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Svajuonës iðsëpildîms
Baisç nuoriëjuos iðmuoktë plauktë. Ni prûda, ni tvënkënë, ni
opâlë artëi nebova. Nutariau muokîtëis kanalë. Vondëns anamë
bovo nedaug, bet mums liuob uþtektë vëitas anamë ðliauþtë pëlvo,
kapstîteis. Liuob bûtë, ka par dëina tçp besimuokîdams nuðliauði
aplë këluometra. Mums atruodë, ka plaukam „ðonioko“. Tik baisç
bëjuojuom tamë kanalë esontiû siurbieliû. Ont galû gala vëina dëina iðsëpëldë mûsa svajonë – gavom proga sava „gabomus“ ër tou,
kou iðmuokuom, pademonstroutë upelie. Iki anuo bova aple ketorë
këluometrâ. Mums tumët tas atruodë baisç tuolëi. So mumis lig
opç pasëðuovë vaþioutë pats tçtis. Vaþiavuom dvëratçs þvîrouto
kelio, katros bova dëdlç doubiets. Vyresnë uþ moni brolç vaþiava
dvëratio kas sau, vo moni, kap maþiausi, veþë tçtis. Siediejau, kanëðnç, ont uþpakalënë dvëratë rata esontës bagaþënës. Vo ka doubiets kels maþiau kratîto, tçtis vaþiava kelkraðtio. Bovau baisiausç
laimings. Rçk tik pamislîtë – muni veþë tçtis! Mon tumët ons bova
dëdliausis autuoritets, tad að nuoriejau, ka kû daugiau mona draugû
þënuotom aple tou îvîki. Tçp ka atmintie mon daugiau iðlëka ne tas
plaukëms upie, bet keliuonë iki anuos ër atgal – muni veþë tçtis.

Babûnelë
Gaspaduoriou mëros, anuo pati sodîbuo lëka gîventë vëina. Ana
jau bova ne tik babûnelë, bet ër pruobabûnelë. Diel anuos graþë

omþiaus ir nepaprasta gîvîbingoma svetëmëms ana tçp pat bova
babûnelë. Anuos vâkâ bova jau þanuotë, toriejë savo ðeimas, materialç neprastâ bova apsërûpënë, tad ana gîvena, sakîtiau, dëdëlç
iduomç: rûpënuos senûju kapënâtiu, koplîtieliu tvarkîmo, liuob organizoutë talkas, skîrë tam net dëdëlë dali sava pëncëjës. Vësë
anuos klausë ër tik dîvëjuos, ka babûnelë îr tuoki vësuomenëðka.
Ana niekor këtor gîventë nenuoriejë, nes vësë truobesç bova
statîtë anuos vyra. Èe ana jauties ðeimininkë, puonë, nu nieka nepriklausuoma. Suodîba ið vësû posiu jousë dëdelë mëðkâ. Kaimîna
artëj nebova, telepuona nebova, tik elektra. Pruo pat nomus ejë
þvîrouts kels. Par dëina liuob pravaþioutë vos kelës maðinas ër tik
puora kartu marðrutinis autuobusos. Artëmëijç anou lonkë. Vëina
karta babûnelë, ka iðgërda klausëma, ið kor anuos tuokë dronsa,
ðîpsuodamuos atsakë: „Kuo èe bëjuotë, juk mërtë rçks tik vëina
karta“. Sava trobelie ana gîvena karto su senuovëniem skulptûreliem – tën stuoviejë „Ðv. Jurgis“, „Ðv. Nepuomoks“, „Rûpintuojielis“. „Eso ne vëina, vo su sava ðeimîno“, – liuob sakîtë ana.

Laiðkielis
Paraðë Jurgis laiðkieli jaunû dëinû draugç, tçp sakîtë, sava përmâ
meilç. Ne ið karta paraðë. Ëlgâ galvuojë, a ið vësa îr verta anam ton
darîtë; ne jaunikis juk jau – greitâ septînës deðimtis bûs, vo ið anû
jau ðeimuo daugiau kap ketorës deðimtis pragîventa.
Sunkç bova apsisprçstë. Ër patem tuoks puoelgis atruodë keists,
ër bëjuojë lëktë draugës nesuprasts. Bet artiejë Ðv. Valentina deina.
Jaunîms vësçp ðpuosie, radëjë, televizëjë ið onksta vësëms tik ër
zvanëj aple tou ðventë, vësuokius ðërdëis rçkalus. „Gera proga
vëina karta ër monëi tou padarîtë“, – mëslëjë uns. Kâp bovus, kâp
nebovus, rçk juk vëina karta pasakîtë tou, kou tëik metu so savëm
neðiuojaus. Ka ër dëdëlës abejonës draskë, laiðkieli paraðë. Bet
pasëraðë tik sava varda, vuo pavardies ër adresa nenuruodë.
„Tëik metu praëjë, bet gal atsëmins tas jaunîstës dëinas ër anâ
bus maluono gautë þënelë nu monës. Je prisimins, þënuos ër kas
tas Jurgis“, – pats sau kalbiejë ons.

Palëkëms
Dërba uns koukuoza fermuo. Ana bova, gal sakîtë, ont keima.
Vësus darbus tuo fermuo vîrou liuob padietë nudërbtë pati. Vâkû
aukliejëmo ana tçp pat daugiau liuob uþsëjimtë, nuors ër tievs nikumet nebova nuoðalie. Tuokë specçlë aukliejëma ligo ë nebova.
Vâkâ auga, stebiejë tievû gîvenëma, anû tarpusavë santîkius ër ið
vëskuo tuo muokies. Tëvou darba netrûka nç tik fermuo, ber ër
nomûs. I truoba tonkç ons liuob pareitë tik pavalgîtë ër parmëiguotë. Ëlgâs þeimuos vakarâs ons truobuo dâ liuob ið vîtieliu pintë
krepðius. I baþnîèë sekmadëinçs nueitë tonkç tik þmuona liuob
laika sorastë. Karto so savëm ana liuob pasëjimtë ër vâkus.
Vîrs so þmuono nugîvena graþi omþieli, solaukë þëluos senatvës. Nebova anû gîvenëmë dëdliû mondrîstiu – vëskou darë tçp,
kâp ið sava tievû, pruotieviu bova iðmokë. Atsësveikindamë so
ðiou pasaulio anëi vâkams palëka dëdëli torta – meilë darbou,
sava kraðtou, gimtëisëms namams, tikiejëma, ðëltus tarpusavë
santîkius. Vâkâ anëms uþ tou bova dëdlç diekingë.

