
L I T E R A T Ū R AŽ E M A I Č I Ų  Ž E M Ė    2 0 2 2   /   1 3

19
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Jolelė sošoka:
– Ak, mamunēlė, tava ta pasaka ruods baisi! 

Ana tėkrā žmuoniūm sokorta. Kas nuoris anon so-
galvuojė, būdams nuogniausē pasėpėktėnės bjaurēs 
žmuogaus darbās. Veiziekėties tatā: žmuogaus vė-
dos, žmuogaus šėrdės – velnė ėšmatas. Če žmuogos 
baisē ižeists, bet ėr pondėivaliou kliovė...

– Kon to sakā? – ėšsėgondau. – Aš papasakuojau 
ton, kad paruodītiuo, kāp biesos vėsor prisėstuo– 
vėsor gadėn. Ons ėr īr biesos, kad dėiva nabėjė.

– Ar namatā, – ruokou ana, – kad tuo pasakuo 
biesos ėš pondėiva jouka trauk, vuo puondėivs nie-
ka anuo darbūm nasopront ėr džiaugas poiki žemės 
karalio padarės?

Mon ėr nablėka kon sakītė. Tuoki radaus līgo 
par galva daužta – šėrdi sospaudė: „Levanuora, 
Levanuora, pati nasopronti, kon kartuojėnti! Vuo 
kuoki ta mona vāks pruotinga, kāp ana vėskon 
kiaurā mata!“ Ėr gėrdo, kāp ana meilē klaus:

– Kuo tēp, mamunēlė, nuoselė nukabėnā? Ar ėš-
sėgondā pati sava šnekuos? Vuo kas būs, ka pradiesi 
paskaitas laikītė? Ta pasaka gera pradė – atskleid 
žmuoniūm galvuojėma. – (Ne, kon dar ėšmėslīs!) – 
Jog tavi nuor agėtatuorė padarītė, vuo agėtatuorios 
tor būtė nu prietaru atsėkratės.

– Nu kuokiūm prietaru?
– Nu tuo tėkiejėma, kor konėgā muoka.
– Prietarā, vākali, – sakau aš anā, – tad īr, jē kas 

tėk, kad katė tau kieli parbiega – tad būs bluogā, 
pėili kam paduovėnuojē – so tou žmuogo sosėbar-
si, sosėpjausi, arba tėkietė, kad kėinuo pėktas akis 
karvē pėina atem, arba biegtė pas kartėninkė sava 
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laimės, ateitėis sožėnuotė, – jė, tas īr bortā. Prietarā. 
Ton ėr bažninčė draud. Bet tėkiejėms, mergelė, īr 
dėdliausis dākts: ėr šiuo žemie žmuogo palaika, ėr 
žėna, kad kėtamė gīvenėmė būsi sotvarkīts kap nu-
sėpelnės, diel tuo ėr keravuojīs nu pėkta, ėr smertis 
tau nabaisos – tėn būs so mīlėmās sosėtėkėms, pa-
ėlsis ėr pakajos.

Vuo mona Jolėjuona kinknuo galva ėr saka:
– Tatā, mamunēlė, nieka ėš tava paskaitūm na-

būs. Jē to tēp galvuoji, tad kāp to šnekiesi pagal tas 
kningelės? Paveiziekės, kas parašīta.

Ėr jiemė sklaidītė, šen tėn skaitėnietė. Tada aš 
druožiau so plaštako i stala ėr tēp paruokavau:

– Aš pasakīso daktarou, kad atsėsakau. Aple 
igiena – jė, bet kuo naėšmanau, tuo šnekietė nagalio.

 – Ons tau sakīs: „Paskaitīk, paskaitīk – ėr pra-
diesi ėšmanītė“.

– „Naskaitīso, naskaitīso“, – pasakīso aš anam. 
Tuo ėr Dombrė nabūtom nu monės nuoriejės. Aš 
jauto, kad če monėi skriauda, krėvėda...

Ana tik atsėdūksiejė:
– Ak, mamunēlė, kuoki to dar senuovėška tabe-

si! Vės anūm ītaka, konėgūm tatā.
Tēp pasakė, ėr tīlam abėdvė. Aš siedo, vuo mona 

ronkas, kuojės kap lakatā. Ana līgėn sava sūnelė bal-
tėnelius ėr tēp keistā diebčiuo i moni. Ėr tēp mon 
pasėdarė baiso, pasėjotau līgo stuovinti ont opės 
kronta, vuo mona doktėrelė, mona šiuos žemės 
dėdėliausė patieka, stomas so sava laivelio nu tuo 
mona kronta ėr plauk šalėn, – vuo aš nažėnau kor... 
Mosiet bovau gan pabalosi, ėr balsos mona tuoks 
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līgo ėš prismaugtuos gerklies pasėgėrda:
– Doktėrēlė, sakīk teisībė: bėjē to dėiva ar ne?
Ana jiemė moni gluostītė ėr sakītė:
– Mamunēlė, balondėli, raminkės. Kam rēk tēp 

struošītėis?
– Alė sakīk teisībė, kon to sava šėrdie jauti, Jo-

lėjuona?
Ana siediejė pri monės ont soula, apkabėna 

moni, priglaudė galva ėr jiemė tīlė ruokoutė:
– Mamunēlė brongiuojė, vargdėinēlė to mona. 

Aš sopronto, kas tava šėrdie daruos. Alė to nabai-
minkės. Jē to nuori žėnuotė, ar aš galio padarītė 
kam skriauda, būtė malagė, apgavėkė, naėštėkėmo 
patė, nakaltūm skundėkė – ne, mamunēlė: aš vė-
saduos stėngsous būtė duora, teisinga, garbinga, 
mīlinti žmuonis. Aš tēp ėr tas mergelės komjaunuo-
lės muokau, kor mon idoutas īr.

Mona šėrdės tik sodunksiejė: vėina maliuodė-
jė so daktaro! Ėr mīlou moni popelė brongiuojė, 
ėr gluosta, ėr pasėdariau nieka nabėšmanonti. Vuo 
aple mona šėrdi līgo dvė gėjė vīniuojės: vėina ma-
luoni – kad ana tēp moni mīl ėr duora vāks tėkrā, 
vuo kėta ėšgonstinga – kāp mon rēk anon soprastė? 
Vuo jē ana i pražūti žėng?

Vuo kāp gelbietė? Anuos pruots kor dėdesnis ož 
mona! Ėr naėškėntiau... ėr paklausiau:

– Ar ėr to, Jolelė, kap tas daktars Mėtūza, mės-
lėji, kad nikuokiuos namėrtingas dūšės nier? Sakīk 
to monėi.

– Tuo, mamunēlė, jog nieks nagal žėnuotė...
Ėr tīlam – kon mačīs daugiau klausėnietė. Ta-

gol... nuors tėik.
Vuo kėta dėina daktars Mėtūza ėr saka monėi:
– Benė doktie īr parvažiavosi apsėlonkītė?
– Parvažiava, – sakau.
– Atēkėt, – ruokou, – abėdvė pri monės vakarė-

nės. Nuoro so tava Jolė pasėšnekietė.
– Tad jau mosiet ana vėina atēs. Matā tamīsta, 

ana mažėlēli atsėvežė, tad aš pri anuo pasėlėkso.
– Alė tagol atsėneš sūno. Aš nuoro anon pama-

tītė. Padiesma mona mėigtamėijie – galies dainiou-
tė, jē nuories.

– Alė ons dėdlē spakainos.
Vuo paskou gėrdo, kāp, nuējės pėitu ragautė, 

ėr saka Labanauskienē, šeimėninkē tatā: ,,Būs sve-
tiūm, pakepk kiaušīnės ėr dar kuo nuoris skanē tēp, 
kad būtom ketorims gana. Žėnā, sāskaita padousi“. 
Paskou Labanauskienė ėr saka monėi:

– Ar nažėnā, kas būs tėi svetē?
Aš ėr joukous:
– Vuo kam tau rēk žėnuotė, ar tau na vės teik?
– Valog svetiūm vaišės. Ar žėnā, tas daktars na-

daug taėšmana: nieka kėta nažėna, kāp „pakepk 
kiaušīnės“, – prīš gera žmuogo tik apsėjouktė. Vuo 
paskou, kāp aš padarau prašmatnē, – palėikt kontėns. 
Jē ons saka: „Pakepk kiaušīnės so lašėnēs“, – tad žė-
nuok – būs kuokėi vīrā mediuotuojē, vuo jē lašėniūm 
namėnavuo, tik prided „Ėr dar kuo skanē“, – tad žė-

Užvėntė parkė. Mukienės Danutės portėgrapėjė
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nuok, kad būs kuoki anuo gerbama muotrėška. Mon 
tēp atruoda, kad benė atvažious Lungės vīresnēsis 
daktars so patė. Tims nuognā nuorietiuo itėktė...

– Diel kuo nuorietomi?
– Aš tau pasėsakīso, Dombrienė, – ruo-

kou.– To esi ėšmanonti muotrėška. Kas če par 
lėguonėnė– pėnkiuolėka luovu. Īr, īr pamazgēliu, 
žėnuoms, sāžėnings žmuogos jog napėls dėiva duo-
vėnuos lauk, tad aš isėtėikiau sau gīva dākta, bet 
Lungie, vākali, kėik gal nutropintė!

Mon līgo kas nu akiūm ėr nutraukė marška. 
„Gīva dākta...“ Vuo tas gīvs dākts – anuos laikuomis 
meitelē. Vuo lėguonā skundas, kad puorcėjės ma-
žas... Ėr dar ana saka:

– Ėr ta naujuojė vīresniuojė napatink monėi – 
par daug īr vėsor kėšonti snapa. Līgo če ta lėguonė-
nė anuos, kap seniau ka īr bovė, – vuo če valdiuos... 
Šėn krėta ar tėn krėta – vės teik jog valdiuos.

Mon tik žondā sotratiejė. Valdiuos! Kāp tatā 
valdiuos? Mūsa! Vuo kas lėguonams skėrta – lė-
guonu! Anei ėr sava kėts prided – ožsėmuok tatā. 
Nutropintė! Vuo ta kročos nalabuojė!

Prikondaus lėižovi. Kon mačīs če pat lerma pa-
kielos, tad tik lapė ėš vėštėninka ėšbaidītė, – vuo 
rēk anon ož oudėguos nutvertė... Ta Labanauskie-
nė biesos žėna ėš koriuos pasvietės če atsėpluovosi, 
tuoki atruodė meili ėr linksma – iēsi lioubi i vėrto-
vė – tujau ėr bapakėšonti kon. Bročkienė tik nasenē 
mon pasakė, kad Labanauskienė do meitelius pen... 
ana gīven gretėmās. Ėr tēp pasėjotau, līgo ėr aš pri 
tuo „gīva dākta“ prisėdiejosi... nu lėguonu bornuos 
batraukonti. Fui! Ėr vėsa mona linksmībė līgo so 
mėglo apsėvėlka, vuo tuoki bovau švėtri radosīs, 
kāp jau apsėsprėndiau atsėsakītė nu tuo, kas bova 
līgo gėrnu kūlis moni prispaudės. Vuo ta dar saka:

– Atēk, Dombrienė, padietė, jog būs pats lė-
guonu šierėms. Skanė pīraga gausi. Aš jau isėdiejau 
i galva padarītė kaldūnelius. Ėr sakīk, ar sėlkė geriau 
kapuota ar rolmuopiūs...

Vuo aš ba kuokiuos okatas sakau anā:
– Kāp ėšmanā, Labanauskienė, kāp ėšmanā, – 

sāskaita ons ožmuok, kuokė pakėši.
– Šėlta douso kaldūnelius ėr ožkondems padarī-

so dar kiaušiu so krienuoms – ar būs gerā? Atēk, 
atēk, pasėvaišinsi: anėi vėskuo nasojies, dar nomėi 
parsėneši...

