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Folkluora ansamblë „Virvîtë“ narç (nu vërðaus): Tuoms ër Jurga Sadauskç;
Ambrasûnienë Rûta, Momkuvienë Vaida ër Momkus Benedëkts Sudëikiûs
(Utenuos r.). 2008 m.

(Atkelta ið 35 p.)
lës ër atjautuos nenupërksi. Kad nepradietom aðaruotë,
viel isëpîlë medaus...
***
Ëlguokâ prisëçjë palauktë pakvëitëma ëð puonâ Kajetuona, Laumium dvara gaspadoriaus, pakuol tas prisëtaisë ëðpëldîtë sava paþada. Je puo sosëtëkëma rudini Sa36

lontûsë pana Liodvëka dar toriejë ðiuoki tuoki nuora
palaikîtë artëmesnë paþinti so tou vîro, dabar tuokës mintis jau anuos galvuos nabsokuos. Juodëniejë karts nu
karta so Kuèinskio Jûzopo puo Salontum apîlinkës, ðnekiedamuos, dalîdamuos prisëmënëmâs, svarstîdama, kâp
gîventom, je bruolis leistom anâ isëkortë katramë nuors
Salontum dvara palivarkë. Bova nusprëndusi bûtënâ ten
pasëvadintë puonâ Jûzopa, nuors anam aple ton ketënëma dar nieka nesakë. Solaukusi pakvëitëma vaþioutë i
Laumius, tuos keliuonës sovësam negeidë. Bet bova
priþadiejusi bruoliou, vo ër nepaduoro bûtom pasëdëdþioutë. Bova induomo ër pamatîtë, kuoks tas Laumium
dvarielis, kâp gîven bajuors Tarvîds Kajëtuons.
Bruolis Levuons i vëiðnagë taisies dëdëlç okatnç. Matâ,
puons Kajetuons þadiejë ne tik vaiðës, bet ër medþiuoklë sotaisë. Þëmë jau îðalosi, snëiga dar nedaug, bet þvierium piedas gali aiðkç matîtë. Ons priðnekëna ër sesëri
vestëis sava Bierë. Je pati ðaudîtë nanuories, galies pasëveizietë i vîru taikloma, mëkloma, ðaunoma. Jug medþiuoklë ne tik tam, ka kuoki þvieri nugalabîtomi, bet
kad këtum pasëveizietomi ër savi paruodîtomi. Anam
tçp pat bus maluono pristatîtë sesë, katra juodënie ni
këik ne prastiau oþ vîrus. Tad tegol so Magdelë pasëtaisa tinkamus drabuþius juodëniejëmou ër kon nuors praðmatnesë vakarou.
Vësa nedielë Liodvëka so Magdelë koities drabuþënie
ër skriniesë, pakol vëskon sosëronkiuojë. Pana toriejë
zoikënuoms pamuðta sëjuona, katrou lioub apsëvëlktë
þëima, so buobotë i svetius vaþëniedama. Tarp këtum
pastrajum aptëka buobotës ëðeigëni rodouji sëjuona, dar
puoniuos Gracholskienës lapu raðtâs ëðsiovënieta. Pakuol
bova svçka ër nepastombiejosi, buobotë anou lioub vëlktëis tik i svarbës ëðeigas vaþioudama. Liodvëkâ ons pasëruodë puotrumpis, bet Magdelë sometë, kâp anon sosiaurintë ër paëlgintë: rçk pridortë platiesni aprumba,
vo tas nebus sunkç, diel tuo, ka panelë îr klëina (liekna).
Pri sëjuona pritaikë jouda aksuomëni kontuðieli ër dailç
sokluostë gelsvâ ðëlkënë skepetelë, katron galies sosegtë
buobotës paduovënuoto sëdabrënë sagtelë. Basëkrapðtëniejint pri siovënë, Liodvëkas galvuo sokuos klausëms,
kaþën, ar buobotë bûtom kontëna, matîdama tçp nepavuoþnç apsëçnont so daiktâs, katrus ana brongëna. Bet
kon bepadarîsi. Jug dabar þmuogaus nebier, vo îr lëkën
anuo dâktâ ër anëi tor tarnautë gîvëisëms. Tçp bova nu
omþiu, tçp bus ër tuoliau. Panuos Liodvëkas jaunîstie
nieks perdaug nelepëna pastrajçs, vo dabar ni tuo tëik.
Ana diel tuo nasielvartava, nuors kartâs lioub pamëslîtë,
ka bruolelis galietom kuoki nauji drabuþi ër anâ nupërktë. Apsëvëlkusi atnaujintâs ër pritaikîtas pastrajçs, at-
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sësveikënëma ceremuonëju oþ paronkës îvedë anon i nedëdëlës gonkas, ëð tën – i pakajo, kor svetium laukë këtë tum nomum gîventuojç: stombi muotrëðka so balto
kiko, ëðstîës jaunëkâtis ër daili panelë. Tatâ bova puona
Kajetuona vâkâ – Muotiejos ër Matilda so puonë Stanislava, mosiet gaspaduoriaus gëmënaitë, katra dabar
gluobuojë vâkus ër rûpënuos nomâs. Pasësveikënos,
(Nukelta i 38 p.)
