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Nikumet nesakîk nikumet. Tou tëisa bova spiejës oþmërðtë þagariðkis Julis. Uns sosëþadiejë so akmenëðkë Jurgita ër ruoðies
keltë veselë. Bûsëmâsis jaunikis soþadietënç prisëikëniejë ëðtëkëmîbë ër pats sava paþadâs ðvëntâ tëkiejë. Gal tû paþadû bûtom
ër nesolauþës, je ne sena kap pasaulis tëisa, kad kumet þmuogos
planou, aukðtesnës jiegas ëð anuo planû joukus kret?
Vo vësks prasëdiejë nu tuo, kad Jurgita luoterëjuo ëðluoðë torëstënë keliuonë i Kretas sala. Tçp jau notëka, kad kelialapis tebova
skërts vëinâ asabâ, dëltuo soþadietënë nuoriejë keliuonës atsësakîtë, vo vëituo anuos ëð luoterëjës organizatuoriu pasëjimtë postretiuos tûkstontës litu. Bet soþadietënis juokio bûdo neleida sava
graþuolç tçp þiaurç aukuotëis. Uns parspiejë, kad tuokiuos pruogos
neëðnauduojëms bûtom pati dëdliausë kvailîstë anuos gîvenëmë,
dël katruos paskiau tektom gailietëis vësa lëkusi gîvenëmieli. Soþadietënë pasëdevë îrokoujema ër ëðkeliava i Eladas ruojo. Tou
patio laiko ër Julis ëðçjë atuostuogu. Bëngontëis lëipâ uns somëslëjë ëðvaþioutë paklajuotë pu kaimînënë Latvëjë. Paskotëniôjë mienesë dëina, vuos tik saulç patekiejos, vaikioks sieduos
i uopeli ër ëðvaþiava pru Akmenë, Vënta, Maþëikius, Eþerë, Saldus link Kuldingas.
Pradiuo keliuonë sekies poikç, maðina plëntâs slîda ligo ikaitints pëilis par svëista. Vo ëð pëitrîtiu posës potous vies it baltas
avelës i laidara link jûras gënë porius debesû sviedënelius. Kumet
dëina pradiejë rëstëis i pakalnë, Julis, pasëdþiaugës Vëntuos graþomo nu senuojë Kuldingas tëlta, leiduos vaþioutë aplinkkelio ligi
sankrîþas patio tëisiausio kelio, katros ved pru muolë spalvuos
tvërta Eduolës pili, Alsungas miestelë eþerieli ë balta ligo golbë
liuteruonu baþnîèë link statiû Jûrkalnës pakrontiu.
Ketorësdeðimt këluometru vaizdingo kraðtuovaizdio rëitont – ne
keliuonë, vo tëkros maluonoms. Itin þavingë pasëruodë besou paskotënëijç deðimtës këluometru. Staigë puosûkç svaigëna, smaragda skaistoma puðînâ, augou ëð abijû kelë posiu, taikies so Julio
pasëlabintë, tas vuos spiejë þvalgîtëis i ðuonus ë tou patio neëðklîstë ëð vëiðkelë. Jeigo bënt biðki oþsëþiuopsuotomi, toukart tik
ba-bach! – ë karðts pasëboèiavëms so prîðâs atvaþioujontë maðina. Dëltuo Julis vairava dëdëlç atsargç. Privaþiavës Jûrkalnës
baþnîtkaimi, nosprëndë i anou neoþsoktë, nes aikðtelë bova sovësam oþkëðta maðinu, tad pasoka i deðënë kelë posë, link Vëntspëlë. Nutarë vaþioutë dâ tuoliau, tëkiedamuos, ka soras laisva, þmuoniû neprësëgrûdosë vëitelë laukënie gamtuo, ðalëp jûras. Novaþia-
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vos maþne pënkis këluometrus, maðina staigç pradiejë vuoþuotëis, trûkèiuotë. „Musintâs, þvakës nosëbëngë? Vo atsargëniu netorio
nie vëinuos pasëjiemës...“ – pamëslëjë Julis. Anam besëbaikðtiejont, maðinas prietaisu skîdelie ëðsëþëibë lëmpçlë, parspiejonti,
kad netepës tuolëi nebvaþiousi. Keliauninks parsëþegnuojë ë nosprëndë palëngvelçs rëitietë tuoliau, pakol tekënç dâ sokas. Anam
pasësekë – pu keliuolëkas akimirku prieðinguo kelë pusie ðmiekðteliejë ruodîklë, kvëitunti oþsoktë pri paminkla, skërta kara bieglems i Guotlanda sala. Julis pasoka noruodîta krîptë ë atsëdûrë
ðalëp pakelies pëivelie îrëngtuos maðinu stuoviejëma aikðtelës.
