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Ðonëðks
Mekielë
gîvenëms
DÞERVIENË T EKLË

Vëdorie dëinuos Èioldës Mekielis vësumet lioub atsërastë nomûs. Dailç statîdams kuojelës vëina oþ këtuos ont þvîravuota kelalë, oþrëitës vërð nogaras lîgë oudëgelë, pastatës auselës ont ëðkeltuos galvuos, tëpena nomëi, þënuodams, kad anuo ðeimëninkâ ðemë laikë sied oþ stala pri vërtovës longa ër valga pëitus. Atbiegës
lioub atsëtûptë prîð longa ër veizietëis i anus. Siediejë tîkç, kontrç,
jog narimautë nabova kuo – þënuojë, kad nu tûm pëitu ër anam kas
nuors atlûð.
– No ë dailos tas mûsa ðou, – kartâs, pruotarpie dvëjum bolvînës
ðaukðtu, lioub ëðtartë Èioldë Juons.
– Kuoks èë ðou, – lioub atsëlëiptë anuo Elëna, – geriau sakîtomi ðonâtis. Ka ejau i pradiuos mokîkla, tuokius ðonâtius lioubam
paiðîtë par pëiðëma pamuokas. Tuoki nupëiðtë oþvës lëngviausç.
Muokîtuojë lioub pripaþintë, kad èe tëkrâ ðou, ër lioub paraðîtë
ketver ta.
Elënas prisëmënëmâ sëikë Smetuonas laikus.
Vo Mekielis anûm nomûs atsërada prîð kuokë dvîlëka metu.
Atçjë pats ër pasëlëka. Matâ, Èioldës sûnos, gavës ðonâti duovënûm nu sava ðiuogerë, naëlgâ anon taaugëna. Bet varda parinka. Ta
duovëna bova atveþta kartuonënie dieþelie so oþraðo MEX. Tou laiko vësuokiausiu prekiu ëð oþsëinë so oþraðâs svetëmuom kalbuom atsërada daug. Pradiuo ðonâti nuoriejë pavadintë Kingo, bet
oþpruotestava sûnaus septînmetë doktie. Kings îr anuos lielës Barbës vîrs, tad ðou nagal bûtë pavadints tuokio garbingo vardo. Paveiziejë jauns tievs i sava doktëri, paskiau i dieþë, katruo tabtopiejë
ðonielis, pasëkasë pakauði ër pasakë: „No, lai ons bûn Meks“.
Dabar, veiziedamë pruo longa i ëðtëkëma sava drauga, narsi
nomûm sarga, Èioldës liuob tonkç parðnekietë, kad geresnë varda
tam gîvuolâtiou ër nareikiejë. Jug dëdëlç patuogç îr paðauktë: „Mek,
Mek, Mek... Mekaa, Mekaa... Meki, Meki... Mekieli, Mekieli...“ Kâp
vadinsi – tçp napagadinsi.
Pakuol bova jauns, Mekielis ton ðaukëma lioub ëðgërstë vëdorie suoduos bûdams, ër liekë nomëi pasëðuokëniedams...
Parvaþiavosi ëð Kauna Èioldës doktie joukies: „No, ar geresnë
varda tam ðoniou nabgaliejuot ëðrinktë? Veiziekët, kad garbings
koltûras veikies, karts nu karta ëð Amerikas i Lietova atvaþioujëntis, anuo gerbiejç i teisma napadoutom oþ asmenîbës îþeidëma...
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Dþervienë Teklë. Mukienës Danutës portëgrapëjë

Vësë joukies – lai padoud, veðma mûsa Meka i teisma aiðkintëis...
Auga Mekielis ëð palëngva, pasëriedë joudâ blëzgontçs kailënâtçs, turiejë vëina balta letënelë ër ðvëisë diemelë pri kairiuosës
ausëis; oþsëaugëna koðki ëlgûm plaukûm ont pakauðë, katros anam
dailç svëra terp statiûm ausieliu ont kaktuos. Bet bova kaþkuoks
nedëdoks, kemeþoks, nuors ër dailç sodiets. Jaunasis Èioldës sûnos kraipë galva – va a tik tuoki ta duovëna ër taoþaugs? Ðvuogerka
Lida tvërtëna, kad Meks îr anûm Princa sûnos, tad rçk dar palauktë,
torietë kontrîbës.
