso vėsuokiūm...
Aš tīlio ėr mėslėjo, kap baimė moni pajiemė...
Vuo ons apėnt ipoulė i sava maliuodėjė ėr tēp gražē
jiemė sakītė, tuokius poikiausius ateitėis paveikslus
maliavuotė, pri kuo tatā dabar žmuonės ētontis,
kuoks tor būtė ateitėis gīvenėms. Tėi žuodē zvimb
kap bėtiūm ūžėms aple mona galva, ožsėmerkiau...
klausaus. Akies Juonelis... toks gražos, tvėrts, ėr
ruoduos, ons tatā mon ruokou... Ėr staigo gėrdo
daktara Mėtūzas balsa:
– ...Ėr to būsi Dombrės Juona īpiedėnė. Ar nuori?..
Šėrdės mona bova apsalosi, gatavā apsvaigosi.
Līgo kas moni keltė pakielė... statītė pastatė. Ėr ėšgėrdau sava balsa, līgo ėš tuolėi atplasnuojosi:
– Nuoro, – ė
Ėr veiziejau daktarou Mėtūzā i akis.
– Gers īr, – pasakė ons. Ronka mon paspaudė,
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pakratė. Paspaudiau ėr aš.
Parėjau nomėi... Vakštiuojo puo truoba tēp kap
žmuogos, ėlgā sergės: atsėstuo ont kuoju – tuos
kuojelės linktiuo, vuo vėskas kėtēp atruoda, nego
goliedams regiejē. Ėr džiaugous, ėr bėjau, ėr lauko
tuo muoksla pradiuos. Gal aš tėkrā tatā sopraso,
vėskon sopraso... Ėr nuorietiuo pasakītė kam, pasėruodavuotė, bet kam to če sakīsīs? Īr vėins žmuogos – seselė Liuda, bet nadrinsau... Paskou, paskou
vedvė sosėdraugavuov, bet tumet ana bova tik kon
atvažiavosi, tēp atruodė – biegso līgo pasėgėrtė svetėmam žmuogou: veiziekės – aš na prasta sanitarė,
moni ėšrinka muokslus ētė.
Kėta dėina seselė Marelė ėr klaus:
– Alė, Dombrienėlė, benė kuoki rūpesneli tori,
kad tuoki sosėdūmuojosi?
Mat anėi lėguonėnie tik ėr lauk, kad aš kuoki
jouka ėškriestiuo, kad ėr patīliokās.
– Toro, – sakau, – rūpesneli – na skaudi, bet
graudi, alė naklausk, tas īr nasakuoms dalīks.
Praēt dėina – jau mona kuojės stamontresnės,
galva linksmesnė, jau jemo priprastė, kad mainīsės
mona gīvenėms ėš pašaknūm. Mūsa vīresnēsis vės
monės našauk. Vėina dėina ėr baatnešons Kazė so
laikraštēs stuora pakieta, veizo – kningas vīrgīdītuojou. Paskou ons ėr saka monėi:
– Dombrienė, ruoduos, nabodiesi šėnakti. Atēk
vakarė pasėšnekietė: gavau kningas, kor tavėi rēkalingas īr.
Moni parpīlė kap so vondėnio, bet maluonē –
drungnā.
Vakarė sosieduom pri stala, pavaišėna moni so
vuobūlo, vuo moni tēp līgo kėlnuotė kėlnuo, ėr
jemo tratietė:
– Monėi mosiet igimta īr, – ruokoujo, – kad jē
aš pamatau kon na tēp daront, tad aš sava kailie natveruos: tujau nuoro muokītė.
– Gers īr, – ruokou ons.
Aš ėr jiemiau pasakuotė:
– Dar seniau, dar aš bovau Ropeikienė, vėina
karta grībaudama veizo: sied po medio muotrėškelė
so kūdėkelio. Veizo – ėšsėjiemė dounas minkštėma
ėš kėšenės, sokraus gabalėli, sokonsnuojė sokonsnuoje, i skodoreli ėšspjuovė so daug seiliu ėr kėš tam
mėzerėjē i bornelė. Aš priejosi ėr sakau: „Labs rīts“.
– „Labs.“ – Ar če tamīstas vākūkštēlis?“ – „Vuo kėinuo, jē na mona?“ – saka ana. Tada aš ėr pradiejau:
„Kažėn, – ruokoujo, – jē aš tēp prikonsnuojosi pėlna sava borna, kad ėr skaniausiu dalīku, pražiuodin-
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tiuo tamīsta ėr spjautiuo atsėkrėnkštosi i tamīstas
borna... Ar būtomi kontėna?“ Ta tik veizas akis ėšpūtosi kap varlie. Vuo aš ėr ruokoujo tuoliau: „Tava
dvasė nakveponti, tava borna prirūgosi, tava dontis
klėbon (kap dėivs taisė, ana ėr sokuosiejė), dar kuosieji, – sakau, – gal tarp dontūm velas skreplės. Ėr
vėsa ton bjaurībė spjauni tam mėzerėjē brongem
i bornelė“. Ana dar labiau akis ėšpūtė... tik staigo
tvierė ton toška ėr nusvėidė tuolėi i papartīna.
Kad pagava jouktėis Mėtūza:
– Naapsėrėkau... naapsėrėkau! – šaukė. – Tik to
tēp galiejē pašnekietė! Tad bėn agėtatuorios!
Vuo aš kap ont mėiliūm, ėr dar vės sava praktikas
druožo aple muotrėškūju vaistus – jouda šonėis, balta gaidė, tveramūsius, geramūsius... Ėr kāp lėguons
kėts važioudams goltėis i lėguonėnė samaguona atsėvež... Ons vės nuognā kontėns. Paskou ėr saka:
– Alė, Dcmbrienė, kad to nataisīklingus žuodius vartuoji, medėcinas žmuogou tēp nader sakītė.
– Vuo kon aš nagerā pasakiau?
– Pasakē: „Vākou ėšpjuovė dėksa“.
– Vuo kad tamīsta pats, daktarė, ėšpjuovē anam
ton gruobgalēli, kor kėtēp sakuoma „akla žarna“,
vuo daktarūm kalbo – „dėksos“.
– Ons vadėnas apėndėks – pakartuok.
Kartuojau kap lėipama.
– Ėr naožmėršk. Vuo kāp vadėnas Račkaus lėga?
– Tėkrā nažėnau, ar parktos, ar praktos.
– Infarktas – pakartuok.
Ėr ton kartuojau ėr mėslėjau sau vėina: „Tatā
muoksla ēto“.
