Grajëj folkluora ansamblë „Virvîtë“ narie Ambrasûnienë Rûta. Tarptautënis
folkluora festivalis „Baltica 2008“
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(Atkelta ið 23 p.)
roma. Tad stuoviejë najodiedama, nanulçsdama akium
nu dongaus tuolîbiu, nasosëvuokdama, kas èe so anou
daruos. Bëjuojë nubaidîtë ton dþiaugsma. Þënuojë, ka
netuolei stuov Pelëksos, bet tçp pat þënuojë, kad ne diel
anuo bovëma ðalëp ana neîprastâ jautas. Ta laimë plûda
tligo ëð patëis dongaus. Kas tas bova – ër ðëndëina ana
nemuokietom apsakîtë ar paaiðkintë, bet tuo vakara neoþmërða vësa sava gîvenëma…
Anuos paþintës so puono Peliksio pu tuo vakara ëlgam nutrûka. Je ton vasara ons ër lioub pasëruodîtë dvarë,
ëiðkuojë tik Levuona. Rodëni ëðvaþiava muokîtëis. I Nasrienus grîþa tik po ketverium metu, apsëgîvena pas tieva
ër gîdë þmuonis. Bova jau þanuots, toriejë vâkum.Tad
so Liodvëko sosëtëka tik tumet, ka anuo pagelbas prireikë sunkç sergontç buobotç.
***
Daktara Hagana i Salontus buobotë lioub pasëvadin24

të bënt karta par metus. Ons lioub atveþtë vaistum,
apveizietë Liodvëkas aki, pasëdþiaugtë, ka retîs maþie ër
blunk. Paskiau, oþsëdarën saliuonelë so buobotë, aptarëniejë anuos svçkatas rçkals. Ëðlçdusi daktara, buobotë
lioub igoltë. Liodvëkâ, kâp ë këtëms ër dvara þmuonims, ruodies, ka buobotç tink sërgtë: Anuos vësë gailiejies, vâkðtiuojë ont përðtu galum, gluostë, kluostë,
skaniesni kousni këða. Tuokiuoms dëinuoms aple buobotë topëniejë puonë Gracholskienë, anuos kompanëjuonë, rasiet ër tuolëma Vainium gëmënaitë ëð nusëgîvenosiu „gerûju þmuonium“, nu senum laikum bûnonti
dvarë so vîro ër lëguoto sûno. Bet ëlgâ sërgtë buobotë
nalioub torietë kontrîbës. Papokðiejosi, pagolëniejosi,
nalioub troktë pakëltë ont kuoju ër vâkðtiuotë kap niekor nieka. Ka nerçktom mëslîtë aple lëgas, lioub prasëmanîtë kuoki linksmesni oþsëjiemëma.
Tuos linksmuosës vasaras pabonguo somëslëjë maþuosës kaðteliuonâtës pastrajîtë. Tad pasëvadëna ëð Seduos þîdieli Mejeri, slauna kriauèio, katros ër buobotç
darbuþius siova. Medþegas apdarams kriauèios atsëveþë
pats. Vëina këta atraiþa buobotë soëiðkuojë sava kuomuodu stalèiûsë, kon ne kon persiova ëð paneðiuotu paðvëtum. Dug kou nupërka ër Salontum kruomeliûsë arba
oþsakë pas meistrus. Kalvis Jorgis ëð minkðtuos druotëis
nûkalë lonkelius panieliu sëjuonams. Salontum auksakaliou Leizeriou buva prisakîta maþëisëms padërbtë dvë
puoras ðëlkëniu keliaraiðtiu, baisç mondrium – so sëdabrënçs pakabokâs. Matâ, atejë laiks jaunëkliems ëðsënertë ëð pantaluonu ër apsiautë ëlguoms ponèekuoms.
Maþûju dþiaugsmos par kraðtus lëijuos – vâkðtiuojë
abëdvë, sëjuonâs siûboudamas, krîpoudamas ligo kiokës pîlës. Liodvëka, veiziedamuos i anas, jouka nagaliejë
sotorietë. Bet ër kaþkuoki apmauda jota ðërdie, rasiet
diel tuo, ka pati nikumet namuokiejë tçp dþiaugtëis.
Vëina karta natîèiuoms ëðgërda, kâp buobotë spuorëjuos so puono Jûzopo diel oþmuokesnë kriauèiou. Gobernatuoriou atruodë, ka Mejerkë brongç oþsëpraðë. „Að
tam nakrëkðtou baveik dvë deðimtis svaru jautienas soðieriau oþ 17 timpu ër ðeðtuoka, vo dabar dar ðimta rçk
pakluotë oþ anuo dîgsniavëma”, – bombiejë puons Jûzops. Buobotë kontrç aiðkëna, ka ne tik oþ digsniavëma, bet ër oþ medþegas rçk muokietë. Ont galû gala ana
sopîusi pareiðkë, ka paneliu kaðteliuonâtiu apdarâs rûpintëis îr anuos rçkals, vo svetëmum patarëmâ anâ nerçkalingë. Kon atsakë puons Jûzops, Liodvëka nebgërdiejë
– par premënë çdama Gertrûda nûvedë anon ðalën.
Tâs patçs metâs prið Kaliedas Salontum kailiadërbiou
Leibâ bova prisakîta apsiûtë lapiu ër zoikiu kailiokâs panieliu kaðteliuonâtiu apsiaustus ër sëjuonus. Dëdiouji
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proncûzëðka vaþi pertaisë tçp, ka galietom pakinkîtë tris
arklius. Nagana tuo, pri vaþë gala pritvërtëna du þëbintus ër Gorskiu gëmënies þënkla, katron maliuorios nopaiðë avietënë spalvo ont þîdra ðëlka atraiþuos. Liuokajos tou patio laiko gava naujë keporë ër bekeða, apsiûta
avëkailio, pamuðta vëlkëno. Naujo kailio bova pamuðts
ër apkluots, skërts keleiviu kuojuoms. Matâ, panelës kaðteliuonâtës oþauga, tad rçkiejë anas ëðvestë i sveta, paruodîtë baliûsë ër soeiguosë
Ta þëima paneliems kaðtelionâtiems nepraëlga, bet
pavasari linksmîbës nutrûka Balondë mienesie buobotë sosërga geltlëgë. Ëð Klaipiedas parveþts daktars Hagans vësa nedielë slaugë lëguonë, keravuodams nu vësum, ka svçkëijç, vo oþvës jaunëijç, neapsëkriestom.
