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graba pavargosi ër i rûpesnius poulosi buobotë viel pasëjota prastâ.
Liodvëka naþënuojë, ëð kor atçjë pariedîms maþuosës anuos sesëris ëðveþtë i Vëlnio muokîtëis. Gal tçp nosprëndë buolis Stanisluovs,
jau soaugës ër þanuots vîrs, ar kas noors këts ëð Gorskiu gëmënies. Aiðko, tuokë luoma ër këlmies panelës nagal iejë siedietë oþkompie, laukdamas tinkamu jaunëkiu. Reikiejë, kad bûtom paduorç
ëðauklietas ër pamuokîtas, kâp ër vësas këtas bajuoru doktëris.
Vësë matë, kad Vainienës Uonuos svçkata sëlpst, kad ana nabtories spieka rûpintëis sava vâkâtiu rçkalâs. Buobotë skundies
skausmâs strienuos ër kuojuos, bet nanuoriejë vëina oþsëdarîtë dvara
paluociou. Tad prisakë Koèinskiou Jûzopou pataisîtë naujëijë proncûzëðka poskarietë, kad bûtom patuogç ilëptë ër ëðlëptë novaþiavos
i baþninèë ar i svetius. Tou poskarietë Liodvëka so Teoduoro keliava
i Velnio sesërum aplonkîtë, miesta pamatîtë ar ne septînësdeðimtës
aðtontû metu rodëni. Anuos tën vëiðiejë cielus ketoris mienesius.
Griþosi i Salontus, Liodvëka rada buobotë jau rimtâ sergontë.
Natroka soþënuotë ër aple lëga. Prið Kaliedas maudîdamuos perenie (përtie), buobotë aptëka deðënie posie ont krûtënës skaudonti
gozieli. Nusëdîvëjë – kâp èe dabar tuokiuo vëituo skaudolîs ëðdîga?
Puo Naujû metu dël aiðkoma parsëveþdëna daktara Hagana. Tas
apgluostë, apspaudë, pasëtçrava, ar skaud. Þënuomâs, ka skaudiejë, bet ne tëik, kad nagal ietomi këntietë. Daktars pagoudë, sakîdams,
kad torietom pribrinktë, pratrûktë ër ëðgîtë. Palëkës vaistum, ëðvaþiava. Bet gozos pûties, bjaurç rauduonava ër gielë. Këta karta novaþiavos i Klaipieda, ons priruodë veþtëis i Salontus daktara Tifenbacha, katras aple tuokës lëgas daugiau ëðmana. Tas daktars, smolkos, praþëlës þmuogielis so smailë barzdelë, atvaþiava sausë galë,
apveiziejë, priraðë muostës, paaiðkëna, kâp nauduotë, pasëjiemë
50 auksënu ër sosëruoðë atgal, prisakës doutë þënë, je pageriejëma naabus. Ruoduos, vësus daktara prisakus buobotë ër anon slaugontës muotrëðkas pëldë, bet gumbs dëdiejë, sërpa, krûtënë smarkç
sopota. Kuova mienesie viel bova atveþts tas pats daktars. Dabar
muostës jau priraðë svarâs, mëgduolu aliejaus tepëmou botelkuoms,
naðnekont jau aple këtus vaistus, geramus laðâs ar ðaukðtâs. Vo
kad narçktom anam tonkç vaþënietë, sosëtarë so Nasrienu liekuorio
Dzekonskio, kad ons lëguonë priveizies. Þaizda naoþëlgo atsëvers,
tad anon reikies valîtë ër tvarstîtë. Tçp Dzekonskis Peliksos Salontum dvarë pasëdarë noolatënis svetîs, teisingiau sakont, baveik înomis, katras lioub ëðbûtë pri buobotës puo nadielë ar dvë.
***
Saliuonielis ðalëp puoniuos pakajaus bova nadëdëlis, bet jaukos. Vakarâs pro longa lioub ispîstë saulë. Kvapiejë vanilëjë ër tabuoko. Apveiziejës lëguonë, daktars Peliksos èe lioub atçtë atsëpûstë ar oþkoustë. Liodvëka anuo lioub lauktë so karðto arbeto ër
pîragiokâs, tad abodo lioub pavakaruotë, pasëðnekietë. Liodvëka
jau þënuojë, kad buobotë serg napagîduomo lëgo, bova ëðklausëniejosi, kas bus tuoliau ër këik ta lëga troks. Bova parspieta, kad rçk
kauptë kontrîbë dël tuo, kad troktë gal ëlgâ, kad tuoliau bus bluogiau. Puons Peliksos ne përma tuoki lëguona gîdë. Klaipiedas daktarâ nasëruodë; þënuojë, kad nabipagelbies. Bet pati lëguonë ton
pavasari dar nabova praradosi vëltëis ëðgîtë.
Ðin vakara pana Liodvëka atsineðë kningelë aple paguonëðku
dëivîbiu liemëmus þmuonium gîvenëmams, katron, buobotç papraðios, ëð Varðovuos parveþë puons Ðencila.

– Kâp tamstâ atruoda, puons Peliksâ, – paklausë Liodvëka, – ar
gal þmuogos tëkietë, ka gîvenëms îr nolëmts dar anam nagëmos?
Daktars siediejë krieslë atsëluoðës, ëðtëisës pastalie kuojës, nokuorës par toriekla kairë ronka: bova pavargës ër sovësam narûpënuos, kad îr svetëmuo vëituo, panelës bajuorâtës draugëjuo ër kad
rçktom laikîtëis priimtum puoniðku manieru.
– Sunkç îr teisingâ atsakîtë. Að mëslëjo, kad tuo nieks naþëna,
rasi tik pati dëivibë, katra þmuogaus lëkëma noliemë. Këik sava praktikuo eso sosëdûrës so þmuonium lëkëmâs, manau, kad lëmtëis
vësâ atmestë narçktom.
– Ar galietomi tamsta pagrîstë sava minti kuokçs noors atsëtëkëmâs?
– Ruoduos, vësus vëinuodâ gîdau,– ëlgâ tîliejës ëðtarë puons
Peliksos, – bet ne vësë vëinuodâ ëðgîn… Vëins, veiziek, jau smertio vadoujës, vo ëðsëkapsta ëð lëguos ër tuoliau gîven. Këts, kad ër
napanaðos i sunkç sergonti, jem ër nomërðt.
– Ëðçtom, kad ër sauguotëis lëguos þmuogou narçk. Je tau ana
nier þadieta – naprikëbs. Jego þadieta – naëðsësoksi.
– Að tçp nasakîtiuo. Kas pats keravuojës, ton ër Dievs palaika.
– Bet ar ton iðminti galietomem taikîtë mûsa buobotës atvejo?
Këik að atsëmëno, ana vësa gîvenëma rûpënuos sava svçkato.
– Kap èe pasakios, – paprîðtarava puons Peliksos. – Këik að
þënau aple puoniuos Vainienës gîvenëma, anâ prisiçjë rûpintëis ër
sielvartautë ne tik dël savës. Paskaièioukem, këik artëmum þmuonium par sava omþio palaiduojë. Këik rûpesniu ër atsakuomîbës reikiejë prisëjimtë anâ ont sava galvuos, kumet tamstas motinelë pasëmërë.
Kartâs tas ëð þmuogaus atem daugiau svçkatas, nago sunkiausë
darbâ laukûsë. Anuos maluonîbë tamstas buobotë daug meilës
toriejë ëðdalîtë vësëms, vo anâ patç rasi vësa gîvenëma tuo trûka.
Liodvëka soklosa ër sosëmâstë. Tëkrâ – tuoki mintis nikumet
nabova atejosi anâ i galva. Pana atsëdoksiejë.
– Mëslëjo, ka daug teisîbës îr tamstas þuodiûs. Vësë, katrëi aple
anon sokuos ðiûsë nomûsë, daugiausç mîliejë patis savi, að – tçp
pat. Mon atruodë, kad buobotë pati savi tçp pat mîliejë. Bet, matît,
þmuogou savës patëis naoþtenk, rçk ër këtum meilës.
Daktars pajiemë poudieli so arbeto, tîliedams pradiejë gertë anou
maþâs gorkðnelçs, kaþkon galvuodams. Liodvëka dëdëlç nooriejë,
kad anum pradieta ruoda nanotrûktom – juk dvarë natoriejë so kou
pasëðnekietë aple rimtesnius rçkalus.
– Kâp dabar panelç atruoda,– tîkç paklausë daktars puo nakoriuo laika, – ar ana mîl sava buobotë? Ar çnont pri lëguonës narçk
iveiktë ðërdie prieðëðkoma, sokauptë kontrîbë? Ar atsëbodos rîtmetie
këlst noors noçtë pamatîtë lëguonë, pasëðnekietë so anou, ëðklausîtë
anuos?
Liodvëka sosëmâstë. Toriejë pripaþintë, kad Peliksos skaita anuos
ðërdi ligo kuokë atversta knînga.
– Duovënuok, gerbama panelë, je mona þuodç pasëruodë natinkamë. Tëkrâ ka nanuoriejau tamstas oþgautë. Tamsta paklausç – að
atsakiau. Bet gal atsakîms gavuos i pamuoksla panaðos… Tad dar
karta praðau atleidëma.
– Na, puonë Peliksâ, na! – karðtâ oþginèëjë Liodvëka. – Napîksto
ont tamstas uþ tuokius þuodius. Galvuojo aple anum prasmë, pritaro tamstâ – anûsë îr daug teisîbës.
Këik patîliejosi Liodvëka pridûrë:
(Nukelta i 42 p.)
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(Atkelta ið 41 p.)

– Teisîbë ne vësumet bûn maluoni. Bet að tamstâ eso dëdlç diekinga, kad ðneki so monëm, kâp so sau ligio þmuogo. Mon vësumet
trûka tuokium paðnekesium.
Puons Peliksos paþvelgë i panelë. Sveikuojë anuos akës bova
ismeigta i arbetas poudieli. „Dar vëina këntonti dûðë ðiûsë nomûsë“, – pagalvuojë, bet nieka napasakë. Bënt jau dabar ons nanuoriejë
bûtë panelës goudies. Këik metu praejë no tuos vasaras, kumet ons
bova pakvëists i Uonëniu balio? Sometë galvuo, kad daugiau nago
deðimtës. Vadënas, panelë Liodvëka jau persërëta par tris deðimtis,
bet vës dar tebier vëina. Kâp nanusëdevë anuos lëkëms! Na dîvâ, ka
skaita knînga aple dëivîbiu liemëmus. Tik kon tas gal pakeistë?
