
L I T E R A T Ū R A

– Alė, – ruokoujo, – panelė saka, kad jē aš pa-
sėgerintiuo ėr anā itėktiuo, gal ana atsėverstom diel 
tuo muoksla.

– Vuo to Konėgundā atsakē kap vėin rēkint – tad 
kon če oudėga pradedi soktė. Tėkrā, vākali, jē gerinsīs 
tims, nu koriūm šėrdės atbola riepluoms traukas, i 
kon to pati pavėrsi? Malagė, apsėmetielė, palaižo...

Ėr nusėspjuovė diedė Sodimts. Kāp ons nu-
sėspjuovė, mon vėskas aiško pasėdarė, ėr līgo 
linksmesnė palėkau.

– Žėnuok, žėnuok, mergelė, – sakė dar diedė, – 
vedo so omžėnatielio Prončėško, tatā so tava papu-
nio, kartkartiems esam šnekiejė, kad jou dėdesnis 
dvars, jou daugiau malagiu, vagiūm knėbžd. Dvarė 
dėdesnis ont mažesnė juo, vuo puons vėsus apžiuo. 
Vuo mergelē tėkrā geriau pasėkartė, nego i dvara 
ētė. To nažiuopčiuok ėšplietosīs veizuolus: nē aš na-
priklausau, nē omžėnatielis papaunelis napriklausė 
pri tuos dvarėškiu palaižūm gaujės. Mūsa pėrms ruo-
kunds so žėrgās, vuo jau ontros so puonās... Vedo so 
Prončėško nu mažomies bovuov tuokio pasiotosio 
diel žėrgūm ėr dar vaikiečgalē ilinduov, isėtaisiev 
i konegākštė arklidės. Ek, vākali. So žėrgo gers že-
maitis geriau sosėšnekas kap so keto žmuogo. Jog 
kāp žėrgs paded tau galva ont petėis ėr pažvingau, 
ruoduos, geresnė prieteliaus būtė nagal.

– Vuo papauneli ėr sotrīpė...
– Tuoki nalaimė atsėtėka. Matā, tas eržėls Ve-

zovis pajota ton komelė Etna. Vuo Prončėškou 
bova pasakīta naprilēstė. Tad žėrgs ėr patraka. Kon 
mėslėji – drėgontou komelė! Vuo tas bova kap vėi-
na ognės. Pri tuokiūm rēkalūm, vākali, pruotings 

žmuogos, krėkštiuonis katalėks, kėtam žmuogou 
gīvībė atem. Kon nuorietė nu gīvuolė... Žmuogou 
pruots sosėmaiša, vuo če žvierės! Paskou vėsė dėdlē 
kaltėna veterėnuorio: ons, matā, bova oždraudės 
solēstė. Vuo tas teisėnuos, kad Etna nagalavosi, bo-
vosi tik kon ėšsėmetosi. Ėr kas ton galiejė žėnuotė, 
kad Sodimts diel tuo galva padies.

Diedīna bova tik kon i truoba iējosi – ėr pradie-
jė šauktė ont diedės:

– Kon če tuokės bjaurībės mergelē tauzėji!
– Nieka nadara, – saka diedė. – Tagol žėna sava 

pamėlėjės istuorėjės. Mūsa tievs bova kalvis. Žmuo-
gos laisvos – kėtė saka, ėš bajuoru, bet pats žemės ta-
toriejė, kėik kalvė bova ožtūposi, dar darža. Jau, saka, 
amata poikē muokiejė, slaunos, garsos bova. Mūsa 
bova pėnkė bruolē Sodimtā, mėlžėnā. Pats vīriausis, 
Petros, dėdlē gražos vaikis bova. Ton par kontuona 
pajiemė i Peterborga, i ciecuoriaus gvardėjė, tėn ons 
dasėšlūžėjė ėr pasėlėka vaiskė. Apsėžanėjė roskė, ėr 
anuo vākā roskē par ton muotina pasėdarė. Ontros, 
Puovėls, nanuoriejė ētė i vaiska, ėšējė i Emerėka– tėn, 
gėrdietė, bolius skerd. Trets, Aleksandros, istuojė i jū-
ras tarnība. Ons, kāp vėina kartą Palonguo pamatė  
jūra, kėta nieka našnek: „Nuoro plauktė“, – ėr darīk 
kon nuori – nabnurėma, kuol naatsėdūrė Kronštatė– 
bova ont tuokė karabliaus „Patiuomkėna“. Ėšplaukė 
kariautė so jepuonās. Jepuons ton vėsa karablio so 
vėsās žmuonims ėr armatuoms sogrūda i jūras dogna.

– Vuojezau!
– Dėdlē gailiejiemuos. Ėr nablėka žemaitiu So-

dimtūm. Mona trīs mergelės aug, žėnuoms, gal dar 
būtė vaikelis. Bet to veiziek, Levanuora, Prončėš-
kaus doktie, kad esi Sodimtātė, – ēk galva ėškielosi. 
Jē to toriesi sava žemaitėška dėdīstė – tavės nieks i 
porva nasomins.

Žemaitėška
poema
ČIURLIUONIENĖ-
KĪMANTĀTĖ Suofėjė
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– Alė, diedelė, kad tas īr poikībė – grieks!
– Poikībė, vākali, īr panėberėjė – ėšsėpūtėms priš 

kėtus žmuonis. Tas nagerā. Vuo dėdīstė – tas īr gar-
bings, gers dākts. Kad to ėr maža amata žmuogos, 
vuo galva laikā pakielės, nieks tavės nastumbliuos. Jė 
jė. Lioub ėr so Prončėško pašnekam na sīki...

Ėr apsakėniejė daug, kāp anoudo isėpėršė i ar-
klėninkus ėr paskou diel sava aukšta ūgė, sīluos, vuo 
ožvės diel sava žėrgūm mīliejėma dėdlē konėgākš-
tiou itėkė bovė, – tėik, kad kāp kontuons atējės, ož-
tekė tik vėina konėgākštė mėrkteliejėma. Pats nējės, 
fui – par kamėsuorio pasakės: „Tas žmuogos mon 
rēkalings!“ Ėr tatā pridiejė trūbeli pri krūtėnės, pa-
klausė –„Niegodna“, – tatā natinkams; tuoks on-
žouls – vėinė joukā.

– Jė, konėgākštis, tas bova ruods žmuogos – diel 
roblė nadrebiejė, diel šimtėnės nastuoviejė. Puons 
bova vėso borno. Vuo ta anuo muotrėška ėš vėrvės 
pėina melžtom, ėš šūda vaška sunktom.

Vuo kad aš joukiaus – kuo naparplīšau!
– Alė kāp tad īr, diedelė? Jē ana tēp pėningūm 

gailės, kam ana teik tarnūm laika – jog tas kaštou!
– Ėš palioberėjės, vākali. Tuos palioberėjės ana 

so vežėmo napavežtom ėr ketorēs arklēs, vuo nuor, 
kad būtom poikė, kap bova pri vīra nabaštėka, vuo 
kapeikas gailo. Ėr švīpsuos, līgo nanuoriedama pa-
ruodītė, kad oksosa prisėgierosi.

Aš apėnt jouktėis, vuo diedė sava ruokou:

– Diel tuo mes, pormuonā, mažā so dvarėškēs 
tasosėdedam. Kuo mon lonkstītėis? Kāp aš ožlėpo 
i sava pasuostė, aš aukštiau ož puonus siedo. Vuo 
žėrgā – kon anėi žėna aple puonus? Aš anims val-
duovs! Anėi mona balsa pažinst, mona kamandas 
klausa. Vuo Prončėškos dar geriau muokiejė.

Aš ėr paklausiau:
– Jē mona papaunelis būtom gīvs, kažėn, kāp 

ons moni pariedītom?
– Ons nuoriejė tavi pramuokītė, bet nē i dva-

ra, nē i miesta lēstė nanuoriejė. Ons sakė, kad anam 
tėktom, jē to būtomi audiejė.

– Kad aš būtiuo audiejė?
– Mūsa mamunelė Sodimtienė īr bovosi audiejė.
Ėr nu tuos mėnotas aš nieka kėta natruoškau, 

kap tik būtė audiejė.
Paskou gavau pažintė Petruonelė Joknalė – ton 

tatā muokīta audiejė. Nabjauna, aukšta, padžiūvosi, 
veids rūstos, kuol nanusėšvīpsa. Vuo kāp nusėšvīpsa, 
tad vėsa puovīza atsėrond līgo so lėmpo nušveista. 
Aš paskou vės galvuojau: i kon to panaši, kad tuoki 
mon matīta... Ėr tik paskou bažninčiuo veizous i ton 
altuorio, kor numaliavuota šventa Vuona, Marėje ėr 
tarp anūm plėks Jezuselis – līgo buovėjės, līgo nu 
vėinuos pri ketuos ēt. Tad ana kap tik ta švėnta Vuo-
na, akorat! Kad būtom nuosės mažesnė, būtom 
dėdlē graži, alė vės teik tēp aki trauk i anon veizie-
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tėis. Sosėejiev pri diedės Sodimta Kazimiera – ta au-
diejė bova diedīnas gėmėnė, anėidvė seserūm vākā.

Bova ėr Konėgunda pri tuo pašnekesė. Petruo-
nelė ėr saka:

– Atruoda, sotėksma, tik nažėnau – kad merge-
lė dar tuoki jauna, trapi, vuo darbs sunkos. Atsėdėr-
bam nabėnt i pavasari.

Ėr ruokavuos anėi, ėr Konėgunda pri tuo bova, 
kėik ož muoksla ėr kad rēk boiliu ketorius pūrus ėr 
rogiūm tris, ėr avėna, ėr dar vėsuokiūm pridiečku. 
Vuo antrās metās nieka nabrēkies doutė, vuo tre-
tēs– muokies kap sotarsma – ar alga, ar nu masta.

Vuo viešpatie! Jē kas ėš onksta būtom žėnuojės vė-
sus atsėtėkėmus! Alė jē žmuogos ėš onksta žėnuotom, 
vuo kėtēp padarītė nagalietom, ėšētom ėš pruota...

Bova puo onkstībūm Velīku. Tēp, ruoduos, 
vėsa žemelė žalioudama alsou, gėid... Ipatingā gra-
žē bova, kāp ėšvažiavuom i laukus, tad ėr ašaras 
nudžiūva līgo nabovosės. Žėnuoms, apsėbliuoviau 
atsėbočioudama, benė galiejė kėtēp būtė – pripra-
tosi bovau par tėik metu. Važiuotė bova nadėdelis 
gals – nu vėiškelė kėik pavažiavė ėr pamatiem 
Joknalės audiejė boteli. Kėimelis švaros, pri vartu 
vėinuo posie dėdelis beržos, kėtuo alīvu (kap dabar 
sakuom) krūmā. Tik vežėma sostabdios ėr ėšlėpos 
ont žemės, ėš truobuos ėšējė Joknalė Petruonelė.

– Tagol būs pagarbints, – pasakiem mes vėsė 
trīs nusėlėnkė.

– Ont omžiu omžėnūju. Prašuom i vėdo.
Iejuom. Sapnos... sapnos...
Vuo īr tuokiūm sapnūm, kor mosiet ėr mėrdams 

toriesi sava akies. Tēp mon bova, līgo aš ton slėnksti 
paržėngosi i kuoki nauji gīvenėma ižėngiau. Švėisi 
stoncėjė. Vėdorie dėdelės dvėgūbas staklės. Ėr Pe-
truonelė pasėruodė mon kap kuokiuo pasakuo– 
tuoki lieta, dėdelē, tvėrta, vuo Konegunda – kap 
ėš kėta pasaulė atrėitiejės ėr ožsėkabėnės kamūlelis. 

