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MAMUNELË
BALSIENË J ERUONIMA

2009 metu sausë 13 dëina soejë 50 metu kâp mërë mona Mamunelë. Atsëmëno paskotënës anuos gîvenëma valondas: „douk,
pëlk, douk, pëlk“. Kad ër këik Mama badavë, kad ër këik pîlë vësuokius „antastmanus“, „teokedrinus“, nabëðgelbiejë – oþðluopa. Pribaigë anou ëlgus metus konkënusi sluopë.
Mîliejau að anon sava vaikîstie, tebmîlo ë dabar, vës, atsëmënosi anou, maldelë sokalbo. Ë kâp nemîliesi, je mes vësas trîs seserëlës, anuos skreitelie ëðsoupoutas, ëðdainioutas, oþauguom. Lëka
mona atsëmënëmûs anuos balsos, veida bruoþâ, dailës ronkas,
senuovëðkë þemaitëðkë apriedâ: apsëmuovosi medëniems klumpeliems, apsëvëlkosi nu aprumba raukta ëlga sëjuona, dâ palituova
arba bliuska, balta koskëlelë. Vësumet ana lioub bûtë so kvartûgelio, je þëima, – so kailënelçs, nes mûsa truobelës lioub bûtë viesës,
vo senam þmuogou reikiejë tuos ðëlomuos. Lëka atmintie anuos
senuovëðkë þuodç, pamuokîmâ, sektas pasakas, dainioutas luopðënës, gëiduotas gëismelës.
Vës atsëmëno anou dërbontë. Je pavasaris a vasara – darþûs
sokloposi (kapliu tâs laikâs raviejëmou, musiet, netoriejë). Je ðëinapjûtë a jevapjûtë, vës so greblio po pëivas ar vasaruojaus laukûs
po raþeinas – lioub griebtë, ka ni varpelë viejçs nenoçtom.
Anâ baisë atruodë përmëijç koukuoza metâ. Lioub sakîtë: „Kap
matuzuolç.“ Matuzuolios bovës kaþkuoks senû laikû vëinuos dëinuos þmuogos, katros bûk tai ëð vërbû tvuora tvierës, vëino þuodio,
bovës baisç netvarkings, nepraktëðks þmuogus, tingënîs ër tik ligo
ðç dëina gîvenous þmuogos.
Vo rodëni lioub siedietë darþë, pragëjëni kvartûga oþsënierosi,
pri sorautû boruoku krûvû dëcënëni pëili pasëjiemosi, lioub grouþîtë
boruokus. Dëcëns – stombos pëilis, skërts boruokams pjaustîtë.
No vo ëlgâs rodëns a þëimuos vakarâs ana lioub vëlnas paðîtë,

plunksnas plieðîtë, vo daugiausç – pri kalvarata siedietë. Lioub
verptë ë dëinuoms. Pri mûsa tarnaujëntë vaikë vës lioub praðîtë:
„Anuoprieli, prabrauk lënû, jau paskotëni koudieli sopeðiau.“
Mona vaikîstie dar tabibova mada vërðotënius drabuþius siûdintëis ið nomûs austa mëla: mëlo muðtus kailënokus, vîrëðkus prënèius (ðvarkus), kelnës. Vo ëð lënëniu audeklu lioub siûtë patalînë,
abrûsus. Ëð nuðokëniu siûlu lioub austë audeklus pavalkams, maiðams. Mamunelë bova pagrindënë verpiejë. Tuos mûsa muotrëðku
darbðtës ronkas ër medënës staklës, pastatîtas truobuos galë, tâs
laikâs bova geriausë tekstilës pabrëkâ. Tuos muotrëðkas ë lënus,
avis augëna, ë siûlus verpë, audeklus audë. Sokuos anuos ë dëina, ë
nakti – ligo tuo pasakuo aple Sigutë; sunkç tâs laikâs dërba þmuonis.
