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VIKINGS Ë VAIDILUTË
(nuovelë)
UNTULIS E DMUNDS

Svetëmamë kraðtë atsëdûros mumis oþklump baisos ëlgesîs ër
graudolîs. Baisç þiauri melankuolëjë notver tëisç oþ gëismelës
tumet, kumet mumis ëðduod ë palëikt bovë patis artëmiausë draugâ
ar mîlëmëijç. Kas tuokart belëikt? Ëiðkuotëis dvasënës atramuos
svetëmðalë ar svetëmðalës kliebie, nes kad ër kuokiuos atðiauriuos
natûras bebûtom þmuogos, be ðvelnoma negal ëlgâ ëðtorietë. Vëina
tuokë istuorëjë ë ketëno papasakuotë. Ta bus þemaitës daþîtuojës
Mildas patërtû jausmû audrû ëstuorëjë.
***
Mildâ keliuonë nu nuomojemas kveteras ligi norvega truobuos,
katrou daþë, liuob troktë gera posadîni. Je vaþioutom so maðina,
tektom norëitietë daugiau nego deðimti këluometru i vëina posë, vo
piestiuoms – ni trijû këlometru þingsnçs nelioub primieroutë.
Posontra këluometra piedëna medçs apþielosë kalna paðuonie
sominto tako, paskiau – tëltelio par sraunë akmënouta opali, pu
tuo – dar këluometros vingiouta asfalta jousta ligi nedëdëlë kaimalë,
ësprausta ët sûris slastûs tarp keliû kalnû atðlaimu. Nuorvegëðka
suoda sodarë pënkë vëins nu këta gana atuokç ëðsëbarstë bodinkâ.
Trîs ëð anû – baltë kap so persîlio ëðvelieta patalînë, do – krovënâ
rauduonë ligo sokreðiejës verðë kraus. Milda maliavuojë vëina ëð
tû baltû budinku. Anâ tas darbs bova pri ðërdëis, nes nu maþëns
baisç patëka balta maliava, vo rauduonuos, kû jau besakîtë
porporënës, nekentë nie paveizietë. Tad dabar dþiaugies, kad ligi
ðiuolç nieks anuos nesomdë raudonâ maliavuotë budinku.
Ligi oþvakar dëinuos soderietûji budinka ana daþë kar to so
sogîventënio Vërgio. Tumet tas nei ëð ðiuo, nei ëð tuo staigç jiemë
ë pareiðkë, kad sosërada këtor geriesni darba, kad pakîriejë so
Mildo grumdîtëis pu vëino stuogo ë vartaliuotëis vëinuo luovuo,
kad ligi gîva kaula nobëngë anuos ërzloms, priekaboms bei
nuolatënës dejuonës: kad spronds ësmëlka, kad ronkas gel ëð petiû.
Sogîvëntinis sosëkruovë sava monta i golpieli ër ëðdardiejë sava
kelçs tuolîn i ðiaurës vakarus, linkou Bergena. Tad Milda palëka be
maðinas ë be kavalieriaus. Bet neëðtëþa. Pati dîvuojies sava
ëðtvermë bei marmorënio abejingomo. Miegëna atsakîtë, ar tik
nebova ë anâ patç spiejës Virgis pakîrietë oþ besaiki borbiejëma ë
velnëðka skûpoma. Uns oþdërbtus piningus liuob laikîtë këitâ
sospaudës sava letënuo ë neleida draugç pri anû këðtë nagû. Pats
ësëvaizdava esous ë anuos darbdavîs, ë ekanuoms, ë vësû rçkalû
tvarkîtuos. Liuob dëdëlç oþsënaravîs, je Milda ëðdrîs anam nuors
posë balsa prîðâs pakeltë.
Vo dabâ sovësam këts rçkals. Milda alpiejë nu laisvës... Nuors
vësa dëina vëina pati daþë lobas ër nu nuolatënë oþrëitëma spronds
bova ligo bûtom druotimis kiaurâ parverts bei pri nogarkaulë aðtrçs
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gelþëis kablçs prëkabints, nuors ausies ba parstuojë ûþë ðimtâ
liektovu, vo kuojës einont i þemë baksnuojë kap medënç mëitâ, ana
vëstëik bova geruos nuotaikas. Nuorvegâ neleid somdënems
pardaug darboutëis, tad ër Mildâ bova grieþtâ prisakîta pu aðtouniû
darba valondû eitë nomëi ëlsietëis. Tçp darbdavç elgies ne ëð
îpatinga rûpesnë anou, vo bëjuodamë, kad kaimînâ, bûdamë nuognç
pilietëðkë, anû nepaskarþîtom valdç oþ begiedëðka nelegaliuos
darba jieguos ëðnauduojëma. Dëltuo lîgç pënkta valonda vakara
daþîtuojë, ðeimininku paraginta, leiduos piedintë nomëi.