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sëstuojusi prið zelkuorio, toriejë pripaþintë, ka vëskas pritink. Je matîtom buobotë, rasiet pasëdþiaugtom sava
anûkës ðaunomo. Liodvëka pamëslëjë: vo rasiet tçp
pasëðvëitusi igaus buobotës linksmoma ër „ðarma“ – tçp
nabaðtëkë lioub ivardintë sogebiejëma vësëms patëktë.
Tad so palëngviejëmo tus praðmatnius pariedus sosëkruovë i keliuoniu skrînë, katruos vëita bova didliuojë
vaþë galë.
Ër liekë pana Liodvëka tame didlçjemë vaþie so Gorskiu herbo ont doru apsnegto vëiðkelio par laukus, pru
pakelie pasëtaikontius þmuonieliu gîvenëmus, pruo
bërðtvînus so apðarmuojosçs alksnçs ër berþâs. Pana siediejë tëisi ër pasëtëmpusi. Kuojës bova îsoktas i kailio
pamuðta sëjuona ër apkomðîtas ðëlto gûnë. Apsëvëlkusi
vuovërium kailënâtçs, apsëmuovusi tuokë pat keporelë
so prisegto plunksno, përðtënietas ronkas sosëkëðusi i
mupta (muova), ðaltë nejota, tik dþiaugies þemo þëimuos
saulë ër nematituoms vëituoms. Sene bebova kor nuors
tuoliau ëðsëkielusi ëð nomum, ër ðën mënota nikëik negailiejuos, kad vaþioun i Laumius.
Tarvîda Kajetuona tievuonëjë, apaugusi miediu sëino, pasëmatë ëð tuola. Puonu paluocios pasëroudë besous medinis, þems bodinks so apvalçs onþoulënçs
stolpâs pri paradëniu doru. Këims oþtektënâ platos, ka
karietas ar vaþç be varga galietom privaþioutë pri gonku,
bet kuo nuors praðmatnesnë anamë matîtë nabova. Paðaliûsë palei parkana stërksuojë krûmâ. Liodvëka spiejë,
kad anëi gal bûtë jazminâ ar erðkietruoþës.
Svetium pasëtëktë atskobiejë pats puons Kajetuons,
oþsëmetës ont petiû strielèiaus barva. Ëðtëisë ronka nuðuokosem nu arklë Levuonou, vo paskiau abodo priçjë
pri vaþë, kadpadietom ëðlëptë panâ Liodvëkâ. Puo pa-
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Atsëdiekavuodams oþ ðëlta prijiemëma, sodarîta galëmîbë pavasaruotë
pri Alauða, folkluora ansamblis „Virvîtë“ koncertoun Sudeikiu miestelë
(Utenuos r.) þmuonëms. 2008 m. vërðou – Songailienë Loreta, Gaubîtë
Margarita ër Zajanèkauskis Valdis
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Liodvëka so Magdelë bova palîdietas i ðëlta kombarieli këtame nomum galë ër palëktas pasëlsietë ër apsëgerbtë puo
keliuonës. Pakajava mergelë atneðë erbetas so oþkondo.
Anon atvedusi puoni Stanislava meldë pasëstëprîntë.
Vîrâ ðormoliava këimë, taisîdamuos i medë. Skalëjë ðonis, trîpë ër þvingava arklç, pajotën, ka gaus palënktëniautë.
Varuovâ miegëna ragum ër tarðkîniu skardoma. Liodvëka
pamëslëjë, ka rçktom bruolë paklaustë, a tuo kavalkaduo
bus muotrëðku. Jego nç, ër ana nenuorietom juotë: vîrâ bus
oþsëjiemën, kon ana vëina tën dërbs? Tus svarstîmus nutraukë puonë Stanislava:
– Rasiet panelë tçp pat pageidautom juotë i medë? Matâ,
mûsa Matilda geid medþiuoklë pamatîtë. Mon bûtom drousiau, je ëðleistiuo ne vëina. Puons anuos tievs sakë, ka
medþiuoklie bus dvë puonu puoras ëð sosiedu, bet tëkrâ
tuo nieks naþëna. Að sakîtiuo, ka paneliems juotë rçktom
par pëitus, katrus veðem i medë.
