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Ton dëina puo pëitu mama oþraugë douna. Marelë veiziejë dîvidamuos: jug kamaruo dar vësos kepals ont lëntînas gol. Bet muotina nesakë nieka: je maiða, matît tçp rçk. Oþkluostiosi luovi druobolë ër ðëlto dekio, mama pati vëskon doktërç paaiðkëna.
– Rîtuo kepsio douna tetç. Vuo tau, vakâli, puorît reikies vaþioutë
i Kaipieda ër anon nuveþtë. Pati nikâp nagalio. Jostinas naprisëðauko oþ nomëðkë, nier kam maþuosës palëktë. (Jostina bova natuolëj
givenonti naðlie, katruos pagelbas mamâtë tonkç lioub ðauktëis.)
Marelës ðërdës nukrëta i oþkolnius. Vaþiuotë i Klaipieda! Traukënio, vëinâ patç! Sosëëiðkuotë kaliejëma, kor dabar îr oþdarîts anuos
tetë! Mergâtë nikâp naëðmanë, kâp ton galietom padarîtë. Tuokiuos
keliuonës ana dar nebova toriejosi... Muotina, matîdama doktërëis
narimasti, pasësvadëna anon ont soula ðalëp savës.
– Naëðsëgôsk tçp baisç, nepalçsio tavës vëinuos. I rîtmetëni

traukëni lig stuotëis palîdiesio. Rasio tën kon nuors, kas tavi kelie
pagluobuotom. Vuo Klaipiedas stuotie tavës lauks diedëna Vuona.
Ana paruodîs kieli i kaliejëma. Kumet vëskon atlëksi, parnakvuosi
pas anon ër këta dëina parvaþiousi. Þënau, vakâli, kad vëinâ përma
karta vaþiuotë îr bokðtç. Bet jug nebmaþa bçsi. Vuo përms karts
vës tëik tories bûtë, naëðsiediesi mûsa nomûs kuojës ëð anûm
naëðkielosi. Ontra vertos, jug vîriausë esi mûsa ðeimînuo. Je to
monës neëðmuoksi oþvadoutë, kou að bapasërëmsio dabar, ka tetës nabier, vuo maþuojë dar luopëðie?
Marelë nieka nagaliejë nuneigti mamas kalbuo – vëskas bova
teisîbë. Rodëni ana bëngs ketoriuolëktus metus. Vësë bruolç ër
seseris bova jaunesnë, bet dar ne tëik pruotingë, kad mama rîþtomës anus vëinus so maþôjë seserelë nomëi palëktë. Tad atsëdoksiejosi paklausë:
– Kon monëi dabar rçk darîtë?
– Nuçk i pëiva karvës parkeltë. Atsëgolsi onkstiau ðin vakara,
diel tuo kad rîtuo bûs daug darba. Puorît keltëis rçks dâ prið auðra.
Ër nerûpinkës tçp baisç, vëskas pavîks gerâ, pati pamatîsi.
Mergâtë piedëna i pëiva kuojë oþ kuojës, nagaliedama mëslîtë
aple nieka daugiau, kap tik aple bûsëma keliuonë. Kas ëð tuo, je
ana atsëgols onkstiau ðin vakara? Vës tëik nagalies oþmëgtë...
Obladë kvepiejë onglëmis, sausâs vërbâs ër douno, katron mama jau bova paðavosi i peèio. Marelë trînies aplink muotina vësa
dëina, ër ta anuos ðalën navarë. Pakuol douna kepë, anëidvë vëskon taisë keliuonç. Mama ëð nupjauta þôsëis sparna ëðtraukë vëina dëdëlë plunksna, nurieþë nu gala staigara, so adëto ëðkrapðtë ëð
(Nukelta i 28 p.)