Nuors vëinâ maliavuotë sëinas ë lobas bova nobuodç, nuotaika
kielë tas, kad dabâ ana vësus oþdërbtus piningus gaus pati tëisç i
ronkas ë galies so anâs elgtëis, kâp oþsëmëslëjusi. Nuors kvateras
nuoma vëinâ kainous þiaurç brongç ër smarkç somaþins oþdërbtû
piningû lëkuti, diel tëkruosës laisvës negailo ër nokëntietë. Diel
tuokë dalîka nie vëina apiera neatruoda esonti par dëdëlë.
Kumet asfalta jousta, sokdamuos dëdëlio kompëno, ëðsërëitë
ligi pat srauniuosës kalnû opalës pakrontës, Milda sosëmëslëjë
atsësiestë pakelie ont pagriuovë ðonèiaus ër pasëklausîtë par
akminis sraunç biegontë vondëns gorgiejëma. Opës sruovie
konkoliava kap omþënâ katëlë verduos vondou. Muomëntâs
tiemëjuos, kad ana vartaliuo dognë besëvaluojëntius kûlius ligo
kuokius þërnius ar popas. Tas biegontë vondens ðormoliavëms
nejostiuoms sosëlîgëna so garënamâs debeselçs. Ana, pati aple
tou nevuoþuodama, sosëtapatëna so kalnû opë ë tarîtom ëðtërpa
anuos tiekmie:
„Vondou ledënis net paviezietë, vo að vësa karðtio plëiskunti
kap saulës onglës... Svëlst ëð vëdaus ronkas, svëlst kuojës, svëlst
ër pakauðis. Nuorës biegtë, liektë ër nikumet niekor nesostuotë...
Nuorietiuo, kad muni kuoks nuors nepaþîstams mëlþëns gintomës,
vo prësëgënës, kad sospaustom kliebie kap nu lëzda nokelta perontë
vëðtelë ër kad bûtënâ pakotolioutom monëi þonda ðiorkðtçs, aðtrçs
neskostuos barzduos ðerçs... Ne, ne, kuo að blûdëjo nemëiguodama,
tuo nerçk, pardaug oþsësvajuojau. Tego nieks monës negauda, tego
nieks sava prëveiziejëmo ë rûpesnio monës nepavert nejodrio,
maurâs oþþielosio oþotekio... Að eso opës, vo vîrâ tego bus kûlç,
pru katrus að praslîsio, tekiedama ligo pru toðtë, nieka nereiðkontë
vëita... Kas gal patëkietë, kad jau praliekë ketoriuolëka metu nu
tuos dëinuos, kumet Paulios bova muni pasëvadënës pri Loubos
opës pasëklausîtë þilvitiu ðniuokðtëma? Gal ë dabâ abodo bûtoviau
tebesëklausou tuos nepakartuojemas mozëkas?.. Pati bovau ë
tebeso dël vëskuo kalta... Paulios mon toukart pasëruodë esous
pardaug ëðtëþës ë lîrëðks, dëltuo nevîrëðks... Tuoks vargo ar bûtom
apgînës muni nu kieli pastuojusiu kolëganu?.. Uns tik graþius
eilieraðtius temuokiejë dieliuotë ë daugiau nieka, vîrëðkëms
darbams atruodë par mënks ë nevîkës. Ër ðçp vësa laika liuob
atruodîtë kaþkuoks keists, ligo bûtom muolë jiedës. Nuors kou gali
þënuotë, juk muomëntâs ë puoetâ, sunkesnç biedâ prëspaudos,
pasëdara dëdvîrçs, vo raumëningë brëtvuonâ, vërpiedamë ëð
baimës, kavuojës pliuorës krûmë... Kaþën kou dërbtiuo, je dabâ
staigç ëð karklîna þalomuos prið muni ëðnërtom geltuonsnapis
Paulios ëð onkstîvuosës jaunîstës pëivu? Negi biegtiuo nu anuo?
Gal nebiegtiuo?.. Par daug eso novargusi ë valgîtë baisç nuorës,
gruobs gruoba rîn neprarîn, vuo jieguos ni laðelë neblëkëi. Ligi
kveteras dâ net posontra këluometra þërgliuotë, vo lëkës kelë gabals
vësa laika i kalna vîniuojës... Vo kas notëktom, je dabar prëgoltiuo
(Nukelta i 44 p.)
