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MALÛNA
PRÛDS
RUDÎS E DVARDS

Muosiedë (Skouda r.) malûns. Mukienës Danutës portëgrapëjë

Muosiedë malûna prûds, lîgënont so patio miestalio, bova dëdëlis, ëlgs ë daug daugiau sosëraitës oþ patë dëdliausë gatvë. Pats
vëdorîs, koris tarsi sosërëitosi þmuogaus kopra liuob rëmtëis i Kestutë gatvë, sava petçs laikë Salontû gatvë ë tëlta so ondëns noleidëma stuovîluoms. Pëlvs so rëitâs bova aprëitës muokîklas kalna, ont
koriou pro medius liuob ðvîtietë Endrikienës nomû baltâ daþîtë longâ,
ëlgs valsèiaus dvëaukðtis ë oþ anam – dvëaukðtë Muosiedë pradënë muokîkla. Prûda rëitâ, jç anus lîgintomem so þmuogaus kuojuoms, bova daug ëlgesnë ë daug daugiau sosëraitë, vo tëis Naujoku kaimo geruokâ prasëþergë. Matâ, vëns rëits çjë ont Ðaukliû, ont
anuo dabar vadënama draustënë, koriuo þemës gelmës, kap dëdëliausis maiðos, îr prigrûstas vësuokë plauka akmënû, vo ontros
rëits îr praþergts i rîtus, i Þebruoku ë Ðatiu posë. Vo tarp tû rëitu, gal
sakîtë, ont patë tuo isëvaizdoujema þmuogaus pastorgalë, prîð kara
bova þîdu kapâ, korëi, ont Bartovo pastatios naujë oþtvanka, palëka
bemaþ apsëmtë.
Muosiedëðkç nu vâka metu auga so sava prûdo. Vaikigalç, nieka
neveiziedamë, ka oþkaitins vasaras saulë, liuob pri pat tëlta pakraðtë nosëmes drabuþius, atsëstuos ont tëlta torieklu ë statë galvo
maus i prûda gelmë. Pri stuovîlu ë tuoliau, einont prûda vago, gëloma liuob bûs daugiau kap do metrâ. Neront nereikiejë bëjuotëis, ka
galva atsëtrënks i dumbla a i dognë ismegosi akmëni.
Prûds bova rçkalings ë paugosëms: vîrâ, kor bovë, kor nebovë,
jau ë sied paprûdie ë nelîgënont kap pormuons arkli þegnuo ondëni
so meðkerkuotio ë ið tuola vuos iveizamo meðkerës siûlo. Tik tuokiû nebova daug – tën kuoks nosësiediejës muokîtuojielis a valsèiaus raðtënës sodþiûvielis. Þënuomâs, ðvieþç kepta a vërta þovës
patëka vësëms, bet ka so meðkerë retâ kumet to anou sogrçbsi, vo
valgîtë par dëina muosiedëðkems liuob reikietë maþiausç tris kar-
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tus. Ta ë meðkeriuojë tik tëi, korëi liuob gaus valdëðka alga, ë pri
prûda çs tik praviedintë par dëina nosiedietu kelniu. Þvejuotë so meðkerë liuob çtë da ë tëi, korëi netoriejë nikuokë oþdarbë. Anëms prarastë nebova kuo. Vo ðçp jau rimtëijç ðeimû vîrâ liuob oþdërbs pininga.
Anëi sekmadëinie sies ont dvëratë ë varîs i pajûri, i Ðvëntôjë, vo
vakarë grîð apsëkruovë dvëratius mënkiems ë sëlkiems. Ë tëik, këik
begalies paveþtë. Þovës bova, lîgënont so gîvolë a paukðtë mçso,
daug pëgesnë, tad, torint pininga, i pajûri vaþioutë apsëmuokiejë daug
geriau, nego so meðkerë kiorksuotë paprûdie.