Perkelënë patalînë tumet dâ nebova maduo. Tik kolkuoza laikâs,
ka þmuonis batoriejë tik 60 aru þemës, nieks sava arûs (pasuodîbëniûs sklîpeliûs) tû lënû nebaugëna, vuo ë nebnuoriejuom tû nomëniu patalîniu – jau vën diel sunkë anû skalbëma. Atsëmëno, kâp
þëimuoms prûdë, eketë prasëkërtosi, tou nomënë patalînë Mama
lioub skalautë; këik anâ tumet ronkas lioub ðaltë! Atsëmëno ë tou,
kâp lioub ana tas ronkas þëimuos laikë vës i viedra so karðto vondënio imerktë, vo ëðtraukosi viel skalaus ër anuos nu ðaltë viel
mielënas palëks. Këik soðëls, ka tas patalînës unt priskolpta so
koltoviems lioub plaktë.
Ak, tëi brongë vaikîstës rodëns ë þëimuos vakarâ! Atsësiesi pri
peèiaus. Deg ognelë, veèerë verd: a ta kroupînë, a grocë (perliniu
kroupu), a markînë, a kleckînë. Vo Mamunelë, krasë i ðtolpa atriemosi, pri kalvarata verp. Að, pamuokas paruoðosi, pri peèiaus ont
soulalio atsësiedosi, ont mûralë kampa degont Nr. 5 ar Nr. 10 lëmpelç so cëlëndrio, lioubo siovënietë so lonkelio a kuokë audekla
kertelës, a puodëðkelës.
Îvakaruojos lioub prasëdietë gëismës. Mama përmo balso lioub
pajimtë, Mamunelë ontars. Þënuomâs lioubo pritartë ër að. Sesou,
skosdama rîtuojaus dëinâ bolvës, tçp pat, tik tievs, vîdams vërvës
ar taisîdams pavalkus, lioub tîlietë, nes nadrîsa isëterptë i muotrëðku gëismës.
Vakarâs përmiausç lioubam pradietë gëiduotë Karunka, paskiau –
„Marija Magdalena“, tuoliau – gëismës aple ðv. Jorgi, ðv. Darata, i
korën bovës isëmîliejës karalios, nes ana bovosi dëdlç graþi, bet
Darata bovosi pasiaukuojosi Dievou ë karaliaus meilë atmetosi.
Tumet karalios oþpîkës ë lëipës Darata oþvestë ont stëklû ðokiu ër
ont galû gala isakës gîva ont lauþo sodegintë. Tuos gëismëlës lig
pat ðç dëinâ dâ neoþmërðau.
Rîtâs metâs lioubam gëiduotë „Sveika Auðra, þvaigþdie ðvëisi“,
„Dievë, vo Dievë, ðtai ëð mëiga kelio“ ër kt.
Kaliedënës gëismelës beatsëmëno tik vëina punktieli:
„Jau pradiejë mona kuojë skaudietë,
Jau nebgalio so tamstuoms, bruolelç, biegtë,
Nogi Juonâ, nogi kelkis,
Stëprë lazda nosëtverki,
Vo bieki paskou.“
Tus þuodius rçk tçp soprastë: vësë tor grçtâ skobietë pri prakartelës pasveikintë gëmusi Kûdikieli Jezo.