Ėr staigo pagava moni pėktjoukis: „Darīk, vī-

niuok, sok, – vuo aš tau ėr nasakīso, kas valgīs. Šuo-
kėniek diel mona vāka“. Ėr tuoki verdonti smarkē 
nuėjau nomėi. Ėr tujau vėskon ėštieškiau Jolelē. 
Ana ėr ožsėnešė:

– Vuo prakeiktė parazitā! – pasakė Jolelė. – 
Tuokei kročā īr kap tuos otis, blakės, kor žmuogaus 
kraujo mint.

Vuo Jolelė pagīrė moni, kad nutīliejau – lermas 
nakieliau. Ėr saka:

– Jē ana nakėnt vīresniuosės, tad aiško īr, kad 
vīresniuojė anuos piedas sek, rēk tik anā padietė.

– Padieso! – ėr apsėramėnau.
Jolelė apsėvelka dėdlē gražė soknelė, tēp ma-

jednē pasiūta, kap matiau ont tūm paveikslu pri 
kriaučkas Vambuokalės. Vuo pritėkėms pasiotės! 
Aš ėr šventadėinėška drabuži apsėvėlkau, tik prisė-
nieriau plati kvartūga so šėrdė. Nuejiev. Daktars sie-
diejė atsėluošės krasie, laikraštio apsėskleidės. Vuo 
kad šuoka ėš tuos krasės – kap jauns.

– Draugė Jolėjuona, – jiemė šaukte, – alė, puo vel-
niūm, to dar dailesnė nego mergė būdama! Tas tava 
šetuons mosiet ont ronku tavi nešiuo kap katėnēli.

Mona Jolėjuona ožkaita kap pėnavėjė, bet dailē 
anam atsakė:

– Atsėtink ėr tēp, kap tamīsta, daktarė, sakā.
– Vuo ruodīk šėn, ar gera komunista pagimdē.
Ėr tvierė ton mažėlēli veizietė ėš vėsūm posiu. 

Jolelė ėr če gražē atsakė:
– Kas īr – matuom, kas būs – regiesma.
Aš nuejau i vėrtovė. Labanauskienė jau pīraga ėš 

pečiaus batraukonti, vuo tešla kuočiuotė moni pa-
statė. Klaus:

– Ar jau atvažiava ėš Lungės?
Mat ta vėrtovė, koknė tatā, tuokemė prīstatė kap 

oudėguo, ėr ana nimaž namata, kas prīšakie daruos.
– Ne, – sakau.
– Vuo ar jau kas nuoris īr?
– Īr.
– Kas? Muotrėška? Vīrėšks?
– Muotrėška.
– Atvažiavosi?
– Atvažiavosi.
–  Jauna? Daili?
–  Našpetni... Alė kad tava tėi kaldūnelē tuokei 

mažėlelē!..
–  Puonėškė... Kon mėslėji: daktarienės bornelė 

(Nukelta i 22 p.)
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īr mažītė – līgo so nīkštio pradorta.
Vuo tus kaldūnelius rīso aš... Kad moni jouks 

jem! Labanauskienė žėnuojė, kad aš toro doktėri ap-
sėžanėjosė tuolėi, bet matiosi anuos nabova, ana tik 
posė metu kap pri mūsa pristuojosi. Inešam abėdvė 
indus, veizo – ėr seselė Liuda basiedinti. Ana bova 
siunsta kažėkuo i Lungė, alė, matā, soskoba parva-
žioutė. Tas īr gerā. Pamatė mona doktėrelė tuokė ėš-
sėpostiosė, tuokė linksma, tuokės pruotingas kalbas 
bavadiuojėntė. Ėšejosi ėr klaus Labanauskienė:

– Ar ana na daktarė?
– Tor būtė na daktarė, – sakau.
– Daili mergė...
Vuo mon kad jouks!.. Mergė! Vuo anuos 

vākūkštēlis ont daktara luovo mėigt... Dabar jau 
mon nē šēp, nē tēp. Jē nabūtiuo sava šėrdie nagero 
vardo anuos pavadėnosi, gal būtiuo dabar basėjouk-
dama ėr vėsa teisībė anā ėšdiejosi, bet šėtā ožtaisė 
mon kažėkas borna – nabgalio so ano kalbietėis kap 
so žmuogo – ėr tīlio. Apėnt iēto i kombari, ėr krėta 
mon i ausi vėins kėts žuodis, ėr mona šėrdės kvak-
teliejė: anėi aple moni šnek, no no... na kėtēp. Vuo 
Jolėjuona ded daktarou i galva, kad moni palēstom 

nu tūm mondriūm pareigūm. Ėšejau, siedo ož doru, 
i vėrtovė nēto... tagol šnek. Vuo kon šnek, ėr žėnuo-
tė nanuoro. Apėnt iēto: vuo Jolelė baapsakėniejėnti 
aple tas Ontuona paskaitas diel bezdiuonės. Kažė-
kas ėr sakōs: ,,Jē tas tėisa, kad ėš bezdiuonės, tad 
žmuogos būtom so oudėgo“. Vuo Ontuons sakōs: 
„Grēbk i sava ožpakali ėr rasi ton oudėguos galioka“. 
Tas napasėjotės ėr grēbės, līgo nažėnuodams, kon 
toris. Vuo kad jiemė vėsė jouktėis, vuo kad palēda 
daktars gerklė!.. Ontuons muok! Vuo aš ėr sakau:

– Vuo tas klausies nažėnuojė pasakītė: „Jē žmo-
gaus nogarkaulis prasėded nu galvuos, tad tor ėr 
pasėbėngtė kuokio galioko – nē če oudėga, nē kas“.

– Gėrdat, daktarė, kāp mūsa agėtatuorė šnek?
– Oi Dombrienė, Dombrienė, nuvīlē mona šėr-

di... – atsėdūksiejė joukingā daktars. – Alė klausī-
kėt, če jau daug prikriauta, sieskem.

Ėr baiētonti Labanauskienė:
– Aš nuoro paklaustė, ar mes lauksma daktaru 

ėš Lungės, ar jau lēstė kaldūnēlius i vondėni?
– Alė mes nieka nalauksma – vėrk ėr nešk. Gerā 

sogalvuojē pavaišintė mona sena prietelka. Sosėpa-
žinkėt.

Jolelė atsėstuojosi padavė ronka ėr pasakė sava 
pavardė:

– Jorkienė.
Vuo daktars dar paaiškėna:
– Ėš tuola atvažiava, ėš ož Ruokėškė. Alė ana īr 

tėkros Doliūm vāks. Veiziek, Jolėjuona, naožmėršk 
žemaitėškā. Sieskem, muotrėškelės, pri ožkondiūm. 
Šėlta tujau atneš.

Ēt pri doru Labanauskienė ėr veizas i moni, mo-
siet nuor, kad ētiuo tūm klecku vėrtė. „Somesi ėr 
pati“, – mėslėjo sau. Vuo daktars ėr saka:

– Siesk, Dombrienė, šalėp sava doktėrelės...
Ėr aš, nusėjiemosi kvartūga, atsėsiedau pri sta-

la, vuo ana ėšriepliuojė par doris. Kad tik anuos 
imfarkts natrėnktom! Pamėslītė rēk: tēp pri moni 
ėšsėvertė – vuo šėtā mata moni vėinamė stalė so 
vīresnioujo gīdītuojo siedontė, ėr ana dabar dreb, 
kad aš anuos šnekala pakartuoso. Kartuotė naverts, 
alė rēkies sotvarkītė... Ėr mėslėjo, mėslėjo, kad pri 
lėguonėnės pritėktom sava paršėlis: papjuovē – ėr īr 
šviežiuos mēselės tims, kor gal stėprintėis... Tėik so-
sėdūmuojau, kad nadėdėlē jiemiaus i galva, kon tėn 
anėi šnek, – kažėkuokė kninga dėdlē gīrė, ar „Bruo-
lėška poema“ ana vadėnuos, ar kāp, bet kāp aš anuos 

Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė
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nabovau skaitiosi, tad sava mėslėjau ėr tik vaišėnaus, 
tuos Lungės daktarienės asabuo stuojosīs, ėr sava 
dūmuojau. Ėr staigo daktars saka:

– Alė veiziekės, Jolėjuona, kuoki tava mamunė 
susėgalvuojosi. Sakīk, Dombrienė, aple kon tatā?

„Šėtā poiki pruoga, – pamėslėjau, – rēkala pa-
tvarkītė“, – ėr sakau:

– Mėslėjau aple lėguonėnės kiaulė...
Nusėkvatuojė daktars:
– Atrada kon mėslītė, jog mes natoram kiaulės.
– Tas ėr īr, kad natoram. Galėt jouktėis, vuo to-

rietė rēk. Monėi atruoda, kad kiaulė lėguonėnē rēka-
lingiausis dalīks. Īr teik ėr teik paskėrta. Vuo kėts na-
sovalga sava puorcėjės, vuo lopėnelės atmetamas, vuo 
liekštės plaunont vondėnēlis rėibos. Būtom paršėlis – 
grāžē ėšmėstom, ėr ėš tūm liekanēliu rastomės skanos 
konsnelis – tims pasėžīvītė, korims galem. Tatā nieks 
nanuētom i šali, ėr kas lėguonou skėrta, anam ėr parēt.

– Idiejė, idiejė! – jiemė šauktė daktars.
Vuo aš tēp pasėjoukiau:
– Matā, ėr prasta sanitarė idiejė daktarou i galva 

idiejė.
Ėr tujau če pat bova nutarta nupėrktė paršėli ėr 

šertė. Alė kažėn diel kuo Liuda paprašė aple ton da-
bar niekam, vuo niekam naožsėmintė.

Tatā valguom, klegam šiuokius tuokius joukus, 
kas kon atsėmėnės pasakuojem – kap jau kompanė-
juo. Aš ėr sakau:

– Če vės anėkduotā, alė aš papasakuoso tėkrūm 
tėkriausi atsėtėkėma, kor če pat pašuonie, Doliūs, 
vėsė regiejuom, gėrdiejuom. Tik seselė Liuda tūm 
žmuoniūm napažinst ėr to, Jolelė, kažėn ar baatsė-
mėni Kavuolalė Duomėcelė.

– Atsėmėno, atsėmėno – tuoki pakrīposi vėštelė...
– Vėštelė? Na vėštelė! Kėta ėr golbė baltuojė 

būdama tēp naėštaisīs. Tad bėn romans! Tad bėn 
ėštėkėmībė naregieta nagėrdieta! Doliūm mergelės 
ėr bernelė ėštėkėmībė.

Vėsė tujau sosėciekavėjė, tatā sosėduomiejė, ėr 
paprašė, kad papasakuotiuo ton istuorėjė. Aš, vīne-
lė keik siorbteliejosi, ėr jiemiau dietė vėskon aple ton 
puori, vėskon nu tuos dėinuos, kāp ta Kavuolalė atē-
jė pri monės, to gruomėto nešėna. Vuo kad klausies, 
kad joukies! Vuo jou klausuos, jou, ruoduos, žmuo-
gou ėš gerklies trauk. Ėr aš maliavuotė... ėr malia-
vuotė – kāp šnekiejė, kāp atruodė, kāp drebiejė... kol 
tas Kermuošios apsėkabėnės pabočiava ton sava Ka-

vuolalė ėr nimaž nacīpdams, stuorā, vīrėškā pasakė: 
„Mona šėrdės, tava šėrdės – tagol būn vėina šėrdės...“

Gerklie mon ėšdžiūva, seilės sosėplakė, net ož-
dososi radaus. Daktars kvatuodams pliauškėna ron-
kuoms ėr šaukė: „Brava, brava!“ Seselė Liuda moni 
pabočiava sakīdama:

–  Dėdlē diekou. Kad palinksmėnā, tad palinks-
mėnā momis, Dombrienė.

Pabočiava moni ėr Jolelė tardama:
– Ak to mona mamunēlė, to pasaku sakītuojēlė! 

Tik seniau tava pasakas bova aple papartė žėida, 
aple puo Telšiūm kelė palindosi žemaitiu karalio, 
aple slėbėna ėr Nagli, aple steboklinga karda... Vuo 
pasėruoda, i kon to veizīs, kon matā – vėskon gali i 
gražė linksma pasaka paverstė.

