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KĪMANTĀTĖ Suofėjė

(Tēsinīs. Pradė Nr. 2022 m. Nr. 12, 13)

MONA JAUNĪSTELĖ

Vuo nalaimės – tuos jouduosės laumės – sosėšū-
kau, sosėūbau, sosėklīkau...

KAP SAPNOS

Tatā ta gīvenėma pradė kap senē sapnouts sapnos 
stuojės mona atmintie. Īr tuokiūm valondeliu, kor 
matau aiškiūm aiškiausē, vuo kėtas līgo mėglo ap-
dėngtas kap sapnos.

Par tuokė tatā mėgla matau sava papauneli: 
aukšts, dėkts, pakels lioub moni nu žemės, pabo-
čious ėr saka: „Tujau važiouso – ėšbiekės pasėveizie-
tė“. Ėr ruoduos, matau savi, kāp aš pasėlīpiejosi ont 
mūrėnės rauduonū plītu sėinelės – tuoki tatā bova 
nu arklidiu tuora līgo so longelēs, – ėr pasėlīpiejosi 
veizo. Ėr pasėruoda do baltė žėrgā ėr ož anūm dar 
do baltė žėrgā, prikinkītė pri poikė blėzgontė vežė-
ma, poikēs blėzgontēs pakinktās. Vuo ont aukštuos 
pasuostės – mona papaunelis so aukšto blėzgontė 
keporė, tuokė apversto poudīnė so pluokšto dogno. 
Vadės itėmpės, važiou nu arkliūm rūmu rauduonu 
pri konėgākštė rūmu, kor īr dėdeliausē baltė. Kuol 
papaunelis ėšvažiou ėš kėima ėr, apsokės rata, pri-
važiou pri rūmu ongas, aš nusėlēdo i parka posė 
(parks bova vadėnams tuoks suodnos, kor bova 
poikiausiu dėdeliausiu mediu, poikiausės līsvės gie-
liūm, platė takā kap asla plūktėnė), tatā, ožlindosi 
ož žemā kėrptūm krūmeliu prīšās onga, veizous. Ėš 
rūmu ėšbieg liuokajos žalēs drabužēs, žalio skrėblio 
so gaidė plunksno pakaušie, atidara mažas dorelės 
tuo poikė vežėma ėr lauk. Ėš ongas ėšēt konėgākštis 

ėr konėgākštienė, tuoki ėškėlminga daili puoni, pats 
konėgākštis laipėn konėgākštienė, vuo liuokajos 
prikimb anuo laipintė, bet ons dar nasens – šuokte-
liejė ėr sied greto anuos tamė blėzgontemė vežėme. 
Liuokajos ožtrenk dorelės, pats strīkt ont pasuostės 
šalėp mona papaunelė – papaunelis sošunk:

„Alie!“– tėi baltė žėrgā ėr pasėlēd kap paukštē, 
vuo papaunelė skrėblios blėzg saulie, ėr mona pa-
paunelis ož vėsus šaunesnis. Vėskas če īr konėgākš-
tė– ėr tėi rūmā, ėr tėi baltė žėrgā. Aš ton žėnau, bet 
aš ėr žėnau, kad tūm baltūm žėrgūm nieks nieks 
nasovaldītom ba mona papaunelė. Ons ož vėsus 
stėpresnis – pats konėgākštis anam solig petēs, vuo 
jē kas anon, konėgākšti tatā, lēstom pri tūm žėrgūm 
– ons nažėnuotom, kon darītė. Vuo jē tas konėgākš-
tis atsėstuotom šalėp mona papaunelė, kor apsėvėl-
kės so sava tou joudo palėto, so to aukšto keporė 
blėzgontė, ėr kas žmuoniūm paklaustom, koris īr 
konėgākštis, vėsė paruodītom i mona papauneli. 
Kėik kartu aš anon tēp važioujėnti stebiejau... kas 
gal pasakītė – gal vėina, gal do, vuo gal šimta kartu. 
Ruoduos, junto, kāp bočiou moni, gėrdo, kāp saka: 
„Ėšbiekės pasėveizietė“. Biegau. Mona papaunelis 
nuoriejė sava vākou vėsuo gražībie pasėruodītė. Ėr 
vės bova vasara, vuo ož tūm baltūm žėrgūm, puora 
puo puoras sokinkītu kap mėgluo – mūsa stoncėjė. 
Dėdelė. Sėinas baltas. Daug žmuoniūm. Statėnio. 
Vėinamė pasėinie luova. Luovuo dėdlē ėšbalo-
si mona mamunelė. Gėlomuo kertiuo stals, soulā 
žmuoniūm apsiestė – tėn anėi ger, jied ėr gėid... 
Gėid, vuo stoncėjės vėdorie ont kiedaliu maža skrī-
nalė, vuo skrīnalie lielė. Ėr gėrdo kažėkon sakont: 
„Matā, kap Sodimts nieka nagailės, sūno ėšlīdie-
dams“. Vuo pasėinie mona mamunelė alsou sunkē 
sunkē, ėr tuoki balta balta...

Kāp ėšnešė grabeli so lielė, diedīna Kazimierie-
nė pajiemė moni ož ronkas ėr nusėvedė i bažnin-
čė. Bažninčiuo monėi patėka, bet atsėbuoda, ėr tor 
būtė ožsnūdau, tik paskou kapūs, kap ilēda i doubė 
grabeli ėr jiemė mestė ont anuo žemės, aš soklīkiau 
na sava balso, pouliau pri tieva šaukdama: „Papune-
li, nalēsk lielė ožmuštė so žemiems! Ėšimk! Ėšimk!“ 
Tvierė ons moni, mėzerėjė, vėsamė pasaulie bron-
giausis. Apsėkabėnau aš anuo kakla drebiedama, 
bėjuodama, kad ėr monės naimestom i ton doubė... 
(Keik tuo vāka pruotelė tier!) Papunelis parsėne-
šė moni tuokė vėrpontė nomėi, vuo mona spron-
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delis vėsos bova šlaps nu ašaru. Tīliedams kriuokė 
mėzerėjė, vėsamė pasaulie brongiausis, kor ož pati 
konėgākšti vėso galvo bova aukštesnis... Ar ons kon 
nujautė, ar kon?

Paskou atejė daktars (kāp aš dabar sopronto). 
Tas mėnavuojė šėrdi, ramībė ėr lazarieta. Ėr ikrėta 
i mona auselė mamunelės žuodē: „Jē jau paskėrta 
monėi paskou Petreli keliautė – geriau sava luo-
vuo“. Ėr aš tatā sopratau, kon pasakė mona ma-
munelė, kas tas īr „paskou Petreli“... Kad aš polso, 
kumstelės ėškielosi, ton daktara, šaukdama vėso 
galvo: „To pats ēk i doubė!“ Papunelis ėšnešė moni 
par premėnė i kėta stoncėjė, kor gīvena anuo bruo-
lis Kazimiers, tēp pat vežies. Tik ons valdė ketverta 
raudūm arkliūm so baltās kartēs. Tėn bova pėlna 
truoba vākūm.

Paskou paskou, daug vieliau, diedīna Kazimie-
rienė vėskon monėi kartkartiems īr pasakuojosi. 
Matā, monės nē i bodīnė, nē i bažninčė, nē i kapus 
nasėvedė – daktars nalēda. Sakė:

– Jē vāks tėik klīkė kūdėkeli laiduojint, tad kas 
būs, ka ana pamatīs do grabo – tieva ėr muotina i 
vėina doubė dedont. Gal anā ar nūmarė lėga prisė-
kabintė, ar kėta kuoki ont smagėnūm krėstė.

Nalēda. Ėr kāp ta nalaimė atsėtėka so mona 
tievo, moni tujau ėr ėšvedė i prīglauda, kad nama-
tītiuo, nagėrdietiuo, kad so vākās nusėbuovītiuo.

Matā, mona mamunelė neštėnā bova ėšnešta i 
lazarieta. Ana bova staigė šėrdėis lėga pasėdario-
si, kāp aš dabar sopronto, imfarkts būs bovės. Vuo 
natrokos vėins ėš tūm baltūm žėrgūm ožsėnaravė-
jė, jiemė daužītėis. Mona tievs anon lioub sotrom-
dīs, vuo če tatā ėr atsėtėka nalaimė. Tas dėdliausis 

gīvuolis prispaudė papauneli pri pravarėnės ėr at-
šuokės spīrė i krūtėnė, i pat šėrdi... ėr nuspīrė omžė-
nā. Vuo vėina pasiotosi buoba, ėš tuokiūm, kor vės 
pėrmuojė tor naujīna praneštė, nuliekosi i lazarieta 
ėr ėšpliorpė vėskon mona mamunelē. Anā, mėzerė-
jē brongiausē, če pat ėr gals bova.

Ėr diedė, ėr diedīna kartkartiems pasakuojė, 
kad konėgākštis dėdlē mona papaunelė gailiejėns, 
pasakės diedē Kazimierou ėr kėtims gėrdont:

– Prončėškaus Sodimta doktėri aprūpinso ge-
riau, nego tėkros tievs būtom anon aprūpėnės.

