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D ANUTËS PORTËGRAPËJËS

Jugana piedëna paþliogosio takelio par gîvuoliûm
nugriauþta pëiva pruo Maciolë pastauninka, pruo
Drakða tîrâli, pakol nusëgava lig vëiðkelë, Proncûzkelio vadënama. Tou kelio daugiau kâp prið ðimta metu biega ëð Rosëjës Napuoleuona kareivç. Na
biega, vuo slinka, vëlkuos, kiûtëna ëðbadiejën, nuskarën, pëktë ë pavuojingë, tad sunkç bova þmuonims ëðkeravuotë sava torta, gîvuolius, jaunas
mergâtës ë muotrëðkas. Ton Jugana bova gërdiejosi ëð sava tievûm.
Bet dabar tëi pasakuojëmâ anâ narûpiejë. Toðtio
doubieto vëiðkelio mergâtë keliava i Medkërtiûm
suoda muokîtëis pas kriauèkelë Elzbieta, garsë vësuo apîlinkie. Septînerius metus Jugana dërba pas
svetëmus oþ auklë, pëimenë, posmergë, merga. Tçp
solaukë ë septîniuolëkas, bet nieka geresnë gîvenëmë nanusëmatë. Diel tuo tievâ sava përmagëmë nutarë lçstë amata muokîtëis.
Juganas mama bova antra papunë pati. Përmuoji
mërë jauna, palëkdama vîra so maþo sûnelio. Daubars Pëlîbs lëka naðlîs dâ ni trisdeðimtëis metu natoriedams. Þënuomâs, nagaliejë ba muotrëðkas ëðsëverstë. Tad pasëpërða ons Varënauskë Manelç, varga mergelç, katra nu maþûm dëinûm sërato bova
lëkosi ë auga pas tuolëmus gëmënaitius. Atçjë ana i
Pristuovu suoda oþ merga pas ûkëninka Bumbli.
Nuors smolkë sodiejëma, bet darbëninkë bova gera: kontri, mitri, grçta kap skrozdës, vuo dainëninkë – këtuos tuokiuos rçktom gerâ paëiðkuotë. Dâ
somduomo mergo bûdama lioub gëiduotë budînies
ë pagrabûs. Ton pastebiejës, paðnekëna anon Pëlîbs
talkuo pas sosiedus ë sotarë abodo. Atsëklaustë nieka
nareikiejë – Manelë ont svieta bova vëina kap përðts.

Gëmënaitems, pas katrus auga, anuos gîvenëms narûpiejë. Mergelë apsëdþiaugë, kad tories sava nomus ë vîra, katros ano rûpinsës, vuo ana ëð vësuos
ðërdëis mîlies vîra sûnieli, lëkosi ba muotinas. Pati
sëratas vargus ëðkëntiejosi, nikumet niekam nalçs
vaikelë skriaustë.
Ka gëmë Jugana, natëkram bruolâtiou çjë ketvërtë metelç. Vuo dabar mergâtë toriejë dâ tris tëkrus
bruolius ë ðeðës seseris. Tad nomûs lëka namaþâ bornûm, katras kaþkâp reikiejë pasuotintë. Daubara þemelës nadaug tabova, tad ë givuoliûm maþâ laikë –
arkli, karvë, puora avieliu, kelis parðelius. Papunë
napavadintomi slinko, bet ûkininkautë anam
navîka. Sava sunki gîvenëma lëngvëna ðnapðelë, tad
nomûm rûpesnç krëta ont mamas petiûm. Vâkâ bëra
kap þërnç kas ontrë meta, vuo kartâs ë tonkiau.
Aduoms, natëkros Juganas bruolis, oþauga dailos,
tvërts vîrs. çjë so meistro par suodas, statîdams bodinkus, mûrëjë peèius, ë tçp ëðmuoka amata, tad ëð
tievûm anam nieka nabreikiejë – pats karts nu karta galiejë ðin ton nomams pridortë. Amata muokiedams, nikumet dounas kôsnë napritûksi. Vuo þemelës duovënas na vësumet tabova dëdëlës. Ka metâ
gerë, dounelës lig naujuos pjûtëis lioub oþtektë. Bet
Daubarûm gîvenëmë tuokiûm metu retâ kumet
telioub pasëtaikîtë, tad mama þëimuos vakarâs lioub verptë paðokas ë lenus baguotesnems sosiediems
oþ brîzieli laðëniû a saikieli mëltu, tçp prisëdordama pri sava þemie oþauginta gera. Vuo tûm
vâkûm… Jug ë dabar Jugana palëka mama dëinûm
galë. Kaþën, kas gims – sesou a bruolis? Pastaroujo
laiko bëra seseris, ketorës ëð eilies.
Iðlçsdama doktëri i muokslus, mama ëðkepë dounas ëð ðiûmetiu rogiûm, papunis ëðskaptava naujus
klumpius, vëlnuonës þekës pati nusënierë, ðiuokius
tuokius drabuþelius bova oþsëdërbosi. Rîðelie neðies dounas kepala ë dëdëlë botelka pëina. Tuo gera toriejë oþtektë vëinam mienesiou. Ðventadëinie
parçs nomëi, jug na tçp tuolëi tier – kuokëi septînë
këluometrâ.
Nuors Jugana þënuojë, kad mama so Elzbieto îr
sosëtarosës, bet ðërdës vës tëik bova narami. Rogsiejë pradiuo abëdvë nukeliava i Salontus, i Ðëlënës
atlaidus. Kuo gera, mama tëkiejuos sosëtëktë sava
paþîstama baþninèiuo, bet tuos nabova. Balëka tiktâ
(Nukelta i 16 p.)