Ėr daktars gīrė ton mona šnekala, ėr seselė Liu-
da pritarė. Tada pasakiau:

– Diekou ož tus žuodelius, alė kad gerklie ėš-
džiūva – ēso karštuos erbetas ėiškuotė.

Ėr ėšejau i koknė. Vuo Labanauskienės nabeson, 
vėrtovės indā sotvarkītė. Narēk ėr nuorietė: benė 
siedies par nakti pri poudu, kor jiedals ėšjiests, kada 
puonā linksmėnas – dabar na tėi laikā. Gerā, kad 
karšta vondens vėsuokė palėka. Prisėpīliau erbetas, 
če pat stuoviedama stėklėnė ėšgieriau. Prisėpīliau 
ontra – grinžto anims pasiūluotė. Radau anus 
dėdlē sokrėtosius kažėkon ruokoutėis – ėr, mon 
iejos, nutrūka ta kalba. Aš ėr sakau:

– Matītė, būso sotrokdiosi – gal mon pasėšalintė?
–  Gali nasėšalintėis – če nikuoki paslaptės. Mes 

kalbiejuom aple tava muokiejėma pasakuotė... Gerā 
būtom, – ruokou daktars, – jē ton, kon pasakuojē, 
ožrašītomi.

– Ožrašītė gal, – pridoudo aš. – Būs Jolelē at-
mėnėms korėn dėina. Alė rašīms īr mon gan sunki 
pruocė, vuo laika, kāp žėnuot, sava darba dėrbdama 
na kon batoro, vuo ronka nier tuoki šmaikšti tas lė-
taras braižītė kap tamīstas, vīresnēsis gīdītuojau. Vuo 
ėr puopieriaus ėr rēktom namažā – vuo tas kaštou...

Anei klausies ruods rimtā – tik, aple ton puo-
pierio pasakios, Jolelė prasėjoukė, jiemė moni 
gluostītė. Švīpsuojuos ėr seselė Liuda. Vuo daktars 
sožvėngė līgo jaunotis vaikēzos, šuoka ėš vėitas, ėš-
traukė rašuomōji stalčio, čiopa ėš anuo tris stuorus 
sāsiovėnius – alė stuorus, par pėršta stuoroma – ėr 
padiejė prīš moni šaukdams:
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– Dombrienė, rašīk, braižīk, peckiuok. Kėik bapa-
rašītomi, puopierio aš statau – nimaž nakaštous...

–  Ėr ėš alguos naėšskaitīsi? – klauso kap ėr pa-
sėčīdīdama.

– Šėtā kor praktėška žmuogīsta! Naėšskaitīso, 
Dombrienė! Garbies žuodis! Gėrd vīresniuojė seselė.

Ėr sodavė mon par pieti. Ėr matiau, kad ons 
jau kuokė naujė mėslė nusėtvierės, – ėr apėnt līgo 
kuoks baugis parējė par mona šėrdi, ėr, nuoriedama 
pasėtėkrintė, sakau:

–  Alė aš jau nikuokė egzamėna rajuonė nalaikīso...
Vuo ons apėnt žvėngtė. Kad sens žmuogos tēp 

skardē jouktomės, nabovau sava omžiou gėrdiejosi. 
Ėr saka:

–  Na rajuonė to dabar egzamėna laikīsi – ėr pati 
nasėžėnuosi egzamėna laikonti. Pakliovā, Dom-
brienė, pakliovā.

Aš tuoki nagera radaus, līgo kuoki pakala bū-
tom mon i vėršogalvi ivarės, – kuoks tatā dabar būs 
egzamėns? Sorinkau indus, nusėnešiau i vėrtovė. 

Ana, matā, ėš tuos zlastės pabiega. Jē daktars so 
seserims, so sanitariems baliavuo, vuo anuos na-
kvėitas – tagol patis ėr indus sosėmazguo – tuokės 
vėišnės. Gal anuos ėr teisībė. Nurinkau nu stala, 
somazguojau, kad nasakītom: „jiedė kap puonā, 
vuo ėšējė kap kiaulės“. Grinžto i kombari, vuo tatā 
Jolelė jau pamaitėnosi sava vaiki, – tas tuoks raš-
kažnos, tik joukas, tik borboliou, vuo akelės žėb, 
vuo skroustelē kap numaliavuotė, daktars anam so 
pėrštās prīš nuoselė spraiga ėr vėsēp šnekėn. „Ėš kor 
to tēp ėr muoki?“ – mėslėjo sava šėrdie. Mėzerėjė! 
Anuo doktie jauna pasėmėrosi, sūnos karie žovės, 
pats vėins kap pėrštelis, vuo ploš, vuo stuoruojės, 
vuo tik veiz, kamė kon gera padarītė. Kad ons bū-
tom tėkons, anam dongou pėrma vėita būtom, vuo 
ons tik gėras esōs tėkros tarībėnis pilietis ėr talėntu 
atkasėnietuos. Nieka napadarīsi.

Kāp jau sogrinžuom nomėi ėr mažėlēli nimaž 
naatsėbodosi pagoldiem, Jolelė prikėša mon sava 
skrousteli ėr saka:

– Pabočiouk moni, mamunēlė, padiekavuok, 
kad tavi ėšratavuojau, ėšgelbiejau ėš agėtatuorės pa-
reigūm.

Aš anon pabočiavau ėr sakau:
– Jē to ton padarē – diekou, bet sakīk, kuokės 

naujės pinklės mon rezg tas makals.
– Diel tuo tau narēk rūpintėis. Ons galvuo, kad 

jē to vėskon, kon pasakuoji, sorašīsi, tas gal būtė ėš-
spausdints, – tatā to pasėdarīsi rašītuojė.

– Kas? Ar aš tatā pasėdarīso rašītuojė?
– Nojė, nojė...
– Diel tuos dornuos pasakas aple Kavuolalė?
– Nesėstruošīk, mamunēlė, ta pasaka īr gerā pa-

pasakuota. Jē to tēp parašīsi, kap šneki, – atspaus-
dins tėkrā.

– Atspausdins? Ne mosietās!
– Jė jė, – ruokou ana, – ėr būs tau egzamėns. 

Mat, rašītuos so kėikvėino kningo vės laika ėr laika 
egzamėna – ėr vėsė sprėnd, ar ons če gerā parašė, ar 
kėtēp rēkiejė.

– Vuo kad anėi nasolauktom! Aš nikuokė eg-
zamėna nalaikīso. Aš nikuokiūm kningu narašīso. 
Rašīk, tėik vark ėr dar mėslīk, kad če egzamėns... Pri 
kompanėjės kon pašnekietė, palinksmintė – kėts 
ruokunds, bet spausdintė tuokius niekus!

– Alė, mamunēlė, če nier kuokėi niekā, če dėdė-
liuos žemaitiu ėštėkėmībės istuorėjė – če ėr joukin-
gā, ėr graudē klausītėis.

Opalis. Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė
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– Narašīso! Narašīso! – šaukiau. – Nanuoro ni-
kuokė egzamėna.

– Rašīsi, mamunēlė, rašīsi.
– Narašīso, doktėrelė, narašīso.
Tēp ėr atgoliev, vės basėerzēlioudamas, – ana 

linksmā joukies, vuo aš ont krašta apmauda laikiaus. 
Jau tėi muokītėijē! Anėi tik ėr veiz, kāp žmuogo ap-
siestė, – ėr šuok, kap anūm sakuoms, kap anėi grajėj.

– Narašīso, Jolelė, narašīso!
– Alė rašīsi, mamunēlė, rašīsi!
Tēp ėr ožmėguov: aš vės šnėbždiedama „narašī-

so“, vuo ana – „rašīsi, rašīsi“.
Vuo kėta dėina dar aiškiau pamatiau, kuoki ta 

īr muokītu vīru meilė. Kad muotrėška, jē jau tor 
žmuogo valog šėrdėis, tad, žėnuoms, poldėnie, 
meilėnas, nabėšmana, kāp anam itėktė. Bet vīrėšks 
kad tēp poldėnietom! Bova Jolelē vīra isakīta, kāp 
atvažious pri monės, tujau biegtė pri tilipuona ėr 
skombintė anam, kāp nuvažiava, kāp mažėlēlis, kāp 
ana pati. Puo trėjūm dėinūm apėnt šaukėms pri ti-
lipuona, – gerā, kad nažėnuojau, būtiuo mėslėjosi, 
kad anam kas atsėtėka. Vuo šėtā kėta dėina puo tūm 
vaišiu ėr atēt tuoks ėlgiausis tiligrams, kor vadėnas 
laišks, kad ana ož ketoriūm dėinūm važioutom, kad 
siestom i dīzeli Lungie, kad ėšlėptom Radvėlėškie, 
kad ons lauksis tėn so lengvo mašėno. Džiaugiaus 
so ašaruoms. Kuoks tatā mona vāka gīvenėms, kuo-
ki laimė! Jog ėr Muotiejos, ėr Juons ruods mīliejė 
moni, bet tuokiūm štoku, poldėniejėmu – nē galie-
jė ėštaisītė, nē anims i galva būtom atējė tilipuonus 
draskītė ėr tuoki pėninga muokietė, kor dounā ke-
liuoms dėinuoms ožtektom. Jog žėnuojau, kad Jole-
lė tories ėšvažioutė, alė tēp šėrdi sospaudė, kad šėtā 
ėr nabregieso sava tūm paukšteliu... Vuo dar kėts 
dākts jiemė staigo gniaužītė mona šėrdi līgo kuo-
ki šalta ronka. Jog tas mažėlēlis Juonelis tėkriausē 
tabier nakrėkštīts – ožregėstrouts kap kuoks ma-
žos paršėlis ėr gīven... ėr augs na krėkštiuonis. Ėr aš 
anuos statē paklausiau:

–  Jolelė, – ruokouju, – sakīk mon teisībė, ar 
tava Juonelis bažninčiuo krėkštīts?

Ana paveiziejė, paveiziejė i moni ėr trumpā aiš-
kē pasakė:

–  Ne.
–  Tad tas brongiausis popelė īr nakrėkšts?
–  Nakrėkšts. Vuo diel kuo ons torietom būtė 

krėkšīts? – švīptēliejė, tēp ton žuodi nažmuonėš-

kā apsokdama. – Jog to, mamunēlė, žėnā, kas anuo 
tievs. Ontuons īr partuorgs – gražē atruodītom, jē 
partuorgs sava vāka neštom i bažninčė.

– Alė, – sakau, – anam nimaž patem narēk neš-
tė. Jog žėnā, kad ton padara kūmā. Gal jog nasė-
skelbtė – baliaus nikuokė nakeltė.

– Juonelis atbaliavuots.
Juonelis atbaliavuots ba krėkšta!.. Ėr ta šalta 

ronka mona šėrdi gniauž vės stėpriau. Jog īr pasakī-
ta, kad vākā, mėrėn ba krėkšta, ēt i atklanės... Vuo 
nieks nažėna, kas kada – krimt sens, krimt mažė-
lēlis... Vuo kėik tatā ožsėsok smaugā ėr kėts kuoks 
baisoms... Napasėjotau, kāp mona akis apsėrasuo-
jė. Aš kalbiejau tīlė tīlė, mona borna tik tik prasė-
žiuodama vapiejė. Ėr matau, kāp mona Jolėjuona, 
klausīdamuos tuo mona vapėsė, līgo pabala– bor-
nelė ožspaudė ėr veiziejuos i vėina vėita. Vuo paskou 
pasakė atsėdūksiejosi:

– Mamunēlė, aš žėnau, kuo to nuori.
Ėr tīl, vuo aš tik veizo ėr klausaus, kon ana pa-

sakīs.
– To nuori, – ruokou ana, – kad aš Ontuonou 

nažėnont ton maža mažėlēli imtiuo ėr pakrėkš-
tītiuo.

– Padarīk tēp, Jolelė brongiuojė! Padarīk tēp! – 
jiemiau šauktė.

Vuo ana kažėkāp sragē pasakė:
– Tuo aš padarītė nagalio. Aš nikumet nieka na-

darīso ož nogaras Ontuonou, diel tuo, kad nanuo-
ro, kad ons kon darītom ož mona nogaras.