Prûds bova rçkalings ë Muosiedë muotrëðkuoms – anuos i ondëni liuob palçs vësus sava ðeimuos þmuoniû neðvaromus, vësa
nosëdërbosiu vîru prakaita. Þënuomâs ne tçp paprastâ, bet përma
pelënû ðarmë skalbënius ëðvirins, vo paskou þmuoniû stomamûs
rateliûs veð pri prûda ëðplautë. Ë tas prûda ondou bova tuoks, ka
anamë ëðvelietë drabuþç be kuokiû kvepalû liuob kvepies laukû
uoro ë dþiogins ðërdi.
Pagal Kestutë gatvë stuoviejë þmuoniû gîvenamëijç nomâ, vo
anû oþdoraliûs – sandielç ë kûtalës. Prûdou liuob reikietë prarîtë
nemaþa dali ë tû kûtaliu neðvaromu. Anû nebova daug ë dëdiesis
prûda ondou vëskou grçtâ liuob sovirðkintë, ëðskëistë ë ëðmestë
so èe pat besësokontio malûna rato i Bartovas opë ë noneðtë tuolîn,
ka ðëlta ondëns bakterëjës pabëngto vëskou ëðvalîtë, soskaldîtë, ë
ondou atgauto sava skuoni ë kvapnoma.
Prûdë liuob plûdors ë kelës valtis, bet anas toriejë tik patis mondrëijç muosiedëðkç. Vëina toriejë ë muokîkla, ë anuos muokîklas
vâkams nieks negailiejuos – isësiedâ ë vaþiouk kor nuori ë këik
nuori. Kam rçks – palauks. Jç ne ðëndëin, ta rîtuo, bet solauks ë
galies pasëërstîtë.
Muokîklas valtës bova ne vësâ sotëkosi, ë, ka nuoriesi plauktë,
reikies ëðsëmtë ondëni. Bova anuo ë tam rçkalou skërta skardënë.
Plauks valtelie, þënuomâs, ne vëns, vo kelë. Tonkiausç pramaiðo ë mergâtës, ë vaikelç. Plaukdams, kol dâ tebesi pri prûda kraðta,
ë negëlëi matuos nuors ë smunkous dumblëns dognos, dâ nieka
tuokë, galiejç pagondintë bokðtesnës mergâtës, palingoutë valti. Vo
ka jau iplauksi i vaguos vëdori ë bematîsës tik jouds gëlos ondou,
joukû nieks neliuob bekriestë. Plauktë jau muokiejuom, bet vës
tëik, jç kas apversto valti ë bûto reikiejë ëð vëdorë nosëkapstîtë lig
kronta, ne kuoþnam tebûto ëðçjë. Neplaukosem valtie paplaukiuojëms – dëdëlie pramuoga, vësa krûva naujû jausmû ë pargîvenëmu.
Diel tuo, ka bus kâp, mergâtës liuob praðîtë, ka prijimtumi anas i valti.
Prûda ondëns pavërðios liuob bûtë pëlns augalû ë vësuokiu vësuokiausiu gîviu. Vësor, kor sekliau, maties lûgniu apvalë lapâ ë
stombë geltuonë þëidâ, korëi ont ëlgiausçs stëibâs bova isëtvërtënë i prûda dogna dumbla. Ne vësë augalâ liuob ëðlîstë ëð ondëns –
þaliava ë patemë ondënie, koris ëð lieta slinkdams anus lonkstë i
ðuonus. Saulës spindolç, nu bangieliu pavërtë i ðvëisës joustas,
dëinû dëinas þais so tâs tîvolioujëntçs lapâs.
Vo nu vabalû, vësuokiausiu mosû, spalvuotu laumþërgiu sparnieliu ë këtû ðëltuos saulietas dëinuos gîviu koðies vësos prûda
pavërðios. Anû liuob ë ont patë gelmë, bet ne tëik jau daug, tik
greitë joudë kap gozëkâ këitasparnç vabaliokâ ë ëlgakuojç ondëns þiuogâ, korëi èiuoþtë ont ondëns imerktuoms ë neðlompontiuoms kuojuoms kap përmuos klasës meistrâ. Vëskuo bova ë
patemë ondënie, po lûgniu lapâs. Èe ëð lieta ðliauþuojë ëlgus ragelius ëðkëðosës vesuokiû kevala formu sraigës, grçtâ ërsties
dvëkuojç oustoutë vabalâ, vo kartâs pro lapus nomaus ë dëdëlë,
solig þmuogaus nîkðtio stuorë ë gerâ isëjiedë baltapëlvç padarâ.