Ėr padavė diedē Kazimierou tuoki dokomėnta, 
kor bova parašīta, kad Levanuorā Sodimt (maskuo-
lėškā tēp bova parašīta) padedamas i Vėlniaus ban-
ka dvė tūkstontės robliu lig anuos pėlnūm metu. 
Vuo laiduotė isakės bagalėnē ėškėlmingā. Kėtė pa-
vīdiedamis šnekiejė:

– Mosiet ton Sodimta tēp poikē laiduo, kad ons 
ėš bajuoru kėlės. Kažėn ar možėka būtom ont tuokė 
aukšta kontapėlė ėškeldėnės.
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Vuo monėi tatā papasakuojė, kad papaunelis 
ėšvežės konėgākšti ėr konėgākštienė ož gruoninčės 
so tās baltās žėrgās – ėr mamunelė pasėjiemės anon 
tėn pagīdītė...

Mon teisībė tapasakė, ka bova metėnės... Bo-
vau korin laika kap apglošinta... Bet šėtā pamatiau 
drogeli skrendonti ėr nubiegau anon vaikītėis pasė-
šuokiedama ėr joukdamuos... Kuo rēk nuorietė nu 
tuokė maža vāka? Dėdelē rauduojė, rauduojė ont 
tievūm kapa, veiziek – ėr basėlinksmėnos: tās patēs 
batelēs apsėavės šuok, kor doubies ėšvėrtosės smėl-
tis mīniuojė.

Vuo dabar rēk pasakītė, kuoki tatā bova ta prī-
glauda. Anon laikė konėgākštis, vuo anam mėros– 
konėgākštienė. Bova pri tuo parka tuoks mūrs, ėr 
tėn telpa aple pėnkėsdešimts vākūm. Bova sėrateliu 
našlaitėliu, bova biednūm žmuoniūm vākūm ėr bova 
pamestėnoku, kap dabar saka. Vuo bova dvė vīresnės 
panas – na šēp panas, bet vėinuolės – kad ėr ba abitu 
vākštiuojė, bet joudā ėr vėsā nastrainē. Vėina bova 
Konėgunda, ontra – Praksėda. Tatā anuos bova pri 
tūm vākūm pastatītas. Vuo dar bova anūm tuokiūm 
pat vėsos būrīs, kor siovīkla laikė ėr siova muotrėš-
kuoms ėr dėdlē brongius bažninčėnius rūbus. Vuo 
tatā moni dėdlē mīliejė ėš pradiuos – mat gailiejuos; 

vuo gal diel tuo, kad pati konėgākštienė karta kėta 
pagluostė mona plaukelius ėr paduovėnuojė lielė. 
Anuos moni dėdlē pratėna melstėis. Aš, keik pra-
kotosi, grētā ėšmuokau puoterus, prisakīmus. Vė-
suokius atsėtėkėmus ėš švėntuosės istuorėjės sena 
istatīma – aple pasaulė sotvierėma, aple Abrauoma, 
Salemuona karalio, vėsuokius pranašus – lioubo bel-
so, kap žėrnius kolso. Ėr naujė istatīma tēp pat.

Tuos istuorėjės mon patėka, ėr kningas mon pa-
tėka skaitīte, švėntūju gīvenėma ėr Genovaitė, alė 
geriau patėka Robėnzuons Krūzė.

Aš bovau meili, moni gīrė, ni vėina karta naga-
vau persėnas. Vuo rīkštė ėr dėržos kabuojė ont sėino 
puo švėntūju paveikslās, ėr tonkē lioub Praksėda dīš 
kaili tā rīkštelė, tā dėržo, korin naklaužada nutvie-
rosi ėr anuo galva tarp keliu isėspraudosi. „Alė to 
par daug sragė“, – lioub sakīs Konėgunda. „Vuo kad 
naklausa, kāp kėtēp ėšaukliesi.“ Ėr tujau lioub pri-
dies tuokės eilės lėnkėškā – nabatsėmėno jau, kāp 
tėn sodieta, bet vėino žuodio, kad dvasė švėntuojė, 
tas balts balondelis tatā, tievelius muokėn vaikelius 
plaktė: rīkštelė tatā svēkatā naėškadīs, vuo cnatā ėr 
svēkata. Aš tuo dėdelē bėjuojau, kad monės nanu-
karuotom, ėr sauguojaus, ėr meilėnaus, alė aš kėtūm 
vākūm naskundiau, kap kad darė Brėgė. Ta bova 
Praksėdas mīlėmuojė – ana mat vėskon tā muokī-
tuojē lioub sosakīs, ėr kāp tam iskunstoujou kaili 
dīžė, ana lioub jouksas, vuo aš, ausis ožsėjiemosi, 
lioubo biegso pri Konėgundas prašītė, kad ožstuo-
tom. Pri Praksėdas bėjuojau ėr priētė, žėnuojau, kad 
ožstuovams ana tuokė pat puorcėjė i ožpakali īded 
sakīdama: „Kalta ožstuotė – so kalto uliavuotė“. Vuo 
ėr geruojė Konėgunda ton pati lioub pakartuos, 
kad ėr atsėdūksiejosi. Šēp ož mažesni nusėkaltėma 
lioub paklopdīs pri sėinas, vuo žėrnē puo kelēs.

Alė, kāp dėivs taisė, tuoki vėina ont žėrniu klū-
ponti ožējė konėgākštienės palīda – tuoki muokīta 
asaba, kor konėgākštienē kningas lioub skaitīs, kad 
ta sava akeliu navargintom (paskou ton sužėnuo-
jau). Tatā ta palīda ėr lėipė tujau ton vāka palēstė ėr 
konėgākštienē puonē apsakė, ėr tatā tuoki zakucėjė 
bova ožginta. Lēda tik i kertė statītė arba klopdītė 
ėr geriau žuodēs nego dėržo muokintė. Praksėda 
bova dėdlē ožsėnešosi ont tuos palīdas: ,;Tagol, – 
saka, – ana pati pamiegėn saldēs žuodēs šnekietė so 
tās aldadrancās – gal dar prancūzėškā – gal anā pa-
sėseks geriau. Pamėslītė rēk, – ruokava, – aptaisītė, 
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apriedītė, apautė, jiestė gaun geriausē – ėr kava so 
pėino, ėr balta dounelė, ėr vėrala so mėso, ėr švarē 
pagoldītė. Ėr naklausa, ėr galvuoms ēt – pasiostė 
rēk so tuokēs besėvajevuojėnt!“

Vuo dar bova tuoks atsėtėkėms... Alė palauk, 
pėrmo apsakīso, kuokė tatā draugelė toriejau, kap 
anon ėlgā mīliejau...

Tatā atsėrada prīglauduo tuoki mergė, vīresnė 
ož moni benė ketorēs metēs: mon ējė dešimtė, vuo 
anā ketoriuolektė...

Alė palauk, dar napasakiau aple ton dėdėjė na-
laimė, kor pėrm tuo bova. Tad sėrga, sėrga ėr pasė-
mėrė konėgākštis puons. Sakė anon ėš lingīniū ėš-
krėtos, tatā ons lingavėns so konėgelio tuo soupīnie, 
kor bova parkė. Kāp tėn bova, kāp tėn nabova, vuo 
mėzerėjė, ėr tuoks puons būdams, tuoks galiūns, 
kap kuoks karalios, ėš dėdeliuos aukštībės tieškėns 
ėr ont nogaras atsėradės bagolis – kap nagīvs nu 
skausma. Inkstus atsėdaužės. Vežė ož gruoninčės, i 
tuolėmus šėltus kraštus, puo tuo ar dvejus metelius 
pravarga, pageltuonavės galotėnā atgolė. Dar anon 
kažėkor ėšbuogėna – ėr parvažiava mėzerėjė grabė 
goliedams, ont dėdeliausė jouda vežėma ožkelts, 
poikiausēs vainėkās apkarstīts, vuo i ton vežėma 
aštounė arklē puoris ož puorė sokinkītė so joudās 
rūbās, kap so jopuoms apvalkstītė...

Vedė vėsa prīglauda – so joudās raikštēs ont ron-
kas. Ėšejiem so dėdėlė procesėjė, so konėgās, karū-
nuoms, lėktarnuoms – gal kuoki viuorsta ož miestalė, 
ėr līdiejuom i bažninčė. Vuo atlīdiejė anon dėdeliau-
sė puonā, anėi važiava karietuosė. Bet če kāp pasė-
tėkuom, ėšlaipiuojė ėš tūm karietu – aš gerā matiau, 
momis vākus bova ėšrėkiavė pašalēs so žaliuoms egliu 
šakuoms, kor anas laikiem ėškielė. Vuo tad matiau, 
kāp ėšlaipėna konėgākštienė puonė, vėsa so tuokēs 
rauplietās moslėnās nu galvuos lig kuoju apsėdėngo-
sė. Ėr vedė anon ož paronkiu prikėbė anuos tievs ėr 
anuos bruolis, joudā apsėvelkė, ėr kėtuos puonībės 
kap varnu vėsa gaujė. Vuo če tuo svieta, vuo dūksau, 
vuo ašaruo – gers, matā, bova, kam kuoki bieda, ējė, 
prašė ėr gava – ar ronstu, truobā sodegos, ar malkas 
žėimā, ar, karvē krėtos, pėningelė.

Saka, ons sava tortu gala nažėnuojė. Tagol, ta-
gol... gal kėts, anuo vėituo būdams, bet so tėtnaga 
šėrdė, nieka nadoutom – anam žmuogaus nalai-
mės – kap dūmā ož gėrės. Vuo kāp dabar būs, kas 
gal žėnuotė. Kuoki babūs ta konėgākštienė, pati ož 

ton galva palėkosi?.. Griaudėnuos žmuonės, griau-
dėnuos tarnā, koriūm gīva bala dvarė knėbždiejė...

