
Pėrmuoji keliuonė i Skouda 
 

Vedvė so mama siediejuov vėinėdvė truobuo, ka ijejė tievs. Ons kažkou linksmā 

mėslėjė, ka mama nabiškintiejė ėr anuo paklausė: 

– Kuo če vīpsā, kap zoikis nu ožpakalė lopams? 

– Ka išgirsi, kou pasakīsio, ėr to jouksīs... 

– No, no! Ale sakīk! 

– Kāp če, muotin, īr? Toriau tris dokteris vo daržielis tėik apžielės, ka nikuokiuos 

kvietkas par žuolės nebmatītė. Gal mūsa mergātiems jau rūtas nebrūp? 

– Nerūpinkės tou, kas tau nepriklausa! Ēk pasijiesk, kol dā neatviesa, – susimietė mama. 

Vuos tik tievalis išejė, mama apsėsoka aplinkou su kiedė i muni ėr saka: 

– Papunielis teisībė pasakė – daržieli nuravietė rēk. Gal to nuravietumi?.. Dėdiuosės 

mergātės sunkesnius darbus jau gal dėrbtė, vuo tau kap tik tuoks darbielis. Už tou darba aš tau pasiūsio 

kartūnelius iš tuos medžeguos, kor Muosiedie anou dėina nupėrkau. Kėta nedielė tievs važious i 

Skouda, paprašīsiau, ka ėr tavi vežtomės – jug dā nikarta nebovā. Aš mėslėjo, ka daug nevuožuok, 

po bėški besibuovīdama ėr nupucīsi... Jug tuokės dailės tava ronkelės, tuokėi zgrebnė pėrštelē – dėrbk 

ė nuoriek. Jug daug bjauriau par vėsa dėina dinderi muštė, apsiuidintė, nieka naudinga nenuveiktė. 

Jug tik ėš dėdėlė raškažė žmuonis i niekus išēt. 

– Nu, a nuraviesi? 

– Nu, – linkteliejau galva. 

Mūsa daržielis bova ne tuoks, kap kėtū žmuoniū – baisē didelis – tėriuonėšks – 

pasakītom sosiedė Buivīdienė Muonika. „Geriau bulviu pasisietumi“, – muokė na karta ana mama. 

Mama supīkusi liōb atriežtė: 

– Palauk, atēs rugsiejis – būs ėr tava vākā pri kvietku beatbiegou... 

Ravietė bovau pramuokusi. Nagali nemuokietė, je vėskou karto so mama dirbi. Muokė, 

ka vėsū pėrma didiuosės žuolės so vėsuom šaknimis so ronkuom rēk išrautė, tik toukart gal su kuokio 

īnagio žemė išdraskītė. Je žuolėis so šaknim neišrausi, tuokio darbo ne dėdėlē ėr džiaugsīs... Ka mama 

liōb atētė pri darža, pėrmiausē liōb sušoktė: 

– Vuo Jezau, kuoks baisos! Bet, kuo šėrdės baiduos, tou ronkas padėrba. 

Sunkiausē bova nuravietė vasarėnės kvietkas. Pakol anuos sudīgst, užgol žuolės, ta būn 

baisē sunkē atskėrtė, kas kor. Bet kontrībė ėr užsispīrėms gal kalnus nuverstė, ta pasiraitiau runkuovės 

ėr kėbau i darba. Mama liōb sakītė, ka kuožna darba rēk dėrbtė so meilė, ne so pėktomo, tumet ons īr 

lėngvos, tumet Dievs paded, toukart šėrdės džiaugas... 



Tēp īr tėkrā. Nimaž nebova sunkē, ni bėškė neapkīriejė, dā iduomē bova. Je kuokiuos 

kvietkelės nebatskīriau nu žuoliū, liōb išrautė daigieli ėr dumtė mamas atsėklaustė. Ana kontrē 

aiškėna, ka če īr strončielis, če – nastuorcėjelė, če – levnasrielis, vuo če – žemčiūgielis... Vėsam 

gīvenėmou isimėniau ėr pavadėnėmus, ėr kāp atruoda tuoki ar kėtuokė kvietka. 

Mamā patėka mona darbs, ta kuolėjė ėr kuolėjė, ka eso mitri mergātė, palekonti kap 

žiburīs. Baisiausē džiaugiaus, ka ėr seseris mona darba nepačīdėjė, tik nenuoriejė pavierītė, ka vėina 

pati aš tēp galiejau padėrbtė. Ta aš dā daugiau stėngiaus. Bovau pas kėtus žmuonis matiusi, ka takelius 

su smiltim išsibarsta. Diel tuo ėr aš vėlkau iš malkas smiltis ėr barstiau takus, ka dā gražiau būtom, 

ta tou keliuonė nusipelniau pėlnā. 

