
Ėš puokarė laikū 

1. 

Vėršou koknelės, šonkindams dongti, vėrė, taškies kažkuoks vėrals. Lėipsnuos lėižovē 

laižė jouda katėlāti, vo tas, dejoudams ė borbolioudams, porsluojies. Rasint Aldutė būtom kielosīs 

nujimtė dongtieli, bet veiziejė ė veiziejė i ognelės blėzgoliavėma ont aprūkosiu sėinu, klausies 

bolvieliu klioksiejėma ė salėna šėrdi ton goliejėmo, ton ramībė – ė nenuoriejė ni pajodietė. Ė ne diel 

tuo, kad slinkis būtom apsiedės, ale pėlna šėrdelė ė galvelė bova tuokiū rūpiesniu, katrū niekam 

negaliejė ėšsakītė.  

Va ė puodėškelė tebier apvėlkta mamas siovėnieto ontvalktelio – rauduonās siūlelēs 

„S.R.“. Atruoda, ė mamas kvaps dā tebier, vo mama – ėšvežta omžėnā... Kėik skaudiū dalīku, kėik 

jautriū žuodieliu bova aprokouta, ka mama sėrga... Kėik bova žadiejosi, ka nekriuoks, ka tievaliou 

padies. Bet nier tēp... Ašaras plaun žondelius, mamas puodėškelė tėlda verksma. Nebier kas petelius 

pagluosta, pagoud. No, je ė tas nepaded – sovaksėi a plekštelie. At, kāp nuorietomės, ka plekštelietom 

mama – bet jau neplekštelies, nebsolauks tuo Aldutė nikumet...  

Iein tievalis, nešėns vėrbū kliebio. Kėš ė kėš i koknė kāp i kiaura maišieli, vo šėloma so 

garās kėlst i palobius, pažemie ruoduos tuoki šalta, kāp rodėni arėms.  

Bet veiziek, kāp katėnātis linksmos šuokėnie: tēp pat, kāp tėi atšvaitā asluo. Kū tėn tor 

tėik šuokėnietė?  

– Kic kic kic, Kicelieli, akšėn če...  

Ė glausta katėnieli liūdnuom ronkeliem, ė goudas anam, pavīdiedama linksmoma, glaud 

žondelius pri balta kailelė. Murkou katėnielis tēp ramėnontē, maluonē.  

– Mona katėnieli, mona vargšieli, vedo abodo našlaitē... Ejė paskou mamas, sava 

oudėgelė ėškielės, Margės mėlžtė, vo dabā...  

Už longelė šielst vies, isiūbavės dėdioji berža. Tas i longa drangt – drangt: atruoda, ka 

viel bažnīčės varpā skomb... Ne, ne, nieka nemėslīk, – pati sau saka Aldutė.  

Vo kāp gerā bova, ka so mamo krūmaliūs rinka avietės žėimā. Ougieliu prikėrta, ėr ont 

samanieliu bova pakrėtosės atsiviedintė. Kāp ont šėrdėis gerā bova... Tik tuos skrozdis tēp bieg – 

driūželiem, veiziek – kėta ė ronkuovie...  

Toukart nesopratau, diel kuo mama mon prisakė, kāp ė kū rēks dėrbtė. Tėik smolkē mon 

ont tū samanieliu aiškėna, kāp nikumet. Klauso: mamalė, kū če tėik vėskou pasakuoji: ka mon rēks, 

toukart ė paaiškinsi. Saka: gali nespietė. No, galvuojo, kap tatā: kū če galio nesospietė?  



Nieka aš dabā nebnuorio klausėnietė, nieka. Aš tik nuorio golietė ė tīlietė, ė sava 

katinieli artėi torietė. Daugiau nieka. Atsėdūst Aldutė – ė viel snaud ont mamas puodėškelės. Krūtėnė 

kėlnuojės nu skausma – pradiejė kuosietė, žondā degtė...  

Sosėrūpėnės tievalis priejė pri luovas, lūpas lig baltoma sospaudės: negaliejė suopolīs 

veržtėis laukon – juokēs būdās. Ons toriejė būtė stėpros be sava mīlėmuos patiuos, katrou viežīs 

nuvarė i kapus. Anou prijiemė geltuona smėltelė Troikėnūs; lėka vaikioks ė mergātė, katra kel tuoki 

dėdėli rūpiesni, ka ruoduos – šėrdės sostuos. Be Ruozalėjės dėina da apsėdarbou, su sosiedās 

apsėrokou, vo nakti, klausīdams Aldutės kuosiejėma, mėslėi neožmėgdams – gal ta prakeiktuojė 

džiuova bus isimetosi? Juk vėrė avietiū erbetas, ė medaus bova gavės, bet gerīn nein... Jezau! Da 

neuždėrba ož skuolas, ka sargėna ė laiduojė Ruozalėjė, bet mėrk – atsėkelk, rēk gautėis pri daktara 

Kauneckė. Rasint ku nuors pagelbies...  