No, alė ėr gražos bova pagrabs, laiduotovės tatā. 
Vuo mozėka griaudinga, vuo gėiduojėmā balsingė, 
vuo bažninčė ėšstrajīta nuogniausē, egliu vainėkās 
ėškarstīta, vuo longā joudā apdongstītė! Vuo švėi-
sūm, žvakiu – nasoskaituomā. Šėndėina mon akies 
tabstuov. Vuo momis, tus prīglaudas vākus, maldė 
ėr maldė, tris kartus dėinuo, net apsnūdė pasėda-
riem nu tuo rožončiaus sokiuojėma, vės ož Mėkuo-
la... Paskou vėskas nutėla – konėgākštienė ėšvažiava 
kažėkor ramintėis pri gėmėniūm. Vuo vėsė pasėlė-
ka ėšsėgondė, – matā, ožsklėda tuokės kalbas, kad 
konėgākštienė nablaikīs tėik arkliūm, tėik tarnūm, 
nē prīglaudu (mat bova dar seniu prīglauda ėr la-
zariets). Vuo tatā pakėla maldas, meldies tėi senelē, 
tėi lėguonā lazarietė. Ėr tarnā, ėr mes, vākā, lėtanėjė 
gėiduojuom pri panelės švėnčiausės, nanustuojėn-
tės pagelbas, ėr apėnt sokuom rožončio, kad mūsa 
naėšvaikītom...

Vuo tad tatā ėr atsėtėka tas škondals... Alė pėr-
mo aš toro papasakuotė aple sava draugelė Aniceta. 
Kāp ana atsėrada prīglauduo, aš bovau devīniūm 
metu, vuo ta Aniceta ketoriuolekas. Švėtri, vuo 
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linksma, vuo poikiausē kon padouta dėrbtė pataikė 
ėr dėdlē mažus vaikelius mīliejė. Mīliejė ėr moni, 
vuo aš i anon kap i kuoki paveiksla veiziejau.

Vėina pavakarė, atlėkosės nuo pamuokūm, sie-
dam tatā vedvė ont soulelė apsėkabėnosės ėr šnekam 
aple ton Genovaitės kninga. Vuo Brėgė so vaikie-
galēs dračėjės puo kėima. Ėr pradiejė ana so Ėgnė 
mietliuotėis grumstelēs kap ėr pīkdamuos. Ons pasa-
kė anā nagraži žuodi: „Pabočiouk, – saka, – monėi...“ 
Vuo ana tvierė kėita grumsta ėr svėidė – ons stuo-
viejė puo longo – ėr tad ana pataikė na i galva anam, 
kap nuoriejė, vuo i longa. Ėr so dėdeliausio skom-
biejėmo longa stėklos sobīriejė. Nutėrpuom vėsė.

Vuo Brėgė kap strielie lēduos i ontra aukšta, 
ėr puo mėnotas ėšbiega vėsa drebiedama, so dėržo 
ronkuo Praksėda. Ėr pri tuo Ėgnės šaukdama, kad 
ons tatā ton longa ėšdaužės, ėr tėmptė anon i truo-
ba. Vedvė paskou ėšgėrduom, kāp ana šauk: „Golkės 
ont soula – aš tavi pamuokīso longus daužītė tuoke-
mė žielaunamė laikė, ėr kad vėsė ont siūla kībuom“. 
Vuo vedvė anon ož ronku ėr ba kuokiuos baimės 
šauktė: „Panelė, na ons ėšdaužė, na ons – Brėgė 
pati ėšdaužė“.– „Nagal būtė, – šauk ana, – Brėge-
lė namalous!“ – „Brėgė malou!“ – šaukam vedvė ėr 
tujau vėskon apsakiem, kāp bova, ėr ėšsėtraukiem 
krīželius, ėr bočiavuom prisėikdamuos, kad ana ėš-
daužė longa, vuo tīliedamas līgo sosėtarosės, kad 

ons nagraži žuodi pasakė. Vuo Brėgė pasėsliepė. Bet 
vedvė anon soraduom ėr basėtompontė atvediev 
pri Praksėdas. „Prisėpažink – to ėšdaužē longa!“ – 
„Naėšdaužiau. Ėgnė ėšdaužė longa.“ Ėr jau traukė ėš 
ož apkaklės sava krīželi, bet Praksėda tvierė anon ož 
ronkos ėr, drebiedama pabalosiuoms lūpuoms, vos 
ėštarė: „To... to nuori krēvā prisėiktė... Brėgīta, pa-
mėslīk! Jog tuo pat mėnotuo gal žemė atsėvertė ėr 
prarītė tavi. Brėgīta, kas īr kėntiejėmā šiuo žemie, 
solīgėnos so omžėno ognė, kori lauk malagingu sėi-
kieju?!.“ Kad pagaus Brėgė bliautė – poltė pri kuoju 
Praksėdā cīpdama: „Aš nanuoriejau, aš nanuorie-
jau! Alė kāp ons pasakė mon nagraži žuodi, tad aš 
nuoriejau so mažo gromstelio anon pamuokītė...“ – 
„Kuoki žuodi pasakė?“– klaus Praksėda. Vuo Ėgnė 
nimaž nasėgīnė:

– Aš pasakiau: „Pabočiouk monėi i sobėnė“.
Praksėda stuoviejė mėnotelė līgo ba žada ėr stai-

go tēp prabėla:
– To ižeidē ton mergelė – pabočiouk anā ronka.
Ėgnė stuov ėšsėžiuojės.
– Tujau! – šauk Praksėda.
Tas dar ruogsa, tad ana ton vaikeli tėmptė pri 

Brėgės, vuo ta ėš karta raduos linksma ėr ronka at-
kėša gatavā. Vuo Ėgnė itraukė galva i petius (matau 
kap gīva), atstatė kopra ėr saka:

– Jau, panelė, geriau pėlk mon par nogara, nē 
kad aš torietiuo tā malagē ronka bočioutė.

Ėr pīlė anam Praksėda par nuogara – tik vėi-
na karta, alė ėš vėsuos sīluos. Vuo parauduonavosi 
bova kap viežīs. Ėr lėipė mums vėsims ėšētė, ėr... ėš-
dīžė kaili Brėgē. Ėr dar gėrdiejuom, kap lėipė dėrža 
bočioutė. Ėr klaus monės Aniceta:

– Ar tau anuos gailo?
– Nimaž, – sakau aš, – anon senē rēkiejė ėšloptė.
No, ėr bovuov so Aniceto vondėnio naparpė-

lamas draugelės. Bet kažėn diel kuo tuoms muokī-
tuojiems tas napatėka, sakė – omžios nalīgos. Ėr 
pamatiem, kad Brėgė vės slonkiuo pasėklausīda-
ma, kon vedvė šnekav. Vedvė bovuov tuo vīresnie 
klesuo, kor maskuolėškā ėr lėnkėškā muokė. Ani-
ceta gražē lėnkėškā kalbiejė, – mat anuos muoti-
na bova ėš Vėlniaus miesta, bova bovosi ož tuokė 
dėdesnė kombarėnė, kor vadėnas pana tarnaitė. Ėr 
tēp atsėtėka, kad apsėžanėjė so žemaitio, medin-
čio. Konėgunda pasakė: „Jē jodvė nuorėtav drau-
gautė, kalbiekėtav lėnkėškā – būs nauda“. Bet aš 
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nadaug žuodiu tažėnuojau, ėr mona lėižovis bova 
kažėkāp prīšings tam ėštarėmou. Vuo čiauškietė 
so draugelė bova daug patuogiau žemaitėškā. Tad 
vedvė vāksiejė ėr giedėna. Aniceta bova kap ėr ož 
pagelbėninkė panā Irenā, kori lioub atēs ėš dvara 
lėnkėškas lekcėjės doutė.

Vuo ėr parvažiava konėgākštienė puoni. Vės dar 
ējė so tās joudās rauplietās moslėnās apsėlēdosi, tik 
tas prīšakie jau nabibova lig žemės, vuo drėba nu 
skrėbliaus lig jousmėns. Ėr pranešė ėš paluociaus, 
kad ana tatā aplonkīs prīglauda. Vėsaduos švarē bo-
vuom laikomis, bet kas bova švarėnėms, čīstėjėms! 
Apėnt ėšporena tus joudus moslėnus aple konėgākš-
tė poltrieta. Ana atvažiava so vėso būrio muotrėškū-
ju. Ēt šalėp ta grapātė, anuos bruolė doktie, paskou 
ta, kor kningas skaita balsē vėsuokiuoms kalbuoms, 
vuo so ano – pana Liucina, ta vėsūm rūmu tvarkī-
tuojė ėr tarnūm tromdītuojė.