Vakarâs, jau po gëismiû, Mamunelç lioub pradietë mums pasakuotë sava gîvenëma istuorëjës (tas anâ patëka): kâp, bûdama vos
aðtouniuolëkas metieliu, atëtekiejë i tou ûki, kâp èe toriejosi nokarðintë keturis karðintius: sava ouðvius (vîra tievus) ër dâ maþûsiûs
truobuos galûs gîvenusi vîra diedë ër anuo patë (vîra diedëna). Vës
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lioub prisëmintë ër kâp anuos patiuos vîrs pënkis kartus smertio
vadavuos, kâp anam, karðtçs sergant, nu kuoju skûra ejusi, kâp
nagënës nokrëtosës, kâp par vëina savaitë tris sava sûnelius (trijû,
pënkiû ër septîniû metu) toriejosi palaiduotë, kâp, ontram sûneliou
ont lëntuos esont, priejës maþâsis vaikielis ër sakous: „Mamunelë,
mon gerklelë skaud“, vo Mamunelë, tou ëðgërdosi, kriuokdama
soðokusi: „Ne, Pondëivaliau, palëk mon bënt tou maþouji vâka, ta
jau ë tuo nebtoriesio.“
Tçp ë bova: ontra dëina ë paskotënis sûnielis numërës; tuokës
bjaurës bovosës tuos smaugû (musiet, difterëjës) lëgas. Pasakuojë, kâp tumet par aðaras akis ëðkriuokosi (senatvie vësâ sëlpnâ
bematë). Pasakuojë ë kâp po koriuo laika gëmosës mergelës, vo
paskou, ka gëmë mona tievs, tâ Mesëjuoðo pavadënë – jau tëik
dþiaugies, ka bûs kam ûki paveldietë. Rçk soprastë, ka Mesëjuoðis, ligo kuoks ëðganîtuos, nomams palëktë, nomû kriokis.
Pasakuojë, ka sava vîra dëdlç gailiejuos. Sakë: „Mërë tievâ, seserîs – kriuokiau, mërë vâkâ – kriuokiau, vo ka mërë vîrs – vësus
galus padariau, ka ni so taronkio pro truobuos doris nebitëlpau, nes
nu tuo ðërdëis skausma ër rûpesniu neþënuojau, nie kor çno, nie kou
darau, tad ë tou taronki patvartie lioubo oþmërðtë palëktë.“
Ka mërë vîrs, vësë ûkë rûpesnç ont Maunelës oþgolë. Vîrs mërë
par patë naujuosës jaujës statîba, solaukës vos 61 metu omþiaus.
Þanuotuosiuoms mergâtiems dâ ne vësas dalis bova ëðmuokietas
ër dâ sûnâ lëka. Vëinam ëð anû jau bova laiks þanîtëis, këts jau irgi
meilës omþiaus. Mamunelë lioub sakîtë: „Iðejë i vakarieli grajîtë,
vo mon – pëilis ðërdie; kad tik kou tën neëðkriesto. Tas maþâsis –
ðpuosu prijiedës. Vëina karta vakarelie, ðuokont, joukâs puolicininkou nu galvuos keporë numetë. Tas i teisma pasëdevë – oþ pareigûna varda paþemënëma. Paskiau ejë gadîtëis. Tâs laikâs vaikç vakareliûs diel mergû ërgi lioub muðtëis, bet mona tievs so bruolio i
muðtînës nelioub veltis – je kas nuors lioub pradietë erzeliuotëis,
apsësoks ër – i nomus. Muotinâ – baimës!
Jaunîstë îr jaunîstë. Tas maþâsis tou laiko isëmîliejë sosiedu
somdënë mergelë. Nuors ër biedna vâks bovosi, Mamunelë lëiposi
þanîtëis, nes bovës rçkals. Diedë tuos mergelës nasëkratë – ons
anou dëdlç mîliejë.
Mamunelë sava karðatç torietus maþûsius galus atëdevë
maþâjem sûnou – mona diedç. Anodo so tou somdënë mergelë, ka
jau apsëþanëjë, dëdlç sotarë: „Ka gëiduojë, gëiduojë abodo, ka dainiava, dainiava abodo,“ – lioub sakîtë Mamunelë. Bet teiðgîvena
anodo kaþkas aple 10 metu. Ana, maþâ sërgosi, grçtâ mërë. Diedë
ejë ëð pruota par anuos budînë, oþkrëtës ont anuos, baubë ligo
kuoks jautis. Atsëmëno ër að dâ tas laiduotovës. Atsëmëno, ka ta
diedëna ëð pradiû bova pagoldîta ont lëntuos, kol padërba graba
(tâs laikâs vësus nabaðtëkus lioub po përmo pagoldîtë ont lëntuos).
