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Jau vësa nedielë kâp, uþbëngës muokslus dëdëlemë miestë,
lçdo laimingas dëinelës sava gimtûsiûs nomûs, Ka ëðlëpau ëð
autuobosa Babrungienu kaimalie, pasëjotau papoulës ligo i kuokë
dongaus karalîstë, nuors galvuo dâ ë tabskombiejë dëdelë miesta
ûþëms, vo ausis pluonâ tabspëngë. Tuoliau çjau vëiðkelio, raitîto
mëðka kelioko. Mona vësa kûna ër dûðë apiemë dëdelë ramîbë ër
pasitënkënëms. Nanusakuomë kvapâ ëð þîdontiû pëivû skleidë skani
smuoka. Nu tuokiûn kvapûn ër galva apsësoka. Vo kou ëðgërdau
mëðka gëlomuo, nagalio ni apsakîtë, ni apraðîtë. Tû paukðtieliu
skombiejëms dëdlç graþos. Pradiuo pagalvuojau, ka grajëj kuoks
mozëkontu orkestrs. Babûdams dëdëlemë miestë senç babovau
gërdiejës tokiûn graþiûn garsûn, tad bëðki bovau anus primërðës.
Nu tuokë graþoma mona ðërdës net apsala. Vo ka Pababrungie
pradiejë gegutë kukoutë, papëivie lakðtingala gëiduotë, vuolungë
lîtaus ðauktëis, cîrulis vërð galvuos cîrolioutë, atruodë, ka geriau ë
bûtë nabgal. Vo këik dâ këtû nagërdietu paukðtiu ër paukðtieliu
vësuokçs balsâs grajëjë tamë mëðkë. Balondç borkava, maleta
kalë, strazdâ ðvëlpiuojë, vësë patrubuoèç vës këtuokçs balsâs ër
balselçs pûtë i vëina dûda. Vësûn balsû nagalio ni suskaièioutë. Ëð
tuos dëdelies laimës ër dþiaugsma soglomës net sostuojau vëituo,
nabnuoriejau ni nomëi çtë. Negaliejau ni patëkietë, ka tçp graþç gal
bûtë vasaras laikë mona gimtënie pri naapsakuoma gruoþë Plateliûn eþera, Babrunga opës. Èë pat pu kuojuom Babrungs tîvoliava,
mërgoliava, pliauðkiedams plaukë tuolîn, kap katëns sauliekaituo
ðëldies pu þaliuom blëndiem, skruoblâs ër lazdînâs, kopra ëðmetës þalçs kalnalçs, þîdontiuom pëivuom ër lonkuom, ðnabþdontçs
rogiû laukâs, platiuom ganîkluom. Biega laukâs ër raities mëðkâs,
parlëpa Babrunga uþtvonka, gorgiejë vës tuolîn ër tuolîn kvepontçs
poðînâs, pru senas suodîbas, suodus, kaimalius ër miestalius,
baþnîtkaimius, raities gëlîn ër platîn. Kalnalç sogniauþë Babrunga
par petius, ons stëprç atsëspîrës kap trëeigis erþëls, ðuokuos i
prieki, soblëzgiejë saulës atuokaituo vëso sava gruoþîbë ër, ëðsëlaisvënës pru tëltus, pasëikë patë Plungë.
Gîvendams par atuostuogas pas mama pu bëðki pradiejau apsëprastë poikiuo þvierieliu ër paukðtieliu karalîstie. Vëina graþë
saulietas vasaras rîtmeti muotinçlë parçjë ëð ganîklas pamëlþosi
karvë. Sunkç padiejë ont soula ana viedra so pëino ër dëdëlç sosërûpënusi pavargosio balso ëðtarë:
– Nabþënau ni pati, kon so tâs këpðâs ðernâs rçk darîtë. Kon
nadërbau, kon navargau, kâp knës tëi nalabëijç bolvës, tçp knës.
Naktç baidîklës vëdorie lauka pastatiau, kareivëðka keporë so
þvaigþdë oþmuoviau, tvuora rauduonuoms ðtonèkuoms apraizgiau,

degënau vësuokius kutkailius, kareivëðkus branavîkus, vësuokës
smarvës lçdau ont bolviu lauka. Vo tëi ðernâ kap kuokëi nalabëijç
velnç pol ër pol – nikâp nagalio anâs atsëmoðtë. Pri pat bolviu
naktç karvë prirëðau. Ðërdës narami, bëjau, ka anëi kon nuors tâ
karvç nepadarîto.
