
Malūna prūds 
 

Muosiedė malūna prūds, līgėnont so patio miestalio, bova dėdėlis, ėlgs ė daug daugiau 

sosėraitės ož patė dėdiausė gatvė. Pats vėdorīs, korės tarsi sosėrėitosi žmuogaus kopra liuob rėmtėis 

i Kestotė gatvė, sava petēs laikė Salontū gatvė ė tėlta so ondėns noleidėma stuovīluoms. Pėlvs so 

rėitās bova aprėitės muokīklas kalna, ont koriou pro medius liuob švītietė Endrikienės nomū baltā 

dažītė lomgā, ėlgs valsčiaus dvėaukštis ė ož anam dvėaukštė Muosiedė pradėnė muokykla. Prūda 

rėitā, jē anus līgintomem so žmuogaus kuojuom, bova daug ėlgesnė ė daug daugiau sosėraitė ė tėis 

Naujoku kaimo geruokā prasėžergė. Matā, vėns rėits ejė ont Šaukliū, ont anuo dabar vadėnama 

draustėnė, koriuo žemės gelmės, kāp dėdėliausis maišos, īr prigrūstas vėsuokė plauka akmėnū, vo 

ontros rėits īr pražerkts i rītus, i Žebruoku ė Šatiu posė. Vo tarp tū rėitu, gal sakītė ont patė tuo 

isėvaizdoujama žmuogaus pastorgalio, prīš kara bova žīdu kapā, korėi, ont Bartovo pastatios naujė 

ožtvanka, palėka bemaž apsėmtė. 

Muosiedėškē no vāka metu auga so sava prūdo. Vaikigalē, nieka neveiziedamė, ka 

ožkaitins vasaras saulė, liuob pri pat tėlta pakraštė nosėmes drabužius, atsėstuos ont tėlta torieklās ė 

statė galvo maus i prūda gelmė. Pri stuovīlu, ė tuoliau eitomtė prūda vago, gėloma liuob būs 

daugiau kāp do metrā. Neront nereikiejė bėjuotėis, ka galva atsėtrėnks i dumbla a dognė issmegosi 

akmėni. 

Prūds bova rēkalings ė paugosėms: vīrā kor bovė – kor nebovė, jau sied paprūdie ė 

nelīgėnont kāp pormuons arkli, žegnuo ondėni so meškerkuotio ė iš tuola vuos iveizamo meškerės 

siūlo. Tik tuokiū nebova daug – tėn kuoks nosėsiediejės muokītuojielis, a valsčiaus raštėnės 

sodžiūvielis. Žėnuomās, šviežē kepta a vėrta žovės patėka vėsėms, bet ka so meškerė retā komet to 

anou sogrēbsi, vo valgītė par dėina muosiedėškems liuob reikietė mažjausē tris kartus. Ta ė 

meškeriuotė liuob tik tėi, korėi gaus valdėška alga, ė pri prūda ēs tik praviedintė par dėina 

nosiedietu kelniu. Žvejuotė so meškerė liuob ētė ė tėi, korėi netoriejė nikuokė oždarbė. Anėms 

prarastė nebova kuo. Vo šēp jau rimtėijē šeimū vīrā liuob oždėrbs pininga ė sekmadėinie, siedė ont 

dvėratė, varīs i pajūri, i Švėntōjė, vo vakarė grįš apsėkruovė dvėratius mėnkiem ė sėlkiem. Ė tėik, 

kėik begalies pavežtė. Žovės bova, lygėnont so gīvolė a paukštė mēso, daug pėgesnė, tad, torint 

pininga, i pajūri važioutė apsėmuokiejė daug geriau, kāp so meškerė kiorksuotė paprūdie. 

Prūds bova rēkalings ė Muosiedė muotrėškuoms – anuos i ondėni liuob palēs vėsus 

sava šeimuos žmuoniū nešvaromus, vėsa nosėdėrbosiu vīru prakaita. Žėnuomās ne tēp paprastā, bet 

pėrma pelėnū šarmė skalbėnius ėšvirins, vo paskou žmuoniū stomamūs rateliūs veš pri prūda 

ėšplautė. Ė tas prūda ondou bova tuoks, ka anamė ėšvelietė drabužē be kuokiū kvepalū kvepies 

laukū uoro ė džiugins šėrdi. 