Mūsa muokītuojės ėr auklietuojės apsėašaruojo-
sės poulė pri anuos keliu, ėr mes, kor dėdesnės mergė-
kės, Anicetas vedamas, jiemiem žliumbautė ėr pagal 
auklės poltė anuos rūbu krašteli bočioutė, – vaikiokā 
morksuojė ožpakalie. Vuo mes paskou tas muokī-
tuojės zvimbiem lėnkėškā: „Sosėmīliek, sosėmīliek, 
napalėk mūsa, švėisiuojė konėgākštienė puoni!“ Ana 
sosėgraudėna, davė ronka pabočioutė muokītuo-
jiems ėr Anicetā – kėtė palėkuom naragavė. Atsėsie-
da, pasėriemė, atsėdūksiejė, paskou akis pakielė i ton 
sava vīra poltrieta ėr pasakė, liūdnā švīpteliejosi:

– Diekou...
Vuo kad dar pasėgėrda aikteliejėms, tēp pasakė:
– Nusėraminkėt. Vėskas būs kap bovė. Aš pasėža-

diejau ētė pieduoms švėisiuojė konėgākštė puona.
Tad apėnt pripouliem pri anuos rūbu krašteliu 

(tēp darītė Konėgunda paruodė). Tad konėgākštie-
nė korin laika veiziejuos i palenktas aplinkou galvas 
ėr viel ėštarė tuokius žuodius:

– Tik, žėnuoms, mona galiejėms īr daug mažesnis.
Paskou stuojosīs pasėsakė nuorinti vėskon apvei-

zietė. Nažėnau, kon tėn ana sakė tuoms muokītuo-
jiems, kor anon so tou vėso būrio palīdu vadiuojė, 
bet kāp švėsiuojė puoni ėšvažiava, anuos atruodė 
līgo soglomosės, līgo susėrūpėnosės. Vuo grētā ėr 
sožėnuojau prīžasti. Tatā benė tretė dėina atbiega 
ėš paluociaus Anicetas bruolis Bernards, kor tėn 
bova liuokajo, ėr pašaukė sava seselė ētė skobėnā 
pri konėgākštienės puoniuos. Mon vėsos kūns nėi-

žiejė ėš tuos ciekavastės, kuo tėn anon šaukė, ėr aš 
ėšbiegaus anuos pasėtėktė ėr laukiau parka pakraš-
tie ont soulelio. Ėr parēt Aniceta – vuo ėškaitosi, 
vuo švīpsonti – poulė pri monės, vėrpontiuoms 
lūpuoms šnėbždiedama: „Laimė mon, laimė!“ Ėr 
apsakė Aniceta, ka konėgākštienė anon siunsėnti ož 
gruoninčės, i Poznanės miesta, ka tėn anon idiesėn-
ti i „kramarku“ korsus – tatā prīglaudu vediejūm, 
ka ana ėš tėn sogrinšėnti ėr naujuovėškā tvarkīsėn-
ti ton prīglauda. Ėr daug diejė Aniceta monėi aple 
sava laimė, aple sava ateiti, kāp ana vākus mīlinti. 
Vuo mon līgo kuoks šaltis gnaibė šėrdi. Ėr staigo 
saka Aniceta:

– Levanuorelė, tėkiek monim – tavės vėinuos 
mon gailo palėktė. Aš nažėnau, kāp aš ba tavės tėn 
būso...

Tad aš tīlė prašnėbždiejau:
– Vuo jē ana nuorietom, galietoviav vedvė va-

žioutė līgē.
– Alė, vākali, to dar par jauna. Tėn prijem tuo-

kės, kor jau ketoriuoleka īr pabėngosės. Ėr to lėn-
kėškā mažā tanužleibi, vuo tėn kėtēp nasopront. 

(Nukelta i 40 p.)
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Atēs laiks – ėr tavi ėšsiuns kor muokītėis, gal dar 
aukštiau. Alė aš nikad tavėi napavīdieso, kad to ėr 
daktara muoksla ėšētomi... Jog ėr to, Levanuorelė, 
būsi tortinga – jog tava pasuoga bankuo padieta.

Ton aš žėnuojau. Ton sakė mon diedė – pas 
anon dokomėnts goliejė, mon ton puopierio ruodė. 
Rēk torietė kontrībė. Prisėglaudiau pri Anicetas ėr 
tīlē ašaruojau, vuo ana moni gluostė, ramėna – ėr 
tēp mon kap ėr gieda bova, kad bovau pradiejosi 
anā pavīdietė. Apsėkabėnosės parejuom nomėi. Bo-
vuov pavielavosės vakarėnē – gavuov vaksītė. Ani-
ceta, pakielosi galva, tēp pasakė:

– Nabibark monės, pana Praksėda, – aš nabėlgā 
če babūso: mūsa gluobiejė siunt moni už gruoninčės. 
Konėgākštienė puoni pasakė panā Konėgundā rītuo 
puo bažninčės atētė diel mona ėšvažiavėma. 

Žvilgt žvilgt Konėgunda so Praksėdo sosėžvalgė 
ėr palėka kap mosi kondosės.

Aš vākštiuojau līg ta vėšta, vanaga neštuojė, 
sparnus palēdosi. Līgo kas mon būtom i krūtėnė 
aštrio snapo kertės. Dabar sopronto, kad tatā tuo 
Anicetas meiloma mon trūka, ėr aš pasėjotau kap 

gėriuo paklīdosi, vėina vėina tarp mediu. Tatā tuo-
kės medėnės šerdis bova aplinkou. Ta Brėgė apėnt 
luoskas igava ėr šnėpėniejė, ėr skundė. Konėgunda 
bova mon kap ėr meilesnė, alė Praksėda anon barė, 
kad ta moni paikėnonti. Jog Praksėda moni, aša-
ruojėntė draugelės, tēp pagoudė:

– To, Levanuora, liaukės. Kas ana tau īr? Muo-
tina? Sesou? Tava gluobiejė? Muokītuojė? Ana tier 
lengvabūdė mergėkė, kori tavi ėš kelė vedė, toš-
tiuoms linksmībiems ožjiemė, – vuo če vėins žings-
nis ligi grieka.

Vuo Konėgunda ton patė maliuodėjė ėš ketuos 
posės grajėjė: kuoks tatā baisos pasaulis esōs, kuo-
kės žabongas šetuons statōs, kāp sunko īr ėš anuo 
nagūm ėšsėsoktė, kāp vėsuokės nuodiemės īr apsė-
dėngosės kvepontiuoms kvietkeliems, kāp kėpšā, 
paukštelēs pasėvertėn, meilingā čiolb ėr i grieka vė-
liuo. Vuo kad Konėgundas balsos bova tuoks līgo 
medo mėrkīts, vuo dar moni lioub pagluostīs, tad 
pradiejė moni tuoks baisoms siaustė – ėr sīki, prisė-
glaudosi pri Konėgundas, pasakiau:

– Aš bėjau... bėjau...
– Ėr bėjuok, mergelė, bėjuok... Bėjuok dėiva, 

bėjuok velnė, bėjuok grieka. Vuo geriausē atsėras-
tė tuokemė stuonė, kor īr vaduovā, gluobiejē, kor īr 
nuogniausi apsauga.

Ėr tēp ana tatā moni prikalbėniejė stuotė i 
kliuoštuorio, i vėinuolīna tatā. Tuokės kningelės 
davė, kor vėsos zuokuoninku gīvenėms aprašīts. 
Alė tuos kningelės bova lėnkėškā, vuo aš kad kėik 
ėr skaitiau, vuo nadaug tasopratau, tad Konėgunda 
monėi padiejė ėr vertė kap imanīdama. Ėr tēp mon 
šnekiejė, kad nieka nier gražesnė, maluonesnė, kāp 
sava jaunīstė ėr čīstata viešpatėi atidoutė.

Vėina karta nugėrdau Praksėda anā sakont:
– Pliešīk napliešīk lėižovi – ėš anuos zuokuo-

ninkės napadarīsi.
– Alė, Prakselė, – saka Konėgunda, – ana dėdlē 

jem i šėrdi tus pasakuojėmus – ana tuoki nutėlosi 
raduos.

– Kažėn diel kuokė neprietelė ana nutėla.
– Alė veiziek, kuokės anuos akelės žīdrės, nakaltas.
Vuo Praksėda napasėdavė ėr sakė, kad ana mona 

akiūm nakaltībė natėkinti. Vuo Konėgunda sava 
darba varė – ėr bova mon gera.

Ėr vėina karta prakalbėna moni konėgākštienė 
puoni, ėr ronka mon padiejė ont galvuos ėr paklausė:
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– Ar to tėkrā nuori būtė vėinuolė?
Aš ėšsėgondau, parauduonavau, nažėnuojau, 

kon sakītė. Tatā švīpteliejė ėr pasakė Konėgunda:
– Ana dar jauna – pamatīsma vieliau.
Ėr tatā paskīrė moni ētė i ton bažninčėniu rūbu 

siovīkla. Tūm gražiūm darbeliu aš ruods grētā ėš-
muokau, ėr bova gerā. Vuo nieka nasėdžiaugiau – 
tuoki bovau līgo apsėsapnavosi.

Tēp praējė metā ėr kelė mienėsē, tatā nu ėšvažia-
vėma Anicetas. Vuo ėr parvažiava mona draugelė – 
linksma, daili, straini. Jau nab so to megztėnė kepo-
relė so bombuolo, vuo skrėbelātė graži – šiaudėnė, 
so kvietkelė, ėr pėrštėnės ont ronku, ėr palėtuons 
naus. Ėr tēp ėšējė, kad aš pėrmuojė anon pasėtėkau, 
ėr pasėdariau līgo nutėrposi, kvapa nabatgauno. Vuo 
tatā Anicetelė moni meilē prakalbėna sakīdama:

– Levanuorelė, ar ožmėršā moni?
Ėr ėšskleidė kliebi. Vuo aš pouliau anā ont kakla 

ėr griaudē tīlē žlėmbiau.
– Kas īr? Kas raduos?
Vuo aš ėr sošnėbždiejau:
– Moni padarīs zuokuoninkė...
– Nieks tavės nagal padarītė, jē to nanuori.
Vuo aš tīlo ėr bliauno. Če jau atsėrada daugiau 

svieta. Vākā apspėta Aniceta, ana vėsus bočiava. 
Ėr nieka nabgavuov pasėšnekietė. Vuo veizo – nē 
Praksėda, nē Konėgunda anā ronkas nabočiou, dar 
Konėgunda i peti pabočiava.