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„Vasara Þemaitëjuo“. Strazdauskë Juona portëgrapëjë

(Atkelta ið 27 p.)
anuo vëdaus blouzgus. Tçp padarë tûtelë laiðkou. Ton laiðka toriejë
paraðîtë ana, Marelë. Tëik tuo raðîma ër tabova – tik trîs þuodç:
„Esam svçkë. Laikîkës.“ Anus Marelë ër ëðvediuojë kimitëðko paiðelio ont maþëlelës rûkuomuojë puopieriaus skiautëlës, katron
neþënë ëð kor ëðtraukë mama. Paskou ton sosokta poupierieli ikëða i þôsëis staigara. Kumet douna bova ëðkepta ër soraikîta, mama
soëiðkuojë abraka so stuoresnë ploto, istûmë staigarieli pri pat plotas kraðta ër lëngvç oþgluostë minkðtëma, ðnekiedama: rasiet tropindamë dþioviesius naras, vuo tievâlis, griauþdams dounelë, tëkrâ
ka aptëks ër apsëdþiaugs, gavës þënë ëð nomûm.
Kuol dounelë dþiûva, Marelë dar toriejë paraðîtë do pareiðkëmo
rusëðkâ. Ton ana darë ne përma karta, jug jau muokies tretiuo
gimnazëjes klasie. Oþ veidruodë pri ðoku bova oþkëðts pareiðkëma
pavîzdîs, katron parûpëna mama. Tareikiejë tik nuraðîtë anon do
karto, nasogadënont nustatîtas tvarkuos. Përmiausç reikiejë krçptëis i Klaipiedas kaliejëma vërðëninka. Paskiau deðënemë kraðtelie paraðîtë, kas krçpas – èe rusëðkâ toriejë paraðîtë mamâtës
varda, pavardë ër gîvenama vëita. Puo tuo, par eilelës vëdori, stombiuoms raidiems ëðvediuotë „Zajavlenëjë“. Ër tumet jau ëðdiestîtë
praðîma, kad bûtom priimts maista siuntënîs tuokem ër tuokem,
nuruodont, kas tamë siuntënie îr. Marelës pareiðkëmûs talioub bûtë
vëins îraðos: „dþiuovinta douna“, nuruodont svuori, nadëdiesni kap

do kiluogramo. Pasvieros ðiuos dëinuos kepëma, ëðçjë kiluograms
ë ðeðë ðimtâ pënkësdeðimt gramu. Dar ðëltas, braðkontës rëikës
muotina sopîlë i druobëni maiðieli, ont katruo tçp pat bova ëðvedþiuots tetës vards, pavardie, gëmëma metâ ër gîvenama vëita.
Raðîdama Marelë vësumet pëktënuos, kam rçk tëik barçkalinga
raðëniejëma. Kuoki tën dâ gîvenama vëita? Jug ër dornam aiðko,
kad anuos tievâlis dabar sied kaliejëmë. Bet reikiejë laikîtëis nustatîtas tvarkuos, këtçp siuntënîs bûs atmests.
Jau kelinta karta mama doktërëi aiðkëna, kad bëjuotë nier kuo.
Ana pati rîtmetie palîdies Marelë lig gelþkelë stuotelës, nupërks
bëlieta, îsvadins, ër traukënis ba kuokiuos bieduos nuveð anon i
Klaipiedas gelþkelë stuoti, kor sostuos ëlgam laikou. Ana tories
ëðlëptë ër nuçtë lig stuotëis doru. Tën anuos lauks diedëna Uona,
katra palîdies lig kaliejëma, pakeliou paruodîdama sava nomus.
Tën Marelç rçks parnaktavuotë. Vëskas îr apmëslîta, vëskas sotarta. Ont galûm gala jug ana îr givs þmuogos, ne kuoki adëta ðëina
kopëtuo. Biedâ tekos, vësumet gal krçptëis i kon nuors. Gîvenëmë
tçp nabûn, kad naatsërastom þmuogos, padedous naþënontem, naëðmanontem. Marelë klausies nudûrosi akis ër linkèiuojë galvo. Kon
baðnekietom mamâtë, ta keliuonë anon baugëna, ër tëik. Atboluoms
ronkuoms padiejë mamalç apsëþîgioutë, sogoldîtë mëigou maþûsius bruolâtius.
– Golkës, vakâli, ër pamiegink oþmëgtë. Kumet rçks keltëis –
paþadinsio.