– Alė tas vāks īr na tik Ontuona, bet ėr tava. Jog 
muotina, kori pagimdė, dėdesnė tor teisė...

– Ak, mamunēlė! Jē žmuonis baras, tad anėi sava 
teisiūm vės ėiška, – ėr pasėdara pekla. Vuo vedo so 
Ontuono gīvenav vėinībie. Ons daug daugiau dreb 
diel monės nego aš pati diel savės. Ėr to, mamunēlė, 
nuori, kad aš darītiuo kon pasėslieposi nu sava tuo-
kė gera vīra. Jē aš tēp tėkietiuo kap to, tad rasiet ėr 
padarītiuo – nažėnau... Bet aš sotinko so Ontuono 
ėr tēp mėslėjo, kap ėr ons mėslėj. Tad kam darītė 
ton dvėguba malagīstė?

No ėr pasakė!.. Pasakiau ėr aš:
– Ēso vuožka pamėlžtė.
Nuejau i tvartėli, ton vuožka melžo, vuo mona 

šėrdės kap i kuoki dėdėli vondėni ikrėtosi. Kon darī-
tė? Mon žmuonis sakė, kad Mažrėms sūno ėšvarės. 
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Mažrėms pasakės: „To ba monės – aš ba tavės! Kad 
kuojės nabkeltomi! Badėivis mon smėrd ėš tuola“. 
Vuo Jezau! Kad Jolelė kuojės nakeltom! Kor tuo-
ki mon gera, ėr mon, ėr kėtims. Vuo jog ėr viešpats 
pasakė: būkėt gerė. Tad kāp aš anā galietiuo būtė 
nagera, ka ana īr mon kap ta saulelė gėidrė dėinelė, 
kap tas mienėsēlis, patekiejės tomsė naktelė... Tėi 
muokslā tuokės prīšingas mėslės idiejė anā i galva; 
alė īr ėr kėtė muokslā – ėr žmuogos vėinēp galvuo, 
paskou ontrēp atsėvert... Ėr Jolelė gal atsėverstė. Rēk 
melstėis... Pati ėš savės ana pasakė: „Tuo nieks nagal 
žėnuotė“. Rēk melstėis. Pamėslėjau – ėr tas šalts von-
dou aple šėrdi kap ėr drungnėsnis pasėdarė.

Vuo šėtā kas bova paskou, kāp ana ėšvažiava... 
Ēt par galva ėr ēt, ėr stuov tas paveikslos mona akies 
so vėsās viejė pūtėmas, lapeliu uorė svīravėmās, so 
porvīnēlė blėzgiejėmo...

Prīš gala bovėma ana tonkē lioub ėšbiegs tā i 
lėguonėnė, tā pri kėtūm pažinstamu, tā i bėbliuo-
tėka, kor so bėbliuotėkėninkė kalbas bagalėnės. 
Tatā Juoneli ožmėgdiosi laukė, inešiau i truoba, 
pati nubiegaus daržuoviu pasėrautėis. Vuo tatā, 
kāp dėivs taisė, prabaštēlis baēnōs pruo šali. Ēt i 
koprelė sosėmetės, so lazdelė pasėromstiuodams, 
vuo kuoks seniau bova! Natuolėi grapa krėtės – 
trēto lioub važious blėzgontemė vežėmė, kor va-
dėnas pajetuons. Vuo dabar mėzerėjė vėsā – jog 
ėr nabiprimata. Pasveikėnau – pažėna. Če mon 
švīst, kap daktars saka, idiejė par galva, – ėr tujau 
ba īžongas sakau tēp ėr tēp: „Nuoro vakūkštēli pa-
krėkštītė, ėr kad lapė nasoluotom“. Ons atsėdūk-
siejė ėr tēp paruokava:

– Vargė mona, vargeli! Aš tuo padarītė naga-
lio. Matā, Dombrienė, jē tava Jorkūtis nugėrstom, 
dėdėliausis škondals būtom. Jog žėnā, kuoks pa-
siotės balševiks īr.

Mon akis ašaruoms apšuoka:
– Tieveli, aš anuo nagalio palėktė nakrėkšta, gal 

kuoki lėga prišuoktė, ėr kas būs so anuo brongė dūšelė?
Ėr dar īr tas dalīks, – ruokou ons, – kada vāka 

krėkštėji, ėr tievā, ėr krėkšta tievā pasėjem pareiga 
augintė krėkštiuonėškā, vuo če... kap Jorkūtė vāks 
būs muokuoms?.. Ėr... tava doktie ba šliūba gīven 
so anuo tievo.

Vuo dėivė! Kāp mon šėrdi sospaudė, ašaras tik 
rīno, vuo tas ėr ruokou:

– Narauduok, Dombrienė, nanusėmink, – ėr 

padiejė mon ronka ont galvuos. – Tava, – ruokou, – 
gerė nuorā, viešpats tavės pasėgailies. Pakrėkštītė gali 
ėr pati – so vondėnio. Ar tori švėnsta vondens?

– Natoro, – sakau.
– Biek nomėi, pasėsėmk tīra vondėnelė i švari 

indeli; ton če pat pašvėntinso ėr pamuokīso.
Kap vies nuliekiau, parliekiau ėr prašau maldaujo:
– Tieveli, so sava ronkelė... padarīk ton, balon-

dēli, padarīk!
Ons apėnt atsėdūksiejė:
– Tagol būn, viešpatie, tau ont dėdesnės gar-

bies! – ėr palenkė galva.
Nieks namatė – ni lapė nasoluojė...
Vakarė Jolelė ėr saka joukdamuos:
– Kuo to tuoki linksma, mamunēlė, ar kad vedo 

ėšvažioujav?
Vuo kad mon pasėdarė nagerā! Kon sakītė... kāp 

sakītė? Mona šėrdi bova apjiemosi linksmībė ėr ramī-
bė, ėr ton linksmībė gavau par apgaulė... Sotrėkau, 
soglomau... alė pagalvuojos „tagol būn pondėivou ont 
garbies“ – jog tatā diel tuo popelės dūšės tēp rēkiejė 
padarītė – atsėgrēbiau... alė jau junto, kad nabšvėto 
kap švėtiejosi, ėr pasakiau kažėkāp sosėjoukosi:

– Rēk džiaugtėis tou, kon toriejē. Vuo kad na ta 
istuorėjė so tou mona nē šiuokio, nē tuokio laiško, 
tatā jē nabūtiuo parašiosi, nabūtiuo gavosi jodoms 
pamatītė. Diekou tau, balondēli, diekou, kad atva-
žiavā, kad soramėnā moni... Sotvarkē... Atruoda, 
kad dabar jau nikuokiuos kvailīstės nabipadarīso.

Ėr vėskas tas bova teisībė... vuo paslaptės bova 
tarp vedėms... ėr mon atruodė, kad aš kuokė sėi-
na pastatiau: ana vėinuo posie, aš – ontruo. Vuo 
ta mėzerėjė brongiausė apkabėna, nubočiava, nu-
gluostė moni, alė akorat tēp, kap omžėnatielis anuos 
papunēlis lioub darītė... Ėr tēp gražē pašnekiejė, kad 
ana dėdlē nuor, kad aš pri anūm gīventiuo, kad On-
tuons moni mīl. Ėr bova tuoki maluoni, tuoki pri-
tvalni... līgo aš anā nikumet nabūtiuo šėrdėis ožda-
vosi, līgo ana būtom ožmėršosi, kuokė aš anā gieda 
bovau padariosi... Ėr aš sakau:

–  Kuoki to gera, Jolėlė, kuoki to atlaidi, kap to 
nieka bluoga nabatsėmėni!

– Ak, mamunēlė, – pasakė ana, – kuokė īr dėdliau-
sė laimė, kad to gīva tabesi, kad tau nieks nieka bluoga 
napadarė! Kad to muoki ėr gali tuokės joukingas 
istuorėjės pasakuotė... Tik rašīk, balondēli, rašīk 
vėskon, kon matā, kon gėrdi, kon jauti.
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Ėr apėnt gluostė ėr bočiava moni. Tad aš jiemiau 
bliautė – tuoks griaudis moni pajiemė diel tuo, kad 
ana moni tēp bagalėnē mīl ėr kad...

Vuo tatā dar atējė laišks ėš Ontuona, kor bova 
vėskas sorašīta, kap ėr tamė tiligramė, dar vėsuo-
kėi prisakīma, kāp važioutė; gavės lėngva mašėna, 
vuo anam īr rēkalūm tarnībėniu i Šiaulius – tėn 
ons pasėtėksis; ėr kad nasošaltom, ėr napavargtom, 
ėr, ruokou, mūsa mamunēlē nubočiouk ronkelės... 
Tēp ėr parašė – sava akėmis matiau... Ėš kor to tēp 
ėr ėšmuokā, – mėslėjo sau vėina, vuo sopronto, kad 
moni tēp šienavo ėš tuos meilės sava žmuonelē... Ar 
ons tēp bova ėš maža pratėnams (nimaž tūm tievūm 
Jorkūm napažėnau, saka, našpetnė bovė žmuonės), 
ar ėš muoksla tuoki sopratėma īr gavės...

Tatā mona Jolėjuona sosėpažėna so kuolūkė 
pėrmėninko – tas tor mašėnēlė, prižadiejė nuvežtė. 
Paskotėnė dėinelė praūžė līgo sapnie. Biegiuojau, 
skalbiau, džiuovėnau, dailėnau, dieliuojau dākte-
lius, – vuo tuoki ana maluoni; vuo jou ana maluoni, 
jou monėi tuoks nageroms krūtėnie... Aš padariau 
ož nogaras...

Važioujem tatā, siedam tuo mašėnuo, ton vai-
keli aš laikau kliebie, ons moni jau pažinst – veizas 
akelės ėšplietės... „Juoneli, – sakau aš sava šėrdie 
anam, – to jau dabar tėkros Juonelis, nabipramints 
kap šonelis, vuo pakrėkštīts...“ Ėr staigo, kāp če pa-
sakios, – no tuoks, kap dabar saka, nusėstatīms šuo-
ka i galva, ėr aš sakau anā:

– Gal to, popelė brongiuojė, ėr pīksi ont mo-
nės, alė aš tau vės teik pasėsakīso, kon padariosi: aš 
nanuoro ož nogaras, vuo kad mon sāžėnė nadavė 
ramībės... tad aš...

Kažėkap mon gerklie staigo ėšdžiūva, ėr tēp na-
gerā pasėdarė, kad tuoki dākta sava vākou prisėpa-
žintė tēp sunko.

Vuo Jolėjuona ėr saka ramiausē:
– Mosiet Juoneli pakrėkštėjē.
– Nojė... – sakau.
Vuo ana tēp paruokava:
– Kap to, mamunēlė, stuoruojīs, kāp rūpėnīs.
Ėr tīl – tīlo ėr aš. Paskou ana saka:
– Ož kon mon če pīktė, vākou nieks bluogs nu 

tuo napasėdarė.
– Pasėdarė tik gerā – ont vākūkštēlė dabar īr 

dongaus maluonė.
– Tagol sau būn, – somormiejė ana ėr nusėšvīp-

suojė.

– Ėr mona sāžėnė rami, – pridiejau aš.
Tad ana prisėlėnkė ėr pabočiava moni. Kap ton 

rēk soprastė? Ar ana tā padiekavuojė monėi? Nablė-
ka laika kalbuoms – privažiavuom stuoti. Atšnīpštė 
tas vadėnams dīzelis, tuoks ipatings traukėnīs, aš 
anon bovau matiosi tik ėš tuola. Kāp padarė ton 
gelžėis keli, būdama Lungie, bovau so ketās nuējo-
si pasėveizietėis tūm cūdu, steboklu. Dabar vėina 
mėnota bovau išuokosi pamatītė ton vėdo. Pri ėlga 
siaura kaliduoriaus, kor tik kėts paskou kėta žmuonis 
tagal stumtėis, gražiausė mažītē kombarelē, siedietė 
minkštiausė, jē nuori, goliek – paronkės pakelamas, 
ėr stalelis tarpė. Apmetosi vėskon akėmis, pouliau 
laukuon, kad nanuvežtom ba bėliuota,– saka, dėdė-
li štruopa ožded. Ėr nuvažiava mona popelė bron-
giuojė – kap kuoki tėkriausė konėgākštienė.