– Ėr nasakīk „pelčerė, košerė“, bet „felčerė, akošerė“. Pakartuok.
Kartuojau ėr džiaugiaus: muokslos! Ėr dar sakau:
– Alė īr tuokiūm, kor dar bluogiau ož moni ėštar – saka ont akoserėš „kačerga“.
Ėr juokamuos. Tik staigo ėr saka ons monėi:
– Kam to, Dombrienė, bī kon sakīdama ėr ikėši:
„Kap dėivs taisė“.
Aš ėr klauso:
– Vuo kap kėtēp sakīso, jē pasėdara tēp, kap vėin
rēkint. Kad ėr tamīsta, vīresnēsis gīdītuojau, parliekē
ėš Palonguos ont sava bėrbīnės, kad če lėguonėnie
krovėniausis rēkals bova. Jog benė gīdītuos Pūkelis
būtom galiejės vėsa ton raparacėjė Ėgnē darītė.
– Alė nasakīk „raparacėjė“, sakīk – „operacėjė“.
– Tagol būn apėracėjė – vės teik Jolioks nabūtom anuos galiejės darītė...
– Kad aš tuokiuo valonduo parliekiau, tad tik

L I T E R AT Ū R A

Mukienės Danutės portėgrapėjė

atsėtėktėnoms.
– Jē aš sakītiuo: „Kap atsėtėktėnoms taisė“, –
tuo nieks nagalietom soprastė.
Ons joukas:
– Ėr būtom vėsā dornā pasakīta. Kap atsėtėktėnoms gal kon taisītė? Atsėtink, ėr gana. Petros
važiou ėš Doliūm i Lungė pasėmatītė so Puovėlo,
vuo Puovėls tou pat meto važiou ėš Lungės i Dolius
pasėmatītė so Petro. Pri tėlta par Ėnėjės opi vėins
panuora pasėgierietė poikio regėnio, ėr kėts tēp
pat ėšlėpa ėr sosėtėka. To, žėnuoms, sakītomi „kap
dėivs taisė“.
– Sakītiuo. Jē gers rēkals, tad na biesa darbs
žmuonis sovestė – biesos vėskon ont zlastės dara,
i pėkta ved.
Daktars Mėtūza sied, veizas i moni ėr galva
kinkou:
– Dombrienė, Dombrienė, to kartās atrudodā tuoki pruotinga, vuo šėtā pašnekiejē kap tomsiausė buoba.
Kad grēbė moni apmauds! Tīlio, vuo junto, kad
parauduonavau.
– Sopīkā? – klaus kėik palūkiejės Mėtūza.
– Sopīkau, – ruokoujo, – kad tamīsta nuori,
kad aš maloutiuo.
(Nukelta i 42 p.)
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– Aš vėsā nanuoro, kad maloutomi.
– Vuo kam tamīsta moni dornėni, kad aš sakau
sava nūmuonė. Atruoda, kad prasta žmuogaus nūmuonė – joukūm tier verta.
Veizo – ons tuoks rimts pasėdarė. Nutėlau, ėr
ons tīl. Vuo paskou saka:
– Vuo dabar tad niekus pašnekiejē. – (Alė nimaž nasopīkės.) – Pasakīk, ar esi matiosi, kad aš
prasta žmuogo būtiuo kumet ižeidės? Barės eso
daug kon– to ėr žėnā, alė kad aš dornintiuo žmuogo, kad ons muoksla natoriedams kuo nuoris naėšmana, – tuo nier bovėn.
Mon pasėdarė nē šēp, nē tēp. Nulēdau galva ėr
tīliejau, tad ons palūkiejės šnekiejė tēp:
– Pamėslīk gerā, Dombrienė, – ruokou, – ar esi
matiosi velni?
– Aš? Gīva – nē. Nabėnt tas Puoškos bova ėš
peklas dogna ėšlindės. Vuo šēp, biesa darbūm –
teik ėr teik.
– Vuo dėiva esi matiosi?
– Neso švėntuojė, – ruokoujo, – kad galietiuo,
gīva puo žemė vākštiuodama, pondėiva regietė.
– Ėr malduoms tėki?
– Vuo kor kėtor poltė, jē tavi, žmuogau, prispaud nalaimė... ėš kor tėkietėis?..
– Žėnau žėnau. Kap hitlerėninkā ėšvarė Dombrė, to liekē ėr liekē i bažninčė, meldēs kap pablūdosi. Valog tava tėkiejėma ėr tūm maldūm ons toriejė
raits parjuotė. Vuo kuoki to anon pamatē? Tatā kon
tava maldas padiejė?
Monėi smarkē šėrdi sospaudė, bet sakau ramē:
– Viešpatėi naparuokousi, kāp ons tor sotvarkītė – ons na žmuogaus somdėnīs. Vuo aš prašiau dėiva ėš vėsuos šėrdėis, kad bėn gautiuo Juona Dombrė gīva pamatītė. Tad padiejė. Pamatiau ėr galiejau
anon tuoki nukonkinta slaugītė, ėr numėrė ons ont
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mona ronku, ėr žėnau, kamė palaiduots.
Aš nutėlau sosėjaudėnosi, ons ėr tīl. Paskou saka:
– Kāp to, nabagėlė, aiškiūm dalīku namatā:
Dombrė gronžėna tau na kuoks puons dėivs, vuo
Rauduonuojė Armėjė.
Aš jau bovau baprasėžiuojėnti sakītė: „Ba dėiva
valės Rauduonuojė Armėjė tuo nabūtom galiėjosi
padarītė“, bet šava kap žaibs par galva: „Če ons tavi
soraitīs! Tuoks muokīts... Vuo aš galio kon na tēp pasakītė“. Tad tīlio, sava šėrdi ožspaudosi, apgniaužosi...
– Nieka nasakā? – klaus daktars.
– Nasakau. Kon mačīs? Aš eso par dorna tamīstā
kon aiškintė. Vuo tėkiejėms mona šerdie īr, ėr gana.
Daktars Mėtūza vakštiuojė puo kombari, paskou ėr saka:
— Aš tavės, – ruokou, – naprīvartaujo – mes
pripažinstam sāžėnės laisvė, tik aš tavi nuoro apšvėistė. Nuoro, kad to, veiziedama i gīvenėma, darītomi luogėškas ėšvadas. Ar sopratā, kas tas īr?
– Ne, nimaž nasopratau.
– Luogėškā galvuotė – tatā ėš tuo, kon stebi,
nuoseklē, aiškē ėšvestė minti lig gala, – tas īr apšvėista žmuogaus pagrinds.