Tas kėts pasaulis – tad prīglauda, vuo ož prīglaudas 
konėgākštienė so sava rūmās, so parko, so kūdruoms, 
so golbiems – vėskas tas nutrūka, nablėka. Vuo at-
sėrada naus paveikslos: staklės ėr Petruonelė. Aš pa-
skotėnė priėjau pri anuos ėr pasėlėnkosi pabočiavau 
anuos ronka.

– Alė narēk, mergelė, – aš prasts žmuogos.
– Vės tėik muokītuojė, – pasakiau aš.
Tada ana nusėšvīpsuojė, ėr par veida anā parbie-

ga līgo kuokėi spindolē.
Dešėnie, tujau pri doru, bova tuos staklės, ėr 

mums iējos, mergė smarkē daužė muštovās. Petruo-
nelė anā pasakė:

– Veruonelė, benė ožkaistomi sėmevuora svete-
lems atsėgerte.

Ana naskobiedama ėšlėpa ėš stakliu, tuoki naš-
petniuos bornėkės, gana sostumtėne, ėr nuējė i prė-
mėnė. Aš kažėkāp namaluonē pajotau anuos akis, is-
meigtas i mona nogara, kāp Konėgunda šnekiejė, ėr, 
staigo atsėsokosi, anon pamatiau aiškē. Tuos anuos 
akis bova rodas līgo karkvabalė ėr tuokės apalės, 
plaukā tomsė, nuoselė maža kap boilelė, vuo skrous-
telē smarkē rauduonė. Daili. Petruonelė mona ve-
žiejus svadėna i ožstalė, vuo mon pasakė: jē nuoro, 
galio ėšbiegtėis i kėima apsėveizietė. Aš ėr ėšbiegau.

Važioujėnt diedė Kazimiers papasakuojė, kad 
audiejė tor tris dešimtėnės žemės, kad ton anuos 
žemelė dėrb ėš posės anuos gėmėnė sosieds, pats ėr 
teik žemės tatoris, bet ons laikė arkli, vuo Joknalė 
tik karvė ėr dvė kiaulė. Ėšējos ėš ongas prīšas bova 
tvarts ėr daržėnelė. Puo longās aptverts darželis, kor 
jau linda ėš žemės pėnavėjės, žaliava kėtė žėima ėš-
mėtė krūmelē, kor žadiejė gražē žīdietė. I kairė bova 
suodnos – vėinamė patuorie bova vėišniu, kėtamė 
kelė vašuokliu krūmā, ketorės vuobėlelės ėr sens 
dėdelis grūšos. Stuoviejė do naujuos madas aulē. 
Puo grūšo soulelis. Suodnelis lēduos atkalniou, tėn 
apatiuo karklās apžielės drėikies opeliūkštis, vuo ož 
anuo apėnt kėtė laukā ėr kalnā, ėr vėsā natuolėi tom-
si tomsi gėrė, vuo pagėriūs matītė kažėkuoks dėdelis 
bots ėšsėplietės. Kažėkuoks paukštelis čiolbiejė... Ėr 
kon tatā pamatiau tumet, matiau paskou dar daug 
daug pavasariu, ėr vės atkalnė žaliava, opelis raities 
līgo gīvs, vuo pagėrie ėšsėplietės tas dėdelis bots pėl-
kava. Atvažiavau vāks, kad ėr kap nendrelė ėštīsosi, 
bet dornelė dornelė... Vuo ėšejau līgo ėš degiesu kap 
paukštis nuporškiejosiuoms plunksnuoms...
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Šėndėin vėskas kap sapnos... Bet anon vakara 
nuors bova monėi griaudo, bet linksma. Matā, jo-
taus tuoki ėšdėdi, vuožna: moni do senė žmuonis 
atvežė i muoksla pri audiejės. Ėr jau vaizdavaus, 
kāp aš siedieso tuokiuos dėdeliuos staklies ėr auso 
poiki audėkla, koris mėrgies longelēs, vingelēs. Kāp 
iejuom i truoba, mona akis ėr prikėba pri tūm nītiu 
daugībės. Jė, – pamėslėjau, – austė – tad na so kuo-
bėnelio kabėnietė, na so adatelė badītė.

Pašaukė erbetas gertė. Diedė Kazimiers baron-
ku bova atvežės, vuo Petruonelė stala so staltėisė 
apdengė, dounelės, sūrė, svėista ėr medaus padiejė.

Kāp jau mona skrīnalė, luovėkė ėr patalīnė sone-
šė, anėi, so monėm atsėsveikėnė ėr moni paržegnuojė, 
ėšvažiava. Aš dėdlē laikiaus nabliautė; diel tuos Ve-
ruonės nanuoriejau pasėruodītė tuoki tėžė. Golietė 
monėi paskīrė i alkierio so to Veruonė. Mona luovelė 
bova gelžėnė, ėš prīglaudas; maiša prikėšau šiaudūm 
ėš diedės vežėma, pakluodės bova baltas, puodėškelė 
nadėdelė ėr baltā apvėlkta, vuo tėi patalelē mielėnė– 
ontrāsis maišos marga kartūna. Mona atruodė vės-
kas daug prašmatniau ož ton Veruonės kėni, kor 
šiaudā bova pridėngtė margo pakluodė, puodėš-
ka ėr bova tomsi, vuo patalā ėr tēp pat longouto 
nomūm darba druobė apvėlktė. Konėgunda pati 
vėršom mona luovelės pakabėna Aušruos vartu 
paveiksleli, tad priš anon klauposīs papuoteravau 
ėr atgoliau nē tā sosėgriaudėnosi, nē tā kontėna. 
Veruonė apveiziejė mona patala, kažėkāp pėktā 
švīpteliejė ėr, kraipīdama galva, pasakė:

– Kāp puonėškā! Alė, alė natrokos ėr to goliesi 
puo margās: blosā balta jou tink apšėktė.

Moni zlastės pajiemė, ėr atriežiau:
– Jē švarē laikīsīs -– anūm nier.
Ana apėnt sosėjoukė:
– Naspiesi skalbtėis, vuo moils kėik kaštou!
– Moila, – sakau, – atsėvežiau, keik bova paruo-

kouta, dar ėr daugiau.
– Puo tās puonėškās patalās žėima galiesi sosė-

soktė kap šonelis.
Mon dar dėdesnė zlastės pašuoka: 
– Pri diedės īr padieta mona mamunelės skrīnė, 

tėn īr dar dėdesnė patalā kap tava. Kāp žanīsous, ėr 
pasėjemous.

– Žanīsīs! Veiziekės, kuoki baguočka. Diel tūm 
patalu vaikē sosėmuš, tavi bagruobstīdamis.

–  Galies muštėis, – ruokoujo aš, – mona pasuo-

ga īr bankuo padieta. Kāp bovau pėnkiūm metu, 
mon padiejė i banka dvė tūkstontė robliu, vuo ar 
žėnā, kad pėningā bankuo aug ėr potas?

Veruonė valondelė nutėla – ėr kad pradies 
žvėngtė kap komelė! Aš ėr nutėrpau vėsa. Vuo ana, 
jouko springdama, ėr jiemė vapietė:

– Kėikvėina merga gal maloutė bagėrdamuos 
keik tik par borna ėšlend. Bet kad to, tuoki jauna, 
tēp muokietomi... Matītė, kad ėš dvara.

Vuo kad sospaus mon šėrdi! Viešpatie, kad če 
būtom diedė Kazimiers, i čežėnas anon somaltom! 
Nier diedės, nier Konėgundas – aš vėina pati.

– Aš namaloujo, aš nikumet namaloujo, – sorė-
kau ėr, ikėšosi nuosi i puodėška, pasėlēdau bliautė.

I alkierio iejė Petruonelė:
– Kas īr, mergėkės, kuo namėigtat? Vuo tau, Leva-

nuorelė, pėrma vakara naujuo vėituo napritink bliau-
tė: ožsėtrauksi ašaru debesi ont sava galvuos. Kor 
bētomi, rēk linksmā žėngtė, kad linksmā gīventomi. 
Kėta nedieliuos dėina pamatīsi ėr diedelė, ėr panelė...

– Aš na diel tuo...
Vuo diel kuo – ėr nasakau, tik poto dūdas, net vėsa 

drebo ėš tuos zlastės. Petruonelė, primīgtėnā klausė-
niedama, ėr ėštraukė ėš monės ton ašaru pričīna:

– Kam ana saka, kad aš maloujo...
Vuo Veruonė ėš puo patalu:
– Kam ana šnek ton, kon nieks nagal tėkietė: anā 

esō i banka padieta pasuoga, dvė tūkstontė robliu, ėr 
tatā ta pasuoga augonti ėr potontīs kap kuoki kro-
pė... – Ėr sosėjoukė. Vuo Petruonelė ramiausē tarė:

– Nagal žmuogaus vagintė, ož ronkas nanutvie-
ros, nagal malagintė, jē tėkrā nažėna. To, Veruone-
lė, gal būsi nagėrdiejosi, vuo Lungie ton vėsā rimtė 
žmuonis žėna, kad omžėnatielis konėgākštis, anuos 
papauneliou mėros ėš nalaimės, padiejė anā i ban-
ka dvė tūkstontė. Vuo ont padieta bankuo pėninga 
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ontaug dar pėningelē, vadėnamis pruocėntā. Kuol 
Levanuora žanīsės, anuos pasuoga, saka, gal ėr dvė-
gūba pasėdarītė.

Petruonelė linksmā sosėjoukė ėr pagluostė 
moni. Aš tomsuo pačiopau anuos ronka ėr pabočia-
vau. Jē būtom bovė švėisi, vuo Veruonē veizont sava 
vombouliems – tėkrā nabūtiuo tuo padariosi. Vuo 
kad mon gerā palėka!.. Ėr ta Petruonelė prisėkabė-
na moni pri savės kap so kuobėnio. Radaus kap tuo 
pasakuo – līgo svėisto ėštepta. Jau bovau baožmin-
gonti, tik gėrdo – ta apėnt joukas:

– Jē palauksi žanītėis lig pėnkėsdešimtės metu, 
tad ruods galies vaikē diel tava pasuogas sosėdraskītė.

Aš pagalvuojau: „Prikėba kap pėkis pri pada, 
vuo mosiet tad ėš pavīda“. Nuogniausē lėižovis 
nėižiejė atšautė, bet tītiuoms soknarkiau, kad ana 
manītom moni ožmėgosė. Šēp jau atruoda, kad tuo 
īr vėršos, kor paskotėni žuodi pasaka, vuo aš gīve-
nėmė ton eso parpratosi, kad kėta karta tīliedama 
dėdesni vėršo pajemi. Tad aš tuo dar nažėnuojau, 
bet mon kažėkas šėrdie ton padėktavuojė.

