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DOKTËRIS
DÞERVIENË T E K L Ë

Mëknienë Mëkasë goliejë lëguonënie jau benë dvë nedielës.
Pagoldë anon diel plautiu oþdegëma. Lëga bova oþlçsta, tad gîdîtëis
teka ëlgâ. Bet jug pati bova kalta. Kuosiejë sosërëisdama nu pat
balondë pradiuos. Ka jau golëntë dusolîs pradiejë smaugtë, nabëðkëntosi nuvaþiava i miesta pas daktarus. Gava pëpëru nu anûm,
kuo tçp ëlgâ laukë. Nieka anëms naaiðkëna, nateisënuos. Pati sopront, kad dornâ elgies. Bet jug bova pavasaris, graþos, onkstîbs.
Darþë þemelë jau apðëlosi, darbûm pri anuos tëik ër tëik. Kolkuoza
fermuo, kor ana dërba mëlþiejë, karvës pradiejë verðioutëis vëina
puo këtuos. Kam ton rûpesni patëkiesi? Aiðko, îr zovuotekniks, alë
vakarâs omþënâ gërts, je nakti karvë sosërgs – naprisëðauksi...
Rçk patç bodietë teisëna savi Mëkasë, goliedama ba darba par
dëinas, klausîdamuos palatas kaimînku plepiejëma, laukdama, kad
grçtiau atçtom ta laiminga dëina, kumet anuos kuosolîs nabipjaus.
Mëslëjë aple nomus, aple darbus, kâp vîrâ ba anuos vertas, kâp
doktërîms sekas...
***
Nomâ stuoviejë sava vëituo. Atsëkielës baveik so saulë Vaitîs
Stanisluovs, Mëkasës bruolis, ëðçjë prasëviedintë, pagadas paveizietë ër, atsësiedës ont suolelë truobuos pasëinie, parûkîtë „ont
toðtiuos“. Prisëmënë sesëri, katra anon lioub bartë diel tuokë svçkatas gadënëma. Bet anam tuo reikiejë, kad nuvarîtom ðalën liûdnas
mëslës. Jau par posë omþiaus parsëvertë, vo sava nomûm nator,
gîven so sesërë omþënatëlsi tievûm truobuo ligo kuoks înomis. Ër
gîvens tçp lig omþiaus gala, mëslëjë, veiziedams i praþîdosë vuobëli ðalëp truobuos. Ak, kuoki graþi pavasarë pradë: ðëlta, palîn
tëik, këik rçk. Suodnos þëidâs apsëpîlës. Kad tik ðalnûm nabûtom,
vuobolûm vësîms oþteks. Tëik daug graþoma ðiuo þemie... Ër diel
tuo dar liûdniau ont ðërdëis, kad tuoks navîkës anuo patëis gîvenëms. Ni nomûm, ni vâkûm... Vo jug îr þanuots, pati lig ðiuol gîva
tabier – tik nagîven anoudo kap vësë þmuonis. Ër nieka dieltuo

naapkaltinsi, tik pats savi... Je dabar reikietom pasakîtë dielkuo
þanëjuos so Balvuoèiaus Marë, nagalietom duorâ paaiðkintë. No,
sau nier kuo maloutë – galietom. Bûdams truobelninka sûnos, þemë sosëgundë. Vo pri tuos þemës dar ër merga – stombi, dëkta ër
ëð puovîzas nabjauri. Matë, kad pëlna truoba dar augontiû anuos
sesërûm ër bruolis, lepðis paskotënis, slinks pri darba, bet tuo
najiemë i galva. Pats Stanisluovs darba nabëjuojë, tik nagaliejë
apsëkëstë omþënûm barniu ër nasotarëmu naujuo ðeimînuo....
Anam, ëð laukûm nu darbûm grîþosem, kartâs ni valgîtë nieks
nalioub pasiûluotë. Bet baisiausë bova lerma nu rîta lig vakara diel
mënkniekiu kuoþna dëina tûs nomûs. Anûs nabova ni tvarkuos, ni
pariedka. Këntiejë dvejus metus, dërbdams kap somdîts vaikis,
nikuokiûm teisiu natoriedams. Vësë tuo ðemînuo anon oþ somdëni
ër talaikë. Tarp anûm ër anuo Marë, so katro lig ðiuol ni vëina vâka
nasosëlaukë... Tad kaþkorën dëina nabëðkëntës ëðçjë ëð tûm nomûm pas mama, gîvenontë tuo patiuo suoduo, ër pas Balvuoèius
nabgrîþa.
Liûdnas Stanisluova mintis nutraukë á këima îsokosi kaimîna
doktie.
– Laba rîta, diedë. Bovau paðtë. Paðtëninkë praðë pasakîtë,
juog skombëna ëð lëguonënës, kad nuvaþioutomët Valës aplonkîtë.
Ana dabar tën esonti.
Vîrëðka kap ðalto vondënio parlëjë:
– Vo kas atsëtëka, ar napasakë? Rasiet i kuokë avarëjë papoulë?
– Ne, daugiau nieka mon napasakë, tik lëipë pas tamstas oþçtë
ër praneðtë.
Ër atsësveikënosi mergelë nuskobiejë sava kelçs.
Valë bova jaunesniuojë anuo sesërëis Mëkasës doktie. Ër kas
anâ galiejë nutëktë? Jug ðeðtadëinie bova parvaþiavosi i nomus, vo
sekmadëinie ëðvaþiava dëinënio autuobuso atgal i miesta. Svçkato
naskundies... Sosërûpënës nuçjë ëiðkuotë Valës tieva Juona, kad
pasakîtom ton keista naujîna.
***
Lëguonënie dëina slinka îprasto vago. Mëkasë nusëdîvëjë,
kad puo pëitu i palata atçjë Juons. Atneðë lauktoviu do ëðvërtus
(Nukelta i 64 p.)