Tuoki tvarka tëka ër panâ Liodvëkâ. Kelës ðaltas adînas
pralçdos keliuonie, tçp gerâ bova pasiedietë jaukemë kombarelie. Tad pasëvaiðënusi erbeto, pakvëitë atçtë panelë Matilda pasëðnekietë. Klausëniejë anuos aple mëðka, katramë
vîrâ medþiuos, aple sosiedu dvarus ër ðeimînas. Matilda pasëruodë besonti ðneki ër govi mergelë, nikëik nesëbaimënonti lig tuol nematîtas Liodvëkas. Ana papasakuojë, ka
medþiuoklës vëita îr netuolëj Barstîtiu, ka ton medë nu senuovës vadën Poukës gërë. Esonti ana dëdëlie ër tonki, tad
vëskuo tën gali rastë: þvierium vësuokiu, vasara ougu ër grîbu
bûn i valës, diel tuo anum ðeimîna ër këtë sosiedâ tën sovaþioun grîbautë, ougautë ër rëiðotautë. Puo tam nusëgaun
pri opës ar kuokë nuors eþerâlë, pasëmauda, pavalga, vo je
bûn graþi pagada, pabûn lig vakara... Liodvëka klausies
ðvîpsuodama. Anâ patëka bajuora Tarvîda doktie. Daili paveizietë, govi paðnekietë, augusi tarp mëðkum, laukum, kalnum, sveta dar nesogadinta, pasakuojë vëskon ið ðërdëis,
dþiaugdamuos, kad anuos klausuos. Liodvëka jota, kad
mergâtë sied so anou, sovësam nesërûpindama, kâp atruoda, nebëjuodama, kad anon ëðjouks ar prikëð kon nuors –
mergelë bova patëkli ligo maþos vâks.
Vëdordëinie ëð dvara pajodiejë kelë vaþç. Vëinamë siediejë puonë Stanislava so kamerdënerio, këtûsë – tarnâ ër
vëriejç, apsëkruovën poudâs, katëlâs, kreþçs ër riðelçs, katrûs bova sokrauts pravënts ër stuotkâ, ka medþiuotoujç ër
këtë svetç galietom kâp reikint pasëstëprintë. Paskou vaþius
juojë Liodvëka so puona Tarvîda vâkâs. Pamatën atvaþiouMes – ið Akademënë þemaitiu jaunima korporacëjës „Samogitia“ folkluora
ansamblë „Virvîtë“. Nu vërðaus: Momkus Benedëkts, Songailienë Loreta,
Bugaitienë Kristina
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jëntius, kelë vîrâ pasveikëna anus, ðaudîdamë ëð strielbu. Jau
degë lauþielis. Ont snëiga drîksuojë eiliems sogoldîtë zoikç,
lapës – medþiouklës laimëkis. Raitelç nuðuoka nu þërgum, ër
greitâ isëmaiðë tarp këtû. Puons Kajetuons prëstatëniejë Liodvëka sava kaimînams, tarp katrum bova puonë Navidanskienë Izabelë ëð Barstitiu, puonâ Strumskç ëð Poukës ër kelë këtë
svetç. Vîrâ dþiaugies, ka medþiuoklë gerâ pavîka: krëta bënt
poura deðimtium zoikiu ër lapiu, vëins dëdëliausis ðerns so jouduoms ëltiems, katron paðuovë puonâtis Levuons, tad anam
daugiausç ër pagîrëmu atëteka. Bet bruolis bova laimings ne
tik diel tuo. Ons pasakuojë Liodvëkâ, kad matës brëidi so
poikçs ragâs, tik nieks i anon nepataikës. Oþtat radës eglînë
dëdëliausius brëidë ragus so vëso kaukuolë – matit, nabags rojuo bova sobadîts, vo rasiet ër ëð senatvës ëðtëisës kuojës.
Pakuol vësë ðormoliava aple lauþa, tarnâ patëikë pëitus.
Paprastë valgç, sotaisîtë dvara kokuoriaus, Liodvëkâ pasëruodë
dëdlç skanë, rasiiet diel tuo, ka laukë pri lauþa, rasi diel tuo,
kad vësë medþiuoklç bova gera ûpa. Puons Kajetuons vîrus
vaiðëna arielko, puoniuoms siûlë ëð Klaipiedas parveþta rauduona vîna. Liodvëka stuoviejë pri lauþa, dþiaugdamuos nu
anuo sklindontë ðëlomo ër lëipsnum plastiejëmo, kumet pri
anuos atëjë puonë Izabelë so Matildo ër pasiûluojë pajuodënietë puo apîlinkës. Napartuoliausç esous didliesis Barstîtiu
kûlis ër Alkas kalns so naoþðalontio ðaltënio, katrum panele
Liodvëka tikriausç nier matiosi. Þënuomâs, þëima tuo graþoma nedaug – medç ba lapu, laukâ puo snëigo. Bet þemë
jau gerâ iðalosi, viepûtiniu dar nier, tad þërgâ nepavargs. Pajuodënietë pasëðuovë ër Tarvîdâte so puoniuos Nevidanskienës doktërimis. Liodvëkâ atruodë, ka atsësakîtë nepaduoro. Tam prîtarë ër bruolis, diel vësa pëkta karta so muotrëðkuom pasiûsdams ëð sava bûrë puora vîru. Pakuol apveiziejë
vësas induomesnës vëitas, pana Liodvëka geruokâ pavarga –
nabova pratusi ëlgâ rëstë juotë. Tad ont gala papraðë, ka kompanëjë nebgrîþtom pri lauþa, vo soktom tëisç i Laumius. Tam
pritarë ër puonë Izabëlë, sakîdama, ka jau ër medþiuotuojë
bus ëð pamëðkies ëðjuojën.