– Nabëjuok, mamâlë, að anus grçta pamuokîso. Ðin nakti oþkorsem anëms përti, pamatîsi pati, kâp lieks anëi par lauka þvëigdamë, oudëgas oþrëitën.
– Vo kon to tçp, Petrieli, mondri sogalvuojç, – nodþioga motoðelë.
– Mama, paraka anëms jug nadegënâ!
– Nadegënau, nç. Bëjuojau, ka naoþsëdegto truoba.
– Vo að þënau, kâp rçk anus pamuokîtë. Oþdegso paraka, pasmërs vësos bolviu lauks ër nabçs bolviu knëstë.
A nabatmëni, kâp vedo so Ontuonu preita rodëni ðernus gousdënuov?
–Atmëno, atmeno, kâp naatminsi.
–Ðin vakara að anëms oþkorsio përti, pamatîsi, ka daugiau anëi
nabatçs. Kor tas paraks îr padiets? A naþënâ?
–Þënau, kâp naþënuosi, – ër paskobuom ëðbiega i këta kombari
ëiðkuotë, kor bova pakavuots paraks. Klausiaus ausis ëðtëmpës,
kâp ana darënie skrînelë, krapðtuos pu balkçs, varsta spintelë. Að
jau senç vës liuobo pagalvuotë aple ton paraka. Ons nu monës gerâ
bova pakavuots. Këik vësor ëiðkuojau, eiþiaus vësâs paðalçs, bat
niekor anuo naradau. Tëi nalabëijç ðernâ ër mon galva bëngë ëðkvarðintë. Ikîriû, kuoþna dëina mamas dejuoniu ër aimanû jau nabgaliejau klausîtëis. Dejou ër dejou: „Noknës vësas bolvës, rodëni nabëbûs kon kastë, nabturiesem par þëima kon jiestë...“
–Radau, radau, – atbiega ër atneðë blëzgontë skrabënelë, patënkinta patvuoðkë anou ont stala.
– No dabâ að anëms paruodîso, – ëð dþiaugsma trîniau ronkas.
– Tëktâ veiziek, Petrieli, daug nakratîk, ka naoþdegtomi trobuos.
– Ek to, mama, kon to èe mon joukus pasakuoji. Gerâ þënuok, ka
vëins paraks naspruogst.
So degtoko oþdegiau kelis grûdelius – paraks ðnîpðdams blukteliejë ër oþgesa, tik truoba pasmërda. Je ðernâ oþous, ka medþiuotuojç anûn lauk, nabçs bolviu knëstë. Vo jçgo nuori, ka dëdelis
spruogëms bûtom, tousîk rçk ðmuota paraka prëpëltë.
Tçp noramënës sava mamâlë, pasëjiemiau skrabënele so parako ër noejau i sava kombari. Vakars dâ tuolëi. Ka nosëlçs saulë,
ðernams oþdegso paraka. Dëina ðernâ nçn.
Ka pajiemiau skrebënelë so parako, galvuo pradiejë soktëis ðimtâ
vësuokiûn mintiûn ër planûn. Pasëjotau esous tëkros strielèios.
Vësa galva krebþdiejë nu vësuokiûn medþiuoklë mintiûn. Je jau
pamuokîtë tus knîslënius, tâ rçk prauèintë anus pruotingâ, pavaiðintë so grankolkë; tumet anëi daugiau tëkrâ ka nabçs bolviû knëstë
i muotënas dërva.
Gerâ þënuojau ton vëita, kor bova pakavuots Ontuona dvëvomzdis, bat kâp rçk anon pajimtë, je mama vërtovie darboujës ër gal
moni pamatîtë... Ëlgâ sokau galva, kâp ton padarîtë. Galiausç solaukiau muomënta, ka mama iðçjë parsëneðtë vondëns ëð ðaltënë.
