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MEILË,
PËRÐLÎBAS

ër këtë nutëkëmâ
pri Mëðopës
DÞERVIENË T EKLË

Bova vasaras pabonga. Saulelë nurëitiejë par pastauninka ër
taikies tîke nuslîstë i Mëðopës karklînus. Gaigala Zuoselë vâkðèiuojë
puo suodna, laukdama saulielîdë ër vakara mëgluos. Neðiuojuos
kreþi ë rinka nukrëtosius vuobolus. Tuoki tën ë nauda ëð anûm –
maþilelç, sokërmiejën. Bet sorinktë rçk – mamunë kiauliems soðers ar atëduos biednâ sosiedç so bûrio vâkûm, omþënâ ëðalkosiu. Zuosë sopront, kad anuos darbs niekû verts, bet rçk kou nuors
oþsëjimtë, kad nieks naîtartom, kuo ana ëð tëkrûju trënas tamë
suodna pakraðtie puo tonkiuoms senûm vuobëlûm ðakuom. Jug
lauk, pakuol nuskardies trûba garsos anuo Mëðopës pusie. Rasiet
ðin vakara na dûda, vo vîrëðks balsos, skardos, lîgos, pëlns dþiogesë ër ëlgesë. Tumet ana grçtâ nuneð kreþi lig premënâlës ër
palëks pasëinie. Vo pati pasoks i svërna, oþlëps ont priklietë,
krapðtîsës pri kamaras doru – lai vësë, kas anon mata a gërd,
mëslëj, ka mergelë goltë nuçjë. Rasi reikies ër i kamara îþëngtë, ër

doris oþtrënktë. Bet solauks mënotas, kad nieka aplinkou nabûs,
ëððuoks ëð kamaras ër ëðtîkins par suodna pri Mëðopës, pri dëdliuoje kûlë, kor anuos lauk Jozis. Atsësies anoudo ont þuolies pri tuo
kûlë, atsërëms nogaruoms i apðëlosi par dëina anuo kraðta, katras îr
statos ër lîgos, tarîtom krasës atkaltie. Jozis pajims anuos ronka,
pakielës priglaus pri sava þonda, këto ronko apkabins anuos lëimëni
ër prilinkës pri pat ausëis, tîkç padainiuos: „Vëina þvaigþdie ðvëisi,
këta dar ðvëisesnë, vo mona mergelë oþ vësas graþesnë“. Baveik
kuoþna vakara kartuojës tas pats, bet Zuoselç nikëik naîkîriejë. Kon
basakîtë, ana tuo tik ër laukë. Jozis bova tuoks lëpðnos, toriejë ðëltas
ronkas ë maluoni balsa, ë þîdras akis, katruos ðvîpsont spindiejë kap
þvaigþdelës... Nu tuo vëskuo mergelç kaita ðërdës, naveizont kuoks
vakars bova – ðëlts ar viesos, mëgluots ar þvaigþdiets.
Vo prasëdiejë vëskas nu ðënpjûtës. Jozis, biednuos sosiedës
naðlies Daukintienës sûnos, nu maþomies çjë „ont dëinûm“ pri
anuos tieva Gaigala Ontuona, stombiausë suoduos gaspaduoriaus.