Grîþos i dvara, i ton ðëltouji kombarieli, pana Liodvëka
pasëjota pavargusi ër sostîrusi nu ðaltë. Staigç panuoriejë atsërastë Salontûsë, sava pakajou, nusëmestë kailënius ër vëso
ëlgio ëðsëtëistë luovuo. Pîkteliejë pati ont savës, kad oþsëgeidë neëðpëlduomu dalîku. Magdelë laukë anuos, ëðtaisiusi ont
krielu ëðeigënius drabuþius. Nutraukusi nu panelës kuoju keliuoniu korpës, ðëltâs delnâs trînë sostîrosës piedas, pakuol
tuos atsëlçda. Iveikusi savi, pana Liodvëka apsëvëlka atsëveþ(Nukelta i 40 p.)
Mes – ið Akademënë þemaitiu jaunima korporacëjës „Samogitia“ folkluora
ansamblë „Virvîtë“, mûsa vâka, artëmiausë þmuonës. Nu vërðaus: Sadauskis
Þilvëns, Songailienë Loreta , Valanèiauskâtë Anelë, Valonèiauskienë Milda,
Valonèiausks Duonats, Momkutë Gabrielë, Zajanèkauskâtë Adelë
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Folkluora ansamblë „Virvîtë“ naujë 2008-ûju metu kûrîbënë sezuona
atëdarîms þornala „Þemaitiu þemë“ redakcëjuo. 2008 m. rogsiejis

(Atkelta ið 39 p.)
tus pastrajus, apsiavë lengvâs batelçs. Magdelç atruodë,
kad Liodvëkâ rçk ëð naujë soðokoutë plaukus, matâ,
kouds puo keporë bova sosmegës ër ëðsëdraikës. Liod40

vëka dûsaudama pasëdevë tarnaitës valç: „Rçk pakëntietë, rçk pakëntietë, jug negalio prið svetëmus pasëruodîtë
kap kuoki laumë“. Vuos anuos spiejë apsëtvarkîtë, ka
atejë Levuons so puono Kejetuono vestëis Liodvëkas pri
stala.
Didçjemë pakajou, katron salë vargo ar galiejç pavadintë, svetç jau bova sosërinkën. Liodvëka so Levuono
pasvadëna ðalëp nomum ðeimininka. Pri këta anuo ðuona siediejë puonë Izabelë so kaimînâs ar gëmënaiteç, katrum Liodvëka nepaþënuojë. Tuolëmâjemë stala galë bova sosëspëitusi jaunûmenë – Tarvîdokâ so sava vëinmetçs. Tarnâ zojë aplinkou stala, neðiuodamë valgius ër
pëlstîdamë vîna ar stëpresnus gierëmus kuoþnam pagal
nuora. Përma ëðtarmë, þënuomâs, pasakë nomum gaspaduorios, dþiaugdamuos tou laimingo dëino ër malounium svetium bûrio, pagerbosio anuo skrumnë boveinë. Liodvëka klausies nulçdusi akis, idiemç sekë puona
Kajetuona kalba ër toriejë pripaþintë, kad ons ðnekiejë
sklondç, þuodiu napritrûkdams ër nepasakîdams nieka
nerçkalinga. Pabaiguo ons vësum papraðë pakeltë taurës
ër ëðgertë. Këimë bova gërdietë pîðkënont ëð strielbu –
tatâ jiegerç, lauèëjë ër varuovâ ðaudë puonu garbç. Vëskas vîka kap vësumet panaðiû dvarieliu baliûsë. Svetç
valgë, gierë, vëins këts, ðeimëninka papraðîts, sakë prakalbas, bet tuokiuos linksmîbës ër valës, kap pri lauþa,
èe nabova. Panelë Liodvëka ton jota vëso kûno, tad gûþies ër vës galvuojë, kâp rçks kelës adînas ëðsiedietë so tâs
svetëmâs þmuonim. Jug diel anuos ër bruolë bovëma
tëi þmuonelç jautas ligo sogautë. Përma karta sosiedën
oþ stala so kaðteliuona palëkuonçs, anëi naëðmana ni kon
ðnekietë, ni kâp apsëçtë pri tuokium vuoþnum svetium.
Matît, kërb anum galvuos baimë ër nuolonkoms prið
aukðtesnius oþ savi, matît, spaud gieda diel nepertekosë
sava gîvenëma ar nugostavëms, ka tas oþkompë balios
palëks prastus prisëmënëmus pakvëistëisëms. Anodom
so bruolio rçktom palaikîtë bendra kalbas. Levuonou
tas vîka nebluogâ, vo Liodvëka negaliejë savës parlauþtë,
tad tîliejë, akis i turielka nudûrusi, valgi knebëniedama.
