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KAZIÛNËS
ÞANATVË
DÞERVIENË T E K L Ë

Kaziûnë soðlavë i krûvelë pëktþuolës, sodiejë anas i kreþi ër
nuneðë oþ tvar ta, kor kiepsuojë povënë kopëta. Tuoks bova anuos
þmuogaus Bladisluova pariedîms – kas gal sopûtë, lai krûvuo ër
pûn, pakuol pavërs i joudþemi. Anou paskou galiesi nauduotë
kap trâða.
Kaziûnës þmuogos bova pruotings ër tvarkings gaspaduorios,
nepavargstous darbëninks ër tvër ta ðeimuos galva. Anuo vëse
toriejë klausîtë, þënuomâs, ër ana pati. Ton ana bamaþ ketorësdeðimt bëndra givenëma metu ër darë, nuors kartâs ër lioub sojimtë
zlastës, kad ons nikumet nepamëslëj, ka ne vësë þmuonis gal
îveiktë tëik, këik ons. Dabar, çdama atgal i këima, pamëslëjë, kad
jau pavargst – tçp ër traukë pasiedietë ont soulalë oþ darþelë
tuoruos, ëðtëisos kuojës, nosvarënos ronkas, galva atriemos i
truobuos sëina, oþmerkos akis, veida atstatios paskotënems vasaras spindolems.
Kaziûnç tëka siedietë oþsëmerkos, kumet akiesë tavarava vësuokës spalvas, pradedont geltuono ër bëngont lelëjavo. Spalvûm
luopelç keities, dëdiejë ër maþiejë, mërgiedamë tâ aiðkiau, tâ blonkiau. Tas margoms kartâs ruodies panaðos i þîdontë pëiva, kartâs –
i mergautënës sëlkënës soknës raðtus. Aple tus sava regënius muotrëðka niekam nepasakuojë. Kaþën, ar vësûm akis tçp ëlsas? Je ne
vësûm, dâ anon dorno gal palaikîtë. Vo ër rçkala nier vësëms tuokius niekus pasakuotë. Anâ patç tëi margomâ bova maluonë, gîventë netrokdë, grçtiau ontrçp – padiejë prasëblaðkîtë; sekdama spalvûm mërgiejëma, lioub oþmërðtë kuoþnuos dëinuos rûpesnius.
Dëinas, dëinas... Anuos slîda grçtâ, ligo vondou, mosiet dël
tuo, kad nu tomsuos lig tomsuos darbûm netrûka. Kaima muotrëðkas gîvenemë laisvuos mënotas nebova, tik spiek soktëis. Atsëkielç so auðro – rûpinkës gîvuolçs, vërk posrîtë vîrou ër vâkams,
apgerbk nomus, puo tam posrëstë biek i laukus, darþus, pri ðëina,
rogiûm ar vasaruojaus. Vakarë, nomëi griþos, tëi patis þîgç kap ër
rîtmetie. Luova pasëiki paskotënë ëð ðemînas, kumet vësë îr somëgën. Gerâ, je krinti i mëiga kap i vondëni, vo kar tâs mëigs
pabieg – anon nobaida gelontës ronkas, îskaudosi nogara ar kuoki
nuors mëslës aple negerus dëinuos notëkëmus, ar kuoks ðërdi
oþgavës þuodis... Bet rçk mëgdîtëis, këtçp neatlaikîsi bûsëmuos
dëinuos darbûm. Kuokiuoms nuors paðalëniems mintims, prësëmënëmams valë doutë galiesi îprastus darbus dërbdama, kumet
ronkas patës þëna kap jodietë.
Kaziûnë bova antruoji doktie dëdëlie Daubara ðeimuo. Terp sava

rodakiu sesërûm ana ëðsëskîre tou, ka toriejë þalës akis. Matît,
puondëivalis somaiðë tieva akiûm mielënoma so mamalës rodomo ër ëðçjë tuoki nevatna spalva. Vo ðçp jau bova panaði i muotina – smolki, mitri, kontri, tîki. Naþënë, ar oþ tîkoma ër paklosnoma,
ar oþ tas þalës akis tievs anon mîliejë daugiau oþ këtas doktëris. Tik
kou ta meilë bova paruoduoma? Kartâs galvuos pagluostîmo, kartâs
maluonesnio balso ar þuodio, kartâs pagîrëmo svetimëms gërdont.
