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POÐÎNIELIS

ONT SMËLTÎNA
DÞERVIENË T E K L Ë

Buobotë Uona ðin rîta atsëboda vielâ. Nakti ëlgâ naoþmëga –
skaudiejë deðënëiji ðuona, pjuovë kuosolîs. Vëinuo ausie kaþkas
ûþë, këtuo skombiejë. Bet, þënuomâs, na diel tuo mëiga prisëðauktë nagaliejë. Matâ, vakar toriejë vëiðnë, sava sesëri Irena, atvaþiavosë ëð miesta. Sesërelë bova paskotëniuojë anûm dëdëlie
ðemînuo, benë penkiuolëka metu jaunesnë oþ anon, Uona. Dar grçta,
dar paslonki, vësus apvaþiuojënti. Ak, bapëgo anâ, sied i autuobosa
ar i traukëni ër dard, kor oþsëmaniosi. Uona atsëdoksiejë ëð gëlîbiu...
Ana tuo padarîtë jau nabîstëngë.
Siediejë anuos abëdvë baveik vësa dëina, narstîdamas gëmënâtiu rçkalus, pasakuodamuos aple savi, aple sava vâkus ër anûkelius... Vo ana pati, þënuomâs, ër aple pruoanûkelius, katrûm jau
toriejë tris, vësus dëdëlç pruotingus, dailius, mîlëmus... Bet vëina
naujîna, katron atveþë Irena, nabova maluoni...
– Þënâ, Jedënkienë pardoud mûsa truobas so vëso sklîpo, katros dar pri anûm lëkës. Ëlgâ kopèiaus narada, matâ, oþsëpraðë
ðimta tûkstontiu. Ale kas tau tëik dous?.. Jug pati jau penkë metâ
kap ëð tûm nomûm ëðsëkraustë. Truoba aplçsta, vieju parpotama.
Kumet toðti lëka, naþënë kas ëðplieðë vëskon, kon gal pardoutë ar
pragertë. Vo ër þemës pri truobûm tik kelë arâ.
– Tçp, tçp, – pamëslëjë buobotë, – jug tus pënkis aktarus,
katrëi bova tievûm nuosavîbë, bruolis parsëkielë pri sava gîvenëma. Këts bruolis ër dvë sesëris miestûs. Anëms þemë nabova
rçkalinga. Nabova rçkalinga ër anâ. Oþteka tuos, katra priklausë
anuos vîrou.
– Tâ ar jau þënâ, kas ton þemë nopërka? – paklausë sesërëis.
– Kaþkuokëi jaunë þmuonis. Nosëderiejë lig penkiûm deðim-

tiûm tûkstontiu. Matâ, truobas anëms nier rçkalingas. Jegot Jedënkienë nuor, pati gal anas nusëgriautë. Rçkalings îr tik sklîps, katramë atëdëngs smëltiu karjiera.
Ta þënë labiausç ë nostebëna, ë îskaudëna buobotë.
– Tâ jau ër suodna ëðkërs?
– Naþënau... Kuo gera, ka ëðkërs ër suodna, ër poðînieli, rasiet,
ër eglës, katras tievalis pasvadëna, ër alksnîna oþ jaujç. Atsëvarîs
bolduozerius, nobrauks vëskon nu pavërðiaus, pasëdarîs atuodonga. Smëltës tuo vëituo dëdëlç gera esonti, ër daug anuos îr...
– Vo ëð kor tatâ þënâ?
–No, sesërelë, ðçs laikâs jaunë katës maiðë naperk. Saka, kad
ëðtîrëniejë, grëþëni pasëdarë.
Ëðlçdosi sesëri, Uona ëlgâ siediejë, îsmeigosi þlëbas akis i longa. Vo atgolosi naktëis mëigou, lig posnaktë anuo naprësëðaukë...
Slîda atmëntie vaizdâ ër prisëmënëmâ ëð vaikîstës laikûm, kumet
abodo tiëvâ tabibova jaunë, vo ana, vîriausë doktie, tatoriejë kuokius pënkis metus. Dâ auga bruolis, metâs jauniesnis, ër sesërelë,
katrâ tumet dar ni trejûm nabova...
