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SALONTUM
DVARË
DÞERVIENË T EKLË
(Pabaiga. Pradë 2007 m. Nr. 4, p. 60–64)

Pu puonis Vainienës Uonuos budînës1 pana Liodvëka kuoþna rîta
lonkies baþninèiuo, kad pasëmelstom uþ nabaðtëkës dûðë. Klûpuodama prið altuorio ër ðnëbþdiedama puotërus, naistëngë sogaudîtë
sava balakstontiu mintiû ër griauþies, kad maldas nabus ëðklausîtas.
Jug kalbiedama omþënatëlsius, mëslëjë ne aple dongo ër anuo maluonë nabaðtëkç, vo aple sava gîvenëma, katras puo buobotës pakasînu pasëdarë sovësam toðts. Þënuomâs, palëngviejë, solaukos
paskotënës valonduos. Nabreikiejë stebietë lëguonës suopolium,
klausîtëis anuos dejavëmu, skundû, ëiðkuotë pagoudas ër vëltëis
þuodiu, þënont, kad ðnekiesi natëisîbë. Vësëms bova aiðko, kad lëga nabipasëtrauks, kâp bagoustomi ër kâp bagîdîtomi. Anon slaugontës muotrëðkas lioub nosëvarîtë no kuoju, belakstîdamas tuo ar
anuo, bekëlnuodamas ër bevartîdamas sëlpna kûnâ, katras kuoþna
dëina daries vës sunkiesnis naþënë dël kuo. Baisiausç bova, ka lioub
reikietë pertvarstîtë krûtënës þaizda – dëdëliausi pûnonti gumba.
Kâp tik tumet lëguonë ðaukdavuos pri savës Liodvëka – vëininteli
artëma þmuogo pagal kraujë rîði. Vësë këtë bova ëðlakstën – sesou
Teoduora so vîro Pliuoterio kaþkor Lënkëjuo, maþuosës – Vëlniou,
Levuons – Vëikðniûsë. Tik ana vëina pasëlëka bûtë tën, kor auga, ër
prijimtë vëskon, kou laiks atneðë i ton oþkompi.
Ëð baþninèës i dvara pana Liodvëka toriejë sava kelieli. Nikumet
nomëi naliuob grîþtë par dëdëiji këima, pro paradënës doris. Nu ûlîèës
soka i parka, takelio pro medius ër krûmus, par do tëltelius terp
tvëkënium lioub atçtë i prieboti ontrame dvara paluociaus galë, ëð
katruo lioub papoltë tëisç i sava kompa. Kaþkumet vakarëni paluociaus gala, atëtverta skersâ vësa budinka, vadëna maþoujë salë.
Prijiemosi i Salontus sava sergontës doktërëis vâkus, buobotë prisakë tën patalpintë vësas mergelës, ër salë bova pavadinta paneliu
pakajo. Kad maþiau bûtom nasotarëmu, dëdëlë patalpa partvierë
solonkstuoma audeklënë sëinelë, paravano vadënamo. Maþuosiems
atëteka dëdesniuojë posë, dël tuo kad so anuoms mëiguoje auklë.
Liodvëka ër Teoduora gava ðvëisesnëiji gala so dëdelio longo, par

katron bova matîtë parka pakraðtîs so prûdâs.
Bet metâ biega, ër Liodvëka panieliu pakajou lëka vëina. Nutekiejosi i Ðatëikius, Teoduora retâ kumet balonkë buobotës dvara.
Salontûsë ana bova svetîs, tad ër lioub apsëstuotë anëms skërtûs
pakajûs. Puo tieva laiduotoviu Uona so Kuotrîno ëðvaþiava i Vëlnio,
i muokîkla pri vienuolîna. Tik Liodvëkas nieks niekor naiðveþë ër
naiðsiuntë. Anuos metâ slinka èe. Pakuol bova maþa, dar lioub pasëtaikîtë ðës tas induomesnë: tâ svetç atvaþious ëð aplinkëniu dvarum, tâ kuoki ðvëntë – no kad ër buobotës vardënës ar mërosiûju
pamënavuonës, tâ italâ mozëkontâ so bezdiuonelë ër ðarmanko.
Par Kaliedas vâkðtiuojë varguonëninks so þvaigþdë, par Velîkas –
miestalë jaunûmenë, dainioudama ër kiauðius rinkdama. Karts no
karta lioub oþsoktë kruomelninkâ, ër buobotë krapðtë timpas kaspënams ar sagteliems. Pakuol bova svçka, Liodvëka kâp ër vësë
augontis, kuoþna rîta lioub pasëtëktë ba apmauda, so dëdesnio ar
maþesnio nooro isësoktë i kasdëinëni dvara gîvenëma. Tik anâs
metâs laiks slinka baisç lietâ, vo ana so sesërëmis geidë kou grçtiau oþaugtë. Dabar tas vëskas beðmieþava atmintie kâp ðvëisuos
tropënelç, kâp saulës zoikelç, ëðkëlstontis ër ëðnîkstontis, nabsoðëldîdamë ðërdëis. Ton laika beprimënë aplinkou riuogsou dâktâ:
luova pasëinie, spielèios pri longa, komuoda so zelkuorio ër dzieguorio, praustovë ër uzbuons ont ouþoulënë ëðpjaustënieta soulelë,
kertiuo pastatîta, apvalos arbetas stalielis vëdorie kombarë so dvëm
krasiems ðalëp, sens klavesins – anou pasëkeisdamas lioub skombintë vësas seseris, krieslos-soupînë, katron puo buobotës pakasînu atneðë èe, ni naatsëklausën, ar ana noories tuo balda. Bruolis
Levuons atnaujëna paluociaus vëdo, noperka daug naujum dâktum,
bet seserum boveinç naskîrë nieka. No ër tegol! Anâ oþtenk, ana
apsëçn. Jug ër tei baldâ ne vësë berçkalingë. Ar ana beatsësies
kumet noors pri spielèiaus siovënietë? Nu vaikîstës nakënëtë tuo
oþsëjiemëma. Bet reikiejë – tuoki bova tvarka, kad bajuora doktie
muokietom dailiûju ronkdarbiu. Kam anâ dabar tas sekreters so kelçs
stalèçs, paprastâs ër slaptâs? Nikuokium sekretu, katrus rçktom no
këtû akiû kavuotë, Liodvëka dabar natoriejë. Je kumet ër paraða
laiðka seserims, tamë nieka slapta nabûn. I zelkuorio, katras, anuot
buobotës, galiejë sodëltë no bagalënë spuoksuojëma i sava atvaizda jaunîstie, pana dabar retâ beveiziejë. Kon gera pamatîs? Sonîkosi veida so primerkto akë ër ëlgo noosë? Ton ana ër ba zelkuoriaus
þënuojë.
(Nukelta i 30 p.)
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(Atkelta ið 29 p.)