Bet mergâtë nikumet nesëpoikava tou prilonkomo. Nepatëka anâ
tieva puomiegis ëiðkuotë draugû pri posbotelkës ër anuo nuors
vësus kamandavuotë, kartâs, mergelës sopratëmo, – sovësam
nepruotingâ. Kaziûnë daugiau glaudies pri muotinas, katra anâ bova gîvenëma pavîzdîs vësa omþio. Ëð anuos paveldiejë kontrîbë ër
sosëtaikîma so vësâs vargâs, muokiejëma soëiðkuotë kuokë nuors
ëðeiti vësuos bieduos, omþëna rûpesni vësâs vâkâs, vësâs þmuonëmis, vësâs gîvâs sotvierëmâs.
Mëslîdama aple sava dalë, Kaziûnë jautë, ka negalietom skûstëis, kad anâ îr bluogâ. Kon tën ër ðnekietë – ni ëð tuola nepalîginsi
so mamalës gîvenëmo. Vîra ana gava ne pëjuoka, ne slunki, bet
kontrîbës anâ ër nuolaidoma reikiejë dëdëlç daug, kad gîvenëma
nedrustom barnç. Laimë, kad pati daug darbû muokiejë ër greitâ
lioub anus nodërtbë – priprata pri tuo nu vaikîstës tarnaudama pas
svetëmus. Kap ër këtas biednûm þmuoniûm mergâtës ni deðimtëis
metu nesolaukosi svetëmus vâkus pradiejë kavuojë. Nu ketoriuolëktu jau bova posmergë, nu septîniuolëktu – merga. Gerâ, kad anâ
pavîka papoltë pas pruotingas gaspadënës, katruos ëðmuokë vësûm muotrëðku darbûm: skanë douna keptë, mçsa sosûdîtë, deðras padarîtë, verptë, austë.
Vëinâs metâs patemë parapëjës pakraðtie pradiejë tarnîstë pas
stombi ûkëninka Juonëka. Þemës ons toriejë daug, tik ana bova aplçsta.
Ta þemë bova gera ër anuo toriejë derietë vësë pasielç, bet muolingas dërvas bova aptekosës pëktþuoliems, tad dëdëlçs derlçs Juonëks nesëdþiaugë. Somdënems pjûtës lioub bûtë sunki. Rogç ër vasaruojos bova pëlnë osnûm, gauriu, ðonramoniu ër këtuokiûm „kvietku“, tad sorëðtamë rogiûm piedë ðiaudûm kartas telioub bûtë tik
posë. Alë dërvas lioub bûtë platës, tad prikoltë gaspaduorios liuob
nemaþâ – oþteka ër ðeimînâ ëðmaitintë, ër gîvuolems, ër torgou.
Tûs nomûs, senuovëðkuo truobuo dom galâs, gîvena tik soaugën þmuonis, svçkë, dëktë, vësëms darbams tinkamë, – abodo
gaspaduorë, do sûnâ baveik vaikiu omþiaus, ër doktie, ðeðiuolëktus metus oþkabënosi. Tûm nomûm dar laikies ër jauniausis gaspaduoriaus bruolis, katros muokies Kaunë „ont agranuoma“. Ons
lioub pasëruoditë tik vasara ër par dëdliuosës ðvëntës. Kaziûnë
përma karta anon pamatë tik par Velîkas. Toriejë pripaþintë pati
sau, kad vaikis dailos, maluonos ëð veida ër apsëejëma. Oþ sava
bruoli augomo ons bova aukðtesnis. Bet nikuokiuos mëslës aple
ton, kad ana galietom tam jaunëkâtiou i aki krëstë, mergâtë neîsëlçda.
