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L ITERATÛRA

VAKARS
T E K L Ë DÞERVIENË

– Verelë, pavadink vaikiokus pri veèerës, – lëipë muotina, pëldama ëð katëlâtë vërala i dëdlëiji bliûda.
– Duomë, Leksi, Kazë, Ontë, – ðaukë mergelë, atsëstuojosi
premënies tarpdorie, – akðënkët i truoba konkuolînës sriebtë.
Bruolç natroka parliektë pri stala.
– Apëntâs konkuolînë, – bombiejë Duomë. – Galiejëtav ëðvërtë naloptûm bolviu so mërkalo.
– Ë kad kresnu mërkalë bûtom daug, – pridûrë Leksis.
– Naniauzgiekët, sriebkët, kas î padouta, – atsëkërta sesou.
– Vuo kor Ontelë? – pasësgeda muotina.
Dar niekam naspiejos paaiðkintë, i truoba parbiega maþasis
bruolâtis, gailç aðaruodams.
– Kas tavi baëðtëka? – sosërûpëna muotina. – Benë apvërtâ?
– Ne, vapsa ikonda i þonda...
– No jau, no jau, – goudþiuojë maþouji muotina, kvartûga kertë
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ðloustîdama nu bornuos smorglius ër aðaras. – Rasiet koisis a
skrozdës? Ëð kor vakara laikë galiejë vapsa atsërastë?
– Bet ka baisç skaud, – nikâp nanostuojë guokèiuotë Ontelë.
Muotinelë nosëvedë nalaimieli artiau pri longa. Rçk paveizietë,
a þonds nasopota.
Je vapsa, dar ër gelouni galiejë palëktë. Þondielis bova parauduonavës, pabrinkës.
– Kelms anon þëna, rasiet ër vapsa, – suabejuojë. – Mosiet,
puo þuolë valuojçs?
– Ne, vaðuoklius skabiau, – viel palçda dûdas Ontë. – Aptverk
þonda – baisç skaud.
– Gerâ, gerâ, aptversio, tik përmo pavalgîk. Ë kuo to i tus vaðuoklius lendi? Jug matâ, kad þalë tabier. A jau oþmërðâ, kad pëlva
nu anûm skaudiejë?
Ontë viel pradiejë aðaruotë:
– Að tik rauduonus tavalgiau. Potras nanuoro. Ëðvërk mon kiauði. Jug matâ, kad sergo.
– Kiauði ëðvërsio rîtuo. Dabar koknie ognës oþgesosi. Pasriebk
konkuolînës ër çk goltë.
– Naniuoro tuos konkuolînës... Þonds dëdëlç skaud, naoþmëgsio...
– Verelë, – atsësoka muotina i doktëri, – nobiek i darþa, nolauþk
vëina kopûstlapi.
Pamieginsem pritvertë. Rasiet karðti ëðtrauks ër skausma palëngvins. – Vo to, Ontelë, – viel atsësoka i maþouji, – pakëntiek
nakriuokës, aðaru navarvënës. Rasiet nu tûm aðaru ër skausmos
tuoks dëdëlis, – goudë sava maþouji, gluostîdama pasëðiauðosë
galvelë. – Tujau aprëðma ton tava skaudoli, atsëgolsi i mona luova.
Að tau pasaka paseksio...
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Verelë atlakëna kopûstlapi. Muotinelë abrûso apðloustë sopotosi þondieli, ðlapi nu aðaru. Palomdiosi kopûstlapi saujuo, priglaudë
sûneliou pri bornuos, aprëða sauso koskelë.
– No, kâp? Rasiet geriau pasëdarë? Sakîk, a naverþ, ar naspaud?
– Nee... – atsëlëipë apðtëlës Ontelë, – naspaud. Ðalda.
– Gerâ, kad ðalda. Ðaltis vësumet skausma somaþën. Dabar
pagoliek tîkç, pakuol stuotkus nu stala norinksio...
Nu muotinas þuodiu Ontelë apsëramëna. Stuotkus norinka Verelë: anuos darbs bova mazguotë tuorielkas, ðaukðtus, sodieliuotë
vëskon i vëita. Muotinelë pluovë katëlus ër poudus, taisë kiauliu
juovala këtâ dëinâ. Dëdesniûsius vaikiokus nosiuntë goltë i jaujë
ont ðëina.