Mamâtë paþadëna anon vuos praðvëtos. Kielies tîkç, vâkðtiuojë
ont përðtu galûm, kad nepriþadintom maþûju. Lai anëi naþëna, jog
abëdvë iðçjë ëð nomûm, lai mëigt spakainç. Jug mama oþ puoras
valondûm jau bûs grîþosi. Marelë apsëvëlka kartûnënë ëðeigënë
soknelë ër kasdëinënio nertënio diel tuo, kad anamë bova dvë këðenës. Mama i ðnëpðtoka kertë irëða kelis roblius, lëipë isëkëðtë i
këðenë ë prisësegtë anon spëlgo ëð vëdënës posës. Siuntëni tievou
idiejë i druobëni maiðieli. Batelius lëipë neðtëis ronkuo, matâ, çtë
rçks par pëivas, rasa dëdëliausë, vuo Mëðopë tories brëstënâ parbrëstë. Apsëaus batelçs, kumet ëðçs i pagelþkeli. Pati mama eð nomûm ëðçjë basa, prastâs drabuþçs apsëvëlkosi, ligo çtom i pëivas
karvës mëlþtë. Rogpjûtë rîts bova pamëgluojës, gaili rasa kërpa basas kuojës, bet skûstëis nabova kumet. Neðëna maiðelio, mama
þëngë spartç, vuos iveizamâs takelçs par bërðtvînus, aplënkdama
þmuoniûm gîvenëmus, niekor naëðsokdama i sausiesni kieli.
– Kon, vakâli, padarîsi, vedvë toriav skobietë. Nadouk, Vieðpatie, pavieluotë i traukëni. Grîþdama atgal, çk kelalçs. Vuo, matâ, jau
ër Mëðopë. Lëpta naëiðkuosva, dabar ana nusekosi, parbrësva,
akmënëmis parðuokëniesva. Brësdama padelkus pasëkelk, kad
ðlebelës nasoðlaptomi.
Marelë vuos ne posrëstë biega paskou mama, klausîdamuos
anuos ðnekiejëma. Tas mamas skobiejëms anâ atruodë keists. Ont
galû gala Mëðopë bova parbrësta. Pralindosës pruo pakrontës krûmalius, anuos atsëdûrë Palûðtiû suoduos pëivuos, kor jau pasëmatë
gelþkelis. Pagelþkelës tako çtë bova gerâ. Mama tçp smarkç nabliekë. Pruo mëglas ëðkëla rauduona saulë, ðvëisdama i nogaras skobontims stuotëis linkou keliauninkams. Pasëruodë, kad tamë takelie
anuos na vëinas: ër priðakie, ër oþ nogaras maties þmuoniû: çjë
kelës muotrëðkas, kaþkuoks posvaikielis kreþio neðëns. Tuolëi priðakie þingsniava puora, rasiet vîrs so patë; jug daug kam prisëçn i
miesta keliautë, nuors laiks dabar ë naramos. Tuolomuo jau bova
matîtë gelþkelë stuotelë – maþos rauduonû plîtu nomielis. Ton vëita
Marelë þënuojë, natuolëi anuos gîvena diedë, gelþkelë darbëninks.
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Marelës ðërdës baveik vësâ atsëlçda, kumet anas prigënë jaunîva
muotrëðka ër pasëlabënosi pradiejë ðnekietëis so mamâtë.
– Ar tatâ abëdvë i keliuonë ëðsëlçduotav?
– Nç, kor tau. Nier mon laika puo svieta bastîtëis. Vuo, Marelë i
traukëni îsvadinsio, tor pas diedëna i Klaipieda nuvaþiuotë. Rasiet
ër pati tën ëðsëkielç?
– Tën, tën, vuo kor daugiau, – atsëdoksiejë muotrëðka.