Vo këta rîta, ka diedëna jau toriejë veþtë laiduotë, anou pamatiau
jau grabë. Tas idiejëms i graba mon, vâkou, ruodies ligo ka þmuogos apsëvëlktom so palito ë pasëruoðtom ëðçtë ëð nomû.
Anodoms përmâsis vâks (mergelë) mërë, dâ maþa bûdama. Pu
diedënas mërtëis lëka anodoms trijû mëtu sûnielis. Ons oþaugës
noskënda þvejuodams, bûdams 50 metu omþiaus.
Mamunelë, ka ër dëdlç nuoriejë torietë sava kampa, bet ka nabibova kor, tâ gîvenuom karto dëdliûsiûs truobuos galûs. Anuos bovëms lioub dëdlç oþpëldîtë mûsa ðeimuos gîvenëma, vësëms so
anou lioub bûtë dëdlç jaukç. Diel tuo ë tëi atsëmënëmâ aple anou
tuokëi ðvëisë lig pat ðiuol.
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Verpdama Mamunelë lioub prisëmintë ë vësus sava sosiedus.
Lioub sakîtë: „Atsëbodosi soskaièiavau jau 20 merusiu sosiedu...
Lioub sakîtë: „Oþautû – do, Sakoutiû – do, Prebiû – do“, ër tçpt
tuoliau. Ka kou sakîs aple mërusius þmuonis, vësumet pridies þuodieli „nabaðtëks“: matolelës nabaðtëkë, tetolelë nabaðtëks.
Kartâs verpdama lioub ë patarëmu pabertë. Ana lioub sakîtë, ka
muotrëðka nator tomsç darîtëis, nator bûtë „va, va“ (soprask, ligo
kuoki varna, tomsç apsëdariosi, ka rçk strajîtëis). Musintâs diel
tuo, ka vîrou bûtom maluonç i sava graþë patë veizietëis. Ana pati
vësumet lioub bûtë ðvarç apsëdariosi, ont galvuos – balta koskëlelë, kvartûgielis – ðvëisos. Anâ patëka klumpelç. Lioub sakîtë, ka
klumpës kuojuoms îr ðëltiau, kuojës nadriekst.
Tçp pat lioub sakîtë, ka narçk vîrou vësû piningû atëdoutë, ka rçk
torietë nu turgaus atlëkusiu, ka ë nedëdëliû savû santaupieliu. Pasakuojë, kâp vëina karta nomûs kaþkuo dëdlç prireikë piningû. Anuos
vîrs, mona Papunielis, nebþënuojë ni kon badarîtë. Tumet Mamunelë ër iðtraukë gniotolieli sotaupîtu piningû. Papuneliou ë akîs praðvëisiejosës. Vës prontavuojës (klausëniejës), kâp ana galiejosi
tëik sotaupîtë. Tas nuors torietë atsarguos ne vësumet i nauda lioub
iðçtë. Atsëmëno, jau mergiuotë bovau, ka Mamunelë pasëjiemë
medinë dieþelë, atsësieda ont krasç pri peèiaus, kor degë ognelë,
pajiemë ëð tuos dieþelës novertiejosius carënius piningus ë îmetë
i ogni. Lig tuo laika valdë lioub sakîtë, ka carienës Jekaterinos
piningâ îr aukso padangtë, ka nepraþûs. Atsëmëno, kâp tumët veiziejau i anuos veida, ognëis apðvëista, ër i soèiauptas lûpas. Musintâs ana tou valondelë galvuojë, këik prakaita bova nubraukta,
këik dëinû nogara laukûs lenkta, kol bova tëi puopërënç sokrapðtîtë,
ër... ðe tau. Keities laikâ ë daug kam tçp ëðëjë. Vës par ton baimë –
nepalëktë ba roblë, ba atstokas.
