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nudrëbë. Vo mënks viejielis, ka ë nuor prîð vakara paþadintë artus ið mëiga, nieka negal padarîtë. Vaguos
pëlkou ondëns iðsëëlgë þemës grumstâ, kâp þalës gîvatës praded ðliauþte þliûgiu pînës, moðas pro buruoklapius i vërðo vëina këta balonda arba dîgiuojë osnës.
Ið alksnînâs pasëðiauðosë slienë, ið spindolçs paauksintu tarpðakiu, vakara driegnomo ë ramîbës saldomo
sovilgîts varv kikëlë tilindþiavëms, dëdlç nedrousç praded ont vakara taisîtë balsa ë lakðtingala. Jau ðimtâs
kartu eso gërdiejës anuos gëismës, bet kuoþna karta,
kâp ë dabâ, klausaus lîguo bûtiuo iðgërdës anou përmouji karta. Kas duo balsa keistoms, kad lîguo ë þënâ,
ë sopronti, vo, kâ oþgëid, atsëklausîtë negali. Kâ jau
isëklausâ, ruoduos, ka vësâ ne uors vërp, vo ið dongaus bërst skombou leduokðnç, pro ðakas varv ðëlts
ë gaivënaus ondou ë malðën tava, musintâs, dviju nedieliu dîkomuo iðkëntieta truoðkuli. Vësos uors prisëpëldës kaþkuokiû virpiejëmu, ið katrû kuoþnos atgarsis
ë atspalvis tuoks medingâ suodros ë kvapnos, kad çt
kiaurâ par galva, ðirdi ë vësus këtus paðalius. Tûs balsûs skomb ë mëðka þaloms, ë spindolio þîdonti lauka
rasa, vësos vasaras rîtmetë gaivoms ë kvapâ. Ë vëskou tou, kou pasakiau, ë kuo nemuoko pasakîtë, sotelp i vëina lakðtingalas geismelës skombesi. Tik
klausîkës, kâp bërst ið dongaus pavasarë pabaiguos
laukû, þëidû, kvapû perlâ, stebuklingâ pavertë tarp miediu ðakû vërpontë lakðtingalas gëismë. Tiktâ klausîkës!..
Jau bëngas karðta vasaras dëina, çtont þuolînâs pajunti vëlkðna gaivoma. Jau ë naktëis vabalâ, ë vësuokiausë zërzalâ, iðsëruopðtë ið þemës urvieliu ë plîðiu,
ið driegnû ðiukðlînu, këtû pavieðiu. Ontâ kâp nerami
naktëis lëipsnelë nuliekë margaspalvë geltuonio oþsëdegusi nedëdlie pleðtikie, vo anâ ið paskuos – ë ontra. Unt pluona ë ëlga smëlgas stëiba, apkabënës anou
kibiuoms letënuoms, iðrieblën siaurasparnis naktëis
drogîs so oustâs. Vo kâ praded liektë, lîguo vësâ nemuokiedams, tëisç ë vîtor vîtor dëdlçs vingçs ë viel
tëisç, ë vîtor vîtor... Vo gal anam par ëlga dëina par-

kaita nedëdlie galva, vo dabar nuor atsëviedintë ë diel
tuo èe prîð mona akis mondravuo?
Jau atsëgava ë þalë plievasparnç mosolâ – anû ne
maþiau kâp deðimtës siûbov po alksnë ðakuoms geltuonuo beuþsëleidontës saulës spinduliû vieduoklie –
tâ i vërðo, tâ i apatë ë viel ið naujë. Ë tçp adînu adînas
– kâp ë nenuvargst. Tebzërz po medio ë dëdliausis
dëinuos sauliekaitas bimbals, katros tçp vîkosç zvëmbën sparnâs, ka stuov uorë kâp prikalts, vo po tuo
kâp kolka ðaun i katrou nuors posë, ë jau tuo vëituo
nieka nebier. Bet nenusëmink, po keliû akimirksniu uns
ë viel zvëmbën milimetros i milimetra tuo patiuo vëituo
ë viel kâp prikalts, kâ po keliû sekundiu viel vëskou
pakartuoto ið naujë. Pro pat nuosi joudo brûkðnio nuþaibou dëdëlës joudas musis, sava kelçs be parstuojë
zvëmbën vësuokëi vabalâ. Saulelç dâ þemiau nukrëtos,
renkas i sava bûrelius patîs maþiausë gîvç – vësuokëi
maðalâ ë moselës. Kâ isëveizi, anei irgi sokas joudo
kamulelio ë, keik tik vieka betor, draskuos tarposavie.