Naspiejë buobotë duorâ atsëgautë, kâp atejë þënë, ka
mërë anuos þënts – Þemaitiu kaðteliuons Gorskis Mëkuols. Ons jau bova pagîvenës vîrëðks, bet svçkato naskundies. Krëta staigç ër netëkietâ – ðërdës sostuojë. Pana
Liodvëka nagalietom pasakîtë, ka bûtom skaudç sielvartavusi diel tieva mërtëis. Matâ, kelis metus pabovës
naðlio, puons tievs apsëþanëjë ontra karta. Salontûsë
gîvenontius vâkus lonkë retâ, pavëiðietë á Viekðnius
mergâtës lioub nuvaþioutë karta ar do par metus. Tonkiau tël lioub lonkîtëis tik Teoduora ër Stanisluovs so
Levuono, kartâs tën pagîvendamë ër ilgiau. Bet i laiduotovës ðin karta vaþiava vësas seseris, vësuoms tam
rçkalou bova pasiûdintë naujë joudë apdarâ. Po pagraba pavargusi ër rûpesniu prisliegta buobotë viel pasëjota prastâ. Liodvëka neþënuojë, ëð kor atejë pariedîms
maþuosës anuos sesëris ëðveþtë i Vëlnio muokîtëis. Ga
lbûtë, ka tçp nusprëndë buolis Stanisluovs, jau soaugës jaunëkâtis, a kas nuors këts ëð Gorskiu gëmënies.
Aiðko, tuokë luoma ër këlmies panelës negaliejë siedietë oþkompie, laukdamas tinkamu jaunëkiu. Reikiejë,
ka bûtom paduorç ëðauklietas ër pamuokîtas, kap ër
vësas puonu doktëris.
Vësë matë, kad Vainienës Uonuos svçkata sëlpst, kad
ana greitâ nabtories svçkatas rûpintëis sava vâkâtiu
rçkalâs. Buobotë skundies skausmâs srienuos ër kuojies,
bet nenuoriejë vëina oþsëdarîtë dvara paluociou. Tad prisakë Koèinskiou Jûzopou pataisîtë naujëijë proncûzëðka poskarietë, ka bûtom patuogç ilëptë ër ëðlëptë, kumet somëslîs ana nuvaþioutë i baþninèë ar i svetius. Sosiedë i tou poskarietë, Liodvëka so Teoduoro keliava i
Velnio sesërum aplonkîtë, miesta pamatîtë ar ne septi(Nukelta i 26 p.)
Tarptautënemë folkluora festivalie „Baltica 2008“ koncertoun folkluora
ansamblë „virvîtë“ narç Songailienë Loreta (grajëj kankliem), Jurga ër
Tuoms ër Þilvëns Sadauskç
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Tarptautënemë folkluora festivalie „Baltica 2008“ koncertoun folkluora ansamblis „Virvîtë“

nësdeðimt aðtontu metu rodëni. Anuos tën vëiðiejë cielus ketoris mienesius.
Grîþusi i Salontus, Liodvëka rada buobotë rimtâ sergontë. Natroka soþënuotë ër aple lëga. Prið Kaliedas
maudîdamuos perenie, buobotë deðënie posie ont krûtënës aptëka skaudonti gozieli. Nusëdîvëjë – kâp èe dabar tuokiuo vëituo skaudolîs ëðdîga? Po Naujûju metu
diel aiðkoma parsëkvëitë i dvara daktara Hagana. Tas
apgluostë, apspaudë, pasëteirava, ar skaud. Þënuomâs,
skaudiejë, bet na tëik, ka negalietom këntietë. Daktars
pagoudë, sakîdams, ka torietom pribrinktë, pratrûktë
ër ëðgîtë. Palëkës vaistum, ëðvaþiava. Bet gozos pûties,
bjaurç rauduonava ër gielë. Këta karta nuvaþiavos i Klaipieda, ons priruodë daktara Tifenbacha ër pasiûluojë
anou i Salontus atsëveþtë; tas aple tuokës lëgas daugiau
ëðmana. Tas daktars, smolkos, praþëlës þmuogielis so
smailo barzdelë, atvaþiava sausë galë, apveiziejë, priraðë
muostës, paaiðkëna, kâp nauduotë, pasëjiemë 50 auksënu ër sosëruoðë atgal, prisakës doutë þënë, je pageriejëma nebus. Ruoduos, vësus daktara prîsakus 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, neðnekont jau
aple këtus vaistus, geramus laðâs ar ðaukðtâs. Vo kad
nerçktom anam tonkç vaþënietë, sosëtarë so Nasrienu
liekuorio Dzekonskio, ka ons priveizietom lëguonë.
26

Þaizda neoþëlgo atsëvers, tad anon reikies valîtë ër
tvarstîtë. Tçp Dzekonskis Pelëksos Salontum dvarë pasëdarë nuolatënis svetîs, teisingiau pasakios, baveik înomis, jug lioub ëðbûtë pri buobotës ër po nedielë ar dvë.
Kombarielis ðalëp puoniuos pakajaus bova nedëdëlis,
bet jaukos. Vakarâs pro longa lioub ispîstë saulë. Kvapiejë vanilëjë ër tabuoko. Apveiziejës lëguonë, daktars
Pelëksos èe lioub atçtë atsëpûstë ar oþkoustë. Liodvëka
lioub lauktë anuo so karðto erbeto ër pîragiokâs, tad abodo pasëðnekiedamë lioub pavakaruotë. Liodvëka jau þënuojë, ka buobotë serg nepagiduomo lëgo, bova ëðklausëniejosi, kas bus tuoliau ër këik ta lëga troks. Bova
parspieta, kad rçk kauptë kontrîbë diel tuo, ka troktë
gal ëlgâ, ka tuoliau bus bluogiau. Puons Pelëksos jau ne
përma tuoki lëguona gîdë. Klaipiedas daktarâ nesëruodë: þënuojë, ka nebipagelbies. Bet pati lëguonë ton pavasari dar nabova praradusi vëltëis ëðgîitë.
Ðin vakara pana Liodvëka atsëneðë knîngelë aple paguonëðku dievîbiu liemëmus þmuonium gîvenëmams,
katron, buobote papraðios, ëð Varðovuos parveþë puons
Ðencila.
– Kâp tamstâ atruoda, puons Pelëksâ,– paklausë Liodvëka, – ar gal þmuogos tëkietë, ka anuo gîvenëms ir nulëmts dar anam negëmos?