Daug tuokium pasësiediejëmu vakarâs dar pasëtaikë par dvejus
metus – tou laika, ka sergontë puoni Vainienë slaugë jaunâsis daktars. Liodvëkâ gëlç i ðërdi ikrëta daktara þuodç aple meilës apraiðkas. Ana stëngies tonkiau noçtë pas lëguonë, bûtë meili, kontrç
klausîtëis anuos kalbum ër pati ðnekintë anon ar papasakuotë kou
noors, kad atëtrauktom anuos mëslës no liûdnum dalîku. Sosëëiðkuojë senus kalënduorius, vësas dvarë esontës knîngas ër laikraðtius, nasvarbo, kuokium metu bûtom. Je buobotë geidava, lioub paskaitîtë.
Puo paskotënë daktara Tifenbacha vizita buobotë nomëðkems
prisakë padërbtë oþuolëni graba. Liodvëka svarstë – nagi daktars
bûtom pasakës, kad lëga naëðgîduoma? Bet tuo paklaustë nadrîsa –
bëjuojë. Aple graba prabëla pati buobotë:
– Nuorietomi soþënuotë, kam graba pasëdërbdënau? Þënau, kad
rîtuo dar gîva bûsio, bet jug atçs ta dëina, kumet toriesio ëðçtë.
Vësëms atçs. Tad noorio atsëgoltë paduorç ër atruodîtë tçp, kâp
prider bajuora patç, kaðteliuona ouðvç. Je pati pasërûpinsio, këtëms galvum soktë nabrçks. Ër vëskas bus tçp, kâp noorio.
– Gerâ, gerâ, babunelë, – pasakë Liodvëka, gluostîdama anuos
ronkas, – lai stuov tas grabs, ons nç tamstâ, nç këtëms nakliûn.
Mes vësë noorem, kad gîventomi dar ne vëinus metus.
Buobotë spusteliejë mergâtës përðtus. Liodvëka matë, kâp anâ
ëð akium norëitiejë dvë aðaras.
– Dabar, vâkâli, çk, paðauk Juokûbienë, noorio atsëkeltë.
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***
Bova þëima, kumet pana Liodvëka viel vakaruojë so daktaro Pelikso, katron ðëndëina skobënâ parveþë ëð Nasrienu. Lëguonë ëðtëka kraujuoplûdis. Vësa posdëini ons naatsëtraukë no luovas, darë
kou imanîdams, pakuol krauji pavîka sostabditë. Matîtë, pëkts auglîs
pragriauþë stombë kraujegîslë. Daktars þënuojë, kad onkstiau ar vieliau tor tçp atsëtëktë. Bova perspiejës ër slaugîtuojës Juokûbienë so
Braþienë, kad naëðsëgoustom, je prasëdies. Bet vës teik anuos bova ëðsegondosës, naðnekont jau aple pana Liodvëka. Ana laukë
atçnont daktara, stuoviedama pri longa, ismeigosi akis i apsnëgta
këima pri paluociaus. Kumet puons Peliksos pasëruodë ër abodo
sosieda uþ stala, lëguonës pakajou viel pasëgërda kuosolîs, brozdesîs, muotrëðku balsâ. Puons Peliksos atsëstuojë, ligo ër ketindams tën çtë, bet vëskam aptîkos, atsësieda. Tëkriausç lëguonë
oþmëgs ba anuo pagalbas, jug gava ramënontiu vaistum. Anuo pasëruodîms tik ëðblaðkîtom mëiga.
Pana Liodvëka pëlstë arbeta. Ont stala stuoviejë ruopënelë so
medo ër puora tauriu so vîno.
– Nasëdîvîk, panelë, je að përmiausç vîna ëðgersio. Tamstâ pataro ton pati padarîtë. Rçk narimasti apmalðintë. – Ër pajiemë vëina
taurë.
–Sopronto, kou tamsta jauti ðën valonda,– atëtarë Liodvëka.–
Paðalënems, rasiet, ruoduos, kad daktarâ nabëjë kraujë ar panaðium
dalîku. Bet tçp mosiet nier.
– Panelë teisi. Pri tuo að dar napripratau. Tëkriausç ër napriprasio pri þmuogaus konèiuos ër þënuojëma, kad anuo nabëðgelbiesi.
– Tçp, – atsëdoksiejë Liodvëka ër toliau svarstë tîkio balso, ligo
pati so savëm ðnekiedama, – rasi rçktom oþgintë buobotç tabuoka
vartuotë? Jug ðëndëina vëskas prasëdiejë no èiaudolë. Tik ar pavîks ikalbietë?
– Nabûtinâ. Lëguos eigâ tas nabtor reikðmies. Vo kam atimtë
ëð leguonës paskotëni maluonoma? Vo je ër paspartintom, – nokonda þuodi, sopratës, kad pardaug atvërâ ðnek, – tas nieka nabipakeis. Ër kumet puoni Uona ijunka pri tuo maluonoma? – paklausë patîliejës.
– Naþënau. Kumet mes atvaþiavuom i Salontus, ana jau bova
pripratusi, noors ër slapsties no vësum. Bet ar no vâkum ëðsëslapstîsi?
Puons Peliksos gierë arbeta ër tîliejë.
– Vo dël kuo tamsta naklausi, kumet að pripratau pri tuo grieka? – atmesdama galva paklausë pana.
– Teisîbë sakont, nadristo, – ðîpteliejës atëtarë daktars. – Nuors
spiejo, kad tumët, – notëla nabëngës.
– Tumet, ka lëkau posaklë? – doslio balso pratarë Liodvëka.
Peliksos sogloma. Dël kuo ana uþvedë ton kalba, ðnek tuokio
balso ër tuokçs þuodçs, ligo anon kaltintom dël sava bieduos? Paþvelgës i Liodvëka, ons nieka nabsakë. Pana sosëzgrëba.
– Ak, puonë Peliksâ, atleisk mon, atleisk. Jug tamsta èe nikou
diets. Jug að pati uþvediau ton ðneka ër siunto ont sava gîvenëma,
ligo ðeðiuolëkënë bûtiuo…
– Gal nadraskîkem tamstas ðërdëis, panelë Liodvëka, – ðvelnç
ëðtarë puons Peliksos. – Napîksto að ont tamstas. Ëð vësuos ðërdëis noorietiuo padietë, tik naëðmanau kâp. Pakeistë nieka nagal io…
Ðneka viel notrûka. Daktars galvuojë, kad nabluogâ bûtom çtë i
svetium pakajo, kor stuoviejë anam skërta luova. Bet pana nadavë ni
mënkiausë þënkla, ka rçktom ton darîtë. Tad siediejë abodo tîliedamë.
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– Naþënau dël kuo, – viel praðneka Liodvëka, – bet noorio tamstâ
pasëtëisintë dël tuos sava îdas. Oþsëkrietiau anou daug vieliau, grîþosi
ëð Vëlniaus, kor vaþiavau so Teoduoro aplonkîtë jaunesniûju sesërum. Tou keliuonë að baisiausç nosëvîliau. Þënuomâs, Vëlnios poikos miests, daug pamatiau, daug soþënuojau, daug naujum þmuonium sotëkau, sosëpaþënau so sava gëmënaitçs, katrum nabovau
ni matiosi. Bet tarp anum jautiaus ligo bûtiuo sogauta – jug galiejau
tik tîlietë kor noors kertiuo atsësiedosi. Ruodies, kad þmuonis veiz i
moni so gailestio ar nodelb akis i ðali. Vësas muotrëðku kalbas sokuos aple anum patium gîvenëma, balius, ðuokius, pastrajus… Apkalbëniejë tus, katrû nabova ðalëp, vo sosëtëkën meilëkava vëinë
këtëms, þënuodamë, kad malou… Að jug vaþiavau tën so dëdliausio ûpo, so geriausiuoms vëltëmis… Nuors pasëðuoksio, mëslëjau, matâ, bovau isëtëkënosi, kad ton gerâ muoko. Bet, pasëruoda,
kad ne – miestë ðuokç vësâ këtuokëi, ër vësas panas toriejë sava
kavalierius…
– Kâp gailo, – ðîpteliejë Peliksos, – kad monës tën nabova.
Liodvëka nosëjuokë:
– Dþiaugous, kad tamsta naoþmërðâ Uonëniu. Mon anuos bova
vëinintelis linksmos balios par vësa omþio.
– Tëkiekem, kad ne paskotënis, – daktars miegëna geriau noteiktë panelë.
– Grîþau ëð Vilniaus vëina, smûtna, ligo audruos debesës. Sesou
Teoduora pasëlëka tën. Moni pamatiosi, buobotë nat ëðsëgonda –
tçp baisç bovau nosëmënosi. Sotëkdama paklausë: „Ër kas tau tën,
Liodvisë, atsëtëka? Benë sosërgâ?“ Að apsëkabënau anon pasësveikindama ër apsëþliumbiau ligo bûtiuo maþa. Vo vakarë noejau i
buobotës pakajo ër papraðiau, kad prið mëiga mon doutom tabuokelë. „Kon to èe, vâkâli, kon to èe ðneki? Jaunuoms paneliems napritink tas oþsëjiemëms. Sospiesi, kumet uþ vîra ëðçsi.“ „Vo je naëðçsio? Namatau nikuokiuos galëmîbës uþ vîra ëðçtë!“ Ër viel pouliau i aðaras. Buobotë naëðmanë, kâp moni goustë. „No akðën,
akðën, pamiegink, – pratarë ont galû gala. – Moni tas vësumet liûdna mënota pralinksmën.“ Tad ër pamiegënau. Oþsëtraukiau, nosëèiaudiejau ër pralinksmiejau. Buobotë padarë ton pati. Tumet abëdvë galiejuov ramç pasëðnekietë aple vëskon. Tçp, kâp ðin vakara so
tamsto. Eso diekinga tamstâ uþ kontrîbë. Atsiûsio mergelë, je kuo
noors rçks, – këldama no kriesla pratarë Liodvëka.