Vo Joudë, jau vësâ atðalusi nu dëinuos karðtë, dar
daugiau inink i þuolë. Tik sok lëiþovio, tik ðlëmðt. Að
neskobo, skaitau aplink Levina ë Kiti, pasëþvalgau, pakelo karvë ë viel skaitau. Nuspaudë akmou rëitus ë
oþpakali, soklumpo unt þuolies, sosërëito i kamuli – ë
laps po lapa, ë laps po lapa. Vo kâ viel pakelo galva,
jau ë naktës èe pat besëglaustunti, bet uorë dâ siûbou blezdingas, ë jau drousiau èiauðk lakðtingalas, vo
i blauzda, vëskou oþmërðës ë inërtës, kimb jau vëns
këts koisis. Çto pas Joudë, trauko mëita, tempo i griuovi. Judiesiav ont nomû. Tego çt ið lieta, kâp pati karvë
nuories, að skaitîsio ë krutiësio pasëstuoviedams. Kâ
so Joudë pasëruodau pri truobuos gala, mama jau lauk
so viedro...
Kartâs karvë liuobam ganîtë tûs dvijûs aktarûs, katrëi bova artiau. Èë bova iduomiau – vësâ netuolëi bova gerû sosiedu suodîba, vo anuo – mûsa klasiuokë.
Ganîkla bova pri pat mûsa þemës rëbuos. Parlipi par
plati kanala, po tuo takielis çt i deðënë, vo, ka
beçdams pasësoki i kairë, tujau pat atsëduri pri dëdlies nupilkiejusiuom ë viejë nugaloustuom lëntuom apë-
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pierîtas ë skëiduom dengto stuogo darþënies. Tavi pajotës tujau pat praded vumbrîtë bjauros ë pëkts, ni ðeimininka neklausous gelsvâ roda plauka ðou. Èe bova
dëdliausë þardëina, po katrou liuob ganîtëis ciels polks
baltû þousû. Bet vëitas, nuors þousû ë geruokâ apterebîtas, oþteka ë mums. Vo jç ë èe nebiðsëteksem,
galiejç nutriestë ë oþ truobuos, katrou kelë ðonèë medç
skîrë nu darþënies.
Galiejë liektë ë dâ tuoliau, kor pëlkâ þaliava, vo kâ
liuob praþîs, liuob dûloutë violetëniem spalvuom smailevërðûnç neaukðtë vërþînâ. Anei kas këlë þingsnç dar
bova apsëkaiðiuojë ðvëisç þaliuom vaivuoru ðakeliem.