(Nukelta i 60 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 59 p.)
Bova ondënie ë vësuokiu þovieliu mailiaus, dogno ë ont þuoliû
stëibâs ðliauþiuojë vësuokë stuoroma medveþç, dëdëlë muoliuskâ.
Pasëveiziejës prûdë galiejç pamatîtë vëskuo ë pajostë, kâp tëi
padarâ gîven, maitënas, kariau, biegas nugalietëijç ë ðuokënie ëð
dþiaugsma laimiejosëijç. Daugiausç akis liuob patrauktë mielënsparnç ë mielënpëlvç laumþërgç, koriû bova aibiu aibës. Þënuomâs
anëi nestuoviejë kap kuokëi viejë nejodënamë medë lapâ, vo lieks,
gainiuosës vëns këta, sosëtëkë ðuoks meilës ðuoki, ikrës i ondëni ë, ka atðals pastorgalç, ruopðës ont kuokë lapa pasëðildîtë, vo
jç oþteks paraka, zvimbins i vërðo, i saulë, ka grçtiau pradþiûto
sparnâ, ë ka grçtiau atrasto ontra ë ëð naujë galieto pradietë meilës ðuoki. Matîtëis anëi liuob nojaustë, ka po karðtuos dëinuos
atçt ðaltesnë naktës, ë po vasaras karðtiu – þvarbos rodou. Tad,
nieka nelauks, nauduosës atçjosë mënoto. Anëi muokiejë gîventë
geriau oþ daugeli þmuoniû. Plaukont so valtelë vëskou matîsi, bet
neþiuopsuosi, reikiejë ërtëis, rokoutëis so paneliems, iðdaigautë,
laidîtë samuojus, bûtë vësû matuomam ë gërdëmam.
Prûds sava ðvaremë ondënie liuob torietë ne tik dëdëliû þovû, bet
ë vieþiû. Anëi prûda vaguo po ajerû ðaknimis isëtaisîs dëdëlius
orvus ë laimingâ gîvens. So ronkuoms anû neprigausi, îr gëlëi, tad
reikies ið giliû orvû anus iðvëliuotë so masalo. Ka jau pradies þîdietë þërnç, ë vieþienës ið paoudegë bus palçdosës sava vâkus savaronkëðkam gîvenëmou, vo prûda ondou nosekës, muosiedëðkç,
pasëdërbë kesalës (nedëdëlius tinklelius), i anû dogna kap masala
irëð nolopta varlë ë ont ëlgo ðniûrelio ë kuoto nolçs tou keselë ont
prûda vaguos dogna. Palauks pënkës mënotas ë trauks laukuonâs.
Vëina karta keselë bus toðti, vo këtôji – ëðtrauksi ë pënkis, ë deðimti vieþiû vëino ëðkielëmo. Vo jug so vëino keselë vieþautë nçs ni
vëns, neðës ont sava petçs maþiausç deðimti. Ta par vëina vakara,
jç vieþç çs, galiejç sogautë do ë tri ðimtus. Vieþavëmo daugiausç
liuob oþsëjims paauglç, korëi rîtmetie onkstëi, ëðvërë vieþius, veð
anus i latviu Priekolës a Lëipuojës torgo pardoutë. Oþ sorinktus
piningus parsëveð ne vëina kepala dounas ë këtû miesta priekiu.
