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Pabiegusi saulė 
 

Šalėp platē ėšsėdrėikosės gėrės, ont kalna, aukštū plačešakiu klevū apsoptie šmieksa 

pradedonti i žemė smegtė truobēlė. Linkou anuos vīniuojės siaurs laukū kelālis. Anou retā kas 

bevažioun ar beēn, dėltuo pu plati, baltūju duobilieliu prėžielusi suodības kėima belakstontem 

atliepausiou Tuopsiou ne kuožna dėina prėein paruodītė spigli balsieli, nes nier ont kuo luotė. Pats 

kėims ėrgi beveik tošts. Tik pri vuoratinklēs apkėbosės vasarėnės vėrtovės sėinas riuogsa 

sorūdėjosė metāla lauža krūva.  

Ėš pėrma žvėlgsnė paveiziejos atruodītom, kad nieks če nebgīven. Bet tēp nier. Onksti 

rugsiejė mienesė rītmeti kažkas sokrebžd truobelės prėmėniuo, grabiniedamuos palei senuobėnė 

duru jutrīna. Paskiau palėngvelēs atsėdāra durīs, ė tarpdorie pasėruoda žėlaplaukė muotrėška. Anou 

suoduo vadėna Konstancėjė. Anuos žvėlgsnis negīvs ė berėikšmis. Ta muotrėška akla. Anuos akīs 

so švėisa atsėdėivavuojė priš tris metus, kumet palaiduojė nelauktā galvelė padiejusi sāva žmuogo. 

Nu tuos dėinuos nu Konstancėjės staigē pabiega saulēlė, sāva vėituo palėkdama tik nakti, tad 

senuolė ė vargst vėina pati sāva truobelie. Gīvenėma smūgems nepasėdoud, tou patio nier 

nosėteikusi lauktė ėr ėš artėmūju maluonės. Savuoms jieguoms grōmas so ožkloposė negonda. 

Ne par vėina ė ne par dvė dėinė ana ėšmuoka sosėrastė pėivelė pakalnie, kor ganuos 

anuos maitintuojė žalmargė. Akluoji be pagelbininku pervesdava karvēlė i da nenoganīta ganīklas 

šmuotieli, vuo ragoutuoji, kāp soprasdama Konstancėjės bieda, laikīdavuos stebietėnā spakainē. 

Nemiegindava net pastrakaliuotė a palaigītė akluos šeimininkės vedama. Melžama stuoviedava it ėš 

akmėnėis ėškalta, kontrē ėškėntiedama bimbalū spardīmuos. Musintās anuos karvėška dūšelė bōva 

dobėltā jautresnė ož kai koriū žmuoniū širdis? 

Sosiedā padiedava Konstancėjē apsėrūpintė priš žėima malkuom, šėino. Vuo vėsus 

kėtus darbus ana nodėrbdava pati. Ana ėsėgodrėna net ė daržus nosėravietė. Pasėlėnkdava vėrš 

vaguos ar ežious ė pėrštu galelēs pasėstengdava atpažintė pėktžuolės. Atpažėnusi be gailesnė 

raudava laukuon ė kraudava i malkelės. Net ėr vėrala ėšsėvėrdava, drabužius pati ėšsėplaudava. 

Tiktā maista ėš krautovės ar vaistū ėš vaistėnės parveždava sosiedā. 

Konstancėjės vakā ne karta siūlėjė muotinā pardoutė sokiožusius truobesius so vėsa 

aplinkou esontė žemė ė kraustītėis pas anus i Klaipieda. Bet ši nebōva pėršto žinduoma, nepasėdavė 

ėškraustuoma. Kāp ana pasėdous, jeigu šiuo suodībuo kuožnos takielis prėprasts, kuožnos žuolėis 

kopstielis basū kuoju pažīstams. Jēgu muotrėška ėšvažioutom ėš šiū nomū, vėskas, kas anā bōva da 

ėšlėkėi brongiausė, akėmėrksnio prapoltom. Tad ana nosprėndė pasėdoutė ėšvežama tik tumet, 

kumet kuojuoms nebėpaēs. 

Ne vėsė Konstancėjės vakā miestė gīvēna. Gretėmuo suoduo sāva ūki toriejė anuos 

duktie Stasė. Ėr ana kalbėna muotina pardoutė truoba ė so gautās piningās pareitė ont karšenės. Bet 



Kostancėjē ė šės varijants nebōva pri šėrdėis. Senuolė bōva ėsėtėkėnusi, kad žėnts tujaus pat anou, 

kāp tik ana atėdous piningus, ėšgrūs i obagėnė. Diel tuokė ožsėspīrėma Stasė baisē ožsėrūstėna ont 

muotinas ėr prėsėikė pas anou nie kuojės nekeltė. Ė douta žuodė laikies.  

Pėrmuoji ītompas neatlaikė muotina. Tad tou gražė rogsiejė rīmeti rīžuos nosėžemintė 

ė aplonkītė doktėri. Ligi anuos truobuos reikiejė noeitė aple puora kiluometru. Akluoji i keliuonė 

ėšsėruošė vuos atsėkielusi. Kad būtom drousiau piedintė, i ronka nosėtvierė lazda, vuo prīšās anou 

strapaliuojė Tuopsis. Keliauninkė pamaželēs traukė i prīšaki. Anā ož nogaras pasėlėka siaurāsis 

laukū kelālis, pu kaliuošiu papadiems sogorgždiejė stombesnėjē žvīrkelė akmėnelē.  