Daktars siediejë krieslë atsëluoðës, ëðtëisës pastalie kuojës, nokuorës par torielka kairë ronka: bova pavargës ër
sovësam nerûpënuos, ka îr svetëmuo vëituo, panelës ba-
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ruodë netinkamë. Tëkrâ nenuoriejau tamstas oþgautë.
Tamsta paklausç – að atsakiau. Bet gal atsakîms ëðejë i
pamuoksla panaðos…Tad dar karta praðau atleidëma.
– Nç, puonë Pelëksâ, nç! – karðtâ oþginèëjë Liodvëka. – Napîksto ont tamstas oþ tuokius þuodius. Galvuojo aple anum prasmë – jug daug anûsë îr teisîbës. –
Ër patîliejusi pridûrë: – Vo teisîbë ne vësumet bûn maluoni. Bet að tamstâ eso dëdlç diekinga, ka ðneki so monëm ligo so sau lîgio þmuogo. Mon vësa gîvenëma trûka tuokium paðnekesium.
Puons Pelëksos paþvelgë i Liodvëka. Svçkuojë panelës akës bova ismeigta i erbetas poudieli. „Dar vëina këntonti dûðë ðiûsë nomûsë“, – pagalvuojë ons, bet nieka
nepasakë. Bënt jau dabar ons nenuoriejë pasëdaritë ër
panelës goudiejo. Këik metu praejë nu tuos vasaras, kumet ons bova pakvëists i Uonëniu balio? Sometë galvuo, ka daugiau nego deðimtës. Vadënas, panelë Liodvëka jau persërëta par tris deðimtis, bet vës dar tebier vëi(Nukelta i 28 p.)
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Nu vërðaus: tarptautënemë folkluora festivalie „Baltica 2008“ folkluora
ansamblë „Virvîtë“ varç ved ruoda so dainininkë Puoviliuonienë
Veruoniko; koncertoun folkluora ansamblis „Virvîtë“

SAMOGITIA

juoraitës draugëjuo ër kad rçktom laikîtëis priimtum
puonëðku manieru.
– Sunkç îr teisinga atsakîtë. Að mëslëjo, ka tuo nieks
naþëna, rasiet tik pati dievîbë, katra þmuogaus lëkëma
nuliemë. Këik sava praktikuo eso sosëdûrës so þmuonium lëkëmâs, manau, kad lëmtëis vësâ atmestë
nerçktom.
– Ar galietomi tamsta pagrîstë sava teigënius kuokçs
nuors atsëtëkëmâs?.
– Ruoduos, vësus vëinuodâ gîdau,– ëlgâ tiliejës ëðtarë puons
Pelëksos, – bet ne vësë vëinuodâ ëðgîn…Vëins, veiziek, smertio vaduojës, vo ëðsëkapsta ëð lëguos ër gîven tuoliau. Këts,
kad ër nepanaðos i sunkç sergonti, jem ër numërðt.
– Ëðçtom, ka þmuogou ë lëguos sauguotës nerçk. Je
tau ana nier þadieta – neprikëbs. Jego þadieta – neëðsësoksi.
– Að tçp nesakîtiuo. Kas pats keravuojës, ton ër Dievas palaika.
– Bet ar ton ëðminti galietomem taikîtë mûsa buobotës atvejo? Këik að atsëmëno, ana vësa gîvenëma rûpënuos sava svçkato.
– Kap èe pasakios… – papriðtarava puons Pelëksos. –
Këik að þënau aple puoniuos Vainienës gîvenëma, anâ teka
rûpintëis ër sielvartautë ne tik diel savës. Paskaièioukem,
këik artëmum þmuonium par sava omþio palaiduojë. Këik rûpesniu ër atsakuomîbës reikiejë prisëjimtë ont sava galvuos, kumet tamstas motinelë pasëmërë. Kartâs tas ëð þmuogaus atem svçkatas daugiau, nego lauka darbâ. Anuos maluonîbë tamstas buobotë daug meilës toriejë ëðdalîtë vësëms, vo anâ patç rasiet vësa gîvenëma tuo trûka.
Liodvëka soklosa ër sosëmâstë. Tëkrâ – tuoki mintis
nikumet nebova atejusi anâ i galva. Pana atsëdoksiejë.
– Tëkriausç daug teisîbës îr tamstas þuodiûsë. Vësë,
katrëi aple anon sokuos ðiûsë nomûsë, daugiausç mîliejë
patis savi, að – tçp pat. Mon atruodë, ka buobotë pati
savi tçp pat mîliejë. Bet, matît, þmuogou savës patëis
neoþtenk, rçk ër këtum meilës.
Daktars pajiemë poudieli so erbeto, tîliedams gierë
maþâs gorkðnelçs, kaþkon galvuodams. Liodvëka dëdëlç
nuoriejë, ka anum ruoda nenotrûktom. Juk dvarë ana
netoriejë so kou pasëðnekietë aple rimtesnius dalîkus.
– Kâp dabar panelç atruoda,– tîkç paklausë daktars
po koriuo laika, – ar ana mîl sava buobotë? Ar çnont pri
lëguonës nerçk iveiktë ðërdie prieðëðkoma, sokauptë
kontrîbë? Ar atsëbodos rîtmetie këlst nuors nuçtë ër pamatîtë lëguonë, pasëðnekietë so anou, ëðklausîtë anuos?
Liodvëka viel sosëmâstë. Toriejë pripaþintë, ka Pelëksos skaita anuos ðërdi ligo kuokë atversta knînga.
– Duovënuok, gerbama panelë, je mona þuodç pasë-
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Vërðou – Gaubîtë Margarita; apatiuo ëð kairies – folkluora
ansamblë „Virvîtë“ narës : Ambrasûnienë Rûta ër Gaubîtë
Margarita tarptautënëmë folkluora festivalie „Baltica 2008“ Vilniou.
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na. Kâp nenusëdavë anuos lëkëms! Ne dîvâ, ka skaita knînga
aple dëivîbiu liemëmus. Tik kon tas gal pakeistë?
Daug tuokium pasësiediejëmu vakarâs dar pasëtaikë par tus
dvejus metus, ka puoni Vainienë sërga. Liodvëkâ gëlç i ðërdi
ikrëta daktara þuodç aple meilës apraiðkas. Ana nu tuo laika
stëngies tonkiau nuçtë pas lëguonë, bûtë meili, kontrç klausîtëis
anuos kalbum ër pati ðnekintë anon ar papasakuotë kon nuors,
ka tik atëtrauktom anuos mintis nu liûdnum dalîku. Sosëëiðkuojë senus kalënduorius, vësas dvarë esontës kningas ër laikraðtius – neveiziejë, kuokiû anëi metu bûtom. Je buobotë
geidava, lioub paskaitîtë.