Ðëltuoms vasaras dëinuoms vësë trîs liuob kapstîtëis smëltînelie. Rausë doubelës, pîlë kelius ëð smëltiu, prisëskabën poðînelie
vësuokiû þuolînu, svadëna darþelius ër suodnus, ëð nukrëtosiu poðûm konkuorieþiu statë tuoras... Vësë sotëlpa, vësëms vëskuo oþteka, ni vëins nabova skriaudams... Tëi þaidëmâ – oþsëjiemëmâ liuob
tëistëis lig pëitu, pakuol mama naliuob pavadëins i truoba. Pu pëitu
maþius reikiejë oþmëgdîtë, vo anëms atsëbodos, saulë jau grëþies
ont vakarûm, ër smëltînielis bova palëkts ramîbie lig rîtuojaus, kumet saulelë viel ðvëitë ëð pëitrîtiu ër maluonç ðëldë anûm vaikîstë...
Goliejë buobotë ðëltuo truobuo, lig ausûm patalus oþsëtraukosi,
ër soka atmëntie tolëmûm laikûm vaizdënius. Liûdnç îr, kad anëi tik
atmintie balëkën. Bet èe nieka napadarîsi – laiks bieg, vëskon pakeisdams, vëinus sonaikindams, këtus ëðkeldams – ar to ðnekiesi
aple þmuonis, ar aple dâktus, ar aple notëkëmus.
Tievûm nosëpërktuo þemie bova vëskuo. Pëitrîtiu posie – poðînielis, katramë auga ër vëina apoðë – laiba, dëdëlç aukðta... Mes,
vâkâ, toriejuom oþverstë galvas, kad pamatîtomem auos vërðûnë.
Par vasara poðelës liuob sobrondintë konkuorieþius, vo apoðë –
minkðtus poukoutus þërgënius. Tëi dalikâ dëdëlç pritëka statîbuoms
smëltînelie. Kumet bova pabodavuotas truobas ont tuo smëltiu kalnelë, poðînelie tievalis îtaisë lingînë. Terp dvëjûm poðûm pritvërtëna skersëni, ont katruo pamuovë dvë siauras lëntas, tarp anû îtaisë
siedenë... Liuob sosvadintë anus vësus tris ër, laika toriedams,
palingoutë...

Þemaitëjë nu Ðatrëjës kalna.
Mukienës Danutës portëgrapëjë
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Bet tuo laika tabova dëdëlç maþâ... Dabar, kumet ana jau muokiejë mëslîtë sena þmuogaus pruoto, balëka tik stebietëis, këik
daug tievalis nodërba jauns bûdams, kuokius sunkius darbus anam
reikiejë îveiktë ronkuoms, so luopëto, dalgio, plûgo, pasëkinkios
Bieri, kontri, jau na përmuos jaunîstës arklieli. Ta tieva nopërktuojë
þemelë toriejë daug kon oþaugintë, kad anuo vâkâ navâkðtiuotom
plëkë, basë, ëðalkën. Abodo so mamâtë nuoriejë bënt këik vâkus
pramuokslintë, kad anëms narçktom par omþio lënktë nogaru nu
tomsuos lig tomsuos, kad galietom sosëtaisîtë ðvëisiesni gîvenëma, nego anoudo patioudo.
Þemë, ka anou nopërka ëð tuos suoduos senbovë omþënatëlsë
Jûzopa Poplesë, bova aplçsta ba gala. Mes, vâkâ, tçp ër lëkuom
nasoþënuojën dël kuo. Ar tas gaspaduorios bova slinks, ar pasëlëguojës, vo rasiet ðnapðelë mîliejë... Bet geresnë sklîpa tievâ naîstëngë nopërktë, natoriejë tam pëningieliu... Oþtatâ tame napëlnûm pënkiûm aktaru sklîpelie bova vëskuo... Na tik poðînielis ont smëltiu
kalnelë, na tik skanë vondëns ðaltënis pri vëiðkelë, bet ër raudouna
muolë kluods pakraðtie, pri senuosës suoduos kelalë, ër dorpiu
vëita pakalnie ðalëp naëðdþiûstontë prûda... Vëina dâkta trûka –
ganîklas gîvuolems, ðëinaujemu pëivu... Bet puo keliû metu sklîpa
kertie bova oþsieta tçp vadënamo „koltûrënë þuolë“, katra dorpënie þemie nabluogâ soveðiejë, tad galiejç na tik përmôjë þuolë
þëimâ noðëinautë, bet ër gîvuolems prirëðtë atsërada tinkama
vëita. Vasara mes sava karvës ganiem bendruomenës ganînkluo,
kap ka ë këtë biedniuokâ. Ton teisë tievalis nosëpërka so þemë ëð
omþënatëlsë Jûzopa.