Parejosi gonkelës er sava kombari, pana Liodvëka îþëngë i drabuþënë, nosëvëlka apsiausta ër nosëjiemë guobtova. Kad naþvarbtom, ont petium oþsëmetë vëlnuonë kotouta skepeta. Siaustîdamuos
i anon, sieduos pri stala, kor stuoviejë imbrëkielis, apgaubts siovënieto apvalkalo, kad arbeta naatðaltom, ër vazelë su kelçs piragiokâs.
Tatâ bova panuos posrîtë. Tçp prasëdiejë dëina, tuoki pat, kâp vakar, tuoki kâp rîtuo – pëlka, toðti, naatneðonti nieka naujë. Atstûmosi posiau ëðgerta poudieli, sonierosi ronkas ont kieliu, Liodvëka þvelgë pro longa, namatîdama nieka, pakuol i kombari iejë tarnaitë Magdelë. Tûpteliejë pasëlabindama ër paklausë, ar panelç kuo noors
narçk. Liodvëka paportëna galva, muosteliejë ronko i stala, tçp paruodîdama, kad vëskon gal ëðneðtë. Oþsëvieros dorims paskou iðçnontë tarnaitë, atsëstuojë, noçjë pri sekretera, ëð apatënë stalèiaus
ëðsetraukë maliavuota palisandrënë skrînelë, katruo buva sopëltë
ramënontëijç mëltelç. Trëmis deðënies ronkas përðtâs pajiemë þiopsnieli ër, pabarstiosi ont kairë delna, pakielë anon pri noosës. Îkviepë
gëlç gëlç, kuol vësas dolkelës dinga no ronkas. Tumet kelis kartus
skanç nosëèiaudiejë. Ðloustîdama noosi ër borna siovënieto ðnëpðtoko, pajota, kad galva praskaidriejë ër ðerdës palëngviejë. Tad pasoka pasëinio pri buobotës kriesla, stabteliedama ðalëp klavesina.
„Do-sol-mi“ nagalvuodama sorinka akorda, ëðmuokta vaikîstie, kumet anëi so tarnaitiems ër muokîtuojçs apsëgîvena dar jaunîvas buobotës dvarë. Ëð vësum daugiausç atsëmënë savo rûpintuojë Ger-
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trûda, jauna linksma mergelë, ër muokîtuoji mesjë Þaka, katros vësus muokë proncûzu kalbuos, istuorëjës ër mozëkas. Lingoudamuos
krieslë, pana Liodvëka atsëdoksiejë ëð gëlomuos ër liûdnç ðîpteliejë. Mesjë Þaks bova përmuoji anuos meilë – vaikëðka, slapta, skaudi, vo dabar pamëslëjos, joukinga, kielosi tou laiko tuokës napruotingas pajautas. Siesdamuos pri klavesina, Liodvëka lioub vërpietë
ëð jaudolë. Përðtâ lioub bûtë kâp medënç, drebiejë ër naklausë. Meliuodëjë, katron vakar, ruoduos, gerâ muokiejë, skombiejë klaikç –
ana napataikë teisingâ ëðgautë ni vëinuos natuos. Muokîtuos bova
kontros. Pajiemës anuos ronka sava siauro plaðtako, mesjë Þaks
lioub kâp priklausa ëðdieliuotë mergelës përðtus ont klavëðu ër skaièiuodams lioub spaustë anus tçp, kad meliuodëjë soskombietom.
Nu tuo anuo prisëlietëma Liodvëkâ tërpa ðërdës. Ana kielë aðaru
pëlnas akis i muokîtuoji, nooriedama isëtëkintë, ar tas napîkst. Na,
mesjë Þaks napîka. Ons ðvîpsuojë ðnekiedams: „Mieloji panele, nareikia bijoti, tada tamsta nasuklysi. Nareikia átëmpti rankø, grojimas
nëra sunkus darbas. Praðau atpalaiduoti pirðtelius.“ – Sujiemës
anuos ronkas par dëlbius, lengvâ portëna ër gluostë. „Dëliok tamsta pirðtelius ant klaviðø ðvelniai, lyg glostytum mielo þmuogaus veidà, ne kad ir jos malonybës ponios – tamstos bobutës.“ Liodvëka
lioub rauduonoutë ëð pavîda. „Jos malonybës bobutës!“ Dël kuo
mesjë Þaks tçp meilç ðnek aple buobotë? Aiðko, ons nasopront
mergâtës truoðkëma pagluostîtë anon pati. Liodvëka dëdëlç nooriejë, kad mesjë Þaks ton soprastom, ër tou patio siaubingâ tuo bëjuojë… Tçp abodo anoudo lioub vargtë aple posvalondi, pakuol anon
pri klavesina lioub pakeistë Teoduora, ër Liodvëka galiejë nartë i
drabuþënë, apsëðloustîtë aðaras ër nosëramintë. Bet meliuodëjë,
katrou tçp lengvç lioub ëðgautë sesou, dar daugiau griaudëna
Liodvëka. Natëkosi ana, natëkosi, nieka namuok, nieka nasugeb! Vo
tçp nooriejë bûtë geriausë, gabiausë, vësum mîlëmiausë. Ër, ilindosi i plîði terp buobotës apsiaustu, kailënium ër sëjuonu, lioub doutë
valë aðaruoms.
Po pëitu vâkams bova skërts laiks palakstîtë puo këima, pasëvâkðtiuotë parkë. Liodvëkas nieks nalioub pralënktë biegiuojënt,
gaudont kamûli, ðuokëniejont par kartelë ar vërvelë. Ana omþënâ
këvërèëjuos ër peðies so Levuono, katras tçp pat bova ne maþiesnis notrûktgalvis. Bet vaikiokou, bûsëmam vîrou, valë darîtë daugîbë
dalîku, katrëi paduorç augënamuoms mergeliems bova oþgintë.
Anuos seseris paklosnç pëldë vësus muokîtuoju rçkalavëmus. Vo
Liodvëka ligo kuoks vëdou topous këpðâtis vës kosuojë ër ana
prîðginiava tuokç tvarkâ. Vëskon ton matîdama, buobotë tik dûsava:
„Boþie, kas ëð tuos mergelës oþaugs?“
Vakarâs apçdama sogoldîtu vâkâtiu luovelës, buobotë lioub vësas parþëgnuotë naktëi. Liodvëka lioub stebietë anon þvakës, katron
ið paskuos naðë Gertrûda, ðvëisuo ër idiemç sektë, pri katruos luovas buobotë ëlgiau pastuovies. Anâ ruodies, kad buobotë ëlgiausç
stuov pri sesës Anës luovelës. Vo pri anuos lioub stabtelietë trumpâ,
par daug trumpâ. Ër uþ kon ton þiuoplë Anska buobotë tçp mîl? Ar
tik ne dël tuo, kad anuos vardo pakrëkðtîta? Dël kuo, dël kuo nieks
nasopront, kad ana tçp pat noor bûtë mîlëma?
…Bet ar tëkrâ nikumet nieks anuos ër namîliejë? Liodvëka oþmerkë pavargosë sava aki, tik vëina lëkosë puo vaikîstie patërtuos
nalaimës. Atmintie këla ër kaitaliuojies vaizdâ. Ðëtâ ana gol buobotës pakajou ont kanapkelës. Natuolëj pri maþa stalelë sied buobotë.
Tën pastatîta þvakë blausç apðvëit tik kombarë vëdori, napasëikdama joudum kertium. Ont suþaluotas akëis oþrëðts tvarstis, ons tro-
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kda mergelç vëskon matîtë aiðkiau. Liodvëka kel ronka, kad tvarsti
nostumtom, bet buobotë, priðuokosi pri anuos guolë, lengvç sulaika mergelës delna.
– Atsëbodâ, Liudvisia? Ar skaud?
– Nadëdëlç. Tik tas trokën veizietë, – skundies, viel stumdama
tvarsti.
– Vo to naveiziek, naveiziek. Uþsimerk. Nagal vargintë akieliu.
Pamiegink oþmëgtë. Atsimini, kon sakë daktars Hagans? Rçk
ramîbës ër puoëlsë. Je gerâ ëðsëmëiguosi, rîtuo galiesi atsëkeltë ër
pasëvâkðtiuotë puo parka so Gertrûdo. Priþado iðleistë, je dëina bus
ðëlta ir ba lîtaus.
Buobotë ðnekiejë nasostuodama, gluostîdama anuos ronkas ër
veida sauso ðëlto delno, naîprastâ kvepontio. Loidvëkâ ruodies, kad
tou kvapo bova parsësmelkë vësë buobotës drabuþç ër dâktâ. Dabar mergelë no tuo kvapa sojiemë èiaudolîs. Senuojë grçtâ atëtraukë ronkas, pasvadëna anon luovuo, apkabënosi par petius.
– Gal atsëgertomi? – ðnekiejë, padoudama skleininèë so þuolieliu arbeto, katra kvepiejë daug maluoniau, nago buobotës ronkas.
Liodvëka klosnç prarëjë kelis gorðnius ër palëngvo nolçda galva ont
puodëðkas.
– Mëiguok, mona maþuojë, mona geruojë, varguolelë to mona, –
ikalbëniejë buobotë, sogrîþosi pri stala, – að pasiediesio pri tavës,
pasëmelsio uþ tavi… Papraðîsio maloninguojë Puona Jezusa, kad
padietom tau grçtiau ëðgîtë…
Liodvëka pajota, kâp sveikuojie akie sosëtvënkosi aðara norëitiejë par þonda, kapteliejë ont puodëðkas. Ana griaudënuos, kad aki
skaud, kad tor vâkðtiuotë oþsërëðosi. Vo dar daugiau ðërdës sugroda no meilium buobotës þuodiu ër dþiaugsminga atradëma – babunelë anon mîl!
Tik vieliau, kumet abëdvë so pasëlëguojosë buobotë dvarë lëka
vëinas, kumet ana pati jau bova ëðdþiuovinta konèiuos dël napataisuoma sava lëkëma, so koriou ligo ër sosëtaikë, bet vës tëik jauties
nalaiminga, pana Liodvëka lioub sosëmastîtë aple nameilë ër, ruoduos, sovuokë, kad tuoki lëmtës anon lîdiejë no pat pradiuos, no
tum dëinum, kumet anuos pasaulie dar ni nabova.
Buobotë napavargdama lioub pasakuotë aple anuos muotina, vëinintelë Vainium doktëri Marijuona, kuoki jaunîstie ana bovosi graþi,
kuoki pruotinga, noovuoki, meili ër paklosni. Gorskis Mëkuols dël
tuo ër pajiemës anon uþ patë, noors Vainium gëmënie nabova tuoki
garsi ër tortinga, kâp Gorskç. Mëkuola buoèios Gorskis Stanisluovs
prið ðvedkari bova guoduojems pri Karaliaus suosta uþ sava pruota
ër këtus gebiejëmus. Liodvëkas tievs jug bova Þemaitëjës kaðteliuons
ër tëkrâsis valdîtuos, noors tçp ër nagavës Þemaitiu seniûna tëtola.
Buobotë itarëniejë, kad tatâ þëntâ naprietelç anam ëð pavîda kuojës
kaiðiuojë, skleidë paskalas, raðë skundus. Bet sobrëndosi pana Liodvëka, daugiau soþënuojosi aple tieva gîvenëma, mëslëjë, kad bova
kaltë ne prieðâ, bet kâp katruos anuos tieva bûda ipatîbës. Tçp ons ër
pasëmërë, nasolaukës truokðtama tëtola.
Gorskiu ðeimînuo Liodvëka bova tretiesis vâks. Jau auga bruolis
Stanisluovs, sesou Teoduora. Tievs dëdëlç tëkiejuos dar vëina sûnelë. Nuors trëjum sûnûm rçkiejë, kad Gorskiu gëmënie skleistomës, naëðnîktom. Ër ðe tau – atkeliava ont ðiuo svieta dar vëina
pana, nalaukta, ër, rasiet, nadëdëlç mîlëma. Þënuomâs, mergelë naatsëmënë, kâp prabiega anuos kûdëkîstë, bet ana isëgalvuojë, kad
par vësa sava gîvenëma meilës patîrë par maþâ. Puo posontrû metu
atsërada bruolis Levuons. Ton vësë mîliejë ba gala – ër tievs, ër
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muotina, ër buobotë. Ëð pastaruosës pasakuojëmu Liodvëka þënuojë, kuokës ëðkëlmingas ër praðmatnës bovosës krëkðtînas, kuokëi aukðtë puonâ bovën pakvëistë i kûmas, ër ni vëins naatsësakë,
laikîdamë sau uþ garbë nolîdietë maþouji kaðteliuonâti pri krëkðta.
Ëð tuokium mësliu pana Liodvëka ëðnëra tik dzieguoriou bimbteliejos. Pëitu laiks, rçk çtë i svetainë. Valgîtuojç jau bova sosërinkën:
bruolis Levuons, naujiesis ekonuoms puons Dzekonskis, Margëninku ûkvaizdis Juonauskis. Ëð muotrëðkûju – tik ana vëina. Galvuos linkteliejëmo pasveikënosi draugëjë, Liodvëka tîkç atsësieda i
sava vëita. Ekonuoms ër ûkvaizdis priejë anâ nosëlënktë. Prisiejë
ëðtëistë ronka, katron abodo paboèiava, naëðreikðdamë kuokium
noors gîviesniu jausmum ni þvëlgsnçs, ni veidâs. Atlëka îprasta prievuolë, katruos rçkalava dvara tvarka. Liodvëka þënuojë, kad tum
vîru akies ana îr nieks. Tëi ër tuoliau tënsë sava ðnekas aple ûkë
rçkalus, kas panuos sovësam naduomëna. Aiðko, kad puo buobotës mërtëis dvarë gîvens bruolis Levuons, këtçp ër bûtë nagal iejë –
ons paveldiejë Salontus. Sesërëis ëð èe mosiet navarîs, kompa ër
dounas kousni ana tories lig dëinum pabonguos. Vo kas pripëldîs
anuos patiuos dëinas – tas niekam narûpiejë.
Vësëms pakëlos no stala, bruolis priejë pri anuos.
– Kuo tuoki liûdna, panelë mona sesë? Gal nasveika?
Liodvëka, ðëik tëik dîvîdamuos, pakielë i bruoli sava sveikoujë
platë akë.
– Diekou, svçka, – atëtarë trumpâ.
– Nuoriejau pasakîtë, kad sobatuo turiesem svetiû. Dël tuo
praðîtiuo panuos sesës nasosërgtë – reikës atlëktë ðeimininkës
vaidmëni.
– Kas èe par tuons? – pîkteliejë sesou. – Paðaipa ar isakîms?
– Duovënuok, je navîkosç joukouno.
Levuons, pajiemës seseri uþ ronkas, novedë siestëis ont kanapkelës pri longa ër rimtâ pradiejë aiðkintë, kad, praejos trims mienesems puo buobotës pakasînu, anëms rçktom sosëtëktë so aplinkou
gîvenontçs kaimînâs, so tuolëmesnçs gëmënaitçs. Nu tuo nikâp
nagaliesiau ëðsësoktë, këtçp þmuonis pradies anus laikîtë ëðpoikosçs ër nadraugëðkâs. Ðëndëina ons gavës pageidavëma ëð puona Tarvîda Kajetuona, Laumium dvara savëninka, apsëlonkitë Salontûsë. So omþënatëlsi buobotë ons bovës paþinstams, tad nooris
(Nukelta i 32 p.)
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artëmiau sosëpaþintë so anuos vâkû atþaluoms, Salontum dvara
paveldietuojçs.
– Ar esi kumet noors so anou bovës sosëtëkës?
– Rasi kuokiuo soeiguo ër matiau, bet ðnekietëis nateka. Sosëtëkës tëkriausç naatpaþintiuo.
– Ar ons atvaþious so puoni ër vâkâs?
– Atvaþious ba puoniuos, jug îr naðlîs. Gal kartâs so dokterë ar
sûno. Bet grçtiausç tik so tarnâs.
Liodvëka idiemç paþvelgë i bruoli.
– Kap tau ruoduos, kuo anam ëð mûsa rçk?
Levuons skiesteliejë ronkuoms.
– Natorio sopratëma… Bet tavës praðau – pamëslîk aple savo
ëðvaizda, nosëteikëma. Nareikietom, kad ëð mûsa namum ëðsëveþtom prasta îspûdi. Dël prijiemëma smolkmënu narûpinkis. Vaiðës ir nakvînë sotaisîs puoni Zuopëjë. Vo to, pasëtelkosi Magdelë,
pasërûpink savëm. Ër dëdlç praðau – noosëteik maluonç.
Grîþosi i sava pakajo, Liodvëka viel atsësieda i kriesla pri longa,
bet ramîbës dûðiuo nabibova. Bruolë pageidavëmâ anâ bova natëkietë, ër kou tuoliau, tou daugiau ruodies keistë. Kas par paukðtis
tas puons Tarvîds, kad ana torietom prið tuoki svieti ëðsëpostîtë?
Sakë, kad so sûno gal atvaþioutë. Ar sûnos jau soaugës vîrs, ar tik
kuoks noors studëjuozos? Vo pats puonâlis naðlis…Negi kas noors
sosëduomiejë anou kâp naþanuoto pano? Ta mintës ðuovë i galva
staigç, bova skaudi ër þemënonti… Je ër sosëduomiejë, tâ jau ne
anou patë, vo anuos kraitio ër dalëm ëð Gorskiu torta.
Liodvëka þvelgë pro longa i pritemosi parka. Jota, kâp akiesë
tvënkas aðaras – përma karta puo buobotës laiduotoviu tçp skaudç
pajota sava vëinatvë. Nier so kou þoudio parsëmestë, pasëtartë,
pasëgoustë. Kol buobotë dar bova napasëlëguojosi, vësumet jota
ðalëp gîva dûðë, naabejinga, sopratnë, muokontë rastë ëðeiti vësor
ër vësumet. Ar ðëndëina Liodvëka galietom pasakîtë, kad anuos
sogîvena poikç? Nç, tuo napasakîsi. Jug tonkç lioub bartëis dël kuokium noors nieku, lioub sopîkintë vëina këta lig doru tronkîma. Bet,
pabovosës valonda kuoþna sava kertie, paðniaukosës tabuoka, viel
ëiðkuojë vëina këtuos, kad pasëðnekietom. Aple kon? Vo aple gîvus
niekus, aple savi ër vësa svieta, kas tik ðaun i galva ar atplauk ont
lëiþovë…
– Kuoki rimta ër induomi bûtom ðin vakara mûsa ruoda, je buobotë tabgîventom, – pamëslëjë Liodvëka atsëdoksiedama. Senuojë
ana tëkrâ ka apðvëistom pruota, ëðnarstîtom puo siûlieli vësus guoduotëna puona Tarvîda oþmëslus, patartom sava „varguolelç anûkelç“ kâp apsëtaisîtë, kâp laikîtëis, aple kon ðnekietëis so napaþinstamâs þmuonëmis. Dabar patarëmu lauktë nier ëð kuo.
– Ër kuo að èe soko galva? – sobarë pati savi. – Ëðmëiguojos
tas rçkals atruodîs nieka verts.
Dvë lig sobatuos lëkosës dëinas Salontum dvars taisies prijimtë
svieti. Akmistrënë puoni Zuopëjë tëikë vaiðës – jug bënt pënkis kartus reikies svetius svadintë uþ stala. Tad kamandavuojë kokuoriu ër
vëralënës muotrëðkas, kad valgë napritrûktom, kad vëskas bûtom
skanç pataisîta, gainiuojë tarnus ër pakajavas mergas, kad vësas
kertës blëzgietom, ûdëjë skalbiejë, kad patalînë bûtom èista, dailç
ëðkuoèiuota.
Taisies ër pana Liodvëka. Apdarus ana ëðsërinka nasunkç. Dëdlç
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postîtëis nabova kuo – jug ne balios. Pri tuo ana þielava uþ buobotë
naðiuo, tad nader paðvëtâs þmuonëms akis badîtë. Tad ëðserinka
tomsç pëlka sëjuona, mielëna so drîþelçs palaidënë, pagraþinta
joudâs nierënçs so sëdabra siûlo. Magdelë ploðiejë pri Liodvëkas
ðokuosënas. Sklâstîima padariosi deðënie posie, ëlgus panelës plaukus pakielë ont pakauðë ër tvërtâ apsoka aplink garintas vëlnas vuolieli. Kouds iðçjë tinkams, ni par dëdëlis, ni par maþos. Kairie posie
ont kaktuos ër ausëis nolçda kelës trumpas garbanas, katruos vuos
vuos pridëngë nasveikoujë aki. Apgaubta druobolë, pana Liodvëka
siediejë prið zelkuorio. Spuoksuojë i sava atvaizda anamë, nikâp
naistëngdama prisëðauktë ðîpsënas. Praðëipos lûpas, veids atruodë sovësam nagîvs, ðalts ër napatrauklos. Buobotë anon bova ëðmuokiosi veizont i þmuogo atluoðtë galva, kad narçktom platç atmerktë sveikuosës akëis. Tousîk ër primerkta nagîvuoji narieþë svetëma þvëlgsnë. Pana gëlç atsëdoksiejë… Ar ðëndëina anâ rçk dietëis tuokë, kuoki ëð tëkrûju nier? Ana lioub klausîtëis buobotës, bet
tçp ër naëðmuoka apsëmestë. Nabova tuoki talëntinga, kâp omþënatëlsi puoni Uona, katra, bûdama terp þmuonium, nardë ligo kuokë
þovës vondënie, muokiejë apsëçtë so anâs ër linksma valonda, ër
bieduo, kuoþnam lioub soëiðkuotë maluoni þuodi, kuoþna ëðsëðuokosi lioub pastatîtë i vëita ba pëktoma. Anâ oþteka mënotas no griaudium verksmum pereitë pri jouka, rûstîbë pakeistë maluonë ër ontrçp.
Svieta soejëmûs niekor nalioub lëktë napastebieta, noors ër senîva
omþiaus solaukosi. Kartâs Liodvëka tum sogebiejëmu lioub sava
buobotç pavîdietë, nasovuokdama, kad tuoki îr babunës prigimtës,
koriuos ana, Liodvëka, napaveldiejë. Pamëslëjosi, toriejë pripaþintë,
kad ana nikumet tuoki nabus… Oþtat tçp elgtëis poikiausç muokiejë
bruolielis Levuons, Teoduora, vo rasiet ër maþuosës sesëris Uona
ër Kuotrîna, katras Liodvëka retâ telioub sosëtëktë, tad dar nabova
ëðtîrosi anum bûda.
– Ër viel ba rçkala soko sava dorna galva, – pîka ont savës, keldamuos no zelkuoriaus. – Kâp bus, tçp. Je kor nagerâ pasëelgsio,
bruolielis oþgluostîs.
Tçp apsësprëndosi, pasëruoðë pasëtëktë svetius.
***
Kumet bruolis atsëvedë svieti, pana Liodvëka siediejë pri longa,
tëisë kâp stîga nogaro, soglaustâs kelçs, plaðtakas nolçdosi i skreita. Posiau primerkto akë noþvelgë atvîkieli. Ons pasëruodë nikou
naëðsëskërous ëð këtû matîu vîru: nç aukðts, nç þems, nç stuors,
nç pluons, jau pagîvenës, bet ne sienis. Galva pri kaktas plëkteliejosi, bet lëkën plaukâ dar napraþëlën. Atsëstuojosi pana Liodvëka ëðtëisë anam ronka, katron svetîs apgluobë sauso ðëlto delno, palënkë galva ër priglaudë oustus pri anuos plaðtakas. Pana, pajotosi,
kuoki dîgi îr ta vîru gruoþîbë, sojiemë savi i naga, kad tuo naparuodîtom. Tûpteliejë, ðîpteliejë, ëðtarë „Maluono tamsta matîtë“, ër
tou pasësveikënëms, diekou tau, Vieðpatie, bëngies. Ana apsëþvalgë, rasiet kas so svetio atvîka, bet ne – ons bova vëins. Natroka
pasëruodîtë klëbuons ër puonâ Dzekonskç – ekonuoms so patë.
Liodvëka apsëdþiaugë, kad kompanëjuo bus dar noors vëina muotrëðka. Oþ stala siediejë terp bruolë ër svetë, pati nieka naðnekëna.
Kuo noors paklausta, atsakëniejë trumpâ, bet laisvâ, nieka nasëbaimindama, sopratosi, kad nier kuo – ana niekam nieka naisëpareiguojosi ër naskuolinga. Ruoda sokuos aple vëskon narimtâ, ana
Liodvëkâ nabova induomi. Bet stëngies klausîtëis, pakrçpdama gal-
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va tâ i vëina, tâ i këta posë, linkteliedama ar ðîpteliedama, varîdama
ðalën ikîrës mintis, kad nabluogâ bûtom nosëþiuovavos…
Po pëitu bruolis pasiûlë pasëvâkðtiuotë parkë. Dëina bova rami,
noors ër darganuota. Parka takë svetîs prisegretëna pri Liodvëkas.
– Suprantu ir atjauèiu tamstos liûdesá, godotina panele, palaidojus savo globëjà, didþiai gerbiamà geradaræ ponià Onà…
Liodvëka atsëdoksiejë: dëdlç trûkst. Að anou mîliejau.
– Uþjauèiu tamstà ir norëèiau paguosti, jei ámanyèiau kaip. Ponià
Onà mylëjau ir gerbiau taip pat, kaip ir daugelis kitø jà paþinojusiø
þmoniø.
Ër pradiejë pasakuotë, kâp ons sosëpaþëna so buobotë. Përma
karta anon pamatës par kaðteliuona Gorskë Mëkuola, gerbama panelës tieva, veselë. Toukart bovës dar kavalierios. Dëdlç poiki ër
ëðkëlni pasëruodiosi anam jaunuojë Vainiûtë Marëjuona, bûsëma
panelës muotina. Na maþiau maluoni ër þavinga bovosi ër gerbema
jaunuosës muotinelë puoni Vainienë Uona, tumet dar tuoki jaunîva,
kad anuos tëi, katrëi napaþënuojë, palaikë ne puona Gorskë ouðvienë, vo jaunuosës kuzina.
Liodvëka napajota, kâp soklosa. Anâ bova induomo ëðgërstë aple
sava tievum veselë ëð paðalënë þmuogaus. Þënuomâs, ana daug
kon bova gërdiejosi ëð buobotës, bet këta þmuogaus noomuonë
galiejë bûtë teisingesnë. Tad isëdronsënosi pati klausëniejë përma
karta sotëkta þmuogaus tâ ðiuo, tâ tuo aple tievum jaunîstë ër gîvenëma Vëikðniûsë, aple puona Kajetuona bendravëma so anuos ðeimo. Grîþos i paluocio, anâ pasëruodë, kad ta dëina bova natoðti,
nanobuodi ër ne tuoki jau sunki, kâp ana galvuojë. Puo posiaudëinë
gierë arbeta so puoniuos Zuopëjës pîragâs. Vîrâ geidë rûkîtë ër sosëspëitë salie. Tën bova kartum stals, tad oþsëmanë paluoðtë. Liodvëka, atsëpraðiosi puoniuos Dzekonskienës, noçjë i sava gala.
Rîtuojaus dëina vësë novaþiava i Salontum baþninèë. Puo pëitu
svetîs ëðvaþiava, pakvëitës Liodvëka ër Levuona apsëlonkîtë sava
dvarelie Laumiûsë.
***
Lapkrëstë dëinuos pavakarie Liodvëka ër Levuons Gorskç juojë
par bërðtvîna lig Salonta pakrontës. Medç, katrëi mërgiejë vësuoms
spalvuoms, ðvîtiejë ëð tuola. Pavîtosi þuolie bova priplakta pri þemës nasenç praejosiu lîtum. Bet ðëndëina pasëtaikë graþi pagada –
ni darganas, ni viejë. Kumet ne kumet ër saulelë pruo debesis lioub
spîgtelietë, tad raitelems nieks nadrumstë gera ûpa. Anoudo juojë
tâ greto, tâ vëins paskou këta, retkartçs parsëmesdamë kuokio þuodio.
– Kap tau patëka mûsa svetîs? – paklausë Levuons sesërëis.
– Nabluogâ, – atsëlëipë Liodvëka. – Ba rçkala að tçp jaudënaus
prið sosëtëkëma.
– Matâ, sesë, kâp grçtâ gali atprastë no þmuonium. Kuol sërga
babusia, niekor ëð dvara nabovâ ëðtrûkosi. Puo laiduotoviu tçp pat.
Pati sava kailio patîrç, ka þmuogos, vëins bûdams, ër solaukietë
gali.
– Ak, bepëgo vîrams. Anëi gal vaþioutë kumet oþsëmanën ër kor
nooriedamë.
– No jau na! Na kor nooriedamë, vo kor rçk. Oþ virus nieks napasërûpën nç ûkë rçkalâs, nç rokundâs so valdëninkâs, nç kuoþnuos
dëinuos darbâs – no kad ër përkënçs. Ar to, sesë, noorietumi tou
uþsëjimtë?