– No... no... gal būtė...
– To tonkē saka, Dombrienė: „Bėjuok dėiva!“
Er tau, tor būtė, atruoda, kad jē kas dėiva nabėjė, tas
jau paskotėnis... galvažodis...
– Žėnuoms, jē ons dėiva nabėjė, tad žmuonės
tor anuo bėjuotė.
Tumet daktars Mėtūza nusėšvīpsuojė ėr saka:
– Ons īr vagės, razbaininks, skriaudies, nakaltūm žmuoniūm skundėks, jiedėks...
– Jė jė... tuoks ons īr...
– Tuoks benė īr bovės ėr Juons Dombrė...
– Jezosmarėjė! Kon šneki!..
– Tava akėmis veizont ėr luogėškā galvuojėnt,
tēp ėšēt: ons dėiva nabėjuojė. Ėr aš tuoks eso skriaudies... ėšnauduotuos... matā – aš dėiva nabėjau.
– Daktarė! Daktarė! – jiemiau šauktė. – Kon
patauškiejē! Bėjuok dėiva! Kas galietom ont
tamīstas kon tuoki ėšmėslītė, tagol tam lėižovis
ėšnėrst! Jog aš nikumet naožmėršo, kāp poulē gelbietė mona diedelės Sodimta ėr Stonkūm pamėlėjės, kad tamīsta dėivs šimteriuopā atlīgintom!
– Alė, Levanuora, kāp ons kam atlīgins, kad
anuo ėr būtė nier.
– Tuo nieks tėkrā nagal sakītė, – ruokoujo, ėr
jouks moni pajiemė ėš tuo anuo tuokė sakīma, kad
nier, ėr teik.
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Paskou ons tēp jiemė ruokoutė:
– To sakā, Dombrienė, kad tava šėrdie tėkiejėms īr. Vuo ėr mona šerdie īr tuoks isėtėkėnėms,
kad rēk būtė duoram na diel pekluos baimės, kad
tavi numėrosi velnē pačiopė svėlins ėr badīs, bet
kad .tamė īr žmuogaus vertībė – anuo garbie, kad
elgtėis naduorā– tad savi pažemintė, žmuogaus varda pažemintė.
– Tad tamīsta esi isėtėkėnės, – ruokoujo, – kad
duora gīvenėma pargīvėnės, kad ėr nabėjē dėiva, numėrės vės teik ēsi statē i dongu.
Ons kad pagaus jouktėis:
– Alė, vākāli, – ruokou, – kad nikuokė tuo dongaus nier, kap ėr pekluos kad nier. Mėrsi, ėr bėngta.
– Kāp tatā? Puokšt – mėrsi, ėr tavės tėik talėks,
keik tuo pastėposė šonelė – dvieseliena.
– Tēp ėr būs, – saka daktars Mėtūza ėr veizas
kontėns.
Tuoks muokīts, tuoks gers žmuogos, vuo tēp
bjaurē šnek, kad nuportėn baklausont. Paskou aš ėr
sakau:
– Žėnuoms, – ruokoujo, – žmuogaus kūns
i dolkė pavėrst, bet anuo dvasė namėrtinga īr –
tuoks tatā tėkiejėms īr mona šėrdie.
Ons veiziejuos veiziejuos, līgo švīpsuojuos, vuo
aš dar pridiejau:
– Nanuoro pasėbėngtė kap tas šonelis ar ta katė.
Tada ons pasakė, daktars Mėtūza tatā:
– Žmogaus dvasė gīven če, žemie, sava darbūs.
– No... no... – ruokoujo, – žmuogaus darbā īr
piedsakā anuo žemėškas keliuonės.
Ons partraukė:
– Kon gera padarē, nikumet naėšnīks. Kon ėškuovuojē, tas īr duovėna ainems. Jē žmuogos bova
dėdesnės galvuos ar talėnta, anuo varda nikumet
naožmėrš. Anuo žuodius kartuos, anam pamėnkla
pastatīs...
– Jē gers bova, diel kuo nastatītė...
– Če ėr īr tas namėrtingoms.
– Alė, balondēli, – ruokoujo, – kas dūšē ėš tuo,
kad če liaupsėn ėr pamėnklus pastata. Anā tėn īr
kėtė šaltē, kėtė karštē, kėtė ruokundā. Aš gal ėr nažėnuoso, kas če moni liaupsėn, – tėn būso ož kon
rēk pagėrta, ož kon rēk nukaruota...
Veizo – ons švīpsuos ėr saka:
– Valgīkiav puo vuobūla, – ruokou, – gerklie
ėšdžiūva basėruokoujėnt.
Siedam, griaužam tus vuobūlus. Aš ėr mėslėjo
sau vėina: ,,Kāp to če dabar ožbėngsi?“ Vuo dak-
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tars Mėtūza, pagriaužės pagriaužės, līgo niekor
nieka ėr ruokou:
– Tavėi rēk, – saka, – kningu pasėskaitītė, pasėmuokītė. To, muoterie, galva tori. – (Ons vėsaduos aple moni geruos nūmuonės.) – To tori
soprastė mūsa santvarkas pagrinda, pažintė keli –
partėjės istuorėjė. Baskaitont daug kas paaiškies...
daug... daug... Parsėmainīs tava pažiūras. Paskou
ėšlaikīsi egzamėna rajuonė.
– Aš tatā?
– To, Dombrienė. Jog pasakē, kad nuori ētė
Dombrės pieduom.
Jiemė tas kningelės sklaidītė, anūm ontraštės
skaitīte, vuo dvė bova stuoras... Mon tatā, mėzerėjė,
vėskon sopėrka, kad aš muokītiuos, – griaudo pasėdarė, bet tuoki kažėkuoki radaus baugi... Baugi,
soglomosi. Tėisa, pasakiau: „Nuoro“, – ėr ronka paspaudiau, vuo dabar pašėrdiūs maud...
– Kažėn ar aš sogebieso, – sakau.
– To nasogebietomi! So tuokė galvo!
Ėr ėšejau so tuokė galvo nešėna, kor anuo devīnė avėnā mušuos...
Parkvakuojau nomėi nē šiuoki, nē tuoki. Vuo
mon rēk vėsas tas kningas ėšskaitītė ėr paskou laikītė egzamėna rajuonė! Jog jims klausėnietė, kon to
tėki, kap to tėki, ar to ēti, ar to nēti i bažninčė tatā.