Par kelis metus ðalëp poðînelë bova pastatîtë truobesç. Përmiausç – jaujë, katruo na tik ðëina ër ðiaudus laikë, bet ir gîvuolius
þëimâ liuob oþdarîtë. Paskiau gîvenamoujë truoba, pagal tuo laika
sopratëma – ëðnaðë, nuors ër medënë. Aukðta, so pakelto stuogo
vëinuo posie (matâ, mëslëjë ont aukðta îtaisîtë kombari, kor galietom gîventë paaugën vâkâ ar anoudo so patë, senatvës solaukën).
Dëdëlë longâ so dvëgobâs stëklâs, pagal naujë mada, aple katron
tievalis soþënuojë naþënë ëð kor. Baguotesnë sosiedâ tik galvas
kraipë: ar napritrûks svçkatas tam truobelninkou tuokiûm paluociu
oþsëmanios? Þënuomâs, i akis tuo nasakë – matë, kad tas naujekorîs îr dëdëlç darbðtos ër oþsëspîrës. Vo pri tuo dar ons muokiejë
ër vësuokius statîbëninka darbus dërbtë: pats stuogus apdëngë
skëiduoms, pats peèius truobuo somûrëjë, kamëna vërð stuoga
ëðvedë, pats stëklus i longus sodiejë, ðiuokius tuokius naujus baldus padërba, prið keldamuos gîventë i naujëijë truoba.
Vo jug tou patio laiko reikiejë ë þemës darbus nodërbtë, kad
duonas oþtektom vës dëdiejëntç ðeimînâ.... Vo pri dounelës rekiejë
ër mesuos kôsnë, ër pëina ðlaka. Somdîtëis tuoks maþaþiemis
priboiðis natoriejë ëð kuo, tad darbavuos abodo so mamâtë pri
þemës prikrësdamë. Maþë bûdamë namatiem, kumet anoudo kielies, kumet golë.
– Ak, – dûsava Uona, vartîdamuos luovuo ton nakti, vertindama,
kuokëi auksaronkç darbëninkâ bova omþënatëlsi anuos tievâ jaunë
bûdamë. – Këik daug þmuogos gal noveiktë, këik îveiktë sava gîvenëmë, je nier slinks, je tor dëdëli tëksla – vâkus oþaugintë, ont
kuoju pastatitë, milietë gîvenëma tuoki, kuoks anam bova þadiets
oþgimstont, ër napraþodîtë tuo þadiejëma, naëððvaistîtë niekams
ar pëktëms darbams.

Restaurouta Plungës dvara laikruodënë, katruo dabâ veik Plungës
rajuona savëvaldîbës vieðuoji bëbliuoteka. Mukienës Danutës
portëgrapëjë. 2014 m.

Bet vëskon sojaukë laiks... Na tas, kasdëinënis, laikruodçs matoujems, vo tas, katros atçt naþënë ëð kor deðimtmetems, soarda
þmuoniûm planus, solauþa duorus tëkslus, noðloun graþës vëltis...
Puo kara gîvenëms sogriova. Ni vëins ëð ðeðiûm vâkûm nalëka
gîventë tûsë nomûsë – ëðsëbarstë puo paðalius. Tievalis, vëins
lëkës, pardavë nomus ër sklîpa ðalëp anûm so poðînelio, so
smëltînelio, so graþçs prisëmënëmâs ër so vëltëmis gîventë tçp,
kap bova nomatës.
Keities laikâ, sogriaudamë nosëstuoviejosë tvarka. Atçjë svetëmë þmuonis ëð svetëma kraðta. Anëms nabova èe nieka ðvënta,
nieka brongë. Soardë þmuoniûm gîvenëmus deðimtmetems tëik,
kad rets katros basogebiejë atsëtëistë, atsëgautë... Vëinë trëmtie
këntieje, këtë – kaliejëmûs, tretë praþova sava þemie.
Uona parkratëniejë atmëntie prisëmënëmus aple sava kartuos
gëmënaitius, jaunîstës draugus. Maþâ katros bagîven tuo vëituo,
kor gëmë ër oþauga... Daugelë ër tûm nomûm nabier arba tën îsëkûrën svetëmë. Tik tievalë pasuodints suodnos tabþaliou, tik poðînielis tabstuov ont smëltiu kalnelë...