Liodvëka palingava galvo:
– Je ër norietiuo, nasugebietiuo. Monës tuo nieks namuokë.
– Vo ar noorietomi torietë sava nomus, katrâs basërûpindama
ëðmuoktomi?
Panelë soklosa. Kor bruolis lenk?
– Ar tik naþadi mon kuoki palivarka paduovënuotë?
Levuons nosëjoukë.
– Na, ne i ton posë soki! Kam að torio tau nomum ëiðkuotë?
Atsërastom, kas noorietom tau sava pateis nomus pasiûluotë. Þënuomâs, jego pati sutëktomi.
– Tuokëi nomâ mon bûtom svetëmë. Bet pasakîk mon tëisç, bruolieli, ar ne dël tuo pas mumis bova atvaþiavës puons Kajetuons?
– No, nasprçsk tçp staigç. Aple ton nikuokiuos kalbuos nabova.
Bet paspieliuotë galem.
– Nanuorio spieliuotë!– pîkteliejë sesou ër, pavariosi sava Bierë,
norësnuojë opës pakrontë.
Tën, kor Salonts darë vingi, kronts vës aukðtiejë, vërsdams statio skardio. Oþjuojosi ant aukðtiausës vëitas, Liodvëka sostabdë komelë ër isiveiziejë þemîn i pëlkus opës vondënis. Puo lîtaus Salonts
bova pakëlës, vondou maþne apsiemës vësus akmënis, riuogsontius vaguos vëdorie. Sruovie, lënkdama rëidolius ar versdamuos
par anus, potuojë, ðnariejë. Këtame krontë augontiû jaunum apoðiu
lapâ bova paraudën, pamëðkies alksnînâ – pëlkë, vo berþâ – auksënç. Tik uþ puomëðkë stûksous eglîns nabûva pakeitës sava tomsþalës spalvuos. Tei garsâ ër vaizdâ Liodvëka ramëna, goudë. Pakuol
naatçjë þëima, reikietom tonkiau èe atjuotë. Prisëartënës bruolis sostuojë ðalëp. Naþadiejë kalbintë sesërëis, kol ana pati napradie ðnekietë.
– Graþi vëita, – tîkç pratarë mergâtë. – Galietoviau tonkiau pajuodënietë.
– Galietoviau, – pritarë bruolis. – Tik bieda, kad að maþâ tetorio
laisvum valondum.
– Vo að ër vëina galio, – kresteliejë galvo Liodvëka.
– Þënomâs, gali. Bet mon bûtom naramç ont ðërdëis, tavi vëina
ëðlçdos. Bieruojë, ruodos, rami, bet kon gali þënuotë, kâp elgsës,
pajotosi, kad ðalëp nier vîrëðkas ronkas.
– Ër viel noori ðalëp monës vîra pristatîtë, – nosëjoukë Liodvëka.
– Induomo, kuoki? Puona Kajetuona naprisëðauksi, ka að juodënietë oþsëmanîsio.
– Gal kon noors ëð arklininku paskërtiuo? – pasiûluojë Levuons,
apsëdþiaugës gero Liodvëkas ûpo.
– No jau na! Nanuorio, kad tarns vëlktomës ëð paskuos. Rçk
þmuogaus, so katrou pasëðnekietë galietiuo. Vo þënâ kon, – pridûrë
pagalvuojosi, – galietomi papraðitë Juzefa, mûsa bovosë gobernatuoriaus. Ons dabar ba darba vâkðtiuo, vo ëð dvara anuo ëðsiûstë
musiet naþadi?
Levuons nosëjoukë.
– Naþado anuo ëð dvara siûstë. Nagraþç bûtom, galbût ër nateisingâ. Bet kvëistë anuo tuokem darbou pats nanorietiuo. Gal geriau
pati rask dingsti so anou pasëkalbietë. Pasakîk, kad að tam naprieðtaraujo.
Pana Liodvëka sovësam pralinksmiejë.
– Diekou, bruolieli, uþ tuoki sprëndëma. Kap gerâ, kad vedo ðëndëina juodëniejau! Ër, pavariosi Bieroujë, palçda anon zuovado.
(Nukelta i 34 p.)
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L ITERATÛRA