Nasakīsous teisībės – nagerā. Sakīsous teisībė – nagerā. Jog tėn klausėniės sragė žmuonės – na mūsa
vīrgīdītuos, kor tēp pri jouka īr pritėkės. Tėn rēks
stuotė akėvaizduo patiūm tūm prakalbas sakontiūju. Vuo paskou... kap aš tėn tarp anūm. Bapėgo če
monėi so sanitariems ėr jaunuoms seseliems, kad
aš pati ta mondriuojė, grētuojė, vīresnė gīdītuojė
pašluovintuojė, vuo tėn būso ta paskoujė – oudėga. Tik kon na tēp – kuoks šnekals: „Sena buoba
isėdiejė i galva agėtatuorė būtė“. Jė! Kad tad būtom
medėcina, na politėka... Aš eso gan tvėrta pri medėcinas – vuo dar daktars sotvėrtins...
Lėguonėnie darbs... nomėi ėr vuoška, ėr paršelis, ėr ėšsėvėrtė, ėr apsėgerbtė... Keik nu darba atlėkdama sklaidau tas kningas – sunko parmanītė, tik ta
vėina stuoruojė atruoda ciekauni, iduomē parašīta,
tatā „Kap grūdėnuos plėins“. Patink. Alė tuo laika...
ėš kor tuo laika pajimtė?
I paskotėni gloma ipoulosi, siedau ėr parašiau
sava doktėrelē gruomėta, laiška, kap dabar saka.
Mona brongiuojė doktėrelė,
Napīk, popēlė, nabarkės, kad teik ėlgā narašiau.
(Nukelta i 44 p.)
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Kad to mona gīvenėma pamatītomi, nimaž nadīvītomīs, kad laiška parašītė dėdlē īr sunkē, kad žmuogaus gīvenėms vėsā ontrēp apvėrst ėr anam galvuo vėsos torgos. Žėnuotomi, balondēli, soplioškau, ėr mėigs
bieg nu mona blakstienu, tad dėinuos meto nab tuoki
sprėtni govi eso, kap mėgluo vėskas. Atruoda, stuovo
ant laimės slėnkstė, vuo monėi pėnkėsdešimts šeštė
metā ēt, ar verts baprasėdietė? Kad to če būtomi, Jolelė mona brongiuojė, to gal mon patartomi, ar baverts
tuokė parmaina darītė i omžiaus gala. Jog aš neso
ėšmuokslinta – tėik tik, kad raidės ė žuodius sodedo
ėr ont puopieriaus anus sorėkioujo. Ar pritėkso? Ar
muokieso? Ar pajoukā savės napastatīso? Kon dabar
rēk žėnuotė... Kad aš tavi gautiuo pamatītė, to mon
pasakītomi, ar aš galio ėšdrinstė tuoki žingsni žėngtė;
dabar lėguonėnie parmainas – steigams naus skīrios.
Remonts dėdliausis bėngams darītė tamė mūralie ož
suodnou. Luovas, patalīnės naujės atvežamas, ėr monėi oždieta vėskon sotvarkītė! Alė tava mažos kūdėkelis, to nagali tronkītėis. Alė kad žėnuotomi, monėi tēp
dar nier bovė. Vuo gal tavi Ontuons ėr ėšlēstom?
Pasėlėikto so ašaruoms laukdama atsakīma ėr
nubočioudama jodo abodo ėr ton mažėleli Juoneli,
brongiausi popelė, tava mamunelė Dombrienė.
Palēdau ton gruomėta, ėr mona šėrdės ėšsėžiuojė lauktė žuodelė nu doktėrelės.
I ketverta dėina atliekė tiligrams: ,,Nieka nadarīk atvažioujo Jolėjuona“.
Ėr solaukiau! Ėr parvažiava Jolelė, mėzerėjė
brongiausė, traukėnēs, autuobosās atbėldiejė, sava
mažėleli i kliebi nutvierosīs, ėš pasaulė gala, ėš ož
Ruokėškė. Vuo daili kap žīdinti ruoželė, vuo maluoni kap patekonti saulelė! Poulė mon ont kakla
bliaudama:
– Mamunēlė balondēli, – šaukė, – gal tatā tavėi
ėr laimė, bet to gerā apsėgalvuok. Gal geriau pri mūsa
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parēk gīventė, ėr Ontuons tēp saka. Gal to anam
napritinki... Kažėn ar ons ėš tėkra nuor žanītėis?
– Kon to blūdėji?! Kuoki žanatvė?
Ana ėr veizas ėšsėžiuojosi.
– Jog to, – ruokou, – parašē, kad stuovi ont
slėnkstė naujė gīvenėma, kad laimė tau švīpsuos, tik
bėjē savi pajoukā pastatītė. Mes ėr ruokoujem so
Ontuono: na kėtēp, vuo būs vīrgīdītuos ėš pruota
ėšejės, tēp sau ėš senatvės – jog ons jau septīnėsdešimts pabengė.
Mon līgo kas būtom so mėito par galva druožės. Nažėnau nē kon mėslītė, nē kon sakītė. Tik ėlgā
patīliejosi ėš tuo apmauda ėr tromdīdama savi, kad
napradietiuo šauktė ėr so kuojuoms trīptė, ėš lieta
par sokonstus dontis pratariau:
– Vėsaduos mėslėjau, kad geriau ož moni muoki
rašītė ėr skaitīte. Bet kāp to galiejē paskaitītė aple
žanatvė, kad aš rašiau aple egzamėna?
Ana ėr ėšsėžiuojė:
– Kuoki egzamėna? Kuoks tau bagal būtė egzamėns?
– Ar tori mona laiška? – klauso.
Ana, ėštraukosīs ton gruomėta, ėr paskaitė mon
puo akiūm pakėšosi, so pėrštelio vadiuodama.
Vuo aš varna nupašiuota! Vuo aš vuoška naraliouta! Vuo aš vėsta nukvaišiejosi! Vuo aš malka
sotrūniejosi! Ėr sakaus muokonti rašītė, ėr rašau,
ėr i vuoka dedo, ėr ženkla lėpdau, ėr siunto par
pašta!.. Varna! Egzamėna i laiška nabovau idiejosi! Nē egzamėna, nē agėtatuoriaus, nē politėkas, nē
medėcinas! Ton vėina tamėslėjau, vuo maliuodėjės
aplinkou vadiuojau kap kuoks prisėgierės vaikezos.
Nusėšvīpsuojau krēvo borno ėr sakau:
– Tas ėr īr, balondēli, – ruokoujo, – kad īr egzamėns. Kība kap kėrvis vėršom mona galvuos... Kība
ont siūlo pakabints. Če, vākāli, ėlga istuorėjė. Papasakuoso, vėskon ėšdieso, – ruokoujo aš anā, – kāp
torieso laika, vuo dabar to valgīk, gerk, goldīk sava
mažėleli, jog pri mamunēlės parvažiavā – vėišiek.
