40

L ITERATÛRA

SESOU
MARIJA
MUORTA

Ë ð „G ë m ë n i e s m e t r a ð t ë“

DÞERVIENË T E K L Ë

Kiaulës skerdëms Daubara nomûs vâkams vësumet bova dëdëlis îvîkis. Ëð vakara mama atsëneðë dëdlëji katëla ër oþkielë ont
mûralë. Muortelë so bruolio Pëlîbo, jau grîþosio ëð pëimënavëma
pas ûkëninka Sragi, prineðiuojë ëð ðolënës vondëni ër pripîlë ton
katëla maþne pëlna. Mama pasiuntë maþesniûsius vâkus parlakintë ëð medëninèës puo gera kliebi vërbûm, vo pati atsëneðë kelis
ðakalius ëð jaujës. Bruolâtiou Al’piuonou tëi þîgç ruodies majednë,
tad klausëniejë mamas, kam tuo rçk. Mamalë i kalbas nasëlçda –
je dërbam, matît, rçk. Vëskas pasëdarë aiðko onkstëi rîtma, kumet
Alpiuona paþadëna kiaulës þvëigëms. Ëðsëroupðtës ëð golta, poulë
pri longa. Bet kiaulë, pavërtusi ont ðuona, jau goliejë ba þada. Vaikioks spjaudies gailiedamuos, kad pramëiguojë, kad napatiemëjë,
kâp tou kiaulë vedë, kap kuojës rëða, kap dûrë:
– Ë kuo napasakë, kad kiaulë pjaus? Bûtiuo napramëiguojës...
Sesou Muortelë, vîriausë tamë bûrie, goudë bruoli:
– Ër gerâ padarë, kad nasakë. Ar jau dëdëlç gerâ bûtom veizietëis, kâp gîvuoli pjaun? Jug ons bëjë skausma ër smertë. Nasopronto, kuoks geroms veizietë i këntonti sotvierëma?
Bet bruolis anâ napritarë – kon mergas sopront aple vîru darbus
ër rçkalus.
– Vîrë, to vîrë, çk nosëprausk ër puotërus sokalbiek, këtçp mama kuoðës nadous.
Tou tarpo sokëla maþesniuosës sesëris – Jostina, Alina ër Adelë. Oþsëkuorosës ont soula, sokëða nuosis i longa. Graþç bova
veizietëis, kâp papunis so sosiedo Maèiolio apkraun kiaulë ðiaudâs
ër anus oþdeg, kâp varta anon nu ðuona ont ðuona, nu nogaras ont
pëlva. Kumet ognës oþgesa, nutëmpë pri jaujës doru, oþkielë ont
lëntuos, patëistuos vërð dvëjûm trinku. Tumet truobuo atsërada mama so Pëlîboko. Anoudo siemë vondëni ëð dëdliuoje katëla, pëlstë
anon i viedrus ër neðiuojë i lauka, kor jau laukë vîrâ, dëcënus pasejiemën, kad lëkosius nu ognëis ðerius nuskostom ër vësuoki brûda
nu skûruos nugrondîtom, pëlstîdamë karðta vondëni ont kiaulës.
Muor telë darbavuos truobuo, pri koknës: oþkaitë trëkuoji pëitams, korstë mûrali vërbâs, ëððlavë truoba. Vâkâ þënuojë, kad
pëitams bus ðvieþiuos mesuos, tad rëjë seilë, laukdamë, pakuol kiaulë bus ëðmesinieta, kumet truoba pakvëps ðvieþëno...
Ta laiminga valonda natroka atçtë, bet ne diel vâkûm. Mama
parsëneðë i truoba ðmuotieli laðëniûm nu papëlvies, papjaustë kelës kresnas, pabierë ont kaitënamas petelnës ër tou oþkolo paska-