Tēp tatā prasėdiejė mona gīvenėms Kolnaliūs – 
ta suoda tēp vadėnuos. Muokslos tuoks tabova, kad 
šėvas trīniau, siūlus vīniuojau i kamūlius, vėina dėi-
na boilės svadėnuom. Veruonė mon nieka nadarė. 
Vuo vėina dėina Veruonė tik tik nagava pasėjouktė 
ėš monės. Matā, prīglauduo momis, vīresnės mer-
gėkės, lioub pristatīs pri vėsuokė darba: ėr grindis 
plautė, ėr longus, ėr skalbtėis, ėr mažiokus priveizie-
tė. Alė karvės mes ėš tuola lioub tamatīsma – pėina 
i prīglauda lioub atveš ėš pėinėnės, ėr pamėlžtė kar-
vės (jouks šėndėina ėr pasakītė) aš nimaž namuo-
kiejau. Vėina dėina ėr saka mon Veruonė:

– Gana tau puonavuotėis – ēk karvės pamėlžtė.
Sied staklies ėr kad dauža, kad dauža! Aš ėšbiegau 

ožkaitosi kap vėrts viežīs, šėrdės kad nagera! Alė,– 
mėslėjo, – vėsas gal, diel kuo aš nagalieso. Karvė bova 

pėivelie ož darža prirėšta. Atsėtūpiau pri anuos tēp, 
kap Veruonė lioubo matīso topontėis, ėr pagruobiau 
spenius tampītė. Nieka. Aš smarkiau draskītė – ap-
sėpīliau borna, pribiega ronkuovės, tik karvė kad 
spėrs! Apsėvertė mėlžtovė, mon kėbėrkštis ėš akiūm 
ėr skausmos blauzduo. Pou- liau nu karvės i šali – 
tėik bėjau, kad Veruonė napasėruodītom – tories ėš 
kuo pasėjouktė... Vuo gieda, vuo kon pasakīs Petruo-
nelė ož ėšlaistīta pėina? Vuo ta blauzda gel! Kāp dėivs 
taisė, ėr baatētonti Petruonelė nu opelė – ar ana tėn 
prausies, ar kuoki niekeli skalbies. Priējosi ėr klaus:

– Kas raduos, Levanuorelė?
Vuo tatā anon dėina ana bova moni pagīrosi ož 

audėkla vierėma, pasakė: „Tori, vākali, galva, tori 
nagus – diekavuok dėivou“. Dabar aš ėr ruokoujo:

– Pri karvės natoro galvuos, natoro nagūm, – 
pėina ėšlėijau, karvė monėi ispīrė – Šėtā.

Ėr atidengiau blauzda, kor laikiau apspaudosi, ėr 
pati ešsėgondau – rauduonā mielėna!.. Ėšsėgonda 
Petruonelė – jiemė ton mona blauzda čiopėnietė:

– Meilė dėiva, kad dar kauls atruoda nailaužts.
Vuo man tatā kad sospaus šėrdi, ėr papaunelis 

atmintie stuojuos, drėgonta sospardīts nagīvā, ėr 
akis ašaruoms apšuoka.

– Nabliauk, Levanuorelė, džiaukės, kad naatsė-
tėka bluogiau.

Vuo aš sakau anā:
– Papunelė baisi smerti prisėmėniau.
– Raminkės, nabagelė: sėratas nator ašaruotė, 

sava papaunelems dongou ramībė drumstė, vuo jē 
anėi čīščiou, dar anūm kėntiejėma dėdintė. Ėr patē 
narēk tėžintėis: jou žmuogos stamontresnės noga-
ras, jou anam lengviau gīventė.

Ėr pagluostė moni, tardama:
– Ekiav grētiau pri opelė – rēk ton tava kuojelė 

i vondėni merktė.
Vuo aš, ton kuojė pamerkosi, sakiau anā:
– Kuoki tamīsta, ciuocėlė, gera, kuoki gera!
Ana tik atsėdūksiejė:
– Kas sėratā ašaras ėš akiūm spaud, tas sau taka 

i pekla skėn.
Tada aš jiemiau prašītė, kad pamuokītom, kāp 

ton karvė rēk pamėlžtė. Prižadiejė rītuo pamuokītė. 
Ėr dar prašiau, ož ronkas notvierosi:

–  Ciuocėlė, – sakiau, – alė tik napasakīk Ve-
ruonē, kāp mon atsėtėka – ana jouksės...– Ėr trau-
kiau ton anuos ronka pri savės ėr bočiavau.
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– Nabėjuok, nabėjuok, nasakīso, – sakė ana, ėr 
tuoki anuos vėsa apveiza raduos švėisi, maluoni, ėr 
gluostė ana monėi galva, ėr aš sopratau, kad mo-
siet nieks nier pri anuos glaustėns ėr kad dabar aš 
līgo so kuobėnio anon pri savės prikabėnau. Paskou 
ana atnešė vaistūm so botelio – arnėka toriejė ož-
pīlosi. Ton kuojė aprėša, vuo tēp dariem, kad Ve-
ruonė napajostom.

Kap sapnos! Vuo vėskas aiškiausē atmintie 
stuov. Aš so to parmošto blauzdo kažėn ar būtiuo 
gailėjosi nedieliuos dėina nustīpčiuotė i Lungė, bet 
pasėsoka Ropkos, posėninks, ėr saka:

– Galietiuo, Petruonelė, paviežintė tamīsta i 
bažninčė.

– Alė, – saka Petruonelė, – gausi paviežintė 
mergėkės. Būs tatā Veruonelės i bažninčė ētamuojė.

Veruonė ožkaitosi jiemė sakītė:
– Važioukėtav abėdvė, aš pasėlėkso, – ėr kažė-

kon pašnėbždiejė Petruonelē i ausi.
Važiavuom gražē. Ropkos vėina arkli tatoriejė, alė 

tas bova tėkrā strainos. Bavažioujėnt Ropkos ėr saka:
– Mosiet Veruonė svetė lauk.
– Kuokė apėnt svetė? – klaus Petruonelė.
– Vuo tas dvara rėmuorios, kor pernā lonkies, 

kor ana sakėniejuos, kad anoudo žanīsės.
– Bet anuo nier če – ons īr ėšejės i Ringa, dar 

dailesnės rėmuorīstės muokītėis...
– Jė jė, bet ons parieda Veruonē gruomėta pri 

Kročkienės. Pats parvežiau anon pėnktadėini. Nē 
Veruonė, nē Kročkienė paskaitītė namuokiejė, tad 
anon sekmadėini aplakstė kelis botus, vuo pasėbėn-
gė, kad skaitīte gava mūsa Kuotrelė. Rėmuorios pa-
sėskelbė grinžtōs ėr prisakė anā šėndėina lauktė. Pa-
rašė: „Būs, Veruonelė, tēp, kap mona bova pasakīta“.

– Vuo matā, monėi napasėgīrė, – tarė Petruone-
lė ėr raduos dėdlē rūpestinga.

Ropkos joukies:
– Mosiet nuoriejė, kad Levanuora nasėmaišī-

tom – anā kavalieriaus napavėliuotom.
Aš pasakiau:
– Mon kavalierē narūp, aš par jauna.
Alė veiziek, kas paskou bova. Petruonelė bova 

dėdlē rūpestinga ėr, šiuo tuo pasėpėrkosi, nuoriejė 
veikiausē nomei važioutė, bet Ropkos pražova kap 
i ogni. Tad grinžuom vieluokā. Aš linksma, vuo Ve-
ruonė raduom dar linksmesnė. Kāp sosieduom pri 
potras, ana sriebosi sriebosi ėr saka:

– Bova Alioīzos Kormis. Vedo sotariev. Ons 
palėka labūm dėinūm tamīstā, Petruonelė. Kėta 
nedieliuos dėina atsėras so pėršlio – ton ruokunda 
ožgertė, sekmadėinė pavakarēs.

Petruonelė paveiziejė i anon, paveiziejė ėr saka:
– To žėnuojē, kad ons atvažious, vuo nasėsakēs.
– Nasėsakiau. Nanuoriejau vėin ėš puopieriaus 

sakītė, kad nabūtom tošts gīrios. Dabar ont stuoga 
ožšuokosīs galio skelbtė.

Petruonelė kažėkāp liūdnā pasakė:
– Tatā ėšēsi, Veruonėlė, nu mūsa. Gal tau ėr būs 

gerā – nesi tingėnie.
Kad pasėlēs Veruonė tarškietė:
– Ons ton žėna, kad mon darbs ronkuos deg. Ons 

monės dėdlē nuor. Ons sakies, kalbiejės so tou vīres-
nio dvarė, tas žadiejės doutė dėdelė stoncėjė gīventė, 
so koknė, so prėmėnė, ėr būs kamė staklės pastatītė. 
Ons žadiejė mon staklės padėrbintė. Vuo kėta pėr-
madėini ēsam ont puoteru, ėr par Sekmėnės būs ož-
sakā... To, Levanuora, gausi būtė mona pamergie...

Aš nažėnuojau, ar mon džiaugtėis, – matā, ta 
Veruonė bova mon gan pakīriejosi, – bet tujau pa-
maniau, kad bažninčiuo būso so vainėko ont galvo, 
vuo paskou Veruonė ėš če ėšēs, tad, žėnuoms, gerā. 
Sosėjoukiau ėr pabočiavau anon.

Vėsa ton savaitė Veruonė lakstė kap sodegosi, 
kap sakuoma, – tad poulė i staklės tik prašvėtos, tad 
skalbies sava dāktelius, laukuon nešė...

– Kad tik vėskas gerā bėngtomės, – šnėbždiejė 
Petruonelė.

Trečiadėini pasėsakė torinti ētė pri kriaučkas, ta 
gīvena pri Kročkienės. Nažėnau, kada sogrinža, aš jau 
mėiguojau, vuo kāp dėivs taisė, vuo gal ėr kėtkas če 
isėkėša, atējė žėnė, kad pasėmėrės Petruonelės bruo-
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lis, ėr atvažiava anuos vežtėis i bodīnė ėr i pakasīnas. 
Laiduotė toriejė Doliūs. Apsėašaruojosi mėzerėjė ėr 
ėšvažiava, pripasakuojosi kartkartiems veizietė no-
mus. Jau siedosīs i brėka, tēp paruokava Veruonė:

– Veruonelė, balondeli, sekmadėini napalėk 
mergėkės vėinuos, nabiek i Lungė...

Vuo ta kad šuoksės prīš:
– Alė kad mon vaišiu rēk nusėpėrktėis!
–  Prikepk kiaušīnės, – roukou Petruonelė, – so 

lašėnelės, kad ėr ėš dvėdešimts kiaušiu, ėšvėrk ton 
šuonėnės gabala, kor atpjuoviau, ėšvėrk so rūgšte-
liems – būs skanė barštē, ėr sūrė īr, ėr kastėnė īr, ėr 
taukėnė, vuo gierėma vīrā atsėneš. Mēsuos būs par 
akis, kad anėi ėr dvėjou atēs.

Veruonė tīl, borna ožraukosi. Vuo tatā pasiotielė 
sekmadėinė rīta, veizous, ėr basėtaisonti ėšētė. Kad 
ėšsėpocėjė – bokšto matītė. Ėr saka monėi:

– Barštius pabėnk vėrtė, mēsuos vėsuos nasojiesk.
Dar, pribiegosīs pri trėkuojė, ėšgraibiosīs mēsa, 

atpjuovė mon gabaleli ėr pasakė:
– Tas tavėi, – īmetė atgal. – Alė to nabėjuok: 

nikamė cėguonu nagėrdietė. Palēskės šoni – ons 
tris vīrus papjaus. Kiaulės pašerk, karvė pėitams 
pamėlžk, nuvesk i opeli pagėrdītė. Aš gretā parēso, 
mėšparu nalaukso... Jē kėik trokso, parēsam līgė so 
Alioīzo ėr so pėršlio.