Çdama i sava kombari, jota, kad ðërdës pasëdarë daug lëngvesnë. Ont stalelë degë þvakë. Magdelë jau bova pakluojosi luova. Nustûmosi oþuolaidas kraðta, Liodvëka atsëstuojë pri longa ër isëspuoksuojë i þëimuos nakti. Dongos bova aukðts, pribarstîts
þvaigþdînu. Kuoks graþoms Dieva pasaulë! Nu stëkla, no apsnëgta
parka, no dongaus plaukë ðaltis. Liodvëka, sokriþiavosi ronkas, pati
savëm apkabëna par petius. Atsëmënë Uonëniu nakti, kumet stuoviejë pri galerëjës baliustradas, apimta bagalënë geroma. Kas tas
bova? Dël kuo bova? Rasi dël tuo, kad natuolëj stuoviejë puonâtis
Peliksos, noors ër naveiziedams i anon? Mergelë liûdnç ðvîpteliejë – pati nosëjoukë ið tuokiû sava mintiû. Naþadieta! Ëjë, praçjë vëins pruo këta… Bet kâp lengvç ðin vakara, ðërdi atvieros, ëðbieros
sunkius prisëmënëmus þmuogou, katras napasëjoukë, atjautë, apramëna… Jug laimë bûtom gîvenëmë kuoþna dëina tçp so kou noors
pasëðnekietë. Dëdliesniu pageidëmu pana Liodvëka sau nagal iejë
leistë. Pasëriedë naktç, bet atgolosi ëlgâ naoþmëga…

Þemaitëjë. Pruðinskë Konstantina portëgrapëjë

***
Po juodëniejima so panelë Kuèinskis Jûzops jauties pavargës.
Çnont skaudiejë kolðis, nogara ruodies ligo sodordîta. Matâ, senuokâ
bebova balnë siediejës. Ak, nab tëi metâ, kumet ëðtësas dëinas galiejë pralçstë ont kuoju. Nuors galva bova prikimðta dëdliesniu ar
maþiesniu rûpesniu, vakarâs lioub krëstë i mëiga ligo i kuoki vondëni, oþvës tumet, ka vësë darbâ kluosties sklondç. Vo ðin vakara,
noors ër gerâ nosëteikës, jauties pavargës ër nadëkts. Puo veèerës
ðemînënie parpiedëna i sava bota, sieduos pri longa, bet par anon
nieka nagal iejë iveizietë – jau bova tomsi. Mëiga dar nanuoriejë.
Rodëni dëinas trumpas, vakarâ ëlgiausë. Tad davë valë mintims,
katruos liekë galvuo ligo paukðtç rodëni – bûrçs ër vërtëniems. Ðvîpteliejë, prisëmënës senus laikus, kumet stebiejë gondrus, stipëniejontius Salonta lonkuosë, bûrçs lakstontius ðpuokus, blezdingas,
dailç sotûposës ont kanapëniu ðniûru, ëðtëmptum suodnë bieliznâ
dþiaustîtë… Ëðlinda ëð atmintëis maluonos prisëmënëms aple tus
ðniûrus.
Vëina karta pu pëitu, çdams parka pakraðtio, ëðgërda tën dërbosiu vaikiu kvaknuojëma. „Ëð kuo èe anëi joukas?“ – pats savës paklausë. Apsëþvalgës pamatë dvara pruoèka (skalbiejë) Ruoþë bielîzna badþiaustontë. Muotrëðka traukë ëð viedru druobolës, skuoterkës, abrûsus, portëna paviejou ër pasëstëipdama metë anus ont
kanapënë ðniûra, ëðtëmpta paluociaus pastuogie. Koujës bova basas, ronkuovës paraitîtas vërð alkûniu, vo vëins marðkënium ðuons
(Nukelta i 44 p.)
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(Atkelta ið 43 p.)

praplîðës no paþastëis maþne lig sëjuona aprumba (jousmëns). I ton
plîði ër stebeilëjuos suodnë dërbou vaikç. Jûzops prisëmënë, kâp
apðaukë beþiuopsontius ër lëipë oþsëjimtë darbo. Vo pats, çdams
pruo ðali, paveiziejë i ton muotrëðka ëð artiau. Ana pasëruodë besonti naðpetna, nieka, kad apdrëskosi ër basa. Ëð puo koskelës,
sorëðtuos ont maumuonelë, kâp ër vësum þemaitiu muotrëðkûju,
drîksuojë ëðsëpeðosi ðvëisium plaukum sruoga. Nuosës bova tëisi,
þondâ rausvë. Këta dëina ons oþsoka i skalbîkla bûk tatâ paveizietë,
ar natrûkst tën kuo noors. Ruoþë mordies pri kobëlâtë so ðarmo,
atriemosi trëneklës lëntuos gala i jousmëni, glomþë kaþkuoki audekla. Pamatiosi anon, ligo ër nosëstebiejë, bet nieka nasakë. Pasëlënkë ër viel inëka i sava darba. Prisëçjë patem anon oþkalbintë.
– Sostuok valondelç. Atejau paveizietë, kuoki ta tava skalbîkla.
Rasiet trûkst kuo noors?
Muotrëðka atsëtëisë ër pasësoka i anon tou ðuono, katras nabova
soplîðës. Naatruodë ëðsëgondosi, tik besëstebonti.
– Je puonâlis noorietom, galietom naujë trëneklë itaisîtë. Ta sovësam nodëla.
Ons apvâkðtiuojë skalbîklas kertës, apveiziejë peèio, ont katruo
stuoviejë þlaugts so ðuntontë bielizno.
– Vo naujë þlaugta ar nanuorietomi?
– Puona valë. Je itaisîtom, bûtom nabluogâ.
Çdams pruo ðali, Jûzops nooriejë patapðnuotë ðuona pro soplîðosius marðkënius, bet tuokart ligo kas sotoriejë anuo ëðtëista ronka. Ëð artëi pamatë platës Ruoþës akis, kor ðmiesèiuojë ligo ëðgoustis, ligo nosistebiejëms ar praðîms…
– Marðkënius galietomi sosëluopîtë.
Pruoèka gûþteliejë petçs, atsëdoksiejë ër nosësoka pri darba.
Jûzops prisëmënë, kad ton patë dëina, noçjës pas kriauèio Muoc-
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ko oþsakënietë dvartarnems drapanu, lëipë pruoèkâ Ruoþç pasiûtë
dvë kartûnënës ðlebës. Vakarë, griþës i raðtënë, paveiziejë puopieriûsë, këik anâ oþmuok par metus. Tik pënkiuolëka timpu. Vo jug
tris vâkus tor. Ër vîra, katros dvarë uþ pëimëni dërb. Alguos anoudom keltë naketëna. Pamëslëjë tiktâ: „þiuoplam vîrou tuoki moutrëðka atëteka...“
Nu tuo rodëns ons vës lioub oþçtë i skalbîkla, kon natroka patiemîtë dvara þmuonis. Bet kas galiejë ton ûkvaizdiou oþgintë? Anuo
darbs tuoks – vësamë dvarë tvarka priveizietë. Ruoþë bova muotrëðka, katruos ons geidë, pats nasoprasdams dël kuo. Dabar Jûzops mëslëjë, kad tamë nabova nikuokë dîva. Jug svçks vîrs tuokiûsë metûsë nagal ba muotrëðkas ëðsëverstë. Ër tçp ons savi laikë
këitâ, nabova kuoks pasëleidielis ar muotrëðku tvërkintuos, kâp këtë dvariuonis.
Rekiejë gera posmetë, pakuol Ruoþë nostuojë anuo baidîtëis. Saldos karðtis nosmelkë anuo ðërdi, atsëmënos ðëlta, stamontri muotrëðkas kliebi, rauduonas lûpas, lîgius dontis ër pëlna savës atsëþadiejëma sosëtëkëmu valonduoms…
– Je to bûtomi naðlie, Ruoþelë, að tavi, kuo gera, uþ patë pajimtiuo, – pasakë vëina karta.
– Naso að naðlie ër nabûsio. Kaþën, ar vedom geriau bûtom, je
puonalis moni uþ patë pajimtom…
Þënuomâs, napajiemë ons Ruoþës uþ patë… Ana dar dvëjum
sûnum sosëlaukë, bet ons napaklausë, ar bënt vëins îr anuo. Tik
paskotënem oþgëmos, pasiûdëna muotrëðkâ pas Muocko ëðeigëni
sëjuona ër buovelnënë ðniûrelka so pamuðo. Vediuojies so anou
bënt septînis metus. Këtuos naëiðkuojë. Paskiau ër laika nabibova,
statîbuoms oþsëjiemë. Vo so metâs ër rçkals oþeitë dinga, vësa
svçkata darbâ lioub ëðsunktë. Tçp ër lëka senvaikis ba vâkum...
Dabar Ruoþës nabier, senç mërë. Rasiet ni ketorium deðimtium natoriejë. Kor ëðsësklaidë anuos vâkâ, ons naklausëniejë. Tad ðëndëina varë no savës mëslës, kad îr kaþkou kalts prið ton muotrëðka ër
anuos vâkus. Vo juk lëka kalts vësam gîvenëmou, lig paskotënës
dëinuos. Atsëdoksiejës, stuojuos ëiðkuotë ðiepalie plieèkelës so mido. Vo paskiau, maþâs gorkðnelçs siorbstîdams mido, vës svarstë,
ar anuo darbâ Salontum valduosë gal atstuotë tâ muotrëðka padarîta skriauda. Vo rasiet tuos skriauduos nier, rasiet ër anâ bova
maluonë sosëtëkëmâ so svetëmo vîrëðko? Bënt jau ons stuoruojies, kad anëi bûtom maluonë. Þënuojë, kad ne ana vëina ëð laþëninkiu, èinðëninku patium ar dvara mergiu tçp gîven. Bet oþplaukë kaþkuoks sunkoms i ðërdi no tum prisëmënëmu. Vo ruodies, kad anëi
bus tuokëi maluonë. Rasiet geriau bûtom bovën, je bûtom soskaitës, këik vësuokiu rçkalingu dalîku ons bova somëslëjës, këik Salontum valduosë budinku pastatës.
Gerâ atsëmën, kad përmuoji rimta statîba vika Margëninkûsë.
Tatâ bova dvarielis maþne patemë valdum pakraðtie, ont Skouda
posës. Ëlgâ toriejë mëslîtë, no kuo pradietë, pakuol sogalvuojë, kad
pëgiausç atsëçtom pastatîtë viejënë melnînèë. Þmonis ëð Margëninku ër këtum tuo kraðta suodum vaþiava maldintëis i Korða, i Rucavas malûnus, katrëi garsiejë no sena. Kartâs ër ëð Salontum dvara lioub reikietë veþtë kvëitius i Rucava, je nooriejë gerum petliavuotu mëltu. Ër veþë, naveiziedamë, ka tuolëj. Ëlgâ reikiejë itëkënietë
anuos maluonîbë Geradarë, kad piningus, gautus uþ dvare ëðaugintus lënus ër audënius, ëðaustus ëð dvara verpalû, vëinus metus paskërtom melnînèës statîbâ. „Vo kam? – stebiejuos Geradarë, – kam
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rçk naujuos melnînèës, je Salontûsë vëina pri vondëns jau stuov?