Vuo laikā! Vuo parmainas!
Ta pati mašėna parlakėna moni nomėi.
Truoba bova līgo prialsouta tūm mona paukš-

teliu. Kėikvėinamė dāktė matiau anūm brongius 
veidelius – ėr ruoduos, gėrdo Juoneli borbolioujint, 
Jolelė joukontėis, ruoduos, junto anuos ronkelės 
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moni gluostont, bornelė moni bočioujint. Vuo tėn, 
mašėnuo, kad ana moni pabočiava, ar tatā ana mon 
padiekavuojė – ar gal tik monės pasėgailiejė... Kad 
to, žmuogau, ėr muotina būdama, nagali i sava vāka 
šėrdi ilinstė – veizīs, šuokėnieji aplinkou, spieliuoji, 
vuo tėkra nieka nažėnā...

– – – – – – – – – – – – – –  

Jolėjuona, laikīkės!.. Dongos griūn, žemė plīšt, 
tava muotina kūli ėšvertė – strėkt atsėstuojė, plaukā 
šiaušas, vuo šėrdie linksmībė. Dabar aš jau našau-
ko tavi parvažioutė, nuors būtomi mon bagalėnē 
rēkalinga – to ėr tava Ontuons. Alė vėina karta pa-
sėmuokiosi, tatā apsėjoukosi so anou laiško, stuo-
ruosous, stėngsous parašītė aiškē, kuokiuo naujuo 
makalīnie atsėradau, – alė šin karta eso pėlna ener-
gėjės, ėr mona baimė īr na tuoki, kap šėrdi kondon-
tis ledā, alė žėnā, vākali, tuoki baimė somaišīta so 

tėkiejėmo. Trumpā trumpā apsakīso tau vėskon, 
kāp bova nu tava ėšvažiavėma dėinuos. Vėsū pėrmo 
bova dėdeliausis škondals so Labanauskienė. Vuo 
basarmatė! Pamėslīk, Jolelė brongiuojė, ana vuogė! 
Skėrama lėguonams maista nešė lauk, vuo tēp godrē 
darė – nē mona akis pamatė, nē ausis ėšgėrda, nē 
nuosės ožoudė, vuo tik tuoks žmuogos, kap seselė 
Liuda, tagaliejė sosektė. Vuo lerma bova! Jē nabū-
tom ož ronku nutvierė – būtom ėšsėsokosi. Vuo 
kuoki našluovė ont vėsa persuonala! Jog galiejė pa-
mėslītė, kad matiem: „Žėnuojė – tīliejė, padiejė diel 
tūm skerstoviu – fui!“ Gana, gana!.. Daktars Mėtū-
za pėlks pasėdarė, mėzerėjė... Tuos vėsuos smarvės 
aš tau i nuosi nalēso, naaprašėnieso: ana top, vuo 
anuos vėituo īr nauji, ruods ėšmanonti muotrėška 
ėr tėkrā paduori. Alė tas vėsks pri mona rēkala na-
priklausa. Vuo monėi tēp bova.

Atėdardiejė so tuokio seno maskvičio do ka-
žėkuokėi prantā – vėins senesnis, keik praplėkės, 
joukingas nadėdeliuos morzelės, vuo ontros jauns, 
so dėdelė nuosė, so dėdeliausēs plaukās – kap šėi-
na kopėto. Anei, matītė, daktara iprašītė, atvežė 
nupėrkė naujė radėjė. Gėrdiejau pati, kāp anėi 
pasėvėišiejė baudies važioutė, vuo daktars Mėtū-
za ožsėspīrės naėšlēda, sakīdams: „Ėšvėrso kavuos, 
ėšgėrsat liaudės kūrības gabalēli“. Paskou kaliduo-
riou, līgo niekou nadiets, soradės moni ėr saka:

Žėnā, Dombrienė, kas īr tėi vīrelē?
– Ar tėi, kor ton radėjė atvežė?
– Nojė, nojė.
– Vuo ėš kor aš galio žėnuotė? – sakau.
– Tatā rašītuojē.
– Ar kor kningas raša?
– Jė jė. Tas jaunesnēsis īr pri laikraštiūm.
Tagol būn, – mėslėjo sau, – vuo mon kas? Vuo 

daktars dar saka:
– Anei nuognā žėngeidė tuokiūm dabartėniu 

pasaku. Atēk, – saka, – papasakuosi aple Kavolalė 
ėr Kermuošio.

– Kad aple ton šėrdi pacīpautiuo?
– Jė jė, pacīpauk, pacīpauk... Jog atēsi?
Tēp mon nē šės, nē tas... Napažinstamis... dar 

rašītuojē – bronts anus žėna, kāp anėi i moni vei-
ziesas. Matā, so pažinstamās ožstalie, pri kompa-
nėjės – vėins saka, kėts saka – ėr igauni žmuogos 
okatas pajoukoutė. To žėnā, vākali, kāp mon tink 
joukus, špuosus pruovītė. Vuo če kažėn diel kuo na-
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traukė. Alė, Jolelė, brongiuojė, tuo daktara pažintė 
nagaliejau. Tēp meilē prašė – kap jauns jauna ou-
gautė i gėrė... Ėr mon atsėrada okata.

Dabar klausīkės, kas bova tuoliau. Atejau, anėi 
kava bagėrkšnuojėntis, i ton kava ėš botelė pa-
sėpīliuodamis... Aš bovau gėrdiejosi, kad tėi rašī-
tuojē gan ėšgerontis īr, alė kad kas i kava ėš botelė 
pasėpīliuotom, tuo nabovau matiosi. Joukas, šnek, 
kažėkuokius anėkduotus pasakuo, kėtus maskuolėš-
kā. Apėnt radaus nē šiuoki, nē tuoki. Tas praplėkės 
rašītuos ėr jiemė pasakuotė, kāp ons pėršuos, jauns 
būdamas, alė dar vėsā jauns, ar aštouniuolekas metu, 
vuo pana jau bovosi augosi, bet ons tuo nasopratės. 
Vuo ons anā patėkės. Ėr staigo ons sožėnuojės, kad 
ana trisdešimts ėr dar kėik!.. Kāp ons nažėnuojės, 
kor poltė, kor slieptėis... Ons dėdlē joukingā pa-
sakuojė. Ėr mon tuos kavuos davė, alė ėš tuo bo-
telė nalēdau pėltė. Bet ėr ta anūm kava, vadėna-
ma tėkruojė, tor kėpša rauga: šėrdės raduos tuoki 
līgo jaunesnė, vuo akis švėisesnės. Ėr žėnā, Jolelė, aš 
anims ėšsakiau ton vėsa istuorėjė aple ton mėzerėjė 
Duomėcelė. Pasakīso tau teisībė: kāp aš pradiejau 
aple ton dėktavuonė konėgou– ėr tuo konėgelė 
mėzerėjės rūstībė, – ož pėlvūm laikies, prastā kal-
bont. No, tēp isėsmagėnau, kad so mažo partrauko 
lig pat Kermuošiaus parvažiavėma ėšdiejau. Dėdlē 
anims patėka. Tas praplėkės rašītuos vėituoms net 
akis šlousties, tēp graudėnuos diel tuos Kavuola-
lės. Vuo kad joukies, tad tīlē bornas ožspaudosis 
laikīdamis. Mon atruodė, kad tatā nanuor monės 
trokdītė. Vuo tas jaunesnēsis vėinuo vėituo smarkē 
sožvėngė – tad daktars tik ronkuoms pamuojė, 
sošnīpštė: tšššš... tšššš...

Ėšbeldiau. Vuo ta atvežtuojė skrīnalė stuo-
viejė pri mona šuona – i akis mon nalinda. Anei 
nuognā monėi diekavuojė – līgo aš būtiuo anus 
apduovėnuojosi tortinguoms duovėnuoms. Tas 
jaunesnēsis ėr saka:

– Kažėn, kāp če tuokė pasaka pavadintė?
– Vėins dainiou aple šėrdi vėinuo posie jūriu 

mariu – kėts ton pati kėtās krontā vakštiuodams, – 
ruokoujo aš.

Vuo daktars ėr saka:
– Dainie aple šėrdi.
– Jė, – sakau aš, – toudo dainiou, vuo kėtė 

aplinkou tonciavuo.
Vuo tas jaunāsis rašītuos, ėšsėjiemės kningelė, ėr 

ožsėrašė: „Dainie ėr toncios aple šėrdi“. Aš bovau 
pastebiejosi, kad ont stala prīš moni stuoviejė tuoks 
dāktelis: pīpka – na pīpka, somtelis – na somtelis. 
Aš dar pamėslėjau: kuoki tatā keista pelėnėnė, – ėr 
nieka, nieka nasopratau. Vuo to jau tėkriausē nu-
manā, kas tas bova. Vuo tėi bjaurībalē bova sosė-
muokė, ėr klausīkės, kuokė anėi mon štokā ėškėrta! 
Alė jau 10 valonda, ėr napasėjotau, keik prirašiosi, 
vuo privargau barašīdama. Ėr to rasiet būsi jau pa-
vargosi baskaitīdama, tad pasėlsiek, diel tuo kad 
daug daug dar toro pasakītė. Dabar spieliuok vėina, 
kas mon atsėtėka, kuol gausi kėta laiška, vuo paskou 
pasakīsi, ar bovā atspiejosi.

Dabar aš dedo jums vėsims trims gražiūm la-
būm dėinūm ėr pasėlėikto Jūsa mīlėnti –

mamunēlė Dombrienė.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Brongė mona vākalē Jolelė, Ontuoneli ėr Juo-
neli popelė!

Dabar rašīso tuoliau, kāp vėskas bova, mėslėjo, 
kad dėdlē laukat ėr nuorat žėnuotė. Tatā bova tēp. 
Saka mon daktars Mėtūza:

– Ar nanorietomi, Dombrienė, pasėviežintė so 
lengvo mašėno i Lungė?

– Ar aš tatā? – klauso.
– Nojė, nojė, to, Dombrienė.
Nikāp nagalio soprastė, kam anam rēk, kad aš 

viežintiuos i Lungė.
– Batelius nusėpėrkau, – ruokoujo, – līgo ėr na-

būtom kuo tronkītėis...
– Būs, – ruokou ons, – lėteratūras vakars. Atva-

žious ėš Vėlniaus ėr ėš Kauna rašītuoju, skaitīs sava 
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veikalus. Ar tau nabūtom žėngeido paseklausītėis?
– No, no, – sakau, – tas būtom ciekaunē.
Veizo – ėr baatbrazdon tėi patis do pranto – 

mūsa tatā pasėjimtėis. Tas jaunāsis lėp važnīčiuotė– 
tatā ož ton šuopėri. Mon daktars saka siestėis greto 
anuo, vuo pats so tou senesnio siedas i gala ėr, aš 
tik veizo, i tarpa spraud ton skrīnalė, kor aš maniau, 
kad ana radėjušos. Nudolkiejuom – mūsa tik lau-
kė– ėr prasėdiejė tas vadėnams lėteratūras vakars.

Tuo vadėnamuo salie žmuoniūm kimštėnuos– 
daktars moni nusėvedė i pėrma eilė, pasvadėna, vuo 
pats pējė ėr šnekas so sava pažinstamās. Paskou sie-
duos greto, tik ėš tuos eilies pakėla šešė žmuonis: 
ketorė vīrā ėr dvė muotrėškuosės. Vėina dar vėsā 
jauna, vuo ontruojė – pagīvenosi, žėlsteliejosi, bet 
dailiuos asabas. Vīrā do, kor sakiau, ėr dar vėins 
tuoks apīstuoris, vuo naaukšts, ėr dar vėins kap 
meškis ėr so namažo čiopro – daktars mon pašnėbž-
diejė, kad tas esōs vākūm rašītuos. ,,Nē, – mėslėjo 
sau, – ėr tims, matā, rēk atskėra rašītuojė.“ Aš 
pašnėbžduoms ėr klauso:

– Tatā pėrmo rēk ėšmuoktė vākams rašītė, vuo 
paskou jau soaugosims?