Pagal Kestutė gatvė stuoviejė žmuoniū gīvenamėijē nomā, vo anū oždoraliūs – 

sandielē ė kūtalės. Prūdou liuob reikietė prarītė nemaža dali ė tū kūtaliu nešvaromu. Anū nebova 



daug ė dėdiesis prūda ondou vėskou grētā liuob sovirškintė, ėšskėistė ė ėšmestė so če pat 

besėsokontio malūna rato i Bartovas opė ė noneštė tuolīn, ka šėlta ondėns bakterėjės baigto vėskou 

ėšvalītė, soskaldītė ė ondou atgauto sava skuoni ė kvapnoma. 

Prūdė liuob plūdors ė kelės valtis, bet anas toriejė tik patis mondrėijē muosiedėška. 

Vėina toriejė ė muokīkla, ė anuos muokīklas vākams nieks negailiejuos – isėsiedā ė važiouk kor 

nuori ė kėik nuori. Kam rēks – palauks. Jē ne šėndėin, ta rītuo, bet solauks ė galies pasėirstītė. 

Muokyklas valtės bova ne vėsā sotėkosi, ė ka nuoriesi plauktė, liuob reikietė ėšsėmtė 

ondėni. Bova anuo ė tam rēkalou skėrta skardėnė. 

Plauks valtelie, žėnuomās, ne vėns, vo kelė. Tonkiausē pramaišo ė mergātės, ė 

vaikelē. Plaukdams, kol dā tebesi pri prūda krašta, ė negėlėi matuos nuors ė smunkous dumblėns 

dognos, dā nieka tuokė, galiejē pagondintė bokštesnės mergātės, palingoutė valti, vo ka jau iplauksi 

i vaguos vėdori ė bematīsės tik jouds gėlos ondou, joukū nieks neliuob bekriestė. Plauktė jau 

muokiejuom, bet vės tėik, jē kas apversto valti ė būto reikiejė ėš vėdorė nosėkapstītė lig kronta, ne 

kuožnam teėbūto ėšējė. Neplaukosem valtie, paplaukiuojėms – dėdėlie pramuoga, vėsa krūva naujų 

jausmū ė pargyvenėmu. Diel tuo, ka bus kāp, mergātės liuob prašītė, ka prijimtumi anas 

pasėvažiuotė po prūda. 

Prūda omdėns pavėršios liuob būtė pėlns augalū ė vėsuokiu vėsuokiausiu gīviu. Vėsor, 

kor sekliau, maties lūgniu apvalė lapā ė stombė geltuonė žėidā, korėi ont ėlgiausēs stėibās bova 

isėtvėrtėnė i prūda dogna dumbla. Ne vėsė augalā liuob ėšlīstė ėš ondėns – žaliava ė patem ondėnie, 

korės ėš lieta slinkdams anus lonkstė i šuonus. Saulės spindolē, no bangieliu pavėrtė i švėisės 

joustas liuob dėinū dėinas žais so tās tīvolioujėntēs lapās. 

Vo no vabalų, vėsuokiausiu mosū, spalvuotu laumžėergiu sparnieliu e kėtų šėltuos 

saulietas dėinuos gīviu liuob košietė vėsos prūda pavėršios. Anū liuob būs ė ont patė gelmė, bet ne 

tėik jau daug, tik greitė joudė kāp gozėkā kėitasparnē vabaliokā ė ėlgakuojē ondėns žiuogā, korėi 

liuob čiuožtė ont ondėnie imerktuoms ė nešlompontiuom kuojuom kāp pėrmuos klasės meistrā. 

Vėskuo bova ė patem ondėnie, po lūgniu lapās. Če ėš lieta liuob šliaužuotė ilgus ragelius ėškėšosės 

vesuokiū kevala formu sraigės, grētā ėrstīsės dvėkuojē oustoutė vabalā, vo kartās pro lapos nomaus 

ė dėdėlė, solig žmuogaus nīkštio stuorė ė gerā isėjiedė baltapėlvē padarā. Bova ondėnie ė vėsuokiu 

žovieliu mailiaus, dogno ė ont žuoliū stėibās šliaužiuos vėsuokė stuoroma medvežē, dėdėlė 

muoliuskā. Pasėveiziejės prūdė galiajē pamatītė vėskuo ė pajostė kāp tėi padarā gīven, maitėnas 

kariau, biegas nugalietėijē ė šuokėnie ėš džiaugsma laimiejosėijē. Daugiausē akis liuob patrauktė 

mielėnsparnē ė mielėnpėlvē laumžėrėgę, koriū liuob būtė aibiu aibės. Žėnuomās anėi nestuoviejė 

kāp kuokėi viejė nejodėnamė medė lapā, vo lieks, gainiuosės vėns kėta, sosėtėkė šuoks meilės 

