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RÛKA

PRIDËNGTA
SUODÎBA

MUKIENË D ANUTË

Maðina nu Vëlniaus dailës akademëjës pajodiejë onkstëi – bova vos septinta valonda rîta. Dëina þadiejë bûtë gera. Bet... Vos
pravaþiavuom Raseinius, vëskou aplinkou pradiejë dëngtë mëgla.
Ka ër þënuodama, juk kou tuoliau, tuo bus bluogiau (vaþioujem juk
i pajûri), vës vîliaus, ka rûks va va iðsësklaidîs ër viel prið mumis
atsëvers rodëns spalvuom ër përmoujo snëigo paþënklintas Þemaitëjës lîgomas. Þemaitiu akademëjës rektuorios Butrëms Aduoms,
pakvëitës i konfërëncëjë Salontûs (Kretinguos rajuons), priþadiejë,
ka suorganizous ër trumpa ekskursëjë pu Salontû apîlinkës.
Pruofesuorë Daujuotîtë Vëktuorëjë vës spaudë pri krûtënës Granauskë Romualda ruomana „Rûkas virð slëniø“.
Þemaitëjës rûkâ... Pruofesuorç rektuorios Aduoms bova paþadiejës pasëþvalgîma pu Salonta slienius, kor ana jau ne përmë
metâ vës nuoriejë nuvaþioutë... Ruoðies, ruoðies ër iðsiruoðë, bet...
Kieli oþtvierë rûkâ...
Pu konfërëncëjës atëdarîma trumpam palëiktam salë, bet, ka ë
kâp bebûtom liûdna, panërstam i dar tërðtiesni rûka, tad Salonta
slieniu, aple katrus vëso kelio kalbiejuom, juokiuos vëltëis pamatîtë.
Bet tou greitkelio, katros kert R. Granauskë knînguo apraðuoma
slieni, vis tëik rîþtamies pravaþioutë. Pruofesuorë sosëkaupui îrem
þvilgsni i tuoli.
... Maðina, vairoujema igodosë vairuotuojë, nesostuodama artie
pri Ðaukliû. Daugiau kâp këluometra palei greitkeli iðsëstatiusi gîvenvietë. Tik baþnîèës nier. Pru rûka spiejem pamatîtë senûsius kapelius ër dar tvërtâ stuovëntë akmënû sëina. Tik senuosës muokîklas
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jau nebiðskëram ið këtû pastatû. Ðauklç vos ne so Muosiediuo
sosëjungë. Tën jau nebvaþioujem. Sokam atgal ër netuolëj Salontû
(Imbarës seniûnëjës Gargþdelës kaimë), tamë tërðtamë rûkë pamiegënam atrastë Orvîdû suodîba. Atrondam. Tën mumis pasëtink
onkstiau Salontû miestelë cëntrë stuoviejës sovietënës kariuomenës tanks ër metalënio lîno uþtëmtë iejëmâ i moziejo. Ne turistinis
sezuons, bet darba dëina, atruoda, ka torietom bûtë kâp ë vësûs
këtûs moziejûs, bet mûsa nç nieks pasëtink, nç kas solaika. Atradë
maþiau slîdi takieli, apeinam tou ëð vielû sosokta lîna ër patenkam
i moziejaus terëtuorëjë. Priekie – do nesenç sorçstë nomâ, katrûs,
kuo gera, jau pavasari ðormolious þmuonis. Bus èe tëkriausç, kâp
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ër daugelie këtû kaima suodîbu, kor paëlsietë, pavalgîtë, atsëgaivintë... Uþejës èe, þmuogos pasëjos laukams ër mîlams. Tou èe jau
pasërûpinta.
Dar þingsnis, këts ër pasëneram i Orvîda Kazëmiera ër anuo
sûnaus Viliaus (prancëðkuonu vienuolë bruolë Gabrieliaus) korta
akmënû moziejo. Vësumet, ka èe paskotënçs metâs atvaþioujo,
vës atsëmëno sava përmouji apsilonkîma tuo suodîbuo. Bovau kû
tik baigusi vëdorënë muokîkla. Tou, kou èe pamatiau, mon netëlpa
ni i kuokë moziejaus riemus. Vâkðtiuojau ër vës galvuojau, ka kaþkuo að èe nesopronto. Ër nesopratau. Nesopratau, nes neþënuojau.
Tas pasaulis, so katrou að èe sosëdûriau, mon bova svetëms. Ka
valondelç atsëskîrusi nu keliuonës draugû pamiegënau soprastë,
kas èe par pasaulis ër kou uns reiðk, atëdariau malkënës duris ir
baisiausç iðsëgondusi atðuokau atgal, nes muni tën kiaurâ parsmeigë keistâ i prieki irëmtû stëkliniu jauna vîra akiû þvilgsnis.