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– Ar vëskas gerâ? Juk dar laiks naatçjë...
– No, kad ne, – atvuoþë vîrs. – Daktarë sakë, kad patio laiko.
Sekmadëinie autuobuso i miesta ëðvaþiava, vakarë i lëguonënë
nuvçjë, vo aple dvîlëkta naktëis ër atsërada. Saka, kad mergelë
svçka ër kad abëdvëm vëskas gerâ.
– Kas saka?
– Nogi lëguonënie. Akuðerë a daktarë. Að jug bovau tën nuçjës,
bet anûm paveizietë monës nailçda.
Po tuo paðnekesë so vîro Mëknienç aiðkos bova tik vëins dalîks –
rçks daktarës praðîtëis i nomus. Vakar atçjosi pati sakë, kad oþ
dëinuos këtuos anon ëðlçs, svçkata jau îr þîmç pageriejosi. Je
iðvaþious dëino ankstiau, bluogiau nabus. Èe ramîbës vës tëik natoriesem nu bjauriûm mësliu ju neatsëginsi. Vo nomëi nuors aðaruoms valë galies doutë ër ëðsëðnekietë so nomëðkçs galies.

Þemaitç. Mukienës Danutës portëgrapëjë

(Atkelta ið 63 p.)
kiauðius, krautovie nupërkta bondeli ër limuonada botelka.
– Geriau bûtomi nomëi ðvieþë pëina i botelka pripîlës, –
prikëða pati sava Juonou ër tujau pat pasëgailiejë, pamatiosi, kuoks
ons sosërûpënës ër somëðës.
– Rçks tau, Mëkasçlë, nomëi ëð lëguonënës praðîtëis...Þënuomâs, je îdëktousi. Matâ, Valë lëguonënie... Mergelës sosëlaukë, – pratarë Juons paðnëbþduoms, kad palatas muotrëðkas nagërdietom.
– Ðe tau dabar... – vuos sosëlaikë naðûkteliejosi Mëkasë ër
pajota, kap pradiejë kaistë nu lëguos ikrëtën anuos þondâ: ëð palëngvo, ëð palëngvo, vo kou tuoliau, tou stëpriau. Sunkç ana bova
tou navîna ið karta prijimtë. „No kuo èe dabar? – ðmiesteliejë galvuo. – Jug þënuojau, kad tçp tories bûtë...“
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***
Ër tçp Mëkasë atsëdûrë nomûs. Kap vësumet, kumet vîrâ lëikt
ëlgam vëinë, tvarkuos truobuo – ni oþ kapeikâ. Bet muotrëðka
natorieje sîluos oþsëjimtë tvarkîmo. Nustûmosi i ker të ont soulo
somestus vîru drabuþius, siediejë, veiziedama î senç baplautas
grindis ër vës galvuojë, galvuojë...
Þënë, nab tëi laikâ, kad kon nuors nustebintom naujîna, ka merga vâka sosëlaukë. Ar maþâ dabar tuokiûm? Ni ana përma, ni paskotënë... Bet juk ana na kuoki tën svetëma, ëð katruos, rasiet, dar
ër pati pasëðaipîtom, ër i galva najimtom. Na svetëma jug, vo anuos
Valiûnçlë, anuos graþuolë, pati mieliausë ëð vësûm pasaulë doktërûm, lëpðni, linksma, ðuokiejë, dainëninkë... Ak, tçp... Tik ne darbëninkë, ne.... Kas teisîbë, tas tëisîbë... Pati, kap muotina, tëkriausç
kalta îr – nalënkë pri darba. Vës lioub pagalvuos: „Lai pagîven,
anuos dëinas dabar, jug dar ni devîniuolëkas nator...“
Vo pasëruoda, kad anuos doktërelë malava... Malava vësor ër
vësumet patë bjauriausë mado, malava ër anâ, ër tievou ër tam
vaikiuo ëð miesta, so katrou jau ër metrëkacëjë bova oþvesta. Jug
bërþelë mienesie ër veselë sotarta bova.... Nabapsëþanins dabar....
Kuoks vîrs gal duovënuotë tuokë malagîstë? Nuors dëdëlç bova pri
Valës prilëpës... Bet tçp nabûtom, je bûtom þënuojës, kad ana nab
vëina. Palauk, palauk, kumet èe anoudo draugautë pradiejë? Jug tik
vasarë mienesie. Dabar gegoþë, bërþielis, lëipa, rogpjûtis...“ – skaiBagduona Stepuona portëgrapëjë
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èiava ont përðtu muotrëðka... Tatâ, vaikielis tik rogpjûtie tagaliejë
atserastë... Rçk atsëmintë, so kou Valë dar vedþiuojuos. No, so
Þadeikë Vinco.... No, so Mëkolskë Stasio vës i Klaipieda lioub lakstîtë....
Vo rasiet ër tën kas nuors anuos lioub lauktë? ...Tpiu, kon að èe
dabar, – atsëdoksiejë. Kâp að galio?!.. Kâp að galio tçp mëslîtë aple
sava tëkra vâka?... Ar ana paskotënë kuoki ëð miesta pavartës...
Ër karðtas aðaras rëitiejë par sonîkosi nu lëguos muotinas veida. Tîkç, ba garsa...
– Ak, rçk imtëis darba. Nuors potras kuokiuos vîrams ëðvërtë.
Reikiejë prisëverstë, kad atsëstuotom, atsëneðtom vërbûm ëð
medëninèës, bolviu ëð sklepa. Paveiziejë i viedra ont soulalë –
gerâ dar, kad vondëns çtë narçk.. Bet ër bolvës skosdama, ër aplink
koknë topëniedama nagaliejë atskratîtë prisëmënëmu.