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(Atkelta ið 43 p.)
ont ðuona ër nosnaustiuo mënka puosmieli? Gal snausdama
nepliumpteltiuo i vondëni?.. Vëita èe nuoðali, nieks neoþtëktom
mëigtontiuos... Ne, mëiguotë neapsëmuok. Tas bûtom pardaug
pavuojinga ë lëngvabûdëðka. Nuors aname opës krontë stuovintë
mûra budinka longâ senç ëðdauþîtë ë duris keverzuojës i ðuonus
ëðvërtosës, vo vëdou nie gîvuos dvasës negërdietëis, negalio bûtë
spakaini, gal tën monës tîkuo vikingu ðmieklas ër tik lauk, pakol
pradiesio snaustë? Vo tumet ëð grioviesiu sëinu spruogiu kap kuokëi
kërmënâ ëð vuobola pradies laukuon lîstë truolç ër, parbrëdë opë,
èiops moni tëisç oþ kaltûna ër nosëtëmps i slaptûsius sava orvelius...
Èe tau ne ramiuoji Skouda þemelë, katruo bet kor laukûs prëgolës,
gali drousç vëgadîtëis nuors par vësa dëina ër nieka nebëjuotëis.
Nebënt kuoks bimbals ar aklîs atliektom ër ëspërtom i oþausi ar ë
nuosës gala... Vo èe vëskas ontrçp... Èe net vasara ðalta, tad bimbalû
nie so lëktarno nerasi... Aplinkou vëin akminis, þvërblç ë varnas,
net skrozdelës lakstontiuos ont tako nesotëksi. Anuos par akminis
neprasëorbën gilîn i þemë, kor galietom sava barakus statîtëis...
Tëik tuo, paëlsinsio akis ðçp oþsëmerkusi, nemëiguodama.
Pamieginsio ësëvaizdoutë, kad siedo ont Loubas opës pakriauðës
ër tçp bënt vaizduotie parkeliausio nomëi... Vo paskiau kelsious ëð
snaudolë ër kleiðiuosio tuoliau i sava pastuogë. Parçjusi ëðsëvërsio
makaruonu sriobelës ë ðliorpsio anou i vëdo, oþsëkousdama dounelë
ër dþiuovintas mesuos druoþleliems. Gerâ, kad mama anû monëi i
taðë gîva biesa prëkruovë. Gerâ ë tas, kad Virgis vëina karta prapoulë
ëð mona gîvçnëma. Dabâ mesuos atsargû ëlgesnem laikou
oþteksio... Vakarë eisio oþ truobuos gala i kalna atðlaima pasëskintë
rûgðtîniu, rîtuo anas oþsëplikîsio. Va tik bulviu nedaug belëka.
Rçktom pataupîtë... Et, korëms galams dþiuovëno smaginis, tingo
galvuotë. Geriau klausîsious, kou vondënielis pliauðk, lëiþuvi i
kolalius paplakdams, niènieka nebgalvuosio, tego ëðsëvala galva
nu vësuokiu mintiû...“
Milda pasëriemë smakra ont sonertû ër par alkûnës solënktû
ronku ë oþsëmerkë. Vondëns èiorliejëms gluostë ðërdi gaivë vieso,
katra kiaurâ parsmelkë vësa kûna nu pakauðë ligi papadiu. Mildâ
pasëdarë lëngvç lëngvç. Atruodë, ka nebova juokiuos darba dëinos.
Bematont vësos gîvenëms vërta nesëbëngontë omþënuos palaimas
akimirko.
Tou laiko nu kalna posës tëltelio link didiuojë kelë, sportënio
þingsnelio paspragtiuodams artënuos aukðts, galinga kûna sodiejëma
joudaplaukis bei joudaakis vîrëðks. Uns, þëngdams tëltelio, pastebiejë
apatiuo opës pakriauðie berîmontë ontruos jaunîstës prieigu
solaukosë geltuonplaukë muotrëðka. Anuos aptaki ë ruomi puovîza
privertë neramç krostelietë sportoujëntë vîrëðka ðërdi: „Èe ta pati,
ta pati graþiuoji geltuonplaukë... Að anou matau jau ontra karta. Juk
ana vakar vakarë kalnû kelioko praçjë pru pat mona nuosi ligo
apdojosi, aplinkou savës nieka nematîdama – akis balkðvuom
drumzliem apçjosës, lûpas sostingosës, ðîpsëna ligo plastëkënës
manekenës. Kad ër nekâp ana tumet atroudë, vës tëik ëð karta
ðërdi patraukë ont petiû bangeliems oþkrëtë anuos minkðtë ër paporë
plaukâ... Kaþën ar anëi natûralç, ëð savës geltuonë, ar daþîtë? Bet
kuoks skërtoms? Svarbo kad ðvëisë, vo anuos figûra, nuors ër
aptaki, bet vës dâ grakðti. Tego, leisdamuos pakalniou, nekraipîdama
oþpakalioka praçjë pruo ðali, vës tëik anuos eigastës jauties esonti
nesovaidinta – savaimënë vëliuonë. Ne çjë, vo plauktënuos plaukë.