Muotina pasësoka i Marelë:
– Sakîkem, vakâli, kad vedvëm pavîka. Pagluobuos tavi keliuonie
puoni Valerëjë. Matâ, përma karta vëina i tuoki kieli ëðlçdo, – aiðkëna mama pakeleivç, – bet kad këtçp nabgalio ëðsëverstë. Bieda dâ,
kad mergelë aug dëdëlç tîki ër nadrôsi, nuors ër nabmaþa bier. Vuo
jug so sava þmuogo mëslëjuov, kad ëðsëkelsma kumet nuors so
ðeimîno i Klaipieda pas gëmënës, vësims bûs pramuoga ër
linksmîbë. Alë kon padarîsi, kad laiks tçp parsëvertë. Nabsospiejuov…
Mama sostuojë ër lëipë Marelç apsiautë batâs. Pakuol mergelë
krapðties, muotina tikç papraðë sava paþîstamas:
– Rasiet tamstâ nabûtom sunkç padietë mergâtç nusëpërktë
bëlieta ër ilëptë i traukëni. Jug þiuopla vâks tabier, vuo traukënîs tik
mënota tasostuo. Að jau biegtiuo ont nomûm, nuorio sospietë, pakuol maþëijç nasokëla. Jug þënâ – anûm pëlna truoba.
– Þënau, – viel atsëdoksiejë Valerëjë. – Priþado padraugautë so
tava mergâtë lig Klaipiedas. Diel tuo gali narûpintëis. Sakâ, stuotie
anuos diedëna lauks? Soëiðkuosma ër ton diedëna, vëinuos napalçsma.

Marelë, stuoviedama ðalëp, klausies ër apsëramëna sovësam. Tëkra teisîbë sakë mama, kad terp þmuoniûm þmuogos nagal prapoltë.
Onkstîvâsis traukënîs, ðnîpðdams ër þvongiedams, mënotâ stabteliejë Ðateikiu stuotelie. Ëðlëpontiûm keleiviu maþâ tabova, vuo
ilëpontiûm eð kaþkoriûm paðaliûm prisërinka namënks bûrielis.
Marelë natoriejë laika þvalgîtëis, rëikiejë rëstë pribiegtë pri bëlietë
nuruodîta vagouna, kad sospietom îlëptë. Vëina laimë, kad ðalëp
bova Valerëjë, katra nepalçda ni par þingsni nesosgaudontës mergelës, stumtë îstûmë i traukëni ër pati ëð paskuos iðuoka. Vaguonë
radosi toðtë vëita pri longa, pasvadëna tën Marelë, bet pati ðalëp
nasieduos – nuçjë i vaguona gala.
Traukënîs pajodiejë, ûþdams ër trinksiedams par biegiu sondûras. Marelë veiziejë pruo longa i plaukontës pruo ðali truobas, medius, laukus, rogëinas, dërvas. Tën jau kor ne kor dërba þmuonis.
Traukëniou isëbiegiejos, nu tuo plaukëma galva pradiejë soktëis.
Tad atsësieda tëisç, oþsëmerkë, pabova mënotelë, vuo paskiau
pradiejë þvalgîtëis i keleivius. Ðalëp anuos siediejë muotrëðka,
laikîdama ont kieliu torgëni krieþi. „Matit, so kiauðçs, kad tçp këitâ
laika“, – pamëslëjë mergâtë. Ana sava maiðieli bova padiejosi ont
siedenës nu longa posës. Prîðâs isëtaisë vîrëðks ër muotrëðka,
katrus Marelë matë çdama i stuoti. Tuoliau, këtûm soulûm eilie,
matë galva so keporë. Kumet kelëivis pajodiejë ër pradiejë
(Nukelta i 30 p.)

Lietovuos buitëis moziejaus
Þemaitëjës skîriaus fragmënts.
Mukienës Danutës portëgrapëjë
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(Atkelta ið 29 p.)
þvalgîtëis, mergâtë atpaþëna ton posvaikieli, katros atskobiejë i
traukëni karto so ano. Nu tuo ligo drôsiau pasidarë: je kuo naþënuos, ëðlëposi ëð traukënë galies pasëklaustë. „Mata, këik daug
vaþiuojëntiu ëð mûsa posës, – pamëslëjë. – Tik ar nuors vëins
vaþiou so tuokio sunkio rçkalo, kap að?“
Marelë oþgniauþë atuodûsi, oþsëmerkë ër viel lçduos i prësëmënëmus. Ton dëina, ka strëbitelç ëðsëvedë tetë, ana dâ nabova
grîþosi ëð muokîklas. Parçjosi rada sojauktus nomus, apsëaðaruojosë mama, ëðsëgondosius bruolius ë seseri. Maþuojë luopëðie
ðaukë ba atvonguos. Ruoduos, dëdiesnis bruolis praðneka përms,
matîdams, kâp ana stuov pri doru, i stolpa pavërtosi.