Vākštiuojo aš aple anon, ton kūdėkeli čiūčioujo,
džiaugous anus matīdama, vuo mona šėrdės kap
apvelta, tuoki nagera – līgo i mėltus sovaluota. Nagalio tuo parvėrškintė, kad diel monės, dornės, kor
ožmėršau vėina rēkalingiausi žuodi idietė i gruomėta, anėi tēp nagražē pašnekiejė aple tuoki žmuogo:
„Ėš pruota ėšejės!“ Aple tuoki žmuogo, kor ni vėina
žingsnė baidiejėška nažėng... Ėr dar mona vākā!..
Ontuons īr pruotings vīrs, ont dėdeliausies sāskaituos tūkstontiu tūkstontės sovadiuo, ėr dar partuor-
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go pastatīts. Ėr Jolė nakvaila – pradiuos ketorės ėr vėdorėnės ketorės bėngosi... ėr tēp anėi paruokava: ,,Ėš
pruota ėšejės!“ Tatā ėšēt, kad aš anon apšmeižiau...
Levanuora! Levanuora! Ėr to taisās paskaitas
laikītė? Vuo kas būs, jē bašnekiedama ožmėrši pati
rēkalingiausi žuodi idietė, pati dėdeliausi žmuogo
pamėnavuotė... ėr soksi rata aplinkou kap tas šonelis oudėga gaudīdams, vuo nieks nažėnuos, aple kon
to ruokouji... „Ėš pruota ėšejės!“ Vuo ontra vertos,
jē senis ėšgal, apsėžergės sava bėrbīnė, par dvė valondė parbrazdietė ėš Palonguos šešėsdešimts kėluometru, parēkalautė šalta doša ėr par ketorės valondas darītė apėracėjė lig auštont, tad diel kuo ons
nagal žanītėis? Diel kuo?
Vėskon sava doktėrelē ėšsakiau ėšpasakuojau.
Vėskon, kas bova lig tuos pat valonduos, kap moni
vīrgīdītuos saikėna muokslus ētė. Vėsos vakars prabiega. Klausies Jolelė, klausies ėr saka:
– Jau vielā. Ekiav goltė.
– Alė to, – ruokoujo, – sakīk monėi, kon aple
tus dalīkus mėslėji? Kāp mon verstėis?
– Rītuo, mamunēlė, – ruokou, – rītuo. Rītuo
apsvarstīsma. Če namažė rēkalā, vuo aš ba gala mėiga nuoro – ni kuokiuos ruodas naėšspauso.
Ėr palėkau ton vakara nasožėnuojosi, kon Jolelė mėslej, ėr tēp mon bova, kap alkanam vondens
prisėgieros ba kuokė ožkonda. Vuo rīta meta onkstėi, tik šuokosīs ėš luovas, ėšvėriau posmarškuonės
kuošės, padiejau ont stala tūm vėsuokiūm gerībiu,
kon ta mona mėzerėjė lauktoviu atvėlka. Tēp gailo
bova anon žadintė, vuo mon rēk biegtė pri darba,
vuo ėr vaikelis jiemė čiaupsietė, bet atsėboda pati,
tad, palėkosi anus šiou tou ožjiemosio, ėšbiegau so
pėlno borno, bet vėdorē atruodė toštė ėr nagerė
nagerė – tēp tatā tas nažėnuojėms, kon rēks vīrgīdītuojou sakītė, līgo kažėkas šalts pašėrdius žinstė
žinda. Lėgonėnie dėrbau, sokėniejaus, poldėniejau
līgo pėkta šonėis gainiuojema, vuo vės tatā, kad tas
daktars monės napagautom saikintė. Napagava.
Nomėi bet pririemiau pri sėinas sava doktėrelė:
– Sakīk, – ruokoujo, – ar mon krėstė statē galvo
i šolėni?
Vuo ta mona galvuočios raita ruoda ėš aplinkou:
– Ar atsėmėni, mamunēle, kāp daktarienė, anuo
pati, dar tabibova gīva, – ana lioub sakīs: „Daktara
galvuo verd katėls so šimtās somanīmu. Ons sava
kailie nagal tvertėis, kuo nuors naprasėmanės, vės
liaudės labou“.
– Kartās ons ėšgalvuo gan nabluogā, – ruokou-
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jo aš. – Atsėmėni tas paskaitas diel gėrtuokliavėma
so tuokēs paveikslās ėš žmuoniūm vėdoriūm? Na
vėina atbaidė.
– Jė, – sosėjoukė Jolelė, – Ontuonou bova na
pruo šali bornelė ėšmauktė, vuo dabar sakuos nagalis ožmėrštė tūm paveikslu, tūm ėšportosiu jaknūm,
tuos ėštėžosės šėrdėis kap sens grībs – stuov akies ėr
nalēd stėklelė pri bornuos keltė.
– Vuo atsėmėni, – ruokoujo, – kuokiuoms galvuoms bova gėrtuokliu vākā, vadėnamis idijuotā?
Viešpatie apsauguok!
– Vuo kāp sīki, pamatės Loinės Ėgnė, – saka
Jolelė, – meistravuojėnt ėš skarduos gabalūm, vėniūm, dieželiu mašėnas, nanusėramėna, kuol anuo
naitaisė i muokīkla, vadėnama teknikoma.
– Vuo kėik bova varga tieva parsakītė! – prisėmėniau ėr aš. – Spīriuojies baisiausē: „Pragīvenau
ba muoksla aš – pragīvens ėr ons“, – ruokava atsėkragenės. – „Vuo kėik tatā darbadėiniu somažies,
jē anon ėšlēso?“ Alė daktars nugaliejė. Vuo dabar
senāsis Loinė kon sotėkės gėras, kad sūnou valdė
pėningus muokonti ož gera muoksla. Ėr anuo sūnos inžinierios būsis.
Ėr Jolelė atsėmėnė, kāp daktars lioub sakīs sava
patē: „Aš eso talėntu atkasėnietuos“.
– No gerā, – sakau aš anā, – gal ons vėinam ketam ėr gera padara, ton anuo talėnta atkasės, bet, Jolelė, pamėslīk, kas būs, jē vėsuokius govesnius, prašmatnesnius so anūm talentās ėšgaudīs, puo miestus
ėškaišiuos – kas dounelė badous? Ar tatā žemē dėrbtė talėnta narėk? Jē pri žemelės pasėlėks vėin tingėnē, snuopas, pastumdielē, vuo sogebontėijė ėšlieks
lengvesnė darba dėrbtė, kon anėi patis bajies, tėi talėntā tatā? Jog žemė ėr douna īr vėsakuo pagrinds.