Mamalë prisakë Zuosç nuneðtë pjuoviejems priðpëitius i Pamëðopës lonkas. Ëðvarën pradalgius lig lonkuos kraðta, vîrâ sostuojë
dalgiu ëðpostîtë. Tou trumpo atëlsio prisëmetën, dëdçs balsas oþtraukë: „Napapostës dalgelë, nanupjausi ðëinelë... Valiuoj mona
dalgielis, valiuoj, valiuoj...“ Tçp graþç nuringava ta dainie par lonka,
terp krûmâliû, tuolîn i Mënëjës posë. Tçp skardç vedë nati Jozë
balsos, tçp poikç anam ontðaukë këtë pjuoviejç. Mosiet tuokart
Zuoselë ër isëstebiejë Jozi ëð artiau, ër sukrotiejë kaþkas ðërdie,
ligo dþiaugsmos, ligo prilonkoms. Pati stebiejuos diel kuo – ligo tas
vaikis bûtom ëð dongaus nukrëtës, ligo anuo nabûtom paþënuojosi
nu maþomies, kumet, muotinas atsiûsts „ont dëinûm“, ons darbavuos anuos tievûm nomûs: ëð përmo kiaulës ganë, paaugës vërbus kapuojë ar dërvas ekiejë. Vo ka soauga, bova talkëninks pri
vësûm sunkiûju ûkë darbûm. Gaigala nomëðkç pri anuo bova pripratën. Vësumet tîkos, vësîms maluonos, niekam naîsëprëklëjës.
Anuo napalîginsi so trëmis vîresnçs bruolçs, katrëi jau bova somëtën vaikç, tvërtë, dailç nuaugën ër napamainuomë dainëninkâ. Je
kumet Daugintienës sûnâ naatëjë i suoduos vakarieli, tas bova
nalinksmos ër navîkës: nç kam dainies oþvestë, nç kam juonkelë
sorëkioutë, mergas lig prakaita nuðonkintë, lig klietiu palîdietë, vo
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rasiet ër i vëdo îsëpraðîtë... Jozis bova geruokâ oþ bruolius jauniesnis, tad tëi anuo i sava kompanëjë nalioub prijimtë. Ons somdîtëis
pas svetëmus nçjë – nomëi rekiejë vîrëðka ronku, nuors dërbamuos þemelës naðlie Daukintienë ër nadaug tatoriejë. Kad kuoki
lita oþsëdërbtom, Jozis darbîmetie çjë i talkas pas baguotesnius
gaspaduorius, vo tonkiausç pas Gaigala, artëmiausi sosieda, katruo ûkie darba nikumet natrûka. Bet Joziou Gaigals pëningâs oþ
darba nikumet namuokiejë. Tâ kuoki posmaiði grûdûm lioub atkëðtë, tâ kuoki paneðiuota drabuþi, tâ kreþâli rasuodna Dakintienç, katra pati nikâp nasogebiejë anuo oþsëaugintë... Tçp varganâ Jozis
stûmë sava gîvenëma ër pats napajota, kâp sobrënda. Kad bruolç
nalaikîtom anuo oþ pastumdieli, sogalvuojë isëtaisîtë trûba ër çtë
grajîtë vakareliûs ar veselies. Dûda pavîka rastë nabrongç. Matâ
numërë senâsis Narkos, þënuoms trûbëninks, anuo nomûs dûdas
niekam nabreikiejë, tad Jozis anon nasunkç soderiejë ër nupërka.
Pûstë ëðmuoka pats par savi, jug Daukintiu gëmënie vësë bova
dainëninkâ ëð prigëmëma. Tçp ons sava bruolems îruodë, kad nabier pastumdielis, ër þmuoniûm akies geruokâ ûgteliejë. Vo aple
suoduos mergas kon ër baðnekietë. Rasiet diel tuo ër sosieda doktie Zuosë, nasenç i mergas taëðçjosi, anon patiemëjë.
Muotina Gaigalienë natroka pastebietë, kad doktie vakarâs pri
opalë laksta.
– Kuo pri tuos Mëðopës vës ëiðkâ? – paklausë vëina karta.
– Bovau kuoju nusëplautë.
– Ar nagali nusëplautë prûdë, ar pri ðolënës? – bombiejë mamunë.
– Prûds maurâs oþçjës, vo ðolënie vondou ðalts.
– Prisëpëlk i kobëlâti, par dëina apðëls.
– Kad sunkç îr vondëni ëð ðolënës somstîtë, – atsëðnekdëniejë
doktie, bet soprata, kad rçk pasëkeravuotë. Je muotina pamatîtom,
kas anuos pamëðopie lauk, bûtom bieduos. Tad sosëtarë abodo so
Jozio, kad sosëtëks dëina pri darbûm ër pri opalë nabvâkðèiuos.