Bet ëð palëngvo nu stëklum, ragum ër tauriu këlnuojema svetç apkaita. Ëð palëngvo klegesîs pripëldë oþstalies toðtoma. Jau ðnekiejë terp savës puo do, puo tris,
galvas sokëðën, kou tuoliau, tou tronkiau. Liodvëka dabar
atsëtëisë ër pruo primerktas blakstienas stebiejë parauduonavosius veidus, soþëbosës akis, þiuopèiuojëntës bornas.
Kâp tik tumet puons Kajetuons, atsëstuojës so pëlno taurë, papraðë vësus aptëltë ër pradiejë tuokë ëðtarmë:
– Nuorietiuo ðin vakara þemâ nosëlënktë anuos maluonibç panelç Liodvëkâ, diekavuodams, ka nepabûga
tuolëmuos keliuonës ër teikies pagerbtë ðius nomus sa-
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Levuons pasëruodë ëðrauduonavës ër linksmos.
– Kâp jautas mona guoduotëna sesë?
– Bruoli Levuonâ, – rimtâ ëðtarë Liodvëka, – bûk
maluonos, padarîk tçp, ka að galietiuo ëðvaþioutë
nomëi.
– Þënuomâs, ëðvaþiousi, sesë. Vësë ëðvaþiousem. Bet
tçp onkstëi këltë nepaduoro. Ëðgersem dar kafëjës so
pîragâs, matiau, puonë Stanislava tou rûpënas.
– Ak , Leo, – melstë meldë Liodvëka, – bûk tuoks
gers! Mon oþteka tuos komedëjës pri stala. Nebnuorio
nieka matîtë, nieka sotëktë, so nieko ðnekietëis. Að pavargau... Tëik pavargau, ka galio apsëaðaruotë vësëms
matont. To sugebi vësus rçkalus poikç sotvarkîtë, tavës
klausîs, tavës napasmerks, – ikalbëniejë anou sesou.
Matit, Levuonou anuos meldëms pasëruodë rimts.
(Nukelta i 42 p.)
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Tarptautënëmë folkluora festivalie „Baltica 2008“ koncertoun „Virvîtës“
folkluora ansamblis (ðuok Leliuga Andros ër Gaubîtë Margarita)
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va apsëlonkîmo. Dëdlç geistiuo, ka ðvëisiuojë panelë ëð
Laumium ëðsëveþtom maluonius prisëmënëmus ër atsëlonkitom ðiûsë nomûsë tonkiau. Tad praðau guoduotënus svetius pagerbtë ðvëisiausë panelë ër ëðgertë i anuos
svçkata.
Pri stala siediejë svetç, brazdindamë krieslus, tarðkindamë stuotkus, soskata atsëstuotë. Vëins këts soðoka „Vivat!”. Klausîdamuos puona Kajetuona þuodiu, Liodvëka
rauduonava ligo kuoki ouga, vo, vësëms stuojëntëis, pamëslëjë, ka bûtom dëdëlë laimë ðiou muomënto prasmegtë puo þemë ar bënt jau puo stalo. Bet ër anâ teka atsëstuotë diel tuo, ka puons Kajetuons tëisë sava taurë sosëdauþtë. Këtë artiau esontis svetç sëikë tuo patëis. No, ër
kas anâ belëka darîtë? Reikiejë atsëstuojos padiekavuotë
nomum ðeimëninkou oþ pakvëitëma ër maluoni prijiemëma, oþ galëmîbë pamatîtë Laumium dvara ër poikës
anuo apîlinkës, oþ paþinti so maluonçs anuo vâkâs, îpatingâ so panelë Matildo, kontrç draugavosë so anou, ëðtësa dëina. Liodvëkas þuodç davë dingsti viel pripëldîtë taurës ër ðin karta ëðgertë oþ jaunûmenës svçkata ër laimë.
Puo nekoriuo laika tvarka oþstalie pradiejë ërtë. Vëins ðaukë ðnekiedams, nedëdëlç beveiziedams, ar kas
anuo klausuos, këts knapsiejë, galva vuos ne i tuorielka nulçdës. Ton stebiedams, puons Kajetuons
vîrams pasiûluojë rinktëis ðalëp esontemë pakajou parûkîtë ar tabuoka paðniauktë, vo rasiet ër ëðçtë i këima pagado pasëdþiaugtë, grîna uora ikvieptë. Tou
tarpo anuo maluoniuojë pagelbininkë puonë Stanislava pakvëitë puonës, panelës ër vësus këtus nuorëntius pakaðtavuotë patiuos keptum pîragu so erbeto ër
kafëjë. Pasënauduojusi sombrûzdio, Liodvëka nuoriejë sproktë i anâ skërta kertë pas Magdelë. Bet pabiegtë nu vësum nepavîka. Priejusi puonë Stanislava
pakvëitë anon pri erbetas. Liodvëka diekavuojë vësçp
nu tuos priedermës ëðsësokëniedama, sakîdama, ka
nuor bënt mënotâ pabûtë vëina ër netroksënti atçtë...