nëna nu posrîtës lëkosë kuoðë, prisakîdama vâkams anon sovalgîtë.
Vo kumet vîrâ, ëðmesëniejën kiaulë, grîþa i truoba, vâkams lëipë
çtë nu stala pri koknës, kad papuniou so Maèiolio natrokintom oþkoustë puo sunkë darba. Papunis ið ðopliedas ëðtraukë plieèkelë
so ðnapðë, atrëikë do abrako dounas, mama pastatë ont stala runda
stëklali ër muolëni bliûdieli so paspërgintâs ðvieþçs laðënâtçs. Tik
tumet pasëjiemë ëð luopëðë zërzontë maþiausëijë doktërelë Vëktuorëjë ër ëðçjë i gerôjë truoba anuos pamaitintë.
Vâkâ trînies nogaruoms i apðëlosi mûrâli ër viepsuojë i vîrus,
klausîdamë, kon tëi ðnek. Muortçlë tou tarpo vërë pëitus – bolvînë
so ðvieþë meso.
Þëimuos dëina jau bova parsësvierosi par posë, kumet Daubara
ðeimîna sieda pri pëitu. Tievs so sûnâs ont soula oþstalie, nu aslas
posës ëðsërëkiava mergelës. Mama so maþoujë kliebie – stala
galë, vo këtamë galë, artiau koknës, pritûpë Muortelë. Dëdesnëijç
vâkâ pasëbierë prið savi puo þiopsnieli droskas, nes þënuojë, kad
ðvieþi mesa ba droskas nator skuonë. Papunis bombiejë: „Naprisësûdëkët ba saika, paskiau vondëni plëmpsët ër trëisët...“
Muortelë atneðë bliûda bolvînës ër pastatë stala vëdorie, pabierë medënius ðaukðtus, ëðdieliuojë muolënius bliûdelius – papuniou ër mamâ atskërus, vâkams puo vëina ont dvëjûm. Mama peniejë Vëktelë, katra dar tik do dontio tatoriejë, tad gava skîstëma,
pëlama so ðaukðto i bornelë. Vo Muortelë ðalëp savës pasësvadëna dvëjûm metu sesërelë Adelë ër valgîdëna anon. Mergelë pati
ðaukðta laikîtë dar namuokiejë, tad tou kvepontë bolvînë ër anâ
reikiejë so ðaukðtelio vës pasëmtë. Dëdëisëms vâkams bolvînë
nabova stebûklos, kad ër so vërto meso. Anëi laukë ðvieþînas. Ont
galû gala Muorta atneðë bliûdali so kelçs ðmuotelçs mesuos „nu
dûrë“ ër trim smolkç sokapuotâs ðuonkauliokâs. Mama vësëms
bova sopjaustiusi porcëjës, Muortelç balëka anas ëðdalîtë.
Vâkâ mçsuos gabalelius badë i droska ër kromtë èepsiedamë
ëð skanoma. Mama sava porcëje dalëjuos so maþoujë: sokromtiosi kôsnieli, dom përðtâs jiemë nu bornuos ër këða maþâjç, katra
patënkinta èiaumuojë ton valgi badontë bornelë. Muortelë, atgnîbusi posë sava dalëis, îdiejë mamâ.
– Kon dërbi? – nosëdîvëjë ta. – Ar mesa naskani? – Þënuomâs,
ka skani. Bet mon pardaug.
Muotina nuþvelgë mergâtë meiliuom akim...
– Skalsink, Puondëivali, – pasakë, ðërdie dþiaugdamuos, kad
tor tuokë sopratnë ër geraðërdë doktëri.
Ta mergelë bova muotinas pagouda – tîki, darbðti, kontri, taiki so
vësâs. Daugiausç pri mamas prisërëðosi, vësor anâ padedonti. Bet
nu këtûm metu ër anon rçks ëðlçstë i þmuonis, kap jau îr ëðlçdusi
vësus vîresniûsius. Teisîbë, Pëlîboks dabar nomëi, bet nu Oþgavieniu apëntâs ëðçs pas Sragi – jau îr sotarta. Rasiet ër Alpiokou kuoki
nuors vëita pasëtaikîs artiau nomûm. Lëks pati vëina so ketoriuom
maþuosiuom, katrûm paskotëniuojë dar ëð luopëðë naëðlëpusi. Vo
jug ana pati viel sunkomë... Kap ër ton rodëni, kumet vîrs ëðkeliava
i tuolëmus kraðtus, graþiûm vëltiûm pëlns, palëkdams anon so
ketorçs maþâs pënktuojë balaukontë... Atçjë i ðin pasauli doktërelë
onkstîba pavasarë nakti, navargindama mamas ëlgâs skausmâs.
Muotrëðka ni „babas“ napasëvadëna, nasëtëkiejë tçp staigç sogriûti. Solaukusi auðruos, pasiuntë vîriausë doktëri Jugana pas sosieda Maèioli, kad paðauktom anuo sesëri Kastoncëjë, sena pana,
dievuobaiminga davatka, geriausë draugë, katrâ lioub patëkietë sava vargus, rûpesnius, abejuonës ër griekus. Atskobiejusi ciuocë
Kastoncëjë prisakë Juganâ oþkortë ogni koknie, vo puosûniou Aduomou lëipë kuo grçtiau biegtë pas baba Magdalena, katra bova par
kelës suodas þënuoma priboviejë. Ni posvalondiou napraçjos baba
îþëngë i Daubarûm truoba ër jiemies darba: noprausë naujagëmë,