– Tetë soaraðtava.
– Kas?
– Strëbitelç, kas daugiau.
– Oþ kon?
– Sakë, kad oþ ginkla laikîma. Krata darë. Matâ, kap truoba
soversta.
– A rada?
– Kon?
– No, ton ginkla?
– Narada. Kon ras, je anuo nier.
Ligo par mëglas Marelë atsëmënë, kad mama lëipë vâkams bënt
këik sotvarkîtë dâktus truobuo, vuo anuos papraðë ëðplautë grindis.
Pati, ëðkielosi ëð luopëðë riekontë maþôjë, ëðçjë i gerôjë truoba.
Marelë so bruolio oþkûrë koknie ogni, oþkaitë katëlâti so kruopâs.
Sostumdë i vëita soulus ër stala, sotvarkë luovuo patalînë. Tumet
jiemies grindûm. Trinë so ðloutraþio porvënas lëntas, rîdama aða-

ras, nuvarîdama i ton darba pëktoma ër nevëlti. Matît, strëbâ lakstë
puo tvarta, jauji, rûsi ër këtas vëitas këimë, kad tëik porva prineðë
i truoba. Ëiðkuojë, matâ, ginkla, katruo nier ë nagaliejë bûtë… Dërbdama ëð vësuos sîluos, mergelë stëngies oþsluopintë galvuo baisi
klausëma – kâp anims rçks gîventë ba tetës? Kon darîs mama
vëina so bûrio maþûm vâkûm? Jug maþâjç dar tik posë metu. Vuo
ana pati ar dar galies çtë i gimnazëjë miestë? Kâp bûtom bluogâ, je
rçktom oþmërðtë aple muokslus.
Truobuo bova naîprastâ tîko. Maþëijç siediejë oþstalie ont soulo,
parëitën puo savëm kuojës, baveik neðnekiedamë. Geruojie troubou bova tiko, bet mama ëð tën napasëruodë, ër Marelë nadrîsa
anuos ðnekintë. „Lai pagol, – mëslëjë, – rasiet oþsnûs“. Mama i
koknë atçjë tik puo geruos valonduos. Bova parbalosi, sosëtraukosi, bet rami. Pagluostë maþûju galvas, paklausë, ar valgë kuo nuors.
– Marelë kroupînës ëðvërë. Pasriebiem so douno. Ër tau palëkuom, – pasakë maþâsis bruolâtis.
Muotina nusësoka pri koknës bûk tatâ kroupînës isëpëltë, bet tik
pamaiðë somtio katëlâtie.
– Pabûkët, vakalç, að nubiegsio pas Jostîna, grçtâ sogrîðio….
Përms mienou puo tetës areðta prabiega baimie ër neþëniuo. Baugo bova, kad strëbitelç viel neatçtom, dar baugiau, kad naëðveþtom,
kap ka ëðveþë Maèiolskë ðeimîna. Marelë matë, kad mama pasëkeitë ëð veida ër ëð bûda: somënka, ëðbala, bova tîki ër rûsti. Gërdiejë, ka lioub keltëis naktëmis ër vâkðtiuotë puo truoba nadegdama
ðvëisuos, vës veiziedama pruo longus i vëiðkeli ar i tvartu posë. Bënt
puora kartu savaitie çjë i miesta, neðdama valgîtë tetç, katros bova
oþdarîts strëbûm bûstënës sklepë karto so kelçs këtâs vîrâs ëð aplinkëniu kaimûm. I Klaipiedas kaliejëma anus taëðveþë vasarâ prasëdiejos. Tumet mama pati vaþiava tën na vëina karta so valgio tetç.