–Ër kuo að èe griauþous diel dalîku, katrûm senç nabier mona
gîvenëmë? – peikë savi buobotë. – Jug ni përðta napajodënau, kad
tçp naatsëtëktom. Plaukiau pasruoviou... Bet ar diel tuo rçktom savi
kaltintë? Ak, Vieðpatie, matît tçp mon bova þadieta... Këik kartu
vaþiavau pruo ðali, alë naoþsokau, naapveiziejau, napastuoviejau...
Kas trokdë? Rasiet gieda prið svetëmus napaþinstamus, tûsë nomûsë apsëgîvenosius... Rasiet baimë, kad vëskas tën ir pasëkeitën ër kad nabipajosio tuo dþiaugsma, katros liuob apimtë, puo
ëlgesnë laika sogrîþos nomëi... Bapëgo bova anon pajostë, je þënuojç, kad nomâ tavës lauk. Atsakîmu i tuokius klausëmus nabrasi. Alë kas gal ëðtrintë ëð atmintëis poðînieli ont smëltiu kalnelë?..
Naktës, mosiet, bova parsëvertosi par posë, kumet buobotë oþmëga. Sapnava omþënatëlsi tievali, dar jauna, tvërta, bakasonti
ðolëne pri truobuos gala. Gëlç jau bova îsëkasës, dëdëlë smëltiu
krûva i pavërðio ëðkielës, bet vondëns kap nabova, tçp nabova...
So tou sapno ër atsëboda. Vo kon tas sapnos galietom reikðtë?
Bova gërdiejosi, ka mërosius sapnoutë nier gerâ. Pamëslëjë, kad
(Nukelta i 42 p.)
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(Atkelta ið 41 p.)
rçketom pas klëbuona oþsakîtë mëðelës oþ tievûm atmënëma. Rasiet par sapna anëi tuo nuor papraðîtë, nuors tievalis ni þuodë napasakë... Kalbiedama rîtmetënius puotërus, ëð vësuos ðërdëis ðnëbþdiejë „Vieðpaties Angela“ þuodius. Naþënuojë, këik anëi pagelbies
mërosëisëms... Alë sava ðërdi nuors këik apramëna.
Jau ketvërta deðimtës metu oþstuojë, kap nabier anuos tievûm.
Ana pati pragîvena ëlgiau vëso deðimtë metu. Bet Dëivalis dar
laika, dar abodo so sava þmuogo gal savëm pasërûpintë. Rçkalou
esont, vâkus pasëðauk... Ër laiks dabar këtuoks, lengviau þmuonis
gîven, nabdërb tçp sunkç. Kas nier slinks ar prasëgierës, bada ër
napritekliaus namata. Bet jug þmuogos napasërenk, kumet gimtë..
Vo tievalis atçjë i ðin pasauli sunkio laiko, kumet lig dvëdeðimta
omþiaus pradiuos babova lëkën tik septînës dëinas. Matâ gëmë
ons prið pat Kaliedas, ðalta Kûtiu vakara. Ër gîvenëms bova þadiets
nalëngvos. Jug do karus reikiejë ëðtorietë. Përmôji pasaulëni
pragîvena posvaikio bûdams, ontrôji – jau ketorës deðimtis parlëpës... Mama oþ anon bova devînçs metâs jaunesnë. Ana pasërinka
septîniûm deðimtiûm solaukosi. Vo mërë anoudo pametiou baveik
ton patë þëimuos dëina. Vësë vâkâ ër gëmënaitç sosërinka Ðateikiûs i Tievalë metënës. Po vësûm maldûm so gëmënaitçs novaþiava i sesërëis nomus oþ stala pasiedietë, Kalnus atgëiduotë. Mamâtës
nabova tuo pamënavuonie. Ana jau sunkç sërga. Vëdorie naktëis
natëkieta solaukiem þëniuos, kad ër ana mërë. Ëðsëvedë anon tievalis ëð ðiuos þemës varga.
Lig praðvintont buobotç naëðejë ëð galvuos griaudës mëslës.