Ðëtâ ana pati Kartënas baþninèiuo so balto soknë, so valiuono
stuov pri altuoriaus Jûzopou ër deðënies. Oþ nogaras vainëgsegç ër
dar kelës jaunûm puoras. Ont varguonu vësos bûrîs kuoristu graþç
trauk gëismës – lietovëðkas ër luotînëðkas. Tatâ varguonëninks
vësus sokvëitë anuos garbç, jug kelis metus baþninèës kuorë gëiduojë ër bova pagërta terp gëismëninku. Ëð anuos tatâ, ëð anuos ër
paveldiejë Valë graþi balsa... Bet jug toukart aple vâkûm atsëradëma ni mëslës nabova. Jûzops bova përmâsis anuos paþints vîrs,
katros dþiaugies gavës oþ patë tuokë slauna suoduos pana. Nusëveþë puo veselës jaunôjë Mëkasë i sava tievûm nomus... Teisingiau pasakios, nuplokdë, dieltuo, kad anuo tievëðkë bova këtuo
posie Mënëjës.. Bet tapragîvena anoudu laimingâ tik dvejus metus.
Sosëlaukë doktërelës, pakrëkðtëjë Elëno Uono. Ër bûtom augënën,
je nabûtom atsëtëkosi bieda...
Bova puokarë laiks, mëðkâ ër krûmalç pëlnë naspruogosiu granatu, ðuovëniûm, patranku sviedëniûm. Jaunëms vîrams nëiþiejë
nagâ anus ardîtë, ëð paraka ër këtûm sruogmënûm bombelës dërbtë ër so anuoms þovis opie muðtë. I konservu dieþelë lioub prigrondîtë tuolë, ont tuo oþpeltë paraka, vëdorie ikëðtë granatas kapsoli so patiûm padërbto knato ëð siûlu, ðniûrelë a dar kaþkuo, vërðo
aplëpdîtë muolio, paskiau ton dagti oþdegtë ër mestë i opës dobori,
kor stombës þovis laikuos. Apglûðintas þovis tujau lioub pradietë
këltë i vërðo, vo vîrâ, siediedamë valties, gaudîtë anas graibðtâs,
kreþçs, krîtiem, vo kartâs ër ronkuoms.
Naëðkëntë ër anuos Jûzops, laimës napamiegënës. Na vëina
karta tçp ðeimînâ þovëis prigaudë. Bet kaþkatros karts bova paskotënis. Stuoviejë valtie rûkîdams puopieruosa, ronkuo prið nuosi
laikîdams bombelë su knato. Bareikiejë tik prikëðtë anon pri degontë puopieruosa, kad isërosëntom, ër grçtâ svëistë i vondëni. Tik
vîrs nabsospiejë – oþtaisos spruoga ronkuo, nobluokðdams Jûzopa ëð valtës. Ëð opës baëðtraukë tik nagîva, somaituota kûna. Tçp
Mëkasë palëka jauno naðlë so dokterë ont ronku. Rasi kuokius
metus dar gîvena so ouðvçs, bet jota, kad nier ana rçkalinga tûs
nomûs, tad, sosëgluobosi sava nadëdëli kraiti, so doktërelë kliebie,
parsëkraustë i muotinelës truobalë, koriuo ta gîvena so sûno Stanisluovo, þanuoto gîvnaðlio, parbiegosio nu sava patiuos atgal i
mamas truoba, dieltuo, kad nikâp nagaliejë sotartë so skaitlingo
sava ouðviu ðeimîno, ër so sava patë, so katro par kelis bëndra
gîvenëma metus ni vëina vâka nasosëlaukë.
Naujuojë valdë varë kaimietius i kolkuozus, anûm gîvuolius –
i toðtius stombiûju ûkëninku, ëþveþtûm i Sëbëra ar ëð sava nomûm
slaptâ ëðbiegosiu, tvartus. Tus gîvuolius kaþkam rekiejë ðertë, karvës mëlþtë, tad përmëninks paskërstë suoduo lëkosius vîrëðkus ër
muotrëðkas dërbtë tûsë tvartûs. Tçp Mëkasë so bruolio Stanisluo-
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vo patapa gîvuolëninkîstës darboutuojçs ëlgëms metams. Maþoujë
Elënelë lioub priveizietë anuos mama, katruos nabvarë i darba diel
senatvës.
Benë ketvërtûs naðlîstës metûs suoduo pasëruodë Juons. Palçsts
ëð armëjës, apsëgîvena pas sava gëmënaitius ër atçjë pas kolkuoza
përmëninka darba ëiðkuotë. „Kon muoki dërbtë? Rasiet ðoperio galietomi bûtë?“ Bet Juons so maðinuoms gîvenëmë nabova rekalûm
toriejës – kariûmenie piestëninko tarnava. Tad paaiðkëna përmëninkou, kad nateka tou oþsëjimtë, armëjuo ëðmuoka tiktâ ðaudîtë. Vo
pas tievus dërba vësus þemës darbus. Tumet përmëninks iraðë vaiki
i përmôjë laukëninkîstës brëgada. Tën Mëkasë so anou ër sosëtëka.
Jaunuojë naðlie aple vîrus tâs metâs nagalvuojë. Gîvena tîkç so
mamalë ër bruolio maþuo truobelie, statîtuo dar prið Përmôji kara.