Keliauninkė piedėna patio kelkraštio, nuolatėnuos lazda patėkrindamuos, kor šalėkelė, 

kor pagriuovīs. Be Konstancėjės, daugiau pakelėiviu nepasėtaikė. Anā tėisē i kakta pūtė puostipris 

vakarū vies. Muotrėška rokavuos pati so savėm: „Neleisk, Pondėivieli, mon apvėrstė. Nenuoriečiau, 

kad kas nuors muni pamatītom ont žvīrkelė besėvuoluojontė. Ėr nu mašinu muni keravuok... Žėnau, 

kad pri Staselės nomū aug dėdėlės eglės. Vuos tik pajosio ont žondū didiesni viesoma, ėš karta 

soprasio, kad egliu šešelē ont monės nosėleida, toukart bus aiško, kad beveik atejau... tik kelieli i 

kėima berēks so lazda atrastė.“ 

Kāp bebūtom gailo, bet Konstancėjė nesogebiejė atskėrtė, kor šešieliu viesoms, kor 

saulēlės šėloma šmiežoun. Dėltuo ta varga bėtēlė prakieblėna pru doktėrėis nomus. Pajutusi, kad 

kels rėitas aukštīn i kalna, Konstancėjė soprāta, kad praējė pru Stasēlės nomus. Ė pati baisiausē 

nosėgonda: „Je neradau doktėrėis nomū, ta kāp aš sosėrasio kelāli nomėi. Juk žingsniu skaitlio senē 

pametiau. Pondėivieli, atsiūsk kuoki pakeleivinga žmuogieli!“ 

Kāp pagal ožsakīma, tou pati akimirksni pasėgėrda ratū dardiejėms. Nu kalna 

pakalniou smagė rėstelė leiduos bieriaus traukamė ratā, katrūs ont skersā pamestuos lėntālės 

knapsiejė posiau igierės drimšis. Uns vuos nenuvėrta nu sāva „suosta“, kumet Konstancėjės 

vambrėjontė šonātė pasėbaidės arklīs smarkē trūkteliejė i šuona. Ėšsėbodėnės ėš snūdas, vīrėšks 

tujaus pat pažėna palei ratus beklopiniejontė muotrėška. Uns ožkėmėoso balso ėšgrumiejė: 

– Ei, sosiedēlė, benė paklīdā? Vuo gal našlautė pakīriejė ė vaikiu trauki ėiškuotė? 

– Kas če tuoks alatėj? – paklausė Konstancėjė. 

– Sekuons Jurgis. Ar beatmini tuoki? 

– Pažėnau ėš balsa, pažėnau, – atsėdosa akluoji. 

– Sāva Tuopsi ramink, uns mōna arkli baida šepetuons! 

– Goltė, Tuopsi, se goltė! – Konstancėjė ožsėmuojė lazda i priešinga posė nu 

šoneliaus, bet tas vėstėik nejoukās ėšsėgonda, pabroka oudėga pu sobėnė ė nierė par griuovi tėisē i 

ražėinas. Vuo Jurgis sostabdė arkli ė tuoliau teravuos keliauninkės: 

– Kor trauki, sosiedēlė? 



– Šēp sau vakščiuojo, nuoriejau kaulus pramongintė, juk bėngo sostabarietė truobuo 

bekiurksuodama, – teisėnuos neregie. 

– No to ėr doudi, sosiedelė, akim neregi ė kaulus mongini. Tėik tuo, rėskės i ratus, 

parvešio ligi tāva kelālė. Mon ratu negailo. Vuo gal nuori, kad pas dukteri ožveščiuo? Juk če pat, 

pakalnie – ož dvijū šimtū žingsniu anuos gīvenėms, – pasėsiūlėjė Jurgis. 

– Ne, diekou. Nerēk, Jurgieli. Anū šėndėin nomėi nier. Žadiejė važioutė i miesta 

bolvės pardoutė. 

– Doukšėnšėn ronka ė rėskės i vežėma, važiousiau ligi tāva kelālė, – gera širdi ruodė 

Jurgis. 

– Aš nenuorio aukštā pas tavi lėptė, mon ožteks ė ratū galė, – Konstancėjė atsėsieda 

ratu galė ėr diekavuojė Pondėivou ož soteikta maluonė ė tou patio baikštėjuos, kad duktie Stasė 

kartās nebūtom matiusi nevīkosės anuos keliuonės. Juk toukart abėdvėm palėktom nejaukē. Vėinā 

nepaduoro žemintėis, kėtā ėrgi. 

Vuo saulē akluos muotrėškas pargīvenėmā nerūpiejė. Ana linksmā svaidies spindolēs 

ė mėslėjė kad žemie gīvenėms omžėns. Ė nieka keista, juk ana, omžėnā švėisdama, negaliejė net 

nojaustė, kad če žemā žemie būn ne tik dėina, bet ė naktės. Negaliejė saulēlė žėnuotė ė tuo, kad 

Konstancėjė anuos nemāta ė mėslėj, kad ši īr pabiegusi ėš dongaus, vėituo savės palėkusi tik 

nematuoma šėloma, katra ne vėsus besošėlda. 

 