Anam bevaþioujint þvîrkelelio link aikðtelës, prîðâs ëððuoka geltuonplaukë mergelë ër, muodama ronko, papraðë sostuotë. Bet ðis
nestuojë. Skobiejë novaþioutë ligi pat mëðkelio apaugusiu kuopu
pradiuos, esontiuos vuos oþ ðimta þingsniu. Maðina, pasëikusi aikðtelës pâkraðti, pati sostuojë – oþgesa. „Amën, atvaþiavau...“ – minties konstatava i Jûrkalnë nuotîkiu ëiðkuotë atsëbeldës þagariðkis.
Atvîkielis nespiejë nie mërktelietë, kâp i maðinas dorelës isëkëba ðvëiseplaukë latvelë. Ana pabëlsnuojë krumplçs i dorieliu stëkla. Julis, nesoprasdams, kuo ëð anuo nuor, noleida þemîn longa
stëkla ë skersuom paveiziejë i mergelka. Ta ðîpteliejë, ëðtëisë deðënë ronka ër ëðtarë: „Viens lats ar viens eurs... Lûdzu pirkt bi(Nukelta i 42 p.)
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liets“. Lietuvis so latvaitë aiðkënuos net kelës mënotas, kol soprata, kuo ëð anuo nuor.
Mergelka praðë somuokietë vëina lata arba
vëina eura oþ maðinas stuoviejëma pakrontës zuonuo esontiuo aikðtelie. Ana paruodë
ont rauduona puopieriaus ëðdrokavuota bilietieli, nuoriedama itëkintë, ka îr ne kuoki
nuors pakrontiu plieðëkë, vo tëkrû tëkriausë bi-lietieliu pardaviejë. Julis atkëða anâ
pënkiû latu muoneta. Mergelka graþuos
anam papîlë ciela saujë santëmu ër neatsësokdama noçjë atgal pri kçlë – tën lauktë
naujû klijëntu.
Karto so Joliaus uopelio ont pëivelës palei puðînieli stuoviejë dar septînës maðinas.
Vësas anuos toriejë latvëðkus numerius. Þagariðkis ont ðërdëis pajota liûdnoma. Kâp
nebus liûdnç, je vëns pats vëins kap vuoþë
pëins tarp latviu. Negana tuo, dâ ë maðina
sogedusi. Svëlëna ë hamletëðks klausëms –
vîks prikeltë maðina „atgalënem skrîdiou“,
a nevîks? Praktëðks ðuoperis bûtom përmiausç miegënës ëðsëaiðkintë, kas notëka
anuo kledarou. Bet kâp bebûtom gailo, Julis
nebova praktëðkas natûras. Gëmës kuova
mienesë vëdorie karto so þovimis uns ëð
prigimtëis bova tëkros pleviesa ë fantazoutuos. Tâ ë dabarèiou neatsësakë savuojë
paðaukëma pleviesoutë. Nomuojë ronko i
gedëma ë patraukë pri jûras. Anam dabâ
vësû daugiausç rûpiejë pu ëlgâ trokosës ë
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alënontio karðtio tvuoskosës dëinuos keliuonës kou greitiau ëðsëmaudîtë jûruo. Kumet
Julis, brësdams porë, papadës tvëlkontë
smëltë pramaknuojë pru puomninka, vaizduojinti metalënë borë pasëðiauðusi laivieli, prîðâs anou atsëvierë Baltëjës platîbës.