Ons bova gaspaduoriaus vâks, miesta puonâtis, vo ana – somdënie, þënonti sava vëita. Tik vasara, kumet puonâtis Aduolis parvaþiava pas bruoli ont ëlgesnë laika, mergâtë pastebiejë, kad îr anuo
akëmis ganuoma. Par vakarëni mëlþëma ons vës lioub pasëtaikîtë
ont pëivas takûm, bûk tatâ netîèioums. Tâ paðnekins, tâ pasësiûluos viedra paneðtë.
– Narek, að pati, – gînies merga, bet ons neklausë.
– Þënau, kad par dëina laukûs dërbâ. Ronkas îr pavargosës.
Kas èe mon atsëtëks, je bëðki tamstâ padiesio. Að ðëndëin sunkç
nedërbau.
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– Kon pasakîs gaspaduorç, matîdamë,
kad tamsta merguos darbus pradedi dërbtë.
Mon ëðmetënies, kad slinka pasëdariau, –
lioub atsëkërtë Kaziûnë, pakielosi i anon sava þalës akis.
– Je bars, pasakîk monëi. Að jau þënuosio, kâp anëms paaiðkintë, – juokdamuos
ðnekiejë jaunëkâtis.
Tçp dëina ëð dëinuos ons vës lioub maiðitëis ont Kaziûnës takûm. Kartâs ni neðnekëna, tik vîpsuojë akis îsmeigës. Vo kartâs
ër kalba lioub pamiegintë oþvestë.
– Sakîk, mergelë, dël kuo tava akis
þalës? Ni pas vëina þmuogo tuokiûm nematiau.
– Negalio pasakîtë. Kuo neþënau, tuo
neþënau.
– Rasiet muotina ar tievs îr þaliaakis?
– Ne, tieva akis mielënas, vo mamas
rodas.
– Matît, anoudo dëdëlç meilç spalvas somaiðë, kad tau tuokës akis paduovënuojë.
Kaziûnë, tou ëðgërdosi, tik parauduonava ër, këitâ soèiauposi lûpas, sproka nu vaikë. Bet tas sekiuojëms ër ðnekënëms anon
trëkdë. Vakarâs, atsëgolosi këituo luovuo,
parkratëniejë galvuo tû sosëtëkëmu mënotas. Pagava savi, kad tëi sosëtëkëmâ vërpën anuos ðërdi. Kam gal bûtë nemaluono,
je matâ, ka patink. Bet ana pruota toriejë

oþtektënâ, ka soprastom, kad nier kuo vëltëis ëð tuo sekiuojëma. Mergâ jau çjë dvëdeðimt tretë metâ – jau ne pëimenëis omþios. Vîru draugëjës ana nikumet neëiðkuojë, i nëbrës ër gegoþënës nelakstë. Tad ër
nepasëtaikë, kad kas nuors ëð vaikiu
ëiðkuotom anuos prilonkoma. Rasiet dël tuo,
kad neleda niekam kabënietëis. Rasiet, ka
tarp jaunûm par daug rimta bova. Bet Adolë
apsëejëms atruodë këtuoks. Ons tik veiziejë ër ðnekëna, ni përðta neprikëðdams. Matît,
tas ër drumstë anuos ðërdi.
Prasëdiejë ðëinapjûtë. Adolis karto so
vësâs darbavuos pëivuos ër laukûs. Kaziûnë so gaspaduoriaus doktërë Levusë kiauras dëinas lioub pralçstë pri ðëina. Vëskas
bova vësëms ont akiûm, nieks negaliejë îtartë, kad Adolis so Kaziûne tor kuokius rçkalus. Nikuokiûm rçkalûm nebova, bet anoudo abodo þënuojë, kad îr gerâ vëinam këta
matîitë, gërdietë balsa, retkartçs kuokio þuodio parsëmestë, paveizietë vienam i ontra,
nusëðvîpsuotë pamatios. Tëi jausmâ trumpëna dëinas, lëngvëna darbus. Kaziûnë, vakarâs atsëgolosi lioub jaustëis laiminga. Tçp
praçjë ër rogepjûtë, ër lënaruovis. Vëina pavakarë, çdama mëlþtë, Kaziûnë pasëjiemë
kreþi. Karvës ganies pri guojelë, Ðarkënë
vadënamo, katramë tuokemë metu laikë
lioub gerâ augtë grîbâ. Mergâtë nuoriejë
pagrîbautë – këik èe troks nobiegtë lig berþûm, puo katrâs nikumet netrûka rauduonëkiu. Bagrîbaujint pri tûm berþûm netëkietâ
atsërada Adolis. Mergâtë sostuojë – bova
geruokâ nostebosi ër somëðosi.