Ana tëkriausç ne mûsëðkë, vo emigrantë ëð uþjûrë, latvë a lietovë,

nes mûsëðkës muotrëðkas neatruoda tuokës dailës ër tçp grakðtç
nemuok vâkðtiuotë... Mûsëðkës – maktingas, ûkëðkas, dëdkrûtës,
stombronkës, platiû petiû ë dar platiesniû klubu. Tëkras gimdîma
staklës, vo ne þavës nomû graþuolës fiejës... Mon kel baimë tas,
kou dabâ rego... Negi paslaptingâjç graþuolç pasëdarë prastâ ont
ðërdëis, kad sied kakta pasëriemusi? Gal sosëpîka so sava vîro a
draugo, gal somëslëjë sau gala pasëdarîtë? Vo gal að kâp tik bûsio
anuos ëðgelbietuos, sogrouþinsio anou ëð Nevëltëis jûras i Vëltëis
pakrontë!? Prieisio atsargç ëð oþ nogaras posës, kad neëðgondintiuo.
Bûsio ramos kap belgs ë ðvelnos kap triuðis... Abejingâ praeitë
pruo anuos ðali tëkrâ neîstëngsio, dëdëlç jau daili ta muotrëðka.
Nesvietëðkâ mon rûp sosëpaþintë so svetëmðalë, nes savëðkës
meðkas jau senç skersâ gerklies stuov... Et, kas bus, tas,
sorëzëkousio!“.
Vîrëðks ëð lieta, kad neëðbaidîtom geltuonplaukës, pritîkëna pri
pat anuos oþnogarë ë stabteliejë, pu tuo kronkðteliejë ër, somëzgës
ëð jaudolë, oþkëmosio balso pasësveikëna trumpo nuorvegëðko
„Hei“. Milda ðuokuos i kuojës, ligo verdontio vondënio notvëlkîta.
Atsësokosi ðalëmâs pamatë draugëðkâ besëðîpsonti trisdeðimtmieti
vîrëðka. Ana minties nosëstebiejë, kad nepaþîstamâsis pasëruodë
neëðpasakîtâ panaðos i anuos ësëvaizdoujemus vikingus. Vîrëðka
kakta bova plati, snokë riems kvadratënis, ðeveliûra jouda it sabala
kailis ër sosëbangavosi, ont petiû pasëkluojosi. Pasnukîs ðvarç
nogrondîts. Betrûka tik ragouta ðalma ont pakauðë oþmaukðlintë.
Milda dailç prasëðëipë, netîèiuoms blîksteliejos palîgënëmou:
„vikings ër vaidëlutë“. Vîrëðks, pastebiejës ðîpsenas ðeðieli
nepaþîstamuosës lûpu ker tielies, ësëdrousëna ër, ëðtëisës anâ
ronka, prësëstâtë, pagarbç kinkteliedams galvo:
– Ole Martin!
– Milda, – mandagç linkteliejë galvo geltuonplaukë.
Ðiou gesto ër bëngies rëðliesis puoruos dialuogs. Milda norvegu
ë anglu kalbû kratënio miegëna paaiðkintë, kad ðiuos ðalëis kalba
sopront posietënâ, bet pati rokoutëis nedrçs, giedënas galëmû
tarëma klaidû. Ole Martins irgi neblizgiejë anglu kalbuos þëniuom.