Ėr ėšdruožė. Lig devīnės mušont vėskon so-
sėtvarkiau, ėr pašuoka mon tuoki mėslė – pasės-
trajītė. Toriejau balta šlebė, kor bova Konėgunda, 
konėgākštienē lēdos, itaisiosi Dėiva kūna proce-
sėjē,– mes, ketorės dėčkės mergėkės, altuorius ne-
šiem, vuo kėtė prīglaudas vākā aplinkou ējė. Kad ėr 
ėšsėpūtosi bovau par ton žėima, alė Konėgunda pa-
ėlgėna, paplatėna, ėr drabuželis bova ba vėina gala 
dailos. Sakė: „Apsėvėlksi dėdelims atlaidams“. Aš 
pamėslėjau: tagol mon būs šėndėin atlaidā, žmuo-
niūm nieks namata – puonou dėivou pasėstrajīso. 

Kasa vėina sopīniau, irėšau mielėna kaspėna, ton 
kasa parsėmetiau par peti ont krūtėnės, jousta ėr 
bova mielėna, pasėjiemiau maldakningė ėr, nubie-
gosīs ož aulė, siedaus ont kelmelė – ėr melstėis, ėr 
melstėis. Alė grētā vėsas maldas ėšskaitiau, pradiejė 
jimtė žiuovolīs, tad pradiejau lakstītė so šonioko, 
anam paspjaudiosi šakelės ar grumstelius mietītė. 
Paskou pavargosi siedaus ėr pradiejau vainėka pintė 
ėš naožmėrštuoliu, kor anūm dėdlē daug pri opelė 
bova, so smėlgeliems parpindama, kad nalūžtom. 
Nusėpīnosi ont galvuos ontsėdiejau, vuo paskou ėš 
geltuonūm pėiniu žėidūm nupīniau ontra ėr onč-
diejau Amėkiou ont kakla. Gīvuolelis, līgo sopra-
tės mona gera šėrdi, jiemė šuokėnietė ėr linksmā 
pacīpaudams luotė. Aš, pačioposi anon ož pėr-
motėniu kuoju, šuoktė, pati dainioudama: „Trale 
le... trale le...“ Paskou pasėšuokiedama biegtė pri 
opelė, tas Amėkelis puo pėrma sokdamuos. Matā, 
nuoriejau pasėveizietė i savo paveiksla vondėnie... 
(Vuo vāka dornīstė!) Kad ėr tēp straini, bet bovau 
basa, tad ėsėbrėdau i opeli kuoju atsėviesintė ėr 
pati nustebau, savi pamatiosi, ėr prasėjoukiau. Pri 
kaktas tėi mona plaukelē bova švėisė kap lėnā ėr 
raities, vuo ontakē gan tomsė ėr akis žīdras, tik kad 
ta nuosės namaža. Vuo kāp sosėjoukiau – skrous-
teliūs līgo kas būtom so peilio ėšskuobės doube-
lės. Aš jouktėis, vuo vondėnie ta balta vainėkouta 
mergelė ėr joukas... Ėr staigo mon pasėruodė, kad 
na aš tėkra, vuo ana vondėnie tėkra – gīva. Gal 
če tatā mona dūšelė,– jiemiau galvuotė, ėr vėskas 
pasėruodė līgo būtom pasaka... Kap sapnie... Ėr 
aš ronkuoms pliauškėno, ėr ana pliauškėn... Tēp 
vedvėm basėjoukont, kad soorgs Amėkis pėktā, 
kad ons pols pri tuo lėptelė luodams... Ėšsėgondau 
baisiausē: par lepteli ējė aukšts, strainos vīrėšks 
so šiaudėnio skrėblio, atsargē nešdams lėcėpieda. 
Ons, tik parējės, jiemė šoni gerintė:

– Amėki, Amėki, sa sa sa, – kap ėr nuoriedams 
šoneli sogiedintė, kad tas nanuor anuo atpažintė.

Amėkis apoustėniejė anon ėr nabipoulė. Aš 
atsėkviepiau, kad če tėkrā pažinstams, bet veizo – 
šonelis nagerėnas pri anuo. Vuo napažinstamasis, 
pakielės ton sava balta, šiaudėni skrėblio, kažėkāp 
keistā švīpteliejė ėr pasakė tuoki žuodi:

– Svēka, pasaku karalātė!
Mon pėrmuo mėnotuo ūžteliejė kažėkuoks 

geroms par šėrdi (atsėmėno ton jausma), alė tujau 
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šuovė par galva: „Ons joukus trauk ėš monės“, – ėr 
pasakiau sragē:

– Aš eso prasta mergelė, audiejės Petruonelės 
muokėnie – narēk čīdītėis ėš monės.

– Aš nimaž načīdėjous, kap dėiva mīlo. Jē mer-
gelė tēp dailē atruoda kap tamīsta, pats angels sargs 
prisėstuojės kėš vaikiou i ausi tuokius žuodius ėr 
lėip sakītė.

Aš vėsa soglomau. Vuo ons saka:
– Aš poikē žėnau, kas tamīsta esi, aš tamīstas 

diedė Kazimiera Sodimta gerā pažinsto, dar vākar 
so anou šnekiejaus.

Mon kap ėr dronsiau pasėdarė.
– Tamīsta jog Levanuora Sodimtātė?
– Nojė, – sakau, ėr tēp mon patink, kad mon 

saka „tamīsta“.
– Kažėn ar ciuocelė Petruonelė nomėi?
Vuo aš, dornė, ėr ėštieškiau vėsa teisībė:
– Ciuocelė ėšvežė i bodīnė. Anuos bruolis Kazi-

miers pasėmėrė – laiduos Doliūs.
Aš, ton sakīdama, veiziejau anam teisē i akis, ėr 

mon pasėruodė, kad līgo kuoki linksmībė anam par-
biega par veida, ėr tujau če pat sosėraukė ėr apsėniaukė.

– Tatā diedė mėrės, nabagelis, – ėr tēp tuoliau pasa-
kuojė: – Mata tamīsta, Levanuora, Petruonelė ėr mona 
papunis tėkrūm bruoliu vākā, tad ana mon ėšēt ciuocė.

Mona baimė vėsā atsėlēda, ėr sakau:
– Sieskės ontā tėn ont soulelė, če viesiau kap 

truobuo. Atruoda, Veruonė natrokos tor parētė, 
sakies ni mėšparu nalauksėnti, tik pasėpėrksėnti ėr 
bėgsėnti nomėi. Ana, matā, svetiūm lauk. Vuo gal 
tamīsta napažinsti Veruonėkės?

– Pažinsto, – pasakė ons, ronko pamuojės, – pa-
žėnau pernā. Tad ana svetiūm lauk?

– Pėršliūm, – pataisiau aš. – Ana žanīsės so ka-
žėkuokio Kormio, rėmuorio ėš Lungės dvara, ėr 
šėndėina būsėntės ožgertovės.

– Ar matā kap... – ėr, dar atsėdūksiejės, pridie-
jė:– tatā vėinė mėršt, i žemė lend, vuo kėtė žanėjės...

– Tuoks jau gīvenėms, – pasakiau aš ėr tēp pat 
atsėdūksiejau.

Ons veiziejė i moni ėr tīliejė. Vuo aš veiziejau 
i anon ėr mėslėjau: „Kuoks dailos vaikis, vėsā na 
tuoks, kap tas Kormis“. Kažėn diel kuo mon at-
ruodė, kad Kormis tor būtė mažos, jouds ėr smai-
lė galvo. Ons veiziejės, veiziejės ėr klaus:

– Vuo kūmet tamīsta žanīsīs?

Aš pasėjotau nukaitosi, soglomosi ėr pasakiau 
dėdlē sragē:

– Aš dar par jauna: monėi natink aple tuokius 
dalīkus nē kalbietė, nē mėslītė.

– Jauna tad jauna, bet ož metu galies ėr mėslītė, 
ėr šnekietė... Jauna kap kvietkelė, pumporelis, vuo 
ėšmintinga, vuo daili...

Ėr nutėla. Aš apėnt pasėdariau ėšgonstinga ėr 
napasėjotau, kāp pašuokau nu soulelė.

– Nier kuo tamīstā, Levanuora, būgštautė ėr 
šuokėnietė i šali nu monės. Aš tamīstā nieka bluoga 
nadarīso, jog tamīsta nesi kap kėtas mergės. Tamīsta 
esi pasakas karalātė.

Ėr veizas i moni prisėmerkės, ėr švīpsuos, vuo 
oustelē sosokėnietė i vėršo kap adatėkės – krest 
krest, vuo baltė ėltėnē blėzg (puo tėik metu kap gīvs 
tuoks ėr stuojės mon akies). Aš tik atbola, atbola... 
Šėrdės plak, pati nažėna kuo. Vuo viešpatie! Jog aš ni 
kuokė tėkra sopratėma aple tus rēkalus natoriejau...

Sotvėskiejė mona atmintie tēp nasenē Paulinas 
pamuokīms: „Nabūk nikumet so vīrėško vėina so 
vėino, nalēskės bočioujema, nalēskės glomžuoma, 
nalēskės parėtama. Lēsīs – nablėks cnatas, vuo i ton 
vėita būs vāks, vuo vāks ba tieva – karuonė dėiva“.

Kažėn diel kuo mon pasėruodė, kad ons nuor 
moni pabočioutė. Kon darītė? Bėjau biegtė, bėjau 
apsėjouktė, bėjau stuovietė, bėjau būtė artėi, bėjau 
pasėruodītė dorna. Vuo ons mon tuoks baugos! Bet 
sosėtromdiau ėr sakau:

– Kuo mon bėjuotė? Tik mon atruoda napa-
duoro, kad tamīsta pėrma karta moni matā, tuokė 
jauna mergelė, augės vīrs – ėr tēp keistā šneki... Vuo 
aš nie tamīstas varda nažėnau, tik sopronto, kad pa-
vardie Jokna...

– Mona vards... Aduoms. Vuo kad aš keistā šneko, 
nadīvīkės, dailiuojė Levanuora! Aš stuoviejau krūmus 
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anapos opelė ėr ėlgā stebiejau, kāp tamīsta joukēs, kāp 
i vondėni veiziejēs, kāp so sava atvaizdo šnekiejēs. Ėr 
mona šėrdės nutėrpa, ėr aš pamaniau: „Kėtuos tuo-
kiuos dailiuos, tuokiuos maluoniuos nier vėsamė pa-
saulie. Ana dar pumporelis, bet ana monės lauks, ana 
tor būtė mona, ana niekam kėtam nagal tektė“.

Ėr, tvierės mona ronkas, pasvadėna ont soula, 
vuo spaudė kap so gelžėniems repliems. Mon dėdlē 
soskauda, ėr sorėkau pėktā:

– Palēsk!
Ons mona ronkas palēda. Ėr tuo mėnotuo nu-

stuojau anuo bėjuotė. Vuo Amėkis (rēk tik pamėslītė, 
kuoks brongos šonelis!) prisėglaudė pri monės, ėššėi-
pė dontis ėr orzg ont anuo. Aš apėnt pasakiau sragē:

– Jē tamīsta tēp gruobstīsīs, aš pasakīso Amė-
kiou „kusi“, ėr ons sopliešīs tamīstā kelnės, vuo dar 
ėr blauzduos pakaštavuos.

– Duovėnuok, balondeli, duovėnuok, aniuoleli, 
duovėnuok... duovėnuok.