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aptvarkë gimdîvë. Abëdvë so Kastoncëjë ëðrinka mergelç varda.
Muorta – dëdëlç tinkams vards, ðvënts, trumps, naprëklos ëðtartë, senuovëðks, tuo ðemînuo dar nagërdiets, nuors Daubarû gëmënie ligo ër bovusi vëina duora ër pruotinga Muorta.
Mergelë gëmë smulki, bova tîki, auga svçka ër vësëms ruodies
dëdëlç daili. Ëð tieva paveldiejë mielënas akis, vo dëlkuo bova
ðvëisiûm plaukûm, motina nagaliejë pasakîtë – jug anoudo so vîro
abodo tomseplaukç. Bet kon gali þënuotë, rasiet Daubarûm gëmënie kas nuors toriejë geltuonus plaukus.
Muotina doktërelë dëdëlç mîliejë. Maþuosës atsëradëms pripëldë gîvenëma vëltëmis, nustomontiuom rûpesni ër ëlgesi diel naþënë kor dabar esontë mergelës tieva, katron Muonika mîliejë ër
katruo ëlgiejuos. Tievûm nomûs maþôjë vësë vadëna Muortelë –
ër maþa, ër jau paaugosë, ër tumet, kumet ana ëðkeliava ëð sava
gimtënës i tuolëma kraðta vësam gîvenëmou, atsëþadiedama pasaulë ër priimdama nauji varda. Muortelç naprisëçjë kavuotë svetëmûm vâkûm, kap ka këtuoms anuos sesërims.
Përmuoji anuos tarnîstë bova pas ûkininka Sragi Lëipgeëriû suoduo pri Mënëjës. Vëita dëdëlç graþi, bet douna nalëngva – jug parsësomdë oþ mergë, nuors dar ni aðtouniuolëkas natoriejë. Antruojë
darba vëita atsërada miestë pas puonus Neimontus. Nieks ëð gîvûju dabar nabatmën, kuokemë miestë Muortelë tarnava. Vëinë spieliuo, kad Kretinguo, këtë, kad Marëjempuolie. Tik vësë atmën, kad
mergâtë dar ni dvëdeðimtëis metu natoriejosi. Tamë miestë aplink
anon pradiejë soktëis tuoks vaikis – vardo Adolpis, katruo pavardie
tçp pat bova oþmërðta. Þënuoma tik tas, kad Muortelë ton jaunëkâti
tçp pat ësëveiziejë. Vo puo gera posmetë kaþkas atsëtëka, bet nieks
duorâ nasoþënuojë – kas. Kuo gera, ka Muortelë aple sava nasekmës papasakujë tik mamâ – këtëms balëka tik spieliuotë. Bûk tatâ
vaikis bovës traukëniûm apsaugëninks, toriejës ginkla. Bûk tatâ
ons liuob susëdortë so kontrabandëninkâs, kumet lioub lîdietë prekënius traukënius, ër tarnîbuo anon kaþkas nuðava. Këta gërdieta
istuorëjë bova tuoki: ligo ons siûlë Muortelç þanintëis, vo kumet ta
nasotëka, nusëðava. Vo rasiet nanusëða, tik nusëgrëþë nu îsëmîliejosës mergâtës... Kap tën babova, aiðko tik tas: Muortelë nabova
anuo sovedþiuota ar noskriausta. Bet diel sava nalaimingas meilës
apsërga, tad toriejë atsësakîtë tarnîstës ër sogrîþtë nomëi.
Mergelë bova îpoulusi i baisë nevëlti: „Kon að padariau, kon að
padariau... Dëlkuo atsësakiau þanintëis? Je bûtiuo ðalëp stuoviejousi, tuo nabûtom atsëtëkën. Bûtiuo parkalbiejusi, apgînusi, savëm oþstuojusi nu kolkas, nu bluogûm bëndru, nu þmuoniûm pasmerkëma ar apkalbûm... Jug natoriejau að brongesnë þmuogaus
sava gîvenëmë. Ni mama tuoki brongi nier... Kâp að gîvensio so
tuokio grieko? Kor rasio ramîbë?“
Mergelë sonîka vësëms matont. Sunkës mëslës nalçda ni oþmëgtë, ni valgîtë. Ruoduos, gatava bova ronka ont savës padietë...
Nu tuo solaikë tik Dieva baimë. Tas parmainas natroka patiemîtë
anuos gaspadënë.
– Kas tau îr, Muorta, kad vâkðtiuoji kap mëgluo? Je sergi, sakîk,
vaistûm dousio. Jug matau, kad sonîkusi, kad darbûm nabîveiki...
Vo rasiet jau esi pasëgavusi, so vaikio balakstîdama? Puoni þuodiu
narinka. Ana mëslëjë esonti teisi, nuors tarnaitë lig ðiuol nagaliejë
skûstëis – Muorta bova vëkri, darbðti, tvarkinga, klosni... Bet puonë taries esonti atsakinga oþ mergâtës duorîbë, tad tëkiejë, kad
këitiesnis þuodis anuos napagadins. Nasoprata, kad tuoki kalba peilçs
varstë ër tçp jau gelontë mergâtës ðërdi. Muortelë atsëdoksiejë:
– Ne, puonë, tçp nier, kap tamsta sakâ. Praðau tik, kad ëðlçstomi aplonkîtë mamas.
– A, ta aple nomus kon nuors nagera soþënuojç, kad tçp sonîkâ?
Sakîk, kas tën atsëtëka?