Þemaitëjë. Medviegalë apîlinkës.
Mukienës Danutës portëgrapëjë
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Vuo ðëndëina ëðsiuntë anon, sava vîriausë doktëri.
Marelë viel apiemë rûpesnis, kâp anâ pavîks pridoutë ton siuntëni. Bet gënë ðalën tas liûdnas mëslës: këtë pridoud, pridous ër ana.
Gal ne ana vëina tou traukënio tuokius siuntënius veþ?
Traukënis iðliauþë i miesta, somaþëna grëiti ër ont galûm gala
sostuojë. Valerëjë, karto so këtas pakëlosi çtë ëð vaguona, stabteliejë pri Marelës soula.
– Çsva, – muosteliejë galvo i doru posë. Ëðlëpos dar geruokâ
reikiejë paejietë, kuol atsëdûrë tëis stuoties dorëmis, kor Marelë
pamatë sava diedëna. Apsëþvalgë, nuoriedama padiekavuotë Valerëjç, bet ta jau bova dingosi. Tad balëka pasësveikintë so diedëno.
Abëdvë natrokdamas pasëlçda Stuotëis gatvë lig diedënas bota,
vuo paskiau – iki gatviu sonkrîþas, nu katruos vëina, siauresniuojë,
gatvë vedë pri kaliejëma. Diedënâ, katra bova raiða nu jaunûm
dëinûm, lig kaliejëma çtë ruodies par tuolëj.
– Mëslëjo, kad nuçsi vëina, – pasakë ana Marelç. – Mata, nemaþâ þmuoniûm trauk i ton posë. Çk deðënioujo kraðto, kuol priçsi
zuomata. Laikîkës þmuoniûm, katrëi soks i kaliejëma këima pruo
nadëdelius vartus zuomatë. Tëi jau torietom bûtë atdarë. Vuo je nç,
palauk pri anûm so këtâs, katrëi tën stuovies. Paskiau rçks atsëstuotë i eilë pri tuokiuos medënës bûduos, kor prijem siuntënius.
Stuoviek ër kontrç lauk, pakuol priçsi. Rasi reikies ër valonda pastuovietë. Matâ, nieks naþëna, kumet prasëdies prijiemëms.
Tçp Marelë palëka vëina napaþîstamamë miestë. Ana bova nustebinta: jug mama sakë, kad diedëna palîdies anon lig kaliejëma.
Kaþën, ar ana tëkrâ nçjë diel skaudontiuos kuojës, ar nepaslinka,
vuo rasi nanuoriejë çtë i tuokë baugë vëita… Tad Marelç balëka
þingsnioutë vëinâ tou najaukë, tîkë, apîtoðtë gatvë. Grçtâ mergâtë
soprata, kad ana nier vëina – skobontiû i ton posë bova na tçp jau
maþâ. Daugiausç þmuonis þingsniava puo vëina, kâp katruos
muotrëðkas – puo dvë. Tarp çnontiû bova ër posvaikiu, ër jaunûm
mergâtiu. Vîru nasëmatë. Dar Marelë patiemëjë, kad vësë kon nuors
neðas: kas terba, maiðieli, regzti, vuo kas aptrinta portfeli. Matit,
vësë so tuokio pat rçkalo, kap ër ana…
Ðëtâ ër zuomats. Oþ anuo këlst aukðts mûrënis bodinks. Matît,
tatâ ë bûs kaliejëms. Tën kor nuors îr îkëðts anuos tetë. Gerâ dar, je
oþ longûm, kad ër so gelþëniems gruotuoms, bet rasiet kor nors
sklepë – kas tën gal þënuotë. Þmuonis vëins puo këta soka pri
zuomata plîðë, ër Marelë karto so vësâs. Atsëdûrë platemë toðtemë këimë. Vëinamë anuo pakraðtie stuoviejë lentënë bûda, priglausta tuo mûrënë bodinka sëinas. Pri bûduos longelë jau bova
ëðsërëkiavosi eilie. Marelë atsëstuojë anuos galë. Oþ anuos vëins
puo këta rëkiavuos atçnontis þmuonis, eilie nusëtçsë vuos na par
vësa këima. Kuol eilie pajodiejë, stuovietë prisëçjë daugiau kap
valonda, ismëlka kuojës, nu laikuoma maiðelë pavarga ronkas.