Nu vaistū Aldutē nieka nebova geriau: netoriejė apetita, palėka sėlpna ėr išblīškosi. Pu 

koriuo laika dar sošvakiejė: da daugiau kuosiejė, pakėla karštis, vo skreplē – jau so kraujo. No va, ė 

Kaunieckis klausiniejė, a nieks gėmėnie džiuova nesėrga. 

2. 

Žaliava rėibos atuols. Ciels gabals driegnū pėivu, paprūdēs dūka vondėns paukštē, 

gaudīdamis karuosus ė smolkesnės līdekātės. Kartās ė kuoki ūdra liuob atbiegosi pameškeriuotė: juk 

nerūp anā, kas lėks kėtėms.  

Jau ė javā gelst. Varpelės atruoda nešvakas. Je nežliaugs tēp smarkē, kap pernā, rasint 

šėik tėik atsigautomem. Būtom mėltu ne tik dounā, bet ė Bierelē, Margē, kiauliems, – vėsū bornas 

būtom suotės. Valontėns tor kolamōjė isitaisės. Ka tik būtom sīluos – sosėvežam, kāp vėsumet, patis 

sogruobė, i sava stuogėnė – ka svetor nerēktom sklaidītėis. Parsėtempam ton kolamōjė, paprašuom 

vėina kėta sosieda i talka – ė pūrā mėiguo. Kāp gerā, ka esi pats sau puons. Teisībė, Jūzaps už siekla 

dā nier atėdėrbės; galies ė grūdās atėdoutė. Vo žousis išandeliuojos, galies ė vākams geresnius 

drabužius, apava nupėrktė. Ė Jūzapelė batā švakė bier...  

Tēp aplink vėskou dā mėslėjė Ruozalėjė, Bierelės pas daktara vežama, bet tas bova 

paskotėnis anuos rodou. Stėpriuos, strainiuos, jaunuos, stuoraunuos. Paskotėnis... Jūzaps ont dapšana 

atgolės, mata sava suodna. Pėlniausis vobulū – šakas lūžt. Untuonėnē – rūgštė kāp oksos, vo 

muolėnelē – kousk ė nuoriek. Už karta atsėgauni! Palei suodna so Bierelė arė dėrva. Muolis šlaps. 

Vėituoms vagas līg ė dailē sogol, vo vėituoms – ė so kūlio plūga nugrondės, viel atgal traukas. 

Pasėžvalga, a par suodna neatmėrgoliou mielėna bliuskelė – gal ku nuors pakoustė atneš? Va, ė 

parein! Kou atnešosi, ded ont pagriuovalė šalėp arėma. Jūzops varuos so plūgo ont žuolies: lai Bierelė 

paėls, pasėgraiba prīšpėitė.  



– Nevarīk, aš pamėginsio.  

Ė veiz Jūzops, jouda douna kromsnuodams, ka poikiausi ir anuo muotrėška! Juk ė 

pavasari mitriausē už vėsus apsisiejė. Jūzaps tik bierė iš sietovē grūdus, vaikuitis prinešiuojė ė 

pribiržiuojė, vo Ruozalėjė so Bierelė tik ekiejė, drapakava – gražē bova veizietė. Jūzops valgīdams 

džiaugas ė mėslėi, ka anam smarkē pasisekė: strainoms – plaukā stuorė, joudė, garbanuotė koskelė 

nenulaika, diel tuo retā anou ė tenešiuo. Stėproms – kāp vīra! Da nekuožnos vīrs tėik gal. A maiša 

kuoki – tik capt ė neš. A malkinie – tik už miedi, ont vuožė – ė so dvėtraukio tik leid, kāp so zeimario. 

Ė truobuo tvarka: vėskas i vėitas sodieliuota, kāp ė tor būtė. Vo ė daržā – išravietė, išretintė, prakaito 

palaistītė: tik aug vėskas ė bujuo. No bet negerā, negerā tėik dėrbtė; rēk varītė anou nu plūga – da 

Jorgis pamatės čīdīsės...  

– No, Bierelė, arkiau vedo. Lai bieg gaspadėnė biškilieli atsėpūstė.  

Nepūs ana, nepūs. Bus jau besisokonti ta truobuo, ta malkinie, rasint ė Margės bus 

nubiegosi parkeltė, pagėrdītė. Lepėn tus vākus: vėsor – tik pati rėstė – posrėstė. Ėr saka, nesunkē... 

Lai Aldutė pažaid, paugs – prisidarbous, vėskas priš akis...  

Parsėvara Jūzops Bierõjė i kėima. Vėso patuorio žīd jurginā dėdėliausiuom galvuom. 

Bierė kāp biesos kuoks – tik grībšt tus žėidus! Jūzops tik žvilgt i longus – a Ruozalėjė kartās neveizas? 

Juk ana vėsumet paveiz, lauk so valgio. Ne, mosintās bus išejosi, ka nier. Tik Rieksis, išlindės iš 

būduos, žiuovau ė roužoujės. Vākā trasiuo. Nuvedės Bierė, atrond sava Ruozalėjė begolintė.  