Po paskotënë daktara Tifenbacha vizita buobotë prisakë
padërbtë oþuolëni graba. Liodvëka svarstë – negi daktars bûtom pasakës, ka lëga neëðgîduoma? Bet tuo paklaustë nadrisa, bëjuojë. Aple graba prabëla pati buobotë:
– Nuorietomi soþënuotë, kam graba pasëdërbdënau? Þënau, ka rîtuo dâ gîva bûsio, bet jug atçs ta dëina, kumet toriesio ëðçtë. Vësëms atçs. Tad nuorio atsëgoltë paduorç ër atruodîtë tçp, kap der bajuora patç, kaðteliuona ouðve. Je pati
pasërûpinsio, këtëms galvum soktë nabrçks. Ër vëskas bus
tçp, kap nuorio.
– Gerâ, gerâ, babunelë, – ðnekiejë Liodvëka, gluostîdama
anuos ronkas.– Lai stuov tas grabs, ons ni tamstâ, ne këtëms
nakliûn. Mes vësë nuorem, ka gîventomi dar ne vëinus metus.
Buobotë sposteliejë mergâtës përðtus. Liodvëka matë, kâp
anâ ëð akium nurëitiejë dvë aðaras.
– Dabar, vâkâli, çk, paðauk Juokûbienë, nuorio atsëkeltë.
***
Bova þëima, kumet pana Liodvëka viel vakaruojë so daktaro Pelëkso, katron ðëndëina skobënâ parveþë ëð Nasrienu.
Lëguonë ëðtëka kraujuoplûdis. Vësa posdëini daktars naatsëtraukë nu luovas, darë kon imanîdams, kuol pavika sostabdîtë
krauji. Matîtë, pëkts auglîs pagriauþë stombë gîsla. Daktars
þënuojë, ka onkstiau a vieliau tor tçp atsëtëktë. Bova perspiejës ër slaugituojës Juokûbienë so Braþienë, ka naëðsëgoustom,
je prasëdies. Bet vës teik anuos bova ëðsegondosës, naðnekont
jau aple panelë Liodvëka. Ana laukë atçnont daktara, stuoviedama pri longa, ismeigusi akis i apsnëgta këima pri paluociaus. Kumet puons Pelëksos, sotvarkës lëguonë, pasëruodë
ër so Liodveka atsësieda oþ stala, lëguonës pakajou viel pasëgërda kuosolîs, brozdesîs, muotrëðku balsâ. Puons Pelëksos
atsëstuojë, ligo ër ketëndams tën etë, bet vëskam aptikos, atsësieda. Tëkriausç lëguonë oþmëgs be anuo pagelbas, jug gava
ramënontiu vaistû Anuo pasëruodîms tik ëðblaðkîtom mëiga
Pana Liodvëka pëlstë erbeta. Ont stala stuoviejë ruopënelë
so medo ër puora tauriu so vîno.
– Nesistebiek, panelë, je að përmiausç vina ëðgersio. Tamstâ
pataro ton pati. Rçk nerimasti apmalðintë. – Pasakë ër iðlënkë
vëina taurë.
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si. Ruodies, ka þmuonis veiz i muni so gailestio ar nudelb akis i ðali. Vësas muotrëðku kalbas sokuos aple
anum patium gîvenëma, balius, ðuokius, pastrajus... Apkalbëniejë negërdontius, vo sosëtëkën meilëkava vëinë
këtëms, þënuodamë, ka malou…Að jug vaþiavau tën
so dëdliausio ûpo, so geriausiuoms vëltëmis... Nuors
pasëðuoksio, mëslëjau, matâ, bovau isëtëkënosi, ka ton
gerâ muoko. Bet pasëruodë, ka nç – miestë ðuokç vësâ
këtuokë, ër vësas panas toriejë sava kavalierius...
– Kâp gailo, – ðîpteliejë Pelëksos, – kad monës tën
nabova...
(Nukelta i 30 p.)
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Folkluora ansamblë „Virvîtë“ narie Gaubîtë Margarita so draugâs
tarptautënemë folkluora festivalie „Baltica 2008“ Vilniou
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– Sopronto tamsta ðën adîna,– atsakë Liodvëka.– Paðalënems rasiet ruoduos, ka daktara nebëjë kraujë ar panaðium dalîku. Bet tçp mosiet nier.
– Panelë teisi. Pri tuo að dar nepripratau. Tëkriausç ër
nepriprasio pri þmuogaus konèiuos ër þënuojëma, kad
anuo nabëðgelbiesi.
– Tep, – atsëdoksiejë Liodvëka ër toliau tîlç ligo pati
so savëm ðnekiejë: – Rasi reikietom oþgintë buobotç tabuoka vartuotë? Jug ðëndëin vëskas prasëdiejë nu èiaudolë.. Tik ar pavîks ikalbietë?
– Nebûtënâ. Lëgos eigâ tas nabtor reikðmies. Vo kam
atimtë ëð leguonës paskotëni maluonoma? Vo je ër paspartintom…– nukonda þuodi, sosëvuokës, ka pardaug
atvërâ ðnek – Tas nieka nabipakeis. Ër kumet puonë
Uona ijunka pri tuo maluonoma?– paklausë patîliejës.
– Naþënau. Kumet mes atvaþiavuom i Salontus, ana
jau bova pripratusi, nuors ër slapsties nu vësum. Bet ar
nu vâkum ëðsëslapstîsi?
Puons Pelëksos gierë erbeta ër tîliejë.
– Vo diel kuo tamsta naklausi, kumet að pripratau
pri ðiuo grieka? – atmesdama galva paklausë pana.
– Tëisa sakont, nadrîsto, – ðîpteliejës atëtarë daktars.
– Nuors spiejo, katumet, – nutëla nebëngës.
– ...Tumet, ka lëkau posaklë? – doslio balso pratarë
Liodvëka.
Pelëksos sogloma. Diel kuo ana oþvedë ton kalba,
ðnek tuokio balso ër tuokçs þuodçs, ligo anon kaltintom diel sava bieduos? Paþvelgës i Liodvëka, ons nieka
nabsakë. Pana sosëzgrëba.
– Ak, puonë Pelëks!, atleisk mon, atleisk. Jug tamsta
èe nikou diets. Jug að pati oþvediau ton ðneka ër siunto
ont gîvenëma sava, ligo ðeðiuolëkmetë bûdama...