– Jug pats Princou bûda dërbâ, matç, kas par ðou, je tuo bûduo
þmuogos gal atsësiestë. Rçk dar palauktë...
Muotrëðka sakë teisîbë. Bet Princos bova pri bûduos prirëðtas,
laisvës natoriejë. Oþtatâ laisvie gîvena Mekelë muotina, banomë
kalë, katra lonkë Princa ër goudë anon liûdnuoms nalaisvës valonduoms. Ëð kor ana atklîda i miesta pakraðti, kor naujçsçs laikâs
kûries prasëgîvenën lietovç, kas èe baþënuos. Tëi, katrëi ðonis
botûs laikë, galiejë bûtë ramë diel sava gluobuotëniu duorîbës. Bet
je ðou gîvena bûduo ar aptvarë – vo tuokiûm slaunûm kavalieriu
bova namaþâ, kas galiejë sokliodîtë ðonëðkâ meilç... Princos pagal
sava ûgi ër gruoþi bova ðonûm ðou, bet meili kodluota kalelë, katra
vës lioub atçtë ër atçtë pri bûduos, natroka anam apsoktë galva.
Tçp jaunuojë Èioldës ðiuogeris vëina rîta rada Princa bûduo naujagëmi. Anuo muotina þmuonims puo akiûm namaiðies, matît, sava
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vakûtieli lonkë naktëmis. Vo Princos garbingâ pripaþëna sava
tievîstë ër sauguojë maþouji bûduos kertie. Tad ðiuogerka namalava jaunâjem Èioldç, kad Mekielis îr Princa sûnos, bet, matît, nusëdavës i mama...
Puora metu auga Mekielis, kol vëina karta sostuojë. Bet ër
sobrëndës niekam nabûtom sogebiejës iruodîtë, kad îr këlës ëð
garbingas ðonûm gëmënies. Daugelë anuo puoelgiu nagaliejç pavadintë këlnçs. No, kad ër tuo, jug vuogë kiauðius ëð kaimînu
vëðtëninka. Aiðko, þmuogëðko puoþiûrio bjaurç elgies, diel tuo na
vëina karta bova apðaukts ër ba gailestë apkolts sava ðeimëninka. Bet jug na diel savës vuogë, vo diel këtuo posie ûlîèës prirëðtuos roduos kalelës ...
Vëina dëina Èioldës sûnos parsëvedë dëdëli jauna ðoni. Anuo
gîvenama vëita aptvierë aukðto tinkla tvuoro ër oþdarë naprirëðta. Vo
tumet Mekielis tûs nomûs pasëdarë nabrçkalings. Lioub glaustîtëis
pri truobuos pamata, mëiguojë suodnelie puo serbëntu krûmalio,
bet þmuoniûm meilës balioub patërtë vës maþiau ër maþiau. Tik
maþuojë jaunuojë Èioldës doktërelë dar lioub so anuou nukeliautë
pas sava buoèio ër buobotë. Pradiuo Mekielis lioub grîþtë so ano i
nomus, bet vëina karta pasëlëka, mergelë ëðlçda vëina. Keik balëipë buoèios anam çtë nomëi, ðonielis naklausë, ër tëik. Mëiguotë
isëtaisë jaujie ont pernîkðtë ðëina plaka. Èioldienë senamë bliûdalie lioub palëktë kaulu, plotu, potras ar pëina, oþ kon Mekielis lioub
atsëdiekavuotë trindamuos aplink kuojës, veiziedams iðtëkëmuoms
roduoms akeliems ër arðç apluodams kuoþna svetëma, pasëruodiosi Èioldës nomûs. Dëdëlç nakëntë dvëratio atvaþiavosiu ar ëðgierosiu vîrëðkûju, je tuokiûm lioub pasëtaikîtë këimë. Gaspaduorios toriejë sava nomûm sarga prirëðtë, nes þmuonis pradiejë pëktintëis ër lënktë Èioldës këima. Bet bûtë prirëðts Meks nikâp nanuoriejë. Kap ons lioub ësëgodrintë ër ëðsënertë ëð pasaita ar nugriauþtë ðniûra, nieks tçp ër nasoprata.