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(Atkelta ið 15 p.)
melstëis, kad Panelë Ðvënèiausiuojë, katruos varda
þmuonis ton dëina mënavuojë, bûtom maluoninga
ë palaimintom ton anûm þîgi. Tçp ðnekiejë mama,
pamuokîdama sava përmagëmë doktëri melstëis ðërdingâ, ë tumet anuoms tëkrâ vëskas gerâ pavîks. Jugana klûpuojë baþninèës pasëinelie ont ðerpetuotu
grindûm, gëiduojë so vësâs „Polkem ont kieliu“ na
tik lûpuoms, bet ë mintëmis ëðtardama kuoþna þuodi. Ðëndëina gëismies þuodç anâ ruodies naîprastâ
graþë ë teisingë. „Vëlti padiejuom aukuojë tava, vësus mus glauski pri ðërdëis sava“. Kâp gerâ sogalvuojë tas, kas ton gëismë sodiejë. Mergâtes akis aðaruoms patvëna, ë ðëlta pasëdarë, ligo Dëivalis tëkrâ
anon bûtom priglaudës. Jugana ëðklausë Mëðës,
tvërtâ tëkiedama, kad anëidvëm so mamâtë þîgis
pavîks.
I sioviejelës Elzbietas nomus oþsoka grîþdamas ëð
baþninèës. Ta besonti nomûs – nagaliejosi ëðçtë i
Salontus, muotinçlës svçkata sovësam prasta. Bet vëiðnës prijiemë prilonkç, pasvadëna, þuoliûm erbeto
pavaiðëna. Daubarienë ëðkluojë sava praðîma, katros Elzbietas dëdëlç nanustebëna. Nuþvelgë Jugana platiuoms ikrëtosiuoms akëmis ë pamëslëjosi pasakë:
– Lai pamiegën. Rasiet, kas nuors duora ëðçs.
Bet, keliaudama i sava muokslus, Jugana nikâp
nagaliejë nusëkratîtë abejuoniu. Kaþën, kâp anon
prijims? A patëks, a îtëks? Rasiet, jouksës ëð anuos
drabuþiu a apsëejëma? „Bet tûm joukûm narçk imtë i galva“ – sopeikë savi. A maþâ îr anûm prisëklausiosi, par þmuonis çdama. Jugana nabova drôsi
ëð prigëmëma. Ana taikies niekam naoþkliûtë, nieka naoþgautë. Geriau lioub pasëtrauktë ë patîlietë.
Tçp bemëslîdama napajota atsëdûrosi pri bûsëmuos muokîtuojës nomûm. Elzbieta gîvena karto
so sava karðinèë muotinelë senç statîtuo, bet dâ tvërtuo truobuo. Tievs bova mërës. Ana tçp ë lëka naþanuota, nuors ë nabiedna bova. Siûtë ëðmuoka pas
muotinçlës jaunîstës draugë Salontûs ë natroka pagarsietë kap gera kriauèka. Darba anâ èe nikumet
natrûka. Spausdama kapeika pri kapeikas, nusëpërka ronko sokama siovamoujë maðina, kas tas laikâs
bova vësûm kriauèiu svajuonë. Vëina nabapsëdërbdama, Elzbieta jiemë bënt puora jaunûm mergâtiu
oþ gëþës. Përmâs metâs pagelbëninkës valgi patës

toriejë pasëtëiktë. Je mergelë lioub pasëtaikîtë na
slinka ë na þiuopla, ontrâs metâs valgi pas muokîtuojë lioub gautë.
Iveikosi narimasti, Jugana îþëngë i nagrîsta premënë so dvejuom durëm. Pasëbrazdëna i tas, oþ katrûm gërdiejë ðnekont.
– Praðuom, – pasëgërda ëð vëdaus, – ë mergâtë,
parþëngosi slënksti, atsëdûrë erdviuo truobuo.
– Tegol bûs pagarbints.
– Ont omþiu omþënûju, – atsëlëipë nomûm ðeimëninkë, stuovinti pri stala, apsklçsta siovënçs. –
Benë Daubaralë bûsi?
– Ta pati.
– No, akðën artiau. Nasenç matiemuos, vuo varda jau spiejau oþmërðtë.
– Jugana.
– Je, je. Jugana. Ðkaè, skatina! – stumteliejë nu
soula katë. – Sieskis, atsëpûsk. Tujau Ancë nuves
tavi i kamara, paruodîs luova. Tën ë sava skarba galiesi pasëdietë.
Ancë bova këta Elzbietas muokënie. Ana atëdiejë
i ðali sava siovëni, ë abëdvë ëðçjë i kamara, kor stuoviejë dvë luovas.
– Ta bûs tava, – paruodë trumpa, siaura luovelë,
oþkluota gûnë. Ont luovas Jugana pasëdiejë sava
rîðieli ë nusëvëlka sermiega.
– Ër koskelë palëk. Panelë truobuo lëip bûtë puo
plaukûm.
Jugana sogluostë delnâs sava trumpus tomsius
plaukus. Apsëveiziejë, kad ëð nomûm ðoku napasëjiemë; rçks pënkçs përðtâs ðokoutëis.
Griþos i trouba, Ancë viel sieda pri sava darba.
Vuo Jugana gava sena sëjuona, katron reikiejë ëðarditë. Gava ë nadëdëli peilâti so adëto.
– Pradiek nu padelku, – pamuokë panelë Elzbieta. – Naskobiek, kad drabuþë nasopjaustîtomi. Je
kor gali siûla ëðtrauktë so përðtas – trauk. Vuo to,
Ancë, çk oþkork peèio, reikies ongliûm i pruosa. Ër
katëlâti oþkaisk.
Tçp prasëdiejë Juganas muokslâ.
***
Natroka prabiegtë përmuosës dëinas, vës kon
nuors naujë atneðdamas. Jugana ëðmuoka pruosa
ikortë ë adëta laikîtë.
(Nukelta i 18 p.)
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(Atkelta ið 17 p.)
– Naapgniauþk adëtas vëso saujë, ana terp përðtu
tor valna bûtë, toukart tavës klausîs, ë nagûm nasosëbadîsi, – muokë Elzbieta, ruodîdama, kâp meilç
rçk pajimtë adëtelë trëmis përðtâs – nîkðtio, smëlio
ë dëdëlioujo, lëkosius do atkëðont i ðuona.