Uns vargâs negalâs ësëgodrëna posiau þuodçs, posiau gestâs
paþertë Mildâ kuomplimënta, kad ana îr daili, kad anam gîvenëmë
dâ nebova tekë tuokiuos graþiuos muotrëðkas sotëktë. Nu ðiuos
panegirëkas tëradas Milda vuos nesosëtûpë ëð maluonoma. Ana
ëð vikingu palëkuonë akiû ëðskaitë betrîkðtonti nepamalouta
sosëþaviejëma ër tou pat laiko pajota, kâp ëðkaita pablîðkë anuos
þondâ. Milda miegëna atviedintë bekëlstontë aistra ër jiemë savi
derglavuotë paskotënçs þuodçs:
„Kou to, dorna buobelë, darâ!? Liaukës blûstë! Kaþkuoks
nepaþîstams nuorvegs pasmailëna lëiþovi, vuo to jau ër paleidâ
vondënis! Kou to þënâ, kas uns? Gal kuoks mergininks, meilës
smagomu ëiðkuotuos, emigrantiu tvërkintuos, vuo anuo þmuona
dabâ viena pati so trimis vâkâs nomëi palëkosi dîbavuojës, anus
èiûèioun liûlioun ë net nenojaut, kou anuos ëðrinktâsis, paopçs
besëbastîdams, ëðdarënie?“ Kad ër kâp ardies duoruovinguoji
sâþënë, vëdënë balsa kelamë prëkðtâ mitrç ëðsësklaidë, kap tas
eilieraðtë dûms, blaðkuoms viejë. Milda slaptiuom akëis kertelë
tuoliau tîrëniejë nuorvega veida ë nikâp negaliejë atmintë, a kumet
nuors onkstiau bûtom anou matiosi. Ole Martins, lîg bûtom perpratës
svetëmðalës mintis, miegëna anâ pasëteisintë, aiðkindams, kad
anam baisç patink spor toutë, kad kuoþna miela dëinçlë greito
þingsnio stëngas noþîgioutë bënt pu deðimti këluometru kalnâs ër
pakalniem. Uns dâ pasëkuolëjë, kad tarp anuo miegstamû
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oþsëjiemëmu îr ë vaþëniejëmuos kalnû dvëratio. Paskiau dar
pasëtçrava, kou Milda veik Brumundalë apîlinkies. Ta vargâs
negalâs sogebëjo paaiðkintë smalsuoliou, kad i ðius kraðtus
atsëbaladuojë ëð Lietovuos ë dërb daþîtuojë. Naujçsis anuos
paþîstams nosëstebiejë, kad tuoki trapi bûtîbë vëina pati sogeb
dërbtë nuognç sunki darba ër, teik daug vargdama, dar tçp
þavingâ atruoda.
Milda, pabûgusi, kad par daug ëðsëliurðkiejë svetëmam
þmuogou, mitrç stuojuos nu sliesniuos pakrontës ë ðnekintuojou
davë soprâstë, kad nebtor daugiau laika so anou gaiðtë, nes tujau
pat tor keliautë i sava nuomuojema bûsta. Ole Martins ëð pradiû
nosëmënë, paleida lûpa, bet paskiau sosëtëmpë ë pasësiûlë Milda
palîdietë, tëkiedamuos dar bënt deðimti mënotu pabûtë ðalëp
naujuosës paþîstamas. Bet ta nesëdevë lîdama ë tekënuom
pasëleida tëisç i kalna, nuorëdama kuo tuoliau oþ nogaras palëktë
nepaþîstamouji norvega.
***
Pu përmuosës „vaidëlutës ër vikinga“ paþintëis praçjë dvë dëinas.
Ole Martins, notaikës pruoga, pastuojë Mildâ kieli, kumet ana vakarë
ëð sava darba viel piedëna nomëi. Ðiou kar ta vîrëðks bova
atkakliesnis. Uns trumpâ pristuojë pri naujuosës paþîstamas,
ëðsëteirava, këik ana alguos gaun ëð darbdavë. Soþënuojës soma,
pasiûluojë anâ dvëgobâ dëdiesni oþdarbi. Dar prëdûrë, kad jeigo
Milda dërbs pas anou, anâ tëkrâ nebrçks nuomuotëis pastuogës,
nes galies gîventë tamë patemë nomë, katrou daþîs. Paskiau
oþsëmënë, kad anuo atuostuogu nomielis îr oþ puoruos ðimtu
këluometru nu Brumundalë, netuolëi Uosla esontiuo Ðiaurës jûras
îlonkas salelie. Milda tuoks duosnos ë net ruomantëðks pasiûlîms
smarkç soduomëna, nes anâ vësumet liuob patëktë nu kranta
veizietëis i akmënënës saleles Ðiaurës jûras fiordûs.. Vo ëlgâsis
Mjuosa eþers per kelis metus anâ jau bova nosëbuodës, nes
pardaug ramos, taikos ë nejodros. Tad Ole Mar tina pasiûlîms
darboutëis ë gîventë dëdëlç maþuo salelie dëdëlç vëliuojë, kad
anuo atsëþegnuotom, dëltuo Milda nosprëndë sorizëkoutë. Aiðko,
bûdama þemaitëðkas natûras, përmiau oþbëngë pradieta darba ër
tik paskiau leiduos naujuojë drauga veþama pri Ðiaurës jûras i
anuo atuostuogu nomieli.