Do karto par metus lioub atçtë laiks, kumet vësë suoduos ðonis
lioub nutrûktë nu pasaitu. Nieka nabipadiejë – ni anûm gaspaduoriu
pastongas, ni seniûna gondënëmâ pëningëniems bauduoms. Ont
galûm gala vësë i ton lioub nuomuotë ronko – prîð gamtuos diesnius napapûsi... Vo ër pûstë nareikiejë: ni ðonâtç, ni dëdlëjç ðonis
tou laiko nieka napoldëniejë.
Suoduos ûlîèiuo ër ont kelâliu vëins po këta lioub prabiegtë ðonûm
paradâ. Kuoþnuos eilies priðakie rësnuojë kalë, vo paskou anon
lioub ëðsërëkioutë ðonis pagal augoma, kap kareiviu rëkiuotie,
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ëðlaikîdamë vëinuodus tarpus ër tëisë eilë. Mekielis liuob atsëdortë tuos eilies galë – matâ, bova nadëdëlis, bet nikumet nabiega
paskotënis. Matît, ër anuo siebrâ pripaþëna prigimta ðonëðka dailoma, vo rasiet tuoks bova panuos kalës nuors... Paskotënis vërtoliava Èeièienës Topsis, drûkts, joudo skûro, ont katruos sovësam naauga plaukâ, ëðkielës pluona tëisë oudëga, ligo vërba, ismeigta i
balta pastorgali, dëltuo oudëguos savëninks atruodë panaðos i nadakeposi viedara – dognuoli (stuora aklëna kiaulës þarna).
Ðonëðkas linksmîbës lioub prasëdietë suoduos pakraðtiûs, atuokiau nu truobûm sotemos. Nadaug kas tabova matitë, bet lig auðruos
galiejç prisëklausîtë luojëma, orzgëma, cîpëma, inkðtëma ër këtuokiûm garsûm. Mekielis ëð tûm pauliavuoniu lioub parbiegtë
ëðauðos, grçtâ lioub nertë i bûda ër lçsdavuos prirëðams, veiziedams i gaspaduorio kaltuoms akëmis.
– Dornieli to, dornieli, prisëlakstç, – ðnekëna anon Juons. –
Gerâ dâ, ka svçka kaili parneðç ëð tûm linksmîbiu...
Atsëdiekavuodams oþ gerus þuodius Mekis laiþë anon rëðontës
ronkas: kon padarîsi, rçk ë pakëntietë. Jug nagaliejë niekam skûstëis, kad nabova mîlems. Vakarâs gaspaduorios lioub anon palçstë.
Ba rçkala ëð nomûm ons nalakstë: vâkðtiuojë aplink truoba, tvarta
ër jaujë, kuoþna itartëna garsa, svetëma kvapa apskelbdams skardio balso, katrou Èioldës gerâ paþëna. Ka vëina nakti sava luojëmo,
orzgëmo ër këtuokë rûstîbë ons priþadëna gaspaduorio ëð mëiga,
tas, nuçjës i oþtvarti, aptëka suoduos pëjuokieli, barëtënonti tuolîn
sena gelþëni kobëla, stuoviejosi oþtvartie.
– Vo kon èe dabâ dërbi, vagëis ðmuotë? Dink grçtiau ëð akiûm!
Meki, Meki, pucî, paimk ton bjaurîbë.
Ðoniou tuo tik ër tarekiejë – gënies vîra, taikîdamuos ikôstë i
kolnis, pakuol tas naprapoulë kaþkoremë këimë.
Këta karta sava narsîbë Mekielis paruodë dëina. Darboudamuos
vëralënie, Elëna ëðgërda alasa puo geruosës truobuos longâs. Palei sëina bova gieliûm darþielis, aptverts þemo parkanu tuoro. Nubiegosi tën, muotrëðka pamatë patuorie golënti vîrëðka, katron Meks
poldëniejë nërtolingâ luodams, dontëmis këbdams i kuojës ër kelniu rëitus. Priçjosi artiau paþëna, kad golëntçsis îr kaimînës Auðkalnienës sûnos Vëktis, katron vësa suoda paþënuojë kap dëdliausi
pëjuoka. Paðaukë ðoni, priçjosi pradiejë vaiki þadintë, bet tas tik
mîkë ër ni namiegëna keltëis.