Vieþavëms liuob patëktë ne tik paauglems, bet ë soaugosëms, bet anëms daugiau patëks ne gaudîtë, vo so paauglçs po
dëinuos darbû ë karðtiu pralçstë vëina këta valonda. Anëi oþsëkors nedëdëlë ogni, sosies aple anou ë politikous, aptarënies sava rçkalus. Vo ka nesoðalto, paðildîs sava vëdo ë vëino
këto stëklo baltuosës. Bebûnont ni nepajos, ka jau atçjë naktës, sospinda þvaigþdës, pakëla pluona mëglelë ë ið oþ mëðka
pasëruodë dëdliausis rauduonâ gelsvos mienou. Oþkor tâsis
lauþielis pamaþo apsëtrauk plienim, ognelë nebðëldîa ë vîrâ
ëðkeliaun ont nomû. Keliuoms valonduoms ëlgiau bepasëlëks
tik tëkrëijç vieþautuojç. Anëi, atsëraitë kelniu rëitus, paþliogosë pëivo ë vaguos pakraðtio brës nu vënuos keselës pri këtuos, iðtrauks ë viel ilçs anas, ë dies i maiðieli èeþontius vieþius. Vo tou tarpo jau aukðtâ pakëlës mienou çs paskou anus
atsëðvëitës prûda vaguos ramemë ondënie, spindies þvaizdës,
pëlkous mienolë apðvëistë paprûdies miediu kontûrâ ë retkar tçs
pliumpteries atgal i ondëni, ka ëððuoks ëð anuo apsëmëiguojosi dëdëlie lîdeka.
Malûna prûds bova nepamainuoms dalîks ë þëimuos laikë. Toukart, atçjos vakarou, ont përma blëzgontë ë pastuoriejosë prûda
leda liuob pasëskleistë vësë miestalie gîvenë muoksleivç ë këtë
paauglç.
Leds bus parmatuoms kap stëklos ë galiejç matîtë vësa prûda
puoledini gîvenëma – þalius ë parodavosius augalû lapus, spal-
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vinga dogna sosëkluostîma, lëngva ondëns plevenëma. Ni vëina
gîvë nebmatîsi, anëi sliepies arba dumblë, arba neparmatuomuo
vaguos gelmie.
Sosërinkosëms miestelë patvaiskems bova vësuokiu oþsëjiemëmu. Përmiausç, jç toriejç ledþingas, galiejç lakstîtë kap paukðtis, maþ jodindams kuojës ë grçtâ vën noliektë i prûdgalius, kor
prûda vaga liuob pavërstë i siaura, negëli, raitîta ë akmëninga,
karklâs ë alksnçs apþielosi Aiðkûna opalieli so baltâs sausledçs
ë biegontio neoþðalosë ondëns polsavëmo. Galiejç nardîtë tarp
draugû, korëi netoriejë ledþingu ë bova atçjë paðliûkðtënietë so
medënçs klumpçs. Këtâsis ont leda liuob atvaþioutë ë so dvëratio, bet ritins anou atsargç, ka nenosësokto galvuos. Ne vëns
atsëtëmps ë ragelës, vo tëi, kor so ledþinguoms, stums anas, aplëposës korkuliems mergâtiu.
Vësos vakara linksmoms prasëdies sotemos, ka soþëbs þvaizdës. Vâkâ, kamë radë, atsëtëmps dëdëliuos maðinas padanga, sopjaustîs i nedëdëlius gabalus, oþdegs ë, pamuovë ont lazdëkës, pasklës ont prûda leda. Guma traðkiedama degs, lçs smërdonti jouda
dûma, vo sosërinkë, kas ont ledþinguoms, kas ë piests, neðiuos tus
þëborius, muojous so anâs ë dþiaugsës ognëis ðvëiselë, bëndro
ðormolio ë linksmâs draugû veidâs. Beëðsëskirstîs, ka jau naktës
ibrës i pat sava vëdori arba netuolëi tuo.
Ka jau prûds gerâ iðals ë leds sostuories, vîrâ, paims pjûklus,
pjaus tou leda ë veð i klëbuona ledainë. Ëðpjaus nemaþa pluota.
Tievâ vën pargîvens, ka vâkâ, noçjë paðliûkðtënietë, nepataikîto i
tas iðpjautas pruoperðas ë nenoskëisto. Vo ðçp jau vâkams, kol
leds tebëbûs pluons, liuob pasëtaikîs ilûþtë, bet këtë, bovë ðalëp,
atbiegs ë ëðtrauks, nelçs noskëistë.