Ka soskombiejë viedralç oþ darþënies, pouliau i priongi kap katëns pri laðëniûn. Èë bova doralës ont truobuos palëptë. Lëpau sëino, naëiðkuojau nikokiûn drobînu, nes nuoriejau këik galint grçtiau
uþlëptë ont truobuos. Lëpau îsëkëbdams i akietvërbalius. Trokdë
sokabintë vësokëi senë dâktâ. Þvongiedams notarðkiejë poksis,
apsûgas nokrëta, arklë brëzgëlâ, vërvunka, kiauliu þniogis, juotrîna,
kûjâtis skaudç soþvongiejë, atsëtrënkës i gelþgalius, bet... Atsëspîriau i akietvërbali, ër að jau vërðou. Në mërksnë nagaiðdams
pakniopstuoms pouliau pri dëdliuosës mamas kraitënës skrînës.
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Skobiejau, ka mama nauþkloptom monës basërausont ont truobuos. Pasëlçdau tëisç par spalius, naveiziejau, kas pu kuojuom
maiðuos, apvertiau kalvarata, mintovus, îsëdûriau i lënû ðokoutë,
nometiau i ðuona arklë pakinktus, kamontus prisëkasiau pri skrînës,
pasëikiau, kon ëiðkuojau, ëðmetiau ëð skrînës senus drabuþius,
Stalina lëèîna, klumpë, mëlënius audeklus ër patënkints èiopau i
ronkas këita sovîniuota dâkta. Èë ër bova mona ëlgâ ëiðkuota ër
ëðsvajuota strielba. Ðërdës smarkç pradiejë dauþîtëis – ðautovielis jau bova mona ronkuos. Dabâ ramç atsëstuojau, ësëklausiau,
kon mama pri ðaltënë dërb, a dâ naparçn. Suþvongiejë viedrâ. Gëlç
atsëpûtiau, nosëðloustiau prakaita. Nu tuo geroma mona ðërdës
net apsala. Vo dabâ, pakol mamâlë naoþklopa nosëkaltëma vëituo,
rçk atsargç nolëptë nu trobuos. Liousç spieso nolëptë þemîn, laika
dâ ðmuots, galio naskobietë. Ramç nolëpës oþdariau doralës, soronkiuojau ër sokabëniejau ëðlaidîtus dâktus ër kap niekor nieka
noçjau tëisç tako pri mamas padietë anâ parneðtë viedrus. Çjau
linksmos, pasëðvëlpiuodams – ðërdës dþiûgava ëð laimës ër dëdelë pasitënkënëma.
Pajiedës veèerë oþsëdariau sava kombarie ër jiemiau ruoðtëis
tëkrâ medþiuoklç. Diel vësa pëkta pradariau longa, ka sospietiuo
pru longa ëðmestë ðuovënius, je muni ëð nejostiû oþkloptom mama. Vëina ausim klausiaus, kon ana dërb vërtovie. Gërdiejau kâp
skomb bliûdelç, torielkas, videlsç, kâp ana barðkën spotkelçs, diedama anus i indaujë.
Vësë dâktâ, katrû reikiejë ðautovou oþtaisîtë, bova mona ronkuos. Vërpontçs përðtâs atseikiejau dvëgoba porcëjë paraka, ipîliau
dëdeliû ðrioutu, îmordiau grankolkë. Ðautovs jau gatavs ër paruoðts
ðaudîtë. Dâ vëina karta vëskon pasëtëkrënau, bouþë atsëriemiau i
pieti, vomzdius nosokau i lobas, përðtus oþdiejau ont gaidoka ër
minties ëððuoviau: „bëlst, bëlst“. Apsëdþiaugiau, ka tçp vëskas
poikç ër sklondç einas. Oþtaisîta strielba pakavuojau pu luova, paruoðtus ðuovënius sosëkëðau i këðenë ër patënkints bei laimings
joukdamuos ëðejau i këima paveizietë ër pasëklausîtë, kon vakars
ðnek. Vo vakars bova dëdelç poikos. Saulelë lietâ tûpies oþ mëðkelë, i ton patë posë, ëð kor toriejë atçtë knîslënç. „Gera, gerâ atçkët
ðin nakti, að jûsa laukso.“
Dëdëlis, rauduons dongaus rietis oþlinda oþ patiûn miediu galûniu. Ëðsëplietë par vësa kieli joudë ðeðoulietç. Vëdorie këima poikavuos rauduonû saulës spinduliû apðveista ont krîþiaus prikalta Dëiva mûka. Ana mon ligo sakë, ka þodîtë navalno.
