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PAVELDS

Plateliû dvars
Plateliû graps Ðvaþelis (Ðuazelis) bova dëdëlç gers. Nuors að
negîvenau po anou, bet þmuonis liûb kuolîs ër dëdëlç gailiejuos,
verkë, ka Prancëjuo mërë puoni. Plateliûs kielë atmënëmus. Klëbuons sakë po pamuoksla, kas tor gera ðërdi, ka sosërinkto i baþnîèë
pasëmëlstë. Pri monës înomava dvë biednas senelës muotrëðkas ër
atçjë dar sosiedë – tretë tuoki pati. Anuos tëik tuolëj nebgaliejë i
Platelius aple posontras mîlës benoçtë, tik anuos galiedamuos verkë
ë sakë, ka nuors ë grapienë bova, bet muotina. Ka jaunesnës tebëbovuom, ka liûbam çtë laþa, darþëninks ëðsëves ravietë darþû, grapienë atçs so tarnaitë, apveizies, këik îr muotrëðku so maþâs vâkâs ër
idous vâkams atneðtë drabuþiu, pîraga, dounas, vo rodëni – vuobulû.
Jie dvarëðkç sogaus nu medë bevagont ar kon këta, rîkðtiu kërta, bet je kas priçs pri grapienës, papraðîs, ër kaltë duovënuos. Ëð
medës biednëijç galiejë neðtë ðakas pasausës, bi tik nekërta so
kërvio ar so pjûklo nepjuovë. Ër graps bova tuoks pat geruos ðërdëis.
Abo grapo bova geruos ðërdëis diel vësû þmuoniû. Matîtë jau ëð
tuo, ka baþnîèiuo tëik daug þmuoniû sosërinka – beieitë nebgaliejç,
spûstës bova par grapienës atmënëmus, vo korëi nebgaliejë bepaeitë, verkë. Tëi grapa, koris dabar gîven Plateliûs, buoèç bova
parsëkielë ëð Prancûzëjës. Tik patç bova prasts. So pospatiems
liûb gîvens, bet kou anam bepadarîsi. Sava mîlëmuosiems pospatiems liuob duovënuos gîvenëmus. Pati uþ tou kremezîs, kap so
medë pjûklo pjaus, vo nikumet nepapjaus. Ka gims pospatç vâks,
graps lëips atneðtë paruodîtë. Jie anam patëks, tâ tou sau i gluoba
paims: lçs muokslus, dous paskou dvarë kuokë tarnîstë. Vo jie
kartâs bus ne anuo a kuoks negraþos, ta pasakîs, ka ons î ne mona,
këinuo nuors këta.
Papasakuojë Zubavièienë Marëjuona, 90 metu omþiaus Berþuorë. Uþraðë Mickevîèë Juozos 1930 m. rogpjûtë mienesie

Konëgaikðtë Oginskë
Ireniejaus „mërtës“
Konëgaikðtç Oginskç bova do bruolç – vëns gîvena Plungie, vo
ontros – Rietavë. Rëitaviðkis përka ginklus rusams muðtë, buntou.
„Imperatuorios pats davë valë ër ikrëta i nevalë“, – sakë koëgaikðtis.
Ont jûras, kor sver vësus tavuorus, svierë ër Oginskë prekës. Vo
smagoms bova dëdiesnis – rada ginklus. Mata, ka ont kuoþna ginkla
îr pasëraðës koëgaikðtis. Pajiemë karalius ginklus ër pavadëna konëgaikðti ont pëitu. Konëgaikðtis pasakë vîrams:
– Vîrâ, vîrâ, rîtuo mërsio!
Ons nenuoriejë vaþioutë pri karaliaus unt pëitu, nes þënuojë, kas
tën anuo lauk. Konëgaikðtis pasëvadëna i rûmus i savi dëdëlç panaði
ðiauèio ë saka anam:

Atstatîts Plateliû dvara pastats. Mukienës Danutës portëgrapëjë

– Apsëdarîk mona drabuþçs, vo að – tava.
Tumet atneðë dvë skleinîèës arbetas.
Konëgaikðtis saka:
– To mona gerk, að – tava.
Ka ðiauèios ëðgierë, tujau pat numërë, nes tuo skleinîèiuo bova
troèos. Vo pats graps ëðvaþiava uþ gruonîèës. Rusâ atvaþiava
paveizietë, a tëkrâ konëgaikðtis îr mërës. Mata: grabë gol
konëgaikðtis. Negaliejë anuo atskërtë nu ðiauèiaus, nes tas bova
tuokë pat augoma ër ëðvaizdas kap konëgaikðtis. Tçp cars ër
nesoþënuojë, ka konëgaikðtis pasëtraukë i uþsëini.
Papasakuojë P. Broþos, 105 metu omþiaus Lëlënës kaimë (Alsiediu valsèiou) 1927 metu lëipas 15 dëina. Uþraðë Mickevîèë
Juozos

Konëgaikðtiu Oginskiu dvara rûmâ Rietavë XX omþiaus pradiuo.
Puotuograps neþënuoms. Portëgrapëjë ið Rëitavo Oginskiu kultûras
istuorëjës muziejaus rinkiniø