Lioub sakîtë, ka rçk stuoruotëis dërbtë, ka tingëniou nie pats
Pondëivalis nepadies, neatneð i skreita. Ë ana pati bova baisç darbðti. Lioub sakîtë: „Stasiûnë, að dërbo tau, to dërbk vâkams. Ordënarëjës najemo, vësoku jums palëikto.“
Ana mumis mîliejë, mes – anon. Mama stuoruojies geriesni
kousnieli anâ pakëðtë, a tâ kiauðënieli so svëisto, a tâ pagal galëmîbës dounas i smetona pavëlga, a dâ kou nors geresnë pakëð –
kon tou tarpo tories. Vedvë so seserë irgi nuoriejuov anâ pasëgerintë. Atsëmëno, kâp vëina vasara privieriev ont smëlgu ëðsërpusiu
þemougiu ë neðiev mamunelç, dþiaugdamuos, ka anâ bûs skanç.
Mamunelë dëdlç mîliejë mona Mama. Jau sëlpna babova, ka
Mamâ atsëdiekavuodama pasakë: „To mon kap sûnos, to mon kap
doktie“. Atsëmëno, kâp diedë, soklopës pri anuos luovas, mërtëis
patalë golëntës, atsëklaupës ont kieliu atsëpraðë kriuokdams oþ
vësas gîvenëmë padarîtas ðërdskaudës.
Mamunelë, ka bova dâ gîva, lioub klaustë: „Ar atçsi ont mona
kapa, a atnieði gielieliu?“. Atçto, atneðo ë lonkîsio lig pat sava gîvenëma gala, kol tik mona akelës ðvëis ë kuojelës neð, sava Mamunelës ë Papunelë kapieli (gol anodo po vëino krîþio), ë sava tievû
kapelius.
Verpdama Mamunelë dâ lioub pasakuotë aple veselës, koriuos
pagal tû laikû papruotius lioub vîktë vësa savaitë. Ðvëntë lioub bûtë
ne tik namams, gëmënç, bet ë vësëms sosiedams. Atruoda, ka par
veselë duovënû jaunëisiems nelioub doutë, tik atçdamë lioub atsëneðtë a tâ kumpi, a tâ þousi, sûri – tëkslç naþënau kou. Lioub
pasakuotë, ka kuoþna jaunamartë teriejosi muokietë siûtë ëð marð(Nukelta á 70 p.)
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konë audekla vîrëðkas kelnës ë baltënius.
Bova ë daina:
„Je namuoki kelniu siûtë,
Nareikiejë mona bûtë.“
Mamunelë toriejë gera balsa, tâ lioub çtë
par budînës gëiduodama. Tumet, këik atmëno, atejos pas nabaðtëka, tuojau lioub siestë oþ stala, pasëjims kantièkas ë gëiduos.
Pri mërosë nieks nasërokava, kap ka î dabâ,
ë nalaukë, kol atçs mozëkontâ. Atçs sosiedës, sosies oþ stala ë gëiduos vësuokës gëismelës.
Îr istrëgosi i mona atminti vëins gëismies
punktelis:
„Naapkënt vîrs muoterëis,
Vaikâ tievû sava,
Skobënuosi kû greitiau
Idietë i graba.“
Mamunelë ne vën tik gëiduojë, bet muokiejë ë vësuokiû dainieliu, luopðëniu.
Atsëmëno, kâp ana, çdama par troba,
lioub oþtrauktë:
„Að ëðdainiavau vësas dainelës,
Tik vëinuos nedainavau.“
Vo ë tuos luopðënës, ër aple zuiki, ër aple brëidi, ër
„Mëk, mëk, nabëjuok, patalalçs apsëkluok.
Patalelç poukû, këik mergelç joukû.
Puodoðkelë pluona, pasëdiek sëjuona.
Druobolelë siaura ë ta pati kiaura.
Mëk, mëk, nabëjuok..“

Ë tçp tuoliau.