Bruolis bova vëdotënë omþiaus svçks vîrs, galiejë nudërbtë vësus
vîreðkus darbus anûm ðeðësdeðimtëis aru sklîpelie, katron gava
pagal valdiuos pariedîma kuoþna kolkuozninku ðeima. Galiejë pasësietë bolviu, uþsëvestë darþa, pri nomûm augintë vëina këta vuobëli ar krûmali ouguoms, laikîtë parða, kelës vëðtas... Ni rogiûm, ni
kvëitiûm, ni këtûm grûdûm sietë nalçda. Karvës dar naîsëtëikë,
Mëkasë ëð kolkuoza karvidës vakarâs lioub parneðtë dëdëlë pëina
(Nukelta i 66 p.)
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(Atkelta ið 65 p.)
botelka, bûk tatâ maþâjç Elîtç, alë oþteka vësëms. Dounelë reikiejë
përktë, vo pëningâ ni vëinam nabëriejë, rasiet tik patem kolkuoza
përmëninkou ar brëgadierems. Alë suoduos þmuonis kaþkâp verties, ëð bada ni vëins nanumërë. Naþanuotu vîru suoduo nabova, vo
i jaunûju soeigas Mëkasë navâkðtiuoje, nuors bova daili, linksma,
ðneki ër dainiuotë muokiejë. Rasiet dieltuo ër krëta ana i aki kareiviou Juonou par vasaras darbîmeti, kumet atëlsë valondeliems sostuojën i bûri suoduos vîrâ ër muotrëðkas lioub dainës trauktë.
Vâkðtiuoje aplinkou muotrëðkûju bûri, spuoksoudams, kap katëns i
deðras, bet kîbintë nadrîsa. Tik rodëni, kumet so talko brëgaduo
boruokus ruovë, veiziedams, kâp Mëkasë atbokosio peilio zolën
batvëniu lapus, priçjës pasiûluojë: „Ar nanuorietomi, kad peili pagaloustiuo? Matau, kad sunkç pjauni...“
Nu tuo ër prasëdiejë anûm draugîstë, oþsëtësosi vësa þëima. Juons
atneðë i mamalës truoba pagalousta peili, pasiediejë, paðnekiejë so
Stanisluovo ër muotinelë. Kaþkorin karta atneðë Elîtç kelis saldainius
ba puopieriaus, bombomkiems vadënamu. Vo artiejënt pavasariou
ër pasëpërða. Ër viel stuoviejë Mëkasë Kartënas baþninèiuo, tik ðin
karta ba puorû oþ nogaras, ba varguonu ër gëismiûm, tik so bruolio ër
posseserë kap liudëninkâs... Puo metu gëmë Valiûnë.
Basëdarboujint pri koknës, oþ longa ðmiesteliejë paþîstama koskelë, pasëgërda brozdesîs premënâtie. Elëna... Anuos tik ër batrûka! Mëkasë dabar labiausç nuorietom bûtë vëina, sosëgaudîtë sava
minties, nusprëstë, kâp tuoliau reikies gîventë, kâp so grîþosë Valiûnë rokoutëis… Kaþën, ar Elëna þëna? Ër kon anâ sakîs, kumet
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soþënuos? Sakîtë kaþkuo napasakîs, bet kon mëslîs? „No, ër kas
mon tor rûpietë dabar? Kuoþnam îr valë galvuotë, kon ons nuor“.
Vo Elëna jau vierë truobuos doris. Þënuomâs, na vëina atçjë, bet
atvaþiava, abëdvë mergâtës i vaikëðka veþëmieli sosëkruovosi.
Par slënksti rëtuos dvëmetë Danuta, vo Laimutë muotina neðies
kliebie.
– Svçka, mama, – pratarë, boèioudama muotinâ i þonda, ër
þvalgies, kor èe pagoldios pënkiûm mienesiu Laima.
– Neðk i gerôjë truoba ont mona luovas, – patarë muotina.
Vëiziedama i doktëri, muotrëðka mëslëjë: „Matyt, dar naþëna,
kad tuoki rami. Bet kas anon gal soprastë? Nu pat vaikîstës bova
tîki, ligo medënë. Kad ër dabar – golda kûdëki ont luovas, taisa
vîstëklus, ëiðka toðka“.
– Ta ar þënâ, kad mûsa Valë... – pradiejë ðneka muotina.
Elëna atsëtëisë, bet akiûm napakielë.
– Þënau. Pakeliou bovau sotëkosi Kelmelienë, pasakuojë...
Ër tik dabar tapakielë akis i muotina. Vo ta jau aðaruom apsëpîlosi, akis paraudosës, oþbrinkosës, nuors ër napraradosës sava þîdruos spalvuos.
– Nalëik aðaru, mama, kon èe dabar bapakëisi...
„Ak, nalëik aðaru... Lëngvo pasakitë... Bûtomi doktie kap doktie, priçtomi, apkabintomi, rasiet lengviau pasëdarîtom.. Vo dabar – „nalëik aðaru“. Kuo gera, mëslëji – tçp tau ër rçk, nabûtomi
lepënosi, nabûtomi valës davosi, nabûtom tuo atsëtëkën. Vo Kelmelienë jau þëna... Ër ëð kor? Je jau ta pliuotkëninkë þëna, natroks
vësos sviets soþënuotë...“ – sokuos ër vërë Mëkasës galvuo vësuokës mëslës.
Tou tarpo Elëna oþstalie ont soula pasvadëna Danuta, atpjuovë
rëikelë nu dounas kepalioka ër îdevë maþâjç i ronkelë.
– Sieskës, mama, jug dar po lëguonënës nesi atsëgavosi. Að
tou tarpo grindis ëðplausio.