– Gal nedraskîkem tamstas ðërdëis, panelë Liodvëka,
– ðvelnç ëðtarë puons Pelëksos. – Nepiksto að ont tamstas. Ëð vësuos ðërdëis nuorietiuo padietë, tik neëðmanau
kâp. Pakeistë nieka negalio...
Ðneka viel nutrûka. Daktars galvuojë, ka nebluoga
bûtom çtë i svetium pakajo, kor stuoviejë anam skërta
luova. Bet pana nedavë ni mënkiausë þënkla, ka rçiktom ton darîtë. Tad siediejë abodo tîliedamë.
– Naþënau diel kuo, – viel praðneka Liodvëka, – bet
nuorio tamstâ pasëtëisintë diel tuos sava îdas. Oþsëkrietiau anou daug vieliau, grîþusi ëð Vëlniaus, kor vaþiavau
so Teoduoro aplonkîtë jaunesniûju sesërum. Tou keliuonë að baisiausç nusëvîliau. Þënuomâs, Vëlnios poikos
miests, daug pamatiau, daug soþënuojau, daug naujum
þmuonium sotëkau, sosëpaþënau so sava gëmënaitçs, katrum nabovau ni matiosi. Bet tarp anû jautiaus ligo sogauta – jug galiejau tik tîlietë kor nuors kertiuo atsësiedo-

(Atkelta ið 29 p.)
„Pavargau, mama“. „Virvîtës“ folkluora ansamblë narç Jurg, Milda ër
Tuoms Sadauskç
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Liodvëka nosëjuokë:
– Dþiaugous, ka tamsta neoþmërðâ Uonëniu. Mon
anuos bova vëinintelis linksmos balios par vësa omþio.
– Tëkiekemuos, ka ne paskotënis, – miegëna geriau
nuteiktë daktars.
– Grîþau ëð Vilniaus viena, smûtna, kap audruos debesës. Sesou Teoduora pasëlëka tën. Moni pamatiosi,
buobotë net ëðsëgonda – Tçp baisë bovau nusëmënosi.
Sotëkdama paklausë: „Ër kas tau tën, Liodvisia, atsëtëka? Benë sosërgâ?“ Að apsëkabënau anon pasësvçkindama ër apsëþliumbiau ligo maþa. Vo vakarë nuejau i buobotës pakajo ër papraðiau, ka prið mëiga mon doutom
tabuokelës. „Kon to èe, vâkali, kon to èe ðneki? Jaunuoms paneliems napritink tas oþsëjiemëms. Sospiesi,
kumet oþ vîra ëðçsi“. „Vo je neëðesio? Namatau nikuokiuos galëmîbës oþ 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, nusëèiaudiejau ër pralinksmiejau.
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Buobotë padarë ton pati. Tumet abëdvë galiejuom ramç
pasëðnekietë aple vëskon. Tçp, kap ka ë ðin vakara so
tamsto. Eso diekinga tamstâ oþ kontrîbë. Atsiûsio mergelë, je kuo nuors reikies, – këldama nu kriesla pratarë
Liodvëka.
çdama i sava kertë, jota, ka ðërdës pasëdarë daug lëngvesnë. Ont stalelë degë þvakë. Magdelë jau bova pakluojusi luova. Nostûmusi oþuolaidas kraðta, Liodvëka atsëstuojë pri longa ër isëspuoksuojë i þëimuos nakti. Dongos bova aukðts, pribarstîts þvaigþdînu. Kuoks graþoms
Dieva pasaulë! Nu stëkla, nu apsnëgta parka, nu dongaus plaukë ðaltis. Liodvëka, sokriþiavusi ronkas, apgluobë pati savi par petius. Atsëmënë Uonëniu nakti, kumet
stuoviejë pri galerëjës baliustradas, apimta begalënë geroma. Kas tas bova? Diel kuo bova? Rasi diel tuo, ka
natuolëi stuoviejë puonâtis Pelëksos, nuors ër neþvelgdams i anon? Mergelë liûdnâ ðvîpteliejë pati ëð savës.
Neþadieta! Ëjë, praejë vëins pruo këta... Bet kâp lengvç
ðin vakara, ðërdi atvieros, ëðbieros sunkius prisëmënëmus þmuogou, katras nepasëjoukë, atjautë, apramëna...
Jug laimë bûtom gîvenëmë kuoþna dëina tçp so kou
nuors pasëðnekietë. Dëdiesniu pageidëmu pana Liodvëka sau negaliejë lçstë. Pasëriedë naktç, bet atgolusi ëlga
neoþmëga...
***
Puo juodëniejima so panelë Kuèinskis Jûzops jauties
pavargës. çnont skaudiejë kolðis, nogara ruodies ligo sodërdita. Matâ, senuokâ bebova balnë siediejës. Ak, nab
tëi metâ , kumet ëðtësas dëinas galiejë pralestë ont kuoju. Nuors galva bova prikimðta dëdiesniu ar maþiesniu
rûpesniu, vakarâs lioub krëstë i mëiga ligo i kuoki vondëni, oþvës tumet, ka vësë darbâ kluosties sklondç. Vo
ðin vakara, nuors ër gerâ nosëteikës, jauties pavargës ër
nedëkts. Po veèerës ðemînënie parpiedëna i sava bota,
sieduos pri longa, bet par anon nieka negaliejë iveizietë – jau bova tomsie. Mëiga dar nenuoriejë. Rodëni dëinas trumpas, vakarâ ëlgiausë. Tad davë valë mësliems,
katruos liekë galvuo ligo paukðtç rodëni – bûrçs ër vërtëniems. Ðvipteliejë, prisëmënës senus laikus, kumet stebiejë gondrus, stipëniejontius Salonta lonkuosë, bûres
lakstontius ðpuogus, blezdingas, dailë sotûposës ont kanapëniu ðniûru, ëðtëmptum suodnë bieliznâ dþiaustîtë...
Ëðlinda ëð atmintëis maluonos prisëmënëms aple tus
ðniûrus.