– No, no, – mëslëjë mergâtë, – a tik panelç naruoduos, kad að adëtas neso ronkuos laikiosi? Geriau pamuokîtom so maðino siûtë. Bet nieka nasakë
ë vëskon diejuos i galva. Ëðaiðkënosi muokîtuojë devë
Juganâ audekla atkarpa ë palëipë kraðtus apmietliuotë. Tas darbs mergâtç napasëruodë sunkos.
Siovamuojë stuoviejë ont platë stala kraðta. Ana
bova joudâ gruntavuota, ëðpaiðîta auksënçs raðtâs,
so sëdabra baltoma kuojelë, katra këlnuojë adëta.
Deðinçjemë galë ratoks so dailë vindo, katron rei-

kiejë soktë, kad maðina siûtom. Ton dërba pati panelë, lçsdama mergâtiems pasëveizietë. Pakuol kas
pri maðinas ni vëinuos nasvadëna, sakîdama, kad dâ
naatçjë laiks. Jugana dërba kon lëipama ë laukë tuo
laika. Naktëmis kamaruo sosërëitosi këituo luovuo
ont paðokënës druobolës, kluosties gûnë ë sermiego, bet vës tëik bova ðalta. Diel tuo nalioub duorâ
ëðsëmëiguotë. „Nieka, nieka, – goudþiuojë pati savi, – reikies priprastë, jug dâ na þëima. Papraðîsio
mamas, kad doutom sena dëvuona atsëneðtë.“ Ka
panelë so Ancë lioub siestëis pri stala, Jugana, nulindosi i kamara, traukë ëð rîðelë dounas kepala,
pjuovies pluona rëikelë ë valgë, ontsëgerdama gorkðnelio pëina ëð botelkas. Valgë dëdëlç skanç, namëslîdama, këik tuo kepala oþteks. Nu përmûm pëitu ons nadaug tesomaþiejë, bet pëins botelkuo geruokâ nuseka. „Vakarë valgîsio tik douna, vondens
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atsëgersio,“– pamëslëjë. Bet i tretë dëina pëins
sogîþa, tad ë taupîtë nabreikiejë.
Dëinas bova trumpas, vakarâs reikiejë ë pri þëborë so siovënçs pasiedietë. Puo þuodi këta Jugana soþënuojë ðin ton aple Ancës gîvenëma. Ana tievûm
nabtoriejë, abodo bova mërën. Gîvena pas vîriausi
bruoli, katram palëka tievûm nomâ ë þemës posvalâkis. Þënuomâs, ëð tuokë ûkë dëdëlies dalëis
nagaliejë tëkietëis, tad ëðsëpraðë bruolë ë bruolienës, kad anon lçstom amata muokîtëis. Pas panelë
Elzbieta bova jau nu pavasarë. I nomus baveik
navâkðtiuojë, bruolis lioub atveþtë bolviu, mëltu,
mçsuos ë këtuokiu ûkë gierîbiu, tad Ancç diel
valgîma galvuos soktë nareikiejë, vëries abëdvë so
muokîtuojë vëinamë katëlâtie. Bet Jugana Ancç napavîdiejë. Geriau sausa dounelë krimstë, nego muotinas natorietë. Nuors nabmaþa bova, bet nagaliejë
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sava gîvenëma isëvaizdoutë ba mamâtës.
Nedielës vëdorie muotrëðkuosës rinkuos pas Elzbieta ont primierku. Jugana naëðkëntë napasëþvalgiosi i nusëvalkstontës ë apsëvalkstontës muotrëðkas. Daugiausç tuos bova baguotiesniu ûkëninku
patës ë doktëris. Senuoms ë biednuoms Elzbieta
siova ba primierku. Kartâs muotrëðkas lioub ipraðîtë,
kad ta pasiûtom ë vîrams – apatënius, prastas kelnës a darbënës poncierkas. Tumet reikiejë atneðtë
na tik audekla, bet ë sena drabuþi, katron ëðmieravosi sioviejë þënuojë, kâp kërptë. Svetëmûm vîru i
sava truoba Elzbieta nalioub isëlçstë. Anëi ë
nevâkðtiuojë, nuors par primierkas Ancë lioub oþkabintë doris.
Nuori nanuori, vuo teka klausîtëis kalbûm ë pa(Nukelta i 20 p.)
Strazdauskë Juona portëgrapëjë
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(Atkelta ið 19 p.)
sakuojëmu. Tad, siediedamas pri siovëniûm,
mergâtës gërdiejë vësuokës keliûm suodûm naujînas
ë muotrëðkûju paslaptis. Kaþën, kas anas traukë oþ
lëiþoviu, kad pasakuojë na tik aple ðeimînas a sosiedus, bet ë aple savi tuokius dalîkus, katrus tik konëgou par spaviednë tapasakîtomi, ë tuo dâ na vësumet.
Panelë Elzbieta nieka naklausëniejë, tik galvo linkèiuodama dërba sava darba: strëgavuojë, mierkavuojë,
dailëna ont klëjëntës ontvëlkta drabuþi, kor pakërpdama, kor smeigtokâs sojimdama, kor so kreido pabraukdama. Vëiðniuoms ëðçjos, mergâtës parspiçjë:
– Tatâ, tatâ, kas svietë dedas! Kon matiet, kon
gërdiejuot, aple ton niekam ni mor mor. Ið mona
nomûm ni vëins apîðnekis nator ëðçtë. Þënuokët,
skatinas!
„Skatina“ nabova pëkts þuodis, vuo tik panelës
prieþuodis. Ons lioub pasëgërstë, ka Elzbieta lioub
kalbietë na tik aple þmuonis, bet ë aple katë, adëta,
këtus dâktus.