Kâ dûksem, liektë kâp gal grçtiau ë mëkliau trokdë
vërþînu akmenis, kopstâ ë dar pasiotës tu virþiu ðakieliu aðtroms. Anuos i blauzdas liuob këbtë ni keik
ne maþiau kâp mûsa kaimîna pëkta kalë. Bet mes bovuom ðaunës mergelkas ë dar ðaunesnë vîriokâ, tâ nieka tuo neveiziedamë galiejuom pridarîtë dar ë ne tuokiû dalîku. Mums daug svarbiau bova, ka laiko sosërinkto mûsa kompanëjë – bûrîs vâkû, katrei gal nikëinuo netrokduomë lakstîtë, slapstîtëis arba oþsëjimtë
kuokçs këtâs þaidëmâs. Liuobam bûtë nu liekëma parkaitë, linksmë, rauduonâs þondâs, vo ðûksnçs, nustebëmâs, spuorâs ë zabuovu përgaliem liuob skombies
ë skombies skardingë mûsa balsâ. Vo laiks liuob tërptë kâp skaniausis leds iðalkosë ë parkaitosë vâka bornuo.Tonkç vën liuobam oþmërðtë ë prirëðta Joudë, katra kâp kuoki balerina scenuo stîpliniejë tarp iki rauduonoma iðgriauþtû îlinkiu ë palîgënos aukðtâ iðkëlusiu
ðûdîmiu këituos þuolies. Èe ë palaida karvë ne kaþkou
tebûto sogrombiusi, vo mes toukart par vësa posdëini
tepakieliem, musintâs, tik vëina karta. Genont i nomus,
jau leido Joudë kor veðlesnë þuolie, ë ta vargðë paralkusi gruob kâp begaliedama, bet a oþ posadîni to begali prikëðtë pëlva, jç stëpâ vësa dëina? Nikâp! Ka ë
kuokëi bëbûtom gërë nuorâ, ðî karta jau nieks nebiðçs:
ë muotina, ë tievs aiðkç ávertins tava darba – Joudës
abodo ðuonâ îr gëliausç ikrëtë. Mon patem, dabâ vei-

zont i karvë, plaukâ unt galvuos stuojës, bet nu tuo
karvës pëlvs ni par naga joudîma nepastuorie. Isidongënos i këima, iðgërsto kelçs tuonâs aukðtiau pakelta
mamas balsa. Bova i mieðla sotrîpta mona sâþënë. Vo
ka vësks turieto aiðkesnë ë juntamesnë pabaiga, tievs,
iðëjës i keima, vësu akivaizduo praded muni „ðvëntintë“ so dërþelio. Þënuomâs, genous keik begaliedams.
Kor tor dirþielis pagluostîtë mona nerëibi oþpakali, vën
këðo ronka, bet ne mënkiau kliûn nagams ë blauzduoms. Kâ ðvëntënëms pasëbëng, be veèerës eso
iðvarîts so vëso karvë i pagriuovius ë dar mon îr pasakuoma:
– Pakol karvë neprijies, ka këimë tava ni smarvës
nebûto...
Ë ganiau pagriuovçs tou karvë. Bovau pasërîþës,
jç nieks nelëips çtë goltë, ganîtë lig pat saulietekë.
Tuolëi, rîtus, tekiejë dëdlis geltuonâ rauduons mienulis. I ðuonus iðtîsë retë debeselç keliuos vëituos paþabuojë mienesi, bet uns po biðki këla aukðtîn, maþiejë ë iðlinda i vësâ ðvari dongo. Dabâ aiðkç maties,
kâ mienou tor, ka ë nedëdëlç aiðkës, bet apîjoudës
akis, ðiuokë tuokë borna ë îr panaðos i þmuogo. Tuo
dongaus veituo, kor mienou ðveitë, þvaizdës beveik
vësâ nubloka, vuos bematies, vo kor tuoliau – veiziejuos i þemë aiðkiuoms ë aðtriuoms akeliems. Dëdlesniuosës, kor toliau i dongaus pakraðti, degë rauduonuoms ogneliems ë mërgiejë kâp nedëdlemë viejie
þvakës lëipsnelës. Laukâ nurëma ë pritema: nebgaliejç matîtë ë skërtë, kas kame îr. Tik þënuodams
jautç, ka tën, tuolëj, pri lauka këlë, pëlkou vëina
suodîba, dâ tuoliau – këta, vo tuoliesniu ni matîtë nebsëmatë. Ðiaurie, jau geruokâ naktëis prigesintë, dar
ðveisoliava vakara gaisâ, ë, veiziedams i anus, galiejç jaustë, ka tën, unt dëdliuojë këlë, vuos vuos iveizamë këlst i dongo tuolëmë mëðkelç. Bet akës ne tuoki stëpri, ka vëskou beatskërto, ë, ëlgiau pasëveiziejës i mienesë nuðveistus laukus, begaliejç matîtë tiktâ
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pëlkoujinti ðeðieliu ë kaþkuokiû neaiðkiû kontûru miðini.