Vëina puopie, eidams parka pakraðtio, ëðgërda tën dërbosiu vîru kvaknuojëma. Pamëslëjë, ëð kuo èe anëi joukas. Apsëþvalgës pamatë dvara pruoèka (skalbiejë) Ruoþë bielîzna bedþiaustontë. Muotrëðka traukë ëð viedru
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druobolës, skuoterkas, abrûsus, portëna paviejou ër pasëstëipdama metë ont kanapënë ðniûra, ëðtëmpta paluociaus
pastuogie. Koujës bova basas, ronkuovës paraitîtas vërð alkûniu, vo vëins narðkënnium ðuons praplîðës nu paþastëis
baveik lig sëjuona aprumba. ton pliði ër stebeilëjuos dërbontis suodnë vaikç. Jûzops prisëmënë, kâp apðaukë beþiuopsontius ër lëipë oþsëjimtë darbo. Vo pats, çdams pruo
ðali, paveiziejë i ton muotrëðka ëð artiau ër ana pasëruodë
naðpetna besonti, nieka, kad apdrëskusi ër basa. Ëð po koskelës, sorëðtuos ont maumuonelë, kap ër vësum þemaitiu
muotrëðkûju, drçksuojë ëðsëpeðusi ðvëisium plaukum sriouga, nuosës bova tëisi, þondâ rausvë. Këta dëina ons oþsoka i skalbîkla bûk tatâ paveizietë, ar netrûkst tën kuo nuors.
Ruoþë mordies pri kobëlâtë so ðarmo, atriemusi trëneklës
lëntuos gala i jousmëni, glomþë kaþkuoki audekla. Pamatiusi anon, ligo ër nusëdîvuojë, bet nieka nesakë. Pasëlënkë
ër viel inëka i sava darba. Prisëejë patem anon oþðnekintë.
– Sostuok valondelç. Atejau paveizietë, kuoki ta tava
skalbîkla. Rasiet trûkst kuo nuors?
Muotrëðka atsëtëisë ër pasësoka i anon tou ðuono, katros nabova soplîðës. Naatruodë ëðsëgondosi, tik besëdîvëjonti..
– Je puonâlis nuorietom, galietom naujë trëneklë itaisîtë.
Ta sovësam nodëla.
Ons apvâkðtiuojë skalbîkla, apveiziejë peèio, ont katruo stuoviejë þlaugts so ðuntontë bielîzno.
– Vo naujë þlaugta ar nenuorietomi?
– Puona valë. Je itaisîtom, bûtom nabluogâ.
çdams pruo ðali, Jûzops nuoriejë patapðnuotë par ðuona
pruo soplîðosius marðkënius, bet ligo kas sotoriejë anuo
ëðtëista ronka. Ëð artëj pamatë platës Ruoþës akis, katruos
ðmiesèiuojë ligo ëðgostis, ligo nusëstebiejëms ar praðîms...
– Marðkënius galietomi sosëluopîtë.
Pruoèka gûþteliejë petçs, atsëdoksiejë ër nusësoka pri
darba.
Jûzops prisëmënë, kad ton patë dëina, nuejës pas kriauèio Muocko oþsakënietë dvartarnems drapanu, lëipë
pruoèkâ Ruoþç pasiûtë dvë kartûnënës ðlebës. Vakarë, grîþës
i raðtënë, paveiziejë puopieriûsë, këik anâ oþmuok par metus. Tik pënkiuolëka timpu. Vo jug tris vâkus tor. Ër vîra,
katros dvarë oþ pëimëni dërb. Alguos anodom keltë neketëna. Pamëslëjë tiktâ – þiuoplam v 0238rou tuoki moutrëðka atëteka.
Nu tuo rodënëis ons vës lioub oþ 0231të i skalbikla.
(Nukelta i 32 p.)
Folkluora ansamblë „Virvîtë“ narç Rûta ër Lins Ambrasûnâ, Lëngvëns Vaids,
Giedrë, Vainutis Rolands ër tuoms Sadauskis tarptautënemë folkluora
festivalie „Skamba, skamba kankliai“ Vilniou 2008 m.
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Folkluora ansamblë „Virvîtë“ narës Momkuvienë Vaida, Vainutienë Vija,
Valonèiauskienë Milda tarptautënemë folkluora festivalie „Skamba, skamba
kankliai“ Vilniou 2008 m.
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Ton netroka patiemitë dvara þmuonis. Bet kas galiejë
ûkvaizdiou ton oþgintë? Anuo darbs tuoks – vësamë dvarë tvarka priveizietë. Ruoþë bova muotrëðka, katruos ons
geidë, pats nasoprasdams diel ko. Dabar Jûzops mëslëjë, kad tamë nabova nikuokë dîva. Jog svçks vîrs tuokiûsë metûsë nagal ba muotrëðkas ëðsëverstë. Ër tçp ons
savi laikë këitâ, nabova kuoks pasëlçdielis ar muotrëðku
tvërkintuos, kâp këtë dvariuonis.
Rçkiejë gera posmetë, pakuol Ruoþë nostuojë anuo
baidiosîs. Saldos karðtis nusmelkë ðërdi ðin vakara, atsëmënos ðëlta, stamontri muotrëðkas kliebi, rauduonas lûpas, lîgius dontis ër pëlna savës atsëþadiejëma sosëtëkëmu valonduoms...
– Je to bûtomi naðlie, Ruoþelë, að tavi, kuo gera, oþ
patë pajimtiuo, – pasakë vëina karta.
– Neso að naðlie ër nebûsio. Kaþën, ar vedom geriau
bûtom, je puonâlis moni oþ patë pajimtomi…
Þënuomâs, nepajiemë ons Ruoþës oþ patë... anâ dar
dvëjum sûnum sosëlaukë, bet ons nepaklausë, ar bënt
vëins îr anuo. Tik paskotënem oþgëmos, pasiûdëna
muotrëðkâ pas Muocko ëðeigëni sëjuona ër buovëlnënë
ðniûrelka so pamuðalo. Vediuojies so anou bënt septînis
metus. Këtuos muotrëðkas neëiðkuojë. Paskiau ër laika
nabibova, statîbuoms oþsëjiemë. Vo so metâs ër traukëms prapoulë, vësa svçkata darbâ lioub ëðsunktë. Tçp
ër lëka naþanuots senvaikis ba vâkum... Dabar Ruoþës
nebier – senç mërë. Rasiet ni ketorium deðimtium netoriejë. Kor ëðsësklaidë anuos vâkâ, ons neklausëniejë.
Ër varë nu savës mintis, ka îr kaþkou kalts prið ton muotrëðka ër anuos vâkus. Lëka kalts vësam gîvenëmou lig
paskotënës dëinuos. Atsëdoksiejës, stuojuos ëiðkuotë ðiepalie plieèkelës so mëdo.