Daugiausç anou nostebëna tas, kad pajûrie
aplinkou nesëmatë anei gîvuos dvasës,
nuors pakrontës aikðtelie ër stuovëjo
septînës kaþkëinuo pastatîtas maðinas.
„Musintâs, atvaþaivosëijç kavuojës kor
nuors kuopuos ër, netrokdîdamë vëins këtam, puoreliems kaitënas ër þaid meilës þaidëmus?“ – spieliuojë atvîkielis. Uns, ësëtëkënës, kad jûras pakrontie tier vëins pats,
nosëplieðë nu savës darbuþius ër ðuolçs
pasëleida tëisç i bangas. Nuors vies pûtë
nu kronta, Baltëjë vës tëik apëpîlë Juli metra aukðtë ðëltuoms, kap pavërinta vondëns
banguoms, katruos rëtuos i kronta vëina pu
këtuos. Atsëgaivënës pu vargënontës keliuonës, þagariðkis ëðbrëda atgal i sliesna
pakrontë. Beinont kuoju piedas it kinëðkuom
akupunktûras adateliems smaigstë aðtrë
kap peiliu dontelç akmënelç. Noçjos këik
tuoliau nu vondëns, plëkuos smëltës bova
nedaug. Tik siaurs gnîbielis palei jûra. Vuo
këik tuolieliau nu pakrontës platë jousto kluojies gîva pekla ivairespalviu, jûras ligi gluotnoma nozolintu akmënieliu. Anëi atruodë tuokëi dailë ër apetitnë, kad nuoriejuos pajimtë
i ronkas ë pradietë laiþîtë, pakol ëðërps ont
patëis lëiþovë galelë.

Keliauninka nuovargis devînçs lonkâs
lenkë pri þçmës ër masëna ramç pagolietë,
pëlva atsokos i vakarû linkou besëleidontë
saulë. Julis paklosa kûna maldavëmams ë
prigolë tëisç ont akmënâtiu, vëituo pakluodës pasëtëisdams marðkënius ë kelnës.
Prið goldamuos lepintëis slaptiuoms apsëþvalgë ër nosëspakajëjë, pamatës, kad ër
tuoliau aplinkou nier nie gîvuos dvasës. Ta
nîki vëinoma ðalëp doslç ðnuopoujëntës jûras pamaþelç pradieje baidîtë þagariðki. Uns
ðëik tëik drebiedams ëð viesoma, ðëik tëik
ëð baimës, baukðtç klausëniejë savës: „Vo
kas notëktom, jego monëi staigç pasëdarîtom bluogâ, jego pradietom spardîtëis
ðërdës?.. Kas atliektom i pagelba?.. Vo gal
dabâ muni ëð pasalû steb kuokëi nuors pasalkondas arba ëðkrîpielç, betîkuodamë, kumet oþmëgsio, vo tumet sopols vësë ëð kuopu, pasëgruobs mona drabuþius, portmana
so piningâs, kreditëniems kor teliems bei
muobëliako, gal net ëðprievartaus pasëtraukdamë? Beðiorpindams savi baisçs galëmuos netuolëmuos ateitëis vaizdelçs, netëkietâ oþsnûda. Mëiguojë këitâ – ligo pu
narkuozës. Sapnë regiejë savi beðëinaujinti
pri nedëdëlë eþerelë vëdornaktie par pëlnati. Þuolie, apsunkusi nu naktënës rasuos,
dailç golies pu dalgio. Julis tçp vinklç
ðvîtrâva dalgio, kad beregint noðëinâva vësa eþerelë pakrontë ë tumet pamatë ont lëipta gala siedontë laumë. Ana siediejë, imerkusi kuojës i vundini ë nosësokusi i eþera
posë. Laumë kaþën dëlkuo gailio balso dûsava ër veliejë jouda aksuoma spalvuos
vondënie mëglû spalvuos rûba. Veliejë, veliejë ë staigç, sava skalbini paleidusi grimztë
i eþera gelmë, pradiejë kriuoktë. Kûkèiuojë
ligo noskriausta maþa mergelë. Julis nosvëidë i paðali dalgi ër ðuokuos goustë laumë. Vo ta bestëjë mitrç atsësoka ër èiopa
atliepausi vaikioka oþ marðkëniû atlapu. Èiopa ër, smarkç prësëtraukusi pri savëi, soportëna klausdama: „Kuo to nuori ëð monës, akiplieða!?“ Ont tû þuodiu Julis atsëboda.