Salontû Ðvè. Mergelës Marijës Jiemëma i dongu baþninèës pastata
fragmënts. Ramuonâtës Danutës portëgrapëjë

(Atkeltaið 33 p.)

– Liudvisë, nablûdîk! – ðûkteliejë bruolis, gindamuos anon.
I sava pakajo pana Liodvëka îþëngë iraudosi no ejëma ër viejë. Ðin
vakara kombarîs nabatruodë liûdnos ër toðts. Þema rodëns saulë,
spindonti pro vakarëni longa, ðvëisio stolpo golë ont grindum ër stalelë, sëikë sekretera ër zelkuorio. Atsëspindiejosi anamë, apðvëitë kou
ne vësas bota kertës. Pana priçjë pri zelkuoriaus, ër, þvelgdama i sava
atvaizda, atrëða guobtova kaspënus. Ar ne stebûklos – i anon veiziejë
linksma ër gîvastinga mergë rauduonuoms lûpuoms; sveikuojë akës
blëzgiejë, ontruojë, kâp vësumet, bova primerkta. Ka Liodvëka ðîpteliejë, sveikuojë akës tçp pat sosiauriejë. „Aha, – pamëslëjë, – rçk
ðvîpsuotë, tumët mona bieda ne tçp grçtâ bus matuoma.“ Ër balso
nosëjoukë pati ëð savës. „Eso kuoki eso. Dar tvërta, dar ne lëguonë.
Dar galio çtë kor oþsëmaniosi, oþsëjimtë tou, kas mon tink, ðnekietëis
so þmuonëmis. Tik narçk anum bëjuotë ër mëslîtë, kad eso baisi. Je
kam bûsio rçkalinga, prijims ër tuokë. Tik rçktom ëðmuoktë parprastë, kam eso tëkrâ rçkalinga.“ Ka vakarë so þvakë atçjë Magdelë pakluotë panelç luovas, Liodvëka anon paðnekëna:
– Rasiet teka matîtë dvarë puona Kuèinski Jûzopa?
– Kartâs matau ëð tuola.
– Rîtuo soëiðkuok anon ër pasakîk, kad noorietiuo pasëðnekietë.
Tegol puo Mëðium pavâkðtiuo parkë pri altankas. Að tën atçsio.
Magdelë tûpteliejë ë priþadiejë ëðpëldîtë panelës pageidavëma.

ZZ 2009 2vidus.PMD

34

***
Puons Jûzops geruokâ nosëdîvëjë, kumet rîtmetie anon, beçnonti
i alodë, prisëgënë panuos Liodvëkas pakajava ër papasakuojë aple
panelës noora sosëtëktë. Kuo jau kuo, bet kad pasëruodîs rçkalings
panâ Liodvëkâ, nalaukë. Ons lûkoriava kuokiuos noors þëniuos ëð
puona Levuona, bet tas tîliejë, noors no atsëskaitîma praëjë ar ne
trîs nadielës. Tad dabar stuoviejë ont kelâlë i karèema mëslîdams,
ar tën çtë, ar grîþtë atgal. Nûtarë nçtë ër pasoka atgal i sava bota. Je
rçks sosëtëktë so panelë, tor apsëgerbtë: barzda apsëkarpîtë, nagus ëðsëkrapðtçtë, naujuoms poðniem apsiautë. Dëdliausis vargs
bova so barzdo. Pakuol toriejë Juokûba, tas baregint anon lioub
aptvarkîtë. Dabar rçk kâp noors patem manîtëis. Pradiejë ëiðkuotë
þërkliu, bet sava botë anum narada. „Negi tas laiduoks Juokûbs bûtom pasëjiemës?“– pikteliejë. Bet paskiau atsëmënë, kad tarns þërklës lioub ëð kaþkor atsëneðtë.
– Kad to prapoltomi! – bombiejë puons Jûzops, përðtâs kedendams sava vîrëðka gruoþîbë. – Rçks çtë pas Ðmoili ër papraðîtë,
kad apkërptom.
Judeluovîèë Ðmoilis bova vëins ëð kelium deðimtium salontëðkiu þîdieliu. Ons toriejë maþa krautovelë, kor galiejç nosëpërktë audënë atraiþum, siûlu, adëtu ër këtuokium smolkium dalîku, vo tçp
pat vaistum no vësum lëgum, kuokiuom tik sërga Salontum þmuonis. Nateka gërdietë, kad no Ðmoilë vaistum kas noors bûtom nomërës, matît, þîdielis toriejë lëngva ronka. Ër ðçp jau þmuonims ons
patëka – dël tuo, kad nikumet naatsësakë doutë ont bargâ, lioub
patartë, kamë kon perktë, lioub ë þaizda aptvertë, praraktë skaudoli,
apkërptë ar apskostë.
Solaukës puona Jûzopa, Ðmoilis apsëdþiaugë:
– Ui, didi mon garbë ër ðvëisi dëina, kad pas moni atçjë tuoks
guoduotëns þmogus. Kuo ponâlis pageidautom?
– Nuorietiuo, kad barzda aptvarkîtomi.
Ðmoilis mëklç pasvadëna puona Jûzopa i kriesla pri gelsvum lëntum ðiepalë, ont katruo bova padieta blëzgonti þalvarënë taca (padëklas). Gaspaduorios atriemë taca i sëina, apsiautë sava klijënta
petius druobolë ër atsëneðë þërklës.
– Ui, ponâli, kâp prisakîsi? Ar patrumpintë, ar palîgintë, vo rasiet
nosmailintë?
Jûzops spuoksuojë i blonki sava atvaizda ër svarstë: „Rasiet papraðîtë, kad plëkâ noskostom?“ Matâ, pats sau pasëruodë baisç
apþielës.
– Përmiausç apkërpk plaukus, vo að pamëslîsio.
Pakuol Ðmoilis kërpa anuo þëlus gaurus no spronda, siediejë abejuodams: rasi plëkâ ton barzda noskotos? Tik arnabus ðalta þëimuos laikë? Ontra vertos, këik þîdielis oþsëpraðîs? Ðvaistîtëis piningâs dabar nier kuo. Sava oþgîventa skarba jodintë nanuoriejë.
Jug ðëndëina ëð paðalies i anuo ronkas ni vëins graðis nabatrëities.
Tad prisakë Ðmoiliou barzda patrumpintë ër aplîgintë, naderiedamuos oþmuokiejë posë prûsëðka graðë ër þëngë pruo doris, bëjuodams pavieloutë i sotarta vëita.
Suodna takâ bova toðtë. Puons Jûzops þvalgies, ar pasëkeitë èe
kas noors puo anuo ëðejëma, bet nieka daug napastebiejë. Matît,
dar naspiejë ër ba pavasarë nieka nakeis. Altanka, apraizgîta vëjuoklë ðakuoms, bova ðiuoks tuoks oþviejis, tad vîrs ilinda i vëdo ër
atsësieda ont driegna soulalë.
Senuokâ ûkvaizdis betoriejë rçkalum so Salontum þîdâs, noors
anëi jau ëlgus metus bova naatskërama miestalë gîvenëma dalës.
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Kumet ons atvaþiava i Salontum dvara, rada tik kelës þîdieliu ðeimas. Anuos laikies vëinuo krûvuo, prekiava ðiou tou sava mënkûsë
kruomeliûsë. Salontëðkç skersuoms vëiziejë i atejûnus, bet puo bëðki
priprâta. Kumet þemaitiu kraðta valdiuos vîrâ iteisëna Salontûs torgu, þîdâ pëltë pasëpîlë. Ër jau ne mënkë kruomelninkâ, vo baguotë
kopèç, godrë ër raðtingë. Staties naujës truobas, magazinus prekiems. Ëðsërëndavuojë þemës ðoulës (sinagogos) ër muokîklas
statîbâ. Atsërada Salontûsë bënt kelës aludës, arbetënës ër vaistënës. Torgaus dëinuoms, katruos lioub vîktë do kartus par nadielë,
Salontâ koðiejë no þmuonium gausîbës. Vësëms bova gerâ. Torintëms kon pardoutë nabreikiejë ëiðkuotë torgadëiniu tolëmuos vëituos. Tëms, katrëi nooriejë kuo noors nosëpërktë, nabreikiejë bastîtëis i Korða miestus ar Klaipieda dël kuoþna gelþgalë. Vëskuo galiejë
rastë èe pat. Dëdëliausë pelna dalës mosiet lioub patektë i þîdu kopèiu ronkas. Bet ër dvara èinðëninkams lengviau lioub atrëitietë vëins
këts graðis. Puons Jûzops, siediedams ont driegna soulâlë, dûmuojë,
kad prekîba no omþiu bova ër bus gers þmuonium ëðmëslos.
Bet so Salontûsë gîvenotçs þidelçs bova sorëðtë ër nalëngvë prisëmënëmâ. Ruoduos, septinësdeðimt aðtontâs metâs, patemë þëimuos vëdorie, vëina speigouta nakti miestalie këla gvalts: „Degam!
Degam!“ Gerâ, ka dvara panaktënis bova jauns sprëtnos vaikis. Pamatës ugni, vësus pakielë ont kuoju. Atliekës i oficina, paþadëna ër
anon, dvara ûkvaizdi. Atsëmënë, kap, nobiegës i gaisra vëita, Jûzops so pëktomo rëkiava besëblaðkontius vîrus ër muotrëðkas, katrëi poldëniejë kuoþnos puo sava truobas ër tvartus, varîdamë laukon gîvuolius, tëmpdamë mëigtontius vâkus ër rçkalingiausius
dâktus. „Sostuokët, dornç, nalakstîkët kâp ba galvum, marð ognëis
gesintë! Tamstuoms belakstont, vësa ûlîèë sopleðkies! Ëiðkuokët
viedru, luopëtu, kuobënium. Kas so viedrâs, rëkioukëties pri ðolënium ër eketium! Kas so luopëtuoms, kaskët snëiga, meskët i ugni
ar ont stuogum. Degontius budinkus ardîkët kuobënçs – anum jau nabëðgelbiesët!“ Ër pats, paèiopës kuobëni, pripoulës pri pleðkontiuos
Rusteikë truobuos, pradiejë tompîtë ont snëiga degontius roustus.
Tik rîtou praauðos ognës bova iveikta. Gvalts ër lakstîms aptîka.
Jûzops pasëjota bastuovis ont sûdiem padëngta ëðtëþosë snëiga terp
dar smëlkstontiû nodegoliû, apdegosiu baldu ër drapanu. Ðërdës bova ligo apdergta. Ronkas, ont katrû bova apsvëlosës përðtënës,
tebspaudë kuobënë kuota. Staigç pajota, kuokës pavargosës îr
ronkas, kuokës apsëlposës kuojës. Baimç nikstont, pruotou rimstont, pats sau ruodies ligo ëðgrëiþts skorlis – tëik svçkatas ër jieguos atiemë ta naktës. Dabar þvalgies, kuokë ëðkada ognës padarë. Sopleðkiejë lig pamatum Rusteikë Juona truoba. Ið þida Ðanderë Kërða budinka lëka tik apsvëlosës sëinas. Sodegë kopèiaus
Levëna Abravuoma magazins ër anuo sûnaus gîvenëms. Atsëmënë, kad tumet, vëskou ivertënës, so palengviejëmo atsëdoksiejë;
noostuolç galiejë bûtë daug baisesnë. Gerâ, kad viejë nabova. Gerâ,
kad anam pavîka þmuonis sotelktë, kad dërba vësë, kas gîvs –
vîrâ, muotrëðkas, paaugën vaikiokâ. Þemaitç ër þîdelç stuoviejë
vëins ðalëp këta, vëins këta naniekindamë, vëins këtam padiedamë. Matâ, nalaimë bova bëndra… Dabar jau vësë ëðsëvâkðtiuojë puo sava kertës, svarstîdamë, kor gaisros prasëdiejë. Tuolëj ëiðkuotë nareikiejë – prasëdiejë Rusteikë truobuo.
Matît, rodëni kamëna nabova ëðkrietës, oþsëdegë sûdis, vo no
anum natroka oþsëlëipsnuotë ðiaudënis truobuos stuogs. „Vo
slunkius! – pîka puons Jûzops. – Pats kalts, tegol dabar ëiðka
kerties pas gëmënës ar sosiedus. No, primesio keliuolëka tim-