Panaðiû tuos suodîbas gîventuoju tou dëina sotëkau dar kelis. Anëi,
nekreipdamë diemesë i pu suodîba vâkðtiuojëntius þmuonis, ramç
tîsuojë sava sojauktuos, posiau laukë iðtëmptuos luovuos, rûkë,
sosiedë ont akmënû... Netuolëj anû pamatiau ër pati suodîbas ðeimininka – Orvîda Kazëmiera ër anuo sûno Vilio. Anodo dërba. Ið
truobuos iðejusi gaspadënë pabierë saujë grûdû ðalëp stîpiniejosiuoms vëðtuoms ër nepatënkinta jiemë burbulioutë unt pu suodîba
vâkðtiuojëntiu þmuoniû. Ni Kazëmiers, ni anuo sûnos nekreipë i
mumis diemesë, bet mes pasokuom këik tuoliau, ka gaspadënë
aprimtom. Tumet kelis kartus apejau vësas dëdesnës skulptûras.
Þënuojau, ka valdç ta suodîba – tëkros galvuos skausmos, bovau
(Nukelta i 10 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 9 p.)
gërdiejusi, ka Vëlniaus inteligëntâ dëdlç aukðtën anou. Nesëginèëjau so anâs, bet vës tëik að tën daug kuo nesopratau. Ër tik ontra,
trieti a ketvërta karta tën novaþiavusi, daugiau pasëskaitiusi aple
Vilio, anuo gîvenëma, pradiejau soprastë, kuoki tën pasauli ons kor.
Bet mon nuoriejuos, ka tuos tarp þuoliû, kelmû, kalnieliu iðdiestîtas
skulptûras, katrû menënë vertë ni këik neabejuojau, bûtom artiau
kuoþna þmuogaus. Tâs sovietënçs laikâs nei artiau, nei tuoliau
anuos neatsëdûrë, tik þmuoniû, katrëi i tou suodîba vaþiava, vës
daugiejë ër daugiejë. Þmuonës priartiejë pri tû skulptûru, anëi pradiejë artietë pri tuo pasaulë, katramë gîvena ër katrou kûrë Vilios
(bruolis Gabrielios). Vo ka uns palëka mumis, vësë baisiausç pradiejë nerëmautë, a pavîks ëðlaikîtë tuos suodîbas dvasë, katra èe
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bova Viliou gîvam esont. Praejë daug metu. Suodîba tebestuov. Èe
ðeimininkaun naujë þmuonis – Viliaus gëmënaitç. Suodîba – jau
privatos moziejos-suodîba ër, kâp ë onkstiau, gausç lonkuoma.
Vâkðtiuojem pu anou ër atruoda, ka tas tërðts rûks, tas dar nespiejës nutërptë snëigs ðëndëin èe ligo uþsakîts. Vësas tuos akmënënës skulptûras ligo unt kieliu soklauposës þemaitiu figûras. Vësa
suodîba ligo gedolo paþîmieta. Þalomuos jau ni þënkla, tik i medius
ër þemë vëituoms isëkëbosës kerpës dar þalës. Mumis lîdonti
muokîtuojë pasakuo, kuoks èe gîvenëms vasaras laiko, ka èe ër
pamaldas laikuomas, ër vësuokëi jaunima rëngënç vîkst... Bet ðëndëin èe rûks, driegmie ër ðaltis, sostîrosës, ligo miegintom tuo
þemaitëðkuo mëgluo iðsësklaidîtë skulptûras. Ër vësks atruoda sava vëituo – ër tuos i dongo isëriemosës jau povënë paliestas ðakas,
ðaknim i vërðo sostatîtë kelmâ, ër tëi nu tërpstontë përmuojë snëiga paþliogë takelç. Îr tçp, ër nieka këta nesënuor matîtë. Èe ligo
tamë prancëðkuonu vienuolînë – nosëþemënëms ër kokloms, pël(Nukelta i 11 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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cëjës, ka ër këik pakoregoutas laika, bova daugiau nego ëðkalbingas... Fotoaparats spragsiejë ër spragsiejë...
Mukienës Danutës portëgrapëjuos –
Orvîdû suodîbas-moziejaus fragmëntâ

(Atkelta ið 11 p.)
ka, ðërdi veronti laikëna ramîbë ër ligo kuokiuo knînguo soraðîts nikuokçs siûlâs nesosiovams, nepasle-pams tekrâsis þmuoniû pasaulis.
Tou dëina gimtâsis Kazëmiera ër Viliaus
Orvîdû nomielis, anuo duris bova uþdarîtas
ër uþuolaidas uþtrauktas... Tik Orvîdû iðkaltas skuptûras, anû sokortas kompozi-
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