Ar anuos naoþtenk?“ Jûzops atsëmënë, so kuokë kontrîbë reikiejë
Geradarç aiðkintë, kad Salontum malûns jau pasenës ër ëðgverës,
gërnas nodëlosës, sëitâ luopîtë parluopîtë. Rçk dëdëlë kaðta, kad
anon kâp reikint pataisîtomi. Puoni rasiet ni naþëna, kad salontëðkç
èinðëninkâ vaþiou i Rucava maldintëis. Ër dvara kvëitius tonkç tën
maldën. Melnînèë Margëninkûsë nakaðtoutom brongç. Salontum
mëðkûs medienas statîbuoms îr pasërinktënâ. Druobë sparnams
galietom ëðaustë kad ër Eidëkis, miestalë atkuoèios (audies). Kanapëniu siûlu kaima muotrëðkas ër dvara mergas priverptom. Dëdesnë kaðta rçktom gelþënç îrongâ nopërktë ër meistrams oþmuokietë.
Bet tëi kaðtâ natroktom atsëpërktë, dël tuo, kad viëjë no jûras posës
napritrûkst ni þëima, ni vasara.
Ðçp tçp ikosuojës Geradarë, pradiejë statîbas. Pakuol anuos vîka,
pats siediejë Margëninkûsë ëðtësas nadielës. Dël ðvëntuos ramîbës
pasomdë draugëðkus sosiedus prûsus, kad pabûtom Salontûsë, pasauguotom miestali ër dvara. Vo prûsams kas? Tarnîba nasunki,
alaus atsëgertë doud, paðer, ðnapðelës stuopa vakarâs pastata. Atsëmënë Jûzops, kad tam rçkalou ëðleida ne vëina deðimti timpu,
bet kon padarîsi, je vësa nadielë reikiejë statîba priveizietë. Oþ meistra
pasëpraðë Rucavas malûnëninka Spuogi, gërnas nokalë meistrâ ëð
Korða, gelþënës dalis padërbëna somdîtë kalvç ëð Rucavas ër Klaipiedas. Tou patio isëbiegiejëmo, Geradarç nabaiðkindams, sorëntë
Koksënie karèema. Jug rçks atvaþiavosëms i malûna kartâs ër parnakvuotë, ne vëins vîrëðks ër alaus kauða ëðlenktë oþsënuories, je
tik bus kor oþçtë. Tad oþsakë Salontum meistrou Ëndriou padërbtë
nauji oþoulëni þlaugta bravuorou, baèkum, vanum, kobëlum, kobëlioku ër këtuokium rikum, rçkalingu alou darîtë. Atnaujëna ër Þemîtës
karèema pri Korða kelë. Senç pastatîta budinka apipierëjë (apkalë)
naujuoms lëntuoms, vo vëdou vërð dëdliuojë stala pakabëna gelþini
ðvëistova so ðeðiuoms þvakidiems, katrou nokalë tas pats kalvis ëð
Klaipiedas. Vësë tëi darbâ kaðtava vuos ne tûkstonti timpu. Matâ,
somdîtëms meistrams nagal iejç pasakîtë „palauk“. Je sotarç uþ
darba uþmuokietë, piningus toriejç kluotë unt stala tujau pat, ka darbs
pabëngts. Salontëðkems lëka skuolings lig Naujë meta. Tçp pat ër
Kretinguos malûnëninkou Vulfou, ëð katruo bova pasëskuolënës ðimta taleriu uþ pruocëntus. Galiejë gautë i skuola ër pas Salontum þîdus,
bet so tâs nanuoriejë prasëdietë.
Margëninku pramuonë natroka atsëpërktë, tad këtâs metâs atëdalëjë vësas skuolas, ër dël tuo pats dëdlç dþiaugies.
Tou laiko prasëdiejë naramomâ. Lietovuos ër Þemaitiu bajuorâ
soðaukë konfederacëjë. Bûrç konfederatu rinkuos dvarûs ër miestûs. Atsëmën, kad vëins bûrîs, katram komandava kapituons Digmans, bova apsëstuojës nakvînç Joudeikiûsë, natuolëj Salontum.
Bûrë intëndata teka pamaluonintë – ikëðtë anam i kiðenë dvîlëka
timpu, kad ons sodraustom kareivius, je tëi oþsëmanîtom savëvaliautë. Kaðteliuonâtis Levuons, jau aðtouniuolëktus metus ikabënës,
tçp pat oþsëspîrë stuotë i konfederacëjë. Tievs nadraudë, buobotës
vaikis naklausë. Puo mûðë so rusu polko Ðiaulium ekanuomëjuo
daug kas ið konfederatu papoulë i nalaisvë. Puonâtis Levuons ëðtrûka, bet korin laika toriejë slapstîtëis, pakuol Geradarë sotvarkë
anuo rçkalus, pakluodama tam 300 timpu. Tad Margëninku piningelç dëdëlç pravertë.
Anuo patëis planâ ër tuoliau laimingâ pëldies. Atsëradosius piningelius galiejë skërtë ne tik puonu rçkalams, bet ër Salontum miesta-
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liou. Ðiuokë tuokë Salontum plîtënë sogalvuojë ëðpliestë, kad statîbënës medeguos oþtektënâ torietom patis ër pardoutë galietom. Tuo
Kuèinskis Jûzops dëdëlç oþsëgeidë tumet, ka statont Margëninkûsë
kamëna uþ 11 tûkstontiu plîtu pliîtëninkou Kasperâtiou toriejë pakluotë 111 timpu. Pamëslîk tiktâ – tuokius piningus uþ muolë gabalus!
Diekou Dievou, muolë Salontum dvara valduosë natrûka. Tad naskundë
piningum gerëms meistrams somdîtë. Përmâsis plîtininku meistros
bova Peteruoèios Maksîms ëð Korða. Solîga anon uþ 100 muðtëniu
taleriu arba 1000 timpu metams. Baisç dedëlë bova tëi piningâ, bet
meistros sava amata vertë þënuojë. Dërbtë plîtënie somdë miestalë
vîrus. Prisakë Jûzops, kad laþëninku napriimtu, nas duorâ dërbtë
anum naprivërsi. Vîrâ ëð dvara gava nabluogas algas ër pëitus, bet
vësks tas par metus këtus atsëpërka so kaupo.
Tou patio laiko bova atnaujints ër Salontum malûns. Malûnëninks
Kriauza so gëþâs padërba naujus kaiðtius luoviou, nolçdontem toðti
vondëni, atnaujëna apatënës malûna skrînës. Vësum galum meistros Ivanuovs Mina ont ëðplûska (uþtvankas) itaisë tris naujus sokëma ratus. Akmëntaðç maskvienâ nokalë dvejës naujës gërnas. Petliaus itaisîmo pasërûpëna ons pats, naskûsdams piningum. Tad Salontum melnînèë natroka ëðgarsietë, ër dvara kveitium nabreikiejë
maldintë këtor. Savë mëltâ dëdëlç pravertë dël tuo, kad miestalie
atëdarë kepîkla – tën kepë dëdëlç skanius pîragus, beigelius ër baronkas; tou laiko Salontum torgûsë, katrei vîka do karto par nadielë,
þmuonis galiejë lig valç prisëpërktë ðnapðës ër pîragu.
Basëdarboujint metâ slîda ligo kuoks vondou… Atsëmënë sunkë vasara puo dëdliûju gaisrum, kumet reikiejë atstatîtë miesta. Atsëskaitës so meistrâs ër darbëninkâs, viel galiejë rûpintëis Margëninkâs, Koksënë, dvara paluociaus remonto ër këtâs kuoþnuos dëinuos rçkalâs. Sunkç sergonti Geradarë vës lioub praðîtë, kad bënt
këik aple anuos laiduotovës pamëslîtom. Þëima padërbta graba. Anou
ëð vëdaus reikiejë ëðmoðtë dailçs audënçs, someistravuotë kontapali, laiptelius ër soulelius pri anuo. Reikiejë pasiûdintë îkapës,
nopërktë jouduos gelumbies calûnou (katafalka uþtëisalou), audëklum skuoterkuoms ër dar vësuokiû daiktû, katrum ðëndëina Jûzops
ni nabatmënë. Jota, kad ton rodeni pavargst grçtiau nago lig ðiuol,
kad sopîkst dël nieku, kad vakarâs sunkç oþming, ka vësuokiausës
mëslës ramîbës nadoud. Vës sunkiau belioub atrastë laika, kad noors
këik atsëpûstom.
Tad ðin vakara, rîmuodams pri tomsë longa, goudë pats savëm,
kad dabar gal atsëgoltë kumet oþsëmanës ër dël nieka soktë galvuos narçk, je tik ne tas gielëms pakauðie, kuojuosë ër dëiglç srienuos. Bûtom èe Ruoþë, vo kad ër këta muotrëðka, patrintom ðuonus, pagluostîtom skaudës vëitas, linksmiesni þuodi pasakîtom. Alë
kad nier… Kap èe ons nogîvena ton sava ëlga omþio ër napasërûpëna savëm? Jug uþ sotaupîtas timpas ër muðtënius galietom nosëpërktë nadëdëli palivarka ëð kuokë nosëgîvenosë ðliektas ër isëkortë anamë. Bet kon dërbs vëins tën atsëdûrës? Pats nabdaug sîluos
bator, vo svetëmâs napasërëmsi. Sava vâkum naoþsëaugënës, nagal
rçkalautë ëð svetëmum, kad anou rûpintomës, kad anuo gailietomës. Þënuomâs, uþ piningus tarnum deðimtëmis gali pasësomditë,
bet meilës ër atjautuos nanopërksi. Kad napradietom aðaruotë, viel
isëpîlë midaus…

(Nukelta i 46 p.)
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Ðviekðnas (Ðilutës r.) kapënës. Pruðinskë Konstantina portegrapëjë

(Atkelta ið 45 p.)

***
Ëlguokâ prisëçjë lauktë pakvëitëma ëð puona Kajetuona, Laumium dvara gaspadoriaus, pakuol tas prisëtaisë ëðpëldîtë sava paþada. Je puo sosëtëkëma rodëni Salontûsë pana Liodvëka dar toriejë ðiuoki tuoki noora palaikîtë artëmesnë paþinti so tou vîrëðko, dabar tou jau bova ëðmetosi ëð galvuos. Juodëniejë karts no karta so
Kuèinskio Jûzopo puo Salontum apîlinkës, ðnekiedamuos, dalîdamuos prisëmënëmâs, svarstîdama, kâp gîventom, je bruolis lçstom
anâ isëkor të katramë noors Salontum dvara palivarkë. Bova
noosprëndosi bûtënâ ten pasëvadintë puona Jûzopa, noors anam
aple ton ketënëma vës dar nieka nasakë. Solaukosi pakvëitëma vaþioutë i Laumius, tuos keliuonës sovësam nageidë. Bet bova priþadiejosi bruoliou, vo ër napaduoro bûtom pasëdëdþioutë. Kuoks tas
Laumium dvarielis babûtom, bet bajuors Tarvîds Kajëtuons îr anuo
ðeimininks.