Bet kas anoudom gal oþgintë mëslîtë vëinam aple këta, sosëþvalgîtë,
þuodio parsëmestë. Tçp sosëtëkëmâ dvëjou pasëdarë retë, trumpë,
slaptë ër diel tuo dar saldesnë.
Vielîba rodëni pasëmërë gaspaduoriaus muotinçlë. I bodînë sosërinka vësuos suoduos þmuonis, atvaþiava Gaigalienës gëmënës. Gëismeninku tuolëi ëiðkuotë nareikiejë. Gaspaduoriaus bruolienë, gretëmuo suoduo gîvenonti, bova garsi pravadninkë, vo balsingu vîrëðkûju pëlna suoda. I bodînë atçjë ër Daukintienë so sava
sûnâs. Jozis trûba atsëneðë. Zuoselë pri stala nasieduos. Muotinâ
prisakios, neðiuojë ozbuona so dounas gëro, pelstë i skleininèës,
kad gëismëninkams bornas naëðdþiûtom. Apsëvëlkosi joudo palaidënio, stuora plaukûm bëza nulçdosi par pieti, mergelë atruodë
dëdëlç daili. Platës vëiðniûm akis natroka pastebietë, kad Zuosë
meilç sosëþvalga so mozëkonto. Vo palaiduojos senôjë, po pagraba pëitu kaþkatra Gaigalienës gëmënaitë ðnëbþteliejë gaspadënç,
kad anuos doktie dëdëlç smailâ veiziejë i mozëkonta, vo tas par
vësa vakara tçp pat akiûm nu mergâtës naatplieðë...
Gaigalienë oþsëdûmuojë. Negi doktie jau îr tëik soaugosi, kad
anâ vaikç rûpietom? Bet diel vësa pëkta rçktom patiemîtë ton Jozi...
Vo Zuosë paðnekintë. Tad rîtuojaus dëina oþvedë ruoda:
– Par bodînë gërdiejau, kad Steigvëls ëð Pristuovu þad so përðlçs
atvaþioutë.
Doktie soklosa:
– Vo pas kon?
– Pas kon, pas kon... Þënuomâs, pas tavi.
Zuosë paðiorpa nu muotinas þuodiu.

Dþervienë Teklë. Mukienës Danutës portëgrapëjë. 2010 m.

– Nanuorio nikuokiûm përðliûm. Ër i svetëmus nomus nanuorio.
A jau tçp að ikîriejau, kad ëð sava nomûm nuorët moni ëðbûtë? –
pradiejë aðaruotë doktie.
Muotinâ gailo pasëdarë sava maþiausës doktërelës.
– No, no, napalçsk dûdu. Jug nieks dar naatvaþiava, ër tavës ëð
nomûm nieks navara. Bet jug tuoki îr svieta tvarka, kad jaunîms rçk
puora sosëëiðkuotë. Negi nuori senmergë lëktë?
Þëmuomâs, Zuosë senmergë lëktë nanuoriejë. Bet ana ër nalëks, jug jau tor Jozi.
Vo muotinçlë galvuojë, kad rçk gerâ ganîtë doktëri, je jau ana îr
akis ont vaikë padiejosi, ër dar ont tuokë... Jug kuoþnam aiðko, kad
Jozis anâ ne puora, bet ar dornâ prisakîsi? Kap tën bebûtom, rçk so
tievo pasëtartë... Bet nutarë palauktë, pakuol praçs lënûm mînës,
pats sunkçsis rodënëis darbs. Dabar anuos þmuogos ër tçp daug
rûpesniu tor.