Salontû Ðvè. Mergelës Marijës Jiemëma i dongu baþninèës pastata
fragmënts. Ramuonâtës Danutës portëgrapëjë

pu. Þîdieliu kelms naims. Tëi vësumet vëins këto bieduo pasërûpën.“
Tçp dûmuojë Jûzops, pakuol tum prisëmënëmu nanutraukë pana
Liodvëka, ëðdîgosi prið anon staigç, vësâ ëð këtuos posës, nago bova laukama. Oþvaizds sunkç pakëla no soulalë ër nosëjiemë keporë.
– Sveiki, panie Juzef, maluono tamsta matîtë, – pasësveikëna
Liodvëka, tëisdama vîrou përðtënieta ronka, katron tas pavuoþnç
paboèiava.
– Bûkët pasveikinta, tamstas maluonîbë panelë kaðteliuonâtë.
Dþiaugous galiedams patarnautë.
Jûzops nosëdîvëjë, kad panelë linksmâ nosëjoukë.
– Rasiet oþteks vedom tuokçs aukðtâs þuodçs ðnekietëis, vësuokius tëtolus vardintë. Vadink moni panelë, ër tuo oþteks.
– Kâp ðvëisiuojë panelë pasakîs, – iðtarë bovës ûkvaizdis.
– Vo, ër sosëtariem. Dabar aple rçkalus. Pasëkvëitiau tamsta nooriedama paklaustë, ar nasotëktomi retkartçs palaikîtë monëi kompanëjës, ka juodëniejo. Gal nasi oþmërðës, kad tas oþsëjiemëms
mon patëka no pat vaikîstës. Bet bruolielis ne vësumet tor laika juotë so monëm, vo vëinuos ëðleistë nanuor. Naëðmanau, kuo ons bëjë. Að ër vëina galietiuo juodënietë, bët nanuoro oþrûstintë bruolë.
Tad uþ palîduova notariau pasërinktë tamsta, ër bruolis tam naprieðënas. Ar sotëktomi tamsta bûtë mona palîduovo?
– Þënuomâs, sotëksio. Dþiaugous, galiedams pradþiogintë maluoningoujë panelë.
(Nukelta i 36 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 35 p.)