Salelë nu kronta bova notuolosi par posontra këluometra. Tad so
katerio anou priplauktë netrokë nie dvëdeðimtëis mënotu. Plaukont
laivieli bangas vietrëjë i vësus ðuonus. Anû porslâ tëðka ont vërðaus,
skverbies par drabuþius pri kûna. Vërð vondëns staigçs ðuorâs
balðkies sûrs vies ë sava aðtromo par nenuora vertë ðëiptëis katerë
keleivius.
Nuors ë nejauki pasëtaikë keliuonë jûras kalnâs ër pakalniem,
Mildas truoðkëmâ ëðsëpëldë so kalno. Ana mëslëjë, kad sala bus
pëlka, vëin ëð plëka akmens bangû ëðskaptouta, vëituoms
pamarginta apsëneðosë þalvarë spalvuos kerpiems ë pablîðkosës
þuolëis stëibelçs. Bet vuos tik priplaukë artiau, pamatë, kad saluo
nimaþ netrûkst þalomuos. Anuos pakronties tarp berþû ë epuðiu
ësëspraudë kîðuojë aukðtë, ligi pat jousmëns ëðaugë papartç, katrûs
ë paugosem þmuogou bûtom bovë nesunkç pasëkavuotë. Oþ puoruos
ðimtû metru aukðtiausiuo saluos vëituo ont tomsç roduos
plînaukðtës, patemë vëdorie tarp rîðkç þaliuos augmënëjës ër
blonkiuos akmënû pëlkomuos, ëðdëdç pasëkielosi ðvîtiejë balta
truobelë so platë terasa i jûras posë. Tën, tuolomuo, kor jûra sosëbieg
so dongo, tëisç i vondëni leiduos varðkies spalvuos saulë, vësa

ûkanuoms apsëguobosi, skelbë aple artiejontë baltuosës naktëis
pradë. Aki stolbënous vaizdelis, veizontëis ëð terasas i þemës
pakraðti oþbrieþonti horizonta, smarkç sojaudëna Mildas ðërdi. Ligi
alkûniu apnuogintas anuos ronkas nokluojë þôsëis uoduos ðiorpis.
Vaizdû dëdîbës apstolbinta ana pasëjota esonti maþesnë oþ droskas
tropënieli, besërëtëniejonti ont stala platîbës, ër jauties kap nu vësa
pasaulë i èîðèio atskërta nosëdiejielë. Dëltuo, përma îspûdë staigç
prëbluokðta, sosërëitë i kamûlieli ligo jauns eþielis, atsëdûrës ont
kelë vëdorë prîðâs velniuonëðka dëdoma vësoreigë tekini ër baikðtç
jiemë laukë, kas bus tuoliau.
Ole Martins pagluostë Mildâ pieti ër tîluoms pasëtraukë i këta
kombari. Nenuoriejë atruodîtë ikîros a pardaug atkaklos, stëngies,
kad vëiðnie pamaþelçs priprastom naujuo vëituo. Tuoks anuo elgesîs
greitâ papërka Mildas simpatëjës. Ana pu keliû mënotu
patrepsiejëma ont vëitas paskiau liuovies panëkoutë, sovësam
atsëpalaidava ë noçjë apveizietë këtû noma kombariû,
pasëiduomautë, kor ë kuoki pluota rçks nodaþîtë. Pu keliuolëkas
mënotu ûkëðka bëndravëma so Ole Martino nejaukoma nelëka.
Tuoks bëndravëms padiejë îveiktë ë svetëmuos kalbuos barjera.
Nuors dâ jota, ka norvegëðkus þuodþius ëðsten so dëdëlio
þemaitëðko akcënto, tuo nebsëgiedëna. Vo ër naujiesis anuos
draugs, nuoriedams îtëktë svetëmðalç graþuolç, miegëna ëðmîktë
vëina këta þuodieli þemaitëðkâ. Abodoms kalbinis nemuokðëðkoms
anodo dâ daugiau soartëna, leida vës daugiau ë daugiau pasëtëkietë
vëins këto. Abodo ëðmuoka bëndrautë daugiau akim nei þuodçs,
pradiejë perprastë viens këta ëð posës þvëlgsnë. Þvëlgsniu kalba îr
nuognç îpatinga, nes anâ nerçk vertieju. Anuos ðvëisa ë jiega
panaikën bet kuokius sosvetëmiejëma barjerus. Þvilgsnis gal ë
oþmuðtë, ë i mëltus sotrintë, ë paniekintë, ë pagarbintë, ë pasmerktë,
ë pagluostîtë, ë meilës ugni pardoutë, ë oþjaustë, ë negailestingâ
parspietë, kad tau këts þmuogos îr palëkës toðti vëita. Bornuos
kalba vësa laba tier tik þvilgsnio parduodamu teigëniû kai koriû
detaliu, smolkmenu patëkslënëms, parîðkënëms. Tad Milda so Ole
Martino kou tuoliau, tou daugiau ëðmuoka sosërokoutë vësuoms
anû kûnu ë sielu pasiûlîtuom priemuoniem.