šuoki, ikrės i ondėni ė, ka atšals pastorgalē, ruopšės ont kuokė lapa pasėšildītė, vo jē ožteks paraka, 

zvimbins i vėršo, i saulė, ka grētiau pradžiūto sparnā, ė ka grētiau atrasto ontra ė ėš naujė galieto 



pradietė meilės šuoki. Matītėis anėi liuob nojaustė, ka po karštuos dėinuos atēt šaltesnė naktės, ė po 

vasaras karštiu žvarbos rodou. Tad nieka nelauks, nauduosės atējosė mėnoto. Anėi muokiejė 

gīventė geriau ož daugeli žmuoniū. Plaukont so valtelė vėskou matīsi, bet nežiuopsuosi, reikiejė 

ėrtėis, rokoutėis so paneliem, išdaigautė, laidītė samuojus, būtė vėsū matuomam ė gėrdėmam. 

Prūds sava švarem ondėnie liuob torietė ne tik dėdėliū žovū, bet ė viežiū. Anėi liuob 

prūda vaguo po ajerū šaknimis isėtaisīs dėdėlius orvus ė laimingā gīvens. So ronkuom anū 

neprigausi, īr gėlėi, tad liuob reikietė iš giliū orvū anus išvėliuotė so masalo. Ka jau pradies žīdietė 

žėrnē, ė viežienės iš paoudegė bus palēdosės sava vākus savaronkėškam gīvenėmou, vo prūda 

ondou nosekės, muosiedėškē pasėdėrbė kesalės (nedėdėlius tinklelius) liuob i anū dogna kāp masala 

irėš nolopta varlė ė ont ėlgo šniūrelio ė kuoto nolēs tou keselė ont prūda vaguos dogna. Palaukē 

pėnkės mėnotas ė trauki laukuonās. Kėtōji karta keselė bus tošti, vo kėtōji – ėštrauksi ė pėnkis, ė 

dešims viežiū vėino ėškielėmo. Vo jog so vėino keselė viežautė nēs ni vėns, nešės ont sava petēs 

mažiausē deešimti. Ta par vėina vakara, jē viežē ēs, galiejē sogautė do ė tri šimtus. Viežavėmo 

daugiausē liuob ožsėjims paauglē, korėi rītmetie onkstėi ėšvėrė veš anus i latviu Priekolės a 

Lėipuojės torgo ė pardavuos. Ož sorinktus piningus parsėveš ne vėina kepala dounas ė kėtū miesta 

priekiu. 

Viežavėma miega ne tik paauglē, bet ė soaugosėijē, bet anėi miega ne gaudītė, vo so 

paauglēs, po dėinuos darbū ė karštiu, pralēstė vėina kėta valonda. Anėi liuob ožsėkortė nedėdėlė 

ogni, sosies aple anou ė politikous, aptarėnies sava rēkalus. Vo ka nesošalto, pašildīs sava vėdo ė 

vėino kėto stėklo baltuosės. Bebūnont, ni nepajos, ka jau atejė naktės, sospinda žvaigždės, pakėla 

pluona mėglelė, ė iš ož mėška pasėruodė dėdžiulis rauduuonā gelsvos mienou. Ožkortāsis laužielis 

pamažo jau apsėtrauk plienims, ognelė nebšėldīs ė vīrā iškeliaus ont nomū. Keliuoms valonduoms 

ėlgiau bepasėlėks tik tėkrėijē viežautuojē. Anėi, atsėraitė kelniu rėitus, vėituom pažliogosė pėivo ė 

vaguos pakraštio brės no vėnuos keselės pri kėtuos, ištrauks ė viel ilēs anas, ė dies i maišieli 

čežontius viežius. Vo tou tarpo jau aukštā pakėlės mienou ēs paskou anus atsėšvėitės prūda vaguos 

ramem ondėnie, spindies žvaizdės, pėlkous mienolė apšvėistė paprūdies miediu kontūrā ė retkartēs 

pliumpteries atgal i ondėni, ka ėššuoks ėš anuo apsėmėiguojosi dėdėlie lydeka. 