Joudë tik ðlemðtë þuolë, tik skobiejë – ni galvuos
nepakielë. Anâ nieka nereiðkë ni mienesëinas naktës,
ni tuolie pradingstous vëiðkelis. Ganiau, ganiau, vo paskou veizous – kaþkas atçt. Iðgërdau mamas balsa:
Çk nomëi, unt èëgûnâs îr potras, að pabëngsio
ganîtë.
Nieka nepasakæs, beveik ðnîpðdams kiûklëno i këima, prisëtaðau truobuo potras, nusëplauno kuojës, mauno po patëlâs ë beveizont oþmingo.
Retkartçs so Joudë liuob pasëtruopîtë ë keistû,
vâkâms dar neþënuomu dalîku. Vëina karta dëina pasëtaikë karðta kâp prikûrints peèios: ni viejelë, ni kuo
këta, tik mërgoliou nu þemës këlstous prîðpëitë karðtis
ë ruoduos, ka tujau pat vësks aplinkou iðkeps.
Atçto i ganîkla, iðtrauko mëita ë vedo Joudë pri Deinininka. Kâ vësâ nenusëbëngto, mëslëjo, aplaistîsio so
ðalto ondënio. Bet Joudë mon pasëruodë biðki itartëna: ausis pastatiusi þvalguos i laukus ë garsiau kâp
vësumet baub. Bet tuokë karðta dëina, jç kas tavi prirëðto vëdurie dërvas, a to nebaubtumi? Kâ priejau, Joudë pripoulë pri monës, sobaubë ë viel meties i ðuona.
Að jau tempo anou pri ondëns, bet ne tas bovës. Joudë ni ið tuola, ni i tou posë nenuor paveizietë. Pajotusi, ka mëits iðtraukts, ka trënksës ið vësû jiegû, ka
pasëleis ni taka, ni këlë neveiziedama, ë zuovadâs, ë
rëstë, kâp bûto vësâ pakvaiðusi. „A... tëi prakeiktë dvilinkç pol“, – pagalvuojau, ë prisëgënës gruobo linciûga, biegdams tempo anou unt Deinininka. Kol að vargâs
negalâs tou darau, Joudë pralëk pro vësus mûsa ë
sosieda darþus ë atsëdor ont vëiðkelë. Ë èe nesostuo,
jau sok i Valonèiaus duobëlus, vo ipoulusi nimaþ neveiz, ka pajiestë, vo keik ikabindama skot tuolîn. Paskou ðçp tçp viel èiumpo beðliauþonti mëita ë, jau bemaþ isiotës ë itëmpës vësas jiegas, miegëno atsës-

përtë ë dâ sodoudo so átempto linciûgo gîvoliou par
ðuonus. Bet ons, lîguo èe nieka nebûtom ë nieka nesoprastom, baub ë pasëspardîdams lek i prieki. Pri pat
Pikieliu þemës pamatau ið þuoliû bekîðonti dëdëli akmëni. Dabâ jau leko par aukðta þuolë ë somëslëjo linciûga gala oþmestë i ðuona, kâ, biegont pro akmëni,
galietiuo oþsoktë ë sostabdîtë patrakosë karvë. Sostabdiau, ka ë linciugs sotratiejë, ë karvë ið isëbiegiejëma beveizont apsësoka ontrçp.
Apveizo karvës ðuonus – nikuokë bimbala nematuos. Çto artîn, bet ana nemata nç mona gerënëmuos,
nç këtkuo. Ë þuolies, katruos parauno ë atkëðo, jiestë
ni nemëslëj. Tik þvalguos, ðnuopou, tarpâs baub ið vësû plautiu, kad atruoda ë kakarënë iðlieks karto so tou
balso, vo tarpâs tîlç dejou, lîguo bûto sosërgusi kuokë
nepagîduomo ë mërtëno lëgo. Nikâp nesopronto, kas
galiejë Joudç atsëtëktë, a nebus kuoks pasiotës ðou
aprëjës. Keik pabovës, kâ jau karvë lîguo biðki apsëramëna, pajemo linciûga artiau kakla, atleido nu akmens
ë miegëno tëmptë atgal. Vo Joudë, paëjusi kelis þingsnius ë pajotusi, ka að viel anou vedo, tik soðnuopava,
ka ë nuosës skîlës iðsëplietë, viel ið vësû plautiu sobaubë ë ka meties, sokompënusi spronda, i ðuona, ka
linciugs mon tçp sospaudë delna ë vuos nenuplieðë
nu perðtu skûra. Að kâp pupu pieds nuliekiau i ðuona
ë iðsëteisiau unt këlë. Vo karvë viel pasëleida i kuojës. Beliekdamë abodo parkaituov, prakaita laðâ mon
pradiejë rëitietë par kakta, jiestë akis. Bekariaudams ë
nomû posë oþmërðto. Ðçp tçp karvë viel prisëgeno.