Vëina vâkara, ka vësa truobelë ëð lauka posës ër ëð vëdaus jau
bova pardaþîta baltâ, Milda siediejë mëgstamiausiuo vëituo –
terasuo ont soupamuosës krasës ësëtaisiosi ë veiziejies i jûras
posë. Ðiaurës vakarinis dongaus skliauts bova oþkluots paniorosçs,
tomsç pëlkâs debesim, dëltuo îlonkas vondou atruodë ligo bûtom
ðvëna prëpëlts. Viejë ðiauðamû bangieliu keteras pliauðkiejë i
pakrontës akminis. Pri truobelës paðuonës augosës poðëis galûnie
pritûposi, posiau pasëdejoudama kronksiejë noðiorosi varna. Aplinka
atruodë sluogi ër aðaruota... Daþîma darbâ pabëngtë. I anû vëita
bruovies neþënë. Ar Mildâ teks sosëkrautë rakëbuolus ë trauktë ëð
salelës këtor darba ëiðkuotëis, ar vës dëltuo notëks kaþkas nelaukta
ë tou patio maluonaus? I tus klausëmus vës nebova kam atsakîtë,
nes Milda truobelie tebkaraliava vëina. Ole Martins nu pat rîta meta
ëðplaukë i þemîna. Suostënie tvarkë biznë rçkalus ër vës negrîþa
atgal. Dëltuo Milda, anuo nomûs vëina pati ë be darba palëkusi,
jauties baisç nejaukç, ligo triuðielis, oþdarîts so ðonio vëinuo bûduo.
Nu garizonta lënëjës ligi nomelë terasas atplevena skanç sûros
paslaptingu tuoliu kvaps, bet vaidëlutç nebibova so kou leistëis
keliautë tën, ëð kor atsësmelkë ta vëliuonë. Salelie ëlguokâ
oþsëbovosi muotrëðka ligo ë truoðka laisvës, bet tou patio anuos ë
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baikðtëjuos. Nervus badë abejuonës: „Vo kas notëks tumet, kumet
Ole Martins ësvadins muni i laivieli ë noplokdîs atgal i þemîna, vo
tënâs, palinkiejës siekmies, apsësoks ë sogrîð atgal i sava
atuostuogu truobelë saluo vëins pats? Ðlîkðtesnës bûsenas,
musintâs, negalietom bûtë? Anei prërëðta, anei paleista. Tievâ tuolëi
oþ jûru, patis vuos sodor gala so galo. Vo èe, svetëmamë kraðtë,
sogîventinis begiedëðkâ ëðdavë, naujçsis draugs kol kas materialç
oþtëkrintas ateitëis garantëju nepasiûluojë. Daug nesëdîvîtiuo, je
Ole Martins, nesolaukës ëð monës kûnëðku saldomu kap padiekuos
oþ darba, mandagç atëdarîs lauka doris ë atsësveikins. Be rçkala
nemiegënau sosëtaikîtë so Vërgiu, gal dabar gîventiuo spakainç,
maþiau rëzëkoudama. Ar pruotinga muotrëðka svetëmðalçs
pasëtëkietom daugiau, kap savëðkçs? Dievë, bûk gers, neapleisk
monës, nedouk këtëms skriaustë.“
Tik pu vëdornaktë Ole Martins parplaukë atgal i sala. Milda jau
senç goliejë ë këitâ mëiguojë sava kombarelie. Ana, ëðgërdosi
sogrîþusiuojë þingsnius, soklosa, diel vësa pëkta oþsëtraukë
ontkluodë ont galvuos, palëkdama ëð pu anuos laukuon iðlindosës
kuojës. Tuoki kuomëðka vaizdieli ër pamatë naujçsis anuos
darbdavîs, kumet, trumpâ pabaladuojës i doris, posiau ðuonâs
ësliougë i Mildas mëigtamouji. Veinuo ronkuo ons laikë posbotelkë
norvegëðkas baltakës, varîtas ëð bolviu ër pagardintas krapâs, bei
vuoþkos pëina sûri, vo këtuo – apvîtusiu lauka kvietku buntieli.
Lauktovës uns padiejë ont stala ër, atçjës pri luovas, stabteliejë.