Bruolis Levuons i vëiðnagë taisies dëdlç okatnç. Matâ, puons
Kajetuons ne tik vaiðës, bet ër medþiuoklë bova prisiþadiejës sotaisîtë. Þëmë jau iðalosi, snëiga dar nadaug, bet þvierium piedas gali
aiðkç matîtë. Levuons priðnekëna sesëri vestëis sava Bierë. Je pati
ðaudîtë nanuories, galies pasëveizietë i vîru taikloma, mëkloma, ðaunoma. Jug medþiuoklë ne tik tam, kad kuoki þvieri nogalabîtomi, bet
kad ër i këtus pasëveizietomi, ër savi paruodîtomi. Anam tçp pat
bus maluono pristatîtë sesë, katra juodënie ni këik naprastiau uþ
vîrus. Tad tegol so Magdelë pasëtaisa tinkamus drabuþius juodëniejëmou ër kou noorintâs praðmatnesë vakarou.
Vësa nadielë Liodvëka so Magdelë koities drabuþënie ër skrîniesë, pakol vëskon sosëronkiuojë. Pana toriejë zoikënuoms pamuðta
sëjuona, katrou lioub apsëvëlktë þëima, so buobotë i svetius vaþëniedama. Terp këtum pastrajum aptëka buobotës ëðeigëni rodouji
sëjuona, dar puoniuos Gracholskienës laikâs lapu raðtâs ëðsiovie-
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nieta. Pakuol bova svçka ër nasostombiejosi, buobotë anou vëlkuos
tik i svarbës ëðeigas vaþioudama. Liodvëkâ ons pasëruodë puotrumpis, bet govi Magdelë sometë, kâp anon sosiaurintë ër paëlgintë: rçk pridortë platiesni aprumba (jousmëni), vo tou padarîtë nabus
sunkç, dël tuo, kad panelë îr klëina (liekna). Pri sëjuona pritaikë jouda aksuomëni kontuðieli ër dailç sokluostë gelsva ðëlkënë skepetelë, katron galies sosegtë buobotës paduovënuoto sëdabrënë sagtelë. Basëkrapðtëniejint pri siovënë, Liodvëkâ i galva smelkies mëslës
– kaþën, ar buobotë bûtom kontëna, matîdama tçp napavuoþnç apsëçnont so dâktâs, katrus ana brongëna. Bet kon bepadarîsi. Jug
dabar þmuogaus nabier, vo lëkën anuo gerë dâktâ tor tarnautë gîvëisëms. Tçp bova no omþiu, tçp bus ër tuoliau. Panuos Liodvëkas
jaunîstie pastrajçs nieks par daug nalepëna, vo dabar ni tuo tëik.
Ana dël tuo nasielvartava, noors kartâs lioub pamëslîtë, kad bruolielis galietom kuoki nauji drabuþi ër anâ nopërktë. Apsëvëlkosi atnaujintâs ër pritaikîtâs pastrajçs, atsëstuojosi prið zelkuorio, toriejë
pripaþintë, kad vëskas pritink. Je matîtom buobotë, rasiet pasëdþiaugtom sava anûkës ðaunomo. Liodvëka pamëslëjë: vo rasiet tçp pasëðvëitosi igaus buobotës linksmoma ër ðarma – tçp nabaðtëkë vadëna muokiejëma vësëms patëktë. Tad so palëngviejëmo tus
praðmatnius pariedus sosëkruovë i keliuoniu skrînë, katruos vëita
bova didliuojë vaþë galë.
Ër liekë pana Liodvëka tame didlçjemë vaþie so Gorskiu herbo
ont doru, ër naðë anou trîs arklç apsnëgto vëiðkelio par laukus, pro
pakelie pasëtaikontius þmuonieliu gîvenëmus, pruo bërðtvînus so
apðarmuojosçs alksnçs ër berþâs. Pana siediejë tëisi ër pasëtëmposi. Kuojës bova îsoktas i kailio pamuðta sëjuona ër apkomðîtas ðëlto gûnë. Apsëvëlkosi vuovërium kailënâtçs, apsëmuovosi tuokë pat
keporelë so prisegto plunksno, përðtënietas ronkas sosëkëðosi i mupta
(mova), ðaltë najota, tik dþiaugies þemo þëimuos saulë ër namatîtuoms
vëituoms. Senç babova kor noors tuoliau ëðsëkielosi ëð nomum, ër
ðën mënota nikëik nagailiejuos, kad vaþioun i Laumius.
Tarvîda Kajetuona tievuonëjë, apaugosi miediu sëino, pasëmatë
ëð tuola. Puonu paluocios pasëroudë besous medënis, þems budinks so apvalçs onþoulënçs stolpâs pri paradëniu doru. Këims oþtektënâ platos, kad karietas ar vaþç ba varga galietom privaþioutë
pri gonku, bet kuo noors praðmatnesnë anamë nabova matîtë. Paðaliûsë palei parkana stërksuojë krûmâ. Liodvëka spiejë, kad tatâ
gal bûtë jazmënâ ar erðkietruoþës.
Svetium pasëtëktë atskobiejë pats puons Kajetuons, apsëdarës
strielèiaus barvo. Ëðtëisë ronka noðuokosem no þërga Levuonou,
vo paskiau abodo priejë pri vaþë, kad padietom ëðlëptë panâ Liodvëkâ. Puo pasësveikënëma ceremuonëju uþ paronkës îvedë anon i
nadëdëlës gonkas, ëð tën – i pakajo, kor svetium laukë këtë tum
nomum gîventuojç: stombi muotrëðka so balto kîko, ëðstîpës jaunëkâtis ër daili panelë. Tatâ bova puona Kajetuona vâkâ – Muotiejos
ër Matilda so puoni Stanislava, mosiet gaspaduoriaus gëmënaitë,
katra dabar gluobuojë vâkus ër rûpënuos nomâs. Pasësveikënos
Liodvëka so Magdelë bova palîdietas i ðëlta kombarieli këtame nomum galë ër palëktas pasëëlsietë ër apsëgerbtë puo keliuonës. Pakajava mergelë atneðë arbetas so oþkondo. Anon atvedosi puoni
Stanislava meldë pasëstëprintë.
Vîrâ ðormoliava këimë, taisies i medë. Skalëjë ðonis, trîpë ër þvingava arklç, pajotën, kad gaus palënktîniautë. Varuovâ miegëna ragum ër tarðkîniu skardoma. Liodvëka pamëslëjë, kad rçktom paklaustë bruolë, ar bus tuo kavalkaduo muotrëðku. Jego na, ër ana
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nanuorietom juotë: vîrâ bus oþsëjiemën, kon ana vëina tën veiks...
Tus svarstîmus notraukë puoni Stanislava:
– Rasiet panelë tçp pat pageidautom juotë i mëðka? Matâ, mûsa
Matilda geid pamatîtë medþiuoklë. Mon bûtom drousiau, je anou
ëðleistiuo ne vëina. Puons, anuos tievs, sakë, kad medþiuoklie bus
puora puonium ëð sosiedu, bet tëkrâ tuo nieks naþëna. Að sakîtiuo,
kad paneliems juotë rçktom par pëitus, ka mes veðem i medë maista.
Tuoki tvarka tëka ër panâ Liodvëkâ. Kelës ðaltas valondas praleidos keliuonie, tçp gerâ bova pasiedietë jaukemë kombarelie. Tad
pasëvaiðënosi arbeto, pakvëitë atçtë panelë Matilda pasëðnekietë.
Klausëniejë anuos aple mëðka, kor vîrâ medþiuos, aple sosiedu dvarus ër ðeimînas. Matilda pasëruodë besonti ðneki ër govi mergelë,
nikëik nasëbaimënonti namatîtas vëiðniuos. Ana papasakuojë, kad
medþiuoklës vëita îr natuolëj Barstîtiu, ton medë no senuovës vadën
Poukës sengërë. Esonti ana dëdëlie ër tonki, tad tën gali rastë kuo
tik noori: þvierium vësuokiû, vasara – ougu ër gribu i valës, dël tuo
anum ðeimîna ër këtë sosiedâ tën sovaþioun grîbautë, ougautë ar
rëiðotautë. Potam nosëgaun pri opës ar kuokë noors eþeralë, pasëmauda, pavalga, vo je pagada graþi, pabûn lig vakara. Liodvëka klausies ðvîpsuodama. Anâ patëka bajuora Tarvîda doktie. Daili paveizietë, govi paðnekietë, augosi terp gëriu, laukum, kalnum, svieta dar
nasogadinta, pasakuojë vëskon no ðërdëis, dþiaugdamuos, kad
anuos klausuos. Liodvëka jota, kad ta mergâtë sied so anou, lig
ðiuol bovosë napaþîstamo muotrëðko, sovësam nasërûpindamua,
kâp ana atruoda, nabëjuodama, kad anon ëðjouks ar prikëð kon
noors: mergelë bova patëkli ligo maþos vâks.
Vëdordëinie ëð dvara pajodiejë kelë vaþç. Vëinamë siediejë puoni Stanislava so kamerdënerio, këtûsë – tarnâ ër vëriejç, apsëkruovën poudâs, katëlâs, kreþçs ër riðelçs, katrûs bova sodiets pravënts
ër stuotkâ, kad medþiuotoujç ër këtë svetç galietom kâp reikint pasëstëprintë. Paskou vaþius juojë Liodvëka so puona Tarvîda vâkâs.
Pamatën atvaþioujëntius, kelë vîrâ pasveikëna anus, ðaudîdamë ëð
strielbu. Jau degë lauþielis. Ont snëiga drîksuojë eiliems sogoldîtë
zoikç, lapës – medþiouklës laimikis. Raitelç noðuoka no þërgum,
natrokdamë isëmaiðiîtë i bûri. Puons Kajetuons pristatëniejë Liodvëka sava kaimînams, terp katrum bova puoni Navidanskienë Izabelë ëð Barstîtiu, puonâ Strumskç ëð Poukës ër këtë svetç. Vîrâ
dþiaugies, kad medþiuoklë gerâ pavîka: krëta bënt poura deðimtium
zoikiu ër lapiu, vëins dëdliausis ðerns, katros toriejë dëdëlës jouda
iltis (tou ðerna paðuovë puonâtis Levuons, tad ons daugiausë ër
pagîrû solaukë). Bet bruolis bova laimings ne tik dël tuo. Ons pasakuojë Liodvëkâ, kad matës brëidi so poikçs ragas, tik nieks i anon
napataikës. Maþa bieda, nas radës eglînë dëdliausius brëidë ragus
so vëso kaukuolë – matît, nabags rojuo bova sobadits, vo rasiet ëð
senatvës nosëgalavës.