Prîðâs pamatës onkstiau regieta geltuonplaukë latvëkë mergelka, vuos neoþspringa
seiliems ëð apstolbëma.
***
Maðinu stuoviejëma aikðtelie, îrëngtuo
ðalëp „Vëltëis borës“ – paminkla, skërta
Ontruojë pasaulënë kâra pabiegielems,
saulç leidontëis i jûra, bestuoviejë tik vëinintelë këmënû spalvuos „Opel astra“ so
lietuvëðkâs numerçs. Vësas këtas maðinas
jau bova ëðsëvaþëniejosës savâs kelçs.
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Bilietu pardaviejë Aija, paveiziejusi pru sava kombarë longa, pamatë, kad aikðtelie bestuov vëina maðina ër ta pati so lietovëðkâs nomerçs. Tas mergelç nepatëka. Ana artëi pajota bieduos alsavëma...
Aija gîvena ðalëp maðinu stuoviejëma aikðtelës pûpsontemë
dvijû aukðtu budinkë pas gëmënës. Mergelka muokies Rîguo veikontiuo Stokholma aukðtuosës ekanuomikas muokîklas ontramë
kursë ë ruoðies taptë turizma versla vadîbininkë. Tad par vasaras
atuostuogas nosprëndë praktëðkâ ëð artiau sosëpaþintë so bûsëmuos veikluos îpatomâs – jiemies pardavënietë bilietelius i paplûdimi atvaþioujëntëms puoëlsiautuojems oþ vëita maðinu stuoviejëma aikðtelie.
Praktëkantë ne joukâs somëzga, nojausdama notëkos kaþkou
negera. Dëltuo, nieka nesakiusi nomëðkems, ëðslika pru atskëra
ëðejëma i lauka ër notëpena takelio tëisç par kuopu poðînieli pri
opelioka, sava srauni vondënieli neðosi i jûra. Aija, leisdamuos
takelio nu kuopu link paplûdëmë, jau ëð tuolëi pastebiejë tëisç ont
pakrontës akmënieliu begolinti svieti ëð Lietovuos. Anâ krûtënie
smarkç sobëldiejë ðërdës. Mergelka bûgðtaudama svarstë: „Kou
reikies darîtë, je rasio anou jau atðalusi ë nomërusi? Gal anou
partrënkë ðërdëis priepuolis, ar insults? Toukart nuors kiaurâ þemë
prasmek. Neso tëkra, kad sogebiesio anam padarîtë dërbtëni alsavëma. Vo jego ër atgaivinsio, kâp sosërokousiau? Lietovëðkâ ër
rosëðkâ nemuoko, tik anglëðkâ ër ðvedëðkâ....“
Kumet þagarëðkë gelbëtuojë prësëartëna pri pat anuo, saulë jau
bova panierusi gëlç i vondëni. Vërð kuorëzonta besëplaikstë dongou oþsëlëkë oranþënç atðvaitâ. Ðiurpi anû barva i savi panardëna
ër paplûdimi, ër anou apkabënusius statius Jûrkalnës skardius. Net
poðû þalës keporelës nosëdâþë Maruoka apelsinu barva. Tuokëi
vaizdâ dâ daugiau stingdë Aijës gîsluos krauji. Ana nuoriejë vëskou
mestë ë sproktë tekënuom atgal ëð kor atçjë. Bet atsakuomîbës
jausmos neleida pasëdoutë panikâ.