Ėr lengvā jiemė glousnioutė mon ronka – ėr aš, 
dornė, nusėšvīpsuojau anam... līgo ėr atsėprašīdama 
tēp sragē pasėbarosi... Alė so kėto ronko laikiaus 
stėprē isėtvierosi i ton šėkšnėnė šonėis apkaklė. 
Tada ons jiemė sakītė:

– Tėkrā, Levanuora, aš tik tavi vėina vėsa omžio 
mīlieso... – (Ėhė, – mėslėjo sau, – pėrmo sakė „tamīs-
ta“.) – Tėkiek monim, dėivs mata... Aš prisėiko, – ėr 
pakielė do pėršto i vėršo.– Aš ėšvažioujo i Ringa... aš 
sava amata ėšmuokso tēp, kad būso pėrmāsis meis-
teris Ringuos miestė, vuo dailiuojė Levanuora būs 
mona pati. Levanuora, žadiek! Douk ronka!

Aš nieka nasakau ėr ronkas nadoudo: dešėnė 
pasliepiau ož nogaras, vuo so kairė isėkėbau i ton 
šėkšnėnė Amėkė apkaklė. Mona ta ronkelė vėrp, 
vuo tas brongos gīvuolelis – „vampt, vampt“. Šou 
sopront – nasakīkėt! Vuo tas neprietelis vės sava 
ruokou, vės ton pati dėlgieliūm vainėka pėn: to-

rinti aš anuo būtė, torinti metus lauktė.
– Par tus metus nieks tau napasėpėrš – to tuoki 

jaunotė dar, alė to monės lauksi. Jē kas kėts pasėsok-
tom, to naveiziek ni i ton posė, ni skerso...

Vuo tik ons pasaka „to“, tēp ėr nuoro druožtė: 
„Aš so tamīsto kiauliu naganiau“. Alė tīlo, bėjau ap-
sėjouktė. Vuo ons sava, vuo tas šou orzg.

– Bėjuok mona keršta, – ruokou, – natrauk ont 
nakalta žmuogaus smertė. Atmink, Levanuora, at-
mink – žadiejē.

Vuo jog aš vėsā nieka nabovau žadiejosi, ni pra-
sėžiuojosi, vuo bėjau anam prīšingā kon tartė. Vuo 
mon šėrdie zlastės verd ož ton anuo tuoki i akis 
malavėma – „žadiejē“... Vuo ons sava šnek, vės ton 
pati – ėr meilė, ėr keršts, ėr pėl tuokius žuodius, kad 
mon tik galva baršk, – jog pamėslītė, kuoki dar kū-
dėkis bovau... Vuo ons tuoks mon baisos, kad, ruo-
duos, ėr spėrtiuo, ėr konstiuo. Anam bazaunėjėnt, 
kap aš so anou apsėžanėjosi Ringuos mieste gīven-
sėnti, nutīkuojosi tarpa ėr klauso:

– Vuo kuoks tamīstas amats?
– Rėmuorios, – saka.
– Tas Veruonelės Kormis tēp pat rėmuorios...
Ons veizas i moni nutėlės, apatėnė lūpa puo 

vėršotėnės baltās dontėmis pakondės, šnervės ėšpū-
tės kap tas komelīs, atsėkragėna. Aš ėr atsėtėisiau, 
galva ėškieliau. Ons ėr saka:

– Aš ėr eso Kormis Alioīzos. Vuo to, vākali na-
kaltasis, naprasėžiuok Veruonē nē kon aš šnekiejau, 
nē kad aš če bovau. Ana tavi ar nutročīs, ar pas-
maugs nakti, diel tuo, kad ana isėkėbosi īr i moni 
kap vanagelis i gaidi, vuo aš pri anuos nagrinšo.

Mona šerdelė kap ėr sostuojė plakosi... Mosiet 
aš smarkē pabalau, kad ons staigo balsa atmainė ėr 
jiemė švelnē sakītė:

– Mažėlelė, nanugonstauk, aš nieka bluoga tau 
napadarīso. Aš siunto ėš meilės, matā, ar aš kėšo nagus 
pri tavės – nakėšo. Diel tuo, kad aš so tavim žanīsous...

Vuo mon šmiukšt par galva: „Gal to ėr kėštomi 
nagus, kad na tas Amėkelis brongiausis“.

– To tik tīliek, tīliek – niekam ni žuodė. Prasė-
žiuosi – pekla ėr smertis! Žėnuok, aš pri Veruonės 
nagrinšo nē šėndėina, nē nikad.

– Tamīsta anā žadiejē, – pasakiau aš sragē.
– Diel tuokė žadiejėma! – nusėjoukė Kormis. – 

Aš dar ronku so ano pri svietku nasodaužiau ėr borna 
vėsims matant naožgieriau. Ana gal šnekietė – „ža-
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diejė“. Tuoks žadiejėms – tik merguos pruota vei-
ziejėms... Vuo jē Veruonē bluogā ėšēs – pati kalta, ka 
dorna. – Staiga pašuoka: – Levanuora, to esi mona 
pėrmuojė ėr paskotėniuojė meilė. Metus lauk. Parva-
žiouso – to pasakīsi: „Tuo vėina nuoro, tas īr mona“.

Aš tīlo.
– Monėi rēk važioutė, kad ta naparbiegtom.
Ėr veizas akis ismeigės. Vuo aš tik ton Amėkeli 

pri savės spaudo ėr tīlo. Vuo tas šonelis orzg.
– Levanuora, pabočiouk moni...
Vuo anuo balselis tuoks vėrpons raduos. Aš ėr 

sakau:
– Bapruotė būtiuo. Tamīsta mon nieks nesi, 

kad aš tamīsta bočioutiuo.
Ons sosėjoukė ėr pliaukšteliejė delnuoms:
– Ėr gerā darā. Tuoki vāks ėr tuoki ėšmintinga. 

Tėkrā ėšmintinga esi, Levanuora, – na tuoki dornė 
kap Veruonė... Gerā darā. Bėn žėnuoso, kad ėr kėta 
nabočiousi. Ėr žėnuok, mergelė, kad aš tik pažvel-
go ėr tujau sopronto, ar mergė vaikė bočiouta, ar 
ne. Vuo jē sopraso, kad kuoks kėts šetuons būs sava 
marmūzė pri tava veidelė pridijės, – drebiek.

Ėr tatā tuokem vākou, rēkiejė mon tuokiūm 
kalbūm klausītėis – tfu! Aš pasokau galva i truo-
buos posė ėr sošnėbždiejau:

– Veruonė parēt... I truoba iejė.
Ons tvierė mona ronka, sospaudė ėr tēp pat paš-

nėbžduoms prašvuokštė:

– Lauk mona meilės ėr bėjuok mona keršta!..
Ėr, pasėčiopės sava lėcėpieda, nubiega tekėns i 

pakalnė.
Veruonės nimaž dar nabova matītė. Aš tītiuoms 

tēp pasakiau, nuoriedama anou nusėkratītė. Kāp tas 
liekė i pakalnė, aš dar stuoviejau, līgo būtom mon 
kuojės i žemė sosmegosės, vės laikīdama ton šoneli 
ož apkaklės, paskou prisėlėnkiau pri Amėkelė au-
sėis ėr, tīlė sošnėbždiejosi: „Kusi kusi“, – palēdau 
anon. Vuo kad nudolkiejė Amėkis trėlinks trėlinks 
paskou ton neprieteli, luodams smarkiausē, bet tas, 
parbiegės lepteli, sieda ont lėcėpieda ėr nurūka.

Paržingsniavau i truoba ėr ožšuoviau doris. Jau 
prėmėnie radaus staigo gležna kap avėžėnis kėsie-
lios. Slonkiuojau puo stoncėjė pasėinēs kap kuoki 
partrenkta moselė... Isėsiedau i Petruonelės staklės, 
vuo tas audėklos žėb balinta lėna onžoulūm lapās 
ont tomsė dogna. Tatā Petruonelės galvelė, tatā 
anuos pėrštelė! Vuo monėi tēp sėlpna, pajotau tik– 
ašaras rėit par veida... Mėzerėjė, mėzerėjė!.. Tas šo-
nelis cīpau laukė, doris draska – šieltė nuor... Jauns... 
Laikruodis numuša pėrma valonda... Vuojezau – 
karvė namėlžta! Šuokau grētā ėš stakliu, nusėvėlkau 
sava balta rūba, ton vainėka nujiemiau nu galvuos, 
ožkabėnau ont tuo Panelės Švėnčiausės paveiksle-
lė, apsėvėlkau kasdėinėnēs drabuželēs ėr, tvierosīs 
mėlžtovė, ėšliekiau laukuon. Karvė pamėlžosi, nu-
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variau anon gertė i opeli, vuo pati bovau nē šiuo-
ki, nē tuoki – līgo ba kuokė rēkala persėnas gavosi. 
Amėkeli gerėnau, vės sakīdama: „Būk pri monės, 
šoneli, būk“. Vuo mintis galvuo kūlius vertė. Ėr tatā 
„niekam nasakīk“! Kor sakīsīs! Ton ėr pati sopratau, 
kad Veruonė gal moni ožmuštė. So Amėkio nabibo-
va ni kuokė nuora dūktė, tik nuējusi ėšgrēbiau ton 
Veruonės mon paskėrta puorcėjė ėr atidaviau anam.

Kāp ana parējė, mon tēp šiorpis ėr parbiega par 
nogara... Vuo paskou prikėba kažėkuoks pėktjoukis 
bastebint, kāp ana ėr pri vartu lėk, ėr pruo longa vei-
zas, ėr kvietku priskīnosi pamerkė, ėr tus pėitus šėlda, 
ėr tus peilius šveit, stala oždėngė so staltėisė. Vuo naa-
tēs, – mėslėjo aš sava šėrdie. Ėr tēp mon anuos nimaž 
nagailo, kad ana moni vės niekėna. Kāp jau tuo Kor-
mė če nabibova, ons ėr nab tuoks baisos baatruodė. 
Vuo kėpšos ėr šnėbžd mon i ausi: „Karalātė!“ ėr „Tas 
dėdelė miesta dėdelis meistros, jē to tik panuoriesi – 
būs tava“. Vuo tatā dornoms vāka! Pasakė: „Karalātė, 
pasaku karalātė!“ – vuo aš ėr siedo pasėpūtosi, nuors 
ons mon tuoks baisos bova, ėr nimaž namatau, kad 
šėtā vėina merga jau če pat anuo apgauta daužuos.

Tujau parbiegosi, ana bova mon dėdelē gera, 
davė baronka. Aš ėr klauso anuos:

– Ar napasėtėkā švėntuoriou, kap ka bovā ža-
diejosi, kad naparejuotav līgē?

– Švėntuoriou, kor sotarta, anuo nabova. Gal ano-
udo so Rimko dvarė ožtroka, vuo aš napamėslėjau, 

kad anoudo so lėcėpiedās – kam anims piestims ētė.
Vuo ana sava vaišiu kiuocali parsėkrēposi par-

tempė. Pėrktėniu kėlbasu pripjaustė pėlna tuoriel-
ka, kėta prikruovė pīragu raitītu, so cokro barstītu, 
kėta baronku, sėlkiu žaliūm nupluovosi, par posė 
parpjuovosi, posbliūdi pritieškė, vuo dar rūkītu pa-
diejė. Jau sosėkruovė dvėdešimts kiaušiu koltė – aš 
tik laikaus nasėjoukosi ėr ruokoujo anā:

– Kiaušīnė, Veruonėlė, jou skani tik kon ėškep-
ta. Kap anėi atsėras, aš tau ėr ėškepso – muoko gerā. 
To sau siediesi, so svetēs šnekiesīs, vuo aš ėr inešo.