Prûda vaga tëis valsèiaus pastato bova gëlesnë nego trîs metrâ,
ondou ðalts, nes èe i anou isëlej daug puoþemëniu ðaltëniu. Vëina
Sekmënës rîta, prîð pamaldas baþnîèiuo, Ëndrikienës do vaikç, atlëkë ûkë þîgius ë geruokâ iðëlë, tëis valsèio soðuoka i prûda nosëplautë prakaita. Ni nepajota, ka vëina, iplaukosi i vaguos vëdori,
sotraukë mieðlongis ë ons pradiejë skëistë. Ontros, dâ tebëbovës
ont kronto, ðuoka anuo gelbietë. Skëistontiesis smarkç apkabëna
gelbietuoji ë tas nebgaliejë bepaplauktë – ë abodo jaunë vîrâ noskënda. Berada anus Zûbë Augostis – gers ë stëpros nardîtuos, tik
po dvijû dëinû. Ëndrikienë atradiejou bova paskîrosi ë oþmuokiejë
dvëdeðimti litu. Ëð ondëns ëðtrauktë vîrâ bova vëns ontra stëprç
apkabënë, reikiejë pavargtë, kol anoudo vëina nu ontra beatskîrë ë
pagoldë i atskërus grabus.
Dëdëliausis atmintëns îvîkis muosiedëðkems bova prûda ëðleidëms. Tçp liuob atsëtëktë par pati vasarvëdi ë par 4 a 5 metus tik
vëina karta. Þënuomâs, malûnëninks so miestelë galvuoms liuob
sogalvuotë kuokë nuors „svarbë“ prieþasti – taisîtë stuovîlas, malûna ondëns sokamouji tekini a dar kou këta, ë sotarto laiko pakels
vësas tëlta stuovîlas. Ondou vëso tëlta platomo ë gëlomo pradies
vërstë i akmëninga oþtëltë doburi, grçtâ vën iðsëskleis ë oþtvindîs
malûna pëiva, pasëlçs i Bartovas raitîta vaga, bet netëlps ë lëisës
par kraðtus, ë par kuoki këluometra oþtvëndîs platius pëivu pluotus.
Malûnininkou ë këtëms maþ rûpiejë, kâp ë kor tas ondou bieg. Pats
svarbiausis ëðleista prûda rçkals bova þovis. Reikiejë kâp galint
daugiau anuos sogrçbtë, parsëneðtë, sosûdîtë, ka nesogesto, patënkintë miestelë puonus ë artëmus draugus. Tam dalîkou, ka þovës i Bartovas opë neëðbiegto so ondënio, pri tëlta liuob nauduotë
tinklënës oþtvaras, vo ið nosekosiu prûda doboriû anou liuob graibîtë
so krîtiem ë këtuokçs tinklâs.
Ka jau pradies ðvëstë rîtmetis, pamatë, kas îr atsëtëkë, i ëðleista prûda pluotus soplûs muosiedëðkiu vâkâ. Anëi netories nikuokë
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PASËËLGAU
ÞEMAITËÐKA ÞUODË
RUDÎS E DVARDS

Pasëëlgau þemaitëðka þuodë,
Kartâs gërdo TV ðlebezdioujint –
Að klausaus prisëmerkës ë guodç,
Bet ne tçp, kap par kaima vaþioujint.
Daujuotîtë, Mukienë ë këtë,
Nuors ëðlaika þemaitëðka tuona,
Tik tëi þuodç lîg bûtom nokrëtë
Ont miestietëðkas gatvës betuona.
Þuodiou rçk sava dounas ë bûvë –
Kaima þemës, kapû ë darþieliu,
Tiktâ tuokart ið sava slieptovës
Ons ëðleid sava skombontë siela.