Nuoriedama anas paëlsintë, Marelë na vëina karta diejë maiðieli
ont batu galûm, prilaikîdama oþ raiðtë.
Þmuonis eilie stuoviejë tîliedamë. Mergâtë dîvëjuos, ka tuokë
daugîbë þmuoniûm gal tçp tîkç stuovietë. Je kas kon ër lioub pasakîtë vëins këtam, tâ prisluopinto balso, ligo kuo bëjuodamë. Kartâs
vëins këts lioub ëðçtë ëð eilies, priçtë pri kuokë sava paþîstama,
pasakîtë kelis þuodius posbalsio ër viel sogrîþtë i sava vëita. Napaþîstamë vëins këta naðnekëna. Ër naveiziejë vëins i këta – stuoviejë ligo bûtom atsëdûrën toðtemë laukë. Marelë dþiaugies, kad
nieks anuos naðnekën. Jug pradietom klausënietë, ëð kor, pas kon,
diel kuo? Ar ana nuorietom ton vëskon aiðkintë nepaþîstamam þmuogou? Oþ kon sied kaliejëmë anuos tetë? Ana naþëna oþ kon. Ana îr
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isëtëkënosi, kad ons nier nusëkaltës. Vuo rasiet ër daugelis èe,
tamë kaliejëmë, uþdarîtûju îr tuokëi patis? Paskundë kas nuors strëbams ëð pëktoma ar pavîda, ër bova sojimtë ba juokiuos kalties.
Ë maþos þëna, kad kaliejëms îr bjauri ër þiauri vëita, ër niekam tën
nier gerâ, oþvës je oþdarîts nakaltâ. Mergâtë nubraukë ëðtrîðkosë
aðara diel tetës ër diel pasaulë neateisîbiu… Apsëþvalgë, ar nieks
namata. Ne, ruoduos vësë tabstuov, kap stuoviejën – rûstë, liûdnë,
atskërâ vëins nu këta. Pamëslëjë, ar ana pati, nuçjosi i muokîkla,
papasakuos klasës draugiems aple ton keliuonë. No, kad vaþiava i
Klaipieda traukënio... Rasiet ër pasakîs, vuo kuo vaþiava – tëkrâ ka
ne. Tçp ër rçks gîventë slapokaujënt ër maluojënt…
Ont galûm gala eilie pajodiejë. Liûdnas Marelës mintis pakeitë
rûpesnis ër baimë, kâp bûs prijimts anuos siuntënîs. Matë, kad
vëins këts þmuogos so rîðelio bova pavarîts nu longelë. Par eilë
lioub nuslîstë tîkos paaiðkënëms: „svuoris naatëtëka“, „kaþkon lëipë ëðimtë“, „pareiðkëms nagerâ paraðîts“… Marelë baimënuos,
ar atëtëks anuos siuntënë svuoris. Ruoduos, abëdvë so mamo dëdëlç taikë, kad bûtom teisingâ pasverta ër oþraðîta. Ale je tën nuories, ras pri kuo prisëkabintë… Tëi prijiemiejç elgas tçp, ligo vësë,
kas tuo eilie stuov, îr nusëkaltielç.
Mergâtë priartiejë pri longelë, vëinuo ronkuo laikîdama do lapelio
so praðîmo, këto – atrëðta maiðieli so douno. Matë, kad vësë tçp
dara. Stombi muotrëðka pëlkâs plaukâs, pëlko apdaro, stuorâs
(Nukelta i 32 p.)