„Að nieka ër nanuoro þodîtë. Tëktâ nuoro ðernus pagousdintë, ka
mamas bolviu daugiau nabknëstu“, – minties atsakiau anâ.
Vakars bova nuostabç poikos ër ðëlts. Dongaus aukðtîbies ðaudë blezdingas, aple ausis zërzë koisç. Uors pasëdarë skombos ër
tîrs. Oþsëmetës ðautova ont petëis, pasëjotau esous tëkros strielèios. Gerâ ësëklausiau ër pasokau takalio tuolîn nu nomû. Çdams
vomzdi nokrçpiau i varnas, katruos kronksiejë pri nomû. Prûdë
korkë varlës, tad ër anuoms strielba paruodiau. Tîlç, vos gërdëmâ
vërð galvuos prasklëndë ðëkðnuosparnis. Ër tam muosteliejau so
ðautovo. Pasëjotau besous ligo kuoks karalios – kon nuoro, ton ër
galio noðautë. Priejau lonka, mëðkieli. Natuolëi nu anuo bova pasietas bolvës.
Çnont link anû, keistûn garsûn daugiejë. Naspiejau i vësus, kas
anus laidë, nosëtaikîtë. Paopie garsç cërpë svërplîs. Anam tëkrâ ka
rçktom ðvëna pakaðtavuotë. Anuo îkondëms î mërtëns. Tçp sakë
senuoji Rupðienë. Ana vësuo parapëjuo gerâ þënuoma þuolininkë
ër bortininkë. Artiejont mon pri mëðka, stëpriejë baimë. Kaþkas
natuolëj bolvies soðlamiejë. Ëð miediu pabaidîtë pakëla ër soplasnuojë naktënç paukðtç. Krûmûs trakðteliejë sausðakë. Vo jçgo tën

ðernâ atçn, kon að so anâs darîso. Tîliejau ligo bûtiuo praradës
þada. Gerâ ësëklausiau. Krioksiejëma nabova gërdietë. Geruokâ
ëðsëgondës maþoma apsëramënau ër pasëlçdau rëstiuom pri miediu. Pripoulës pri storuojë ðermokðnë, grçtâ ðakuom palëpau aukðtîn
ër atsësiedau ont storuos ðakuos. Novëjës ðalën baimë, viel gerâ
ësëklausiau ër apsëramënau. „Vo dabâ, rëistaknîslç, jau galët atçtë
ër èe. Að jums paruodîso, kâp bolvës knëstë.“ Viel ësëklausiau i
naktëis tomsa, bat nagërdiejau tokiûn garsûn, kokiûn mon reikiejë.
Na vësë gîvëijç padarâ nakti mëiguojë. Ramiuo naktëis tomsuo
gërdiejuos vësuokiûn ðlamesiû, ûkèiuojëmu, cîptiuojëmu, ðiorenëmu, krabþdiejëmu, bet tuokiûn, kokiûn að laukiau, vës dâ nabova.
Jiemiau vëskon ëð naujë gerâ pargalvuotë. Vëita pasërinkau nabluoga; kâp tik pru mano ðermokðni çjë ðernû taks. Bolvës èë pat
pasietas – oþ kokiûn deðimtëis metru. Vakars tuoks tîlos, ramos,
nikuokë vëjelë, tâ, ka ðernâ brës par bolviu lauka, anus torietiuo
ëðgërstë. Vo jçgo kartâs ëð këtuos posës anëi atçtom... Oþ nogaras – napraçnams tonkomîns. Je ëð tuos posës atçs, lîs par ton
tonkumîna, tâ anus ëð tuola ëðgërso. Tëktâ, ka çs pru mona ðermokðnî, rçk ðautë i anû pati bûri. Kâp bebûto, vëstëik bënt vëinam
pataikîso.
Stëprç spaudiau ronkuos strielba, sokëniejau vomzdius. Kon èë
gali þënuotë, kas gal atsëtëktë bet koriou muomënto. Rçk bûtë pasëruoðos tus ðernos sotëktë.