Vuo žėnau, kad naatēs! Kāp numuša septīnės, 
ana pasiota gatavā ėr jiemė šnekietė, kad na kėtēp, 
vuo būs anims kuoki nalaimė atsėtėkosi. Būs kuokėi 
arklē pasėbaidė, būs parbluoškė tus lėcėpiedus, būs 
anims galvas soskaldė. Šnek kap ba pruota – mon 
jau ėr gailo pradiejė darītėis, ėr, nuoriedama anon 
nuramintė, sakau:

– Kam če anims ožsėmušėnietė... gal kor pake-
liou ožsoka, gal ožvaišėna gerā, ėr ožmėrša kelė gala.

– Dornė to! Kap aš tau douso i snoki, žėnuosi 
tauzītė. Ek goltė!

Rīta meta aš nieka tūm skaniūm vaišiu ont stala 
nabipamatiau. Veizo – posrītiūm ana naverd.

– Kon vėrsma? – klauso.
– Kas mon darba...
– Benė pasėšėldīsma barštiu?
– Šėldīkės, jē nuori.
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Vuo akis anuos rauduonas – matītė, vėsa nak-
ti bliuovosi. Ėr ėšliekė ėš truobuos. Aš ėšsėvėrosi 
skanē pasriebiau. Veizo pruo longa – ana stuov i 
šolėnės rėntėni isėkėbosi ėr kad spuoksa i vondėni. 
Alė kap paklaikosi. Monėi zinkt par šėrdi: če nab-
gerā. Ėr nieka natruokšto, tik kad grētiau Petruone-
lė grinžtom. Veruonė so monėm našnekas. Nabīlie 
vėsa. Tik isėsiedosi i staklės kad aud, kad doud gara, 
ruoduos, tujau sovarīs staklės i šiopolius. Aš apsėžī-
giavau – darba nasaka. Pasėjiemiau Lėitovuos is-
tuorėjė ėr ėšejau i suodna pasėskaitītė. Gal jau bova 
artėi vėdodėinė, veizo – ėšēt ėš truobuos Veruonė, 
apsėvėlkosi švėntadėinėškā.

– Veruonelė, benė ėšēti?
– Mon rēk i Lungė. Tėn tėkrā žėnuos. Ons mo-

siet gol lazarietė. Gal aš anon dar gīva atraso.
Ėr būtom ana ėšbiegosi, naveiziedama mona 

maldavėmu, kad vėina aš bėjau pasėlėktėis. Tėkrā 
bėjuojau. Tēp mon atruodė: tik ana par vartus – 
ons ėr ėšlend ėš krūmu. Vuo pasakītė nagalio. Apsė-
kabėnau anon ėr prašau tik nabliaudama:

– Nēk, Veruonelė! Nēk, balondeli! Bėjau!
Ana tik moni pastūmė nu savės:
– Biesos najuos tuokė karalātė.
Karalātė! Ėr ta! Zlastės kad ožvėrė, tik napra-

sėžiuojau: „Tatā tava biesos ėr nuoriejė nujuotė, 
alė karalātė pasėlėka kap bovosi, tik to leki paskou 
sava biesa. Bet tėik to anon bamatīsi!“ Alė lėižovi 
prikondau: aiškē žėnuojau, kad galva soskaldītom. 
Mona laimė – ožsoka Ropkos. Anon, matā, šaukė 
kažėkuo i valsčio, ons sakies bovės. Grinždams par-
vežė ėš paštas „Šaltėni“. Veruonė tujau ožnėka anon 
klaustė, ar nagėrdietė puo nedieliuos deinuos kuo-
kiūm krovėnūm naujīnu, ar kas naožsėmušė, lėcė-
piedo važioudams. Ropkos sakies daug vīru matės, 
bet krovėnūm naujīnu neson.

Veruonė sosėstabdė. Vuo če ėr Petruonelė par-
važiava. Ana tujau pajota, kad nomėi kažėkas na-
tvarkuo. Nadaug ėr klausėnietė rēkiejė. Veruonė 
tujau statē pasakė:

– Nalaimė atsėtėka so Alioīzo.
– Kas sakė?
– Nieks dar nasakė, bet mona šėrdės jaut: ons 

nukrėta nu lėcėpieda galvo i medi...
Petruonelė tik veizas:
– Nasvaičiuok, Veruonele, – būs vaikis kamė ož-

trokės... Ėš tuolėi sogrinžės, ar mažā tuokem rēkalūm.

Vuo Veruonė sava ded, skroustā ikaitė, akis žėb:
– Kamė galiejė ožtroktė, kāp galiejė ožtroktė? 

Jog tatā šėndėina ont puoteru paskīrė... Jog ons tu-
jau parvažiavės atpoulė če... Jog pėrmo ėr gruomėta 
parieda, parašė: „Būk sekmadėini nomėi, tad vedo 
nūdognē ėšsėruokousva“. Ėšsėruokavuov! Tuoks 
bova gers!.. Tuoks gers!..

Ėr sovėrpiejė vėsa Veruonelė, ėr par sokoustus 
dontis tēp skaudē sokriuokė, kad monėi krūtėnie 
vėskas ontrēp apsėvertė. Tēp pasėdarė Veruonelės 
gailo – kažėkuoks apmauds šėrdi draskė, kad šėtā 
žmuogos tor būtė tēp apmalouts, vuo, nažėnuo-
dams teisībės, dar sava neprietelė gailės... Vuo aš 
ton teisībė žėnau, vuo pasakītė nagalio. Vuo jē ė pa-
sakītiuo, ar anā būtom lengviau žėnuotė, kad ons 
tuoks malagis, bagiedis paskotėnis. Ėr moni ožmuš-
tom, ėr lengviau nabūtom, dar i torma idietom ož 
žmuogaus omušėma... Siediejau kompelie ont stala 
apsėkniaubosi, dūmuojau galvuojau, diel kuo tēp 
īr... Ėr nieka naėšgalvuojau, ėr bovau līgo kartiūm 
dūmu prisėrėjosi.

Kėta rīta Veruonė ėr ėšējė i Lungė. Tik ana par 
vartus – aš pri Petruonelės. Ana siediejė staklies.

– Ciuocelė, balondeli, ėšklausīk moni... ėš-
klausīk moni...

– Kas raduos? – klaus ana.
– Baisībės raduos! Tik nagalio pasakītė, kuol tamīs-

ta naparsėžegnuosi, kad niekam niekam napasakīsi...
– Vākali, kon to blūdėji? Diel nieku žegnuotėis 

navalno.
Bet aš pradiejau bliautė so ašaruoms ėr sakītė, 

kad aš bėjau Veruonės, kad aš vėskon žėnau, kad 
Veruonė gal moni ožmuštė. Vuo kāp jau Petruone-
lė parsėžegnuojė, aš anā vėskon ėšpasakuojau, ont 
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tuos stakliu lėntuos prisiedosi, anon apsėkėbosi, tik 
diejau, tik diejau. Vuo kad ėšsėgonda Petruonelė, 
sovėrpiejė vėsa ėr jiemė dabar ana moni saikdintė, 
ar tėkra tēp bova, kāp aš sakau“ vuo gal bova kėtēp. 
Aš na tik žegnuojaus, bet ėr Rīmė šventinta rožon-
čio, Konėgundas mon duovėnuota, bočiavau, kad 
ni vėina žuodelė nėso pridiejosi, ni vėina atiemosi. 
Ėr pasakiau, kap mon līgo žaibs bova šavės par galva 
Paulinas pamuokīms, kap aš nuogniausē bėjuojau, 
kad ons moni pabočious, vuo „vāks ba tieva – ka-
ruonė dėiva“. Puo tūm mona žuodiu Petruonelē 
griaudės ašaras pasėpīlė ėš akiūm ėr, apsėkniaubosi 
ont sava poikė audėkla, ana gailē kūkčiuojė. Paskou 
apsėramėnosi apsėkabėna moni, prisėglaudė ėr tarė:

– Pruotinga esi, Levanuorelė, ėšmintinga esi, 
kad tēp galiejē tam neprieteliou atsėlaikītė. Bet 
žėnā, balondeli, kon aš tau pasakīso. Na kėtēp – vuo 
būs tava diedė Sodimts anam pasėgīrės, kad to tori 
dėdelė pasuoga. Ons, žėnuodams, kad Veruonė būs 
tėkrā ėšējosi i Lungė, atliekė če, nuoriedams tavi vėi-
na ba monės pasėtėktė. Diel tuo ons ėr atvažiava ėš 
anuos posės, aplinkėnio kelio, ėr krūmūs slīpiejė. Jē 
aš būtiuo nomėi bovosi, ons būtom posė dėinuos 
karklīnė ėšlindiejės, tavės balaukdams. To sakā, ons 
nudžiogės, kad monės nier, – dar nalabāsis malava, 
matā, gėmėnė esōs. Diel pėningūm, mergelė, diel 
pėningūm ons ėiškuojė tavi pažintė. Vuo kad to bū-
tomi ėr so koprelė, ėr rauplieta, ėr vėino akelė – vės 
teik ons būtom sakės „karalātė“.

– Ciuocelė, vuo jē aš natorietiuo tuos pasuo-
gas bankuo, ons gal vės teik būtom nuoriejės so 
monim žanītėis?

– Tad ons tau patėka?
– Ons dėdlē baugos, tuoks kap līdeka...
– Tėisa, tėisa – līdeka. Tuokei vaikē tik so pė-

ningās žanėjės. Ėr pri tavės būtom prisielėnės ir pri-
gavės, kap benė būs prigavės Veruonė.

Tada aš paklausiau:
– Benė ons būs Veruonė pabočiavės, ėr anā vāks 

atsėras?
Sosėjoukė Petruonelė, dar moni pagluostė ėr 

pasakė:
– Tau jau tėkrā laiks žėnuotė teisībė, kad i bieda 

naikrėstomi.
Ėr papasakuojė manei aple gīvībės pradė ėr kas 

tas īr muoterīstė. Sosėtraukė, sovėrpiejė mona šer-
delė, līgo būtom pajotosi vėsa muotrėškas gīvenė-
ma kėntiejėma. Ėr staigo raduos tuoks nageroms 
diel tuos pasuogas! Pėrmo aš bovau ėšdėdi, kad 
būso baguota. Tėi pėningā atruodė tēp pat mona 
kūna dalės– kap galva, kuojė... Ėr staigo nušvėta, 
kad žmuogos sau, vuo pėningā sau, ėr kad aš ba 
pėningūm nieka tims žmuonims nabverta, kap tas 
viejė nešams poukelis. Ėr tēp pasėdarė griaudo! Bet 
vėskuo tuo namuokiejau ėšsakītė ėr tik siediejau nu-
sėmėnosi ėr ašarėkės šloustiaus. Petruonelė mėslėjė, 
kad aš tuo Kormė bėjau ėr tuos Veruonės bėjau, tad 
ramėna moni, kad aš niekou nakalta, – ons ėšva-
žious, vuo Veruonelē nieka nasakīsma. Kon mačīs. 
Ėr tėkrā galietom pasiostė. Tad sosėmuokiev tīlietė 
ėr veizietė, kon ana darīs.

Ta nabagėlė grinža vielā vākarė ėr līgo na sava 
borno pašnekiejė, kad matiosi Kormi, kad dvars 
anon sekmadėini ožlaikės, kad ons važioujis i Ringa 
so dvara rėmuorīstės rēkalās. Ons ož dvėjūm miene-
siu grinšis, tumet tėkrā vesis ont puotėru ėr dousis 
ožsakus, ėr būsėnti veselė.