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përðtâs ëðtraukë ëð Marelës ronkas puopierius, parskaitë tetës
pavardë, pavartë abodo lapelius ër padiejë ont stala. Paskiau par
longieli isëtraukë atrëðta maiðieli, ikëðosi nuosi paveiziejë ër oþmetë ant svarstîkliu. Motrëðka þvalgies i svarstikliu ruodîklë ër i
lapelius ont stala, mormiedama; „kilogram piatsot ðestdiesat
gram…“ Nukielosi maiðieli nu svarstîkliu, ikëða i anon abodo
lapelius, oþvîniuojë raiðti ër numetë i deðënë stala posë. Paskiau
ðûktëliejë: „Dal’ðe“…
Marelë nuçjë nu longelë palëngviejosë ðërdë, pastuoviejë pri
bûduos kerties ër pasoka i këima pakraðti pri zuomata, kor bûriavuos þmuonis, pridavën sava siuntënius. Mamâtë bova sakiosi,
kad rçks palauktë, kumet ëð kaliejëma ëðveð toðtius maiðelius.
Rçks sosëëiðkuotë savôji, katramë bûs îkëðts vëins praðîma lapielis so tetës paraðo, patvërtënontio, kad ons siuntëni gava.
Mergâtë stuoviejë vëina, nasërîþdama priçtë pri këtûm muotrëðku. Maties, kad anuos jau îr këik praðvëisiejosës: rinkuos i bûrelius, ðnekiejuos; matît, sosëtink èe na përma karta. Nusëstebiejë
vëinamë bûrelie pamatiosi Valerëjë. Negi ër ta jauna maluoni muotrëðka vaþiava i Klaipieda diel tuo patëis? Ðëtâ diel kuo mama
anon paþîst! Diel tuo naprieðindamuos apsëjiemë pagluobuotë
keliuonie ër përma karta sotëkta mergelë. Marelç ligo ë ðëltiau
vëdou pasëdarë. Îr dar pasaulie gerûm þmuoniûm. Anûm îr kor
kas daugiau, nego pëktûju… Nuoriejë priçtë pri Valerëjës artiau,
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bet nadrîsa. Geriau palauks, rasiet pati Valerëjë anon oþðnekins.
Lauktë atveþamûm maiðieliu reikiejë ëlguokâ, nikëik natrumpiau, nego siuntëniûm prijiemëma. Jau bova puo posiaudëinë,
kumet joudâ apsëdarës vîrëðks ëð oþ dëdiuojë pastata ëðstûmë
þema plati veþëma ont gomëniu ratu. Ont gelþënës dognënës
drîksuojë siuntëniûm maiðelç. Bûrîs muotrëðku poulë ëiðkuotë
savûju. Radosës paþîstama pavardë, dalëjë maiðelius vëina këtâ.
Marelë stuoviejë, nadrîsdama briautëis pri tuo veþëma skobontiuoms muotrëðkuoms par galvas. Ka priçjë, maiðieliu babova
lëkën kelë. Mergâtç smëgteliejë i ðërdi, ar baras èe sava terbelë?
– Akðën, akðën, kuo stuovi? – paðaukë vëina muotrëðka, katruos Marelë napaþënuojë. – Ar ne tava tieva pavardie èe oþraðîta?
Ër ëðtëisë mergâtç ton anuos laukta maiðieli. Marelë grçtâ
ikëða ronka i maiðelë vëdo, ëðtraukë sava praðîma. Lapelë apatiuo pamatë aiðki tetës paraða. Mergâtë pagluostë lapieli. Tetë
gîvs ë tabier èe. Tetë ðin vakara galies kromsnuotë nomëi ëðkepta dounelë ër bënt vëina karta oþmëgtë najosdams alkë. Vuo ana
parveð mamâ ton lapieli, katron bûs laikiosës tetës ronkas. Ër ba
baimës vaþious i Kaipieda këta karta, je tik mama anon siûs.
Marelë ëðçjë i gatvë, katra dabar mergâtç pasëruodë daug
jaukesnë, nuðvëista priþemiejosës rogpjûtë saulës. Mergelë þingsniava i diedënas bota drôsç, kaþkëik savëm dëdþiuodamuos. Çjë
tou gatvë ër jautë, kad jau nabie vâks, ka jau anuos nabrçk oþ
ronkas vadiuotë. Këik ëlgâ tuo laukë! Vës lioub mëslîtë ër mëslîtë,
kâp bûs gerâ, ka oþaugs. Ðëtâ ër oþauga…