Par nedielë dounas kepals somaþiçjë daugiau nego par posë. Pëins botelkuo senç pasëbëngë. Ëðpluovosi anon, pastatë oþ luovas, vuo prið pëitus premënie lioub pasësëmtë kriûzieli vondëns. Krimsdama sausa dounelë, braukë nu þondûm sûras aðaras. Prisëmënë vaikîstë, kumet përma karta ëðçjë i
svetëmus nomus vâkûm kavuotë. Tën, pri ðeimînas
stala, ana bova paskotënë, bet vës kuoki potralaði
gaspadënë lioub pakëðtë. Mëiga, þënuomâs, trûka.
Bet ë èe trûkst – diel ðaltë nagal duorâ ëðsëmeiguotë. Ale nier kuo skûstëis. Jug pati nuoriejë tûm
muokslu. Sekmadëinie parçs nomëi, mama potras
bûs privërosi, peina atsëneð, vuo dounas nedielç dâ
torietom oþtektë. Tad, nusëðloustiosi aðaras, patrînosi þondus, kad apðëltom, çjë i troba pri darba.
Elzbietâ narûpiejë naujuokës valgîms ë mëigs, bet
puo dvijûm nedieliu pastebiejë, kad mergâtës paakç pamiela, þondâ idoba.
– Jau mosiet vëskon esi sojiedosi, kon atsënëðç?
– Dounas dâ bëðki toro, – parauduonavosi soðnëbþdiejë Jugana.
– No ë kuo nasakâ, skatina? Akðën pri stala potras sriebtë. Ëðvërsi ëð klumpiu, mon tik bieduos
bus. Rîtuo pçtninèë, galiesi nomëi çtë.
– Kad mama dâ nabus ðvieþiuos dounas ëðkeposi, –
nadrôsç atëtarë Jugana.
– Senuos idous. Kroupu atsëneði, potras ëðsëvërsi.

Jugana pratîliejë. Nagaliejë ana pasakuotë svetëmims, kad douna tievûm nomûs îr kepama tik karta
par mienesi ë stuov oþrakinta. Këtçp vâkâ sojiestom
sopoulën, ë vësâ ðemînâ dontis ont lentînas rçktom
padietë. Mamalë vërë kuoðës ë potras, vuo dounelë
vësumet bova padalëjema kap brongiausis valgis. Ton
vakara Jugana ëð sava muokîtuojës gava biûdieli
kroupînës ë senus kailënius, ka atgolosi apsëkluotom.
***
Muokslâ vîka palëngvç. Jugana ardë senus drabuþius, pruosavuojë, mietliuojë siûlës, atsiovëniejë
padelkas, muokies ëðsiûtë këlpas. Pradiuo – ont
skiautelës, paskiau – ë kuokiûs prastesniûs marðkëniûs. Mergâtë stëngies ëð paskotëniûju vëskon padarîtë dailç, kad tik panelë napîktom. Bet vës tëik
kartâs lioub rçktë ëðklausîtë anuos bombiejëma:
– Kon èe priraukç, skatina? Naskobiek, jug na
blosas gaudâ.
Vëina sobatuos puopietë, oþbëngosi vësus apsëjimtus darbus ë ëðlçdosi paskotënës interesantës,
Elzbieta oþsëjiemë sava padiejieju muokîmo. Abëdvë
mergâtës pavadëna pri stala, pati atsësieda pri maðinas ë paruodë, kâp rçk oþtaisîtë vërðotëni ë apatëni siûlus, kâp ivertë i adëta ë nulçstë kuojelë ont
siovënë. Paskiau lçda patiuoms muokëniems pamiegintë. Ëð tretë karta Juganâ pavîka vëskon padarîtë
teisingâ, tik i adëta sunkç tepataikë – ronkas vërpiejë ëð isëtëmpëma. Ancë bova drôsesnë, tad ëð
karta vëskon gerâ padërba. Matâ, ana seniau pas panelë muokies, daugiau bova prisëveiziejosi. Jugana
îtarë, kad, panelç namatont, ana ba leidima pri maðinas lioub pasëknebënietë. Tëkriausç tçp ë bova.
Bet ðëndëina panelë anûm nebarë, dâ ë padrôsëna
– nieka, nieka, ëðmuoksëtav par laika. Puo tam ëðkrausë stalèio, katramë laikë sioviejës darbou bûtënus dâktus: siûlus, adëtas, þërklës, „mieteri“, sosokta i rotolioka – joustelë so skaitlçs, krçda, nuoperskas, knîngelë ë paiðieli ëðmieruoms oþraðîtë.
– A muoki skaitlius raðîtë? – paklausë Juganas.
– Kaþkëik muoko.
– No, paraðîk ont ðiuo lapelë nu vëina lig deðimtëis.
Jugana paraðë – kad ë nadailç, bet teisingâ. Puo
tuo panelë vardëjë skaitlius, lëipdama oþraðitë: ðeðiuolëka, dvëdeðimt ketorë, pënkësdeðimt septînë…
(Nukelta i 22 p.)
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Jugana paraðë ba klaidûm, ë panelë lëka kontëna.
– Matit, i muokîkla ejç?
– Nejau.
– Tad ëð kor ëðmuokâ?
– Bruolis çjë, ëð anuo ëðmuokau.
– Rasiet ë raðîtë muoki?
– Biðki muoko.
– No tad paraðîk mûsa vardus.
Jugana paraðë naapsërëkdama. Ana bova pasëneðosi ë paskaitîtë, bet tuo muokîtuojë napapraðë. Vuo
jug tas bûtom pavîkën geriausç: mamas maldaknîngë
bova parskaitiosi vësa na vëina karta ë ëð kontëèku
gëiduotë muokiejë.
– No, kad jau tuoki muoksli esi, muokîsevuos drabuþi pamieroutë, – pasakë Elzbieta.
Pasëstatiosi Ancë ðalëp stala, paruodë, kâp rçk pamieruotë sëjuona ë bliuska. Paskiau ton pati lëipë
padarîtë Juganâ, oþraðont ëðmieras ont lapelë. Ancë bova aukðta, kaulieta mergelë, rauduonâs plaukâs,
sosoktâs i kouda ont pakauðë. Petius toriejë siaurus, ronkas ë lëimëni ëlgus. Vuo platoma par krûtënë ë jousmëni vëinuoda. Elzbieta, paveiziejosi i
oþraðîtas Ancës ëðmieras, napatëkiejë, kad anuos teisingas. Ligo ë nuoriejë ëðpeiktë Juganas darba, bet,
pejiemosi miera, pati patëkrëna ë pamatë, ka uþraðîta teisingâ.