Ër nuçjë pri ðolënës vondëns parneðtë. Sosëëiðkuojosi prasta
viedra ër skorli so raþo, oþsëjiemë darbo. Muotina, matîdama, kap
skanç maþuojë kremt sausa douna, sosëgieda... Kuo ana pati draskuos, kuo bliaun kap avës? Ligo Elënâ na muotina bûtom, ligo na
buobotë anuos doktërîms? Nuçjosi i kamara atneðë ozbuonieli so
pëino, pripîlë i kriûzieli, gërdë maþôjë Danuta po kuoþna dounas
kôsnelë. Tas paprasts oþsëjiemëms apramëna, kaþkor nuplokdë
aðaras. Veiziejë i Elëna, sosëlënkosë pri darba, tâ raþo grindis brûþënontë, tâ skorli grëþontë tëis viedro, tâ grindis ðloustontë... Apsëdþiaugë, kad naëðriekë garsç sava bjauriûm mësliu. Jug mata,
kuoki sovargosi ër sonîkosi anuos përmuojë doktie. Solîsosi, sodþiûvosi ëð veida – anamë tik akis ër nuosës balëkën. Bet ër goustë anuos muotina nanuor – þëna, kad nu përma þuodë doktie pratrûks aðaruoms. Ana vësumet pas mamâ atçjosi pol i aðaras. Diel
savës, diel skorda, diel vargana gîvenëma, katramë nikuokiuos
pruoðvaistës namatîtë. Vo ðin karta rasiet muotinas gailiedama...
Ër viel junt, kâp këlst graudolîs, veizont i maþôjë Danuta, tçp skanç
kremtontë sausa douna...
Doktie pabëngë darba, ëðneðë laukon porvëna vondëni. Muotina noçjë pri koknës vërala pamaiðîtë, ibierë i katëlâti smolkiûm
kroupu. Atsëneðosi ëð kamaras brîzieli laðënâtiu, papjaustë, sobierë kresnas i petelnë, paspërgëna ont ognëis. I vërala sopëls
vieliau, vîrams ont pëitu parçjos....
Geruojie truobuo pradiejë knërktë Laimutë. Mëkasë pajiemë anon
ont ronku ër sovîstë mergelë.... Jau paaugosi, senuokâ bamatîta.
Akâtës tomsç pëlkas, dëdëlës, kap omþënatëlsi Jûzopa. Ëð anuo ër
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Elëna akis paveldiejë. Ër veido îr panaði i tieva gëmënë, katra dëdëlio gruoþio nagarsiejë. Tad ë vîra gava naëðvaizdi, maþa augoma,
oþ savi geruokâ vîriesni. No, diel tuo gîventë galietom, je ons nabûtom tuoks slinkis. Gîvena so muotino mënkuo truobalie vëdorie
poðîna. Ni tën darþa pri nomûm, ni suodnelë... Nuçjë Elëna i ton
mëðka dieltuo, kad rinktëis natoriejë ëð kuo. Bova biedna, naëðvaizdi, nagabi, vuos na vuos pradënë muokîkla bëngosi. Toriejë tik
tvërtas ronkas ër gelþënë kontrîbë pri darba...
– No, sieskës, pasakuok, kâp gîvenat, jug senç bematiau, –
ëðtarë, atëdoudama doktërëi maþôjë. – A bolvës jau pasiejuot? Ar
Danutelë napasëzgeda buobotës, ka parsëveþç? Vo maþoujë ar dar
pati maitëni? (Mat, kuol goliejë lëguonënie diel maþuosës, Danuta
bova palëkta pas mama. Elëna napatëkiejë anuos vîrou ër ouðvienç.)
Doktie atsakënie i klausëmus trumpâ. Vo jug nuorietom priçtë, prisiestë ðalëp muotinas, apkabintë, pagluostîë, tik kaþkâp nadrîst.
Napriprata ana bûtë gluostuoma ër glamuoniejema ni vaikîstie, ni
paaugosi. Teisîbë, nagalietom sakîtë, kad patievis anâ bova nagers. Bova tuoks pat, kap ër vësëms. Geriausç Elëna sotarë so
diedë Stanisluovo: tas lioub anon ont kieliu pasësvadins, kuokë
dainë padainiuos, pavasarçs ðvëlpi iðsoks ëð glousnë ðakuos, i
laukus nusëves kvietku pasëskabîtë... Oþgëmos Valiûnç, mama
daugiausç rûpënuos ër mîlieje dëdëlç anô. Pradiuo, mosiet, dieltuo,
kad bova pati maþuojë nomûs, vieliau, kad auga meili, daili. Dar
vieliau, ka vësus ipratëna pëldîtë kuoþna anuos oþgaida... Vo kas
bova ana, Elëna? Darbëninkë nomûs, katron gali vësor pasiûstë, bi
kuoki darba prisakîtë, apëbartë, je kam nuors naitëka, prikaiðiuotë,
kad îr nameili, ligo medënë... Bova laiks, kumet mergâtë lioub kor
uþsëlindosi paaðaruotë, bet nikumet naginèëjuos, nikou naskundies. Dabar pati nabgalietom pasakîtë, kumet diel tuokë nomëðkiu
elgesë nustuojë griaudintëis, nabjimtë nieka i galva. Ruoduos senç,
senç... Rasiet dieltuo ër oþ Stapuona ëðçjë i vargana anuo truoba,
kad galietom bûtë savaronkëðka. Vo pasëruodë, kad tas tik ðnekietë tamuokiejë aple graþi ër gera anoudoms gîvenëma, bet ni përðta
napajodëna, kad ons tuoks bûtom. Bet ton Elëna tasoprata, pagîvenosi gera posmeti tuo sokriposiuo, vësûm vieju parpotamuo truobalie vëdorie mëðka, tuokiuo mënkuo, kad ni vëinuo suoduo aplinkou
jaunuoji muotrëðka panaðiuos nabova matiosi. Bet bova vasara, ðëlta. Poðis þaliava. Stapuona mama ougava ër grîbava poðînë. Vîrs
zoikiu so këlpuoms lioub prigaudîtë, ont dounas bakana ðëik tëik
oþsëdërbtë pas eigoli. No ër kas – ðnekiejuos vakarâs sogolën, jug
jaunë, svçkë, dërbs abodo, pasëstatîs, kap ër këtë pasëstata.... Ðëtâ
ër mama so patievio jau þad bodavuotëis.