Pakuol vësë ðormoliava aple lauþa, tarnâ patëikë pëitus. Paprastë valgç, sotaisîtë dvara kokuoriaus, Liodvëkâ pasëruodë dëdlç skanë, rasi dël tuo, kad valgë laukë, pri lauþa, rasi dël tuo, kad vësë èe
bova gera ûpa. Puons Kajetuons vîrus vaiðëna arielko, puoniuoms
pasiûluojë rauduona vîna, parveþta ëð Klaipiedas. Liodvëka stuoviejë pri lauþa, dþiaugdamuos sklindontë ðëlomo ër lëipsnum plastiejëmo, kumet pri anuos atçjë puoni Izabelë so Matildo ër pasiûluojë pasëjuodënietë puo apîlinkës. Napartuoliausç esous didliesis
Barstîtiu kûlis ër Alkas kalns so naoþðalontio ðaltënio, katrum panelë Liodvëka tëkriausç dar nier matiosi. Þënuomâs, þëima tuo graþoma nadaug – medç ba lapu, laukâ puo snëigo. Bet þemë jau gerâ
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iðalosi, viepûtiniu dar nier, tad þërgâ napavargs. I ton keliuonë pasëðuovë ër Tarvîdâtç so puoniuos Navidanskienës doktërëmis. Liodvëkâ pasëruodë, kad atsësakîtë bûtom napaduoro. Tam pritarë ër
bruolis, dël vësa pëkta so iðvîkstontçs pasiûsdams ëð sava bûrë
puora vîru. Pakuol apveiziejë vësas vëitas, pana Liodvëka geruokâ
pavarga – nabova pratosi tëik ëlgâ rëstë ont arklio juotë. Tad tuos
iðvîkas pabaiguo papraðë, kad nabgrîþtom pri lauþa, vo soktom i
Laumius. Tam pritarë ër puoni Izabëlë, spiedama, kad medþiuotuojç
ëð pamëðkies jau bus ëðjuojën.
Griþos i dvara, i ton ðëltouji kombarieli, pana Liodvëka pasëjota
pavargosi ër no ðaltë sostîrosi. Uþejë dëliausis nors staigç atsërastë
Salontûse, sava pakajou, nosëmestë kailënius ër vëso ûgio ëðsëtëistë luovuo. Pîkteliejë pati ont savës, kad oþsëgeid naëðpëlduomu
dalîku. Magdelë laukë anuos, ëðtëisuosi ont krieslu ëðeigënius drabuþius. Notraukosi no panelës kuoju keliuoniu korpës, ðëltâs delnâs
trînë sostirosës anuos piedas, pakuol tuos atsëlçda. Iveikosi savi,
pana Liodvëka vëlkuos atsëveþtus pastrajus, avies lengvâs batelçs.
Magdelç atruodë, kad Liodvëkâ rçk ëð naujë soðokoutë plaukus,
nas kouds puo keporë bova sosmegës ër ëðsedraikës. Liodvëka
dûsaudama pasëdevë tarnaitës valç: „Rçk pakëntietë, rçk pakëntietë, jug nagal io prið svetëmus stuotëis kâp kuoki laumë.“ Vuos anuos
spiejë apsëtvarkîë, kâp parsëbrazdëna Levuons so puono Kajetuono vestëis vëiðniuos pri stala.
Didçjemë pakajou, katron salë vargç ar galiejç pavadintë, svetç
jau bova sosërinkën. Liodvëka so Levuono pasvadëna ðalëp nomum gaspaduoriaus. Pri këta anuo ðuona siediejë puoni Izabelë so
kaimînâs ar gëmënaitçs, katrum Liodvëka napaþënuojë. Tuolëmâjemë stala galë sosëspëitë jaunûmenë – Tarvîdokâ so sava vëinmetçs.
Tarnâ zojë aplinkou stala, naðiuodamë valgius ër pëlstîdamë vîna,
stëpresnius gierëmus kuoþnam pagal noora. Përma ëðtarmë, þënuomâs, pasakë nomum gaspaduorios, dþiaugdamuos ðën laimingo dëino ër malounium svetium bûrio, pagerbosio anuo skrumnë
boveinë. Liodvëka klausies nolçdosi akis ër idiemç sekë puona Kajetuona kalba. Ana toriejë pripaþintë, kad ons ðnekiejë sklondç, þuodiu napritrûkdams ër napasakîdams nieka narçkalinga. Pabaiguo vësum papraðë pakeltë taurës ër ëðgertë. Këimë bova gërdietë pîðkënont ëð strielbu – tatâ jiegerç, lauèëjç ër varuovâ ðaudë puonu garbç.
(Nukelta i 48 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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Vëskas vîka kâp vësumet dvarieliu baliûsë. Svetç valgë, gierë, vëins
këts, ðeimëninka papraðîts, sakë prakalbas, bet tuokiuos linksmîbës
ër laisvoma, kâp pri lauþa, èe jau nabibova. Pana Liodvëka ton jota
vëso kûno, tad gûþies ër mëslëjë, kâp anâ èe rçks kelës valondas
ëðsiedietë so tâs svetëmâs þmuonëmis. Jug dël anuos ër bruolë bovëma vësë èe jautas ligo sogautë. Përma karta sosiedën uþ stala so
kaðteliuona palëkuonëmis, naëðmanontis ni kon ðnekietë, ni kâp apsëçtë pri tuokium vuoþnum svetium. Matit, kërb anum galvuosë baimë ër noolankoms prið aukðtesnius uþ savi, matît, spaud gieda dël
napertekosë sava gîvenëma ar nogastavëms, kad tas oþkompë
balios palëks prastus prisëmënëmus pakvëistëisëms. Anoudom
su bruolio rçktom palaikîtë bendra kalbas. Levuonou tas sekies
nabluogâ, vo Liodvëka nagaliejë savës parlauþtë, tad tîliejë, akis i
turielka nodûrosi, valgi knëbiniedama.
Bet ëð palëngvo no këlnuojemu stëklum, ragum ër tauriu svetç
apkaita. Ëð palëngvo klegesîs pripëldë oþstalës toðtoma. Jau ðnekiejë terp savës puo do, puo tris, galvas sokëðën, kuo tuoliau, tuo
tronkiau. Liodvëka dabar atsëtëisë ër pruo primerktas blakstienas
stebiejë parauduonavusius veidus, soþëbosës akis, þiuopèiuojëntës bornas. Kap tik tumet puons Kajetuons, atsëstuojës so pëlno
taurë, papraðë vësus aptëltë ër pradiejë tuokë ëðtarmë:
– Nuorietiuo ðin vakara þemâ nosëlënktë anuos maluonibç panelç
Liodvëkâ, diekavuodams, kad napabûga tuolëmuos keliuonës ër teikies pagerbtë ðius nomus sava apsëlonkîmo. Dëdlç geistiuo, kad ðvëisiuoji panelë ëð Laumium ëðsëveþtom maluonius prisëmënëmus ër
atsëlonkîtom ðiûsë nomûsë tonkiau. Tad praðau guoduotënus svetius
pagerbtë ðvëisiausë panelë ër ëðgertë i anuos svçkata.
Pri stala siedou vîrâ ër muotrëðkas soskata stuotëis, brazdindamë krieslus, tarðkindamë stuotkus. Vëins këts soðoka „Vivat!“
Klausîdamuos puona Kajetuona þosmies, Liodvëka rauduonava ligo kuoki ouga, vo vësëms stuojëntëis pamëslëjë, kad bûtom laimë
prasmegtë puo kelmo ar bënt puo stalo. Bet ër anâ teka atsëstuotë
dël tuo, kad puons Kajetuons tëisë sava taurë sosëdauþtë. Këtë svetç,
bovë artiau, sëikë tuo patëis. No ër kas anâ balëka? Reikiejë atsëstuojos padiekavuotë nomum ðeimëninkou uþ pakvëitëma ër maluoni prijiemëma, uþ galëmîbë pamatîtë Laumium dvara ër poikës anuo
apîlinkës, uþ paþinti so maluonçs anuo vâkâs, îpatingâ so panelë
Matildo, kontrç draugavosë so anou, napaþinstamo vëiðnë, ëðtësa
dëina. Liodvëkas þuodç davë dingsti viel pripëldîtë taurës ër ðin karta ëðgertë uþ jaunûmenës svçkata ër laimë.
Puo nakoriuo laika tvarka oþstalie pradiejë ërtë. Vëins ðaukë ðnekiedams, naadëdëlç beveiziedams, ar kas anuo klausuos, këts knapsiejë, galva vuos ne i turielka nolçdës. Ton stebiedams, puons Kajetuons pasiûlë vîrams rinktëis ðalëp esontemë pakajou parûkîtë ar
tabuoka paðniauktë, vo rasiet ëðçtë i këima pagadas paveizietë. Tou
tarpo anuo maluoniuojë pagalbininkë puoni Stanislava pakvëitë
puonës, panelës ër vësus noorëntius pakaðtavuotë patiuos keptum
pîragu so arbeto ar kafëjë. Pasënauduojosi sombrûzdio, Liodvëka
sproka i anâ skërta kertë pas belaukontë Magdelë. Bet pabiegtë no
vësum napavîka. Pribovosi puoni Stanislava pakvëitë anon pri arbetas. Liodvëka diekavuojë ëðsësokëniedama, kad noor bënt mënotâ
pabûtë vëina ër grçtâ atçs. Vo puoni Stanislava paþadiejë par ton
laika pakluotë panelç luova, kad galietom ëðsëtëistë ër paëlsietë puo
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tuokiuos naramiuos dëinuos. Pana viel diekavuojë, tvirtindama, kad
ana nier pavargosi, tik noorietom ðëik tëik atsëpûstë. Ëðlçdosi Stanislava, soka galva, kâp priðnekintë bruoli, kad tas vaþioutom i Salontus. Levuona ketënëmu ana naþënuojë. Taisontëis keliuonç, ons
naaiðkëna, ar nakvuos, sakîdams „bus matîtë“. Bet dabar Liodvëka
nooriejë kuo grçtiau ëðtrûktë ëð tuo toðtë ðormolë, ëð apsëgiërosiu
þmuoniû draugëjës. Þënuojë – jego ër atsëgols, vës tëik naoþmëgs.