Ėr prasėdiejė kėts gīvenėms. Aniceta raduos 
pastatīta ož ton muokītuojė. Ana muokė dainiou-
tė ėr lėnkėškā tuokės joukingas, vuo kėtas griaudės 
dainelės ėr tuokiūm žaidėmu; pėrmo lioubam tik žė-
nuosma sliepīnės – vuo če ėr ratelius tuokius pintus 
i aukšta svaidītė ėr lazdeliems anus gaudītė, ėr me-
dėnius kamūlius so plaktokās rėtėnietė. Alė kon če 
ėšpasakuosi vėskon! Vuo dar tatā ana jiemė sauguotė, 
kāp vākā prausas, vuo mergėkiems lioub lėips nusė-
trauktė marškėnelius lig posės ėr tatā rėktingā ėšsė-
mazguotė. Vuo kad ožkėla Praksėda so Konėgundo: 
tatā esōs napaduoroma muokīms. Pėrmiausē poulė 
pri tuos panuos Liucinas,  vuo ta tatā Anicetas posė 
palaikė. Ėr palėka anėidvė līgo šoni plakosės.

Aniceta paprašė paveizietė anuos pasėdarbavė-
ma. Ėr soējė vėsa puonībė ėš rūmu, ėr sosiedė vei-
ziejuos, kāp mes žaidiem, strėpėniejuom, tus gėm-
nastėkus dariem, ėr klausies, kāp mes dainiavuom. 
Vuo ipatingā patėka lėnkėškas dainelės – joukies, 

pliauškėna so ronkuoms ėr Aniceta gīrė, vuo gīrė. 
Praksėda so Konėgundo pri tūm svietiūm švīpsuo-
juos pabalosė borno, vuo anims ėšējos, kap nagėnės 
sorokosės ējė. Ožvės tas bova na pri šėrdėis, kad tėi 
vākā nuogniausē prilėpa pri tuos Anicetas, vuo pa-
gal aukštesni prisakīma bova panelė vadėnama. Alė 
kad vākā mažiau zbėtkėjuos – matā, anūm ta links-
mībė bova Anicetas keravuojema, – tad mažiau ėr 
tuos persėnas babova.

Alė tuo dar napasakiau, kad tujau parvažiavosi 
Aniceta jiemė moni prisėspīrosi tērautėis, ėš kor īr 
mon tas nuors atējės zuokuoninkė būtė. Aš ėr ėšsė-
pasakuojau, kāp Konėgunda nuor moni i ėšganīma 
keli istatītė. Aniceta tik petēs gūžt gūžt:

– Muoterīstė tēp pat īr palaimints stuons... Na 
vėsus padiejė būtė švėntāsēs– kėtims īr kėtor gautė 
zaslūgas nuskėrta.

Ėr švīpsuojies, ėr bočiava moni, ėr sakė: „Aš tēp 
nuoro gīventė, dainioutė, šuoktė, mon tēp patink 
mozėka...“ Aš klausaus ėr mona šėrdės narimst: dai-
nioutė... šuoktė...

Vuo veizous – Aniceta, mona linksmuojė drau-
gelė, inėka nuogniausē biegtė ont pėrmūju mėšiūm 
i bažninčė. Parlek, atlėikt so vākās gėmnastėkas ėr 
apėnt druož.  Ėr puo mėšiūm pasėlėikt – stacėjės ēt. 
Ėr Praksėda, ėr Konėgunda jiemė geresnė akė i anon 
veizietėis. Vuo aš natrokos ėr sožėnuojau paslapti...

Ta „mozėka“ tatā bova aukšts, dailē nuaugės, 
geltuonuoms garbanuoms Ožinskis Petris, kopera-
tīva vediejė sūnos. Anuo buočios suoduo gīvena, ėr 
anuo pavardie bova Vuožīs. Tas Petris bova varga-
mėstras muokėnīs ėr tėik jau itaisė i mada ont tūm 
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varguonu, kad lioub pavadous sava muokītuoji par 
pėrmuosės mėšės. Paskou ons sakies Anicetā: „Pon-
dėivs sovedė vedoms takus par laikruodeli..“  Matā, 
ons nuogniausē gedava torietė laikruodeli, vuo 
tievs, kad ėr mīliejė ton sava sūno, bet nuoriejė so to 
duovėno pataisītė vaikeza šluovė. Bovės tatā paējės 
tuoks garsos, kad Petris nukrīpės i laisvamanius– 
kāp tatā vadėna tuokius, kor ont konėgūm lioub 
pašnekies. Vuo varguoninkou tuokem būtė nade-
riejė. Tatā sakōs tas tievs: „Aš, – ruokou, – nupė-
rkso tau laikruodeli, jē to par tris mienėsius kuožna 
dėina apēsi stacėjės“. Tas ėr ēt – matā, nuogniausē 
tuo dzieguoreliaus nuor. Pamatė Aniceta – vaike-
zos kap beržos, ėr ana panūda tas stacėjės ētė. Bēda-
mis, baklūpaudamis anoudo ėr sosėmėrksiejė.

Ėr tik jiemė spruogtė medē, nudžiūva parkė ta-
kelē, apsėpīlė Rongės pakrantės baltās žėidelēs – ėr 
jiemė tatā Aniceta so Petrio sosėtarosio biegėnietė 
i ton tonkmīna, kor bova vadėnams Bažontu meš-
kelis (tėi bažontā – tatā tuokei dėdlē strainė paukš-
tē, pėntarkas dėdoma, marguoms blėzgontiuoms 
plunksnuoms, ėlguoms, gražiuoms, žaliuoms mie-
lėnuoms plunksnuoms oudėguo). Ons lioub atēs 
aplinkėnio kelio. Vuo Aniceta ėšsėved moni, bet 
pasvadėn ont soulelė pri Rongės, vuo pati ėr bieg, 
vėsā nē šiuoki, nē tuoki. Aš tatā, žėnuoms, tuo na-
rėma dar nasopratau. Mon baugo. Aš jauto, kad jē 
sožėnuotom prīglaudas vediejės, būtom nuogniau-
sis ergelis. Alė Aniceta mon saka:

– To nieka diel monės nabėjuok – vedo esav 
patėis pondėiva sovestė: stacėjės bēdamis sosėmīlie-
jiev. Aš pasėtėkau sava čiestė, Levanuora, to tuo dar 
nasopronti.

Vuo aš tatā slonkiuojo pagal Rongė (tas upe-
lis tēp vadėnuos, kor plaukė par parka), tėn pagal 

ton žali tėlteli, kur bova ėš tuo parka i klebuonė-
jės pėiva. Vuo tėltelė vėdorie bova bruoms ožrakė-
nams. Gėrdo – rakėn, vuo kas? Tatā prabaštelis ėr 
baiētos– kningelė ronkuo. Ons dėdlē gers bova, i 
prīglauda lioub tonkē atēs, puoteru klausėmės, co-
kerku atneš. Veizas ons i moni:

– Ėš kor to, mergelė?
Pabočiavau anuo ronka.
– Ėš prīglaudas. Levanuora.
– Tēp tuolėi nu nomūm pati vėina?
– Aš na vėina – so muokītuojė Aniceto...
Prabaštelis žvalguos – aš ėr pridiejau:
– Ana tujau atsėras...
Ėr če pat kad ožkaitau pamėslėjosi, kāp tas ėšē-

jė... Vuo ons, kningelė atsėskleidės, nuējė skaitīdams 
kāp tik tou takelio, kor Aniceta bova nubiegosi. 
Nutėrpau vėsa ėr tēp bėjau: kāp būs, jē prabaštelis 
ožēs anus tėn tomsemė takelie? Vuo jog tas nagerā. 
Mon atruoda, kad ėlgā troka, kol Aniceta atsėrada. 
Aš anā ėr sakau:

– Aniceta, – ruokoujo, – aš tēp bėjuojau. Pra-
baštelis nuējė – jē ons pamatė...

– Dėdelis če dākts, jē ėr būtom pamatės: jog 
pana so kavalierio, jē kon duora mėslėj, tor pasėruo-
koutė... Atēs laiks, ėr grētā ons pats, prabaštelis tatā, 
ėr sorėš, ėr pakrapīs. Bet ons vedoms nasosėtėka – 
Petris bova pējės, vuo aš prabašteli pasveikėnau, ons 
moni prakalbėna kāp sekas, tatā žadiejė atētė dai-
niūm pasėklausītė.

– Vuo kuoks tėn bova paukštiu ergelis? – klauso.
– Paukštē kap paukštē – bī kas pajodėn, ėr lek, 

poldėnie. Vuo tūm bažontu šaukėms, čėrškiejėms – 
žėnā pati, kuoks īr.

Vuo matā, na tēp bova. Anei ējė sosėkėbė ėr 
ėšvīda ėš tuola prabašteli. Tas Petris šūst i krūmus, 
vuo tėn tėi paukštē laikuos. (Anei, matā, bova 
kap ėr laukėnė, kad ėr lesėnamis, priveizamis. Kāp 
puonībė sovažious, tad tus mėzerėjės lioub mediuo-
tė, puo tūm parka šaudītė.) Prabaštelis klausėnietė 
Anicetas: „Kas če bova?“ Ana pasakiosi: „Gal šou, 
gal lapė– nažėnau“. Vuo prabaštelis pasakės: „Gal 
lapėns“, – ėr nuējė melsdamuos. Vuo ons bova ma-
tės, kad nu anuos žmuogos šuoka i šali.