Bet kâp bus ëð tëkrûju, Elëna soprata par vielâ. Pasëdarë anâ
aiðko, kad tçp gîventë tagal tik dëdëlç apsëlçdë ër slinkë þmuonis.
Ër kâp anâ ta mëslës naatçjë i galva, kumet përma karta apsëlonkë
tûs nomûs? Dorna bova, dorna... Bet nieks nikumet anâ ër napasakë, kad îr pruotinga... Vo je dorno laikë, kuo napartarë, kad nçtom oþ
Stapuona? Ër kon ana vëina gal dabar nudërbtë tamë ûkie, kumet
ronkas ër kuojës vâkâ ir soponèiuojën. Pakuol napaaugs, nier kuo
ni mëslîtë kuokë nuors darba ëiðkuotëis. Ouðvienë na ëð tûm, katruos anûkus augën... Vo ër ðin pavasari vuos na vuos priûdëjë vîra,
kad anuodom pamëðkie paskërta sklipieli idërbtom. Svetëma lëngviau prisëpraðîtomi, alë kad gieda îr çtë pas svetëmus, kumet vësë
þëna, kad vîra tor dëkta kap jauti. Skaituos, kad mëðkë dërb, bet
oþdërb maþâ, kar tâs ni dounâ naoþtenk. Këik kar tu jau çjë pas
mama ër patievi pëningûm dounâ skuolintë. Baisiausë, kad atëdoutë skuoluos vës nier ëð kuo, ër omþënâ gieda, kad abodo svçkë, dar
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jaunë, nasogeb ni dounâ oþsëdërbtë. Diel savës nçtom, bet vâkûm
gailo. Kad ër ðëndëin: palëka vîra, vakûm tieva, luovuo bagolënti.
Elënâ ni mintës naðuovë i galva mergatës valondâ këtâ palëktë pri
tieva. Nabûtom rekiejë tëmptë veþëmâtë smëltënâs mëðka kelalçs,
pati galietom ronkas ër galva bënt këik paëlsintë. Alë kon èe ër
ðnekietë? Vîrs ni përðta napajodintom diel vakûm, tëi galietom oþsëkriuoktë, a galvas notrûktë. No, rasiet ouðvienë priveizietom...
Bet sogrîþosç martç atskaitîtom...
Ne, vâkâ pri anuos, tad ër vësë rûpesnç ðalëp... Ër dþiaugsmâ
tçp pat... Jug na dounas ëiðkuotë ana ðëndëina pas mama çjë, vo
papraðîtë, kad isietom sava darþë rasuodna ër anuos dalëi. Matâ,
vakar ðçp na tçp Stapuons sklîpa darþou soarë. Ër mama nuoriejë
pamatîtë jau ëðgëjosë, ëð lëguonënës sogrîþosë. Ër dar toriejë slapta
vëlti, kad galies nuors nedielç Danuta pri mamas palëktë... Bet va –
ta nalëmta naujîna aple Valë... Ne, Danutâ vëitas èe nabibus. Jug
kumet ana lëguonënie diel gimdîma goliejë, Valë vës pîka, kad
mergelë vësor priðnerkðt, kad vësëms trokën, po kuojoms painiuojës... Soþënuojosi, kad Elëna ontruojë vâka laukas, kuo tik napriðnekiejë, anon ër Stapuona gîvuolems prilîgëna...Skaudiejë Elënâ
ðërdës, pasëkavuojosi nu vësûm aðaras braukë... Bet nikumet napagalvuojë Elena, kad Valë pati sau gîvenëma tçp sosëdarkîs... Þënuojë, kad Valë nabvëina, bet jug toriejë rimta þmuogo, sava bûsëma
vîra. Kuoki èe bieda, kad vaikielis atsëras onkstiau? Ar maþâ svietë
tçp îr nutëkën? Ër þmuonis þënuojë, kon to nu anûm pasliepsi? Bet
kuoks bova Valës neðiuojëms!.. Elëna atsëmën, kad dëinûm galë ana
par pëlva sava kuoju nabmatë. Vo sesou atruodë tik soapvaliejosi,
ligo pënktamë mienesie bûtom... Tou ër mama, ër sava Algi apgava.
Jug tas ër metrëkacëjë oþvedë, mëslîdams, kad vâks îr anuo. Kam ta
naðluovie rimtam þmuogou? Þënuojë, kad rodëni anon paðauks i
armëjë, bet Valiûnë tories vîra, vo anûm sûnielis – tieva...
– Kumet Valës aplonkitë vaþiousët? – paklausë muotinas, pri(Nukelta i 68 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 67 p.)
siesdama ont soula ër taisîdamuos maitintë doktërelë.
– Kumet?.. – pratrûka muotina pruo
aðaras. – Navaþiousio... Lai anon lonka doktërëis tievs.
– Vo kas... tas doktërëis tievs? – paklausë somëðosi Elëna.
– Tatâ, kad þënuotiuo dabar... Bet spiejo, kad Þadeikë Vincos. Vësa praçjosë vasara so anou vedþiuojies. Kad kap vësë jaunë bûtom draugavën, alë kor tau.. Napasiedies mûsa nomûs, i ðuokius nanuçs... Valë
tik nertëni ont petiûm – ër dingst abodo
pamënëjûs vuos na vësâ naktëi. Að tuoms

naktëmis ni mëiguoti duorâ nagaliejau, balaukdama, basëklausîdama.. Lioubo gërdietë, kap sogrîþt parîtio, pri darþelë tuoruos
ðnëbþdas ër kvaknuo... Valç lioubo tëisç
pasakîtë: kas ons tau duo kavalierios, pëinbornis, muokîkla bëngës i miesta ëðvaþious, ër vësas meilës ëð galvuos ëðdolkies ar këta sosëëiðkuos. Bet Valë tik joukies mon i akis: „Kon to, mama, sopronti?