Stodenèiuokë rîþtingâ priçjë pri pat golëntë vîra ë atidç anou
apveiziejë: „Alsoun, diekou Pondëivou... Vadënas, gîvs... Nebrçks
gaivintë – ëð lûpu i lûpas borna pûstë uora?... Fui, kâp neapvaþç
sava bakterëjës grûstë këtam i borna!.. Vëin aple tou pamëslëjos
ðleikðtç daruos. Negi uns spiejë tëik prësërîtë, kad vëituo nosmëga
ë oþmëga? Ne, negërts. Svaigalû smarvë nu anuo netrenk. Ër ëðsvaidîtu toðtiû botelku aplinkou nesëmata... Nuorio a nenuorio, bet
þadintë anou teks. Juk sotemos uors atvies, vo tas nabagielis posplëkis gol, vëin ðlapiuom trumpëkiem oþpakali aptraukës. Kâp
maudies, tçp ë nepersëmuovë apatëniu. Musintâs, sarmatëjuos...
Bet kuo? Juk èe aplinkou toðtç kap Ruobënzuona saluo. Nudistâ ëð
kuopu beveik neëðlend i pakrontë. Nuors ðëndëin nie vëina anû
kuopuos nebova pasëruodë. Tik slaptuosës latviu puorelës kuopuos ganies ë svetëmûju, jou labiau lietoviu, reikalâs nesëiduomava... Gal ër neprastâ vaikioks atruoda, veida lënëjës taisëklingas,
lûpas tëisës ër potlës kap pampuðkas?.. Tik pats pardaug lëisos ë
raumënû galietom daugiau torietë oþsëpompavës... Nuors ðçp lietovç, kâp besakîtomi, îr dailesnë oþ latvius, bënt jau oþ mona paþîstamus latvius. No, Aija, sosëjimk, isëdrousink ë þadink tou pleviesa,
pakol uns nenoðala ë nenonëra sava oudëgelës...“
Latvëkë, kâp bemuokiedama ðvelniau, pakëða ronka mëigtontem vaikiou pu galva ë anou këlsteliejë, paskiau, sojiemusi anou
par petius, puora kartu krosteliejë. Julis it elektras ëgnîbts ðuokuos
i kuojës. Paðuokës ëð mëigû net parsëþegnuojë. Juk anam pasëvaidena, kad anou ëð tëkrûju paþadëna ne latvëkë bilietu pardaviejë, vo tëkrû tëkriausë laumë. Aija, pasëjotusi nejaukç, kad ëðgous-
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dëna svetëmðali, ðuokuos anou kou greitiau noramintë. Oþmërðusi, kad priþadintâsis gal anuos nesoprastë, greitakalbë papîlë latvëðkus þuodius:
– Labvakar, ir pienâcis, laiks piecelties... Kas noticis? Maðina îr
bojâta“ (Labs vakars, jau îr vielâ, laiks keltëis. Kas notëka? Ar
maðina sogeda?)
Julis, nuors ë nedaug temuokiejë latvëðkâ, ðëik tëik soprata,
kou anam pasakë mergelka. Vargâs negalâs ëðsteniejë abijû kalbû
maiðalînë:
– Labvakar. Ja, maðina îr amen, slegiets, kaput. Paldies uz rûpesni. As esmi Julis. Kuoks jûsa vards?
– Es esmu Aija, – atsakë geltuonplaukë.
– Aija – fantastëðks vards! – þagariðkis soskoba pakuolîtë mergelka, vo paskiau nebþënuojë, kou tuoliau sakîtë. Ëðraitës kvailuoka ðîpsëna ë noraudës ëð giedas uns pradiejë vëlktëis kelnës, bet
anam nesësekë pataikîtë deðënë kuojë i kelniu kleðnë, tad, beðuokëniedams ont kairies kuojës, paslîda ont ðlapiû akmënieliu ë apvërta. Mergelka neëðtoriejusi nosëkvatuojë balso.