Vuo dar tas bova, kad tas Petris tā Anicetā 
laiškus rašė. Vuo tēp godrē bova isėtaisė, kad baž-
ninčiuo lioub padies sotartuo vėituo. Vuo tatā 
Praksėda, kor ėr onkstėi i bažninčė lioub biegs, ėr 
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pastebiejė, kad Aniceta pasėlėnkosi ėš laukas ka-
žėkon trauk ėr ož ontė kėš.

Vuo dar rēk žėnuotė, kad abėdvė prīglaudas pa-
nelės bova istruošītas, ierzintas. Vuo vės diel tūm 
nalaimingu mietuomu vaikeliu. Par ton žėima, ko-
nėgākštiou mėros, kāp konėgākštienė ož gruonin-
čės ramėnuos tarp gėmėniūm, – pamėslītė – rēk– 
nu rodėnėis lig gegožės mienėsė pametė vėinioulėka 
vākūm! Nakti lioubam tik ėšgėrsma – smarkē ka-
žėkas doru skombala trauk, ėr ėšbieg Paulina, ėr 
rond i kuokius lakatus sovīniuota mažėleli. Vuo tēp 
bova kuova mienesie, ka par vėina savaitė pametė 
tris vākūkštelius. Kas daries! Praksėda lakstė kap 
vietra, švaisties so dėržo ož menkiausi zbėtkeli, ont 
skroustūm rauduonas diemės degė... Konėgunda, 
kāp treti vaikeli Paulina īnešė, drebiejė verkė, līgo 
priepuoli gavosi, ėr tik šnėbždiejė melsdamuos:

– Viešpatie, viešpatie! Jē iš sava maluonės 
paskīrē mon nakaltībie gīventė, diel kuo oždedi 
tuokė karuonė, diel kuo lėipi nakaltuoms merge-
liems so grieka vaisēs čiopėnietėis...

Paulina ton gėrdiejosi, alė toukart nutīliejosi. 
Vuo kāp Praksėda staigo sorėka: „Ož sava pėningus 
dėdliausi pėktiausi šoni nupėrkso, pri doru prirėšo, 
kad tuokė bestėjė so vėso anuos bėnkarto sodraskī-
tom!“ – tatā Paulina puo pėrma pasakė joukdamuos:

– Jē nuori, kad tuo nabūtom, tad ton pėkta šoni 
rēkietom rėštė na pri tuo gala, kor vėskas bėngas, 
vuo pri tuo, kor rēkals prasėded. Alė nažėnau, pane-
lė brongiuojė, ar tas padietom. Kam rūp tėkslos, tas 
na tik šoneli – baisiausi leva pol nugalietė. Vuo šone-
liou – kaula numes, ėr tvarka. Puo devīniūm mienė-
siu ėr šauks mūsa prīglaudas skombals kap pasiotės.

Praksėda ožkaita kap žarėjė:
– Kuokės če kalbas, kuokėi če žuodē? To so sava 

kalbuoms paleistovės ožstuoji. Vuo ar to, Paulina, 
nasopronti, kad jē maluoninguojė mūsa gluobiejė, 
konėgākštienė puoni, tėik pėninga paded sėrate-
liems augintė...

Vuo če Paulina partraukė:
– Ar baršk dėdesnės sėratas, kap tuoks kūdėke-

lis, kor tievs, muotina anuo atsėžad...
Vuo tatā Praksėda partraukė Paulina:
– Ėr veiziekės, kas pasėdara: mūsa prīglauda, 

pati švėisiuojė konėgākštienė īr līgo paleistovīstės 
prīdonga, paskatėnėms. Tuokės mergas puo krū-
mās golėnie ėr čīdėjės ėš mūsa. Jē vėina kėta ap-

draskītom gerā, nabėjuok – apsėgalvuotom.
Dabar Paulina ožkaita:
– Tamīsta ruods ėr tuoki nakalta mažėleli šonėi 

mestomi prarītė, nuoriedama mergūm pakalenėjė i 
pruota atvestė, alė kažėn ar tas kon padietom. Ont 
tuo, matā, sviets stuov. Vuo dar mosiet rēktom vīru 
pakalenėjė pėrmo ėšnaikintė. Ėr joukas. Če tatā 
Praksėda pasiota gatavā:

– Tīliek! Spavieduokės, spavieduokės!
Ėr ėšliekė, trėnkosi dorims. Gerā, kad na par tas 

doris sproka, kor vedvė so Aniceto ožsėglaudosės 
tūnuojiev. Dar ėšgėrduom mūsa sena prietelka bor-
čėjėnt: „Pati spavieduokės, švėntuojė lėntelė...“‚

Na priš gera, na priš gera tēp joukies nabagelė 
Aniceta. Ana mon sakė:

– Kāp tik aš apsėžanīso ėr būso vargamėstrienė, 
to tonkē pri monės atēsi. Aš tavi ėšpėršo.

Ėr staigo sošoka:
– Levanuorelė! To būsi mona bruolienė! Aš ton 

jauto, aš ton jauto. Kad to žėnuotomi, kuoks Ber-
nards dalikatnos, kuoks maluonos! Pamėslītė rēk– 
par tėik metu pri tuokiuos aukštuos puonībės so 
dalikatnēs žuodelēs, so meilė švīpsėnelė.

Monėi tas anuos gėramāsis Bernards nimaž na-
patėka. Vėsu pėrmo, atruodė sens – gal kuokiūm trė-
jūm dešimtūm metu. Ėr kāp tik anuo švīpsėnelė mon 
ėr napatėka: tēp prasėvėipės ba kuokė maluonoma.

Ton pavakarė vedvė abėdvė bovuov pri darba 
siovīkluo. Aniceta ož sava pėningus siovėniejė 
štoula – apžadus padariosi bova. Vuo aš narstiau 
ont adatas sosoktus auksus ėr smaigstiau i balta at-
laša. Ana, žėnuoms, galiejė pakėltė nu darba ėr ėšētė 
kada panuorosi, vuo mon lioub rēkies pasėzvalītė. 
Aš, Anicetas pamuokīta, ėr sakau vīresnėjē siovīklas:
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– Tēp mon akis raibst ėr galva skaud.
– Tėkrā, tėkrā tuoki nusnuoposi atrudā. Vuo če 

rēk dėdlē veizietė, kad napagadintomi tuoki brongi 
dalīka. Paėlsiekės. Ėšēk i uora.

Ėr lekav tatā abėdvė i parka. Ar če bova Anicetas 
so bruolio sotarta, ar tas natītiuoms pasėsoka takė?

Ėr lėipė Aniceta anuos palauktė. Monėi tēp na-
patink so tou Bernardo vākštiuotė... Siedaus ont 
soulelė, ons kažėkon šnek tēp švelnē, vės mon saka 
„Levanuorėlė“ ėr „tamīsta“, ėr tuoks dalikatnos, ėr 
tas anuo prasėvėipėms tēp moni pīkėn, – ruoduos, 
imtiuo ėr ignībtiuo, kad ons tėkra veida paruodī-
tom. Klausėnie tatā, ar mon patink tuokės gražībės 
siovėnietė. Aš meto puo žuodeli ėr jau nuoro bieg-
tė, ėr anam tatā ton sakau, vuo tik veizo – ėr ba-
atžingsniuojėnti dedlēs skobēs žingsnēs– vuo kas? 
Vuo Praksėda. Tuo batrūka! Ana ėr pristuojė tujau 
pri monės:

– Kāp to če atsėradā, Levanuora?
– Mon dėdlē galva bova isėskaudiejosi, ėr pane-

lė Barbuora lėipė mon ētė pasiedietėis i parka. Ve-
dvė so Aniceto ėr atejiev.

– Kamė Aniceta?
Če isėkėša Bernards:
– Ana tik kon pējė, sakies torėnti rēkala pri 

agruodninka.
– Būtiuo sotėkosi, vuo nasotėkau. Tamīsta če 

kažėkon makalouji... Ēk, Levanuora, nomėi – pa-
skou pasėšnekiesev.

Aš, grētā pakėlosi, nuskobiejau šalėn. Gėrdie-
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jau, kad Praksėda dėdlē pėktā kažėkon pasakė, vuo 
kon ons atsakė, nagaliejau nugėrstė. Tik paskou ont 
taka puosūkė kad atsėgrėnžiau, anuo nabibova re-
gietė, vuo Praksėda druožė tou takelio– biegtėnuos 
biega. Aš ėr nutėrpau vėsa, kon darītė naėšmaniau. 
Ar če mon grinžtė i prīglauda, ar ētė i siovīkla? Vuo 
baisiausē jauto, kad būs bluogā. Žėnau, kad Anice-
ta so Petrio, kad anon tėn atras – šėrdės dreb diel 
anuos. Jog nieks nagal oždraustė mergelē, – mės-
lėjo pagal Anicetas žuodius, – pasėšnekietė so tou 
žmuogo, kor anoudo tujau žanīsės... Ėr ožlėpau ont 
Konėgundas. Aš anā ėr ruokoujo:

– Galva skaudiejė – tēp gielė, kad veizietė na-
bgaliejau. Pana Barbuora bėjuojė, kad napagadin-
tiuo darba. Lėipė ētė i parka, alė pana Praksėda 
parvarė nomėi...