– Tçp, tçp, – palingava galvo, – merga kap mëits. Kumet ontius oþsëauginsi?
Ancë parauduonava ë prikonda lûpas. Matîtë bova, kad anâ skaudë îr tëi muokîtuojës þuodç.
– No, no, tik napradiek bliautë, – nuoriejë oþgluostîtë sava bjaurë kalba Elzbieta. – Jauna tabesi. Atçs laiks, vëskas atsëras.
Ër jiemies mieroutë Jugana, katra baimindamuos
laukë, kon panelë aple anon pasakîs. Pati sau ana
napatëka – þënuojë, kad îr smolki, sodþiûvosi, oþkeþosi. Pavîdiedama lioub veizietë i gaspaduoriu
doktëris, aukðtas, stombës, baltâs petçs, lîgiuoms
ronkuoms, kamë ni kaulelë napamatîsi. Vuo Jugana na vëina karta gërdiejë, kâp anon vadëna pajoudielë. Tatâ vës diel joudûm plaukûm, rodûm akiûm
ë gelsvuos skûruos. Gîmi ana paveldiejë ëð mamas,
gerâ dâ kad strazdanu natoriejë. Ëð papunë, katron
þmuonis dailio vîro laikë, Juganâ atëteka siaura, tëisi nuosës, tuos tâ jau nieks nagaliejë nupeiktë. Ton
tarpo Elzbieta vartë ronkuos miera, vës atsëduksiedama:

– Mënka, kap þvërblis. Mëslîkem, kad lig þanatvës parëibiesi. Bet nier èe kumet mums buovîtëis.
Ëððlouk truoba, Jugana. Vuo to, Ancelë, nubiek pas
Mëkaluojo, papraðîk, kad panedielie atçtom þërkliu
pagalôstë.
Senâsis Mëkaluojos bova vëins ëð nadaugelë vîru,
katrëi galiejë parþëngtë Elzbietas nomûm slënksti.
Ons atslinka prið pëitus, matâ, þënuojë, kad panelë
kou nuors pavaiðins. Patrepsiejës premënie nagëniems, nusëjiemës keporë, pravierë duris ë ikëða galva i truoba.
– Laba dëinelë, maluoninguosës panas.
Pasëlabënosi Elzbieta pavadëna anon i vëdo, pasvadëna oþstalie ë lëipë Juganâ, kad padoutom pëitus. Ton dëina bova ëðvërtë kopûstâ, oþspërgintë
pernikðtçs laðënçs, atneðtâs kaþkoriuos muotrëðkas
oþ siovëma. Këtamë bliûdë garava vërtas bolvës so
mondûras. Pri tûm kuopûstu Elzbieta pakvëitë ë
abëdvi gëþës. Jugana medënë ðaukðta kuoto nusëlopa bolvë, siemë vërala puo posë ðaukðta ë tîkç kielë
pri bornuos. Ne diel tuo, kad kopûstâ bova karðtë,
vuo diel tuo, kad kou ëlgiau pratëstom maluoni laika
ðëltuo truobuo ðvieþç ëðvërto valgio basëskuoniejont. Mëkaluojos sriebë kopûstînë ðlerpdams, dûsaudams puo kuoþna kôsnë, ðaukðto pamordîdams
i borna kopûstlapius ë atbolo ronko ðloustîdams
oustus. Mergas sosëþvalgiosës vuos laikies, kad
napradietom balso kvaknuotë – tuoks joukings
anuoms atruodë svetîs.
Puo pëitu Mëkaluojos bova pasvadints pri koknës. Prið anon pastatë souleli so iðdieliuotuom þërkliem, peilçs, îluom. Pri tuo dâ atneðë brëtva ë kelës stuoras adëtas so briaunoutâs galâs. Jugana dîvëjuos pati sau: ë kam sioviejç rçk brëtvas a îlu?
– Ton vëskon praðuom pagalôstë, buoèieli. Matâ,
puo Vësûm Ðvëntûm kailënius pradiesem siûtë, –
pasakë Elzbieta, ër, pajiemosi bliûdieli so valgio,
nuçjë i alkierio bûk tatâ muotinçlës pamaitintë ë
aptvarkîtë. Pakuol senâsis dërba, ana truobuo nabipasëruodë.
Mëkaluojos ton tarpo kraustë sava nutîsosës ë atvëposës këðenës: eðsëtraukë dvë godë, veina prasta,
këta mormolënë, bënt tris vësuokë dëdoma pielîèës,
pëlka vëlnuoni skorlieli ë pradiejë dërbtë. Krapðties ons lig sombrieðkë, bet darba padërba duorâ:
þërkliu aðmënis þëbiejë ë èeksiejë, peilç ë brëtva
pjuovë plauka, par aðmënis traukama – ton ons pats
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paruodë, sograibës kelis lëkosius aplink plëkë gaurus. Dërbdams vësa laika buoèios ðnekiejë nasostuodams, matâ, toriejë dvë kontrës klausîtuojës.
Anuos ëðgërda, kâp Mëkaluojaus papunis japanskuo vainuo kariava oþ jûru mariu, kâp anon pati
këpðos Margëninku tîralie paklaidëna, ka çjë nomëi, merga palîdiejës, kâp sosieds Peldþios nu stuoga nukrëta, aitvara batîkuodams, kâp par Kaliedas
çdams i baþninèë ons pats ont Gaidë kalna dûðës
matë... Plëka buoèiaus galva bova prikimðta vësuokiûm baisiûm dalîku. Retsîkçs terp pasakuojëmu
ons mergas muokë dainioutë:
– No, mergelës, a þënuotav ton dainë? „Ðëlts rîts
ë mëgluots, avëna kolis garbanuots…“
Jugana þënuojë vësas tas pëimënûm blevîzgas,
anuos mergâtç sovësam napatëka, diel tuo papraðë:
– Padainiouk, buoèieli, kuokë nuors graþë dainë.