Tou tarpo vërð mona galvuos tîlç rato soka ðëkðnuosparnç. Tousîk
að ër pagalvuojau, ons ërgi namata tçp, kâp ër að, gîven tomsiuo
naktie. Vo medþiuo ons geriau nego að, kon nuor – ton ër sogaun.
Ðëkðnuosparnis medþiuoklie tçp pat, kâp ër að, ësëklausa i garsus.
Ons par ðimta metru jaut mënkiausi koisë sparnû ër kûnelë vërpteliejëma. Mona padietës ðin karta geresnë nego anuo. Að galio ëð
tuola ðautë, vo ðëkðnuosparnis nagal ëð tuola gruobë somedþiuotë.
Lig tuo vakara mon jau ne vëina karta bova prisëçjë ðaudîtë so
sportënio ðautovo. Nasëgërdams galio pasakîtë, ka mon sekies
nabluogâ, na vësumet pro ðali liuobau praplëtë. Leipas Alios namatontëms aklûjû kombënatë vëina karta suorganizava sporta bûrieli.
Vîka apmuokîmâ, mumis muokë ðaudîtë so sportënçs ðautovâs. I
taikëni ðaudiem pagal garsa. Jçgo jau i taikëni liuobo pataikîtë, mon
tçp atruoda, ka èe ërgi narçktom pru ðali prapëltë.
Mona mintis notraukë bolviu laukë pasëgërdës kaþkuoks ðlamiejëms – gërdiejuos ligo kaþkas ðliauþ, ligo ne, ligo rëit, ligo
kasuos tuoliau. Grçtâ ëðkëðau strielba pru ðakas ër pradiejau taikîtë
i ton posë, ëð koriuos tei garsâ sklëda. Matâ, kokëi mondrë tëi
ðernâ, musiet, uþoudë moni medie basiedont, apçjë aplinkou ëð
këtuos posës; matâ kâp anëi poikç moni ëðjuokë... To siediek ramç
ðautova pasëjiemës par vësa nakti, vo mes çnam i dërva paraubinietë, paknësënietë bolviu. Na ba rçkala senë eigolç ër medþiuotuojç saka, ka ðernû tçp lëngvç napajimsi, anëi tor poikë ouslë, ëð
tuola medþiuotojus uþoud, tumet ër nçn artëi anû.
Drebiejë ronkas, nikâp nagaliejau novaldîtë ðautova. Ðernâ ðlamiejë pu pat mona nuosë – oþ kokiûn deðimtëis-dvëdeðimtëis metru. „Ramç, Pietri“, – atsëmëniau Aliaus þuodius. – „Nosëramink,
naskobiek, gerâ ësëklausîk ëð kor garsos sklind, apskaièiouk atstoma, minties dâ karta vëskon patëkrink, gerâ sosëkaupk, tumet
ër pëlk.“ Tçp ër padariau, kâp treneris bova muokës ër sakës.
Gaidokus nospaudiau vëina pu këta. Pasëgërda velniuoniðks trënksmos „bëlst, bëlst bumt, bumt“. Lig tuo laika ramç ëlsiejëis mëigtous mëðks, ëðgërdës baisi trënksma, paðuoka ëð mëiga, atsëlëipë i ðimtus maþiesniu trënksmû, pasëgruobë perkûna bëldiejë(Nukelta i 62 p.)
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(Atkelta ið 61 p.)