Þemaitëjë. Mukienës Danutës
portëgrapëjë

(Nukelta i 34 p.)
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Þemaitiu suodîbuo. (Lietuvuos liaudës buities muziejos). Mukienës
Danutës portëgrapëjë

(Atkelta ið 33 p.)

– Negi tatâ ër drîbsuosi svetëmamë keimë?
Elëna pasëjiemë viedra, pasiemë vondëns ëð baèkuos, stuovëntiuos puo palaðo, ër siûbteliejë mëigtontem sosiedou ont galvuos. Tas pakielë galva, bet viel knabteliejë nuosë i þuolë.
– Rçk tatâ tëik prisëspruogtë vëdorie baltuos dëinuos, – bombiejë muotrëðka, nabëðmëslîdama, kon darîtë. Bet Vëktis, matît,
atsëboda, tik keltëis dar naoþteka svçkatas. „Pëlk dar... pëlk dar...“ –
mormiejë po nuosë.
– Ak, dar... – sopîka Èioldienë. – Ðe tau, ðe tau, – mormiejë ana,
versdama vëina puo këta ant anuo vondëns viedrus.
Tumet pijuoks pradiejë keltëis, këbdamuos delnâs i tuora. Muotrëðka, pamatiusi, kap puo pëjuoka letënuoms vëins pu këta lûþënie
anuos dailëijç parkanelç, parpîka so vësam.
– Juonâ, Juonâ! – jiemë ðaukë ana vîra. – Akðën, pagelbiek
atsëkratîtë tou kuligano....
Meks, sopratës, kad gaspadënë pîkst, viel pasiota luotë ër poldënietë sosieda. Tîkemë Èioldu gîvenëmë pakëla naîprasts gvalts.
Atskobiejë sosiedë Èeièienë, sava Topsio vedëna. Mekis, pamatës
Topsi, sava dëdëliausi prieða tarp suoduos ðonûm, poulë anon kondþiuotë. Tas – napasëdoutë. Muotrëðkuosës – skërtë ðonis, katrëi
so vësam nanuoriejë klausîtë sava ðeimëninkiu. Ton gvalta aptromdë tik atsëradës Juons. Ons sobrëngë ðonis, padiejë atsëkeltë
apdojosem Vëktiou ër ëðvedë vaiki i ûlîèë.
– A þënâ, katruo posie tava nomâ? – paklausë ons, sodoudams
plaðtako vaikiou i kopra. – Druoþk grçtiau, kuol napajiemiau ðniûra.
Tuoki tatâ bova Mekelë tarnîba. Èioldës nagaliejë atsëdþiaugtë
ëðtëkëmo nomûm sargo. Rîtmetçs Elëna lioub ipëltë Mekeliou i
bliûdali ðvieþë pëina, vo dëina lioub atkabintë nu pasaita ër vestëis
i darþa, katron reikiejë ravietë. Laukûs Mekielis lioub rastë vësuokiausiu pramuogûm: lakstë puo pëiva, valuojies þuolie, gainiuojies
vombuolës, ont eþiu ër vaguos ëiðkuojë kormiu ar peliûm, vo kon
oþoudës, rausë þemë kuojuoms ar nuosë. Naþënë, kâp ons muokiejë ëð onksta nujaustë tas ðeimëninku keliuonës. Oþteka Èioldç ëðsëvarîtë ëð garaþa sava maðinëkë, Meks jau þënuojë, kor vaþious
gaspaduorios. Je i laukus, linksmos lakstë aplinkou, trainiuojies
puo kuojuoms ër mëklç lioub iðuoktë pruo pravëras dorelës deðë-
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nie posie, kor lioub siestëis anuo gaspadënë. Je Èioldë so patë
vaþiava ëð nomûm këtor, nuliûdës topiejë pri bûduos, vo je nabova
prirëðts, lioub atsëtûptë ont skadu pri truobuos doru.
Bet bova pasaulie dalîku, katrûm Mekielis mërtënâ bëjuojë –
tatâ perkûnëjës ër naujametëniu fejerverku. Perkûnëjë ons lioub
nojaustë ëð onksta. Prið anon vësumet lioub parbiegtë nomëi ë
taikies ismoktë i premënë, artiau þmuoniûm. Kartas ëð tuo struoka
ër lioub pridërbtë nagraþç premënies kertiuo, dël kuo lioub gautë so
ðlouto nu Elënas.