Muosiedë prûds. Mukienës Danutës portëgrapëjë

tinkla tik terbelë par pieti, basas kuojës ë dvë ronkas. Ë brës anëi par lëkosi
doboriû ondëni, lig bombâ klimps i tërðta dumbla, ë, pamatë nosekosiuo vëituo
besëblaðkont dëdesnës þovis, pols anû gaudîtë ë këðtë i sava terbas. Ni vëns,
tou rîta atçjës pabraidîtë po prûda dumbla, neliuob grîþtë be þovëis. Tû maþiesniu þovieliu (gaudont so meðkerë ë tuokës sogavës bûtomi laimings) nieks
neliuob imtë, vësë gaudîs tik dëdëlës raudës, lînus, ðapalus, ðamus, viegielës
ë këtas, koriuos karto so þvejçs morkdies po dumblëna doburiû ondëni. Þovis
bova slîdës ë, ruoduos, jau soèioptas iðslîs ið sospaustû delnû ë pabiegs. Èe
anou jau soèiopa këts vâks, vo po tava kuojuoms jau atplaukë këta, ë viel poli
i dumbla, èiumpi naujç pasëruodiosë. Vësë þvejç nu kuoju lig galvuos bus vëns
dumblos, beblëzgies tik anû laimingas akis, nes kuoþnos terbelie neðës kelës
stombesnës þovis.
Atçt jau prîðpëitis, jau ë dëdiesniu þovû neblëka, þvejç, kamë kas radë
ðvaresnë ondëns, prausas, plaunas kuojës, nosëvëlkë skalau bëndës a marðkënius. I dumblëna doburi plëks lîstë negaliejë, nes daugîbë dumbla gîviu
ipîkë ont sudrumsta gîvenëma îr be gala ipîkë ë kondþiuojës be juokë gailestë. Vo jç i tava skûra ikëbs solig ninkðtio dëdoma stuors baltapilvis vabals, ka
ons solçs aðtrius dontis, ta ið doborë ðuoksi laukuonâs kap kolka. Bëndë nu
tuokiû netëkietomu liuob apsauguotë. Jau apsëpluovë vâkâ bûrelçs çt nomëi,
anëi mata, ka ðimtâs maþû þovieliu gol nosekosiuo pakrontie ë, ont dumblëno
dogno pëlvus iðvertosës, spind saulie sëdabrënio þvînelio. Tâs laikâs niekam ni i galva neliuob atçtë, ka ëð maþû þovieliu paug dëdëlës, ka ëðlçdont
prûda rçktom anas ëðgelbietë, parkeltë i opi a kâp nuors këtçp sogrouþintë i
prûda, ka ons viel bus oþtvindîts ondënio. Po keliû dëinû tuos negîvas þovelës
liuob ëðnîktë – anas sorîs ðimtâ ið kaþkor atliekosiu varnu ë këtû paukðtiu.
Kol naujç prileistamë prûda ondënie beatsëgaus bovës gîviu pasaulis, praçs
kelë metâ.

Ons soaugës so ûkë padargâs,
So þmuonim, kor ikëbë i plûga,
Brëda kaimë teþënuoma varga,
Gluostë arkli, vo kartâs ë plûga.
Ons so muotinu senû kontrîbë
Iðlingouts so luopðëniem pri lëmpu,
Ka anou rusu raitelç trîpë,
Ë kiesënuos sonaikintë lënkâ.
Tëi þemaitç kap akmenis lauka
Nepralauþamo sëino stuoviejë,
Sava gimtoujë kalba ëðlaikë,
Ë apgînë nu arðë kënkiejë.
Ë tarmie viel ið naujë soskomba
Da be knîngu, be raðta taisîkliu –
Tarsi þemë porçnontis þombis
Ruovë kalbënë pëktþuolë prëklë.
Þuodis vedë ë kaima jaunima
I ðuokius, i vesieliu linksmîbës,
So anâs kaima vaikç nomînë
Rûtelës, kor po ðaltiu praknëba.
Tink vësor tëi þemaitëðkë þuodç,
Tik nerçk anû tëmptë ont brokë,
Ka tarmiû sorinktamë aruodë
Bûtom tvërtë, gîvë, nesosmokë.
Iðsëëlgau þemaitëðka þuodë,
Ka mus mama arba bruolç prabëlto,
Ka þemaitëðkâ skombontës ruodas
Vërstom mûsa bëndravëma tëlto.
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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