Skouds! Kėik daug aplink anou aš bovau girdiejusi. Vėsė važiava i Skouda, ėr vėskou 

vežė iš Skouda. Bet kāp ons atruodė – neisivaizdavau, nuors jau bovau pėnkiū metu. Dā atmėniau – 

mama bova pasakuojusi, ka Skoudė seniau bovės gozėku pabrėks, katramė liōbou dėrbtė gozėkus ėš 

pėina. Tėi gozėkā bovė stėprė, kėitė, poikė – nepasakīsi, kad iš pėina dėrbtė, bet per kara ne tik 

pabrėkā pražova, bet ėr žmuoniū be skaitliaus. Da žėnuojau, ka Skoudė īr nutėists geležinkelis, tou 

geležinkelio važinie traukinīs, tuo traukėnė vėns vaguons esous tuoks didelis, ka beveik kap vėsa 

mūsa truoba, vuo tū truobieliu tėn tėik daug, ka ni mūsa kaimė iš vėsa tėik anū nier. Tad žėnuodams 

tuokius dīvus, kāp gali nenuorietė tou Skouda pamatītė?!. 

Tou rīta muni pažadėna baisē onkstėi – nuorint nuvažioutė i Skouda, kol dā neišauša, 

rēk išvažioutė tretė valonda rīta. Apsėvėlkau naujūsius kartūnus. Mama apmuotolava so stuora 

vėlnuonė koskelė. Prisėmėno kāp tou koskelė mon užrėša – apsiautė aplink petius, sukrīžiava ont 

krūtėnės, vuo galus tvėrtā surėša ont nogaras – ka tik tas vāks nesušalto... 

Klesteliejau pablako ont šiaudās apkrektuos dognėnės. Če pat, gardies, i krežius 

sukrautas bova ėr vedoms vežamas pardoutė prekės – svėists, kiaušē, smetuons. 

Veiziejaus i dongo – matiau daugībė žvaigždiū. Bandiau surastė ėr Grėžola ratus, ėr 

Maižīšiaus lazda, Marėjės sietieli... Matiau – jau rītūs švėstė pradiejė, ka mona tievalis pasakė: 

– Apsėsok ontrēp, akšėn, sieskės pas muni ont siedenės – jau Skouds matuos. 

Pasėsokau – vuo jerguteliau – daugībė žėburiū kap dongaus žvaigždiū – vuo mėrgoliou, 

vuo žėb! Ta ne mūsa kaimalie – kamė vėins, kamė kėts žiburielis. Negaliejau pavierītė, ka vėinuo 

vėituo tėik daug truobaliu gal būtė. Kažėn, a če vėsor gīven žmuonis? Vuo jergau! Kāp anėi ėr sutelp?! 

Bet matītė ne tik paprastas truobas, bet ėr dėdėlē dėdėlės – keliū aukštu. Tievalis pasakė, ka če esonti 

Skouda muokīkla. Pamėslėjau, ka nikumet nečiuo i tuoki dideli pastata – vuo je ons sugriūtom?!. Jug 

nikumet iš po tū griuviesiu gīvs nebeišlīsi. 

– Jau grētā ivažiousiau i miesta, – saka tievs. – Tujau prasidies brukis. 



„Kažėn, kas tas brukis īr?“ – mėslėjo. Bet pajotau, ka vedoms ratus pradiejė baisē 

purtītė, kratītė. Pamatiau – važioujau akminimis grīsto kelio. Dėdėlē nusidīvuojau – ėr akmou – 

paprasts kūlalis – gal sosėgadītė!.. Pasakīsio i mamā, ka ėr mes galietomem kuoki purvīna akminimis 

iškluotė – vės tujau būtom iduomiau. 

Tievs staigē srapt, sustabdė arkli. Atvažiavuom! Aš davai i vėsas posės žvalgītėis. Če 

be mūsa bova ėr daugiau pormanku. Purmuonā rėša, tvarkė sava arklius. Vėinė padiejė šėina, kėtė 

muovė ont galvuos arkliou terbalė so avėžuom. Pri kėtū vežėmu bova prirėštė ėr gīvulē: karvės, arklē, 

sorėštuom kuojuom ratūs guliejė veršelē, avelės... Gīvulē stuoviejė smūtnė, nuleistuom galvuom, iš 

akiū anims bėra ašaras. Če pat šlapėnuos, če pat ėr kėtkou dėrba, če pat so kuojuom trīpė – kvaps 

sklondė ne iš maluoniūju. Susipruotiejau – če ėr īr tas torgos. 

Žmuonis vākščiuojė nu vėina vežėma pri kėta, vėn paklausdamė, po kėik praša. 

Kudakava i maiša kėšamas vėštas, žvėigė paršėlelē, bliuovė karvės, asablīvā graudē žvėngė arklē... 

Mon jau tas torgos apkīriejė – nuoriejuos kuo nuors dā mondresnė. 

Pavīka – vėskou pardaviev. 

– Dabā ēsiau i miesta. Tau nupėrksio ledū, vuo sau – alaus. Tik nesakīk mamā. A 

nesakīsi? 