– Je puo pëitu bus graþi, bûk tamsta pasërëngës tam þîgiou.
Atsiûsio Magdelë, kad pasakîtom, kumet ateitë pri arklium.
Ër, pamuojavosi ronko, pasoka link paluociaus.
Puons Jûzops stuoviejë dîvîdamuos ër dþiaugdamuos. Anuo naoþmërða! Stebëna tik tas, kad ons pasëruodë rçkalings ne dvara
puonou Levuonou, vo panelç, so katrou sava darba metâs baveik
nieka bëndra natoriejë. No, lioub noveþtë i Korða miestus, Platelius,
Kalvarëjë ër këtas vëitas, katruos bova natuolëj Salontum, bet tën
lioub vaþioutë vësos polks kaðteliuonâtiu so tarnâs, vo kartâs ër so
Geradarë. Je reikiejë kou noors aptartë, tonkç prisakîmus lioub doutë
vaikiokâ arba panelë Teoduora, pakuol bova Salontûsë. Liodvëka
tarp þmuonium bova tîki, ðalënuos napaþîstamu, oþvës puo sava
nalaimës, dël tuo daug kam ruodies pasëpûtosi ër namaluoni. „Matît,
Geradarës smertis anon pakeitë“, – pamëslëjë Jûzops. Vësë ëð dvara
ëðlakstë, pajotën napagîduoma buobotës lëga. Tik Liodvëka pasëlëka so Geradarë ër bova ðalëp anuos lig paskotënës gîvenëma valonduos. Vo dabar lëka vëina. Levuons – dvara gaspaduorios. Kas
ëð tuo, kad bruolis? Pats natroks patë i Salontus parsëvestë. Lig
ðiuol nateka gërdietë, kad so sesërë nasotartom, bet ar Liodvëka
sotars so bruolienë? „No ër kuo að rûpënous,– pertarë pats savi, –
jug dar nieka nier. Kuo èe rçk sërgtë puonu lëguoms mon, svetëmam þmuogou?“ Tçp dûmuojë Jûzops, piedindams ont pëitu. Bova
oþmërðës, kad posrîtës dar navalgë.
Po pëitu Juokûbs stuoviejë pri ûkënë këima vartu so panuos Liodvëkas Bieroujë ër Ðërvio, katrou gobernatuorîstës metâs lioub juodënietë Kuèinskis Jûzops. Arklîs, pamatës bovosi gaspaduorio, pasësveikëna tîkio þvëngëmo, no katruo Jûzopou apðëla ðërdës –
gîvuolîs anuo naoþmërða. Senuokâ besiedës i balna, soabejuojë, ar
pavîks paduorç oþðuoktë ont arklë. Baisç nanuoriejë apsëjouktë prið
Juokûba, sava bovosi tarna. Bet tas ligo niekor nieka prilaikë ðuokontë i balna puona pieda, ër Jûzops laimingâ atsëdûrë ont þërga.
Atskobiejosi pana Liodvëka strîkteliejë ont sava komelës, ër abodo
par lonka pasëlçda i mëðka posë. Panelë prilaikë Bieroujë, kad ûkvaizdis susëgretintom so anou, matâ, nooriejë ðnekietëis. Klausëniejë, kâp ons dabar gîven, ar naskundas svçkato, kou oþsëjem,
laika toriedams, ar nier smûtnç bûtë anam vëinam. Puons Jûzops
atsakëniejë mandagç, pagarbç, bet trumpâ.
– Nasëstebiek tamsta, kad að tëik klausëniejo. Maþne vësa laika
bûno vëina. Pats þënâ, kad draugës tamë dvarë natoro, tad puo
bobotës laiduotoviu nabier so kou ëðsëðnekietë, – miegëna atrëðtë
sava bendrakeleivë lëiþovi pana Liodvëka. – Vo tamsta, tëik metu
dërbës ðiuo vëituo, tëik ëlgâ tarnavës mona brongç buobotç, galietomi aple anuos gîvenëma daug kon papasakuotë.
Papasakuotë jaunâjç panelç aple Geradarës gîvenëma, kon ons
þënuojë ër kon pats galvuojë, puons Jûzops nikâp nasërîþa. Tad
nieka geresnë nasomëslëje, kâp apsakîtë sava graþi sapna ton vakara, ka grîþa ëð dvara puo atsëskaitîma naujçjem puonou.
Liodvëka pradþioga – kuoks graþos sapnos ër kuoki maluoni tamë sapnë anuos brongiuojë buobotë.
– Kap gailo, kad að dar ni vëina karta puo pakasînu anuos nasapnavau, – pasëgoudë pana Jûzapou.
– Nasielvartauk, ðvëisiuojë panelë, sosapnoosi ër tamsta. Anuos
maluonîbë Geradarë pasëruodîs, ka tamstâ gîvenëmë reikies pagalbas ar patarëma.
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– Ak, puons Jûzapâ, patarëma mon rçk kuoþna dëina. Kuoks
toðts atruoda dabar mona gîvenëms! Reikietom oþsëjimtë kou noors
rimtesnio, bet narondo kou. Lëka tik takielis i baþninèë ër siediejëms sava kertie, ligo kuokeme kliuoðtuoriou (vienuolyne).
– Ar tik panelë namësliji vienuolë pataptë?
– Na, na, tuo tëkrâ namëslëjo. Ëð monës prasta vienuolë teëðçtom.
Nuorio terp þmuonium gîventë. Nuorietiuo torietë kuokë noors vëita, kor
galietiuo tvarkîtëis kâp oþsëmaniosi, naklausëniedama këtum valës.
Jûzops ðîpteliejë:
– Je, je, maþa bûdama panelë tëkra valiûkë mon atruodç. Bet
augdamë þmuonis keitas, tad ër panelç tçp pat atsëtëka.
Abodo nakorem laikou pritëla, tëkriausç mëslîdamë ton pati: valiûkavëma prisluopëna nalaimë. Liodvëka ëlgâ toriejë klausîtë daktarum, puo tuo buobotës, katra pratëna melstë stebûkla ar svçkatas, veþiuojë mergelë puo atlaidus ër ðvëntas vëitas, muokë ðelptë
pavargielius, gailietëis obagû. Jûzopou ruodies, kad panelë klausë
Geradarës, bet këik i tuoki gîvenëma ana lioub ðërdëis idietë, tuo
ons naþënuojë. Rasiet tik ëðmuoka apsëmestë. Tëkriausç ana jauties noskriausta, kumet, puo tieva, anuo maluonîbës kaðteliuona
Gorskë Mëkuola, mërtëis, maþuosës seseris bova iðveþtas i Vëlnio
muokîtëis, tën galiejë bendrautë so sau lîgiuoms paneliems, lonkîtë
gëmënës ër paþîstamus, linksmintëis baliûsë ar soeiguosë lîgë dalë
so vësâs. Panâ Liodvëkâ tuo nieks napasiûluojë. Ana bova paþënklinta nalaimës, ër artëmëijç nanuoriejë tuo garsintë uþ dvara sëinu.
Tçp panelë parsërëta par tris deðimtis metu, ër kuokium noors pasëkeitëmu sava gîvenëmë vargo ar bagaliejë tëkietëis. Ar ne përma
karta Kuèinskiou Jûzopou soskauda ðërdës dël tuokë mergelës
lëkëma. Tad sogalvuojë primintë anâ kon noors linksma ëð jaunum
dëinum.
– Rasiet maluoniuojë panelë naoþmërðâ, kâp so sesutiems ër
bruolçs lioub vaþioutë i Korða miestus apsëpërktë ar pasëþmuonietë? Gal atsëmën, kâp Papës eþerë þvejuojë?
– Atsëmëno, atsëmëno, – gîvâ atsëlëipë Liodvëka. – Mon pavîka
sogautë namënka þuvi. Mëslëjo, kad tou karta mon vësë pavîdiejë.
Bet gal mon tik tçp ruodies, rasiet tçp nabova. Dar atsëmëno, kâp
Margëninkûsë sotëkuom italu mozëkontus, anëi mums pagrëiþë kaþkuoki ðuoki, dël tuo puonou Jûzapou teka pakrapðtîtë piningënë.
Ûkvaizdis nosëjoukë:
– Piningënë mon vësumet teka krapðtîtë, je tik so puonâtçs kor
noors ëðsëkeldavuom. Bet kon padarîsi. Tuoki bova tvarka ër anuos
maluonîbës Geradarës, tamstas babunelës, pariedîms.
Anoudo sostuojë ont tuo patëis opës skardë, kor vakar Liodvëka
ðnekiejuos so bruolio.
– Salontum apîlinkies gali atrastë ne vëina poikë vëita, – ligo pati
sau pratarë Liodvëka.
– Teisîbë sakâ tamsta, ne vëina vës këtçp poiki vëitelë îr Salontum dvara valduos. Jug panelë îr aplonkiosi vësus anum dvarelius.
Katras daugiausç patëka?
– Rçk pagalvuotë, – atëtarë Liodvëka. – Senç bebovau Margëninkûs, Muosiedie, Koksënie. Kuo gera, vësks tën bus pasëkeitën.
– Rçktom panelç i svetius novaþioutë, sosiedus, gëmënës aplonkîtë.
– Esau so bruolio oþkvëistë pas puona Tarvîda Kajetuona i Laumium dvara. Tëkriausç novaþiousem. Vo gal tamsta paþinsti puona
Kajetuona?
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– Þënau, kad îr tuoks puons, bet kuokiû noors rçkalû torietë so
anou nateka.
Pana Liodvëka nooriejë kou noors daugiau soþënuotë aple naujouji paþînstama, bet tçrautëis nasërîþa. Kap tën bebûtom, puons
Jûzops nabova tas þmuogos, katram ana galietom iðsëpasakuotë
sava spieliuonës ër abejuonës. Ana tikç atsëdoksiejë. Kap èe atsëtëka, kad par trisdeðimti metu tëik maþâ teatsërada þmuonium,
kam ana galietom atsëvertë? Bûdama posmergelë, vëskon lioub
ëðplepietë tarnaitç Gertrûdâ, katra patarnava anëdviem so Teoduoro. Bet ka Liodvëka solaukë panuos metu, Gertrûda ëð dvara iðçjë.
Liodvëka ni dabar nagal ietom pasakîtë, ar anon atlçda buobotë,
ar mergë iðçjë sava nooro. Teisîbë, bova dar vëina muotrëðka –
daktarka ëð Klaipiedas. Ta dvarë pagîvena puora nadieliu ton vasara, ka Liodvëkas akis bova soþeista. Ër dabar ana atsëmën, kad
so daktarë ðnekietëis bova maluonç. Bet, sotëkosi anou dabar,
kuo gera, nabipaþintom. Nabatsëmënë ni varda, ni pavardies.
Rçktom paklaustë puona Jûzopa.
– Puons Juzopâ, ar tamsta atsëmëni daktarka ëð Klaipiedas, katra gîvena mûsa dvarë ton vasara, ka að aki bovau sosëþeidosi?
– Vo kâp këtçp! – atsëlëipë Jûzops. – Parsëveþiem anon ëð Gargþdum – tën panelë so anuos maluonîbë Geradarë a tik ne puora mienesiu stalavuojies pas puonus Vagnerius. Tçp palëipë daktars Hagans. Sakë, ka rçk ðalëp tamstas ëðmanontë þmuogaus, kumet bus
noimts tvarstis no akëis. Reikiejë panelë pripratintë pri tum skaudium pasëkeitëmu ër pamuokîtë puoni Geradarë tinkamâ apsëçtë
so Tamsta. Vo kon pati panelë atsëmën ëð tuo laika?
– Na kaþën kou, bet ðin ton atsëmëno. Mon ta daktarë bova
dëdlç maluoni. Vâkðtiuotë ër ðnekietëis so anou nikumet nalioub
pakîrietë, tëik ana þënuoje vësuokium induomium ër nagërdietu
dalîku. Kuoþna þuolelë galiejë ivardîtë, aple kuoþna vabala ëlgâ pasakuotë. Ër knîngu bova atsëveþosi, ëð katrum balso lioub skaitîtë. Ër þmuonium vësuokium þënuojë, vës lioub pasakuotë aple
anus, daugiausç aple sergontius, këntontius, bet muokontius
dþiaugtëis. Aiðko, að ne vëskon beatsëmëno ëð tum pamuokum.
Ni tuos daktarës varda nabatmeno.
– Torietom tamstâ majednç (keista) atruodîtë, bet að anuos varda naoþmërðau, rasi dël tuo, kad ons mon patëka. Ta puoni bova
Estera, daktara Hagana gëmënaitë, þanuota so rusu dvarpuonio Skukuovo, so katrou sosëtëka besëmuokîdama Prûsëjuo. Ana patëka
ne tik panelç, bet ër vësëms këtëms. Nikëik namondri, paprasta,
lioub paðnekintë kuoþna sotëkta þmuogo, naveiziedama, kas ons
bebûtom. Nieks nadîvëjë ër naapðnekiejë anuos, noors bova þîdelkelë. Tuo panelë, rasiet, lig ðiuol naþënuojë.
Ton Liodvëka þënuojë – bova gërdiejosi ëð buobotës. Tumet ta
þënë mergâtës ni këik nanustebëna. Keists pasëruodë tik vards – nç
lënkëðks, nç krëkðèiuonëðks. Buobotë aiðkëna, kad þîdëðks, ër pasakuojë kaþkuokë istuorëjë, apraðîta Bëblëjuo, katron Liodvëka grçtâ
oþmërða.
Kuèinskis Jûzops aple ton daktarë atsëmënë daugiau. Përmiausç,
kad soðaukosi i krûva Geradarë, Liodvëkas seseris, bruoli, dvartarnius, papasakuojë, kâp rçktom apsëçtë so sergontë mergelë. Aiðkç
pasakë, kad panelës akis nabëðgis; nabënt ivîktom stebûklos. Pamuokë vësus, kad ðnekietom so mergelë tçp, ligo nieka ër naatsëtëka, nasëstebietom, naklausënietom, nagoudþioutom ër, gink Dievë, napajouktom. Je ana bus liûdna ar pëkta, sveikëisëms rçks bûtë

kontrëms ër vëskon duovënuotë, leistë pro ausis.
Daktarë pati norëða no þaizduos tvarsti ër leida mergelç pasëveizietë i zelkuorio.
Tuos muotrëðkas pabovëms dvarë kaþkap gerâ vësus noteikë,
kuoþnos gailiejuos, kad daktarë tor iðvaþioutë. Jûzops atsëmënë,
kad ons daktarç Skukuovâ ont keliuonës davë puora deðimtium timpu
ni këik nagailiedamuos anû, noors ton vasara sunkç galus dorstë –
vës lioub ëðlîstë kuokës noors nanumatîtas iðlaidas.
Liodvëkâ gerâ bova ont ðërdëis, klausontëis Jûzopa prisëmënëmu aple anuos vaikîstë. „Laimë, kad buobotç pasëtaikë torietë ðalëp savës pruotinga ër duora þmuogo, katras ne tik rûpënuos dvara
ûkio, bet ër anuos vâkâtiu rçkalâs ar bieduoms“,– mëslëjë dabar,
juodama ðalëp bovosë ûkvaizdë.
– Panie Juzef, – pratarë ðirdingâ, – turietiuo parsëpraðîtë tamstas, kad lig ðiuol ni karta naso padiekavuojosi uþ dëdëli diemesi,
katrou ton sunkio laiko mon ruodç. Klausîdamuos tamstas pasakuojëma, junto, ka darç vëskon ne ëð somduoma þmuogaus priedermës, vo ëð duoruos ër atjautontiuos ðerdëis. Dëdlç tamstâ uþ
ton diekavuojo ër dþiaugtiuos, je kumet galietiuo kou noors gera dël
tamstas padarîtë.
Panuos Liodvëkas kalba Jûzopa vuos ne lig aðaru sugriaudëna.
– Maloninguojë panelë, tëi padiekuos þuodç mon îr dëdliausis
atlîgënëms. Rûpesnis dël tamstas nalaimës nabova tuoks sunkos,
kâp tamstâ gal pasëruodîtë. Pakuol darbavaus Salontum dvarë, îr
bovën daug sunkiesniu dalîku.
– Induomo bûtom soþënuotë, kuokium? Rasiet tamstâ nabûtom skaudç anus prisëmintë ër mon papasakuotë? – paklausë pana Liodvëka.
– Vëins tuoks ðëndëin vës ið galvuos naëðçn. Prisëmëniau
natîèiuoms Salontum gaisrus. Tëkriausç ër panelë anus atsëmën?
Anum bova bënt trîs. Paskotëni karta kelës deðimtis truobum sopleðkiejë, ër daugiausç þidu nomâ. Ka vësus soskaitiem, par dvejus metus
Salontûsë sodegë ketorësdeðimt pënkë gîvenëmâ – dëdliuojë anû
dalës bova þîdu kopèiu truobas ër magazinâ.
– Tad ar pavîka ëðsëaiðkintë, dël kuo tçp? – pasëinduomava
Liodvëka.
– Napavîka, noors tuos nalaimës sokielë ont kuoju ër valdiuos
þmuonis. Ër ne dîvâ. Kor tatâ matîta, kad kuoþnâs metâs miesta
ëðtëktom gaisrâ? Tad i Salontus ëð Raseiniu vëins par këta lakstë
tekûnâ, vëþâ, vaznç. Na tik lakstë, bet ër tîrëniejë, tardë, klausëniejë,
kuoki èe tvarka tamë dvarë, kad gaisrâ tçp tonkç këlst: ar pëktadarium padegieju tëik privësa, ar þmuonis patis îr þiuoplë ër apsëleidën? Tçravuos vësum, bet përmiausç, þënuomas, monës, dvara
gobernatuoriaus, ër tamstas maluonîbës buobotës – puoniuos Vainienës, dvara savëninkës.
– Namanau, kad bobotë kou noors þënuojë, – soabejuojë Liodvëka.
– Þënuomâs, kad naþënuojë. Kou ana, sena, lëguota muotrëðka,
galiejë sosëgaudîtë tûsë þidu rçkalûsë ër miestiuoniu apsëleidëmûsë? Tçp ër paaiðkëna valdiuos þmuonëms, siûsdama vësus pas moni. Daugiausç valdç priskarþëjë (prisiskundë) þîdâ, oþvës baguotesnë. Ontâ Ðanderis Kërða torta nateka uþ dvë tûkstontës do ðimtus
muðtëniu taleriu. Matâ, sodegë ne tik truobas ër magazinâ so daugîbë
prekiu, bet ër skuolum raðtâ, katrëi bova gîvenamâjemë budinkë.
Pri tuo dar nokëntiejë ër anuo sûnos, katruo truoba sodegë prið
(Nukelta i 38 p.)
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Paminklos, skërts lietuviu tautuos kanèiuoms1941–1952 m., Salontû Ðvè.
Mergelës Marijës Jiemëma i dongu baþnîèës ðvëntuoriou. D. Ramuonaitës
portëgrapëjë