„Nuors pasiosk, tëkra ta laumë ëð monuojë sapna... Vo gal ana
ëð tëkrûju îr laumë? Juk paprasta mergelka, jou labiau bilietieliu
pardaviejë, tuokio vielo laiko neðliûþënietom kap dûðë pu paplûdimi? Nuors kiaurâ þemë prasmek ëð giedas, stuov ë veizas, kâp að
it kuoks putbals ridëniejous ont akmënieliu. Kuoks eso mulkis mesuos kertamâsis, kad nepasëjiemiau sausû triusëku ëð maði-nas
bagaþënës!.. Dabar garantoutâ persëðaldîsio ë gausio gala! Kaþkuokëi kerâ on monës oþleistë, pu ðimts paibeliu, pasëmaudiau
maþomelë ër oþmëgau it þindoums ciuckis, net puora adînu ëðparpiau. A tas îr poikç? Musintâs so nervâs kaþkas netvarkuo?.. Kelnës ðçp ne tçp ontsëtëmpiau ont sobënës, vo kou tuoliau dërîtë?
Dëlkuo ana nu monës nesëtrauk ðalën? Kuo dâ nuor? Negi dâ vëina
lata papraðîs? Nedousio... Bet ana, biesûkðtis, besunti baisç graþi.
Kuo gera ër oþ monôjë Jurgita graþçsnë?.. Tçp negal darîtë!.. Gelbiek, Pondëivâli, nu grieka! Vuos tik pamatiau temstont ðalëp ðvieþë mergelka, tçp tojaus ër soskîdau, vo kad maðina sogedusi ë ar
bepavîks anou kaþkor pamëðkie oþklimposë pataisîtë – man sovësam nebrûp? Galio drousç tvërtintë, kad eso tuos geltuonpalukës
laumës apèeriets. Juk ne ðçp sau omþëna atilsi buoèielis mon liuob
sakîtë, kad vësë ligi vëina latvç îr èerauninkâ. Pu ðimts paibeliu!
Kas mon pasëdarë!? Dontis patis pradiejë barðkietë, nebgalio anû
sostabdîtë... Kad tik anû neëðsëbërbintiuo laukuon, bekalëndams
neëðsëmoðtiuo! Musintâs, rimtâ perðalau. Gieda nu Pondëiva, vërpo it vëðtîtis ë dar ðalëp jaunuos graþiuos mergelkas!“
Aija ne maþiau oþ Juli nosëgonda, pamatiusi anou drebonti nu
ðaltë. Ëð pradiû nesuvuoþuojë, kuo gruobtëis, paskiau smarkç anou
apsëkabëna ë pradiejë gnaibîtë anam nogara, petius ë strienas.
Skausmos soðalosçjem padiejë atgautë prarasta ðëloma. Tumet
Aija anou pasëèiopa oþ paronkës ë, prëglaudusi pri savës, pradiejë
tëmptëis ëð paplûdëmë i poðînieli, augusi ont statiuos kuopu keteras. Julis þada prarada, nebþënuodams, kuo ëð anuo mergelka
nuor. Ëð pradiû net miegëna prieðintëis. Bet latvelë anuo nepaleida,
tëmpë link gëmënaitiu budinka, katramë nakvuojë ër ðnëbþdiejë i
ausi: „Neuztraucies. Visa bûs labi. Veduosi tu pâradîsies mâjâs.
Bus dot karstu tçju. Varbût si pa nakti.“ Ëð tuos ëlguos tëradas Julis
tesoprata tik teik, kad mergelka anou vedas i kaþkëinuo nomus, vo
tën dous karðtuos arbetas ë gal bûtë, ka leis pabûtë pas anou vësa
(Nukelta i 44 p.)