Nasopronti ër nasoprasi...“
Tçp aðaras braukdama posbalsio goudies Mëknienë sava viresnëijç doktërç.
– Kaþën, ar ons þëna, ar soþënuos? Jug
Valë senç so anou nabsosëraðënie... – soabejuojë Elëna.
– Nabsosëraðënie... Vo gal sosëraðënie?

Kas ton malagë gal þënuotë? Këik kartu miegënau ëðklaustë, nu katruo laika ana nab
vëina. Jug pastebiejau. Bet teisîbës nasoþënuojau. Itëkëna, kad nu Algë laukas.
Algis përma karta atvaþiava pas Mëknius þëimuos vëdorie. Bëngës pruofesënë
muokîkla, bova paskërtas dërbtë pri statîbu.
Oþ Valë bënt metâs augiesnis, pasëruodë
tievams rimts ër duors. Jug na vëins atvaþiava, vo so sava ðeimëninkâs, miesta
gîventuojçs, pas katrus kombari somdies.
Tëi ligo përðlçs bova. Sosëpaþënës so Valë
par ðuokius. Matâ, ana tçp pat miestë darba
sosëëiðkuojë. Vo jug bova istuojosi i teknikoma, bet gava anon palëktë dieltuo, kad
tën muokîtëis reikiejë daugiau, nego kaima
muokîklas devintuo klasie, katruo Valë bova palëkta ontrëms metams... Mëknems pasëruodë, kad vaikis rimtâ bova anûm doktëri isëveiziejës. Jug naëðsëþadiejë, soþënuojës, kad ana laukas...
Tuokëi prisëmënëmâ prabiega Mëkasës
atmintie, siedont ðalëp Elënas.
– Ër kâp ana galiejë apgaudënietë tuoki
rimta vaiki,– viel pradiejë ðnekietë Mëkasë
ligo pati sau. – Bet je tieva, muotina apgaudëniejë, kas anâ tas svetëms vaikis? Jug
bova svetëms, nuors tëkriausç vëino luovo
dalëjuos... Jug artëma ër mîlëma tçp naapgaudëniesi, naîmanuoms tuoks dalîks... Alë
ëðçn, kad ër muotina anâ svetëma. Kas tumet nasvetëms? Ër ëð kor tuoki medënë
tuos mergâtës ðërdës... Kap dabar reikies
þmuonims i akis veizietë?...
Tçp basëgoudont vîrâ ëð laukûm pri pëitu parçjë. Elëna labiausç apsëdþiaugë, sosëtëkosi diedë Stanisluova, katros anon ðërdingâ pasveikëna. Abodo þënuojë, kad tûs
nomûs anoudom skërta ontra vëita – Elëna
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puodokra, vo Stanisluovs – înomis, nuors ont anuo petiûm golë
daugiausç virëðku ûkë darbûm.
Elëna, nuneðosi i mamas luova oþmëgosë Laimutë, stuojies
pëitus patëiktë. Pëlstë i paliavuotus bliûdelius bolvînë, padalëjë
ðauðtus, raikë douna... Sosieda vësë aplink stala, kap ër seniau, tik
Elëna ont kieliu Danuta pasësvadëna. Ruoduos, vësë savë, bet tou
patio karto ligo ër svetëmë. Najauki bova ta tîla. Vësë galvuojë aple
ton pati, ër vësë toriejë kon pasakîtë, tik ni vëins nasërîþa pradietë
kalbuos. Pruotingiausis pasëruodë besous diedë.
– Pasakîsio muotrëðkuoms naujîna: Maliauskë Ontuons nomëi
sogrîþa.
– Ta bënt, – soklosa Mëkasë. – Ar abodo so Bronisë?
– Vëins. Bronisë palaiduojë Grûðlaukie. Jug natuolëi tas kolkuozos, kor abodo bova apsëgîvenën. Numërë muotrëðka nu vieþë. Tad
nalinksmë tabova Ontuonou paskotënç metâ. Vëins nabnuoriejë tën
bûtë. Nutarë grîþtë pas patë. Tik bieda, kad pati anuo nabiprijem.
Nagal duovënuotë uþ tô, ka pabiega so Bruonisë ëð nomûm.
Ta naujîa oþguoþë dëdlëiji Mëkasës rûpesni diel doktërëis.
Vësa suoda þënuojë aple Ontuona naëðtëkëmîbë sava muotrëðkâ. Vësë smerkë Bronisë, kad so svetëmo vîro vedþiuojës,
toriedama do paauglius sûnus ër pasëlëguojosi vîra, nabsëkelonti ëð luovas. Þënuomâs, nateisëna ër Ontuona. Jug nieks
nieka nagaliejë prikëðtë anuo patç, darbëninkç, nomûm rûpintuojç, augënontç dvë doktëris, kaþën ar deðimtëis metieliu solaukosës. Þënë, kad toudo abodo vëina nakti dinga, vësus apstolbëna. Oþvës diel tuokë Bronisës þingsnë. Jug ana palëka
sava posvaikelius sûnus, dar muokîklas nabëngosius so paslëko tievo, katram nabibova nikuokiuos vëltëis ont kuoju atsëstuotë.
– No ër kon dabar Ontuons mëslëj darîtë? – ligo pati savës
paklausë Mëkasë.
– Tas ër îr, kad naëðmana kon, – pradiejë pasakuotë Juons. –
Atçjë ðëndëin, posbotelkë neðëns, i laukus pas brëgadas vîrus.