Ton Jolelė pripažėna, alė saka: kėikvėinam darbou sava talėnts esōs. Vėinam geriau pri žemės būtė,
ketam pri mašėnu, kėtam mozėkonto, vuo kėtam
muokītuojo. Ėr dar tēp paruokava:
– Nier, mamunēlė, lengva darba – sāžėningam
žmuogou tėkrā nier. Vuo jou žmuogos tor daugiau
so galvo dėrbtė, jou ož daugiau atsaka – jou sunkiau. Nervas gadėnas.
– Gal tas ėr tēp, – ruokoujo aš, – bet pasiūlīk
to tuokem i joudadarbė kaili grinžtė, kas nuories?
Kon jau baltas ronkas, tad ėr baltas.
– Ontuons saka: „Joudas ronkas – veids rauduons, baltas rankas – veids geltuons“, – švīpteliejė Jolelė.
(Nukelta i 46 p.)
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Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė

– Bet oždarbē!
– Na kažėn kuokėi oždarbē tūm muokītu – ėr
būs tēp, kad vėsė vėinuodā oždėrbs, keik žmuogou
pragīventė rēk, ar to dėdelē muokīts, ar tik bėškeli...
– Tad kam tuo varga, kam tuo galvuos pri kningu laužīma, jē daugiau naoždėrbsi?
Vuo ta mona peliedūtis šėtā kon pagėiduojė:
– Na diel oždarbė žmuogos gīven, vuo diel tuo,
kad padarītom, kon pasėjiemės pagal sava talėnta.
Vuo pats muokslos īr džiaugsmos. Ėr nikamė nier
paėlsė. Vuo jē tingiesi, nieka tau talėnts napadies–
ėr anūm pražodīsi, ėr pats pražūsi. Ar atsėmėni Sėlvestra Baubli?
– Kor naatsėminsi! Pasiotės bova anuo muokiejėms maivītėis, štokas ruodītė, vuo lakstė daktars so anou kap katėns so pūslė. Sakė idiesis i tuokė muokīkla, kor tus vadėnamus artistus dėrb. Ėr
nieka ėš anuo napadėrba. Sogrinža vėsā pasėlēdės,
niekam nabder. Ėr pajiemė i karūmėnė – benė tėn
pruota idies.
– Pruota tėn idies! – saka Jolelė. – Vuo kon če ėš
anuo kas galiejė padarītė, ka ons tingiejė nuogniausē.
Vuo pasėdūmės bova tou sava talento pasiotosē.
Būs bovės ėr daktars kalts: „Mūsa artists – mūsa
žvaizdie!“ Tuokei pagīrā na vėinam makaulė pagadėna. Anam praded atruodītė, kad jē ons sogeb kėtus pamiegdiuotė, tad jau ons artists, aktuorios. Na
tēp lengvā tas pasėdara!
Ėr kad jiemė ana mon pasakuotė, kuokiūm tatā
muokslu rēk tims artistams, kor teatrus vaidėn, keik
rēk kningu skaitīte, kāp rēk sava veida pažintė!
– Jog veiziedams i veidruodi muokās jausmus
ėšreikštė, kap rēk ruolė muokītėis...
– Kas tas par ruolis? – klauso.
– Tēp vadėnas teatrou parašītamė veikalė vėi-
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na žmuogaus vėsė pasakīma, ėr rēk soprastė, kuokėi
anuo jodiejėmā, kuokėi jausmā.
– Ėš kor to tēp žėnā, meldamuojė? – klauso.
– Aš, mamunēlė, eso savėveiklas aktuorė, – ėr
pakielė galva, ėr nusėšvīpsuojė tēp ėšdėdē, kad moni
ėr jouks pjaiemė, ėr naramo pasėdarė.
Ėr jiemė tatā Jolelė ožsėrīdama apsakėnietė, kāp
anā nuogniausē patink vaidintė, kāp anei vežė sava
ton vaidėnėma i Velnio, kāp gavė pėrma vėita ėš vėsūm savėveiklu.
– Ak, mamunēlė, mes toram poiki režisierio –
vaduova tatā – ons teatra mokīkla bengės – ėr niekor kėtor nanuor dėrbtė, tik kuolūkie. Saka, anam
eson bagalėnē iduomo. Jog mes pastatiem „Klasta
ėr meilė“. Aš, – saka, – bovau Luiza, vuo Akaitis, tas
režisierios tatā, – Vorms...
Ėr pradiejė pati jouktėis, matīdama, kad mon
vėsā naaiško, kāp ėr kon anėi darė – ta par Luiza,
tas par Vorma. Tad ana tujau vėsa ton istuorėjė apsakė. No, tad bėn istuorėjė! Vuo nalaiminga Luiza,
vargšė nakalta mergelė! Vuo špetnībė Vorms, vuo
tas konėgākštis! Kas par bestėjė! Tēp gražē Jolelė
pasakuojė, ėr če pat nusakė tus žuodius: ėr kon tas
mīlėmāsis puonātis sakė – tēp gražē, tēp paduorē.
Vuo svarbiausė, tad tas tor būtė tėkrā ėš gīvenėma
pajimtė... jog kor nuoris tēp būs bovėn. Ėr pasakuojė Jolelė, kad žmuonės verkė veiziedamis, klausīdamis. Kor nabliaus, kažėn kāp aš pati ėšlaikītiuo.
Jolelė gīries: vėsė sakontis, ėr Vėlniou sakė tėkrėijē
artistā, kad ana gabi esonti, tik ruokou:
– Mon bieda so mona tarmė.
– So kuokė tarmė?
– No, kad aš žemaitėškā šneko. Alė aš pri kalbūm gabi, aš rosėškā dailė kalbo ėr vuokėškā sosėgraibau – napardousi. Aš ožsėspėrso ėr sava akcėnta
pardėrbso.
– Kon tuoki to pardėrbsi? – klauso.
– Tatā ton žemaitėška ėštarėma.
Aš ėr ėšsėgondau:
– Viešpatie! – sakau. – Doktėrėlė brongiuojė,
bene to pradiesi godėškā keverzuotė kap tėn tėi
Ruokėškie, jog kāp anėi praded šnekietė, joukās nagal tvertėis.