Naujûm metu nakti Juons, apsëvëlkës kailënçs, vësumet lioub
ëðçtë i këima pasëveizietë, katruo posie garsiau ðauda, kor graþesnës ognis i dongo këlst. Meks ni ëð tuola nanuorieje lîdietë sava
gaspadouriaus: vërpiedams ër inkðdams tûnuojë bûduo, je nalioub
pavîktë isëbrautë i premënë. Vargðeliou gerâ bova nuors tas, kad
tuos Naujû metu linksmîbës nalioub ëlgâ troktë.
Metâ plaukë savo vago. Bova matîtëis, kâp apsena Meka gaspaduorç. Senatvë naaplënkë ër ðonelë, nuors ðonëðkuos linksmîbies
ons vës dar lonkies. Anuos Mekou vës tonkiau lioub bëngtëis liûdnâ.
Vëina karta parbiega ont trëjûm kuoju. Gaspadënë nuoriejë kuojë i
ðakaliokus itvertë, bet ðonielis nikâp nadavies. „Ne to vark, ne to
rûpinkës, ëðsëlaiþîs. Nu tuo napadvies“, – goudë patë Juons. Þënuomâs, tçp ër bova. Këta karta rîtmetie Mekis pasëruodë apkromtîtuoms ausëmis ër vëino oþpotosë akë. Ëðsëlaiþë ë toukart.
Bet tumet gaspaduorios nutarë napagailietë lita këta ër torgou nupërka gelþëni lenciûga bei stuoruos skûruos ontkakli, nu katrûm
Mekielis nikâp nabgaliejë atëtrûktë i ðonûm veselës. Rîta meta pu
tû kaima ðonû linksmîbiu ons lioub bûtë svçks, bet baisç nalaimings – par vësas tuokës naktis nalioub somerktë akiûm – cîps,
orgs, staugs, galva i dongo oþvertës.
Èioldës nablaikë karvës, tad ër i laukus retiau balioub vaþioutë.
Oþtatâ tonkiau lioub atsësiestë vakarâs ont soulalë pri truobuos
gala. Ër Mekieli lioub palçstë naktëi. Tas lioub atlapnuotë pri soula,
atsëtûptë tâ pri vîra, tâ pri patiuos, laukdams, kad paðnekintom,
paauselius pakasîtom, kodlelës ont pakauðë pakedentom.
– Veiziek, Juonâ, – pasakë vëina tuoki vakara Èioldienë, – jau
ër Meks tor þëlûm plaukûm.
– Kon padarîsi, Elîtë, vësë senstam, – atsëdosa vîrs.
Þëima ejë i pabonga, kumet Juonou teka pagolietë lëguonënie:
sostreikava ðërdës. Elëna nomûs lëka veina so Mekielio. Palçda
anon nu lënciûga – muotrëðkâ ruodies, kad palaids ðonâtis anon
geriau apsauguos, je kas kon pëkta sogalvuotom padarîtë. Baveik
kuoþna vakara puo darba lioub atçtë jaunâsis sûnos prineðtë ðakaliûm peèiou kûrintë.
– Meks vës dâ gîvs? – divëjous tas. – Pagal anuo metus jau
bënt dvë þëimas, kap anam rçktom po þemë golietë. Je lîgintomi
anuo omþio so þmuogaus, Mekou torietom bûtë aple devînës deðimtis metu. Matâ, kon dara laisvë... Prirëðts sargënis ðou nikumet
tëik naëðtrauk.
Nuors bova kuova mienou, vo þëima ni namëslëjë trauktëis,
ðonûm linksmîbës prasëdiejë sava laiko.
Vëina rîtmeti atsëkielosi ër ëðçjosi ëð truobuos, Elëna pamatë
Meki paslëka golënti ðalëp truobuos laiptieliu. Snëigs po ðuono
bova krovëns. Krovëna ër galva. Pavertosi gaurus, pamatë puo
anâs nuplieðta kailë gabala. Meks veiziejë i anon vëino akë, nes
këta bova oþmerkta, vo rasiet oþpotosi. Stuotëis ni namiegëna. Aikèiuodama muotrëðka soëiðkuojë sena nertëni, pakluojë premënie
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