Vo puonë Stanislava paþadiejë par ton laika pakluotë
panelç luova, ka galietom ëðsëtëistë ër pasëlsietë puo
tuokiuos neramiuos dëinuos. Panelë Liodvëka viel diekavuojë, tvërtindama, kad ana nier pavrgosi, tik nuorietom ðëik tëik atsëpûstë. Ëðlçdusi Stanislava, jiemë
soktëgalva, kâp priðnekintë bruoli, ka greitiau vaþioutom atgal i Salontus. Teisîbë pasakios, Levuona ketënëmu ana neþënuojë. Taisontëis i keliuonë, ons neaiðkëna, ar nakvuos, ëðsëtarë tik tëik, ka „bus matîtë“.
Bet dabar Liodvëka nuoriejë kuo grçtiau ëðtrûktë ëð
tuo toðtë ðormolë, ëð apsëgiërosiu draugëjës. Þënuojë
– jego ër atsëgols, vës tëik neoþmëgs. Tad pasiuntë
Magdelë soëiðkuotë ër atvestë bruoli.
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Pagalvuojës atëtarë, ka papraðis puoniuos Stanislavas saldës vaiðës atneðtë èe, i kombarioka. Vo pats tou tarpo
lëips pakinkîtë arklius ër ëðlçs abëdvë muotrëðkas. Diel
vësa pëkta pasiûs puora raitum vîru, strielbuoms ginkloutu, matâ, pakelie gal pasëtaikîtë vëlkum ar kuokium
razbaininku. Vo puonou Kajetuonou pasakîs, kad sesërç oþejë mëgrenas priepoulis, îprasta bajuorëðka stuona muotrëðkûju lëga...
Ër Ðëtâ dëdiesis vaþis, vuos vuos keli sëikdams pavaþuoms, viel liekë par baltus laukus, tik jau i Salontum
posë. Pana Liodvëka viel siediejë anamë, i sëjuona ër
gûnë ivîniuotoums kuojuoms, lig ausum oþversto kailënâtiu apîkaklë. Naktës bova tîki, dongos priþemiejës..Pruo debesis kumet ne kumet lioub kîðtelietë pëlnatës. Linksmîbiu ðurmulîs ër ðaudîms nutuola, aptîka.
Tën lëka þmuonelç, savâp laimingë so sava mëðko, pëlaliems, kûlçs, steboklingâs ðaltënçs, pasakuoms aple laumës ër nelabûsius... Pana Liodvëka ðërdie jota, kâp tvërtâ
anëi îr prisërëðën pri tum vëitu, katruos gëmë, auga ër
daugkas vësa sava omþio nugîvena. Kâp anëms ër ne42

Að eso Vilios ër mon jau trîs metokâ...

pakîrst tëi patis vaizdâ, tuos patës vëitas, tëi patis oþsëjiemëmâ?! Jug puonâtç Tarvîdâtç nier bovën ni Mintaujuo, ni Klaipieduo, naðnekont jau aple Vëlnio. Bet
klausîdamuos jaunuosës Matildas, Liodveka naëðgërda,
ka ana diel tuo sielvartautom. Kad pri tuokë padiejëma
priprastomi, matît, rçk gîventë ëlgâ vëinuo vëituo, nesokont galvuos diel pasaulë, katruo to nesi matës. Pagalvuojusi aple savëm, Liodvëka toriejë pripaþintë, kad
ana jau ir pagadinta. Ana truoðka tuo nematîta pasaulë.
Tik bieda ta, ka tën papoulusi, pasëjota svetëma, nerçkalinga, pajoukuos verta... Lîgindama sava gîvenëma so
këtum þmuonium skrumno bûvio, peikë savi: kuo ana
biedvuojës, ka Salontûsë pakîriejë, kad tën ir liûdnâ ir
prastâ? Ar ne pati kalta, ka þmuonium neëiðka, nemuok
so anâs draugautë, neapveiz artëi esontiû poikium, vësëms þënuomu vëitu?
Keliuonë þëimëðko kelio atviesëna ikaitosë panuos galva, sluopëna ër sklaidë oþplûdosës sunkës mëslës er bjauri
ûpa. Atsëmindama nesenç matîtus vaizdus puona Kajetuona dvarë, daugeli dalîku jau galiejë vertintë ramiau.
No, kad ër ton sava ëðtarmë pri stala. Dabar pamëslëjos,
anâ nebatruodë, kad bûtom ðnekiejusi nevîkosç ar ne
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Liodvëka atsëdoksiejë ëð gëlomuos. Jug ne tuokë artoma ana truoðka. Atrëmtë galva i patëkema vîrëðka pieti,
stuovint prisëglaustë... ër jostë, kad tor apsauga vësûsë
gîvenëma vargûsë, ër þënuotë, ka nier vëina, ka nikumet
nabus palëkta, apgauta... Tuo dabar nier. Rasiet, nikumet ë nabus. Bet kas anâ gal oþdraustë aple ton galvuotë?