Ėr žlėmbtė!.. Konėgunda pasakė goltėis ėr atne-
šė termuometra. Dėdlē sragē bova daktara išakīta 
pri mažiausė nusėskundėma matoutė temperatūra. 
Temperatūras, žėnuoms, nabova, aš golio ėšsėgon-
dosi, drebo diel Anicetas. Ėr pėktoms pradiejė jim-
tė: kuo ana lek ėr lek pri tuo Petrė i ton Bažontu 
meškeli? Ar nagalietom palauktė, kuol apsėžanīs?

Parliekė Praksėda kap vietra ėr kad pagaus moni 
saikdintė: ar aš žėnuojau, kad Aniceta bieg lakstītė so 
Ožinskio. Vuo pėrmo lėipė krīžio bočioutė, žegnuo-
tėis, kad ni vėina žuodė napamalouso. Tēp pribau-
ginta, kon žėnuodama ėr ėšdiejau, vuo Aniceta – sa-
kiau, kad ana tor pasėruokoutė diel žanatvės...

– Paduori pana nabieg i krūmus ruokoutėis. 
Gerūm žmuoniūm akėvaizduo ruokoujės. Kuoki če 
žanatvė – če paleistovīstė so skombalo! Ėr dabar tēp 
toriejė atsėtėktė, kad ož keliūm dėinūm parvažiou 
švėisiausiuojė konėgākštienė! Vuo gal ėr gerā. Pats 
pondėivs tēp pataisė, kad konėgākštienė puoni pa-
matītom, kuoki ta īr anuos pašluovintuojė, pagėr-
tuojė Aniceta.

Tatā atsėlėipė Konėgunda:
– Ėr ton mergėkė ana jau mon bova i pražūtėis 

keli itraukosi.
Vuo tatā aš ožsėnešiau ėr staigo jiemiau šauktė:
– Kuoks če pražūtėis kels! Aniceta moni mīl – 

nieks moni tēp namīl kap Aniceta: ana nuor, kad aš 
anuos bruolienė būtiuo.

– Bruolienė! Snargla – ar matā, kon šnek?
Vuo Konėgunda dūksava:
– Nikad namėslėjau, kad Aniceta tuoki gīvatė-

lė!.. Jėzau, Jėzau!
Sapnos! Sapnos šėndėina, vuo tada kuokės aša-



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 4

ras, kuoks drebiejėms! Baisės bova tuos trīs dėinas 
lig konėgākštienės parvažiavėma. Ėr Konėgunda, 
ėr Praksėda ožsėsiedosės sauguojė, kad nasoētiuo 
so Aniceto. Pana Barbuora, ta lietuojė, geruojė Bar-
buora, siovīklas vediejė, ta ėr so anuoms līgē. Jotau, 
kad kažėkuokėi baisė kaltėnėmā metamis ont Ani-
cetas galvuos, ėr tēp mon anuos bova gailo, ėr tuoks 
truoškėms apgintė anon. Aniceta raduos līgo nab 
ta: borna ožspausta, akis bova ožtėnosės, – matītė, 
nakti būs kriuokosi. Siovīkluo, Barbuorā pasėšalė-
nos, pasėsekė pasėšnėbždietė:

– Levanuorėlė, anuos ėšvuogė mona laiškus.
– Ar Praksėda so Konėgundo?
– Anuos, anuos, pasiotosės davatkas... Aš mėrš-

to ont vėitas: jog anuos neš konėgākštienē!
– Alė ten parašīta, kad jodo žanīstaus...
– Daug kuo rēk, kad apsėžanītomi. Jog aš biedna 

mergelė! Jē konėgākštienė būtom monėi maluoni, 
ėr kraiti gautiuo, ėr dalėis – ana moni ruods mīliejė. 
Vuo kāp tuos palēs sava lėižovius, ėš baltiausė padarīs 
joudiausi...

Vuo kāp mon bova Anicetas gailo! Ana skobiejė 
bėngtė ton sava apžadūm darbeli – vėrpontiuoms ron-
kuoms siova auksa krīžio ont lėlėjavuos štoula posės.

Ėr parvažiava konėgākštienė, ėr nubiega tėidvė 
pri anuos so laiškās, so lėižovēs, so ašaruoms, so prī-
saikuoms, so krīžiaus bočiavėmo. Ėr pasėdarė pa-
skotėnis škondals. Konėgākštienė gava šėrdėis prie-
puoli – sopoulė vėsas paluociaus muotrėškuosės, 
atlakėna daktarus. Paējė garsos, kad mėršt... Sūdna 
dėina! Pana Liucina, atliekosi i prīglauda, kad vak-
sėjė, kad vaksėjė tas mūsa vediejės!

– Kāp jodvė napagalvuojiet atētė pri monės – 
aš būtiuo parėngosi dalikatnē. Vuo jūs ėš tuo keršta 
ont Anicetas, koriuos nakėntat, nuoriedamas anuos 
nusėkratītė, kon padariet? Bova daktaru pasakīta, 
kad tuoki graži pavasari ana važioutom nomėi, kad 
če atras ramībė. So gražė ramībė jodvė pasėtėkuo-
tav! Ėr kam dar ton mergėkė Levanuora skundiet, 
kad ana, Anicetas primuokīta, i pasėmatīmus so 
Bernardo laksta? – (Aš tada pouliau bliaudama pri 
panuos Liucinas ėr alei žuodi vėskon pasakiau, kad 
aš ton vėina karta Bernarda tamatiau, ėr kon kalbie-
jiev, ėr parsėžegnuojau.) – Vuo dabar jodvė ton pa-
dariet, kad tuos prīglaudas nabibūs! Bapruotelės, 
kėrtuot medi, ont koriuo siedat. Konėgākštienė 
nabgal – anuos svēkata brongesnė. Ėr jodvė, – 
saka, – tuoki žuodi ėštarietav, kad konėgākštienė 
laikonti prīglauda merguoms paskatintė...
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Tuokės tatā bova tuokelės... Aniceta, nabagė-
lė, nuoriejė ėšsėteisintė, alė anuos naprijiemė. Ana 
poulė pri prabaštelė, ējė ėšpažintėis, vuo paskou 
ba paslaptėis šnekietėis. Prabaštelis šaukė Ožinski. 
Tas– mik mik, nagalis žanītėis: nieka naoždėrbons. 
Taries so pano Liucino – ta ėšprašė ėš konėgākštie-
nės tūkstontė robliu pasuogas, vuo Petris Ožins-
kis– švėlpt ėr dinga. Anicetelė gava vėita vėinamė 
dvarė pri vākūm – dėdlē griaudē atsėbočiavuom. 
Vuo kada anon bapamatiau, pasakīso paskou.

Jau vėsė žėnuojė, kad prīglaudas nabibūs. Ko-
nėgā ėš bažninčės klausė, ar neatsėras gailestingu 
žmuoniūm, kor nuorietom sėratas priglaustė, ėr 
kad konėgākštienė doud anims pasuogas.

Tatā tēp bova paluociou paruokouta: kon prī-
glaudas laikīms būtom kaštavės par ėštėsus metus, 
ėšdalītė tarp vākūm. Tatā anus aptaisītė, aprėngtė, 
doutė patalīnės ėr kėik ten pėningūm. Vaikiokus 
jiemė kaišiuotė kėta pri čiaučiaus, kėta pri kriau-
čiaus, kėta i suoda; mergėkės, kor dėdesnės, pri 
vākūm pristuojė. Brėgė, tuoki auksa šmuota, ėšve-
žė net i Šiaulius.

Dabar ėr diedė sosėrūpėna, kor moni dietė. 
Nabova mėslės, kad ētiuo kor ož auklė pri vākūm; 
palėktė pri siovīklas, muokītėis siūtė drabužius pati 
so ašaruoms nanuoriejau – siovėms monėi napatė-
ka, so tās sėlkās, auksās, kap tas pasakė, akiūm gai-
lo, ėr kartuojau pati: „Akiūm gailo... akiūm gailo...“ 
Vuo dar diedīna pasakė: „Jē vės tēp siediesi, mer-
gelė, sosėrėitosi, kopra gal sosėmestė arba sokatas 
gausi“. Vuo aš nabnuoriejau būtė tarp anūm. Nuors 
siovīklas vediejė Barbuora bova lieta ėr maluoni, alė 
tēp moni staigē muštė nu anuos atmuša puo tūm 
vėsūm ergeliu. Konėgundas bova mon gailo... Kad 
aš bovau maža, ana moni lioub ont keliu laikīs, 
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gluostīs ėr jou mīlies kap kėtus vākus, vuo kad ož-
nėka kalbintė i šventa keli, tad lioub šnekiesvuos 
ėlgā – ana monėi vės pasakuos aple šventūsius ėr 
vėsuokius steboklus, ėr anā patėka, kap aš klausiaus 
ėšsėžiuojosi. Dabar ana monėi pasakė:

– To nažėnā, vākali, kuokė tau skriauda padarė 
Aniceta. To bovā ont tėkra ėšganīma kelė, vuo dabar 
ana tavi sojaukė, sodėrba. Veiziekės, kon ana laimiejė: 
nustuojė konėgākštienės puoniuos maluonės, apsė-
kielė kalbuoms, nustuojė šluovės, krėta i varga.