Baveik nabova dëinuos, kad ana naëðgërstom kuokiuos liûdnuos
naujînas. Tonkiausç aple sava vëinmetius. Pruoto sovuokë, kad
nier tamë nikuokë dîva – atçn skërtâsis laiks ër tori palëktë ðin
svieta... Mëslîdama aple savi, toriejë pripaþintë, kad ër ana pati
iðçdënie ëð laika – ëð palëngvo, tîkç, baveik napastebëmâ... Niekam nieka naaiðkëna, tëkiedamuos, kad nieks ë napastebies, kâp
laiks muotrëðka griauþ... Praded nu briaunûm, nu galûm, nu sodûrëmu. Kremt ðvelnç, ba garsa, bet atkaklç. Lûþënie ragiejëntis nagâ,
klëb ër trop dontis, slenk plaukâ, gçst ðvëisa akiesë, ausis nabisëlçd tîkiûju garsûm, galva nabnuved tën, kor kon tik taisies çtë...
Vâkðtiuo ëð palëngvo, vëlkdama piedas grindëmis. Laiptâs i vërðo
kabariuojës sunkç, vo þemîn – tvërtâ îsëkëbosi i torieklus. Kasdëi-

nënç darbâ velas ronkuosë, nabîveik anûm nodërbtë grçtâ ër lig
gala. Dëina praplauk, nurëit baisç grçtâ, naþënë kor, nosëneðdama
naatlëktus darbus...
Bet dël tuo Uona nagriauþas, nabkaltën savës tëngënîstë, ëðtëþëmo – jug ër nuoru ðërdie nadaug balëkën. Nabtrauk svieta margoms ër spalvas, ðormolîs ër pagundas. Diekou Dëivaliou – pati
sopront, kad nabipritëktom tarp jaunûm, kad jaustomës atlëiktamo,
narçkalingo anûm keliûs, katrëi anon kartâs stebën, kartâs pëktën,
kartâs kou nuors ër pradþiogën. Bet muotrëðka sopront, kad naujçjem
laikou ana jau îr svetëma. Jug vëskon, kou vertingo ana bova prigimtëis apduovënuota, ëðnauduojë, ëðdalëjë... Vo priimtë naujuosës vertîbës pavargosi anuos dvasë nabîstëng, vo tëkriausç ër
nanuor... Tuos ðiuo laika vertîbës anâ atruoda baisç pëgës, þmuonëms sovësam narçkalingas, trumpalaikës, tad ër pëktintëis anuoms
namata prasmies. Mëslëj, kad þmuoniûm pasaulis dabar îr îplaukës i naujë laika jousta, vësâ këtuokë, nego tas ðimtmetis, katramë
auga, brënda ër gîvena anuos karta.
Krovënâsis dvëdeðimts omþios... Këik þodîniu, këik mërtiûm,
këik nateisîbës atvëlka ons i pasauli, ër vëskas tas plûda i þmuoniûm lëkëmus, daugeli ëð katrûm sogriuovë nabipataisuomâ... Vo
dabar viel baugo daruos, radëjës pasëklausios, laikraðti paskaitios... Viel pasaulë galingëijç þvongën ginklâs, viel gvieðas svetëmûm þiemiu, miestu, tortu. Ër nieks nagal pasakitë, kou tas bëngsës. Balëikt tik melstë Dieva maluonës ër varîtë ëð galvuos bjaurës
mëslës, kad ðërdës napalûþtom.
Atsëkielë muotrëðka dëinâ ðvintont, kap ër kuoþna këta rîtmeti.
Atsëstuojosi pri longa rîtmetëniu puotëru sokalbietë, vës gruoþiejuos þalë miediu sëino, katra bova matîtë pri ðalëp nomûm tekontës
bavardës opelës. Kumet atvaþiava i ton kraðta dërbtë ër vësam
omþiou pasëlëka gîventë sava vîra tievëðkie, tûm miediu sovësam
nabova – tumet dar aiðkç maties îkalnë oþ opalelë. Vo dabar þali
sëina, vërðûnës aukðtiausës, ðiaurës vieju soupoujemas, oþstuojëntës anûm nomus nu vietru, perkûnëju, vo kartâs (tçp buobotç
lioub ruodîtëis) ër nu vësûm nalaimiu... Kuoki dëdëlë ër gera îr ta
gamtuos galîbë, kuoki aiðki Dongaus maluonë þmuogou, pakuol
ons pats savo vinklio pruoto ër pëktâs kieslâs napraded ardîtë pasaulë Tvarkuos...
2014 m. gegoþë
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