Malūna prūds bova nepamainuoms dalīks ė žėimuos laikė. Toukart, atejos vakarou, 

ont pėrma blėzgontė ė pastuoriejosė prūda leda liuob pasėskleistė vėsė miestalie gīvenosėijē 

muoksleivē ė kėtė paauglē. 

Leds bus parmatuoms kāp stėklos ė galiejē matītė vėsa prūda puoledini gīvenėma – 

žalius ė parodavosius augalū lapus, spalvinga dogna sosėkluostīma, lėngva ondėns plevenėma. Ni 

vėina gīvė nebmatīsi, anėi sliepies arba dumblė, arba neparmatuomuo vaguos gelmie. 

Sosėrinkosėms miestelė patvaiskems bova vėsuokiu ožsėjiemėmu. Pėrmiausē, jē 

toriejē ledžingas, galiejē lakstītė kāp paukštis maž jodindams kuojės ė grētā vėn noliektė i 



prūdgalius, kor prūda vaga liuob pavėrstė i siaura, negėli, raitīta ė akmėninga, karklās ė alksnēs 

apžielosi, Aiškūna opalieli so baltās sausledēs ė biegontio neožšalosė ondėns polsavėmo. Galiejē 

nardītė tarp draugū, korėi netoriejė ladžingū ė bova atejė pašliūkštėnietė so medėnēs klompēs. 

Kėtāsis ont leda liuob atvažioutė ė so dvėratio, bet ritins atsargē, ka nenosėsokto galvuos. Ne vėns 

liuob atsėtėmps ė ragelės, vo tėi kor so ledžinguoms stums anas aplėposės korkuliem mergātiu. 

Vėsos vakara linksmoms liuob prasėdies sotemos, ka sožėbs žvaizdės. Vākā kamė 

radė atsėtėmps dėdėliuos mašinas padanga, sopjaustīs i nedėdėlius gabalus, oždegs ė pamuovė ont 

lazdėkės, pasklis ont prūda ledo. Guma traškiedama degs, lēs smėrdonti jouda dūma, vo sosėrinkė, 

kas ont ledžinguoms, kas ė piests nešiuos tus žėborius, muojpus so anās ė džiaugsės ugnėis švėiselė, 

bėndro šormolio, grīno uoro ė linksmās draugū veidās. Beėšsiskirstīs, ka jau naktės ibrės i pat sava 

vėdori arba netuol tuo. 

Ka jau prūds gerā išals ė leds sostuories, vīrā pajiemė pjūklus liuob pjaus tou leda ė 

veš i klėbuona ledainė. Ėšpjaus nemaža pluota ė tievā vėn pargīvens, ka vākā noejė pašliūkštėnietė 

nepataikīto i tas išpjautas pruoperšas ė nenoskėisto. Vo šēp jau vākams, kol leds tebėbūs pluons, 

liuob pasėtaikīs ilūžtė, bet kėtė, bovė šalėp, liuob atbiegtė ė ėštrauktė, nelēs noskėistė. 

Prūda vaga tėis valsčiaus pastato bova gėleesnė kāp trīs metrā, ondou šalts, nes če i 

anou isėlej daug puožemėniu šaltėniu. Vėina Sekmėniu rīta, prīš pamaldas bažnīčiu, Ėndrikienės do 

vaikē, atlėkė ūkė žīgius ė geruokā išėlė, tėis valsčio sošuoka i prūda nosėplautė prakaita. Ni 

nepajota, ka vėina, iplaukosi i vaguos vėdori, sotraukė miešlongis ė ons pradieję skėistė. Ontros, dā 

tebėbovės ont kronto, šuoka anuo gelbietė. Skėistontiesis smarkē apkabėna gelbietuoji ė tas 

nebgaliejė bepaplauktė ė abodo jaunė vīrā noskėnda. Berada anus Zūbė Augostis – gers ė stėpros 

nardītuos, tik po dvijū dėinū. Ėndrikienė atradiejou bova paskīrosi ė ožmuokiejė dvėdešims litu. Ėš 

ondėns ėštrauktė vīrā bova vėns ontra stėprē apkabėnė, reikiejė pavargtė kol anoudo vėina no ontra 

beatskīrė ė pagoldė i atskėrus grabus. 