– Alė ne! Kėikvėinam rēkalou īr atskėrs talėnts.
– Ne mosietās!
Vuo tėi jau sieduos ož rauduonā apdėngta sta-

la, vuo vėsė sosėrinkosėijē pliauškėna so ronkuoms. 
Veizo – daktars pliauškėn – pliauškėno ėr aš. Vīk-

duomuojė pėrmėninks, ilėpės i tuokė sakīklelė tuo 
pakīliejėma šuonė, tus svetius pasveikėna, pasakė, 
kad anėi garbė mums dara, atvīkė ėr nuoriedamė 
pasėdalintė so momis sava socelistėnė kūrībo. Pa-
skou ėš puopierelė skaitė pavardės ėr vės pridiejė: 
poets, rašītuos, dramaturgs... Vuo tėi stuojuos, 
kinknuojė, vuo mes pliauškėnuom delnās, ėr dėdlē 
mon ta komedėjė patėka.

To, žėnuoms, Jolelė, esi na vėina karta tuo-
kės štokas matiosi, vuo aš tik jaunīstie vėina sīkeli 
eso klausiosīs, tujau puo anuos karės, alė tatā bova 
dainėninks ėr dainėninkė, ėr vėins so mozėkelė, 
vuo rašītuos vėins tabova – aukšts aukšts, ėr skai-
tė tuokės eilės: „Mona sieluo šėndėin šventė“. Vuo 
ėr mona sieluo, dūšie, bova tumet šventė, alė kad 
ana ašaruoms pasėbėngė. Aš jaunīstie pri chuora 
priklausiau: gėiduojau ėr bažninčiuo, ėr šēp dainės, 
jē kuoks vakars bova. Griaudis moni pajiemė, kap 
vėsumet, kada jaunas dėinas atsėmėno, vuo če tas 
so šėina kopėto ont galvuos jiemė sakītė aple pava-
sari, kāp vuobelės žīd, kāp linksmā traktuorios ēt 
par laukus žvongiedams, traktuorists dainiou naujė 
Tarību Lėitovuos dainė, vuo mergelė grinžt so pėl-
nuoms mėlžtoviems ėš ganīklas, vuo saulelė joukas, 
vuo vuobelės kvep, svaigėn, vuo ta mergelė dainiou: 
„Nier dailesnė bernelė ož mona traktuorista“.

Tuokei tatā dabar pavasarē, tuokei bernelē, tuo-
kės mergelės, – pamėslėjau sava šerdie. Gal anėi ėr 
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laimingesnė nego tėi senuovėškė, kor vės ont rėsta 
žėrgelė pri mergelės juojė ėr tėik tažėnuojė, kāp anā 
rūtelės ėštrīptė. Ėr dainie ruokou: „Atjuojė šelmis 
bernelis, kėik ons ėškadas padarīs“. Bet monėi jou 
patink dainės so žėrgās, nē kap so traktuorēs. Tas po-
ets skaitė vės ėš puopierēliu vėsuokiūm. Isėdiejau– i 
gala bova aple žėima, kāp kuolūkietē klobūs-skai-
tīkluos sied, žornalus varta, vuo radėjės anims vė-
suokius ciekaunius dāktus šnek. Laukė pūga siaut, 
viejē dūkst, švėisi elektras lėmpa vėsus apšvėit. Vuo 
aš ėr mėslėjo: vuo kažėn kāp so gīvuolelēs – ar nieks 
anūm naveiz?.. Ėr tēp vės kuožna puosmeli ožbėng: 
„Na tēp bova, na tēp bova baudžiavuos laikās“.

Jė, – mėslėjo dar, – baudžiava tad bova bau-
džiava, lažos bova lažos. Tėkrā na tuokės lėmpas 
akies žībčiuojė, ka bėzūns par nogara važiava... 
Vuo paskou ėšlėpa tas, kor daktars sakė – vākūm 
rašītuos. Vėinas eilės – tuoki vėsā pasaka bova aple 
Barbelė ėr katėnēli, ėr kamūlēli – no, joukingā. Vuo 
kėta apie Jorgioka sotarti so vuoželio – ėr našpetni. 
Pasėjoukiem, kad ėr dėdėlė.

Vuo paskou ta jaunuojė skaitė ėš sāsiovėnelė kap 
ėš kuoke šaukėma: „Atēk pri monės, aš lauko tavės, 
atēk, atēk, mona kareivēli, mona dėdvīrēli“. Vėsēp tėn 
dailē ėšraitīta: kāp vėskas parėngta, kāp ana šokavuos, 
kāp i veidruodēli veiziejuos ėr anon pamatītė nuorie-
jė, ėr pruo longa veiziejuos... Alė, dornelė, jē jau tas 
laiko naatbiega, tad to nasėsakīk laukonti– matītė, 
ons joukas ėš tavės, tėkrā pri kėtuos būs nuliekės.

Paskou tas praplėkės, kor Doliūs bova, jiemė 
skaitīte tuoki trėjūm žmuoniūm pasėšnekiejėma – 
kor tievs draudė sūnou žanītėis so biedno merge-
lė, vuo sūnos prīšās šnekiejė smarkē. Sūnos ėšbiega 
dorims trėnkės, šaukdams: „I Brazėlėjė ėšēso – tėik 
monės tamatīsat!“ Vuo muotina šaukė ont tuo vīra, 
kam ons tēp ton sūno sostriuošėjė – dabar anėi pa-
sėlėks senatvie ba sūnaus. Vuo tievs sava.

– Če, – saka, – ėštrauka ėš dramas pėrma veiks-
ma, paskotėnė scena.

Gražiausē paskaitė ta posomžė rašītuojė. Ar 
lengviau bova soprastė, kad pasakuojė paprastā, 
ba tūm vadėnamu eiliūm. Pėrmo aprašė, kāp baisē 
bova par kara, kāp sviedėnē krėta, nomā degė, ėr 
aple tuokė muotrėška, koriuos vėsė žova degonte-
mė nomė, ėr kāp ana biega ėr tik nuoriejė, kad grē-
tiau anon ožmuštom, ėr ožlėpa ont maža vaikelė, 
sosėtraukosė, ėšsėgondosė, tīlē riekontė: „mama, 

mama...“. Vuo šalėp goliejė muotrėškas lavuons. Ėr 
tatā ta Botrėmienė staigo pajota, kad ana tor ton 
maža vaikeli jimtė, nešte ėš tuo pragara... Gelbietė 
anon, gelbietė!.. Kad ons ėšaugtom kėtam gīvenė-
mou... Kas če gal kėtās žuodēs apsakītė – dėdlē bova 
grāžē ėšnarpliuota, ėštaisīta, pajotau tik, kad mon 
ašaras ėš akiūm rėit. Paskou pasakė, kad 20 mėnotu 
partrauka, vuo puo partraukas būsėnti naujīna. So-
krota sostuojė vėsė. Pakėla daktars, atsėstuojau ėr aš, 
tuoki, jouks pasakītė, nuvargosi – ėr tik tik sosėval-
diau napasėronžiosi ėr nanosėžiuovavosi.

– Ar patėka? – klaus daktars.
–  Ar mon tatā?
Vuo če bapriētonti ta rašītuojė, kor tēp griaudē 

skaitė. Ons anā ėr saka:
–  Veiziekėt, draugė rašītuojė, šėtā kor tėkra že-

maitė: aš anuos klauso, ar patėka, vuo ana atsaka: 
„Ar mon tatā?“

Ėr joukas, ėr ana švīpsuos, vuo aš ėr ruokoujo:
– Vės īr atsargiau pasėtėkrintė, kad naapsėjouk-

tomi.
Anei nusėkvatuojė, vuo daktars ėr saka, ruodī-

dams i moni:

Mukienės Danutės portėgrapėjė



L I T E R A T Ū R A

32

– Če tatā ėr īr Dombrienė ėš Doliūm; līgo ons 
būtom kon aple moni jau pėrmo anā šnekiejės.

Ta rašītuojė ronka mon padavė, ėlgā palaikė, pa-
kratė ėr tēp pasakė:

– Mona pavardie – Gruožvīdienė. Dėdlē ma-
luono tamīsta pažintė, dėdlē maluono.

Aš sau ėr mėslėjo: „Kuoks če anā gal būtė ma-
luonoms pasėžintė so paprasto sanitarė?“ Ėr naėš-
kėntosi tēp atėtariau:

–  Kad mon maluono spaustė rašītuojės ronka, 
kor so sava plunksno žmuogaus šėrdi valda ėr ašaras 
ėš akiūm ėšspaud, – tas soprontams dalīks, bet ėš 
tamīstas posės tad tik maluoni muokīta žmuogaus 
ceremuonėjė...

– Vuo jē na ceremuonėjė? – pasakė ana tēp šel-
mėškā švīptēliejosi, kad aš palėkau nabžėnonti, kon 
galvuotė.

Vuo daktars Mėtūza kad pasėlēda tratietė, 
nuogniausē ton rašītuojė i Dolius kvėistė, gėrtė, 
kāp eson gražē pasėvākštiuotė.

Vuo aš ėr mėslėjo: alė kor to, seni, anon pagol-
dīsi, jog gīveni kap kėšenie. Tėisa, atvažiavosi kuo-
ki vīra golda ont tuo tapčana pėrmamė kombarie, 
kor kėits īr kap vuožė rags... bet tuokė muotrėška! 
Pamėslīk! Teisībė, aš toro dvė luovė ba blakiu, ba 
blosu... alė če mėslės nier... Vuo ana jau, matau, kap 
ėr linkosi atsėbaladuotė... Anoudom bašnekont ėr 
mon diel tuolėmesnė laika basėrūpėnont, pašaukė 
daktara i šalotėni kombari, ana ėr nuējė līgē, dar 
mon ronka paspaudosi pasakė:

– Kāp tamīsta moni pažinsi, ceremuonėju mon 
naprikaišiuosi...

Kas tad galietom reikštė? – mėslėjo sau vėina ėr 
žvalgaus puo ton salė... Vuo, Jolelė, kon aš ėšvīdau, 

pamatiau! Ar žėnā – ton Vambuokalė, kriaučka, 
kor sakiau, straini nuogniausē so ta sėlkėnė soknė 
žalė so auksėnės vuobūlās, kor ėš Kavuolalės ėšvė-
liuojė, – atsėmėni, sakiau. Ėr pri anuos prisėsie-
dės– kas? Vuo tas rašītuos – tas so šėina kopėto, 
kor važnīčiava, kor skaitė aple ton pavasari. Vuo 
šnekas, vuo šnekas... ana tik: ki ki ki... Vuo akis var-
ta – Žana vuo Žana!.. Ta ėr, matā, poezėjė pajota... 
Alė ons? Muokīts. Rašītuos. Pastatīts pri laikraš-
tiūm. Jog tor, atruoda, kiaurā matītė kuožna, kor pri 
anuo prisėartėn. Ėr so tuokė sokčiovienė, kor nuo-
riejė Kermuošio ėš Kavuolalės paveržtė, šnekas! 
Vuo ons ėr tėrpst... tėrpst... borna praplīšosi nu 
ausėis lig ausėis, vuo ta anuo nuosės dar dėdesnė, 
dar kumpesnė. Gal kuoki sena pažintės? – mėslėjo 
sau vėina... Ētiuo pruo šali pasėklausītėis, kon anėi 
šnek, alė kad napaduoro... kap pati vėina stīpinso. 
Daug kas ėšējės ont laiptu – vīrā rūka, kėta ėr buo-
ba katėna oudėga isėkondosi. ,,Vuo, Jolelė, kad to če 
būtomi“,– sošnėbždiejau. Šėrdėis akėmis pamatiau 
tava maluonė marmūzelė ėr laisviau atsėkviepiau, 
vuo bova moni tuoks naramoms apsiautės!