– Ruoduos, kad nedþiaugîs, Kazelë, èe
moni sotëkosi? Bet to dþiaukis, dvëjou
grçtiau grîbu kreþi pririnksiau. Að nomëi parneðio. Tava ronkas jug viedrâs oþimtas, –
pajoukava vaikis.
Kaziûnë sosëzgrëba.
– Þënuomâs, gerâ, kad tamsta sotëkau.
Tëkrâ ka vëinâ vëskon paneðtë bûtom
prëklç, – pasakë ligo niekor nieka. Tad abodo vâkðtiuojë po berþîna, kuoþna karta apsëdþiaugdamë, kuoki daili rauduonëki radën. Grçtâ kreþis bova pëlns, ër mergâtë
jau taikies çtë pri mëlþëma.
– No matâ, kâp grçtâ pririnkuov. Bus
skani veèerë. Vo dabar sostuokev. Matâ,
að jau senç nuoriejau tavi vëina sotëktë.
Torio tuokë duovënelë – nuorio atëdoutë
tavëi atmënëmou.
Adolis pasërausë ðvarka këðenie ër sogniauþtuo ronkuo kaþkon ëðtraukë.

– Ëðtëisk i moni kairë ronka ër oþsëmerk, – papraðë dëdëlç rimtâ.
Kaziûnë ëðtëisë ronka, bet neoþsëmerkë. Rasiet përma karta nu anûm paþintëis
jaunëkâtis sojiemë anuos delna i saujë ër
ont bavardë përðta ontmuovë þëida. Kaziûnë parauduonava kap këbërkðtës, atëtraukë ronka ër nuoriejë þëida nomautë. Bet
Adolis sogluobë anuos përðtus ër ronkas
nebipalçda.
– Matâ, Kazelë, puo nedielës að ëðvaþiousio i miesta. Graþi mon bova ði vasara
tievûm nomûs dël tuo, kad radau èe tavi.
Bet ëðvaþioutë rçk, vo kas bus po metu,
nieks neþëna. Kaþën, ar dar rasio tavi èe.
Kaþën, ar pats beatvaþiousio...
– Negalio að ëð tamstas priimtë tuokiuos
duovënuos, – soðnëbþdiejë mergâtë.
– Dël kuo tatâ? Að tëkiejaus, kad neso
kou nours nosëkaltës prið tavi. Jug tçp taikiaus vësa vasara neoþgautë ër neëskaudintë. Sakîk, ar mon nepavîka?
– Pavika... – atsëdoksiejë Kaziûnë, pakeldama i Adoli sava þalës akis. Anuos bova pëlnas aðaru.
Vaikis apkabëna anon par petius ër priglaudë pri savës.
– Matît, nepavika. Privariau tavi lig aðaru. Je nepriimsi mona duovënelës, tçp ër
mëslîsio vësa gîvenëma. Ar to tuo nuori?
Mergâtë jota, kad anuos ðërdës îr tuoki
pëlna, ka gal ëððuoktë ëð vëitas.
– Nanuorio... – soðnëbþdiejë, kniausdamuos i vaikë pieti. – Pajimsio...ër dþiaugsious, ër sauguosio kap prisëmënëma. Tuokë
gera þmuogaus kap tamsta að dar nebovau
sotëkosi. Diekou, – pasakë atsëtraukdama
ër paveiziedama i duovëna. Þëidelis bova
siauros, ëð balta metala, so þalë akelë.
– Diekou, – pasakë dar kar ta, deðënë
ronko pabraukdama par sava driegnas akis.
– Vo vo, dabar daug geriau, – nosëjoukë
Adolis. – Tad ar nepiksi ont monës, Kazelë,
je dabar pagluostîsio tava galva?
