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Portëgrapëjuo – Rudîs Edvards. Portëgrapëjë ið E.
Rudë arkîva

RUDÎS
EDVARDS
ër anuo apsakîmâ

RUDÎS EDVARDS – pats pruoduktîviausius ir vëns ið talëntingiausiu ðiû dëinû
þemaitiu raðîtuoju, katros raða þemaitëðkâ
(lietovëðkâ tçp pat). Përmuoji þemaitëðka knînga, katrou iðleida redakcëjë
„A mon sakâ?“, bova E. Rudë apsakîmu
rinktënë „Kuotrë“(Vilnius, 1996). E. Rudîs
plietuo sena, bet ðçs laikâs jau primërðta þanra – pasakuojëmu apsakîma. Tonkç
tas apsakîms E. Rudë kûrîbuo panaðus i
nuovelë.
Neapsakuomâ graþë E. Rudë gamtuos
apraðîmâ. Skaitâ anus ër atruoda, ka karto so autuorio parsikeli i anuo vaikîstës
metus, matâ tou paslaptinga Bartovuos
opës pakrontiu, Muosiedë (Skouda rajuons) gîvenëma. Autuorios tonkç sava
prisëmënëmâs grîþt i vaikîstë, so nostalgëjë ër dëdëlë pagarba pasakuo aple senouji kaima, karto aiðkç atskleisdams, këik sunkç bova tâs laikâs iðgîventë. Aple
vëskou tou – ër Edvarda Rudë sakîmë
„Mûsa Joudë“, katros përma karta bova
iðspausdints apsakîmu rinktinie „Kuotrë“.

MÛSA JOUDË
Mûsa Joudë mûsëðkë palëka, ka mon bova dâ tik
vëinioulëka metu ër kumet tievs so muotino vëina poikë vasaras pavakarë anou parsëvedë „ið miesta“, vo
sakont solig teisîbç, nu tuos posës, kor bova miests.
Parsëvedë ër atsëduksiejë, juk Joudë bova përkta nebrongç ër, kâp mon ruodies, ne ið torgaus. Torgos liuob
bûtë panedelnikâs, vo Joudë bova parvesta ketverga
pavakarie. Ið kalbû sopratau, ka tou Joudë augëna kaþkuoks ûkininks, ka anou toriejë varîtë i skerdîkla ë ka
„virðininkâ“ pasëgailiejë tuokë poikë gîvolë ë, þënuodamë, ka mûsa ðeima vuos sodor gala so galo, pasiûluojë nusëpërktë. Vo ta ðeima neuþëlgo dar toriejë padëdietë veino, pënktoujo, vâko. Vo kuoks gîvenëms,
ka aug pënkë vâkâ ë kâ anëms nier atsëgertë pëina,
þënuojë vësë, matîtë, ë virðininkâ.
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Kûtalë tievs jau bova sorëntës onkstiau, ë pagal plana anuo toriejë oþtektë vëitas karvç, arkliou, avç so
dom jierelçs ë trimsketoriuoms kiauliems. Ont kûtalës
vërðaus vasara liuobam prigrûstë ðëina, vo sëinas bova ðëltas kâp geruo truobuo; ið ðiaurës posës bova
sokërstas ið stuorû roustu, vo këtuosës – ið stuorû lëntû. Joudç mûsa kûtalie toriejë bûtë ë gerâ, ë ðëltâ.
Tujau po kara tievs bova gavës oþ poskëluometrë,
soðaudîta þîda sklîpë, do aktaro þemës ë, gerâ nebatmëno, a tiktâ ne ketoris Nevuotiûs, pri Deinininka opalë, oþ posontra këluometra nu nomû. Nevuotëðkë mûsa
þemë vëino galo riemies i vëiðkeli, vo ontroujo – i Nevuotiu kaima ðonkeli. Tas ðonkelis ðakuojies nu dëdliuojë këlë ë teis mûsa þemë nu anuo jau bova tuoluokâ atsiknuojës.