Tad pasiuntë Magdelë soëiðkuotë ër atvestë bruoli.
Levuons pasëruodë ëðrauduonavës ër linksmos.
– Kap jautas mona guoduotëna sesë?
– Puonë mona bruolieli, – rimtâ iðtarë Liodvëka, – bûk maluonos, padarîk kou noors, kad að galietiuo iðvaþioutë nomëi.
– Þënuomâs, ëðvaþiousi, sesë. Vësë iðvaþiousem. Bet tçp onkstëi këltë napaduoro. Ëðgersem dar kafëjës so pîragâs, matiau, puoni Stanislava tou jau rûpënas.
– Ak, Leo, – melstë meldë Liodvëka, – bûk tuoks gers! Mon
oþteka tuos komedëjës pri stala. Nabnuorio nieka matîtë, nieka sotëktë, so nieko ðnekietëis. Að pavargau… Tëik pavargau, kad galio
apsëaðaruotë vësëms matont. To gebi patvarkîtë vëskon, tavës
klausîs, tavës napasmerks, – ikalbëniejë sesou.
Matît, Levuonou anuos meldëms pasëruodë rimts. Pagalvuojës
atëtarë, kad papraðîs puoniuos Stanislavas saldës vaiðës atneðtë
èe, i kombarioka. Vo pats tou tarpo lëips pakinkîtë arklius ër ëðlçs i
Salontus abëdvë muotrëðkas. Dël vësa pëkta pasiûs puora raitum
vîru, strielbuoms ginkloutu, matâ, pakelie gal pasëtaikîtë vëlkum ar
kuokium razbaininku. Vo puonou Kajetuonou pasakîs, kad Liodvëkâ
oþçjë migrena – îprasta bajuorëðka stuona muotrëðkûju lëga.
***
Ër ðëtâ dëdiesis vaþis viel lek par baltus laukus, tik ðin karta jau
ont Salontum, vuos vuos sëikdams kieli pavaþuoms. Pana Liodvëka
viel sied anamë, i sëjuona ër gûnë ivîniuotuoms kuojuoms, lig ausum oþversto kailënâtiu apkaklë. Naktës tîki, dongos priþemiejës.
Pruo skîstus debesis kumet ne kumet kîðtelie pëlnatës. Linksmîbiu
ðormolîs ër ðaudîms notuola, aptîka. Tën lëka þmuonelç laimingë
pagal sava laimës sopratëma, so sava medë, pëlaliems, kûlçs, steboklingâs ðaltënçs, pasakuoms aple laumës ër nalabûsius… Pana
Liodvëka ðërdie jota, kâp tvërtâ anëi ir prisërëðën pri tum vëitu, kor
gëmë, auga ër daug kas vësa sava omþio nogîvena. Kap anëms ër
napakîrst tëi patis vaizdâ, tuos patës vëitas, tëi patis oþsëjiemëmâ?
Jug puonâtç Tarvîdâtç nier bovën ni Mintaujuo, ni Klaipieduo, naðnekont jau aple Vëlnio. Bet klausîdamuos jaunuosës Matildas, Liodveka naëðgërda, kad ana dël tuo sielvartautom. Kad pri tuokë padiejëma priprastomi, matît, rçk gîventë ëlgâ vëinuo vëituo, nasokont
galvuos dël pasaulë, katruo to nasi matës. Pagalvuojosi aple savi,
Liodvëka toriejë pripaþintë, kad ana jau îr pagadinta. Ana truoðka
tuo namatîta pasaulë. Tik bieda, kad tën papoulosi, pasëjota svetëma, narçkalinga, tik pajoukuos verta… Lîgindama sava gîvenëma
so këtum þmuonium skrumno bûvio, peikë savi: kuo ana biedavuojës, kad Salontûsë pakîriejë, kad tën îr liûdnç ër prastâ? Ar ne pati
kalta, kad þmuonium naëiðka, namuok so anâs draugautë, naapveiz
artëi esontiû poikium, vësëms þënuomu vëitu?
Keliuonë þëimëðko kelio atviesëna ikaitosë panuos galva, sluopëna ër sklaidë oþplûdosës sunkës mëslës ër bjaurë nootaika. Atsëmindama nasenç matîtus vaizdus puona Kajetuona dvarë, daug
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kou jau galiejë vertintë ramiau. No, kad ër ton sava ëðtarmë pri stala. Dabar pamëslëjos, anâ nabatruodë, kad bûtom ðnekiejosi
navîkosç ar ne vëituo. Juk ne tas ðnekiejëms anâ ûpa pagadëna.
Vëskon sojaukë puona Kajetuona elgesîs. Pabëngosi sava kalba,
pamatë, kad gaspaduorios, sojiemës par dëlbi anuos kairë ronka,
kel aukðtîn. Ër, tik pajotosi oustu dîgoma ont përðtu, sosëvuokë,
kad ons buèioun anus. Pana sogniauþë përðtus ër vuos sosëlaikë
so pëktomo naplieðosi ronkas ëð vîrëðkas letënas. „Tuo tik ër betrûka!“ – pamëslëjë, grçtâ siesdamuos. Kuoks nalabâsis moni pakosiejë stuotëis? Jug galiejau siedietë kâp siediejosi. Paveiziejë skersuoms i bruoli. Tas ðvîpsuojë, noosi pakielës, ër laikies sava krieslë
ligo idëigts. Tiktâ tumet, ka oþstalie vësë ðëik tëik aprëma, Levuons
atsëstuojë ër paaiðkëna, kad anuo sesë îr tîki ër skrumni asaba, ër
tuoki vësum pagarba anâ tëkriausç ruoduos napelnîta. Bet ons dþiaugas, kad sesë pati pasakë þuodi këta garbëms svetems, kas ruoda,
kad vëiðnagë ðiûsë nomûsë anâ îr maluoni.
Ton vëskon prisëmindama, pana Liodvëka joukies ëð sava pasiotëma ër miegëna soprastë, dël kuo tas vësks tçp sojaukë anuos
dûðë. Jug daugîbie baliu ër soejëmu, katrûsë anâ prisiejë bûtë, vësuokium kalbum ër nosëðnekiejëmu bova gërdiejosi tëik ër tëik, ronkas – ër ne tik ronkas – buèiuojëntiu vîru tçp pat natrûka. Bet tën
ana lioub stebietë tas komedëjës ëð paðalies, kartâs joukdamuos,
kartâs pëktindamuos. Matâ, kâp nagal ëð þmuonium èîdîtëis. Dabar pati tuokemë padiejëmë atsëdûrë! Vëskas dar bûtom posë bieduos, ale tëi dorou oustâ… Liodvëka atsëdoksiejë ëð gëlomuos.
Jug ne tuokë artoma ana truoðka. Atrëmtë galva i patëkema vîrëðka
pieti, stuovint prisëglaustë… Ër jostë, kad tor apsauga vësûsë gîvenëma vargûsë… Ër þënuotë, kad nier vëina, kad nikumet nabûs palëkta, apgauta… Tuo dabar nier. Rasiet, nikumet nabus. Bet kas anâ
gal oþdraustë aple ton svajuotë?
Tad ar verta bova trënktëis i Laumius? Mosiet, verta… Vën dël
tuo, kad pajostom, kuokëi mîlë îr nomâ. Ðëtâ parvaþious i sava kertë, iprastâ kvepontë, ðëlta, tîkë. Rîtuo atsëkielosi par parka þingsnious i baþninèë, rasiet pasëðauks puona Jûzopa pasëðnekietë. Rasiet atsësies pri klavesina, kad prisëmintom vëina këta jaunîstës meliuodëjë. Ër tëkrâ pasëvaiðins tabuokas þiopsnelio, puo kam galies
paskaitîtë knînga ar naujëiji kalënduorio.
***
Bjauros tingolîs par vësa dëina naapalçda panuos Liodvëkas. Apðëlosi puo keliuonës ëð Laumium, mëiguojë lig pat pëitu, bet ër tam
atçjos napaslinka keltëis. Varties, rouþavuos puo patëlâs, pakol Magdelë atçjë paklaustë, rasiet maluoniuojë panelë prisakîs pëitus atneðtë i luova. Matâ pri stala nieks naatçs, dël tuo kad vîrâ parsërada
nomëi nasenç, ër puons Levuons noçjë ëlsietëis. Liodvëka nikuokiuos okatas valgîtë natoriejë. Tad papraðë tik arbetas. Nutarë dar
nasëkeltë, bet patîsuotë luovuo ër apmëslîtë, kas bova vakar ër kas
gal bûtë rîtuo.
So bruolio sosëtëka tik ontra dëina pri pëitu stala. Levuons bova
linksmos ër ðnekos. Nuþvelgës apsëniaukosë seseri, pasëtçrava aple
anuos svçkata.
– Diekou, bruoli, eso svçka, atsëëlsiejosi, nieks naskaud. Dþiaugous laimingâ nomëi sogriþosi ër sava kertiuo atsëradosi. Mëslëjo,
kad nabnuorietiuo niekor ëð nomum vaþioutë, bent jau artëmiausio
laiko.

– Eso priþadiejës puonou Kajetuonou pardoutë tau labum dëinum ër padiekavuonë, kad apsëlonkç Laumiûsë, – vedë tuoliau ruoda Levuons, ligo namatîdams sorûgosë sesës veida. – Þënuomâs,
puons Kajetuons apgailestava, kad tçp onkstëi ëðvaþiavâ ëð anuo
nomum. Sakë ligo pasëjotës kalts, kad panelë tçp novarga, dël tuo
praðous atleidëma ër pasakë, kad noorietom pu Kaliedu atvaþioutë i
Salontus mûsa aplonkîtë, þënuomâs, je pana Liodvëka priims tuoki
anuo pageidavëma.
Liodvëka siediejë, akis nonierosi, ër tîliejë.
– No kuo to tuoki rimta, sesë, kuo nalinksma? – naatstuojë bruolis.
– Þënuok, kad tava apsëlonkîms puona Tarvîda dvarë vësëms bova
dëdëlis îvîkis. Namaþâ gerum þuodiu ëðgërdau ëð puonium Izabelës
ër Stanislavas. Vîrëðkuojë posë bova soþavieta tava apsëejëmo ër
ëðtarmë pri stala.