Nasakīk – žmuogos, kap ėr tas šonelis, sava 
ateiti nujaut... Šou kauk prīš šeimėninka mėrti – 
ton vėsė žėna, bet kažėn kon tas šonelis dara prīš 
šeimėninka vestovės? Jog mosiet nujaut parmaina, 
jog tor anam rūpietė, kuokė šeimėninkė gaus – ar 
atlonkiuos saujės, ar strīpa graibontė. Vuo kon aš 
jotau tuo mėnotuo, kor nieka nanumaniau, kas būs 
tujau če pat. Stuoviejau pri longa, veiziejau i tomsė 
gatvė, bova apsėūkosi, krapnuojė, praliekė sunkve-
žėmis, smarkē bėldiedams, so švėiselė ožpakalie kap 
žėrnis vėlka oudėguo... Paskou sokniaukė katė, so-
orzgė, soluojė šou, katė rėktėnuos sorėka ėr, matī-
tė, ipoulė i medi, vuo šou luojė, trīpdams ont vėino 
vėito. Tatā gīvenėms, – mėslėjau savo šėrdie, – nier 
zgadas ni tarp tūm mėzerėju gīvuolēliu... Saka, šou 
so katė nasotink diel tūm bajuorīstės raštu. Bī kon 
žmuonės prasėmana, i pasakas īded – vės kuoki ėš-
joukėma toriedamis galvuo... Alė če... kon ta pasaka 
reišk, benė kad ta bajuorīstė tėik tier verta, kad tik 
šou so katė gal diel anuos draskītėis.

Staigo soskombėna varpelis, pradiejė ėš kaliduo-
riaus vėrstė vėsė i salė, ėr atsėdarė doris ėš šuonėnė 
kombarė – daktars Mėtūza so tou rašītuojo sokėbė 
bainešon ton skrīnalė, gražē žėbontė, kor aš mėslė-
jau, kad ana radėjušos, ėr pastatė ont stala...
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Vākalē mona brongėijē, dėdlē nuvargau – jog 
mona ronka nier tēp pratosi pri plunksnas kap 
jūsa... Ėr galva apsvaiga. Vuo kāp pamėslėjo, keik 
dar parašītė rēk, – dar daugiau svaigst. Kap sau 
nuorėt, rēk mon atsėkvuošietė. Kad ėr aiški dėina, 
aš sakau jums labanaktės – lēskėt mona nuvargosė 
galvelė prisėglaustė pri puodėškelės. Aš nažėnau, 
kāp aš vėskon parašīso – tėkrā mon baiso.

Lėkėt svēkė, vākalē brongėijē –

Jūsa mamunēlė Dombrienė.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Labs rīts, Jolėjuona ėr Ontuonā!
Jau rašiau jums, kad pastatė ton biesa skrīnė ont 

stala. Če tujau ėr būs ta baisiuojė valonda, koriuos 
pėrmėijē žuodē bova tuokei ramė, kap kad laikraš-
tie skaituoma žėnelė apie uora. Vuo šnekiejė pats 
daktars Mėtūza.

Draugā, jums tor būtė atruoda, kad če stuov ra-
dėjės aparats, radėjušos, kap jūs sakuot. Vuo īr na 
tēp. Če jūs matuot magnėtafuona – tatā īr tuoks 
prietaisos ožrašėnietė žmuogaus kalba, no, ėr kėtus 
garsus – ėr gražiausė mozėka, ėr veršė bliuovėma 
gali so anou ožrašītė. Diel kuo mes nusprėndiem 
par lėteratūras vakara sopažindintė jumis, draugā 
ėr draugės, so tou aparato? Vuo tatā, kad če īr ikal-
biets pasakuojėms ėš mūsa šiūm dėinūm atsėtėkė-
mu, vuo ta ikalbietuojė īr če, tuo šalie. Lig šiuol ana 
bova Doliūs eilėnė sunkė darba darbėninkė – (mon 
šmiukšt par šėrdi), – vuo rīt puorīt... kas žėna, kor 
anuos talėnts anon pasvadins.

Vuo mona šerdelė, mėzerėjė, tėr tėr tėr – smolkē 
jiemė drebietė.

Priējė daktars pri tuo aparata – biesa skrīnės 
tatā, paspaudė kažėkuokė sagelė – ta cinkteliejė, ėr 
vėsė ėšgėrduom ėš anuos sklindonti daktara Mėtū-
zas, tėkra anuo patėis balsa:

– „Dainie ėr toncios apie šėrdi“, – pasakuo Le-
vanuora Dombrienė.

Mona brongėijē, net dabar, ton laiška rašīda-
ma, toriejau atėdietė plunksna i šali ėr atsėkvieptė 
ėš gėlomuos – apėnt soriemė pašėrdius. Vuo tatā! 
Tėkrā aš pasėjotau, līgo kas tvierės pastatė moni 
ont galvuos ėr dar stumteliejė: ėšvertiau kūli, šuo-
kaus stati, ausies spėng, akis raibst, vuo šėrdės šauk 

līgo ta vėšta, kiauši padiejosi: „Kad kad kad...“ Vuo 
siedo sosėtraukosi, kad tik nieks nasoprastom, kad 
tatā aš. Tik kad mona balsos na kon panašos – kė-
tuoks atruodė. Daktara – jė: gīvs anuo. Ėr ta ma-
šėnelė tratiejė, tratiejė... Ėr ton dar garsa prijiemosi 
nalabuojė, kor nuosi šnīpštiaus, ėr kāp tas rašītuos 
prunkštė pruo pėrštus, ėr kor tas sosėjoukė sožvėn-
gė, ėr kāp daktars sakė: „Tšš... tšš...“ Tad īr padarīms! 
Tad īr muokslos tuoki dākta ėšmėslītė ėr padarītė 
so žmuogaus ronko – na joukā. Ėr vėskon ėšpīlė, 
lig paskotėnė žuodė ėšdiejė. Ėr klausies vėsė, vuo 
paskou kad pasiota pluotė so ronkuoms ėr šūkau-
tė. Ėr tėi rašītuojē sostuojė tamė ožstalie ėr jiemė 
pluotė ėr šaukte: „Autuorios, autuorios!“ Vuo 
daktars, prisėslėnkės pri mona ausėis, sošnėbždiejė:

– Tatā tavi šauk pasėruodītė.
Aš siediejau galva nulēdosi ėr tik bėjuojau, kad 

napradietiuo bliautė. Vuo če kabėn moni ož paron-
kės priējosi ta rašītuojė Gruožvīdienė:

– Ekiav, – švīpsuos, – atlėktė ceremuonėjės.
Ėr nuvedė ont tuo pakėlėma, ėr pašnėbždie-

jė: „Rēk padiekavuotė – nusėlėnktė“. Ėr tava ma-
munēlė, Jolėlė brongiuojė, stuoviejė ont tuo pa-
kėlėma ėr linktiuojė posiau ėr so galvo kap kuoki 
svėrtės. Vuo šėrdės daužies, vuo veids kaita.

Ėr dar, pamėslīk, kas atsėtėka. Vuo tatā apstuo-
jė moni, apspėta, kad aš kon nuorintās pasakītiuo 
nuors trumpā – če pat, prīš anus stuoviedama. Ėr 
staigo nu tuo prašīma tuoks dronsoms moni ėšpūtė, 
kad aš ėr sakau tims rašītuojems:

(Nukelta i 34 p.)
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– Gal kon ėr pasakītiuo, alė benė paršaukso tuo-
kė lerma.

Tad pagava vėins so tou skombalelio skombintė 
ėr ton mėnė tėldītė. Vuo kāp nutėla, aš ėr pasakiau– 
alė žėnā, Jolelė, ni kėik nabėjuojau – ėr tēp pradiejau:

– Draugā, jē nanusėbuoda tuos biesa skrīnalės 
klausīteis, vuo dar reiškat nuora, kad aš sava gīvo 
borno pašnekietiuo – aš galio. Mon šnekietė – kap 
gaidiou gėiduotė.

Vuo kad sobrozda pluotė vėsė ėr jouktėis. Aš 
paskou ėr sakau:

– Ar esat gėrdiejė tuokė pasakelė apie Šventa 
Navalga?

Vuo kad sobrozda šauktė: „Sakīk! Prašuom! 
Sakīk!“ – ėr pluojė so ronkuoms. Aš ėr pašnekiejau:

– Bova tuoki gaspadėnė sostumtėnė, šēp jau naš-
petni muotrėška, tik nuogniausē gailiejuos šėmīnā 
valgītė. Nagal pasakītė, kad ana prastā davė,– nē, 
bėjuojė mat našluovies – padies skanē, bet kāp jau 
padies ont stala tus posrītius ar pėitus, ar vakarti, 
atsėsies pati stala galė, vėina ar do šaukšto pasriebs – 
ėr veizas i vėsus, statē i bornas, i ronkas, kāp kabėn. 
Žėnuoms, pri darba ėšalkė. Vuo ana vės atsėdūk-
siedama šnek: „Vuo kimšėms! Kamė jums ėr telp? 
Ar nabėjuot parspruogtė? Ar gal jūs kap tėlvėks so 
vėino gruobo? Aš tėkrā jē tēp jiestiuo – parspruog-
tiuo“. Anei būsėntis nagėrdontis: sreb, kond, bet 
pakīriejė klausītėis ėr apmauds pajiemė, ėr tatā 
vėins vaikis ėš tuo būrė apsėjiemė anon pamuokī-
tė. Nedieliuos dėina ėšbiega onkstėi i gėrė, isėlėpa i 
aukštiausė tonkė eglė, dar pats šakeliems apsėkaišė 
ėr lauk, kada ta skūpaila ēs i bažninčė. Veizas – ėr 

baatētonti, pasėkaišiosi kad atžingsniou poškie-
dama! Ons, tuo eglie topiedams, ėr sorėka stuorā 
stuoriausē: „Zėnuobėjė! Zėnuobėjė!“ – tuoks tatā 
anuos vards bova. Ta klausuos ėšsėgondosi, gėrd, 
kad balsos krimt ėš aukštomuos, tad drebiedama 
klaus: „Kas če moni šauk ėš dongaus?“ Vuo tas bal-
sos ėš tuos aukštomuos: „Pondėivs!“ Vuo kad ėšsė-
gonda, vuo kad sodrebiejė, poulė ont keliu ėr vuos 
baėštarė: „Pondėivali, kuo nuori nu monės?“ Vuo 
tas balsos apėnt šauk tik naplīšdams: „Kor ēti, Šven-
ta Navalga?“ – „Pondėivali, – saka ta, dar daugiau 
nusėgondosi, – kam tēp moni vadėni: aš valgau, alė 
kāp šėmīna namata.“ Vuo tas vaikis ėš tuos eglės vėr-
šūnės kad sorėks, vuo anā atruoda, kad ėš dongaus: 
„Vuo to prakeikta sokčiovienė! To tatā nuori itėktė 
mon so puosninkās, ėr dar sava nusėdėrbosė šeimīna 
privadiuoji, ka anėi daug jiedon! Aš vėskon gėrdo. 
Atsiunso biesa, nujuos tavi i pekla, so ragās ėšardīs 
tava pėlva, ėr tava vėsas žarnas, taukās apvainėkoutas, 
ėšlēs ėr sorīs!“ –,,Nasiunsk, pondėivali, nasiunsk, 
pasėgailiek!“ – soklīkė ana. „Nasiunso, jē to pasė-
taisīsi.“ – ,,Vuo kon tatā toro darītė?“ – „Kon pati 
paslaptiuoms lioubi sojiestė, kėikvėinam kamaruo 
puo tėik padiesi, vuo pati stala galė nasiediesi ėr 
naprivadiuosi.“ – „Pondėivali, padieso, nasiedieso, 
naprivadiuoso, tik nasiunsk biesa, nasakīk mona 
pėlva ardītė.“ Vuo tas dar šauk keik galiedams stuo-
riau: „Prisėik!“ Ta ėškielė abė ronkė ėr ėšcīpė ton 
prīsaika... Kāp jau ana, vėsa drebiedama, nuspor-
diejė i bažninčė, tas vaikis, parējės nomėi, ėr saka: 
,,Veiziekem, kas būs, – tik atsėtuolinkem nu sava 
kamaru“. Vaikē toriejė sava kamara, mergės – sava. 
Paskou parējė, veizas – vuo kuožnam padieta puo 
dėdliausė rėikė ragaišė so taukėnė ėr puo ketorius 
kiaušius. Vuo pri stala ėr naatējė... Kor ana ēs! Ana 
bliuovė sava kamaruo, galva i puodėškas ikėšosi, – 
tēp anā bova gailo tūm kiaušiu, tuos taukėnės, tuo 
ragaišė... Ėr mėslėjė, kon rēks padietė anims prīš va-
karti, – tēp ana bėjuojė ton biesa pamatītė. Ėr vės 
anā ruodies, kad jau so rago anon skruod.