Saulė, ruoduos, gražē šveitė, vėskas aplinkou ža-
liava, pėivas žīdiejė klestiejė, mūsa darželis bova ont 
vėin dīvu: tėi plėncā, kor Konėgunda bova monėi 
gavosi nu agruodninka, jau kėtāsis jiemė klestietė, 
tėi žėimkėntē sava gražībė ruodė, tuos agounelės, 
tėi zakratelē, tėi čebatelē, šėrdelės. Vuo dėivmedė 
kvepiejėms!.. Vuo mūsa truoba bova līgo kuokė rau-
ga prirūgosi, līgo kuokė tvaika prisklēdosi – tēp tatā 
īr, kāp ilend tarp žmuoniūm paslaptės, – vėins tik 
veizas i kėta ėšsėgondės: „Ar tik to monės kiaurā na-
matā?“ Ta mėzerėjė Veruonė līgo žada ožkondosi, tik 
akis žėb. Staigo solīsa – ėr tik vara tus sava aštounītius 
abrūsus, nuor grētiau bėngtė: ana dėrb nu masta. 
Dėrba ėr Petruonelė, lūpas ožspaudosi, – tuoki rūsti, 
vuo aš i tas šėvas isėkėbosi kap vuovėrelė i konkuo-
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rieži, vuo mona galvuo mėslis kap kuokėi paukštē so 
dėdelēs sparnās tik doudas: diel kuo tēp? Diel kuo 
tēp? Nažėnau, keik laika praējė, gal aple tris savaitės, 
bet atruodė ba gala ėlgs laiks, kada nier linksmībės... 
Tik vėina dėina pakieliau galva, veizo – Veruonė bal-
ta, alė balta... Pakrīpa i šuona ėr sosėlēda staklies.

– Ana mėršt! – sorėkau.
Nubala ėr Petruonelė. Abėdvė pouliem pri Ve-

ruonės. Ėšgėrdau, kap Petruonelė sošnėbždiejė: „Na 
kėtēp ėr būs. Kon dabar barēks darītė?..“ Vedvėm 
anon ėš stakliu batraukont, ėr atsėgava. Veizas tēp 
gailē aplinkou. Nikuokiuos zlastės nablėka anuos 
akies – kap tas sošlapės katėnelis. Dabar mon anuos 
apėnt pagaila. Ėšvediev apkėbosės i uora, pasvadė-
nuov darželie, šalto vondėnelio pagėrdiev. Veizo – 
atsėpeikiejė, tik lūpas mielėnas. Aš pati napasėjotosi 
jiemiau anon gluostītė, bet ana traukas, sokas i kėta 
posė. Aš pējau i šali – vuo kam rēk linstė pri žmuo-
gaus, kors tavės nanuor – ėr nudūlėnau i truoba... 
Pasėjiemiau laikrašti, skaitau skaitėniejo ėr staigo 
ėšgėrdau Petruonelės balsa:

– To mon sakīk teisībė, aš nuoro žėnuotė teisībė.
– Kuokė teisībė?
– To pasėdarē bieda?
– Kas, aš tatā?
– To, to.
– Kuokė bieda?
– Vuo so tou Kormio.
– Vuojezau! Kon tatā ont monės šneki! Bėjuo-

kės dėiva, Petruonelė... Sėrata apkeltė kalbuoms!..
– Ni kuokiūm kalbūm aš nakelo, tik pasakīk 

monėi, kuo to alpieji? Aš jau treti karta pastebiejau...
– Ėš zlastės mon tēp šėrdi sospaudė. Tas īr šėr-

dėis lėga. Aš žėnau. Ka bovau dvarė pas Repsus, tad 
lioub puoni Repšienė staigo pabals, tveras ož šuona 
ėr verst ėš kuoju.

Kuoki Veruonė šneki raduos! – pamėslėjau ėr 
nimaž jau tuo „Šaltėnė“ naskaitiau, tik ausis ėštėm-
posīs klausiaus, vuo Veruonė tuoliau diejė:

– Pamėslīk pati, ar mon na zlastės, – saka ana.– 
Alioīzos tuoks bova nuogniausē gers. Gruomėta 
parašė, prisakė anuo lauktė, vuo atējės pasakė, kad 
ėšsėrūpėnės stoncėjė dėdelė ėr koknė, ėr staklės 
žadiejė padėrbintė – ėr vėskon dvars sotrokdė: va-
žiouk tujau, ėr gana, galva trūkdams, – grinžės ap-
sėžanīsi. Vuo aš tuoki kašta padiejau – aštounius ro-
blius ėšlēdau... Vuo kad napasėruodė, tik tik pruota 

nanustuojau, mėslīdama, kad ons galva sosėskaldė... 
Ėšgonstis... zlastės... ėšlaidas...

– Sėlkės ėr baronkas aš nu tavės atpėrkau, – at-
sėlėipė Petruonelė.

– Diel tūm sėlkiu!.. Alė pamėslīk pati: če rēk ētė 
ont puotėru, vuo če vara važioutė... Alė ons grinš...

– Kada?
– Gal ož dvėjūm mienesiu, gal grētiau... Petruo-

nelė, ons krīžio bočiava, kad ons moni jims...
– Kada bočiava – ar anon sekmadėini, ar paskou 

ontradėini, kāp bovā nuliekosi? – paklausė Petruonelė.
– Tumet, tumet, – grētā pasakė Veruonė.
Vuo aš tatā, tuoki pasiotosi mergelka, sava kai-

lie natverous – tēp nuoro žėnuotė, ar ana ton nala-
bōji matė, tumet nuliekosīs i Lungė, ar ana malou. 
Ar če kėpšos isėkėša, ar mon kažėkuoks mašalelis, 
sava gala ėiškuodams, isėsoka i mona nuosi – ėr 
kad aš sočiaudieso!..

– Vajėzau, ta katė klausuos! – sorėka Veruonė ėr 
pribiegosīs ožtrėnkė longa ėš ketuos posės. Tėp līgo 
par veida mon davė... Kėik trokos iējė Petruonelė ėr 
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pasakė mon biegtė i skīnėma ougautė, tik lėipė kuojės 
apsėautė – tėn pasėtaikon kėrmieliūm. Priougavau 
bamatont namaža kiuocali. Žemougelės rauduonas, 
kvepontės, bet linksmībės dėdeliuos naparnešiau.

Kėta dėina atējė ėš tuo dėdelė bota tūm audeklūm 
paveizietė. Dėdelē apsėdžiaugė, kad abrūsā jau ėš-
jimtė ėr staltėisės bėngamas. Aš paskou sožėnuo-
jau, kad anėi dėdlė baguočē, žemės daug, karviu 
benė dvėdešimts, arkliūm ar ne dvīleka... Ēk jau 
ēk – vėins sūnos konėgs, ontros daktars, dar do 
stodėntā ėr mergelė, na kon ož moni vīresnė, ton 
ėr vežė muokītėis. Šēp jau ta Vareikienė nabova 
tėtnags – ėr ožmuokiejė, ėr sakies gražė paveržė 
atsiunsėnti, ėr diekavuojė Veruonē, kad tēp dailē 
ba kuokiuos blakelės ėšaudosi, ėr kraštelē kap nu-
karpītė. Ėr Petruonelė gīrė dėdelē, vuo Petruone-
lė sakė, kad bapėgo eson austė, tuoki lėna gavos, 
kor sėlka mesk i šali.

– Tik mon namaluono, mergelė, kad benė tus 
abrūsus skobiedama austė tēp nusėvarē? Dar nasenē 
kap ruožė žīdiejē – benė kuoki lėga prisėkabėna? – 
kamontėniejė.

– Šėrdėis lėga, – saka Veruonė, – aš, veiziek, ėr 
nuleiposi...  

– Ar skaud kairi šuona? Ar dėig par šėrdi?
– Skaud... dėig... – saka liūdnā Veruonė.
– Tatā, vākali, to nagali austė. Alė kon če aš šne-

kieso?.. Žėnā, audiejelė, īr parvažiavės mona sūnos 
daktars ės Varšovas, ons tėn pri dėdeliuos lėguonė-
nės ož vīresni īr, šėrdėis lėguonus gīda. Atbiekės– aš 
pasakīso, kad šėtā tus anam abrūsus ausdama tēp 
prisėvarē, napajims nieka – apveizies poikiausē, 
vaistūm parašīs. Ons, matā, žanėjės. Par Žuolėnė 
būs šliūbs, jem pana Repsalė ėš Alavienu dvara.

– Ar pana Jadvīga? – klaus Veruonė.
– Jadvīga, ar pažinsti?
– Poikiausē. Tuoki maluoni, tuoki linksma panelė...
Ėr tatā kāp pradies anėidvė so Veruonė šnekie-

tėis aple Repsus – vėina kal, kėta zalatėj, nuors jau 
ketorė metā, kāp Veruonė ėš tėn ėšējosi. Apsėgīrė 
Vareikienė, kuokius kraitius anuos marti toriesėnti, 
bet kad Vareikienė ožvės geriau tinkon žemaitėškė, 
par daug nītiu raštās ėšvarstītė. Jou skalbi, jou sėlko 
blėzg... nikuokėi ožgruoninčėnė naatstuos. Veruo-
nė anā padiekavuojė, ronkas pabočiava – kon mės-
lėji: konėga muotina, daktara muotina! Paskou ana 
atsiuntė posvaiki so pėningās ėr so gero pavėržio. 
Tėisa, tujau atējusi, ruodīdama i moni, paklausė:

– Vuo ta daili mergelė kėinuo būs?
– Gėmėnaitė, – pasakė Petiuonelė, – nuor au-

diejės amata ėšmuoktė, – ėr naėškėntė napridiejo-
si:– bet ana nabūs biedna...

Vuo ana tatā pagluostė moni ėr saka:
– Ėr amatninkou na pruo šali skatėkeli ož noga-

ras torietė. Muokīkės, mergelė, gal būsi garsi audie-
jė. – Ėr naėškėntė napasėgīrosi: – Mona doktėrelė 
jau ketvėrtuo klesuo Šiauliūs, bet na vėsė ton gal...

Mon kad ožvėrė zlastės šėrdie ož tuoki šnekala. 
Ana gal, vuo aš nagalo!.. Ėr tuoki mėslės šuovė: tatā jē 
kėts, dornos gėmės, tor pėningūm, ons gal muokītėis, 
vuo jē pruotings nator – pasėlėk aklos... Vuo mona pa-
paunelė kraujo aptaškīta pėningeli pakėša puo kūlė... 
Vuo kažėkuoks kėpšos šnėbžd i ausi: „Tava pasuoga 
aug, potas – džiaukės!“ Jė, džiaukės: kam ana potas, 
kad tuoki līdeka kap tas Alioīzos anon prarītom...

Paskou, anā ėšējos, ėr saka Petruonelė Veruonē:
– Ar ēsi pri tuo daktara?
Vuo Veruonė, akis nudūrosi:
– Mosiet rēkies...
Vuo dėineliu bova gražoms! Ėr atsėrada vėina 

dėina diedīna Kazimierienė so dokrelė Muonėko, 
mona posseserė:

–  Ougautė atejuom, – šaukė tik ižėngosės.– Jūs 
če vėsas ougas patės apžėnuotė nuorėt.

Priš ėšētont i skīnėma Petruonelė atšotėna pėi-
na, ėšvėrė kavuos, – mat diedīna atsėnešė bakeli 
tuokiuos skaniuos, saka, tuokė ontrastalems dvarė 
verdon. Ėr baronku atnešė – pavaišėna.