– No, kas tau?  

– Negalio... Jūzapali, negalio: vėskas skaud...  

– No va, gruobēs, pliešēs, savės negailiejē. Važiousiau pas daktara. Je rēks – parduosiau 

karvė ė komelė, bili tik pasitaisītomi. Jau rītuo. 

3. 

Jūzops bova nedėdėlis dailos žmuogielis, baisē geruos šėrdėis, vėsus darbus muokiejė. 

A pečio pamūrītė, a kū socėnavuotė muotrėškuoms, a kiaulė kam padortė, nusvėlintė ėr išmesinietė. 

Bova pats pasėdėrbės tuokė svėlėnamõjė – so medēs kūrenama, ka nerēktom svėlintė so šiaudās. Ta 

anou daug kas ė liuob kvėistėis. Vo vakarās ėr onkstėi nu rīta da liuob nuliektė i Šarkės užplūska 

kuokė līdekātė nutvertė. Ė džiaugies gavės gera muotrėška, toriedams do vākus. Ėr ūkielis kėla. 

Žemės jau septīnė jektarelē, truoba skėiduoms apdėngta; kūtalė, ka ė muolėniu plītu, bet vėstėik... Īr 

ė klietalė, ė stuogėnė, ė kalvė bova, vėskas – kas rēk.  



Ė kars jau iškėntiets. Ēk ēk: če ė vuokītē, ė rusā užgīvena truobalė. Vo je vuorlaivis lek 

– vėsė liuob biegtė i tuoki išdžiūvosi prūda pu dėdėlēs tapalēs. Ka spruoginiejėmā nutėls – iškėš 

galvas paveizietė – a truobas svēkas tebier... Juk ne vėinam padegė – ė kor toukart rēk dingtė? Tas īr 

baisiausis dalīks, ka palėikti kāp paukštātis be gūžtas ė netori kor glaustėis.  

Vo kas diejuos pu kara! Viel žmuonis so šautovās ė briauninkās tik ein kāp pu sava, tik 

jem, kū rond, tik dėrb, kū nuor. To esi nieks. Ė Reksielis – ė tas oudėgelė prispaudės lend i būda – ė 

ni žiaugt. Vėskas, kas bova, jau iškėntieta, ka tik tuoliau galietom iškėntietė. Tēp mėslėjė Jūzops, 

neramoma pats nu savės nuoriedams pakavuotė. Nesavie Jūzops bova, nesavie. Kuožnos matė, ka 

žmuogos velk sava rūpiesni kap sunkė našta. Ka kumet Janoška atsineš nomėnės, bent ašaras lėngviau 

pasėpėl, vo tēp šėrdės – kāp akmou...  

Kāp sunkē kamavuos anuo Ruozalėjė, bet Jūzops vėskou ištvierė. Kelės nedielės 

atėdėrba pas ūkininka už paskuolintus litus vaistams, už sokra gabala. Vėskas veltou. Jebėntās to kū 

padarīsi, je viežīs pristuojė.  

Bet ka ė ta vargšė Aldutė, katruo Ruozalėjė tēp mīliejė – ė ta kamoujės. Nuvežė anou 

sovīniuota i adėjalus ont traukėnė. Vaguonu longā pu kara išdaužītė... Aldutė, sodžiūvosės ronkelės 

sospaudosi, vėsa dreb nu šaltė ė tik kuos, tik kuos. Nusėvėlka tievalis kailėnius, sovīniuojė i šėlta 

vėlna, bet Aldutė vės tėik negaliejė sošėltė.  

Laukā jau bova apsnėgtė, tīlė, niūrė. Katra truobalė nugriauta a nudegosi, katra ė svēka. 

Biednos puokaris...  

Aldutė, Klaipiedas lėguonėnie palėkosi, čėpnuo tus repcikus, šalėp luovas sodietus; 

išbalusi nesokalb ni puoterieliu ė tik krimt ont lėguonėnės puodėšku kuosiedama. Nebrūpiejė ni 

katėnielis, ni kāp tievalis vargst – nieks nebrūpiejė, nabagelē. Prabiega, žvairā veiziedamas, seselės a 

slaugės, vaistās atsėdoudontės; ka prieit – nubrauk nu kaktuos prakaita a par lūpas so driegno vato, 

on palkelės apvīniuoto. Kėtuojė gailestingesnė: ė saldiuos erbetelės kuoki gorkšnieli pakėš, bet ėr ta 

Aldutē atruoda be skuonė...  

Luovuo prīšās – tuoki mėnka babūnelė. Kuos, gargaliou, kažėn kou vapaliuo, kažkuoki 

piningieli nuosinelie če sovīniuo, če išvīniuo. Bet ė ta babūnelė tuoki švaka – mosintās ė tas 

piningielis nieka nebipagelbies.  

Vo Aldutė – nieka nieka: ni piningelė, ni mamas, ni tievalė, ni bruolė, nieka nieka... 

 