– Tik nasomëslîkët dûktë, – parspiejë. – Patis þënuot, kad keltëis reikies onkstëi.
Ton bruolç gerâ þënuojë. Leksiou rçks karvë i bërðtvina gintë,
matâ, atçjë anuo eilie. Duomë tories padietë tetoðiou pri lauka darbûm.
Kon rçks dërbtë, dar naþënuojë. Bet tetoðis darbûm vësumet tor.
Apsëtvarkiosi truobuo, Verelë ëðçje i kiema. Nuneðë lëkosës
konkolînës ër plotu Sargiou, pri bûduos topëntem, oþkabëna vëðtëninka doris. Paskiau noçjë i suodnieli pri alîvënës vuobëlies paëiðkuotë nukrëtosë vuobola.
Vasara jau parsëvertë par ontra posë. Avietînë svërpë þiuogâ,
patuorçs þîdiejë jorgënâ. Saulelë ëð palëngvo sieda oþ alksnîna i
Kontrëma tîrali. Tuoks maluonos, viesos ër tîlos bova tas vakars,
kad mergelë sovësam nanuorieje çtë goltë i kamara.
– Mamalë, rasiet rçk kou nuors dar tau pagelbietë?
Muotina meilç paþvelgë i sava viënintelë doktëri. Vakûm bûrie
ëð eilies bova ana tretiuojë. Auga svçka, daili, mitri, paklosni. Tonkç
liuob pamëslîtë, kad tçp Dievalis bûtom daugiau doktërûm davës ...
Bet jug èe þmuogos napasërinksi. Grieks bûtom skûstëis, kad vaikioka îr natëkë – vësë auga svçkë, linksmë, naëðtëþë. Tik so tou
maþoujo Ontelë vës kas nuors atsëtink. Bet tëkriausç anoudo so
tievo patis îr kaltë – lepëna anon daugiau oþ këtus vâkus... Tep
mëslëjë muotreðka, ëðgërdosi doktërelës balsa.
– Kad jau sava darbus bëngo. Bet je dâ nesi pavargosi, noçk i
darþa, paraustîk þuoliûm, nolauþk kelis batvënlapius kiauliems, ka
rîtuo rîta bûtom kuo paðertë. Að galiesio grçtiau apsëþîgiuotë. Vo
puo tam, vakâli, çk goltë. Rîtuo darbûm napritrûks.
Pravierosi doris i alkierio, muotrëðka paveiziejë i luova. Ontelë
saldç mëiguojë, ronkas i ðuonus atmetës. Priçjosi tîkç oþtraukë ant
sûnelë kuoju patëlu kertë.
Dabâ balëka solauktë sava þmuogaus sogrîþtont ið darba...
Tad ëðçje i lauka ër atsësieda ont soulalë truobuos pasëinie, ëðtëistas kuojës kolnëmis atrëmdama i þemë, kad nuvargis bënt
këik atsëlçsto. Tuokëi vakarâ bova puoëlsis puo darba dëinuos,
kumet ni mënotas nabova laika na tik atsësiestë, bet ër ëðmestë
ëð galvuos kuoþnuos dëinuos rûpesnius. Dabar gal veizietëis,
kâp vakarûsë blunk saulielîdë pazarâ, kâp këlst mëgla, kâp aukðtâ
podongie vëina po këtuos soþimb þvaigþdelës. „Sogolë þvierelç
ont aukðtûm kalnieliu, sotûpë paukðtelç ont mediu ðakieliu“, –
niûniava pati sau sena dainë, ëð muotinelës ëðmuokta. Gailo, kad
lakðtingas nabgërdietë... Ale kon padarysi, jug vasara jau bëngas,
vësë paukðtç senç vâkus ëðvedë. Bieg laiks kap vondou par akmënis – nasostabdîsi...
Lietovuos liaudës buitëis muziejaus lauka ekspuozicëjës fragmëntâ.
Mukienës Danutës portëgrapëjës
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