Tuoki tatā pasaka aple Šventa Navalga. Patėka, 
ėr apėnt pluojė.

Jolelė, to žėnā, kāp aš tonkē pasakau: „Ožsva-
dėna moni kap ont balta žėrga“. Vuo dabar aš pa-
sėjotau, līgo ketorė baltė žėrga i blėzgontė karieta 
pakinkītė, vuo tuo karietuo sied na konėgākštienė, 
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vuo aš. Ėr nasiedo padriebta ont puodėškas kap 
klecks, bet aukštā ont pasuostės, ėr aš pati važnī-
čiuojo kap mona papunēlis omžėnatielis. Vuo kad 
ons būtom tuos valonduos solaukės! Kad nuors 
diedė Kazėmiers būtom solaukės! Bet ėr tavės če 
nier, doktėrēlė mīlėmuojė, nē tava prieteliaus ge-
riausė, kor mon ož sūno atsėrada...

Tėkrā, Jolelė, ton vakara galiejau pasakītė so 
anou poeto: „Mona sieluo šėndėin šventė!“ Tuo-
ki bagalėnė linksmībė, – na tuoki, kap gera karvė 
pėgē nusėpėrkos, bet tuoki, līgo kažėkuokius var-
tus būtom mon kas atėdarės i poikiausi suodna ėr 
pasakė: „Vākštiuok, Levanuora, skinkės kvietkelės 
ėr džiaukis“. Vuo tuo linksmībie līgo kažėkuoki 
baimėkė slonkiuojė – na tuoki kondonti, bet tuoki 
līgo mielėna papartė žėida lėipsnelė, kor vės šnėbžd: 
„Levanuora, Levanuora, kāp ėštesiesi?..“

Matuot, vākā, prisėklausiau vėsuokiūm šnekūm, 
pagīrėmu, patarėmu, pamuokīmu... Baimės! Bai-
mės! Teisībė sakont, trets ketvėrts žuodis taožsėlė-
ka, vuo Gruožvīdienė mon ont pat gala ėr saka:

– Draugė Dombrienė, tamīsta veiziek – napra-
rask savės.

– Kāp tatā? – klauso.
– Tamīsta, žėnuoms, rēk ėr pasėmuokītė, ėr pa-

sėskaitītė, alė žėnuok: kon sakā, sakīk savuotėškā, 
nakartuok svetėmūm žuodiu, svetėmūm mintiūm.

– Vuo kam mon svetėmūm žuodiu, kad sava 
maišos pėlns, vuo mintiūm tēp pat...

Vuo tas šnekals ėšējė ėš tuo, kad moni tēp so-
raitė, kad aš daviau ronka ėr tvėrtiausē pašėžadiejau 
aprašītė vėsa sava gīvenėma.

Matuot, Jolelė ėr Ontuonā, puo tuo vakara bova 
kėts vakars, geriau sakont, vakarėnė. Lungės intelė-
gėntā vaišėna rašītuojus. Daug kartu gierė i mona 
svēkata... Teisībė, teisībė, tėi plunksnas darbėninkā, 
kap anėi patis savi vadėn, vondens paukštē – īr ėš-
gerontis vākā!

Vėinė ėš anūm sakė, kad rēk mon daug skaitī-
tė, kad mon rēk vėsuokiūm dalīku muokītėis, kėtė 
sakė, kad gailo laika, kad tik rašītiuo tēp, kap pra-
diejosi. Apėnt tėi ėš Lungės vīkduomuojė sakė, kad 
jē jau aš žado būtė rašītuojė, tad rēk mon ētė gerā 
politėškā apsėšvėistė. Ėr sošalau vėsa: „Levanuora, 
naėšsėsoksi – rēks tau rajuonė egzamėna laikītė...“ 
Vuo pamėslīk, kon pasakė daktars Mėtūza. Sakė 

Vėngalė Bonifaca portėgrapėjė

sakė ėr tēp ėšvedė:
– Jē draugė Dombrienė ėr tor vėina kėta ožsėlė-

kosi prietarēli, tad žėnuokėt, draugā, jau vėin diel sava 
veikluos okupacėjės metās – keik ana īr žmuoniūm 
ėšgelbiejosi, ožteks tik pamėnietė parašiotėninkus! – 
ana na bluogesnė socelistė ož kėtus če esontius.

Pamėslīk tiktā, kāp ons pasakė, vuo jog to žėnā, 
kad ons moni saikėna ėr muonėjė agėtatuorė pa-
darītė... Vuo ons ėr ton primėnė, ėr tavi, Jolelė ba-
londēli, pamėnavuojė – pasakė tatā tēp:

– Aš, – ruokou, – sosėžaviejės Dombrienės ėš-
kalbingomo, nuoriejau padarītė anon agėtatuorė, 
bet atsėrada kap koriūm sunkomu, ėr anuos doktie 
Jorkienė, kor pati īr žīmi koltūras darboutuojė...

Ar to gėrdi, kāp ons tavi ėškielė!.. Ėr pasakė kelis 
tuokius mondrius žuodius, koriūm nabgalio pakar-
tuotė – diel tuo, kad nažėnau, kon anėi reišk,– nabat-
sėmėno. Vuo gals bova tuoks, kad dėdlē gerā ėšējė:

– Agėtatuoriu jaunūm gal pridėrbtė, vuo Dom-
brienė būs naudingesnė, jē stuos i rašītuoju eilės, – 
tor sava ėr Dombrės gīvenėma aprašītė ėr vėskon, 
kon atsėmėn ėš praeitėis.

Vuo dar tas so šėina kopėto ont galvuos sakė:
– Ženuoms, kam anā pradietė nu abc. Bī tik ana 

taisīklingā galvuo – nier kuo senam žmuogou apsė-
sunkintė, vuo jē barašīdama nukrīps, redaktuorios 
pajims ož ronkas ėr atves i tėkra keli.

Ėr apėnt gierė...
– Alė, – sakau aš anims, – jē jau nusprėnsėt 

mona šnekala spausdintė, tad jau tik aš prašītiuo, 
kad būtom tuokei žuodē, tuokei pasakīma, kap 
mona kad īr, – kad būtom žemaitėškā, kad aš pati 
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paskaitiosi matītiuo, kad če mona parašīta.
Tad apėnt vėsė prisėpīlė stėklus ėr gierė ož že-

maitiu tarmė. Somėniejė daugībė pavardiūm bovo-
siu rašītuoju ėr sakė, kad ta īr gražiausi tortingiau-
si kalba, kad sovalkietē anā ož akiūm ožlinda. Ar 
matā, Jolėlė, vuo to nuori parsėdėrbėnietė, taisītė 
ton vadėnama akcėnta.

Nadarīk tuo, balondēli, nadarīk! Jog ėr daktars 
pasakė: „Jolėjuona, naožmėršk žemaitėškā!“

Alė, Jolelė, aš dar tau tuo napasakiau, kad pri 
tuos vakarėnės bova ėr Vambuokalė. Pamėslītė rēk! 
Ėr, matā, intelėgėntė! Vuo kad prisvėla pri tuos šėi-
na kopėtas, tik vėins kėtam pėl, vėins kėtam kriaun, 
tuokėi draugā – bokšto matītė, vondėnio naparpė-
lamis... Bet tas pri mona rēkala nepriklausa – da-
bar toro kon galvuotė. Šnekiejė anėi, dronsindamė 
moni, diejė i galva aple ton Žemaitė rašītuojė, kor 
ėr maža muoksla tabovosi, – žėnā, ta, kor parašė 
„Tuopīli“ ėr „Martė“. Vuo kuoki teisībė!.. Ėr kāp 
anon jauns anuos prietelis i lėteratūra istatės. Aš par 
ton vakara ėr tus šnekalus jau gan apsėšvėitiau – aš 
ėr diel tuo gīniuojaus gertė, kad mėslėjau sau: anėi 
kad ėr ikaušė, vuo šnek tēp, kad monėi naudinga – 

kas paskou tēp bapašnekies, – vuo jē aš ikaušo, kon 
baatsėminso. Ėr sopratau, kad vėskas, kas parašīta, 
vadėnas lėteratūra, ėr kad jiemė moni klausėnietė, 
kon aš mėslėjo aple ton mūsa lėteratūra, tad pasa-
kiau. Tēp paruokavau:

– Mon aiško, kad lėteratūruo tor būtė teisībė. 
Vuo tuoki rašītuoji, kori malou, rēk anon so rīkštė 
nučvėčītė kap maža vāka, kor nasopront, kāp tatā 
bjauro maloutė. Vuo jē ons dar malous – pakartė!

Vuo kad jiemė pliauškintė ronkuoms, jouktėis, 
šauktė! Gruožvīdienė apkabėna moni ėr pabočiava 
stėprē, šėrdingā. Tad tas so šėina kopėto, Alioīzos, 
atliekė so stėklo daužtėis ėr bočioutėis. „Ar galė-
ma?“ – saka. „Jog ne pri patomsė, – ruokoujo, – ėr 
esi monėi kap vāks.“ Tad paskou vėsė atsėrada rēka-
lingė tuo patėis, tėi rašītuojē tatā. Vuo tėi ėš komi-
tieta tik šaukė: „Brava, brava, tā bėn krėkštīnas!..“ 
Aš dar isėsmagėnosi pasakiau tēp:

– Lėteratūra tuoki tier gera, kor skaitītuoji so-
griaudėn – ašaras anam ėšspaud arba anon prajou-
kėn – tēp pat lig ašaru...

– Arba tor oždegtė i kuova! – šaukė tas Alioī-
zos, ėr apėnt vėsė gierė ož ašaras, jouka ėr kuova.

Ožteks. Ėš karta vėskon nē atsėmintė, nē sorašī-
tė galio. Dabar veiziesous, kāp tuoliau lieks...

Ėšaušos parliekiau ėš Lungės nomėi. Dar mon 
pasakė rašītuojė Gruožvīdienė, kad aš kuožnuos 
dėinuos atsėtėkėmus, kor moni pri naujė darba 
ved– tatā pri rašīma, – kad vėskon dietiuo ont puo-
pieriaus – ožrašėnietiuo tatā. Tėp ėr darīso. Ana 
saka: „Tas vėskas būs medėga raštams“. –„Gerā, – 
pasakiau aš anā, – nuors aš ėr ba juokė ožrašīma 
vėskon toro galvuo, akies: naktėis vėdorie moni pri-
kelk – aš ėr belso, nu koriuos vėitas paklausi.“

 – Esi gėmosi rašītuojė, – pasakė ana monėi. – 
Atmintės – dėdėliausis dākts tamė rēkalė.

Doktėrēlė, kon to dabar bapasakīsi? Vuo ož 
vėskon eso tau diekinga: jē to nabūtomi atvažiavo-
si– nabūtom tēp gerā sosėkluostė.

Veiziekės tik, ,,kap dėivs taisė“, – nieks tuo na-
laukė, nieks tuo nasėtėkiejė!

Dabar ožteks. Pasėlėkėt svēkė ėr linksmė ėr 
mīliekėt moni, kap aš jomis mīlio –

Jūsa mamunēlė Dombrienė.

 (Tēsinīs kėtamė numerie)
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