Veruonė bova ėškaitosi – aš jau žėnuojau diel 
kuo. Dabar, kap tik ana jautė sėlpnoma, tujau mau-
kė ėš tuo botelė, kor bova sava tam līdekā vaišintė 
parsėvėlkosi. Puora kartu anon daržėnelie bovau 
ožkloposi.

Vuo tatā diedīna Sodimtienė, ne, kad pasakė 
naujīna!

– Ar žėnuot, balondelē, tujaus ižėngosi nanuo-
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riejau i ūsa struošītė, kad ramē pavėišietomem. Alė 
vėsė vīrā, kor laikraštius skaita – vuo jau tėi, kor 
roskā muok, pasėskaita ėr ėš Peterborga – dėdelē 
daug šnek aple ton ožmušėma karaliaus sūnaus – 
tuolėi tuolėi nu mūsa, pri tuo krašta kaimīnīstie, kor 
šventāsis tievs gīven. Tas karalios nuogniausē ožpī-
kės ont anuo krašta ėr ožskelbės anims karė – vaina 
tatā. Sakōs: „Aš sūno nusiuntiau i svetius, vuo jūs,– 
ruokou, – kap pavaišėnuot?“ Ėr vėsamė pasaulie esōs 
sobrozdėms: vėinė ož tus, kėtė ož tus. Vėinė ož ton 
tieva, kor anuo sūno ožmušė, vuo kėtė ož tus ožmu-
šiejus. Matā, tas krašts – Serbėje ons vadėnas. Vuo 
ta Serbėje īr pri tuo Austrėjės karaliaus tēp prirėšta, 
kap mes pri roskiu Mėkaluojaus. Ėr šėtā, atsėmėni, 
kap pri mūsa bova pėnktāsēs metās, kuoks sobroz-
dėms, žondarus varė lauk, monopuolius daužė. 
Tatā ėr tėi serbā nanuor tuo Austrėjės karaliaus. 
Tatā dabar vėsamė pasaulie klegesīs, erzelis, – saka, 
busėnti vaina, karė. Ėr musa Mėkaluojos šuoksis 
muštėis – Kazimiers skaita gazetas ožsėgolės.

– Atituolink, viešpatie! – griaudio balso ėštarė 
sodrebiejosi Petruonelė.

– Jaunims vīrams striuoks, vuo mes ėr pasėjou-
kiem ėš rėmuoriaus Kormė.

Aš žvėlgt i Veruonė, žvėlgt i Petruonelė... Veruonės 
veids diemiets pasėdarė, vuo Petruonelė lūpas ožspau-
dosi veiziejuos pruo longa, vuo Sodimtienė šnekiejė:

– Matā, Kormis če keliuoms dėinuoms parliekės 
bova ėš Ringuos. Sekmadėini posė dėinuos kažėka-
mė tronkies, paskou pašaukė pri kamėsuorė,– matā, 
padavė naujus ožsakīmus i ton dėrbtovė, kamė Kor-
mis muokies, ėr kad liektom kuo skobėniausē. Tas, 
parējės pri dvarėškiu, saka: „Vīrā, kelkėt ėšleistovės, 
aš statau guorčėnė: ėšvažioujo metams. Regiesėt, 
parvažiouso meistro, pėrkso meistrėnė“. Kėtė jie-
mė jouktėis: „Ar, – saka, – ožsėmuokiesi ėš pana-
giūm ėšsėkrapštės?“ – „Jė, – ruokou, – tuokims 
kavalierems kap aš pėningā ont kėlė valuojės, cīp, 
prašuos pajemamis.“ Uliavuojė anėi tėn lig vieloma. 
Kazimiers teik natroka, – mat anam paskėrta bova 
važioutė so karieto i Mažeikius dėdeliūm svetiūm 
parvežtė. Ėr prisėplakė Kormis pri Kazimiera, ėr so 
karieto ėšlingava laimės ėiškuotė.

Diedīna Sodimtienė dėdlē bova kalbonti – ana 
tik ton kava gierė ėr tarškiejė. Petruonelė ėr paklausė:

– Tad kuo jūs pasėjoukiet? Ar kad vaikis so ka-
rieto ėšvažiava?

– Na tuo, alė kad tik ons rīta ėšvažiava, vuo at-

neš anam šaukėma i vaiska... Vuo jē būs vaina, vėsēp 
gal atsėtėktė: pīkšt puokšt – ėr nablėks tuokė strai-
nė kavalieriaus.

– Kada ons ėšvažiava i ton Ringa?
– Sakau, pėrmadėini auštont.
Mona šėrdės daužuos. Veizo – Veruonė kelas nu 

stala... ēt baksiedama kuojuoms kap medėniems, 
ėšēt i prėmėnė, ėr tuo pat mėnotuo gėrdam – bėr-
dinkt, takšt!

– Ar ana nūmario krimt? – gretā paklausė diedīna.
– Nūmario? Ne-e...– borbteliejė Petruonelė.
Ėšpouliem i prėmėnė – kuoks ėšgonstis! Veruo-

nė gol, veids kraujūs, kakta parsėskielosi i ton šiepa 
prėmėnie. Tempam, nešam, plaunam – ėr kad pasė-
lēs kraus ėš nuosės!..

Petruonelė gretā ėšdavadėjė monėi, kāp liektė 
pri Vareikienės ėr maldaute ton daktara, ėr sakītė, 
kāp bova. Šonis tėn pėktė, alė prirėštė so lenciū-
gās. Vedvė so Muonėko ėr nukūriev – ož opeliou 
tujau bova kelelis tėisē i Vareikėškė. Noms gražos, 
priš stėklėnės gonkas stuov arklē pakinkītė. Bet i 
vėdo nabteka ētė. Tuoks gražos, kresnos, puonėšks 
žmuogos bavākštiuojis puo suodna – vuo tatā ons 
ėr bova daktars. Aš jiemiau smarkē anam dietė:

– Puons daktarė, gelbiek! Jaunuojė audiejė gal-
va parsėskielė – kraujē čiorkšliems bieg, ana alpie. 
Ana ėr pėrmo vės lioub alpies, ana sakuos šėrdėis 
lėga torinti, ėr dar ana dėdlē ėšsėgonda, kad būs vai-
na... Audiejė Petruonelė ožmuokies...

Ons pamuojė ronka i mona šnekala, nuskobiejė 
i truoba, gretā pasėruodė lagamėnelio nešėns ėr ilė-
pa i vežėma – vedvėm lėipė līgē siestėis.

Vuo Petronelė, pasėtėkosi daktara, pasakė vedvėm:
– Jodvė če narēkalingas – ēkėt ougautė.
Vuo aš tēp nuoriejau tėn būtė ėr matītė.
Vedvė so Muonėko, ougautė ėšvarītas, ētav ėr 

nasėšnekav. Muonėka ož moni daug jaunesnė, ana 
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Gandrai Plateliuose.  
Sigito Kazlausko nuotrauka

tik vėinioulektus ējė. Kon aš galio anā, tuokem vā-
kou, pasakītė (matā, kāp jau aš tada sopratau). Vuo 
mona galvuo tik ūž, tik ūž, nieka nanuoro, tik kad 
būtom kars ėr tam Kormiou gala padarītom...

Muonėka tik renk, tik renk žemougelės, ėr pri-
biegosīs ėr pamatiosi, kad mona tik ont dogno kėik 
īmesta, jiemė jouktėis ėš monės, kad aš lėponti par 
ougas kap katė. Ta bova dar kūdėkis, vuo aš... aš, kor 
mon trūka keliūm dėinūm lig ketoriuolekas metu, 
bovau līgo pražėlosi senė. Tuoks tatā napakajos 
daužies mona krūtėnie. Ruoduos, gėrdiejau, kāp 
saka, kad aš valuojous ont kelio so sava pasuogo ėr 
cīpo, kad tik ons pajimtom, tatā viel stuojės akies 
Veruonė, kor ons joukas, kad ana pati kalta, vuo 
anuos akelės līgo paklaikosės. Tēp, matā, baiso īr, 
kad vāks būs, vuo tieva nier! Ėr galvuojo aš ēdama: 
vuo kas īr tievs? Tievs bova mona papaunelis, kor 
lioub pakels moni nu žemės ėr pabočious, ėr sakīs: 
„Ėšbiekės pasėveizietėis“. Vuo ar tuoki līdeka, kap tas 
Alioīzos, gal būtė tievs?.. Ėr lėpo par ougas, ėr lėpo...

Ėr vėskas tas šėndėina kap sapnos. Vuo kad ėr daug 
teka gīvenėmė pamatītė, griaudo monėi daruos, anas 
mėnotas prisėmėnos, kad tuokem vākou toriejė akis 
atsėvertė i gīvenėma bjauroma, vuo na i gražoma...

Daktars sakės Petruonelē, kad jē anuo nabūtom 
pašaukė – bluogā būtom bovė. Ons sava vaistūm at-
sėvežė, ėr ton parskelta kakta ožsiova, ėr ton kraujė 
biegėma ėš nuosės sostabdė... Diedīna Kazimierie-
nė bova kap jouds debesės, vuo ėr Petruonelē lūpas 
sospaustas. Diedīna dėdlē struošėjuos, kad vielā 
eson, kad tuolėi parētė. Ėr aš ėšgėrdau, kāp ana jau 
prėmėnie saka Petruonelē:

– Jē tēp napadarā, kap aš sakau, dėdeliausė našluo-
vė ožsėtrauksi – ėr mergėkė mes pasėjemam. Aš tėik 

Konėgundā pristīgavuojau, kad ana če ni kuokė pa-
pėktėnėma napamatīs, vuo matā, kas daruos!

Ėš kėima ipoulė Muonė, šaukdama:
– Ēkiav, ēkiav – tujau pradies temtė.
Kāp anuos ėšējė, aš kažėn diel kuo pasėjotau dėdlē 

dronsi ėr nimaž nabėjuodama paklausiau Petruonelės:
– Ciuocėlė, ar tatā moni nuor atsėjimtė ėš 

tamīstas?
– Tavi.
– Vuo diel kuo?
– Kad nabūtomi puo vėino stuogo so Veruonė. 

Saka, aš torinti Veruonė ėšvarītė...
– Vuo ar ana tor papaunelius?
– Tor tieva, tas žemės mažā tator, vuo tor ontra patė 

ėr pėlna truoba vākūm. Ar to mėslėji, kad ta pamuo-
tė naožkapuos anuos kap varna stimponti katėneli.

„Katėneli!“ – ėr ana, matā, pasmėslėjė kap ėr aš. 
Tad aš paklausiau:

– Ciuocelė, tamīsta anuos jog naėšvarīsi?
– Nē, – ruokou ana. – Vuo tavėi gal ėr geriau 

būs. Sodimtienė saka prašīsenti konėgākštienė, kad 
tavi prijimtom i ton siovīkla muokītėis.

– Aš nanuoro. Aš nuoro če pasėlėktė...
– Aš nagalio Veruonės ėšvarītė – ana dar kon 

bluoga pasėdarītom.
– Vuo kon dar bluogesni ana bagal pasėdarītė?
– Ak, vākali, geriau naklausėniek, to ėr tēp par 

daug žėnā.
Tėp tatā pašnekiejiev, vuo Veruonelė nabagėlė 

tīsuojė kap smertis ėšbalosi, žondā ikrėtė, galva ap-
rėšta... Šmiekla ėr tėik.

(Tēsinīs kėtamė numerie)