Ër, nelaukdams atsakîma, notraukë nu
galvuos koskelë. Pelënëne plaukâ, sosoktë
i kouda, eðsëskledë ont petiûm. Vaikis
delnâs gluostë mergâtës plaukus, negaliedams atëtrauktë akiûm nu anuos ëðkaitosë
veida, oþmerkû akiû, tëisiuos nuoselës.
– Ak, Kazelë, Kazelë, to ër pati neþëna,
kuoki esi graþi, – ðnëbþdiejë ons tîkç, glausdams lûpas pri anuos bornuos. Kaziûnë kap
(Nukelta i 66 p.)
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þaibs notvëlkë. Ëðsprûdosi ëð anuo kliebë, noliekë pri karviu...
Tëi vaizdâ ne vëina karta lioub ëðplauktë ëð atmintëis, oþvës
dabar, kumet vâkâ jau bova paugën ër anuos rûpesnç somaþiejën.
Þëideli ana tabtoriejë. Ons goliejë kuomuodas stalèë kertie, sosokts i apnerta nuosëni. Kol dar bova naþanuota, kelis kartus ontsëmuovë anou çdama i Kartënuos atlaidus. Apsëþanëjosi pakavuojë nu vîra akiûm. Jug pamatës paklaustom – kor gavâ? Maloutë
nenuoriejë, vo teisîbës sakîtë nematë rçkala. Adolë daugiau nebmatë. Pabëngosi metus pas Juonëkus, ëðgërda, kad Kartënuo îr
steigamë ðeimëninkiu kursâ. Tad oþsëraðë i anus, mëslîdama: „Jau
dvëdeðimt ketvërtë oþstuojë, matît, seno mergo lëksio. Vo gaspadënavëma ëðmuokosi, rasiet, pristuosio kuokiuo klëbuonëjuo ar
dvarelie. Baguotûs nomûs gaspadënë vësumet ir rçkalinga.“
Mëslëjë kap i vondëni veiziedama. Jug Kartënuo konëgava tëkros anuos diedë – tieva bruolis Ëgnacos. Gaspadënë ons toriejë,
bet jau geruokâ sosenosë. Kuo gera, pana Duomëcelë ër pakëða
prabaðteliou mëslë prëjimtë Kaziûnë i klëbuonëjë. Gërdiejosi ëð
varguonëninka patiuos, kad ta mergelë muokuos kursûs, katrëi
vikst ðpëtuolie. Matâ, vësuoms miestalë davatkuoms oþkliova anuos
pavardie – Daubaralë. Tad ar nebûsënti ana mûsa klebuona gëmënie. Je tçp, ër diel oþdarbë derietëis nerçks. Gîventom sau pas
diedë klëbuona, bûtom pagalbëninkë panâ Duomëcelç ër pati daug
kon ëðmuoktom, tvarkont klëbuona gaspada ër patarnaujënt
muokîtëms, vuoþnëms þmuonëms. Tad vëina sobata puo pëitu Duomëcelë atsëvedë mergatë paruodîtë klëbuonou. Tas atkëða ronka
paboèioutë, paplekðnuojë par þonda.
– Tatâ bûsi Pëlîba doktie? Þënau, kad ons augën dëdëli polka.
Katra ëð eilies esi ër kou vardo?
– Eso ontruoji doktie, vardo Kazëmiera.
– No, no, graþos vards. Vadinsem tavi Kaziûnelë.
Tçp prasëdiejë anuos tarnîstë klëbuonëjuo. Dabar, prisëmindama anon, Kaziûnë joukies ëð sava diedës ër panuos Duomëcelës.