Liodvëka parauduonava ër dvejuodama paveiziejë i bruoli – ar tik
ons naèîdëjës ëð anuos? Tas ligo anuos mëslës skaitë:
– Tau ruoduos, kad að prasëmanau ar narimtâ ðneko. Na, sesë,
sakau teisîbë. Vo ruoda ëð tuo ivikë torietom bûtë tuoki: oþteks tau
par dëinum dëinas kiûtuotë sava pakajou. Rçk keistë gîvenëma, tonkiau þmuonëms pasëruodîtë. Puo Naujum metu puoni Navidanskienë sava dvarë kel balio. Esau oþkvëistë ër vedo abodo. Að priþadiejau, kad bûsiau, je tik naatsëtëks kas noors nanumatîta.
Lëkosi vëina, Liodvëka ðërdie gailiejuos, kad napaklausë bruolë,
kas dar tamë baliou bus. Vësa lëkosë dëinuos dali ana prasiediejë
buobotës krieslë, spuoksuodama pro longa ër apmëslîdama bruolë
parveþtas naujînas. „Rçk keistë gîvenëma“. Kap keistë? Kon bruolis toriejë galvuo tçp ðnekiedams? Ar ëðeigas ë þmuonis? Ar sava
noora soëiðkuotë anâ jaunëki? Ar anon patë paakintë, kad sosërastom sau kuoki noors oþsëjiemëma? Bet kuoki? Kou oþsëjem anuos
metu panas, dar natorëntës vîru? Gîvendama Salontûsë, kame par
paskotënius dvejus metus baveik nieks svetëms napasëruodë, ana
maþne nieka naþënuojë aple sava vëinmetës. Ër aple sesërum gîvenëma tçp pat. Kas dël tuo bova kalts? Liodvëka toriejë pripaþintë,
kad ër ana pati îr namaþâ kalta dël sava vëinatvës. Jug galiejë paraðîtë, aplonkîtë ar par bruoli daugiau soþënuotë, kâp kluostuos artëmiausiu gëmënium gîvenëmâ. Alë nç – topiejë Salontûsë no vësum oþsësklëndosi, vësa svieta kaltindama dël sava vëinatvës. Pamëslëjos, so kou daugiausç norietom sosëtëktë, ðërdës linka i Teoduora. Ðçp ar tçp versi, vîresniuoji sesou anâ bova artëmiausë.
Rçktom so anou sosëtëktë. Kaþën, ar ana tonkç apsëlonka Ðateikiûs? Puo babunelës laiduotoviu bova sosëtëkosës tik par atmënus, praejos ketoriuoms nadieliems pu pakasinu. Sakë, kad vasara
kaþkëik pabus vîrâ dvarë. Rasiet ër bova, bet Salontûsë naapsëlonkë. Liodvëka sosëtëkëma naëiðkuojë, tad pati kalta îr. Jug pavîdiejë
seserëi, kad ta þanuota, kad vâkus augën, kad gal ëðvaþiuotë i svieta, keliautë i tuolëmus miestus, prijimtë sava nomûsë svetius. Jug
anâ nareikiejë slaugîtë sergontës buobotës, kuoþna dëina bëjuotë
anuos smertë ër tou patio lauktë anuo...
Rasi përma karta pana Liodvëka pamiegëna pamatîtë savi ëð
ðalëis. Ar so tuokë sosëraukosë, pëkto, pavîdë asabo, kuoki ana îr
ëð tëkrûju, kam noors galiejë këltë noors ðërdingâ pasëðnekietë?
Bet juk graþç ana rokavuos so puono Jûzopo ër so Tarvîdo. No, ër
so bruolio kartâs, noors anuo kalbas Liodvëkâ ne vësumet lioub
patëktë. Na, rçk sosëtëktë so Teoduoro. Ëðkluotë anâ vësas sava
(Nukelta i 50 p.)
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Levuons bova ðnekiesnis:
– Svçka bûk, sesërelë, dþiaugamies tamista matîdamë. Napîk,
kad oþgriovuov ont galvuos, bet jug naþënuojuov. Sveikënau ëð vësuos ðërdëis, tëkau, kad ëðçtës bus laiminga, vo mûsa ðiuogeris
puons Karuolis apduovënuots dar vëino grapâtio.
Teoduora ðîpteliejë:
– No, bruolieli, to nikëik napasëkeitç, nikâp nagal i sorimtietë.
Bet praðuom siestëis ër papasakuotë, kâp gîvenat.
– Diekou, vertamies kâp vësumet. Dëdëlium pasëkeitëmu mûsa
gîvenëmë nier. Bënt jau pakuol kas, – pridûrë, þvëlgteliejës i tîkç
siedontë seseri. – Tavi pamatîtë dëdlç nooriejë Lodvëka. Mëslëjo,
kad ana ër ëðkluos, kuokëi rûpesnç spaud ðërdi.
Liodvëka pîkteliejë ont bruolë, bet notîliejë.
– Leo, ar tau naatruoda, kad muotrëðkas tor sava rûpesniu; vîrâ
juk tçp pat slaptus rokundus aptar vëinë. Tamsta aiðkënâ, kad mon
reikies keistë sava gîvenëma bûda. Tad noorio pasëtartë so sesë,
kâp ton geriau padarîtë.
Liuokajos tou tarpo praneðë, kad stals padëngtas, ër Teoduora
vësus pakvëitë i valguomouji. Par pëitus sotarë, kad Liodvëka puora dëinum pavëiðies Ðateikiûsë.

Senuojë dvara parka aliejë. Pruðinskë Konstantina portegrapëjë

(Atkelta ið 49 p.)

abejuonës, papraðîtë patarëmu. Vo përmiausç ëðsëklausënietë, kâp
sesou gîven, jug ðëndëina nieka aple anuos dþiaugsmus ar rûpesnius naþëna. Nutarë praðîtë bruolë, kad pakvëistom Teoduora apsëlonkitë Salontûsë. Èe, ðemë pakajou, kor prabiega anëdvëms
onkstîvuoji jaunîstë, galietom sosiestë ër ðërdingâ pasëðnekietë.
Liodvëkas praðîms bruolë ni këik nanustebëna. Ons priþadiejë
rîtuojaus dëina i Ðateikius pasiûstë þmuogo so laiðko. Esous gërdiejës bûk tâ sesou Kalieduoms þadiejosi parvaþioutë i vîrâ tievuonëjë. Þmuogos laiðka palëks ër papraðîs ekonuoma doutë þënë, ka
tik puoni tën pasëruodîs.
Þënë atçjë ontruo advënta nadieliuo. Puoni Pliuoterienë pageidava, kad bruolis so sesërë aplonkîtom anon Ðateikiûsë.
***
Grapa Pliuoterë tievuonëjë nabova dëdlç praðmatni. Medënis
paluocius so platio priebotio, no katruo i abodo ðuonus notîsën
budinka sparnâ, kuoþnos a tik ne so aðtounçs longâs. Iþëngos i
erdvë premënë, Liodvëka apgaubë jauki ðëloma, persësmelkosi
no sena paþinstama kvapa. Nuvëlkës vërðotënius drabuþius, liuokajos abodo svetio novedë i kombari, kor anum laukë Teoduora.
Kumet sesou pakëla no kriesla anum pasëtëktë, Liodvëka soprata,
dël kuo ana nanuoriejë apsëlonkîtë Salontûsë. Duorisë laukies. Platos drabuþis jau nabgaliejë noslieptë anuos padiejëma, bova matîtë,
kad dëinum gals nabtuolëj. Rasiet dël tuo atradëma, vo rasiet dël
ëlga nasëmatîma Liodvëkas ðërdi oþplûda tuoks griaudolîs, kad
akis pasriova aðaruoms. Þuodë natardama, atsargç ër meilç glaudë sesëri, boèiuodama i abodo þondo.
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***
Trëjum þvakiu lëipsnelës plastiejë vërð stala, apdëngta narto serveto. Teoduora siediejë pri klavesina, laibâs përðtâs ronkiuodama
liûdnus akordus. Mozëka sklaidies puo pakajo, pripëldîdama vësas
kertës skombontës gîvîbës, vo Liodvëkas ðërdi griaudë ëlgesë, katros naðë mergës mintis i tuolëmus laikus Salontum dvarë, kumet
tën vërë gîvenëms. Bëngosi skombintë, Teoduora nolçda ronkas i
skreita ër pasësoka i seseri. Liodvëka pagalvuojë, kad rçktom anâ
kon noors moluonë pasakîtë, bet sovësam nanuoriejë ðnekietëis –
þuodç bûtom soardën ton nanosakuoma sesës pakajaus geroma.
Anâ dingteliejë mintës pakëltë no kriesla, priçtë pri Duorisës, apkabintë ër tçp padiekavuotë uþ ðërdinga prijiemëma, uþ ton ðvëisë valonda, patërta ðalta þëimuos vakara, bet nasërîþa tuokem þingsniou.
Matë, kad sesou îr oþsgalvuojosi, liûdna, ligo kaþkas anâ golietom
ont ðërdëis. Lîstë i këta þmuogas dûðë Liodvëka namuokiejë. Ër pati
naapsëkëntë, je kas noors so anou tçp darë. Bet juk atvaþiava pas
sesëri so sava klausëmâs ër abejuoniems, reikies kumet noors vës
tëik anas pasakîtë. Tik no kuo pradietë?
Pradiejë Teoduora.
– Kap gerâ, Liu, kad atvaþiavâ ër kad paselëkâ pavëiðietë. Nuors
að nabëjau bûtë vëina, bet vës tëik maluono jaustë ðalëp artëma
þmuogo. Ër dar tuokë sopratinga mozëkas klausîtuojë.
Liodvëka pasëjota, ligo anuos ðërdie kuoki uþtvanka bûtom sogriovosi. Pasëpîlë þuodç, katrum nareikiejë ëiðkuotë, apmëslîtë, sotorietë.
– Ak, Duorisë, mona geruojë sesërelë, kuokë ðvëisë valonda to
mon paduovënuojç. Givenëmë nabovau gërdiejosi tçp skombontiuos mozëkas. Naëðmanau, kas èe diejuos so monëm, kor ana muni
naðë – ar atgal i jaunas dëinas, kumet abëdvë posmergës bovuov,
ar i ateiti, katruos nagal io pruoto parmanîtë, bet lauko kaþkuokium
ðvëisium parmainu ër ligo junto anas. Að tëik daug noorio tavës
paklaustë. Bet përmiau noorio tau ëðpaþintë vëina grieka, katron
senç ont ðërdëis naðiuojo ër nagalio anuo nikâp atsëkratîtë: vësa
gîvenëma tau vëskuo pavîdiejau: tava dailoma, lëpðnoma, gîvoma,
þmuonium prielonkoma, tava vîra, vâkum ër galëmîbës keliautë, bû-
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