Eso vësos iðsëvoluojës po dolkës ë vuos nekriuoko.
Nedëdlç ë besopronto, a prakaits, a aðaras bieg. Ðçp
tçp viel soèiumpo mëita ë, isëspîrës i þemë, miegëno
sostabdîtë pasiotosë karvë, bet nieks neiðçt, ë maþâs
þingsnelçs, lîguo biegtiuo pakalniou, leko ið paskuos.
Vel’s ne karvë, lek nuosës teisomo ë, nuors to anou
oþmuðk, vës teik bieg, ë vëskas. Ë vedo, nubraukë
kuoki deðimta prakaita, atsëdûriev tuolëma sosieda pë-
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ivuos. Að ið pasiotëma jau kriuoko tëkruoms aðaruoms,
vësâs þënuomâs ë neþënuomâs pragara þuodçs keiko
tou karvapalaikë, bet ana, riaumuodama ë ðniuokðdama, lek lonkuoms, ë að pradedo abejuotë, a ana muni
ðî vakara nenudungins i keta pasaulë gala. Jau pradedo rûpintëis, kâp berçks parsëgautë nomëi. Pasiota
gîvolîs, ið paskotënë pruota iðsëkraustë. Darîk kou nedaræs, parplieðk anou par posë, bet ë toukart, musintâs, kucîs i prieki. Ë kor to biegi, kuo tau trûkst?
Patekës i nevilti, oþ kuokë ðimta metru pamatau beaugunti stuora paopë glousni. Krçpo pruocesëjë i kairë ë
taikau teisç i miedi. Matau – karvë nieka nesopront ë
lîguo pasëdoud mona nuorams. Sopronto, kad ë kas
nebûto, anâ tuokë glousnë iðrautë tëkrâ ka nepavîks.
Gerâ, ka ëlgs linciûgs. Metous i ðuona ë so patio linciûga galelio pavîkst kelis kartus apsoktë aplink kamiena. Grçtâ idoro mëita, ë Joudë ontra karta sostabdîta. Përmiausç, nieka nebveiziedams, nukrëtau ont
þuolies ë keik reikint pasëëlsiejau, vo minties pats sau
sakiau ë parsakau: „Dabâ to, prakeikta gëltënë, ið mona ronku tçp lëngvâ nebipasproksi, pajimsio tavi i naga kâp reikint!“ Ë pajiemiau. Atsërëmdams i glousnë
kamiena að kâp kuoks vuors trauko ë trauko anou artiau savës. Ana dauþuos ë siunt, bet dâ nebova, ka
kuoki karvapalaikë pasaulie kumet bûto tuokius glousnius iveikusi. Siosk ë dauþîkis keik tik nuori, bet tava
kaklos, to ragana gaurouta, par sëlpnos, ka iðrautumi
tuoki miedi. Dabâ, ka karvë pritraukta, veizous i anou
ë nesopronto, kuoks vel’s ðëndëin i anou ilinda: ana
nejaukç jodën galva, ðnuopou ið vësû plautiu, garsç
baub ë tîlç bërb, pastatiusi ausis þvalguos i ðuonus ë
monës kâp ë vësâ nemata. Pasëveiziejës i tuokë artistë, pajiemiau ë dom apvëjëmâs oþnieriau linciûga unt
Joudës ragû. Þënuojau, ka tçp pasëkinkës karvës
smarkoma, ka ë keik ana siosto, somaþinsio beveik

lig nieka. Þënuomâs, Joudç tas baisiausç nepatëka, ë
ana muisties, ðnîpðtë, muojava so ragâs, portëna galva, bet gerâ oþnerts linciûgs nu platç iðaugusiu ragû
nusënertë negaliejë. Reikies pakëntietë, esi nusëpelniusi
ne tuokiuos rîkðtës. Paëlgënës linciûga, pamiegëno pavediuotë ë isëtëkëno, ka mon nebrçks liektë ið paskuos, ë galiesio vestë karvë tën, kor mon rçks. Ne ne,
vësâ ne tën, kor ruoda iðpliorës karvëðks tava pruots.