(Atkelta ið 37 p.)

metus par përma gaisra, bet ons jau bova spiejës pasëbodavuotë
nauji gîvenëma.
– Vo ar anëi namalava? Jug galiejë primëslîtë kaþën kuo, nooriedamë daugiau piningum ëðpeðtë.
– Iruodims, kad namalava, bova muitëniu saraðâ, katrûsë paruodîta, këik par metus anëi priekiu atsëvëþ ër këik iðveþ. Teismûsë
tas iruodîms bova dëdlç svarbos.
– Tad kâp bëngies ta bîla?
– Teismos nûtarë, kad Salontum savëninkâ tor atstatîtë sodegosës truobas, kad stuogum nagal dëngtë ðiaudâs ar skëidruoms
(malksnomis), vo tik èerpiems. Prisakë do kartus par metûus kriestë kamënus, pasësomdont kamënkretius Klaipieduo. Oþ praþovosi
torta kopèems kaþkëik atlîgëna valdë, bet tum rçkalum að naþënau,
anus tvarkë tamstas bruolis puons Stanisluovs.
– Tad, këik sopronto, gaisrum kaltëninkâ tçp ër lëka nanubaustë?
– Tçp ër lëka, – atsëdoksiejë puons Jûzops.– Þmuonis ðnëbþdiejuos, kad kaþkas ëð pavîda padegë baguotûju þîdu magazinus.
Naktës pasëtaikë sausa ër viejouta, tad natroka oþsëdegtë vësa ûlîèë.
Vo kas padegë – ar salontëðkis, ar kuoks atklîdielis pëktadarîs, ar
ons bova þîdielis, ar þemaitis – tçp nieks ër ðëndëin dar naþëna.
– Ëð tëkrûju tamsta daug varga aptoriejç tou laiko, – pagoudë
Liodvëka puona Jûzopa. – Vo kâp bova tuoliau?
– Par metus miestali atstatiem. Balondë mienesie dvarë dërba
anuo mîlesta puons Kobelëns, Þemaitiu konëgaikðtëjës kamarninks
(matininkas), katron pasëkvëitë puoni Geradarë – tamstas buobotë.
Salontum degëmûs ons apmatava sklîpus naujuoms statîbuoms.

ZZ 2009 2vidus.PMD

38

Meistrus soëiðkuojau Kretinguo ër Klaipieduo. Plîtu përktë nareikiejë – Salontûsë jau veikë plîtënë. Miediu mëðkûs bova i valës, par
þeima anus kerta ër veþë dvara èinðëninkâ ër laþëninkâ. Kaþkon reikiejë përktë. Kalkës atsëveþiem ëð Korða degîklas, katron vadëna
Pile Muiþa. Vinis ër këtuokius gelþius, rçkalingus pri statîbu, perkuom Lëipuojie. Tëi dalîka brongiausç kaðtava, dël tuo, kad, kertont
Korða konëgaikðtëjës sëina, reikiejë muokietë dëdëli moita. Èerpës
stuogams nopërkuom Gintaliðkie. Gerâ nabatmëno, bet, ruoduos,
ar ne ðimta timpu uþ tris tûkstontës ðtoku, kas tâs laikâs nabova
brongç. Nalëngvë bova metâ, bet Salontâ atjauniejë, pagraþiejë. Baguotëijç þidâ pasëbodavuojë dëdëlius budinkus, vuos ne paluocius.
Vo ër biedniesniu naujës truobas bova erdvesnës, so dëdesnçs
longâs, so aukðtesnçs stuogâs. Matâ, maluoniuoji panelë, kad teisingâ saka þmuonis: nier tuo bluoga, kas naëðeitom i gera, – oþbëngë puons Jûzops. Aple ton, këik reikiejë idietë jiegû ër svçkatas,
këik naktum namëiguotë, këik vësë bova dërþus sosëverþë, pakuol
vëskon padarë, ûkvaizdis panelç naaiðkëna.
Liodvëkâ tas pasakuojëms sokielë daugîbë mintiû, bet anuos
nabova skaudës. Ana pati tus metus nabluogâ atsëmënë, noors nikuokium napritekliu ar vargum napajota. Klausîdamuos puona Jûzopa, galvuojë, kad þmuogos daug kon gîvenëmë gal noveiktë, je
tik nier slinks ër nasied ronku sodiejës. Ër senîvamë omþiou, parþvelgës noçtus metus, gal pasakîtë, kad ne toðtç anus praleida, kad
aple anuo pruocë liûdëj matuomë dalîkâ.
Basëðnekiedamis ni napajota, kâp saulelë ilinda i eglîna. Laiks
bova soktë ont nomum. Anoudo juojë mëðka kelalio vëins paskou
antra. Guojou bova tîko. Arklium þingsnius sluopëna nokrëtën lapâ.
Paukðtiu nasëgërdiejë – vësë gëismininkâ senç jau bova iðliekën.
Tik retkartçs eglinë kalë genîs.
***
– Sakik, sesë, ar kontëna esi savo bendrakeleivio? – sosërinkos
pri veèerës, oþklausë Liodvëkas puons Levuons.
– Diekou, bruolieli, eso kontëna. Puons gobernatuorios gana induomos paðnekuovs.
– No ër aple kon jodo ðnekiejuotav?
– Aple daug kou. Prisëmëniem omþënatëlsi buobotë, keliuonës i
Lëipuojë, pri Papës eþera, i Margëninkus.
– Ar napasëruodë tau puons Jûzops nalaimings ar liûdnos?
– Napasëruodë. Aple savi ons nadaug tepasakuojë. Nabent ton,
kad vëina nakti graþç sapnava buobotë, anuos mîlesta Geradarë.
– No, no, – nosëjoukë Lavuons. – Matît par tëik metu anoudo
gerâ bova sosëgrajëjosio, kad dabar sapnie sosëtink…
Liodvëka trokteliejë petçs ër pasëgailiejë prasëtarosi. Pana pamëslëjë, kad so Jûzopo ana gal daug ðërdingiau ðnekietëis, nago so
sava bruolio.
– Mëslëjo, ka leisi mon dar kumet noors so anou pajuodënietë.
– Juodëniek i svçkata, miela sesë, je tik tau tink…
Grîþosi i sava pakajo, pana atsësieda buobotës kriesla ër rîmuojë
anamë nadegdama ðvëisuos. Prisëmënosi daktarë Estera, Liodvëka oþsëgalvuojë, so kou dar ana sava gîvenëmë îr ðërdingâ bëndravosi. Terp sava vëinmietiu tuokium narada. No, gal Teoduora. Bet ta
bova sesou, tad nasëskaita. Pri tuo sesers ðërdi ër mëslës sovësam
bova pripëldës grapâtis Pliuoteris ëð Ðateikiu dvara, so katrou Teoduora bova soþadieta. Naþënë dël kuo ðin vakara oþplûda nalinksmë prisëmënëmâ. Liodvëka atsëmënë, kad ëlgâ jauties nalaiminga,
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kumet i balio Viekðniûsë tievs veþies tik Teoduora, prið ton pastrajîta,
ëðèiostîta, ëðcackîta. Sesou ëð tuo baliaus parvaþiava linksma ër
laiminga, kelës dëinas naoþsëèiaupë, èiauðkiedama aple ton ëðeiga
– kâp vaþiava, kon matë, so kou sosëpaþëna, kas kâp bova apsëdarës, kas kon sakë, so kou ana ðuoka, kon valgë, kon gierë…Liodvëka toriejë klausîtëis, bet anuos ðërdës tçp gielë, tçp gielë… Jug anâ
patç nateka tuo ni pamatîtë, ni patërtë. Ër dël kuo nier teisîbës ont
svieta? Jug tievs galiejë ër anon veþtëis! Tik dvëjçs metâs uþ sesë
tebova jaunesnë, vo augomo so anou vëinuokë. Ont kaktas nier paraðîta, këik metu ana tor, vo ðuoktë muok nabluogiau uþ Teoduora.
Bet tuoki bova tieva valë, ër nieka èe napadarîsi. Galiejë tik dûsautë
ër vakarâs aðaruotë i puodëðka, kad nieks namatîtom.
So këtuoms paneliems, gëmënaitiu ar sosiedu doktërëmis Liodvëka artëmiau nasosëdraugava. Je katruos lioub vëiðietë Salontûsë, vësas anâ atruodë pasëpûtosës arba þiuoplas. Anon jiemë pëktoms, kad puonâtç – jaunëkâtç ðnekëna, ðonkëna, ganë akëmis tas
þousis (tçp Liodvëka mëslies vadëna vëiðnës). Kumet buobotë puo
anuos muotinelës pagraba këik atsëgava, okatnç vaþëniejë vëiðietë
pas aplinkënius sosiedus ar tuoliau gîvenontius gëmënës i Vëikðnius, Gintalëðkë, Oþvënti, Bërþovienus, veþiuodamuos vësa polka
kaðteliuonâtiu. Liodvëka, narasdama bëndruos kalbuos so jaunûmenë, daugiau laikies ðalëp babusës ër augosiu muotrëðku. Dabar,
ton prisëmënont, anâ ruodies, kad kaþkâp ëð gîvenëma ëðkrëta
jaunîstë so vësuoms linksmîbiems – sosëþaviejëmâs, svajuoniems,
paslaptëmis ër ateities vëltëmis. Ana bova nalaimës paþënklinta...
Tëkriausç dël tuo buobotë tame laikë daugiausç diemesë skîrë
anâ. Jaunesniems sesërims tuo nareikiejë – anuos auga svçkas,
dailës, govës, oþvës Uona, katra daugiausç ëð vësû bova nosëdavosi i omþënatëlsi sava muotinelë. Puo liûdnum laiduotoviu, i katras
maþûju naveþies, prasëdiejos ðëltesniems dëinuoms, buobotë vaþëniejë puo atlaidus, katrëi vîka tuolëmesnies parapëjuos – Kalvarëjou, Koliûs, Kretinguo – ër vësor so savëm jiemë Liodvëka. Ana
oþpraðëniejë Mëðës uþ doktërëis dûðë ër anûkës svçkata, lioub
doutë piningum Liodvëkâ, kad ta aukuotom baþninèç – nopërktom
anâ kuokë noors duovëna. Atsëmënë, kâp përka mielëna ðëlka
pierankeliems pri altuoriaus Kalvarëjës baþninèç ër sëdabrëni vuota
– ðërdelë Muosiedë Panelç Ðvënèiausç. Vo këik ðeðtuoku ër treèiuoku Liodvëka lioub ëðdalîtë obagams, kas tën besoskaitîs.
Kartâs lioub veþtëis ër maþuosës, bet so dëdëlio polko prëklç bova keliautë. Tad anuoms so puoni Gracholskienë ër tarnaitiems
toriejë oþtektë Salontum baþninèelës, i katron galiejë nasunkç nokolnioutë piestës. Prisëmindama tas keliuonës, Liodvëka nabgalietom pasakîtë, ar anuos bova maluonës. Þënuomâs, gerâ bova
ëðtrûktë ëð nomum, siedietë so buobotë proncûzëðkuo poskarietie,
kad ër geruokâ aptrintuo, þvalgîtëis i pakelës, i þmuonis, klausîtëis
varguonu ar gëismium, atsësiedos klaupkuosë, itaisîtuos pri pat
altuoriaus, kad puona no muþëka atskërtë galietomi. Bet nomëi
ana lioub sogrîþtë pavargosi, ëðalkosi, pasëjotosi kaþkuoki svetëma sesërims, katruos leida sava dëinas linksmâ ër narûpestingâ,
sovësam kontënas tuokio gîvenëmo, kuoki toriejë.
Tçp prabiega dvë liûdnas vasaras. Treèiuojë nosëdavë linksmesnë. Matâ, maþç Uonâ soçjë dvîlëka metu, tad buobotë pakielë praðmatni balio. Duovënum Anskâ nopërka stuora maldaknîngë „Zlotî
Altarþ“. Soëiðkuojë kapelëjë so skripîèë, cimbuolâs ër trûbo, tad,
kas muokiejë ðuoktë, galiejë vësëms pasëruodîtë. Liodvëka ër anuos
seseris tuo bova pamuokîtas: puora metu gîvena Salontûsë gover-