Vuo monėi kad ožvėrė ožkonkoliava šėrdės! 
Pėrmo, žėnuoms, nabūtiuo ėšdrinsosi tēp pasakītė, 
alė puo tuo vėsa ergelė ėr tėik prisėklausiosi pas die-
dė Kazimiera, igavau līgo kuokė prīšgėnas dvasė ėr 
tuoki tatā nuora ėšsakītė, kas sleg mona dūšė. Tad, 
vėsa ėškaitosi, kap vėšta jiemiau tratietė:

– Jē, ėškrėta ėš luoskas. Vuo kas anon ėšstūmė? 
Kam rēkiejė liektė so tās laiškās? Ėr konėgākštienė 
sosargėnuot, ėr par tus lėižovius vėsus laukuon vara...

– Levanuora, Levanuora, kon šneki!
Vuo aš dar smarkiau:
– Vėskon žėnau! Jē konėgākštienē nabūtom 

teik prišnekieta, nabūtom sopīkosi, Petris nabū-
tom ėšsėgondės ėr pabiegės. Mosiet Aniceta nakal-
ta, jē pats prabaščios ož anon pričīniavuojuos! Ėr 
pana Liucina, kor vėskon sopront, saka, kad nieka 

tūs laiškūs bluoga nabovėn, ėr ana tatā ėšprašė ton 
tūkstontė robliu. Alė senis Ožinskis tuos poikībės 
pasėruodė ož tris toris. Ėr tatā ons pasakė diedīna 
Sodimtienē: „Napasabnē jimtė martė so garso – gal 
ana ėr nieka nakalta, alė kam ana lakstė i Bažontu 
meškeli so mona sūno? Garsos! Vuo mona sūnos 
gal gautė tuokė, kor nalaksta. Kėts ėr gal ont anuos 
žuodi ontmestė, vuo aš nanuoro, – ruokoujis se-
nis, – kad ont martiuos būtom kėinuo žuodis. Kėts 
dalīks, jē konėgākštienė būtom davosi tuokė pasuo-
ga, kor būtom vėsus garsus ožspaudosi“. Vuo vėsa 
ergeli pakielė pana Praksėda... Ėr dar aš vėina dākta 
nagalio duovėnuotė.

Alė aš če ožsėkėrtau... Konėgunda, vėsa pabalo-
si, klausė:

– Kuo to nagali duovėnuotė? Kuo?
– Vuo kad pana Praksėda nagraži žuodi pasakė 

ont mažėlelė ėr nuoriejė, kad šou anon sopliešītom. 
Vuo Paulina saka – nieks gīvs naatsėrond ba dvasės 
šventuos isėkėšėma, kėtēp dūšės nabūtom.

Ėr ožbliuoviau so vėso gerklė. Pasėsoka Prak-
sėda. Ana kelinta dėina vākštiuojė galva par kakta 
smarkē soveržosi skepėtelė, i acta somėrkīto. Ana, 
matītė, bova nugėrdosi mona šnekala, diel tuo kad 
tujau jiemė pėktā moni vāksītė:

– Vuo to paršeli kor bovės! – diejė atsėkragėno-
si.– Ana, matā, drens šnekietė nagalinti duovėnuo-
tė! Kam? Sava muokītuojiems! Praša kas tavi duo-
vėnuojems? Ar to nažėnā, kad mažesniou vīresni 
sūdītė navalno? – (Dabar pasakītom „teistė“, vuo 
kad tas „sūdītė“ ėšēt līgo so drosko sūdītom, tad īr 
pakėists ont tuokė žuodė, kor paruoda tėisuos ėiš-
kuojėma.) – Ana, matā, ėšvadiuos če maliuodėjės! 
Ar to sopronti, kāp jūs če vėsė, kap siorbielės krauji, 
gerat muokītuoju kontrībė? Žmuogos ėš prilota gal 
ėšētė, basėvajavuodams so tuokė gaujė!

Vuo aš ėr sobombiejau:
– Jē jau tēp špetnē īr, tamīsta galiejē ėšētė ėš če.
Ėr matau, kad ana grēb dėrža. Aš – pri doru, vuo 

doris patės atsėdarė, ėr (če jau tėkrā pats pondėivs 
taisė) baiēton – vuo kas? – vuo tatā mūsa prabaštelis 
ėr pana Liucina. Aš poldama tik anuos naėšvertiau. 
Ana tvierė moni i kliebi, vuo kad bovau apsėbliuo-
vosi, jiemė klaustė, kas atsėtėka. Aš drebiedama 
kalbiejau:

– Pani, pani, ratuj mnie! – tatā lėnkėška (matā, 
pana Liucina nasoprata žemaitėškā, tatā ėr prašiau 
anuos: „Puoni, puoni, gelbiek moni“). Jiemė moni 
klausėnietė, vuo aš nieka tēp nabėjuojau, kap tuo 
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mušėma.
– Nusėramink, mergelė, – saka prabaštelis.
– Ana baisi akėplieša, – pasakė Praksėda, – ana 

drens muokītuojiems pamuokslus sakītė!
– Kāp tatā? – nusteba prabaštelis.
– Kon to pasakē? – tēravos pana Liucina.
Vuo aš ėr ėšdruožiau vėskon tūm dėdeliausiu 

žmuoniūm akėvaizduo, ėr dar pridiejau:
– Pana Praksėda tažėna muštė ėr šauktė.
Monėi lėipė ėšētė. Kon tėn anėi šnekiejė, kon 

našnekiejė – palėkau nažėnonti.
Aš nabejau i siovīkla: balts atlasinis arnuots bova 

pabėngts – ėšvežė anon i Velnio pati konėgākštienė. 
Dar pėrm anā ėšvažioujėnt diedė Sodimts, gerūm 
žmuoniūm patarams, nuoriejė ėšprašītė, kad mon 
nors kuoki muoksleli doutom. Pri anuos patiuos 
napriējė – kalbiejuos so administratuorio, tatā 
vėsūm dvarūm ėr gėriūm tvarkītuojo, ėr so pano 
Liucino. Tėi sakies ruods pričīniavuojosīs, alė konė-
gākštienė ožsėkėrtosi. „Nē! – pasakiosi. – Mergātė 
jau ketoriuolektus bėng, anā, matiau, kėtkas rūp: 
če ana vėinuolė nuor būtė, če apėnt kažėkou kėto. 
Vuo lengvā lēdas ėš kėlė ėšvedama. Mestė anon i 
miesta – atidarītė keli i pražūti. Kon omžėnatielis 
konėgākštis anā paskīrė, ton ana gaus. Dabar ta-
gol muokuos kuokė amata, tėkrā būs laimingesnė.“ 
Diedė, tėisa, sokeikė grinžės, alė anam dėdlē tas pa-
tėka, kap dvara bogaltėris anam soskaičiava, kuoki ta 
mona pasuoga pasėdarīs, bankė ėšbovosi nakošėna-
ma pėnkiuoleka metu... Vuo dar mona rēkala paga-
dėna tuoks vėins, kor aukštus muokslus ējė Peterbor-
gė, ons sosėdiejė so tuokēs smarkēs socelistās, korei 
šauda valdė. Anon nutvierė bametonti bomba. Ėr 
pasėruoda, kad ons muokėns ož konėgākštė pėnin-
gus. Konėgākštienė nuogniausē ton pajiemė i šėrdi, 
pėktėnuos. Ėr sakiosi, kāp eson baiso, kad muokslos 
tēp galis žmuogo pagadintė. Ana pėrka pamaldas 
ož konėgākšti ėr pati meldies prikrėsdama, kad tik 
tuo razbaininka darbā napakėnktom omžėnatielis 
anuos vīreliou.

Ton vėskon žėnuojė mon pasakītė Konėgunda– 
anā sakiosi Marėjė, vīresniuojė konėgākštienės pana 
tarnaitė, kor konėgākštienė sošokou, nagelius anā 
blėzgėn, ėr tatā anuos pasėšnekontės līgo draugės. 
Ož vėsuokiūm gruoninčiu važioudama, konėgākš-
tienė vės anon vež. Marėjė paveizietė dėdlē puo-
nėškā atruodė – jau kėik pražėlosi sena pana, dėdlē 
maldinga, alė na vėinuolė.

Konėgunda monėi dėdlē gera raduos. Tou mona 
kraitelio rūpėnuos. Pati siova mon vatėnė kaldra ėr 
rūpėnuos, kāp če būs ba patalu. Matā, ėr amats mo-
nėi jau bova paskėrts: būso audiejė. Vuo tas atsėtėka 
kap ėr natėkieta...

Pri diedės Kazimiera nubiegosīs vėskon ėšpīliau 
nu pradiuos lig gala.

– No ėr mergelėkė! – jiemė jouktėis diedė.– 
Gailo, kad tava pėninga puo napajodėnamo kūlio 
pakėštė. So tuokė galvo galietomi na tik šonadvuo-
katio, bet ėr vėso advuokato būtė. Kas tava muo-
kiejėms kėikvėina dākta ėš vėsūm posiu apluotė! 
Bet nieka žmuogos napapūsi, spasaba natoriedams. 
Dar vaikiečgalis galietom, i miesta ėšbiegės, vėinor 
kėtor basėtrindams, i muoksla isėkabintė, bet mer-
gėkė, vuo dar našpetniuos marmūzės, krėstom kap 
i šolėnė statė galvo. Žėnuok, mergelė, kad vėsor īr 
bjau¬rībiu špėčboku, kor tīkuo mergelė prarītė, 
vuo miestė ar dvarė – dvėgūbā. Ėr ton žėnuok, kad 
omžėnatielis tava papunis nikad nabūtom lēdės tavi 
i dvara ož pakajavōjė. Ton ons īr kelis kartus mon 
paruokavės.

Publėkacėjuo panauduotas Mukienės Danutės 
portėgrapėjės
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