Bet, kâ pradiejuov judietë, pasëruodë, ka vëituo sotarëma ë dabâ bûs nemaþâ varga. Joudë, kol að nudieliuojo deðimti metru, aple muni apëbieg, musintâs, teik
pat kartu, bet patrauktë tën, kor ana nuorietom, nebgal. Nusëkonkënë, nusëbovë po biðki artiejuov pri nomû. Ë, ka prirëðau Joudë pri kablë ë vuos nekriuokdams mamâ papasakuojau vësus nuotîkius, ana paveiziejë i karvë ë paðaukë tieva: – Rçk grçtâ gîvoli
veste pri jautiu.
Po tuo mon pâiðkëna, ka eso tëkros vîrs, jç mon
pavîka sosëtvarkîtë so karvë ë parvestë anou nomei.
Ë að sopratau, kuoki kvankteliejusi gal bûtë panuorusi
jautë mûsa Joudë. Nerçk ni kuoke pasiotosë ðonëis,
vo so gîvolio sosërokoutë nebgali. Gerâ, ka tuokei
dalîkâ tepasëtaikë dëdlç retâ.
Bova laikâ, kâ par vadënamouji popþîdi ðiepelie nebliuob belëktë dounas. Ne keik ë bulviu beliuob rastëis.
Douna – tuoks dalîks, be katruo pasaulis vâkâms pasëdara tomsos ë nebsoprontams. Kor bovës, kor ejës –
jau ë stuovi pri atdarû ðiepelë dorieliu ë, pasëjiemës
neaðtri peili, rënti nu kepala vuos apþiuojema abëðalë.
Atsëkondës, kâp apþiuoji kousni, leki pro doris, ë, bûdams laukë, ni nepajunti, ka jau ronkuo nieka nebier, ka
jau rçk rastë tarpieli laika ë viel biegtë pri ðiepelë.
Skani so rûgðtelë liuob bûtë mamas kepta douna.
Pakondos përmouji kousni, rûgðtelë ë þondikaulius liuob
(Nukelta i 20 p.)
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sotrauktë. Kepala apatës vasara vësumet liuob bûtë apkëbusi kleva lapâs. Atpjuovës reikë, ka nukrapðtîsi lapus ë lapkuotius, roda plotelë liuob bûtë ðvari kâp reiðota kondouls, ë valgont burnuo nikumet netraðkiejë þemë. Vo jç paveiziesi i nuèîstîta vësa kepala apatë, èe
lapgîslës bûs atsëspaudosës lapa vieduokliems, dëdlç
panaðiuoms i þemielapiu gelþkelius, opës ë kelius. Vo
svarbiausç bova, ka truobuo îr ðiepielis ë ka pribiegës
gali atsërëiktë dounas. Peilë galiejë ë nebûtë. Tumet
dounas liuobam ë atsëlauptë, nuors mama tuo ë neleida. Aplaupîts kepals, þënuomâs, nepoikos, bet keik
èe troks ë anuo neblëks...