Bet graþiûm dainiûm Mëkaluojos nabatmënë. Jugana pamëslëjë, kad panelë diel tuo ë pabiega i alkierio, kad narçktom buoèiaus plepalûm klausîtëis.
Tik vakarou sobrieðkos ana pasëruodë tarpdorie.
Saujuo neðies kelis pëningelius, katrus atëdevë buoèiou ont tabuokas. Tatâ bova þenklos, kad svetiou
laiks ëðçtë.
***
Prið Vësus Ðvëntus Elzbieta mergâtës ëðlçda nomëi ont trëjûm dëinûm, prisakiosi ëlgiau naoþsëbûtë diel tuo, kad prið Kaliedas darba nusëmata
daug. Jau priþadieta pasiûtë dvejus kailënius, vuo
tëkriausç ë dâ kas nuors atneð. Par Kaliedas Stonèiaus Melës veselë, tad rçks jaunoujë apsiûtë. Vuo
ë tçp daug kas prið ðventës naujus drabuþius tëikas
sau ë vâkams.
Nomus Jugana atrada tuokius, kap ë palëkosi, tik
pri mamas luovas ont kartës siûbava luopëðis, katramë knërkë dâ vëina seserelë, Vëktuorëjë pakrëkðtîta. Vâkâ dëdëlç apsëdþiaugë Juganas sogrîþëmo. Matâ, sesou darbus dërbs, mama tories laika
so maþôjë pabûtë, vuo anei galies daugiau padîkënietë ë padûktë. Ont Vësûm Ðvëntûm ëð tarnistës
parejë tik sesou Paulë, trîlëkas metu mergelë, katra
Lëipgëriûs pas Stumbri oþ pëimenë tarnava. „Tâ
mergâtç reikiejë vaikioko gimtë“, – lioub dûsautë
mama. Matâ, doktie auga ëðdîkosi, omþënâ so vaiRodou. Mukienës Danutës portëgrapëjë
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kiokâs peðies, vësuokiû zbëtku lioub prasëmanîtë.
Napadiejë ni barëms, ni tieva dërþos. Sunkç bova
anon i kuokë nuors tarnîstë itaisîtë. Je seseris, maþas bûdamas, svetëmus vâkus kavuojë, Paulë ni oþ
kon nanuoriejë auklë bûtë – natoriejë kontrîbës vâkus buovîtë. Nu deðimtëis metu ëjë i þmuonis oþ
pëimenë. Mamelë vës narëmava, kad doktie so vaikëgalçs puo pëivas ë krûmalius gîvuolius baganîdama, gal prisëgaudîtë vësuokiûm bjauriûm dalîku.
Dabar, paklausta diel kuo parçjë, paaiðkëna:
– Gaspadënë sakë, kad papunis atvaþioutom oþdarbë atsëjimtë. Gîvuolius jau i tvarta oþdarë.“ Muotinâ
nusmelkë ðerdi – jau kon nuors bûs pridërbosi…
– A tau nablëipë puo ðventç atçtë?
– Ne, sakë, kad nabrçk.
Þënuomâs, këta meta anuos i tarnîstë nabipavadins. Kon padarîsi, tories nomëi pabûtë. Rasiet kas
nuors oþ posmergë paims, bet kad vâks tabier – ne
merga. Tad bûs ðeimînuo dâ vëina borna.
– Ak, kuo að èe dûsaujo? Kas èe gal þënuotë, kâp
atsëtëks. Pagîvensem – pamatîsem, – dalëjuos muotina sava rûpesnçs so Jugano, kumet, vâkams sogolos, lëka vëinë dvë pri koknës. Jugana, oþsëplëkiosi
lengva ðarma, trinka galva ë apsëpraustë nuoriejë –
jug svetëmûs nomûs tik borna rîtâs ðalto vondënio
talioub pamuozuotë. Tçp gerâ dabar bova ðnekietëis priprastuo jaukiuo kertie so mamâtë aple vëskon – ë aple niekus, ë aple rimtus dalikus. Goltë
mergâtë nuçjë i priðëninkë, katruo vësumet stuoviejë pakluota luova parçnontims. Pabakënosi pasëtrauktë seseri Paulë, Jugana ðmurkðteliejë puo jau
priðëldîtâs patalâs, ëðsëtëisë luovuo vëso ëlgomo.
Kâp gerâ nomëi, kâp gerâ! Tatâ ne panelës kamaruo, vieju parpotamuo, i bëti sosërëitos puo senâs
kailënçs tûnuotë. Atsëgaus ðërdës par tas tris dëinas, atsëgaus… So tuoms ðvëisiuoms mintëmis
mergâtë ë oþmëga.
Oþdûðëniu dëina, pasëkinkiosio Ðërvoujë, tievâ
ëðvaþiava i Lëipgërius. Mama dþiaugies, kad Jugana
nomëi. Palëka anâ rakta nu ðopliedas, kor stuoviejë
douna ë baronkas gals maþâjç. „Je bliaus, pakromtîk
baronkas kôsnieli ë padërbk toðka. Vedo ëlgâ naoþsëbûsiav“. Toðks ëð baronkas bova Daubarienës
godrîbë. Këtas suoduos muotrëðkuosës maþëlelems
toðkus lioub dërbtë ið dounas. Vâkâ nu rûgðtëis
pëlvâs sërga ë na vëins nu tuo lioub numërtë. Juga-

na þënuojë, kad nomûs ðalëp dounelës vësumet goliejë baronka, katron mama ëð paskotëniûju
ðvëntuoms a torgaus dëinuoms lioub nupërktë. Mosiet diel tuo ëð bûrë anuos vakûm tik maþëlielis Petrielis tabova mërës. Mergâtë soprata ë ton, diel kuo
mama pasëðuovë i Lëipgërius vaþioutë. Nanuoriejë
ëðlçstë papunë vëina. Jug tas tëkriausç nuklîstom
pas kuoki nuors sava paþîstama, katrûm kuoþnuo
suoduo toriejë, ë ba posbotelkës naapsëçtom. Vuo
oþgierës pakeliou ë vâka oþdarbi galiejë ëðbarstîtë.