Stuoviejë gal mënota, gal daugiau. Nieka nesakë, tik tonkç ë baisç
karðtâ alsâva. Milda, ëðgërdosi Ole Martina atuodûsius, liuovies
vaidintë mëigtontë ë kîðteliejë smaila nuosçlë ëð pu ontkluodës. Ole
Martins vës dâ bova nedrousos. Stuovëjë ligo ëð medë ëðdruoþts
ðvënts Jurgis pakelie ë miegëna soèiauptë nevaliuom atsëvëiposës
lûpas. Milda palëngvelçs atsëkratë laukënës baimës, bet vës dâ
nedrousç nodelbë þvilgsni i sava kuoju përðtus, atsësiesdama ont
luovas kraðtelë. Toukart ðalëp ont luovas kertelës ësëtaisë ë Ole
Martins. Këik patîliejë abodo paskiau parsieda pri stala.
Pasësëdiejëms pri kukliû vaiðiu bëngies lëngvo apsvaigëmo ë
artëmesnë abodoms paþintë luovuo. Kûnâ atëtëka vëins këta, kap
ka atitink kirvis kuota, tad meilës gëismë abodo lëka kôntënë. Saulelç

patekiejos, kumet anodo atsëboda pu audringas naktëis, rouþavuos
abodo ligo elektras sruovies tompuomë, nepratardamë vëins ontram
ni þuodë. Kuoþnos minties taries pats so savëm. Anodoms
monuoluogâ tarposavie vëins nu këta smarkç skîries sava torënio.
Milda vës nedrîsa pripaþintë, kad ëð rimtûju krëta i aki vikingu
palëkuoniou ër padvejuodama minties vës tëik kûrë planus, kâp,
jeigo vëskas sosëklostîs palonkç, ana jimsës gaspaduorautë
atuostuogu truobelie bei aplink anou: kuokës kvietkas dëigs, kuokës
kompuozicëjës kors ëð sausû ë rîðkiuom spalvuom nodaþîtu sausû
miediu ðakû, kâp sava naujoujë meilë penies kugelio, viedarâs ar
kleckâs, kâp rîtmetçs þadindama kasîs anam nôgara, vuo kumet
anam ðërdës apeis nu suotë maista ë puonëðka gîvenëma, atgaivins
anou þemaitëðka cëbolînë.
Ole Mar tinas tou tarpo savës tçravuos, ar ne par grobos
pasëruodë besous trapç pabaltëjietç, a vîrëðka graþoma anam
neprëtrûka, ar ana patëks anuo tievams, ar uns patëks anuos
tievams, a bûsëmuoji draugë tonkç nuories lonkîtëis sava gimtënie,
a po kuriuo laika ana nepalëks tuoki pat atðiauri ë grubi, kap anuo
bovosi þmuona.
Vo abodom, prið ëðtaront përmûsius rîtmetënë pasëlabënëma
þuodius, këla vuos ne vëins ë tas pats klausëms... Mildâ: „Kas bus
vedoms kûdikis, jei tuokë solauksiau – nuorvegs a þemaitis?“ Olç
Martinou: „Kas bus vedoms kûdikis, ka anuo solauksiau – nuorvegs
a pabaltëjietis?“ Klausëms bova tuoks nepatuogos, kad anodo nei
luovuo goliedamë, nei paskiau atsëkielë nedrîsa anuo ëðtartë balso.
Tçp prasëdiejë përmuoji tëkruoji bëndra anodoms gîvenëma
dëina. Pu mienesë Ole Martins Milda sopaþindëna so sava tievâs.
Pu posmetë Milda bûsëmouji vîra atsëveþë i Skouda kraðta
paruodîtë sava tievams ë bruolâtiou. Dar pu posmetë muotrëðka
pasëjota esonti nabvëina... Bet ligi tuo laika abodo bûsëmëijç tievâ
vës dar tçp ër nebova ëðsëaiðkënë, vo kas bus anodoms kûdikis,
atsëradës ëð bëndra vikingu ë kurðiu vaidëlutiu palëkuoniu kraujë.
Vo ër anam gëmos i ðiou klausëma nebova atsakîta. Gëmë sûnos,
katrou pakrëkðtëjë Juona Eisteina vardo. Maþîlis, solaukës trijû
metieliu, jau rokavuos maiðîta Lietovuos þemaitiu ë Norvegëjës
bukmuola tarmë. Ër gal tik tumet, kumet oþaugs, uns pats sogebies
atsakîtë i klausëma, kas îr uns pats ër kas bebus anuo patëis vakâ,
jeigo anus pagëmdîtom Uzurpaduora, këlosi ëð Meksikas?

Þemaitëjë. Mukienës Danutës
portëgrapëjë