Ana tik švīpsuos:
– Vuo kāp mes šnekam, anėi mažā tasopront ėr
joukas kap pasiotė.
Ėr apėnt krėta mon aiškintė aple tus teatrus ėr
kas tas reišk vaidintė – tatā eson ėšsėnertė ėš sava
kailė, ilinstė i kėta kaili, ėr tėi, kor veizas, arba jou-
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kas, arba verk, ėr mata tuokius tus pramanītus, līgo
anėi būtom tėkrūm tėkriausė. Vuo tas īr nu aktuoriaus muokiejėma šėrdėis jausma ėšmaliavuotė ont
veida ėr paruodītė tuokius dalīkus, kor gėlomuo
slepamis īr... Mon ėr baugo pasėdarė.
– Alė kam tuo rēk? – jemo klaustė.
– Rēk, mamunēlė, – raokou, – tas vadėnas scenas mens, tatā reišk – tėkros paruodīms, kas īr vėina
žmo¬gaus vėdou ėr kas kėta žmuogaus, ėr kāp anėi
sosėkimb, kuožnos sava teisībės ėiškuodams, ėr kas
ėš tuo ėšēt, ėr kap vėskas atruoda ėš šalėis veizont, ėr
kap tor ėr kap nator būtė. Kėts pats savi pamata ėr
ėšsėgonst, ėr jem aple sava īdas galvuotė. Mes matiem, – ruokou, – tuoki vėina veikala Kauna teatrė,
kor ruodė provokatuorio... Vuo kuoks baisoms!
– Žėnau, žėnau, kas tas īr provokatuorios! –
sošokau aš. – Tatā tuoks joduošios, kap tas Pratkus, kor bova pri Dombrės prisėtaisės ož drauga,
vuo paskou nuliekės vėskon, kon sožėnuojės,
vuokītiūm žondarou ėškruovė. Ėr ožpoulė Juoneli – ėr mušė... ėr ėšvežė...
Tēp mona šėrdi sospaudė – akis apsėrasuojė.
Sogloma ėr Jolelė, atsėdūksiejė ėr nutėla, rasiet nakontėna, atvedosi moni pri tuokiūm atsėmėnėmu.
Vuo jog ana ėr ton sava patievi mīliejė... Kūdėkeli
maitėna tīliedama. Dabar kalbiesma aple mona
rēkalus, mėslėjo sava šerdie, alė ana, tik so Juonelio pabėngosi, kad jims tratietė apėnt aple teatrus!
Dabar monėi palinksmintė aple komedėjės, ėr vės
kap ana dariosi, kap šuokosi, kap dainiavosi... Pasėruoda, ėr Ontuons karto šuokės. Nē mosietās! Vīrs
so patė teatrus, kimedėjės ruoda vėsūm akėvaizduo!
– Ar ėr bičioutėis vėsims veizont?
– Jē priēt...
– Vuo jē to so svetėmo vīro suoki, ar ėr ton bočiouji?
– Jē priēt...
– Kon Ontuons saka?
– Joukas.
– Alė mosiet krēvā?
– Kas anon žėna... Gal ėr krēvā, alė ons tuo naparuodīs. Apsėjouktom – vėsė sakītom, kad ons nasopront scenas mena... Vuo tėi pabočiavėmā nieka
nareišk – īr līgo puopierėnē, ba skuonė...
Vuo aš ėr sakau:
– Jē tavi kas i kliebi tver, kažėn ar to anam atruodā puopierėnė...
Joukas Jolelė ėr tuoliau sava trat, kap ana vėinēp
dariosi, ontrēp dariosi... Vuo aš žīgioujous puo truo-
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ba ėr mėslėjo sava šėrdie: „Kuožnos sava maliuodėjės
apsiests ėr nimaž nanuor kėta maliuodėjės gėrdietė
– kad tas kėts būtom ėr mamunēlė brongiuojė“. Pabovosi, pabovosi, nutaikiosi tarpa aš ėr sakau:
– Alė palauk, popēlė, palauk – sakīk, kuo to atvažiavā i Dolius?
Ana joukas ėr saka:
– Tatā atliekiau pasėveizietėis, bene meti so
daktaro skaras i kopėta.
– Bapruotelė.
Tėik tapasakiau, vuo paskou pririemiau klaustė,
ruokoujo:
– To dabar žėnā, kad aš stuovo ont slėnkstė
muokīta gīvenėma. Sakīk, kon mėslėji, ar aš ėšgalieso? Kāp tau atruoda, jē aš mesous paskaitas belstė,
ar kas nuoris ėšēs ėš tuo?
– Vuo aple kon to belsi?
– Aple igiena... aple... politėka...
– Aple igiena gal ėr nieka, alė aple politėka...
kon to, mamunēlė brongiuojė, ėšmanā apie politėka?.. To kon nuorintās jimsi sakītė, kap primuokīta,
vuo tavi bī kuoks klausītuos gal soraitītė. Vuo aš nabnuorietiuo, kad tavi kas joukams laikītom...
– Benė daktars nuor moni joukou laikītė?
– Nuorietė kor ons nuories, alė, matā, ons īr
tuoks ožsėdegielis – žėnā: kon sens, kon mažos.
Ėsėdiejė i galva, ėr tor anam tēp būtė. Būsi anam dėdelē itėkosi, kad tēp muoki tuoms muotrėškuoms
ėšaiškintė...
– Mon, vākāli, žuodē kap lėntīnuo sodietė.
– Tad ons ėr pamėslėjė: pasėskaitīs kningeliu ėr
vėskon ėšpasakuos kap nuruodīta. Vuo če, matā, na
tēp: pasėskaitītė mažā, rēk būtė ėš pašaknūm itėkiejos. – (Vuo tatā galva tuos mona doktėrėis!) – Tada
tik, – ruokou, galiesi aple tus dalīkus šnekietė.
– Jė jė... – sakau aš. – Kad galietomi atsėkragėnės šnekietė, rēk tėkrā tėkietė.
– Matā, mamunēlė, ton sopronti. Vuo kad galietomi, kap sakont, atsėkragėnosi šnekietė – rēk
stuovietė ont marksistėnė pagrinda. Ar sopronti,
mamunēlė, kas tas īr?
– Gėrdietė tus žuodius ruods tonkē gėrdo ėr
ton sopronto, kad anėi priklausa pri dabartėnės,
kap sakuoma, santvarkas.
– Nojė, nojė... Vuo jē to ton tik apgraibuoms tanumanā, kāp to galietomi kon aiškintė, atsakėnietė
i klausėmus?