Vo këta atsëmëno tuokë:
„Nuorio mëiga, nuorio mëiga,
Natorio kor geltë,
Aukðtâ – mosës, þemâ – blosas,
Ont suolelio këitâ,
Oþ peèeliou bûtom vëita,
Bet tën obags mëigta.“
Vësû tû dainû, katras Mamunelë mums
pridainiava, negalio èe ë sotalpintë. Torio
këtor sosëraðiosi vësas, katras atsëmëniau.
Dar atsëmëjo, ka Mamunelë, këik kartu
lioub çtë i lauka, tëik kartu lioub pamërkîtë
përðta i pri duru staktas bovusi prikabinta
pakunka (maþa muolëni dobënieli) so ðvento vondënio ë parsëþëgnuotë. Bova tëkra katalëkë. Toriejë rodus tretininkës drabuþius,
mosiet Prancëðkuonu ordëna, so balto raiðtelio, lioub kalbietë „bruostva“ (tretininkams
skërtus puoterus). Ka mërë, radau abruozdieli, ëð tuo ë soþënuojau, ka Mamunelë bova istuojosi i blaivîbës draugëjë. Neso nikumet matosi, ka kumet nuors laðieli ðnapðës
ëðgerto. Ë grabë goliejë so sava rodâs tretininkës drabuþçs. Anuos sûnâ tuokë gëlë tëkiejëma i Dieva nepariemë.
Atsëmëno, kâp Mama monës so seserë
nelioub nuorietë ëðleistë i ðuokius, vo Mamunelë vedvë vësumet lioub oþsëstuotë:
„Tatâ jau, tego çt vâkâ i toncio.“ Je Mamunelë leid, ta ë mama nelioub besëspîriuotë.
Atsëmëno, kâp kara laiko bova: liektovâ
kauk, tankâ plento dþerþg, vo rçk çtë karviu
pakeltë. Mama tëik bëjë, vo Mamunelë to-

riejë tvërta tëkiejëma ë lioub sakîtë:
„Maþtëkç, kuo bëjuoties, ëð Dieva ronku
niekor napabiegsët.“ Ka jau pradiejë Mamunelë nemëga vargintë, ana po tris roþonèius lioub ëðkalbietë.
Ë lëka atsëmënëmûs ta mûsa Mamunelë so balto koskëlelë, so ðvëisçs kailënelçs,
lëka atsëmënëmûs tas brongos mûsa ðeimos kuors, jaukë vakarâ pri þëbalënës lempelës, mamas verdama veèerë, peèiou degonti ugnelë, mamunelës dodenous balsos,
vës kou nors besëkrapðtous tievâlis.
Mamunelë mërë sulaukosi 85 a 86 metu
amþiaus – 1959 metu sausë 13 dëina. Oþ
anuos geroma, oþ pamaldoma tego Dievs
anâ soteik omþëna dþiaugsma ë laimë Dongou par omþiu amþius.

Mamunçlës gëiduota gëismelë

GËISMÇLE APLE ÐV. DARATA
Bova ðvënta Darata,
Bova ðvënta Darata,
Pabaþnuojë þîvata,
Pabaþnuojë þîvata.
Èiuon karalios gnievuojë,
Èiuon karalius gnievuojë,
Ana sorëðta stuojuos,
Ana sorëðta stuojuos.
Lëipë stëklos sokoltë,
Lëipë stëklos sokoltë
Ër Darata ontvestë,
Ër Darata ontvestë.
Ont tû stëklû mindama,
Ont tû stëklû mindama,
Kuojës sava ruonëjë,
Ðvënta krauji iðlëjë.
Lëipë ogni sokortë,
Lëipë ogni sokortë,
Ër Darata ontvestë,
Ër Darata ontvestë.
I ton ogni eidama,
I ton ogni eidama,
Dar graþesnë raduosi,
Dar graþesnë raduosi.
Tarptautënemë folkluora festivalie „Baltica
2008“ koncertoun bûrielis Akademënë jaunima
korporacëjës „Samogitia“ folkluora ansamblë
„Virvîtë“ dainininku