Bet përmuoms tarnîtës savaitiems nikuoks jouks nejiemë. Duomëcelë pasëruodë besonti bjauriuos maduos. Kap mergâtë bestuoruojies, nikâp panâ negaliejë îtëktë. Ana bova nebjauna, kaþkumet
rasiet ër nebjauri, vo dabar aptokosi, aprokosi, praþëlosi. Klëbuonëjuo anuos nieks nemîliejë, vësë prisëbëjuojë zîzëma, barëma ër
skundu prabaðteliou. Pana nu përmuos dëinuos pradiejë neapkëstë
Kaziûnës jaunîstës, vëkroma, spartoma, kontrîbës. Kon mergâtë
bedërba, vëskas bova negerâ, nuors prið kelës mënotas pati gaspadënë anou lioub bûtë pamuokiosi tçp dërbtë. Vës lakstë pas prabaðèio skûstëis, kad anuo gëmënaitë îr prasta darbëninkë. Prabaðèios anuos kalbûm nejiemë i galva.
– Jug pati anon sosëëiðkuojç, tad ër dþiaukis. Tëkriausç ba
rçkala mergâtë griauþi? Kon bruolis pamëslîs, je anon ëð tarnîstës
ëðjiesi? Çk puotëru kalbietë nezîzosi.
Kuoþna nedieldëini pu pëiti, i katrus lioub papoltë ër svetëmûm
konëgûm, kuokiûm apîlinkës dvarpuoniu ar miestalë puonu, diedë
konëgs gëliuos sava jopas këðenies lioub atrastë kelis piningus.
Retkartçs tën lioub bûtë pënkë lita, kartâs – do, bet daugiausç –
cëntâ, matît, parapëjuonu par Mëðës somestë. Laukta atlîgënëma
oþ sava darbus Kaziûnë negava, matâ, dël tuo nebova sotarta.
Vasaras pabonguo vëina ðvëntadëini puo pëitu ana pasëpraðë

diedës, kad iðlçstom aplonkîtë tievus. Maþëisëms bruolems ër sesërims pas bagamazninkus nopërka pu vëina ëlga saldaini ër laukûm takâs noskobiejë i gimtoujë suoda. Nomëi atrada mamalë so
smolkmë. Jauniausis bruolâtis jau bova ketvërtus metus îkabënës,
seseris Vëktë ër Manelë dar maþas, dar pri nomûm, vo këtë jau
sava gîvenëmus toriejë. Vîresnëijç bova þanuotë, sesou Muortelë
vëinuolînë, vo lëkosëijç kor kas pas þmuonis ëðsëbarstën. Tieva,
kap ër vësumet ðvënta vakara, nomëi nesotëka – bova ëðkeliavës
i sosiedus. Sava givenëma ër darba pas diedë aptarëniejë so muotinelë. Daubarienë matë, kad doktie papëlniejosi, iðskaistiejosi, bet
kaþkuo nelinksma, tad netroka soþënuotë dël kuo. Kaziûnë goudies,
kad geriau bova pas ûkëninkus darboutëis. Kad ër sunkç, bet þënâ,
kon dërbtë ër kâp dërbtë. Þënâ, kad oþ sava darba gausi, këik îr
priþadieta. Vo èe vës ûdëjema kuoþnamë þingsnie, vës barama
neþënë oþ kon, tor këntietë panuos Duomëcelës zîzëma, pamuokslus ër paðaipas. Ar oþdërbs kon nuors metu galë – naaiðko.
– Vo kas tavi tën prirëða, vâkâli? – atëtarë muotinelë. – Sosëëiðkuok diedë ër pasëðnekiek ont dvëjûm akiûm. Pasakîk, kad
pabûsi lig Kaliedu, vo puo tam ëðçsi – ëiðkuosi këtuos tarnîbas.
Pasetçrauk Kartënuo, rasi kuokëms puonams gaspadënës rçk. Jug
daug kuo esi ëðmuokosi.