Varniû (Telðiû rajuons) katedras altuorios. 1963 m. Sakalauskë
Meèisluova portëgrapëjë

Mergâtë maloutë nanuoriejë, tad pradiejë balso kriuoktë. Puonë,
matît, pasëgailiejë sava këitûm þuodiu, nieka Muortelës nabklausëniejë, tik pasakë, kad ana galënti vaþioutë nomëi. Je puo trëjûm
diënûm nagrîðënti, ana pasëëiðkuosënti këtuos tarnaitës.
– Gerâ, puonë, – sotëka mergâtë ër paboèiava gaspadënç ronka.
Ton pati vakara Muorta tus nomus palëka, þënuodama, kad èe
jau nabgrîð. Sunkë ðërdë, linkstontiuoms kuojuoms þingsniava
Muortelë kelalio i sava tievëðkë. Bëjuojë parçtë nomëi, nuors þënuojë, kad tik tën gal tëkietëis kuokios nuors pagelbas. „Kad tik
papûnë numûs narastiuo“, – mëslëjë pati sau. Mamas nabëjuojë,
nuors naëðmanë, kon anâ pasakîs, kâp paaiðkins sava atsëradëma. Ka atëdarë truobuos duris, pamatë maþuosës sesërelës ër
bruoli Stapuonieli – anëi buovëjuos asluo. Mama so dëdesniuosiem laukûs kasë bolvës. Aple tieva – kor ons – maþëijç naþënuojë. Muortelë vësëms padalëjë puo cokierka ër nuneðë sava rîðolieli
i priðëninkë, kor vësumet stuoviejë toðti luova sogrîþosëisëms parnakvuotë.
Muotinâ Muortelës pasëruodîms bova baisç natëkiets. Sosërûpëna, pamatiusi anon sonîkosë, naðnekë, nosëmënosë. Bet vëinë
dvë pasëðnekietë galiejë tik pritemos, ka ëð dërvas jau bova parveþtas bulvës, ðeimîna pavalgë, vâkus sogoldë ër papunis ëðvedë
arkli prirëðtë i pëiva. Tik tumët, nadegdamas ðvëisuos, anëdvë
sosieda priðëninkie ont luovâ ër paðnëbþduom jiemë rokoutëis.
– Kas îr, Muortelë? Pasakuok...
(Nukelta i 42 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

2013 / 4