Daukintienës Jozis i ton talka bova pavadints. Zuosë pri tuokë
sunkë darba nçjë. Vaikis pamatë anon tik par posnaktë valgius i
stala neðiuojëntë. Pasëruodë kaþkuoki ëðbalosi, liûdna. „Ar tik naserg?“ – pamëslëjë, bet tou dëdlç nanusëstebiejë – jug lëga kuoþnam gal prikëbtë.
Atsëgavos puo sunkë darba, Gaigalienë sava rûpesni papasakuojë vîrou. Abodo svarstë, kâp èe rçktom doktërëi ëðaiðkintë, kad
draugîstë so Jozio ana ëðmestom ëð galvuos. Bet je jau îsëspuok(Nukelta i 62 p.)
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(Atkelta ið 61 p.)
suojë, nç parðnekiesi, nç ëðmuði. Vo muðtë sava doktërëis anoudo
nanuoriejë, jug mîliejë ër gailiejë. Reikiejë kon nuors somëslîtë.
– Mon ruoduos, muotin, kad ton rçkala tvarkîsem këtep. Pradiesem nu këtuos posës. Priðnekinsio Jozi, kad vaþioutom kor nuors i
zalietas. Namëslëjo, kad kuoki merga prikëbtom. Nuors kon gali
þënuotë... Vo je ër naprikëbs, vës tëik bus gerâ. Zuosë pamatîs, kad
ana Joziou nabrûp. Je rûpietom, ons përðtëis navaþënietom. Ër tories merga atçtë i pruota.
Praçjë kelës dëinas puo mîniu, ër Gaigals pasëvadëna Jozi lënûm
brauktë. Dërba tik veino do, kumet gaspaduorios oþvedë kalba:
– Jau esi vîrs kap reikënt, laiks bûtom ër patiuos pasëëiðkuotë.
Jozis paþvelgë i gaspaduorio – a tas rimtâ ðnek, a juokas ëð
anuo. Bet Gaigals, ruoduos, naèîdëjuos, ðnekiejë rimtâ. Diel tuo ër
vaikis atsakë rimtâ:
– Aple ton dar namëslëjo. Sava këimë so muotino apsëtvarkuov. Pri
tuo jug sesou nomûs sied, tad muotrëðku oþtenk. Kam dar mon pati?
– Vo, vo, – ruoda kâp tik ta pati. Ni muotina, ni sesou vîrou
patiuos naatstuos. Je nuori, pabûsio tau oþ përðli. Nuveðio i tuolëmesnë suoda, kor îr panûm, jaunëkiu balaukontiûm.
– Kas tën monës gal lauktë? Nç að ëðnaðos, nç baguots. Kam að
tuoks galio bûtë rçkalings?
– Alë pamiegink. Je napavîks vëinuo vëituo, paeiðkuosva këtuo.
Jug að tau ligo tievs bûtiuo. Maþos sërato palëkâ, pri mona akiûm
oþaugâ. Mëslëjo, kad mon derietom tava gîvenëmo pasërûpintë.
Gaspaduoriaus pasiûlîms Joziou napatëka. Kuo gera, sienis nuor
ëð anuo pasëèîdîtë. Bet anam ni menkiausë îtarëma nakëla, kad
Zuoselës tievâ þëna aple anoudoms prilonkoma vëins këtam. Mëslëjë sava këimë darboudamuos, a rçk prijimtë Gaigala pasiûlîma.
Soka soka vaikis galva, vo ont galû gala nusëspjuovë ër ðërdie ëð
savës pasëjoukë: „Jug dorns eso, kad nanuorio vaþioutë, jug bëjau... Alë kuo èe mon bëjuotë? A kad kuokç napaþîstamâ mergâ
napatëksio? Bet jug ë ana mon gal napatëktë. Anuoki èe bieda.
Sosëtëksva ër ëðsëvâkðèiuosva. Vo ëðvaþiavës pasëþvalgîsio, kap
këtuos suoduos þmuonis gîven.