Saka, patarkët, vîrâ, kor mon kreiptëis.
– Matît, patariet, je posbotelkë atsëneðë. Jug prakvëpës parejç, – naëðkëntë naprikëðosi Mëkasë.
Bet vîrs nasopîka:
– Þënuomâs, patariem. Ër posbotelkë ëðgieriem. Jog nanuvarîsi
þmuogaus, i tuokë bieda papoulosë, par laukus. Sakuom, ek pas
përmëninka, praðîkis i darba. Kolkuozë atsëras kuoki nuors vëita,
gal pri statîbu, gal mekanënies dërbtovies. Jug galva ont petiûm
tabtori, ër ronkas svçkas tabier. Darbo oþsëjimsi, Bronisë apmërði.
Rasiet, ër tavuojë laikou biegont atsëlçs.
– Omþëna atëlsi, – atsëdoksiejë Mëkasë, prisëmindama sava
naðlîstës metus, kumet so Bronisë abëdvë kolkuoza karvës mëlþa.
Sunkë bova metâ. Tvar tâ aplçstë, paðara omþënâ trûka. Þëima
karvës nu ðaltë apðarmuojosës, pasëðiauðosës, ikrëtosçs ðuonâs.
Vondëni anuoms gërdîtë ëð ðolënës rekiejë viedrâs neðiuotë. Pëina – kap katëna aðaru, vo përmëninks vës ûdëjë, kad karvës
napriveizamas, kolkuozos plana naëðpëlda. Ër viel muotrëðka
nubraukë aðara, tik ðin kar ta na diel sava bieduos, vo mërosë
draugë apgailiedama.
– No, no, – nabëðtvierë Juons, – liaukës aðaruojosi, vo viel
isësërgsi, viel reikies i lëguonënë.
– Nabibus laika sërgtë, – ligo pats sau atëtarë Stanisluovs.
Anuo balsë nuskombiejë ër bruolëðks priekaiðts, ër ðiorkðtuoka
oþuojauta.
– Rçktom nuvaþioutë Valës aplonkitë. Tik mon sunkç îr nu
mergâtiu atëtrûktë. Ouðvienë nanuor ëðlçstë, vo Stapuono napasëkliausi, – ligo pati sau prabëla Elëna.

Þemaitç. Mukienës Danutës portëgrapëjë

– Vaþioukët, kad nuorët. Að ta jau navaþiousio... – sokûkèiuojë
muotina.
Bet nieks napatëkiejë tâs þuodçs, þënuodamë anuos meilë doktërëi.
– Nuvaþiousi, – net ðîpteliejë Juons. – Ne tik nuvaþiousi, bet dar
ër pas sosiedus nuçsi papraðîtë, kad so maðinokë katras nuors
tava doktëri so mergelë nomëi parveþtom.
– Kokëi èe dabar joukâ? – isëterpë Stanisluovs. – Þënuomâs, ka
nomëi. Kor jau anâ – ar laukûs, ar ont grindënë so vâko gîventë?
Parsëras nomëi, augins vâka. Rasiet pruota nuors këik igaus...
Rasiet abëdvë pruotingesnës pasëdarisëtav... – grîþteliejë i sesëri.
Mëkasë tîliejë. Kon ana galiejë pasakîtë? Baisi ër ðlîkðti mintës kîbuojë anâ ont lëiþovë gala, kumet vësë sosieda pri pëitu.
Ana bova tuoki paprasta, bet tuoki bjauri, kad muotrëðka vës
giedëjuos garsç anon ëðtar të. Juk tuo vâka galiejë ër nabûtë!
Ana pati bûtom privertosi Valë, je bûtom þënuojosi... anuos malagîstës. Kar tâs lioub pamëslîtë, dielkuo pati Valë tuo napadarë,
tuoki godri bûdama? Vësûs rçkalûs lioub vîniuotë aplink përðta
ër savus, ër svetëmus. Ar maþâ kas ðçs laikâs tçp bieduos
atsëkrata? Dabar bûtom jauna, vëina, gîventom sau ër tievams
ont spronda so vâko naatsësiestom...Ër tuos naðluovies
narçktom këstë. Kuo Valë tëkiejuos, negi galvuojë, kad tas pëimou Vincos þanîtës anâ pasiûluos? Vo je tuo tëkiejuos, kuo so
këto sosëpainiuojë, apgava nikou dieta þmuogo? Ak, pruotieli,
pruotieli, oþçk nuors pavëiðietë...
Pri pëitu stala, klausîdamuos bruolë ër vîra pasakuojëma, jota kad
ta mëslës tërpst... Sviets pëlns grieka ër biedûm, daug dëdiesniu, nego
merguos vâks... Ër apsëdþiaugë ðërdie, kad pratîliejë, kad nieks naëðgërda anuos pëktûm þuodiu. Jug galiejë anâs oþtrauktë kuokë nuors
nalaimë ër ont sava nomûm... Ju vësa laika þënuojë, kad reikies so
doktërë sosëtëktë, vëskon duovënuotë, vësumet padietë. Tik tçp ër
tagali atvestë þmuogo i pruota, tik graþioujo, tik mîliedams...
– Rîtuo aðtonta valonda kolkuoza sunkveþëmis vaþioun i miesta
kombikormas parveþtë. Napramëiguok, nuveð, – ligo ðçp sau ëðtarë Juons, këldams nu stala. Mëkasë soprata, kad ons so ðuoperio
jau dëltuo îr sosëtarës.
Ana tîliejë, bet vësëms bova aiðko, kad pas doktëri vaþious.
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

ZZ_2013_1.P65

69
Black

3/11/2013, 11:29 AM

2013 / 1