Liuob pasëtaikîtë ë tuokiû popþîdiu, ka ðiepelie dounas nebibûs ilgiesni laika. Mes oþ karta liuobam pajostë, kou tas reiðk. Sunkës kâp akmou bova tuos dëinas. Kor ejës, kor nejës – kuojës vën atved pri ðiepelë. Atëdarâ dorelës, vo tën nieka nier, negot kuoks truputîs. Ë vësa dëina kaþkuo trûks ë trûks. Ë mûsa
þingsnç kaþkuokëi këtuokëi jau liuob pasëdarîs, ë balsâ
pasëkëis. Pripoulës pri ðiepelë i anuo toðtoma liuobi
atsëtrënktë kâp Jesa kalë i smëlga.
Tuokiuoms dëinuoms dëdliausë mûsa atspërtës bova Joudë. Ið rûgosë pëina mama liuob spaustë sûri ë
anuo galiejç valgîtë keik tik lend. Ont sûrë galiejë untsëgertë pëina, untsëkoustë saldiuos varðkies, katra tou
laiko liuob bûtë dedama ë i konkuolînë. Bet varðkie ë
sûris so peino teik liuob ikîries, ka i anus ni paveizietë
nebgaliesi. Iðgierç pëina, oþsriebç peinëðkas potras so
varðkies konkuolâs, vo pëlvs kâp bova, tçp ë palëka
neuþkëðts – reikiejë kaþkuo këitesnë ë sûresnë. Ka pri
vësa tuo kas bûtom pridiejës ka ë nedëdëlë rëikelë
dounas, no, kad ë posë, bûtom bovës vësâ këts rokunds.
Dabâ pamëslëjo, vo kas ið mûsa bebûto bovë, jç

tas këlës nedielës nebûtumëm toriejë Joudës? Tik dabâ
að kâp reikint galio soprastë, dël kuo tievâ tçp nenuoriejë anuos prarastë.
Tçp begîvendamë solaukiem ë kulkuozu. Tievs i anou
istuojë vasara, kâ jau vësks bova pasiets ë þadiejë
neprasta derlio. Kâ istuojë, tujau pat atiemë arkli, padargus, þemë. Palëka tik vëðtas, kiaulë ë karvë. Ë vëskam toriejë oþtektë ðeðiû deðimtiû aru. Tievs negaliejë
veizietëis i kulkuozëðka þmuoniû darba, vo kulkuozininkâ ont anuo pîka, kam, atëjës i darba, tujau, nelaukdams këtû, jem ë praded dërbtë, lîguo bûtom ne
kulkuozë, vo sava darþe. Tad, ni metams nepraejos po
istuojëma, tievs paraðë pareiðkëma, kad ið kulkuoza
iðlçsto. Ë iðlçda. Þënuomâs, ne be tam tëkra sorokavëma so balsu skaièioutoujo, katros tou laiko nuomava
pas mumis luova ë valgi. Po tuo neblëka ni tû keliu
aru, vo karvë kûtie stuoviejë kâp stuoviejusi. Tievs ið
kulkuozninka palëka melioratuorios, prîð tou dâ dërbës
statîbininko, keliû ramontininko, telepuonu stolpû
statîtuojo.
Ë tçp gîvendams tievs rîþuos kâp nuors iðlaikîtë karvë bënt kol mes prakosem ë bëngsem vëdorënë
muokîkla. Þemës ûkë kulkuozënëma metâs ðeimuo jau
buvuom aðtounë.
Nu tuo laika mûsa Joudç ë mums prasëdiejë neapsakuomë sunkomâ ë anëi vën stûmies, ë stûmies, pakol sosëstûmë i ëlgâ oþtrokusius metus. Tonkç karvë i
lauka, kâp kuokë banditë, beliuobam iðvestë tik niekam nematont, unt vakara arba naktimis.
Par laika pripratuom ë pri tuo. Matîtë, jau buvom
geruokâ isëdrousënë, ka ið këima i laukus so gîvolio
að jau liuobo iðþîgoutë unkstîbuo pavakarie, kâ saulë
maþiau bekaitins. Tou laiko karvë kartâs liuobo varîtë
ë i paopi. Pagërdau, po tuo karvë pol i lonka ë graibsta þuolë. Bet a leisi vësëms matont, patiuo aikðtie?
Tempo Joudë vën tuolîn ë tuolîn, kor daugiau krûmu ë