Dėdėliausis atmintėns īvīkis muosiedėškems liuob būtė prūda ėšleidėms. Tēp liuob 

atsėtėktė par pati vasarvėdi ė par 4 a 5 metus tik vėina karta. Žėnuomās, malūnėninks so miestelė 

galvuoms liuob sogalvuotė kuokė nuors „svarbė“ priežasti – taisītė stuovīlas, malūna ondėns 

sokamouji tekini, a dar kou kėta, ė sotarto laiko pakels vėsas tėlta stuovīlas. Ondou vėso tėlta 

platomo ė gėlomo pradies vėrstė i akmėninga ožtėltė doburi, grētā vėn išsėskleis ė ožtvindīs malūna 

pėiva, pasėlēs i Bartovas raitīta vaga, bet netėlps ė lėisės par kraštus, ė par kuoki kėluometra 

ožtvindīs platius pėivu pluotus. Malūnininkou ė kėtėms maž rūpiejė kāp ė kor tas ondou bieg. Pats 

svarbiausis ėšleista prūda rēkals bova žovis. Reikiejė kāp galint daugtiau anuos sogrēbtė, 

parsėneštė, sosūdītė, ka nesogesto, patėnkintė miestelė puonus ė artėmus draugus. Tam dalīkou, ka 

žovės i Bartovas opė neėšbiegto so ondėnio, pri tėlta liuob nauduotė tinklėnės ožtvaras, vo iš 

nosekosiu prūda doboriū anou liuobgraibītė so krītiem ė kėtuokēs tinklās. 



Ka jau pradies švėstė rītmetis, pamatė, kas īr atsėtėkės, i ėšleista prūda pluotus soplūs 

muosiedėškiu vākā. Anėi netories nikuokė tinkla tik terbelė par pieti, basas kuojės ė dvė ronkas. Ė 

brės anėi par lėkosi doboriū ondėni, lig bombā klimps i tėršta dumbla, ė pamatė nosekosiuo vėituo 

besėblaškont dėdesnės žovis pols anū gaudītė ė kėštė i sava terėbas. Ni vėns, tou rīta atejės 

pabraidytė po prūda dumbla, neliuob grīžtė be žovėis. Tū mažiesniu žovieliu (gaudont so meškerė ė 

tuokės sogavės būtomi laimings) nieks neliuob jimtė, vėsė gaudīs tik dėdėlės raudės, līnus, šapalus, 

šamus, viegielės ė kėtas, koriuos karto so žvejēs morkdies po dumblėna doburiū ondėni. Žovis bova 

slīdės ė ruoduos jau sočiopta, išslīs iš sospaustū delnū ė pabiegs. Anou jau sočiopa kėts vāks, vo po 

tava kuojuom jau etplaukė kėta ė viel poli i dumbla, čiumpi naujē pasėruodiosė. Vėsė žvejē no 

kuoju lig galvuos liuob būtė dumblo, beblėzgies tik anū laimingas akis, nes kuožnos terbelie nešies 

kelės stombesnės žovis. 

Atēt jau prīšpėitis, jau ė dėdiesniu žovū neblėka, žvejē kamė kas radė švaresnė ondėns 

prausas, plaunas kuojės, nosėvėlkė skalau bėndės a marškėnius. I dumblėna doburi plėks līstė 

negaliejė, nes daugībė dumbla gīviu ipīkė ont sudrumsta gīvenėma īr be gala ipīkė ė kondžiuojės be 

juokė gailestė. Vo jē i tava skūra ikėbs solig ninkštio dėdoma stuors baltapilvis vabals, ka ons solēs 

aštrius dontis, ta iš doborė šuoksi laukuonās kāp kolka. Bėndė no tuokiū netėkietomu liuob 

apsauguotė. Jau apsėpluovė vākā būrelēs ēt nomėi, anėi mata, ka šimtās mažū žovieliu gol 

nosekosiuo pakrontie ė ont dumblėno dogno pėlvus išvertosės, spind saulie sėdabrėnio žvīnelio. Tās 

laikās niek nė i galva neliuob atētė, ka ėš mažū žovieliu paug dėdėlės, ka ėšlēdont prūda reikietom 

anas išgelbietė, parkeltė i opi, a kāp nuors sogražintė i prūda, ka ons viel bus ožtvindīts ondėnio. Po 

keliū dėinū tuor negīvas žovelės liuob išnīktė – amas liuob sorītė šimtā iš kažkor atliekosiu varnu ė 

kėtū paukštiu. Kol naujē prileistam prūda ondėnie beatsėgaus bovės gīviu pasaulis, liuob praētė kelė 

metā. 

 