Mamâ mosiet rûpiejë ë soþënuotë, diel kuo Paulë
tçp onkstëi bova nomëi ëðsiûsta..
Juganâ posdëinis prabiega basëdarboujint, basëþîgioujint: vërë bolvînë, pluovë grindis, ëðskalbë
maþëlelës siaustovës, apveiziejë gîvuolius ë vajevuojë
so Paulë, katra vës kërkëna bruoli Alpi ë maþuosës
seseris – Jostîna ër Elëna. Tievâ parvaþiava puo pëitu, isemetën i ratus maiðelius so grûdas ë bolviems,
rîðieli lënûm, avëis rëita ë dounas kepala. Mosiet
kaþkëik gava ë pëningâs, bet Jugana tuo naklausë.
Dounas kepals ton pati vakara bova prarëikts, ë vësë gava puo gera abraka.
Këta rîta mama atsëkielë ankstiau nego vësumet,
ëðvërë cvëklînës so avieno. Lëkosi douna ë apvërta
avëis karka atëteka Juganâ. I rîðieli mama dâ idiejë
kroupu terbelë: „Ka ëðalksi, papraðîk panelës, kad
lçstom potras ëðsëvërtë“. Mergâtë pajiemë sausa
smolkë mamas ronka ë priglaudë pri sava þonda ton
daugîbë vagûm vagieliu ëðraiþita anuos delna, vuo
paskiau paboèiava anon. Delns bova ðëlts, sokëitiejës
nu darba. Mama vëiziejë i doktëri ëðplietosi akis,
ligo nasosëgaudîdama, kas èe daruos, bet nieka nasakë. Juganâ atruodë, kad nasosëlaikîs naapsëaðaruojosi – tuoki gera ë brongi bova anâ mama.
– Mamelë, a to pati nuors pakaðtavuojç mçsuos?
Mon tëik krauni, vuo jug ë këtims reikies.
Muotina ðvîpteliejë:
– Nabëjuok, vakâli, nomëi nieks bado nanumërs.
Puondëivs neaplçs – kiaulës nasojies. Vuo to sosëbëngç par ton puora mienesiu. Matau, kad naprivalgâ. Rasiet ë naëðsëmëigti, rasiet, ë gera þuodë naëðgërsti? Vuo pasëgoustë mon nanuori.
– Narûpinkis, mamâtë, nier tën monëi tçp prastâ.
Panelë ba rçkala nabar. Kartâs ë pri ðëltûm pëitu
pavadën. Tik mëiguotë kamaruo geruokâ ðalta. Rasiet senouji dëvuona doutumi neðtëis? Jug þëimâ
(Nukelta i 26 p.)
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prasëdiejos dâ ðaltiau bus.
– Ak to, vakâli! – sokrota mama. – Ër kâp að napamëslëjau? Dousio dabar tau sava koska. Vuo ka
pasnëgs, vaþioudama i Salontus, atveðio patalâtius.
Dabar biek, pakol vâkâ nasokëla, – ë dâ karta apkabënosi, ëðlçda doktëri pruo doris.
Dâ nabova praðvëtën, ë mergâtë toriejë îtëmptë
akis, kad pataikîtom çtë tako, patëþosio nu driegmies. Tuoldama nu nomûm, Jugana mëslëjë, kâp îr
gerâ anus torietë, þënuotë, kad, tën parejosi, rasi
mama, katruos geroma oþteka vësims nomëi esontims ë nesontims. Mergâtë neðies rîðieli so pravënto. Koska, oþsiausta ont petiûm, kvepiejë nomâs,
mamas skrînë ë dâ kaþkou ba gala gero, kuo ana
namuokiejë apsakîtë.
***
Teisibë sakë Elzbieta, kad darba prið Kaliedas
bûs daug. Dëinas rëtuos apniokosës ë baisç trumpas. Lig sombrieðkiu panelë skobiejë sosiûtë siûlës
so maðino. Vuo kailënius ëðtësâ siova ronkuoms pri
þëbalënës lëmpas. Kailius karpë pati panelë, bet
kuoþnuos ëðkarpas kraðtus reikiejë ëðvadoutë nu vëlnu. Abëdvë mergâtës gava puo þërklës ë karpë vëlnas, taisîdamas vëita siûlç. Puo tam terp dvëjûm
ëðkarpu diejë solënkta ërka – joustelë skûruos, nu
katruos vëlna bova nuskosta so brëtvo a peilio. Par
ketorlinka skûra reikiejë ëðvarstîtë lënëni nomëi
verpta, sosokta, vaðkouta siûla. Prið pradedont
dîgsnioutë so îlo orbëna skîlelës, par katras kaiðiuojë
aðmëninkë adëta. Kuoþna dëgsni varë atgrëþdamas
siûla, tad par vëina skîlë adëta linda do karto. Ju-

gana tik dabar soprata, kam bova rçkalings Mëkaluojaus darbs.
Nu karpuomu ë skotamû vëlnu truobuo vëskas
apsëvielë gaurâs. Oþvës sunkiau bova atrinktë ërkas
þombûm kraðtams, katras panelë prisiovëniejë so
maðino. Siûlës daugiausç dîgsniava Ancë, bet puo
biðki îgoda ë Jugana. Abejûm përðtâ bova sobadîtë,
pûsliûm pritrintë lig kraujë, gelou nu siûlu
tompîma. Bet kon padarîsi – reikiejë pakëntietë.
Përmûsius kailënius pasiova par ketorës dëinas. Panelë apvëlka anâs Ancë, atsëþîmiejë, katruo vëituo
rçk sosiûtë gozëkus. Pasëtraukosi këik i ðali, kraipë
galva, apveiziedama kailënius ëð vësûm posiu.