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nakti. Nuors ë ne vëskou vaikioks tëkslç ëðsëvertë, bet pagrëndënë minti sogebiejë notvertë, dëltuo apsëspakajëjë ë nebsëprieðëna
vedams. Pu deðimtëis mënotu anodo jau bova tîkç îsmokëi i Aijës
kombarieli. Ana mitrç oþkaitë svetiou karðtuos arbetas, atneðë pierninku so imbiero, tou patio padevë Juliou abrûsa ë patarë, nosëvëlkos ðlapës kelnës, anou apsëvîniuotë slaptuosës sava vëitas. Vaikis, nuors ë svëldams ëð giedas, klosnç vîkdë mergelkas palëipëmus. Ë ne veltou, anam ëð tëkrûju palëka geriau. Atðëla vësos
kûns, prapoulë nesenç kaustiusi baimë ë klaikos nepasëtëkiejëms.
Julis vës daugiau ë daugiau pradiejë veizietëis i latvelë, nebkavuojë ër sava akiû nu anuos þvilgsniu.
Puorelë daugiausç ruodavuojies gestâs, nes bëjuojë, kad anodoms kalbuos neëðgërsto noma ðeimininkâ. Parîtçs Aija pradiejë
snûdurioutë, dëltuo ëð mandagoma përmiau pasiûluojë Joliou goltëis ont anuos suopkelës, vo pati pasakë, ka nosnûs pri stala. Svetîs
atsësakë, paaiðkindams, kad mëigs anuo nejem, dëltuo ër tuoliau
gal palaikîtë kompanëjë pri stâla. Mergelka miegëna grumtëis so
mëigo, bet toriejë anam pasëdoutë. Tçp ër ëðmëiguojë anodo, oþsëkniaubë ont stala vëins prîðâs këta. Përmâsis atsëboda Julis.
Saulë dar tik tekiejë par krûmaliu vërðo. Julis apsëvëlka jau spiejosës ëðdþiûtë trompëkës, paskiau ë dëdiuosës kelnës bei baltënius
ë truopëjuos tîlç ëðsmoktë pru duris. Isëklausë. Vësuos budinka
kerties cîpontç spëngë tîla. Tumet þagariðkis stabteliejë tarpdorie ë
paveiziëjë i Aijës posë. Mergelka ë tuoliau ramç snaudë, ðnuopoudama vëinuodo ritmo, pru mëigus ðîpsuojies. Julis ligo somediejë
ë soleida ðaknis i grindis – nebgaliejë atëtrauktë nuo anuos akiû:
„Kuoki ana daili biesûkðtis! Bûtom gailo palëktë anou neatsësveikënos... Bûtom vësâ ðaunç so anou vëinuo kompanëjuo praleistë dâ vëina dëina... Bet juk negalio bûtë tuoks begiedis – pajimtë ër
ëðdoutë sava Jurgita. Kou ana pati mon pasakîtom, patraktom juk
ër mona, ër anuos gëmënës, je að anëms vësëms ëðtrënktiuo tuokë begiedëðka kiaulîstë!?.. Cha! Vaþioutë nomëi oþsëmëslëjau!..
Pats Pondëivs nenuor, kad ëðvaþioutiuo. Kâp að galiejau oþmërðtë,
kad mana maðina oþsëlënkë. Kas dabâ padies monëi anou sotaisîtë?.. Ne, nebgalio daugiau stîpsuotë pri duru it ëð dornîna sprunkous posgalvis, juk bûtom dëdëlç negerâ pastaîtë i nepatuogë padieti nekalta mergelë... Mëiguok, maþieli mona, gal dar sosëtëksiau pëivelie, viel atëisi monëi pardoutë bilieteliaus...“
Prireikë posdëinë, kol pavîka soorganëzoutë sokioþosës „Opel
astras“ notëmpëma ligi Pavëluostas i ramonta dërbtovës. Tën Julis
ër apsëstuojë vieðbotie. Pu dvijû dëinû maðina bova soramontouta.