Skulptûra „Rûpintuojielis“ Salontû Ðvè. Mergelës Marijës Jiemëma i dongu
baþninèës ðvëntuoriou. Ramuonâtës Danutës portëgrapëjë

nantë panelë Eliza, katra muokë kaðteliuonâtius ðuokiu, manieru ër
dailë apsëejëma. Klavesino skombintë Liodvëka duorâ naëðmuoka,
vo ðuoktë anâ dëdlç patëka. Liodvëka, tëisi, klëina ër mëkli, muokîtuojës vësumet pagërta uþ þingsniu lëngvoma, ronku lonkstoma, eisënas grakðtoma, tuos pamuokuos lioub jaustëis laiminga. Buobotë so puoni Gracholskienë apsëtarë, kon pavadintë i Uonënës, kad
vësas panelës ðuokems torietom kavalierius. Soskaitios posbruolius, vëina pritrûka. Tad notarë pakvëistë Nasrienu þemininka puona
Dzekonskë sûno Peliksa. Muotrëðkas sotarë, kad nieka dëdlç napapëktins, je kas ër soþënuos, kad Dzekonskë bajuorîstë ne tçp senç
përkta. Vo puonâlis Peliksos îr rimts jaunëkâtis, muokuos kaþkuokemë Korða miestë ont liekuoriaus, tad tëkriausç gebies þmuoniesë
apsëçtë. Ba tuo, so Levuono draugaun, tonkç raitë juodënie puo
Salontum lonkas ër guojus. Liodvëka ðîpteliejë, prisëmënosi, kad
tamë baliou puonâtis Dzekonskis nadrousç jauties terp napaþinsta(Nukelta i 40 p.)
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(Atkelta ið 39 p.)

mu þmuonium. Ër aplink panas soktëis sovësam nagebiejë. Ðuokiu
marðalka anon sopuorava so Liodvëko – abodo tuokëi tîlë, kaþkou
sosërûpënë, lai ðuok…
Vaikis ëðtëisë panâ ronka sakîdams:
– Duovënuok, panelë Liodvëka, bet ðuokies ëð monës tier prasts.
Liodvëka noþvelgë anon primerkto sava akë – puonâtis Peliksos
bova ëðrauduonavës, anuo ëðtëista ronka bëðki vërpiejë. Mergâtç
anuo gailo pasëdarë.
– Nabaiminkës, tamsta. Stebiek mona þingsnius ër darîk tçp pat.
Ðuoktë að muoko.
Oþgrëiþos mozëkontams, Liodvëka vësa sava liûdnoma oþmërða. Kuojës patës këlnuojies. Ana tvërtâ laikë kavalieriaus ronka ër
vediuojë anon par vësas ðuokë figûras. Tad nieks napadîvëjë, kad
anoudo prastâ ðuok. Pasëbëngos ðuokiou, Dzekonskioks padiekavuojë sava ðuokiejç, paboèiuodams anâ i ronka ër iðtardams: „Jei
panelë naprieðtarautom, að dar vëinam ðuokiou anon pakvëistiuo.“
Liodvëka ðvîpsuodama linkteliejë galvo. Ðuoka ton vakara so Pelikso ne vëina karta.
Geruokâ ikaitën, ðuokiejç ëð salës sovertë i galerëjë prasëviedintë. Jaunëkâtç sosëspëitë i vëina bûri, panelës i këta. Vo Liodvëka
nooriejë pabûtë vëina. Ana atsëstuojë atuokiau no vësum pri galerëjës tvuorelës ër isëveiziejë i vakarëni dongo. Saulë jau bova nosëleidosi ër pazarâ oþgesën. Tuolëj tuolëj pamëgluojosemë dongaus pakraðtie naaiðkç joudava eglîna vërðûnës. Aukðtîbiesë spingsuojë vëina këta þvaigþdelë, vuos iveizama. Mergâtë petius bova apsësiautosi gaza ðaliko, bet anuo nareikiejë – meili ðëloma plûda ëð padongiu gëlîbës ton vakara. Ruoduos, kaþkas gaubë anuos petius ër lëimëni, pripëldîdams ðërdi nanusakuomo saldîbë. Liodvëka pasëjota
ligo apgluobta naþënuomas galîbës, katra naprileida pri anuos nikuokiuos baimës, nikuokios liûdnuos mintëis, bet dþiogëna, laimëna, pripëldîdama ðërdi naapsakuoma geroma. Tad stuoviejë najodiedama, nanulçsdama akium no dongaus tuolîbiu, nasosëvuokdama, kas èe so anou daruos. Bëjuojë nobaidîtë ton dþiaugsma. Þënuojë, kad natuolej stuov Peliksos, bet tçp pat þënuojë, kad ne dël
anuo bovëma ðalëp ana naiprastâ jautas. Ta laimë plûda ligo ëð dongaus. Kas tas bova – ër ðëndëin namuokietom apsakîtë ar paaiðkintë, bet tuo vakara naoþmërða vësa gîvenëma…
Paskiau paþintës so puono Pelikso ëlgam notrûka. Je ton vasara
ons ër lioub pasëruodîtë dvarë, ëiðkuojë tik Levuona. Rodëni ëðvaþiava muokîtëis. I Nasrienus grîþa tik puo keturiû metu, apsëgîvena
pas tieva ër gîdë þmuonis. Bova jau þanuots, toriejë vâkum. Tad so
Liodvëko sosëtëka tik tumet, ka anuo pagalbas prireikë sunkç sergontç buobotç.
***
Daktara Hagana i Salontus buobotë lioub pasëvadintë bënt karta
par metus. Ons lioub atveþtë vaistum, apveizietë Liodvëkas aki, pasëdþiaugtë, kad retîs maþie ër blunk. Paskiau, oþsëdarën saliuonelie
so buobotë, aptarëniejë anuos svçkatas rçkalus. Ëðlçdosi daktara,
buobotë lioub igoltë. Liodvëka, vo ër dvara þmuonims ruodies, kad
buobotç tink sërgtë: anuos vësë gailiejuos, vâkðtiuojë ont përðtu
galum, gluostë, kluostë, skaniesni kousni këða. Tuokiuoms dëinuoms
aple buobotë topëniejë puoni Gracholskienë, anuos kompanëjuonë,
rasiet ër tuolëma Vainium gëmënaitë ëð nosëgîvenosiu „gerûju þmuo-
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nium“, no senum laikum bûnonti dvarë so viro ër lëguoto sûno. Bet
ëlgâ sërgtë buobotë natoriejë kontrîbës. Papokðiejosi, pagolëniejosi, natroka këltë ont kuoju ër vâkðtiuotë kâp niekor nieka. Kad narçktom mëslîtë aple lëgas, lioub prasëmanîtë kuoki linksmiesni oþsëjiemëma.
Tuos linksmuosës vasaras pabaiguo somëslëjë pastrajîtë maþuosës kaðteliuonâtës. Tad pasëvadëna ëð Seduos þîdieli Mejeri,
slauna kriauèio, katros ër buobotç darbuþius siova. Medþiagas apdarams kriauèios atsëveþë pats. Vëina këta atraiþa buobotë soëiðkuojë sava komodu stalèiûsë, kon ne kon parsiova ëð paneðiuotu
paðvëtum. Na vëina dâktieli nopërka Salontum kruomeliûsë arba
oþsakë pas meistrus. Kalvis Jorgis ëð minkðtuos druotëis nokalë
lonkelius panieliu sëjuonams. Salontum auksakaliou Leizeriou buva
prisakîta padërbtë maþëisëms dvë puoras ðëlkëniu keliaraiðtiu, baisç
mondrium – su sëdabrënçs pakabokâs. Matâ, atejë laiks jaunëklems ëðsënertë ëð pantaluonu ër apsiautë ëlguoms ponèekuoms.
Maþûju dþiaugsmos par kraðtus lëjuos – vâkðtiuojë abëdvë, sëjuonâs
siûboudamas, krîpoudamas ligo kuokës pîlës. Liodvëka veiziedamuos jouka nagaliejë sotorietë. Bet ër kaþkuoki apmauda jota ðërdie, rasiet dël tuo, kad pati nikumet namuokiejë tçp dþiaugtëis. Vëina karta natîèiuoms ëðgërda, kâp buobotë spuorëjuos so puono
Jûzopo dël oþmuokesnë kriauèiou. Gobernatuoriou ruodies, kad Mejeris brongç oþsëpraðë. „Að tam nakrëkðtou baveik dvë deðimtis
svaru jautienas soðieriau uþ 17 timpu ër ðeðtuoka, vo dabar dar
ðimta rçk pakluotë uþ anuo dîgsniavëma“, – bombiejë puons Jûzops. Buobotë kontrç aiðkëna, kad ne tik uþ dîgsniavëma, bet ër uþ
medþegas rçk muokietë. Ont galû gala sopîkosi pareiðkë, kad panieliu
kaðteliuonâtiu apdarâs rûpintëis îr anuos rçkals, vo svetëmum patarëmâ ana narçkalingë. Kon atsakë puons Jûzops, Liodvëka nabgërdiejë – par premënë çdama Gertrûda novedë anon ðalën.
Tâs patçs metâs prið Kaliedas Salontum kailiadërbiou Leibâ bova prisakîta apsiûtë lapiu ër zoikiu kailiokâs panieliu kaðteliuonâtiu
apsiaustus ër sëjuonus. Pertaisë dëdëiji proncûzëðka vaþi tçp, kad
galietom pakinkîtë tris arklius. Nagana tuo, pri vaþë gala pritvërtëna
do þëbinto 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
apdëngtë. Matâ, panelës kaðteliuonâtës oþauga, tad reikiejë anas
ëðveþtë i svieta, paruodîtë baliûsë ër soeiguosë.
Ta þëima paneliems kaðtelionâtiems napraëlga, bet pavasari
linksmîbës notrûka. Balondë mienesie buobotë sosërga geltlëgë. Ëð
Klaipiedas parveþts daktars Hagans vësa nadielë slaugë lëguonë,
keravuodams anou no vësum, kad sveikëijç, vo oþvës jaunesnë
þmuonis, naapsëkriestom. Naspiejë buobotë duorâ atsëgautë, kâp
atejë þënë, ka mërë anuos þënts Gorskis Mëkuols, Þemaitiu kaðteliuons. Ons jau bova pagîvenës vîrs, bet onkstiau svçkato naskundies. Krëta staigç ër natëkietâ, ðërdëi sostuojos. Pana Liodvëka nagalietom pasakîtë, kad bûtom skaudç sielvartavosi dël tieva mërtëis. Matâ, kelis metus pabovës naðlio, tievs apsëþanëjë ontra karta.
Salontûse gîvenontius vâkus lonkë retâ, pavëiðietë Viekðniûsë
mergâtës lioub novaþioutë tik karta ar do par metus. Tonkiau lonkies tik Teoduora ër Stanisluovs so Levuono, kartâs tën anëi lioub
pagîventë ëlgiau. Bet i laiduotovës ðin karta vaþiava vësas seseris,
vësuoms tam rçkalou bova pasiûdintë naujë joudë apdarâ. Puo pa-
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