Maþâs gorkðnelçs sriobstîdams mëdo, svarstë, ar anuo
darba Salontum valduosë gal atstuotë ta muotrëðkâ padarîta skriauda. Vo rasiet tuos skriauduos nier, rasiet anâ
bova maluonë sosëtëkëmâ so svetëmo vîro? Bënt jau
ons stuoruojies, kad anëi bûtom maluonë. Þënuojë, ka
ne ana vëina ëð laþëninkiu, èinðëninku patium ar dvara
mergiu tçp gîven. Bet oþplaukë kaþkuoks sunkoms ont
ðërdëis nu tum prisëmënëmu. Vo ruodies, kad anëi tuokëi maluonë bus. Rasiet geriau bûtom bovën, je bûtom
soskaitës, këik vësuokiû rçkalingu dalîku ons bova somëslëjës, këik Salontum valduosë bodinku pastatë.
Gerâ atsëmën, ka përmuoji rimtâ statîba vîka Margëninkûsë. Tatâ bova dvarielis baveik patëmë valdum pakraðtie, ont Skouda posës. Ëlgâ toriejë mëslîtë, nu kuo
pradietë, pakuol sogalvuojë, ka pigiausç atsëçtom pa-
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statîtë viejënë melnînèë. Þmonis ëð argëninku ër këtum tuo
kraðta suodum vaþiava maldintëis i Korða, i Rucavas malûnus, katrëi garsiejë nu sena. Kartâs ër ëð Salontum dvara
lioub rçktë veþtë kvëitius i Rucava, je nuoriejç gerum petliavuotu mëltu. Ër veþë, neveiziedamë i atstoma. Ëlgâ reikiejë itëkënietë anuos maluonibë geradarë, ka pëningus, gautus oþ dvare augintus lënus ër audënius ëð dvara verpalum
par vëinus metus, paskërtom melnînèës statîbâ. „Vo kam?–
dîvëjuos geradarë. –Kam rçkalinga nauji melnînèë, je Salontûsë vëina stuov ont vondëns? Ar anuos naoþtenk?“ Jûzops prisëmënë, so kuokë kontrîbë reikiejë geradarç aiðkintë, ka Salontum malûns jau pasenës ër ëðgverës, gërnas nudëlosës, sëitâ luopîtë parluopîtë. Rçk dëdëlë kaðta, kad anon
kâp reikint pataisîtomi. Puonë rasiet ni naþëna, ka salontëðkç èinðëninkâ vaþiou i Rucava maldintëis. Ër dvara kvëitius tonkç tën maldën. Melnînèë Margëninkûsë nekaðtoutom brongç. Salontûs gëriausës medþeguos statîbuoms îr
pasërinktënâ. Druobë sparnams galietom ëðaustë kad ër Eidëkis, miestalë atkuoèios (audëjas). Kanapëniu siûlu laþëninkës ër dvara mergas priverptom. Dëdesnë kaðta rçktom
gelþiou nupërktë ër meistrams oþmuokietë. Bet tëi kaðtâ
natroktom atsëpërktë, diel tuo kad viëjë nu jûras posës
napritrûkst ni þëima, ni vasara.
Ðep tçp ikosuojës geradarë, pradiejë statîbas. Pakuol anuos
vîka, pats siediejë Margëninkûsë ëðtësas nedielës. Diel ðvëntuos ramîbës pasomdë draugëðkus prûsu sosiedus, 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 ëðlçda na vëina deðimti timpu, bet kon padarîsi, je vësa
nedielë rçkiejë statîba priveizietë. Oþ meistra prisëpraðë Rucavas malûnëninka Spuogi, gërnas nûkalë meistrâ maskvienâ,
gelþënems înagems ër këtëms itaisîmams nukaltë pasomdë
kalvius ëð Rucavas ër Klaipiedas. Tou patio isëbiegiejëmo,
nieka geradarç nebaiðkindams, sorëntë karèema Koksënie.
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 kituokiû rikum, rçkalingu alaus
darîmou. Pri Korða kelë atnaujëna ër Þemîtës karèema. Seneç pastatîta bodinka apëpierëjë naujuoms lëntuoms, vo vëdou, vërð dëdliuojë stala, pakabëna gelþini ðvëistova so ðeðiuoms þvakidiems, katron nûkalë tas pats kalvis ëð Klaipiedas. Vësë tëi darbâ kaðtava vuos ne tûkstonti timpu. Matâ,
(Nukelta i 34 p.)
Folkluora ansamblë „Virvîtë“ narës Zajanèkauskienë Ineta, Valonèiauskienë
Milda, Sadauskâtë Milda tarptautënemë folkluora festivalie „Skamba, skamba
kankliai“ Vilniou 2008 m.
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somdîtëms meistrams negaliejç pasakîtë „palauk“. Je sotarç oþ darba oþmuokietë, pëningus torieje kluotë tujau
pat. Salontëðkems lëka skuolings lig Naujë meta . Tçp
pat ër Kretinguos malûnëninkou Vulfou, ëð katruo bova pasëskuolënës ðimta taleriu oþ pruocëntus. Galiejë gautë i skuola ër pas Salontum þîdus, bet so tâs nenuoriejë
prasëdietë.
Margëninku pramuonë natroka atsëpërktë, tad këtâs
metâs atëdalëjë vësas skuolas, kou pats dëdëlç dþiaugies.
Matâ, vësor aplinkou prasëdiejë neramomâ. Lietovuos
ër Þemaitiu bajuorâ soðaukë konfederacëjë. Bûçe konfederatu rinkuos daugelie dvarum ër miestu. Atsëmën,
ka vëins bûrâs, katram komandava kapituons Digmans,
bova apsëstuojës nakvîne Joudeikiûsë, natuolëj Salontum. Bûrë intëndata teka pamaluonintë dvilëka timpu,
ka sodrausmintom kareivius, je tëi oþsëmanîtom savëvaliautë. Kaðteliuonâtis Liodvëks, jau aðtouniuolëktus
metus ikabënës, tçp pat oþsëspîrë stuotë i konfederacëjë. Tievs anuo nedraudë, buobotës ons naklausë. Po mûðë
so rusu polko Ðiaulium ekanuomëjuo daugelis konfederatu papoulë i nelaisvë. Puonâtis Levuons ëðtrûka, bet
korin laika toriejë slapstîtëis, pakuol geradarë sotvarkë
anuo rçkalus, pakluodama tam 300 timpu. Tad Margëninku pëningelç baisç sosëgadëjë. Par kelis metus anëi
padiejë atsëstuotë ont kuoju ër Salontum miestou. Pabëngë statîtë plîtënë, katra dëdlç bova rçkalinga. Jûzops
lig ðiuol nagal oþmërðtë, kâp toriejë pakluotë 111 timpu plîtëninkou Kasperâtiou oþ 11 000 plitu, rçkalingu
Margëninku kamënou ëðmûrîtë. Pamëslîk tik – tuokius
piningus oþ muoli!.. Ër pasëþadiejë pats sau, kad trûks
plið îkors Salontûsë plîtënë. Diekou Dievou, muolë dvara
valduosë natrûkst. Tad nepaskundë pëningum gerëms
meistrams somdîtë. Përmâsis plitëninku meistros bova
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Peteruoèios Maksims ëð Korða. Solîga anon oþ 100 muðtëniu taleriu arba 1000 timpu metms. Dedëlë tatâ bova
pëningâ, bet meistros sava amata vertë þënuojë. Dërbtë
plîtënie somdë miestalë vîrus. Prisakë Jûzopou, kad laþëninku napriims, diel tuo, kad duorâ dërbtë anum
neprivërsi. Vîrâ gava nabluoga alga ër pëitus oþ dvara
kaðtus, bet vëskas par metus këtus atsëpërka so kaupo.