– Ne!  

„Kažėn, kas tėi ledā īr? – mėslėjo. – Jug dabā vasara. Iš kor tėi ledā gal būtė?“ 

Atsimėniau nu stuoga nutīsusius varveklius, katrus liōbam sulpietė nusėmušė... Nedėdėlē skanė bova. 

Tievalis pajiemė muni ož ronkas ėr vedas. Aiškėn – če gatvė mašėnuoms, vežėmams važioutė, vuo 

če, gatvės pakraštie – tratuars – piestėisėms vākščiuotė. Pri vėina noma, gatvie, bova padiets stals. 

Pri tuo stala stuoviejė muotrėška so balto kvartūgo. Tas stals bova apdėngts balta skuotertelė. Ont tou 

stalo, vėina i kėta sokėštas, bova pastatītas kažkuokės keistas skleinīčelės – atruodė, ligo iš pīraga 

iškeptas. Tievs paprašė tuos muotrėškas: 

– Idiek vėina ėr vedom. 

Pardaviejė, tēp vadėnuos ta muotrėška, pajiemė tou pīragėnė skleinīčė, atėdarė dėdelė 

kana (tuokiuos pas mumis liōb užraugtė alo), pakabėna iš tėn kažkuokiuos baltuos kuošelės, pridriebė 

i tou indieli ėr padavė mon. 

– Jiesk, jiesk, – paragėna muni tievs. – Benė pėrma karta. Kaštavuok, nebijuok – patėks. 

Palaižīk. Anū negal ėlgā laikītė – ištėrps. 

Atsargē palaižiau – ėr nabgaliejau sustuotė. Tuoks didelis skuonis bova! Baltuoji 

kuošelė ni jostė napajotau, kap ištėrpa burnuo, vuo pīraginis indielis skanē traškiejė tarp dontū. Ledā 

bova šaltė, musint dieltuo anus tēp ėr pavadėna. Nepajotau, kap neblėka, bet nebdrīsau dā vėina 



paprašītė. Tumet negaliejau žėnuotė, ka mažiausē rēks lauktė gal pėnkis metus, kol viel galiesio 

pakaštavuotė ledū.  

Tou patė dėina dā nusėpėrkov stuoruos dešruos. Tuos dešruos vėdurie maties baltė 

lašėnokā. Ka rinkieli atpjauni, švėit kap žėrnē ont kartūnās. Vieliau sužėnuojau – ta dešra esunti 

padėrbta ėš arklienas. Tumet pėrma karta pakaštavuojau ėr limuonada. Limuonada mes muokiejuom 

ėr patis pasėdėrbtė iš ondėns, suodas, sokra, bet tuoks skans neliōb išētė. Mon atruodė, ka tėi valgē īr 

tėkrė Dievū, karaliu valgē. Mėslėjau pati sau vėina – ka kumet paaugsio, užsidėrbsio daug pinigū, ta 

toukart, kumet tik panuoriesio, tumet ėr nusėpėrksio sau dešruos, pīraga, ledū ėr limuonada. Tumet 

dā negaliejau žėnuotė, ka vėskam nusėpėrktė pinigū nikumet neužteks. Rūpiejė mon ėr tas traukinīs, 

bet tievs pasakė, ka traukinīs īr kėtuo miesta vėituo –anuo mes nematīsem... 

Tuoki tad bova mona pėrmuoji pažintės so Skoudo. Jau išmėrė abodo tievalē, jau ėr pati 

apsenau, bet vėina dalīka tēp ėr nesupratau – vėskas pasaulie keitas, senst, mainuos, tik Skouds vėn 

jaunie ėr jaunie. Kuožna karta vėn poikiesnis, kuožna karta vėn daugiau pasikeitės. Pri vėsū nomū 

aug gražiausė medelē, žīd vėn kėtuokės kvietkelės, vėsuokiū spalvū ruožės kvep. Praplatiejė gatvės, 

atjauniejė, pasėstrajėjė aikštės... Didelis maluonoms, ka gali po miesta laisvā, nesistruošīdams 

pavākščiuotė. Bet be tuo, kuoks ons īr dabā, vėsomet prisėmėno ėr tuoki, kuoki pamatiau pati pėrmūji 

karta – so brokio, so nelaimingās gīvulelēs, so skaniausēs pasaulie ledās, stuora dešra. Kāp gerā 

pasėrokoutė so tuo krašta žmuonimis – anei vės tėik īr kažkuokėi kėtuokesnė už kėtus, ėr vėskas! 

Vėsomet pasijunti ligo nomėi parejės – jautīs esous laukams ėr reikalings! Vuo je kam kumet prirēk 

pasakītė, iš kor eso kėlusi, ta vėsomet pasėtempo, išpoto krūtėnė, išskieto ronkas i šalis ėr baisē 

isivaizdindama atsakau: 

– Aš eso iš... Skouda. 

 