Galva gerâ pasoktë reikiejë Gaigalou Ontuonou, kor ton drëski
veþtë. Vësa vakara abodo so patë svarstë, kor vaþioutë, kad merga naoþkëbtom ont tuokë kavalieriaus. Þënuomâs, rçk soktë kor
nuors tuoliau nu sava nomûm, kor aple Jûzopa gîvenëma nieks
naþëna. Prisëçs maloutë, bet tas përðliou ër prider. Þënuomâs, so
pruoto, kad pats savës ont jouka napastatîtomi. Rçks ër teisîbës

ðëik tëik pasakîtë, nuorint, kad vaikis napatëktom mergâ ër anuos
tievams. Anam jug narûp Joziou patë soëiðkuotë, rûp paruodîtë tâ
avelç Zuosç, kad Jozis jau patiuos ëiðka ër kad anâ nier kuo
akëmis anuo ganîtë.
Marijuona klausies vîra svarstîmu ër dþiaugies torënti tuoki
ëðmintinga þmuogo. Parkratëniedamë paþîstamas mergas, apsëstuojë pri Mëlkontâlës ëð Kadâtiu. Matâ, ëð tûm apîlinkiu Marijuona bova atçjosi i Gaigala nomus. Ana þënuojë, kad Mëlkonts îr
baguots þmuogos, Amerikuo pabovës bënt septînis metus, parsëveþës ëð tën duolieriu, oþ katrus pasëstatë naujës truobas, prisëpërka þemës ër, bûdams godros, sotvarkë sava ûki pagal amerikuonëðka mada: îsëtaisë naujuovëðkus padargus, somdë tvërtus
vaikius ër mergas, nagailiedams alguos ër skalsç anus maitindams. Anam tëkrâ gerâ vîka vëskon oþaugintë ër pelningâ pardoutë, tad ër pëningieliu toriejë prisëkaupës. Pati jau bova mërosi, bet lëkën do soaugën vâkâ – sûnos Duomëninks ër doktie
Aniceta. Puo tieva smertë ûkis lëktom sûnou, bet doktërëi tëkrâ ka
bûtom skërta namenka dalës pëningâs, torto ër kraitio. Tik Aniceta
nikap nagaliejë ëðsërinktë vîra, vës natinkamë lioub i zalietas atvaþioutë. Je anuos valë bûtom bovosi, senç bûtom þanuota. Alë pakuol tievs bova gîvs, ons rinka na doktrëi vîra, vo sau þënta. Ë napasëtaikë tuokë, katras bûtom patëkës. Tad jaunëkç nustuojë vaþënietë so perðlçs, vo Aiceta, metams biegont, somëta kap reikënt ër
vës dar bova vëina. Pasëruodavuojë Gaigalâ nutarë, kad Daugintûtis Anicetâ tëkra ka napatëks, oþvës, kad Ontuons dâ þadiejë ëðkluotë vësa teisîbë aple anuo gîvenëma ër biednîstë.
***
Anicetâ baisç pakîriejë mergautë. Tieva nomûs nieka natrûka,
bet gîvenëms bova sovësam toðts. Anuos vëinmetës jau sava nomûs gaspadënava, vâkus augëna. Vo ana dar vës kruovë kraiti, tëikies paðvëtus, katrûm nekam nareikiejë, jug i vakarelius nabvâkðèiuojë – pardaug pruotinga ër ëðdëdi bova, kad siedietom pasëinie,
soula pûdîdama, kumet jaunëklës aplinkou ðuok, trîp... So kuoþno
rodënio lioub atgîtë vëltës solauktë atþvongontiû përðliûm, ër so
kuoþno pavasario ta vëltës vës daugiau gesa.
Tad Gaigala atsëlonkîms so napaþînstamo vaikio bova dëdëlis
îvikis Mëlkontûm nomûs. Bruolis, soþënuojës, kad Gaigala pati paþënuojë anuo tievus, përðli prijiemë dëdëlç maluonç. Sosiedos oþ
stala, Aniceta tiemëjë jaunôji sveti. Ons siediejë tîkos, nadrôsos,
kaþkuokio platio þëpuono apsëvëlkës, ligo ont ëðaugëma pasiûto.