Tad ar verta bova trënktëis i Laumius? Mosiet, verta... Vën diel tuo, ka pajostom, kuokëi mîlë îr nomâ.
Ðëtâ parvaþious i sava kampa, îprastâ kveponti, ðëlta,
rîtuo, tikç atsëkielusi par parkanuþingsnious i baþninèë,
rasiet pasëðauks puona Jûzopa pasëðnekietë. Rasiet atsësies pri klavesina, kad prisëmintom vëina këta jaunîstës
meliuodëjë. Ër tëkrâ pasëvaiðins tabuokas þiopsnelio, puo
kam galies paskaitîtë knînga ar naujëiji kalënduorio.
Këta dëina puo keliuonës panelë Liodvëka atsëkielë
vielâ. Atsëgolusi ëlgâ nëoþmëga diel tuo, kad kuojës bova sostîrosës i leda. Oþsnûda tik paritie ër sosapnava omþënatëlsi buobotë. Ruoduos, atsëdûrë keistamë bodinkë, ligo jaujuo, ligo svërnë. Ons bova be lobum, rasiet
diel tuo atruodë dëdëlç aukðts. Baltava naujë eglënç kazëla, puo katrus ont stuorum ðniûru kîbuojë paveikslos.
Asluo stuoviejë kelë soulâ. Ont vëina siediejë kosko
apsësiautusi muotrëðka. Neþënë diel kuo Liodvëka nuçjë
ër atsësieda ðalëp anuos. Tik tumet atpaþëna, ka tën sied
anuos babunçlë, laikçdama ronkuos tabuokerka.
Grîþteliejusi i Liodvëka, apsëdþiaugë
(Nukelta i 44 p.)
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vëituo. Juk ne tas ðnekiejëms anâ ûpa pagadëna. Vëskon
sojaukë puona Kajetuona elgesîs. Pabengusi sava kalba,
pamatë, ka gaspaduorios, sojiemës par dëlbi anuos kairë
ronka, kel aukðtin. Ër tik pajotusi anuo oustu dîgoma
ont përðtu, sosëvuokë, kad ons boèioun anus. Pana sogniauþë përðtus ër vuos sosëlaikë so pëktomo neatplieðusi
ronkas ëð vîrëðka letënas. „Tuo tik ër betrûka!“ – pamëslëjë, grçtâ siesdamuos. Kuoks nelabâsis anon pakosuojë stuotëis? Jug galiejë siedietë kap siediejusi. Paveiziejë skersuoms i bruoli. Tas ðvîpsuojë, nuusi pakielës,
ër laikies sava krieslë kaip îdëigts. Tiktâ tumet, ka oþstalie vësë ðëik tëik apsëramëna, Levuons atsëstuojë ër paaiðkëna, ka anuo sesë îr tîki ër skrumni asaba, ër tuoki
vësum anâ ruoduoma pagarba tëkriausç pasëruodë nepelnîta. Bet ons dþiaugas, kad sesë pati pasakë þuodi këta garbëms svetems, kas ruoda, ka vëiðnagë ðiûsë nomûsë anâ ir maluoni.
Ton vëskon prisëmindama, panelë Liodvëka joukies
ëð sava pasiotëma ër miegëna soprastë, diel kuo tas vëskas tçp sojaukë anuos dûðë. Jug daugîbie baliu ër soëjëmu, katrûsë anâ teka bûtë, vësuokium kalbum ër nusëðnekiejëmu bova gërdiejusi tëik ër tëik, ronkas – ër ne tik
ronkas – boèiuojëntiu vîru tçp pat natrûka. Bet tën ana
lioub stebietë tas komedëjës ëð paðalies, kartâs joukdamous, kartâs pëktindamuos. Matâ, kâp negal ëð þmuonium èîdîtëis. Dabar pati tuokemë padiejëmë atsëdûrë!
Vëskas dar bûtom posë bieduos, alë tëi dorou oustâ...
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– Kâp gerâ, vâkâli, kad atejç.
– Sakîk, babusia, kor èe vedvë esav? – nikëik paklausë Liodvëka.
– Esav vedvë naujuojie Muosiedë baþninèiuo. Matâ,
ontâ ðvënta Jûzopa abruozds pakabînts.
Liodvëka paþvelgë i paveiksla, kîbonti ont ðniûru.
Bet nikuokë ðventuojë nematë. Bova tën numaliavuots
moþëks, apsëvëlkës pëlko ëlgo jopo, so ablio ronkuosë.
– Kad mon ta vëita sovësam nepanaði i baþninèë, –
pasakë Liodvëka buobotç.
– Ër mon nepanaði, – prîtarë ta. – Bet èe tëkrâ ka îr
Muosiedë baþninèë. Jug pati matiau, kâp anon pradiejë
statîtë, ër ketoris ðimtus muðtëniu taleriu fundëjau anâ.