Nabatmënë puons Jûzops, kumet Salontûsë atsërada
vësum galum meistros maskviens Ivanuovs Mina. Ons
savi vadëna plîtëninko, bet muokiejë ër daugîbë këtum
amatum. Oþ 100 timpu senâjemë Salontum malûnë
pri ëðplûska (uþtvankas) itaisë tris naujus sokëma ratus.
Malûnëninks Kriauza so gëþâs padarë naujus kaiðtius luoviou, nulçdontem toðti vondëni, perdarë apatënës malûna skrînës. Meistrâ maskvienâ nukalë dvejës naujës gërnas. Petliaus itaisîmo pasërûpëna ons pats, naskûsdams
pëningum. Tad Salontum melnîèë natroka ëðgarsietë,
ër dvara kveitium nabveþë maldintë këtor. Mëltu rçkiejë daug diel tuo, ka miestalie atëdarë kepîkla, katruo
kepë dëdëlç skanius pîragus, beigelius ër baronkas.
Bet ëð tum metu puona Jûzopa galvuo ëðlëka ër vëins
bjauros prisëmënëms. I Salontus atsëbastës maskviens
Tëmuotiejos Kotluovs kuolëjuos, ka vësuokius darbus
pri statîbu muok dërbtë. Ons apsëjiemë par þëima ëðpjautë 12 kapu lëntum, vo po Velîku par vasara gamintë
plîtas ër èerpës, oþ katras ëð onksta pejiemë 5 muðtënius
talerius. Oþ lëntum pjuovëma pajiemë 66 auksënus ër
trîlëka so posë graðë, neskaitont valgë. Gavës tus piningus, prapoulë. Ëðçjë tîkç, niekam nematont. Apsëveiziejos paaiðkiejë, ka lëntum tebova sopjuovës tik tris kapas ëð suderietu dvîlëkas. Ër dar sokèios ëðsëneðë gelþini
katëla, katron pajiemë ont bargâ pas þîda Ðendëri.
Neoþteka, matâ, rabauninkou tum neoþdërbtum pëningum, katrus pajiemë ëð ûkvaizdë, patëkiejosë douto paþado. Jûzops prisëmënë, kâp anam skaudiejë ðërdës diel
tuokiuos apgavîstës. Keikë savi, kad lçduos apmolkënams. Bet dar nikumet, dërbont so meistrâs, amatninkâs,
tçp anam nabova atsëtëkën. Ons þmuonim lioub pasëtëkietë, ër pats anum neapgaudëniejë. Tad ëlgâ nagaliejë
oþmërðtë tuo atsëtëkëma.
Jau nu sena do karto par nedielë Salontûsë lioub vîktë
torgus. Do karto metusë – par Tris Karalius ër spalë
mienesie par Ruoþonèava – juomarkâ. Ka Salontûsë atëdarë bravuora, natroka atsërastë na vëina karèema. Tad
torgaus dëinuoms ikauðosiu ër sovësam gërtum miestalie natrûka. diel tuo ðalëp torgaus prisëçjë pastatîtë dabuoklë, kor këða pardaug basëmoðontius ar nesoðnekamus. Jûzops vîpteliejë atsëmënës, kâp atruodë pijuokielis ar muðeika, ëðsëmëiguojës dabuoklie. Þënuomâs, kas
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nuoriejë gertë, gierë ër tuoliau, bet kaþkuoki saika pradiejë jaustë. Matâ, oþ priverstënë nakvçnë reikiejë oþsëmuokietë. Vo ër papoltë tën bova dëdlie naðluovie.
Basëdarboujint metâ biega ligo kuoks vondou srauniuo opei. 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 kasdëinënçs
rçkalâs. Sunkç sergonti geradarë vës lioub praðîtë, ka bënt
këik aple anuos laiduotovës pamëslîtom. Þëima padërbta
graba. Anou ëð vëdaus reikiejë ëðmoðtë dailçs audënçs,
someistravuotë katafalka, laiptelius ër soulelius pri anuo.
Reikiejë pasiûdintë îkapës, nupërktë audëklum skuotertiems ër dar kaþkam – ðëndëin Jûzops jau vëskuo ër nabatmën. Jota, ka ton rodëni pavargst grçtiau nego lig
ðiuol, kad sopîkst diel nieku, kad vakarâs sunkç oþming,
vësuokiû mintiû kamoujems. Vo atsëpûstë laika nikâp
nalioub nutvertë.
Tad ðin vakara, rîmuodams pri tomsë longa, goudë
pats savi, ka dabar gal atsëgoltë kumet oþsëmanës ër diel
nieka nasoktë galvuos, je ne tas gielëms pakauðie, kuojuos ër dëiglç srienuos. Bûtom èe Ruoþë, vo kad ër këta
muotrëðka, patrintom ðuonus, pagluostîtom skaudës vëitas, linksmiesni þuodi pasakîtom. Alë ka nier…Kâp èe
ons nugîvena ton sava ëlga omþio ër nepasërûpëna savëm? Jug oþ sotaupîtas timpas ër muðtënius galietom
nusëpërktë nedëdëli palivarka ëð kuokë nosëgîvenosë
ðliektas ër isëkortë anamë. Bet kon tën dërbs vëins? Pats
nebdaug sîluos betor, vo svetëmâs nepasërëmsi. Sava
vâkum neoþsëaugënës, negal rçkalautë ëð svetëmum, kad
anou rûpintomës, kad anuo gailietomës. Þënuomâs, oþ
piningus tarnum deðimtimis gali pasësomdîtë, bet mei(Nukelta i 36 p.)
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