Pana jug nagaliejë þënuotë, kad tas þëpuons bova na anuo, vo ëð
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vîresniuoje bruolë pasëskuolints. Vo ðçp vaikis ruodies dailos paveizietë: þîdruoms akëmis, tëisë nuosë. Kuo nuors paklausts atsakëniejë rimtâ, maluonio balso. „No ton þëpuona gal pataisîtë, –
mëslëjë pana, – petius pasiaurintiuo, ronkuovës patrumpintiuo“.
Veiziedama i lîgi vîrëðka veida, Aniceta pamëslëjë, kad geresnë
jaunëkë ana vargo ar basolauks. Përðlîs varë sava ðneka, kuolîdams
Jûzopa darbðtoma, duoroma, pasakë, kad muok dainioutë ër gëiduotë, kad ont trûbâ grajëj. Aniceta ðvîpteliejë minties: „Trûba rçks
padietë“. Nanutîliejë përðlîs ër tuo, kad þemës nadaug tier, bet îr
truoba, tvartâlis ër jaujë, nuors jau senç bodavuota. „Þemës gal
pripërktë, vo truobesius naujus pastatîtë,“ – viel pamëslëjë pana.
Soþënuojë, kad dar maþos bûdams ba tieva palëka, kad vîriausë
sesou jau îr þanuota, vo trîs bruolç dërb pas svetëmus, kad jauniausë sesërelë nu maþûm dëinûm îr pasëlëguojosi... Vëskon ëðkluojës përðlîs tëisç paklausë bruolë, ar ons sotëktom lçstë sava sesëri
oþ Jûzopa. Bruolis tîliejë. Matît svarstë, kad tuoks jaunëkis na puora
anuo sesërëi, baguotâ panâ, nuors ër oþsësiediejosç. Bet pamëslëjë, kad këta ana gal ër nabsolauktë. Ëðlçstë sesëri oþ vîra bûtom
nabluogâ, tumet ër pats galietom patiuos pasëëiðkuotë. Jug îr þënuoma, kad dvë svetëmas muotrëðkas vëinûs nomûs navësumet
tasotelp. Tad pasakë: „Je anâ Jûzops tink, að naprieðinsious. Kon
pasërinks, ton ër tories.“
Kap ër bova nu sena prijimta, abodo jaunûsius ëðsiuntë i siednio
pasëðnekietë. Aniceta çjë puo përmo, Jozis ëð paskuos. Siedniou
bova pasvadints ont suola, pana atsësieda ðalëp. Abodo kurin laika
tîliejë. Vo kon ons galiejë pasakîtë tâ përma karta sotëktâ pana,
katra siediejë ðalëp, ronkas ont skrçta nulçdosi? Tatâ na so Zuosë
pamëðopie glaustîtëis. Bet rîþuos përðtâs lëngvâ pagluostîtë anuos
soner tas ronkas. Paskiau pakielë akis ër paveiziejë i anon – ar
napîkst. Ne, pana napîka. Tad îsëdrôsëna paklaustë, ar ons anâ tink.
Pana ðvîpteliejë ër atsëdoksiejosi pasakë: tink ëð puovîzas, bet jug
ana nieka naþëna aple anon, kap aple þmuogo. Kad soþënuotomi
aple kuoþna vësa teisîbë, rçk su þmuogo ëlgâ pabûtë, vo ana tor
pasakîtë dabar, tujau pat.
– Je na diedës Ontuona ruoda, nabûtiuo atsëdûrës graþiûs tamstas nomûs. Pats savës nakuolîsio, mëslëjo, kad nier kuo. Vo rinktëis tamstas valë, panelë Aniceta“.
Ër Aniceta pasërinka. Patëka ana Jûzopa tëisoms.