Tik diel kuo anuos nikâp nebëng statîtë? – sielvartava
buobotë ër pradiejë krapðtënietë sava tabuokerka. – Sovësam tabuoka pabëngiau. Ar to kartâs, vâkâli, netori
pri savës bënt biðki tabuokelë?
– Ne, babunçlë, netorio. Bet ar valno baþninèiuo aple tabuoka ðnekietëis?
– Teisîbë sakâ, vâkâli, nevalno. Baþninèiuo rçk puotërus kalbietë.
Ër buobotë pradiejë melstëis:
– Tievë mûsa, katros esi dongou, ðvënts Tava vards,
atçk karalîstë Tava, bûk valë Tava, bûk valë Tava, bûk
valë Tava…
Panelë nusëdîvëjë: diel kuo buobotë vës tus patius
þuodius kartuo, negi bûtom puotërus oþmërðosi?
Bet buobotë ligo skaitë anuos mintis:
– Neprasëmanîk, naoþmërðau að puotëru. Kalbiek
karto so monëm, diel tuo, ka neoþëlga tuo tau patç
dëdëlç rçks…
Liodvëka nuoriejë paklaustë, diel kuo rçks, bet nebspiejë – atsëboda.
Vësa dëina neëðejë anâ ëð galvuos tas sapnos. Përma
karta puo buobotës smertë anon sosapnava. Ër kon galiejë reikðtë pasakîms, kad anâ puotëru patç rçkçs? Kas
galietom ton paaiðkintë? Atsëmënë puona Jûzopa þuodius: susapnousi buobotë tumet, ka rçks anuos patarëma ar pagelbas... Nç, tor anâ sosëtëktë ër pasëðnekietë
so Jûzopo. Tik ka dëinuos jau maþâ belëka, nabsospies
ðin vakara. Rîtuo, ka Magdelë atçs luovas kluotë, lëips
paðauktë puona Jûzopa i parka, abodo pavâkðtiuos, pa-
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sëðnekies. Juodënietë pana nenuoriejë – kuojës ër nogara tebskaudiejë nu vakarîkðtës.
Tad, atejos Magdelç, praðneka aple sava nuora sosëtëktë so puono Jûzopo.
– Kaþën, ar pavîks? – suabejuojë Magdelë. –Anuos
maluoîibë panelë dar naþëna, ka puons Jûzops serg. Dvara
muotrëðkas pasakuojë, kad ëð luovas nebkel, ni vâkðtiuotë, ni ðnekietë nebgal. Bova ëð Nasrienu liekuorio parveþën, bet tas bûk tatâ sakës, ka konega parvestom. Vo
ons pats nikuo padietë nebgal...
– Rîtou eisio aplonkîtë lëguona. Gausi moni palîdietë, Magdelë.
– Kâp panelë prisakîsi.
– Rîtuo ið rîta abëdvë nueisiav ont Mëðium, pasëmelsva oþ Jûzopa svçkata. Vo grîþdamâs oþsoksiav i anuo
bota.
Dar nepraðvëtos Liodvëka atsëboda nu varpa skombiejëma. Skobënâs ðuoka ëð luovas: tuo tik betrûka, kad
Mëðës prameiguotom. Þvilgteliejë i dzieguorio. Tas ruodë ketvërta adîna rîta. Vadënas, skombëna ne Mëðiuoms.
Ana dar këik pasëklausë, bet nieka nabgërdiejë. „Matit,
prisësapnava“, – pamëslëjë viel goldamuos..
Ðeðta adîna Magdelë prisëstatë pri panelës palîdietë
anou i baþninèë.
– Rçktom oþçtë i vëralënë, pajimtë kon nuors skanesnë lëguonou, – balso pasakë panelë Liodvëka.
– Kad jau nabrçk, maluoninguojë panelë. Puons Jûzops ðiou nakti pasëmërë, omþëna atëilsi anam. Gers bova
þmuogos...
Liodvëka pajota, kad aptema anuos akis ër galva pradiejë soktëis. Stuoviejë nejodiedama aslas vëdorie. Stuoviejë ër jautë, kâp dar karta vëskas, kas geresnë bova anuos
gîvenëmë griûn. Puona Jûzopa nebier... Nabrçks anâ ni
palivarka, kor galietom tvarkîtëis karto so anou. Nabibus ë pasëjuodëniejëmu, ðërdingu paðnekesium. Kâp dabâ
rçks pradietë viel këbtëis i gîvenëma? Ar ana pati îstëngs
kon nuors pakeistë sava liekëmë tçp, kap nuorietom?
„Bûk valë tava…Bûk valë tava…“ – sapnë gërdietë þuodç
vës skombiejë ër skombiejë anuos galvuo, parsëpindamë so varpum dûþçs.
Vërð Salontum miestalë ër dvara valdum sunkç brieðka
rûðkans þëimuos rîts...