Atgal i Kartëna mergë ëðskobiejë pralinksmiejosi. Nutarë padarîtë tçp, kap mamatë pamuokë. Bet tuo ana nebsospiejë. Mata,
Duobëls Bladisluovs ëð Narvaiðiu, jau somëtës vaikis, trëjûm deðimtiûm solaukës, nosprëndë þanintëis. Tçravuos paduoriuos mergelës, kad ër ëð biednûm, tik kad bûtom darbðti ër daili. Svarbiausç, kad bûtom apveidi, kad negimtom vâkâ dëdëliem nuosim,
kap ka bova anuo patëis gëmënie. Je þmuogos ëiðka – vësumet
rond. Suoduos davatkas lëipë novaþioutë i Kartënas baþninèë ont
onkstivûju Mëðiûm, ka pamatîtom konëga gëmënaitë – klebuonëjës tarnaitë. Vaikis tçp ër padarë. Kaziûnë meldies klaupkuo, neîtardama, kad ëð ðuona anon apveiz kaþkuoks vîrëðks. Bladisluovs,
paspuoksuojës ëð artiau, nutarë, kad ëð veida ër stuota mergelë îr
tinkama. Pasëtçravës aple anon daugiau, soþënuojë, kad îr pasëmuokiosi gaspadënautë, kas anam tçp pat dëdëlç tëka. Tad, sosëtëkës sosieda Kokolski, papraðë sovestë anon so tou mergelë.
Paþintës bova paprasta ër nesunki. Kaziûnë Bladisluova prisëmënë dar ëð tuo laika, kumet tarnava pas Juonëka. Kaþkoriuo kûlëma talkuo pastebiejë ton vîëðka – aukðta, stombi, joudbrova, vësumet basëðvîpsonti. Anon gaspaduorios pastatë pri kolamuosës stala
oþ leidieji. Merga þënuojë, kad ton darba galiejë patëkietë tik rimtam ër pritîrosem vîrou. Ana pati toukart dërba ont stala – karto so
këto motrëðko pjaustë piedûm rîðius, pasklçsdamas nekoltus rogius, kad leidiejou bûtom lëngvç anus pastumtë i kolemuosës nesrus. Þënuomâs, pri tuokë darba ons mergâtës nepatiemëjë – ne tas
bova galvuo. Kaziûnë tumet pamëslëjë, ka uns jau îr þanuots vîrs.
Bladisluovs ër dabar dontûm neoþkalbëniejë. Paklausës, kamë
gîven tievâ ër kâp rastë kieli i tus nomus, papraðë:
– Rasiet galietomi, mergelë, këtuo sobatuo parbiegtë nomëi.
Atvaþiousio so përðlio.
Nedielës vëdorie Kaziûnë rîþuos papraðitë Duomëcelës, kad
sobatuo anon ëðlçstom pas tievus.
– Dar kon ëðsëmëslîsi! Sobata îr darba dëina – tumet anuo
oþvës daugiausç. Rçks pakajus ëðplautë ër atlaidûm pëitams pasëruoðtë. Niekor nçsi. Ontra vertos, kas tûs tava nomûs sogriova,
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kad pasëneðç liektë nç ðiuokio, nç tuokio laiko? – neëðkëntë nepasëtçravosi pana.
– Pas moni ton dëina përðlç atvaþious. Jau îr sotarta.
Pana Duomëcelë ëð dîva i stolpa pavërta – pradiejë þiuoptiuotë,
ronkas i vërðo këlnuotë. Ta þënë anâ bova tuoki netëkieta ër nesoprontama, kad negaliejë rastë ni vëina þuodë tam sava nostebëmou apsakîtë.
– Përðlç... pas tavi... tuokë sosna... pëimenë.. Ar bënt þënâ, këik
metu tori?
Kaziûnë, tou ëðgërdos, jouks sojiemë. Pati nosëdîvëjë, kad gaspadënës neëðsëgonda.
– Metu torio tëik, ka jau tëkrâ ka galio þanintëis. Jau dvëdeðimt
ketvërtë oþstuojë. Je tamsta monës neëðlçsi, diedës papraðîsio.
Plasteliejosi ronkuoms par ðuonus, bombiedama Duomëcelë
pati ëðskobiejë pas klëbuona. Tas tik nusëðaipë ëð gaspadënës
pasiotëma.
– Ne vësas muotrëðkas tor davatkuoms lëktë. Jug kam nuors
rçk ër vâkus augintë. Je Kaziûnç taikuos paduoros vîrs, lai çn oþ
anuo. – Ër pats noçjë pasëðnekietë so mergâtë.
Þënuomâs, nomëi ons Kaziunë ëðlçda, tik prisakë, kad ðliûbavuotomës Kartënuo.