Ėr sosėriemė mona galvuo devīnė avėnā. Žemė
(Nukelta i 48 p.)
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dreb – vuo mon akis ont kaktuos lėp: „Ibrėdā,
Dombrienė, ibrėdā: kap to baėšsėraitīsi? Jog žadiejē
ėr ronka spaudē...“
Vuo ta Jolelė tik šnek mon aple ton Ontuona.
Kuoks ons muokīts, kāp vėdorėnė bėngės, bogaltėrėjė bėngės, politėnė naakėvaizdėnė bėngės, kningu
bagalės skaitous, so muokītās žmuonims sosėrašėniejis. „Nē, – joukous pati sau, – patraks šonelis bakarams... Kāp tuoki ėr napa ded vėsūm vīriausioujo?“ Vuo ana matā pri kuo vedė:
– Ėr pamėslīk, mamunēlė, kad ons ėšēt skaitīte paskaitas aple tuoki muokslėninka Darvėna,–
bokšto, bokšto, kuokėi klausėmā, kuokėi prisėkabėniejėmā, ėšjoukėmā. Ontuons muok atšautė atgal,
paruoda paveikslus. Vuo lig prakaita isėvara.
– Vuo kon tatā ons šnek, kad tēp napatink? –
klauso.
– Aple bezdiuonė.
– Alė bezdiuonė īr šėltūm kraštūm žvierelis,
kuo če pīktė? Mums če skaitė aple liūtus, aple
tigrus– nieks napīka. Pateka vėsims.
– Matā, mamunēlė, pīkšt ėr joukas, kad sakā –
žmuonės ėš bezdiuonės kėlosis eson.
– Ontuons tēp saka?
– Ons tēp saka na ėš sava galvuos – ėš kningu, ėš
paveikslu, kap muokītėi īr iruodė. Ar nesi gėrdiejosi?
– Būtė eso, – ruokoujo, – bet daugiau ėš konėgūm. Anėi gvaltas šauk, kad tas esōs pasėlėdieliu
muokslos, korei tēp kalb, kad patis galietom vėskon
kap gīvuolē darītė.
Jolelė tik atsėdūksiejė ėr veizas mon i akis:
– Ar Ontuons pasėlēdės? – klaus.
– Atruoda geriausis žmuogos, senē bamatiau,
jog to nieka naskundīs diel anuo?
– Ak, mamunēlė, kuoks ons gers žmuogos... aš
dėdelē eso laiminga, – ėr švīpsuos... Vuo paskou dar
klaus: – Vuo daktars Mėtūza ar pasėlēdės?..
– Alė fui! Kon to sakā, kad tik vėsė tuokei būtom – anuo darbā poikiausė, tėik tik... kad mėzerėjė
tėkiejėma nator...
Ėr nutėluom...
Ėr kažėkuoks graudis moni pajiemė, ėr klauso aš
anuos gluostīdama:
– Vākūkštāli, ar ėr to tēp mėslėji, kad ėr to, ėr aš
ėš bezdiuonės pasėdariem?
– Nažėnau, mamunēlė, – saka, – mona galva par
maža patē ton parmanītė, alė muokslos aiškē ruoda
pagal ėškastus griautius... Vuo žėnā, mamunēlė, kad
bova tuoks laiks, žmuonės tėkiejė, kad saulė sokas
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aple žemė, vuo muokslėninkā, batīrėniedamė dongo par stėklus, ėr soprata, ėr iruodė, kad žemė sokas
aple sava aši, līgo i vuobūla ismeigtomi vėrbala ėr
ton vuobūla soktomi, vuo dar lek aple saulė.
– Na naujīna. Dombrė mon ton aiškėna, – ruokoujo.
– Dabar vėsims aiško, vuo priš tris šimtus pėnkėsdešimts metu tus muokslėninkus tik tik nasodegėna ont lauža – anėi toriejė sava muoksla klaupėns
atsėžadietė. Tatā konėgā privertė.
– Ba rēkala tēp tėi konėgā struošėjuos. Ne saulė, ne žemė ba dėiva valės nasėsokėnies: jē anuoms
tēp padieta, anuos tēp ėr dara. Nier kuo ton žėnontius žmuonis degintė. Tas rēkals so bezdiuonė
daug rimtesnis.
Jolelė petēs patraukė ėr saka:
– Monėi tēp atruoda, kad jē ėr būtom pondėivalis pėrmus žmuonis sava ronkuoms padarės, tad
kam ons tēp anus padarė, kad anuo vākā vėins kėta
ožmušėnietė pradiejė, vuo ėlgainiou tuokei baisībės
pasėdarė, kad vėinė kėtims kap vėlkā.
Če aš pradiejau ginčītėis. Tėkiejėma muokslos
stėprē mon īr i galva ikimšts. Ėr ruokoujo anā:
– Vėsos bluogoms nu tuo, kad vel‘n‘s pristuojės žmuogo gunda. Jog žmuogos tor laisva valė ar
paskou anuo žėngtė, ar atsėspėrtė, spjautė biesou i
snoki ėr anon nugintė šalėn. Biesa darbs vėsor linstė, vėsor gadintė. Paskou saka, kad pri žmuogaus
sotvierėma ons bovės pri viešpatės prisėstuojės ėr
špetnē anuo darba pagadėnės. Ar esi gėrdiejosi? –
klauso Jolelės.
Jolelė nabova gėrdiejosi, tad aš anā ton pasaka ėr
papasakuojau.
Bova tēp. Puons dėivs, nulėpdės žmuogo, padiejė anon džiūtė ėr pējė ėlsietėis, vuo vel‘n‘s, tas biesos
tatā, pripoulė, pačiopa ton žmuogo, ėšvertė anon
kap ronkuovė, atsėkrėnkštės apspjaudė, apšnīpštė ėr dar bluogiau apteršė, paskou viel ėšvertė kap
bovė ėr pabiegės ilindai i krūmus ėr veiz. Parēt pasėlsiejės pondėivalis, veizas, vuo tas anuo ronku darbelis
gražiūm gražiausē apdžiūvės. Ons pasėlėnkė ont tuo
žmuogaus ėr ėš sava bornuos ipūtė i anuo borna sava
dvasė. Tas žmuogos tik sokrota, pasėronžė – strīkt ėr
stuov ont kuoju. Pondėivalis nusėšvīpsuojė ėr saka:
„Poikē mon pasėsekė padarītė vėsuos žemės karalio“.
Vuo biesos ėš krūmu: ,,Ki ki ki ki...“ – ėr pabiega.
(Tēsinīs kėtamė numerie)