– No, mergelës, kâp atruoda? A bûs gerâ? Bedaukienë torietom kontëna bûtë. Bjauros bova darbs
pri anûm. Kailç këitë, naëðvalkavuotë kap reikint.
Ëð minkðtûm kailiu grçtiau pasiûsem.
Ancë ëðsenierë ëð kailëniûm, apðëlosi, linksma.
– A pasabnos drabuþis, a niekor naspaudë, naverþë?
– Ne, ne, – atëtarë mergâtë, – anëi mon platë îr.
Lai Jugana apsëvelk, nuoro paveizietë, kâp anei ant
þmuogaus atruoda.
Jugana naujûs kailëniûs, gal sakîtë, nuskënda. Joukies sokëniedamuos, soprasdama, kad nikuokë dailoma ið anuos nagal bûtë. Tik ðeloma ë minkðtoms
bova ba gala maluonos.
– Ðën nedielë këtûm siûtë nabiprisijimsem, tad,
mergas, pradiekët vëlnas ëð truobuos rinktë, –
pasakë muokîtuojë.
Daug maluoniesnis darbs bova siûtë kraiti Stonèiaus Melç. Vësas trîs karpë, raiþë lenënë druobë.
Panelë rarëna maðino, siûdama dvëkartës patalams,
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ontðnarktius puodëðkuoms, atlonkstîdama drobolës, skuoterkës ë dëvuonus. Maðinas vinda soktë panelë pristatë Ancë. Ka lioub pavargtë, lçda ë
mergâtiems puo kuokë ëlga siûlë ëð palengvo ëðvarîtë. Bet Juganâ daugiau teka dërbtë so përðtâs, ëðsiovëniejint këlpas ë pritvërtënont gozëkus. Mergâtë
vësa gîvenëma atsëmënë ton dëina, kumet Stonèienë atneðë siûtë ðliûbënë soknë, atsëvesdama ë sava
doktëri. Ont stala pasklçdë baltus sëlkus so audënie atmuðtâs kvietkâs. Bet ë oþ tuo audënë þvëlgesi
graþesnë Juganâ pasëruodë pati Melë: apvalio veidelio, platiuoms mielënuoms akëmis, papûrosçs rosvâs
plaukâs, sopintâs i do bëzo. Jugana ðërdës sogëla, pamëslëjos, kad prið sava veselë nabus tuoki graþi – jug
nator ni skaistë veida, ni mielënûm akiûm. Bet pati
sau pasëþadiejë, kad plaukus oþsëaugins, ka tik ëðmuoks siûtë ë pradies gîventë ont savës.
***
Juganas muokslâ tçsies dvë þëimas ë dvë vasaras. Par
ton laika mergâtë ëðmuoka tëik, kad pati galiejë pamieroutë, sokërptë ë pasiûtë bikuoki vërðotëni ë apatëni drabuþi muotrëðkâ a vâkou, vuo daugiau pasëstëngosi, ë vîrou. Maðino bërbëna na bluogiau oþ patë
muokîtuojë. Ëðsëgodrëna skaitîtë þiornalus, katrûm
atsërada Lietovuo – anus panelë lioub parsëneðtë ëð
Salontûm. Jugana ëðmuoka parinktë tinkamus siovamû drabuþiu fasuonus Elzbietas klëjëntiems, katruos tou lioub bûtë dëdëlç kontënas – jug kuoþna
nuoriejë bûtë straini, napanaði i këtas. Na vëina sakë, kad Daubaralë pasërinka darba pagal sava pruota
ë muoksloma, nu kuo mergâtç kaita ðërdës ë þondâ.
Pastaroujë vasara Jugana pas panelë babova vëina

– Ancë prið posmeti ëðçjë, vuo këtuos i anuos vëita
dâ neatsërada. Nomëi mergelë retâ kumet balioub
vâkðtiuotë – nabibova ni laika, ni rçkala. Matâ,
valgio rûpintëis nabreikiejë; maitënuos ëð vëina so
gaspadënë. Panelë pati pripaþëna, kad pëlvou Jugana oþsëdërbonti so kaupo, diel tuo retkartçs lioub
pakëðtë posliti a lita, a kuoki sena drabuþi, katron
Jugana galiejë parsësiûtë pagal sava nuora. Tçp vëinâ puo këtuos ana sesereliems îtaisë ëðeigënës ðlebelës. Mamâtç palaidëni ë selkënë koskelë Jugana
nupërka oþ sotaupîtus pëningelius.
Prasëdiejos rodeniou, panelë Elzbieta taisies
ëðlçstë sava muokënë „gîventë ont savës“. Nupërka
marga plaunama sëlka ë pasiova anâ ëðeigënë jopelë
so paraukëmâs ë balto apkaklelë.
– Jau i mergas esi ëðçjosi, reikies ë baþninèë aplonkîtë, ë i vakarieli nuçtë, vaikems puo akëmis pasësokënietë. Nanuoriek lëktë seno mergo. Apsëvëlksi
– moni prisëminsi. Pradiejosi darba, spausk cëntus, kad galietomi siovamoujë nusëpërktë. Këtçp ont
paduorë gîvenëma naoþsëdërbsi.
***
Ðëlta saulieta pavakarë Jugana þingsniava nomëi
tâs patçs takâs, katrâs prið dvejus metus çjë ëð
nomûm. Ðin karta takâ bova sausë, medç bërðtvinûs ë pastauninkûs dâ þalë. Kor ne kor laukûs darbavuos þmuonis: arë dërvas, kasë bolvës, ont pûdîmu sklçdë lënus. Vëskas tas dþiogëna mergâtës ðërdi. Navargëna nikuokës abejuonës. Gera bova þënuotë, kad îr jau soaugosi, gal gîventë nu nieka napriklausîdama ë padaritë daug kon, kuo këtë namuokietom ë nagebietom. Jugana tëkiejë, kad anuos
gîvenëms bûs laimings.
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