Përðlîbas praçjë sklondç. Veselës nekielë, tad ër ðliûba neatëdieliuojë. Tik rekiejë palauktë, pakol oþsakâ ëðçs. Nedielës diena jauna puora Kartënas baþninèiuo suvënèevuoje diedë klëbuons. Oþ
ðliûba pajiemë 39 litus so cëntâs. Vo po Vësûm Ðvëntûm Kaziûnë
jau bova vîra nomûs. Kraitë nu diedës klëbuona gava do aulius
bëtiûm ër sena, kërvarpu sogriauþta kuomuoda. „Èe oþ tava darba,
Kaziûnelë“, – paskelbë diedë, ëðlîdiedams anon i vîra nomus. Pana
Duomëcelë stuoviejë tîliedama, rûgðtâ ðvîpsuodama.
***
Kaziûnë, siediedama pri truobuos sëinas, pati ðvîpteliejë, prisëmënosi ton dëina. Vëskas tçp senç praejën, kad pëktoma tâ senâ
panâ jau nebjautë. Jug ton dëina, isëkëbosi i vîra paronkë, ana bova

linksma ër laiminga. Gîvenëma saldîbës negaliejë pagadintë rûgðta senmergës ðvîpsëna.
Vo a saldë bova tëi þanatvës metâ? Vësuokëi... Dþiaugies dvëm
svçkuom, dailiuom, doktëreliem, katruos atsërada vëina puo këtuos. Ër tou patio laiko jota, kad vîrs îr nekontëns... Rçk sûnaus.
Baveik metus nebëiðkuojë ons sava patiuos, îsëtaisë mëiguotë
kamaruo. Kaziûnë bëjuojë tçrautëis, kas îr? Negi ons dabar kaltën
anon, kad sûnaus nepagimdë? Ar neoþtenk anam pruota, kad muotrëðka tuo nepasërenk. Kon Dëivalis doud, ton ër pagimda... Muotrëðka sunkç atsëdoksiejë. Ne, vîrs anâ neëðmetëniejë. Ana bova
tûm nomûm darbëninkë, toriejë daugîbë pareigûm ër oþsëjiemëmu, katrus lioub sosëgalvuotë pati arba abodo so vîro. Ër reikiejë
vëskon sospietë. Navalë bova sosërgtë, pavargtë...
Prisëmënë siediedama aiðkë ër ton ðalta þëimuos nakti, kumet
tomsemë dongou baltava jauna mienesë skëltës... Dîvu dîvâ bova
tas, kad anuos þmuogos atsërada ðalëp luovas ër ni þuodë nesakës
îsetaisë ðalëp anuos puo patëlâs. Parmëiguoje so patë kap so muotrëðko kelis kartus, pakuol ana pasëjota sunkomë. Ðin karta gëmë
sûnos. Kaziûnë vîlies, kad vîra elgesîs pasëkeis, kad ons bus anâ
meiliesnis, linksmiesnis, nuories so anou pasëðnekietë, pas gëmënës kuoki karta novaþiuoë so vëso ðeimîno... Bet nieka tuo nebova. Ni i kuoki þmuoniûm soçjëma noçtë negaliejë anuo priokatîtë.
Liuob lonkîtëis tik bodînies ër pagrabûs.
Tuokë pat mado Kaziûnë sosëlaukë dar dvëjûm sûnûm. Tad
dabar auga ðeimînuo tris bruoliokâ duobëliokâ – Vincos, Levuons
ër Vladoks.
– Ak, Vieðpatie, – atsëdoksiejë muotrëðka, mëslîdama aple
sava givenëma, – grieks bûtom skûstëis tâs þanatvës metâs. Jug
matau, kâp vargst aplinkou sosiedës, katrûm vîrâ îr pagerou, pri
darba neokatnë. Moni nu tûm biedûm to apsauguojç. Tad diekou Tau
oþ ðin ðëlta vakara ër ramë puoëlsë valonda.
Jau laiks bova ër karvës mëlþtë. Tad, pakëlosi nu soulelë, noçjë
viedru pasëjimtë...
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