Þagariðkis svëla ëð nekontroma – nuoriejë kou greitiau sosëtëktë

Aijë. Sieduos pasëðuokëniedams oþ vaira ër nodûmë atgal i ruomantëðkôjë pëivelë pri paminkla kara pabiegielems. Bet kâp bebûtom gailo, anam teka skaudç nosëvëltë. Dongos tou dëina bova
tërðtâ apsëniaukës, nu jûras pûtë ðalts ðiaurës vakarû vies, dëltuo
pamëðkies aikðtelie nebova ni vëinuos maðinas. Pri kelelë, vedontë nu vëiðkelë pri aikðtelës, nestuoviejë ër bëlietieliu pardaviejë.
Apmauda gniotols ëstrëga guomorie. Julis, nebþënuodams kâp îveiktë nuoskauda, palëkës maðina peivelie, patraukë i pajûri, tënâs
prisërinka pëlnas kiðenës ivairiaspalviu dailiûju, jûras nozolintu
akmënieliu ë viel pargrîþa atgal. Ëlgesingâ noþvelgë tuolomuo pru
miediu ðakas ðmiekðontë budinka longus. Ðirdi traukë tën. Nuoriejë tën noeitë ë sosërastë Aija, bet ðalts pruots neleida tuo darîtë.
Vidinis balsos goudë, itëkëniedams, kad mergelkas senç tën nebie, kad ana par tas dvë diel ramonta oþtroktas dëinas jau spiejë
ëðvaþioutë i Rîga ar Vëntspili, vo tën þmuoniû mëniuo anou sorastë
ër atpaþintë bus neîmanuoma. Sosëtaikës so lëkëmo Julis viel sieda pri vaira, priðâs ont priðakënë longa palongës ëðdieliuojë mielënus, baltus, rauduonus bei margus akmënelius. Anëi, maðinâ
bevaþioujint, sosërëkiava i dailë eilelë it karuolç, sovertë ont siûla... „Tû akmënieliu nikumet ëð tën nenojimsio, anëi mon primins
Aija“, – atsëdûksiejës minties savi pagoudë Julis ë pajodiejë so
maðina vaþioutë atgal pri dëdiuojë kelë. Paskiau privaþiâva Jûrkalnë, pasoka i kairë ër vingiouto kelio nodardiejë linkou Alsungas ruomantëðkuojë miestelë, vo paskiau pru Kuldinga, Maþeikius i Þagarë...
Pu dvijû mienesiu Julis ë Jurgita atðuoka sava veselë... Jaunuoji
dëdëlç nosëdîvuojë, kumet jaunavedîs, praçjos dvëm savaitiem pu
veselës, kumet medç jau bëngë nosëportintë paskotënius lapus,
staigç oþsëmëslëje vaþioutë i puovestovënë keliuonë i tuolëmoujë
Jûrkalnë. Vo dar daugiau dîvuojies tumet, ka Julis neleida anâ norinktë spalvotûju akmënieliu nu meðinas priekënë longa palongës,
sakîdams, kad anëi îr tëkros laimës talësmans, padedous apsauguotë maðina nu gedëma. Jurgita nenuoriejë plaktëis i tuokë beprasmëðka keliuonë, bet nosprëndë nosëleistë vîreliou, kad tas
paskiau nepalëktom nekontëns.
Julis vaþioudams tëik spaudë greitë piedala, kad nie nepajota, kumet anuo vairoujems kledars nebatlaikë posiausvîras,
noslîda nu vëiðkelë ë norëitiejë i pakelies pëivas, da neprëvaþiâvos Vën-tuos gîvenvëitës. Jaunavedç keberiuojies pru ëðkoltus ðuonënius longus laukuon ëð maðinas. Jurgita sopîkusi pasëðaipë ëð vîra: „Lami, kuo liekç, kap akis ëðtvëlkës? Nepamaèëjë nie tava talismans!“
Julis tîliejë, dontis sokondës, ër minties keiksnuojë Jûrkalnës
laumë.
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