ma, noneðë tuolîn galûniems, pëivuoms, laukâs, stuogâs ër pasëikë snaudonti Plateliûn eþera, îpoulë i salas, atsëmoðë i þalius krontus ër viel parliekë atgal, kap kuoks perkûns par dongu nobëldiejë,
nodundiejë tuolîn, pradiejë këltë i dongu pakol pasëikë patius debesis. Petîs pu trënksma skaudiejë, ausis cîpë. Îtëmpës vësas sava
jiegas klausiaus, kumet pasëgërs þvëigëms, bet juokë garsa nabova. Vo gal ër praðuoviau. Tou tarpu ëðgërdau „mû-mû“. Bliuovë
mûsa karvë. Kap perkûns i galva trënkë mintës, ka galiejau parðautë mamas karvë. Mona ðautovs ëð nagû ëðkrëta. Baisiausç parsëgondës kulverstçs ëðkrëtau ëð medë. Ðautova pagruobës îmetiau
anou i tonkius eglînalius, vo pats këik kuojës neð pasëlçdau link
nomûn. Biegdams net bëjuojau atsësoktë i ton posë, klopau par
bolvëina, prëbiegës opali, ðuokau tëisç par anon. Rasuotë duobëlâ
dauþë pakinklius. „Parðuoviau mamas karvë. Kas dabâ bûs, kas
bûs, ka soþënuos mama? Vo gal ana jau þëna, jug tuoks dëdelis
garsos bova, toriejë ëðgërstë.“ Nu tûn mintiûn mon pakërta pakinklius, pasëdarë sëlpna, nabgaliejau babiegtë. Çjau baisç parsëgondës, vësos drebiejau, palûpis vërpiejë ëð baimës. Vësa laika tëktâ
ë tekartuojau: „Kas dabâ bûs, ka soþënuos muotëna?“ Priejau tîlç
pri truobuos longa ër pasëklausiau:
– Motinçlë ramç mëiguojë. Aèiû Dëivou, ka naëðgërda. Ðërdie
bëðki palëngviejë. Içjës i kombari palindau pu patëlâs. Dûðë
baisiausç skaudiejë. Oþmëgtë nikâp nagaliejau. Linda ër linda vës
ta pati mëslës, ka galiejau nagîvâ noðautë mamas karvë. Je mama
rîtmetie ras parðauta karvç, kon mon pasakîs. Bëjuojau net ër pagalvuotë aple tou. Naapsakuoms sonkoms ër rûpestis prisliegë
mona ðërdi. Pu dëdelë pargîvenëma prið pat rîtmëti ðçp tçp oþsnû-

dau. Muni paþadëna viedraliu barðkiejëms. Muotina parçjë nu karvës. Kaþën ar ëð vësa bareikiejë mëlþtë ton karvë. Vo gal ër ne. Viel
moni oþpoulë vakarîkðtës baisës mintis. Apsëkluojau galva, këitâ
sokondau dontis, lauko. Kas bus, tas jau bus, vëstëik ëð tuos nalaimës naiðneðio svçka kailë. Ëðgërdau sunkius þingsnius. I kombari
içjë mama. Ëð tuo striuoka ër baimës vësos oþðalau, palûpis pradiejë vërpietë. No, dabâ mon bus! Bus mom ðaudîtë i ðernus ër
noðautë muotinas karvë. Apsëmetiau ka mëigto, ligo nieka nagërdietiuo. Najodo ni jodietë, bëjau krostelietë, vo ðërdës ka dauþuos,
ka dauþuos, atruoda, ka ë patëlâ këlnuojës.
– Petri, a dâ mëigti?
Tîlo dontis sokondës, nieka nasakau.
– Jug tëi nalabëijç ðernâa ðin nakti vësa paliauki karvç ëðdraskë. Gerâ dâ, ka vësâ napapjuovë. Kon so tâs këpðâs rçks darîtë,
nabþënau ni pati.
Sunkçs þingsnçs, dûsaudama noçjë mama pri Dëiva mûkas
sokalbietë puoterus, ka Aukðtiausiesis apsauguotom nu vësûn
baisîbiû mûsa nomus ër gluobuotom anus.
Vo mon, tus mamas þuodius ëðgërdos, tik bridingt ër norëitiejë
nu ðërdëis tuoks sunkos, vësa laika anou spaudës akmou. Nablëka
nikuokë sonkoma, rûpestë ër skausma. Ëðkëðau galva, îkviepiau
grîna uora. Viel dûðie pasëdarë gerâ ër lengvç. Prisëikiau sau vësâs
ðvëntâsçs daugiau nikumet, nikumet nabaðaudîtë tûn ðernûn. Parþëgnuojau ër ton ðautova, prëþadiejau nabimtë anuoi i ronkas kol
gîvs bûso. Tegol tëkrëijç medþiuotuojç so tâs ðernâs kariaun, vo að
kâp nuors apsiçso ër be tûn ðernûn. Dabâ tik Dëivalë rçk praðîtë, ka
ta mamas karvelë pagîtom, ka saldë pëinelë ë tuoliau duotom,
tumet tas gîvenëms vedom so mamo nebus jau tuos ë bluogs.
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