– Çnav i truoba, pasakîsio, kad çsio oþ tavës. Pagîvensva, vëins
këta geriau paþinsva. Mon ruoduos, kad diel vëskuo sosëtarsva.
Ër, pajiemosi jaunëki oþ ronkas, nusëvedë anon i gerôje truoba
pas bruoli so përðlio. „Vedo sotariev“, – pasakë içjosi. Pastebiejë,
kad oþ stala siedou vîrâ nusëdîvëjë: bruolë akis ëðplëta, përðlë
borna ëðtîsa. Matît, nalaukë tuokë panuos sprëndëma. Bet sakîtë
nabibova kuo. Ontuons atkëða posbotelkë arielkas, Aniceta nuçjë i
koknë oþkondas paëiðkuotë.
***
Vaþiava Gaigals nomëi apsëniaukës, kap perkûna debesës. Tçp
ëðçn, kad sava ronkuoms sotvierë tam drëskiuo gera gîvenëma.
Bet dabar kou nuors pakeistë nabier kâp. Jug naatðauksi përðlîbu.
Matâ, sena nagënë îsëspuoksuojë i daili vaikë snapa. Vo biesos
þëna, kon anoudo tamë siedniou dërba, je senmergë tçp grçtâ ëðtërpa. Èe anam ðava mëslës i galva, kad naþënë kon ons so anûm
Zuosë dërba kor nuors suodnë ar laukûs, niekam namatont. No,
dabar diel tuo rûpesnë nabier. Rçks Zuosç prarîtë karti kôsni. Tçp
mëslëje, arkli i rëstë varîdams, bet nieka nasakë. Jozis, ðalëp sie-
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diedams, nikâp nagaliejë soprastë, kuo gaspaduorios pîkst. Bet
nieka naklausëniejë.
Ka nomëi parvaþiavës Ontuons papasakuojë naujîna Marijuonâ,
ta tik ronkuoms plasteliejë. Alë ër pradþioga – nabrçks dabar Zuosës nu Jozë keravuotë. Galies ër ana përðlius prijimtë. Tçp ër atsëtëka. Kelës dëinas rauduojë balso Zuoselë, klietie pasëkavuojosi.
Prapoulë anuos graþiuojë, përmuojë meilë. Rçks përðlius i këima
isëlçstë. Ër natroka atvaþioutë i zalietas Steigvëls ëð Pristuovu suoduos, ër Zuosë sotëka çtë oþ anuo. Jug dabar anâ tas pats: kuoks
vîrëðks ðalëp babûtom – vës tëik na Jozis.
Bet liûdniausis dalîks ivîka puo posës metu. Atvaþiava jaunuojë
Steigvëlienë tievûm aplonkitë ër atsëveþë sûnieli, koskuo sovîstîta.
Þënts ouðvems këitâ pasakë: „Anuos að navarau, bet svetëma vâka
naauginsio“. Prisëçjë Gaigalams prijimtë ton vâkûtieli. Këik bova
gërdietë suoduo, ons natrokos pasëmërë.
Jûzopa gîvenëms sosëkluostë nabluogâ. Pruotinga ër baguota
Aniceta priperka þemës, pastatîdëna naujus truobesius, nuveþë pas
daktara sergontë anuo sesëri, katra ëðgëjë ër greitâ pu tuo apsëþanëjë. Senuojë Daukintienë bova paduorç karðënama, bet toriejë
priprastë pri naujuos tvarkuos nomûs, katron îvedë anuos marti.
Metams praçjos, Aniceta pagimdë përmôjë doktëri, vo naoþëlgo ër
sûno. Tçp Jûzops Daukintis suoduo tapa pripaþinto ër gerbamo gaspaduorio. Tëi pasëkeitëmâ buva omþëna rakðtës Gaigala ðërdie.
Ons napaliuovë keiktë savës, kad sotaisë gera gîvenëma tam manerkiou, prigavosem anuo doktëri.
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