
Pėina dolkės 

Saulė tekiejė dėdėlė ė rīški. Anuos spindolē slīda dongo ė žemė be garsa. Dongou 

anėms nebova kas veiktė, nes tėn nebova kam pastutoė kieli. Vuo žemie tou dėina spindolems 

pasėtaikė daug rūpiesniu. Pakotoliavėi šimtamietiu lėipu žėidelius, anėi strimgalvēs leiduos ligi 

mėnkiausė šapelė ėšnaršītė Šėlėniaus Mėkuola gīvenėma. Tėi šelmē parausvintās saulės porslās 

noprausė nu dūmu laižīma pajoudavusi kamėna. Stuoga kerpės apėbarstė spindontēs sėdabra 

mėltelēs, parodavosės kūtės sėinas aptaškė švėisē geltuonās kleckās. Pru duru ė tarpsėiniu plīšius 

kaišiuojė pėrštus i vištininka, skobėndamies vėštuoms praneštė, kad jau čiesos kartėis nu laktas 

žemīn ė skobintėis palestė, vuo paskiau tūptėis dietė kiaušius. Tėi saulės ėlgapėrštē neožmėrša 

pagluostītė ė pėivuo lietā begruomolioujontė ė vuos tėšmini beapžergontė žalmargė. Anėi taikies 

paveizietė karvelē i joudas akis, bet šiuos pasėruodė esontės baisē klastingas – paskondėna sava 

gelmies saulės pasiontėnokus. 

Gīvenėma šeimininks Mėkuols kėtuoms dėinuoms tuokio čieso jau senē šlepsiedava 

basuoms pu rasuota kėima žuolė, neatsėmindams, kad ligi aštontuos dešimtėis metu anam betrūkst 

vuos keliū mienesiu. Vuo šėndėin rīta, kāp tičiuoms, jiemė ė pramėga. Ėšsėbodintė neleida klampos 

kāp pekluos medos sapnos. Ėš meigū anou prėkielė spėgos kāp pjaunamuos kiaulės sogīventėnės 

balsos. Ana senuoliou klīkė tėisē i plaukū prėžielosė ausi, kad pats čiesos eitė mėlžtė karvė. 

Mėkuolielis šēp ne tēp prapliešė sokeposius akiū vuokus. Ė žagteliejė, prīšās sava 

nuosi pamatės pėktā soraukta Julijuonas morza. Senuoli da tebėportėna ėš sapna atlīdiejės šaltis. 

Nabagielis,sokaupės vėsa torėma sīla, ėšsėrongė ėš luovas ė šuokuos i kelnės. Akies tavarāva 

geltuonā rauduonė rinkē. Kuojės līg būtom gomėnės, linka par kelius ė vėjuos tarposavie ėt 

vuotegā. Krūtėnė ė tuoliaus varstė ledinis šaltis, vuo pluonėmus badė ognėnės adatelės. 

Julijuona nejoukās ėšsėgonda, paregiejusi Mėkuoleliaus ličīna. Ana bova lėisuos 

varškies spalvuos. Tiktās kaktuos kertelies ė ont rėista snokė gāla pūpsuojė melsvas diemelės, lūpu 

galeliūs tvėnkies sokėposės potas. Senuoji da nebova matiusi tuokė sava sogīventėnė. Baimės īla 

dūrė i pašėrdius: „Vuo kas bus, je sienis ėš rimtūju pasėlėgous ė nospruogs? Kas toukart monėm 

bepasėrūpins?.. Ė kas tou ožkėitiejusi senvaiki laiduos? Negal leistė anam nogvaizdietė!“ Julijuona 

šuokuos auklietė Mėkuolieli: 

– Mikeli, negousdink monės, sosėmėlk. Sakīk, kad to tīčiuom pasėlervėnā? Sujimk 

savi i ronkas! 

– Jolelė, nieka tuokė, aš tik biški karštė torio... Nebijuok, sosėtompīsio ėr 

ėšsėstaipīsio. 

– Ka novieši pėina i miesta, noeik pas Damuli ė pasakīk anam, kad nu rītuo rīta, pakol 

to pagīsi, ons pėina veituo tavės i pėinėnė vežiuotom. 

– Atsėpiekiek, popelė. Kāp aš galio kėtam žmuogou tuoki varga ožkartė ont galvuos? 



– Mon nerūp! Jei Damulis neneš ož tavi pėina i pėinėnė, atsakīsio anam ganīkla! 

– Jolelė, neožmėršk, kol aš eso gīvs, žėmė monėi prėklausa. 

– Bailīs... 

– Mona truobelie tupi, tad škondala nekelk. 

– Negi to, sieni, muni, sėlpnaregė, laukuon ėšginsi? 

– Liurški it sobėnė rūgšta pėina prėsriebusi, gaišto so tavėm be nauduos laika. 

– Jego to virpini kinkas, so Damolio aš pati pasėrokousio! 

– Douk tam žmuogou spakainastė, juk anam ė sava klapatu par akis! – Mėkuols nierė 

ėš truobuos laukuon, neapsėkėntės Jolėjuonas riekavėma. Vuo ta puonė viel atgolė tuoliau 

karšintėis. Skanē nosėžiuovava ė tujaus pat ožmėga tuoliaus rītmetiniu sapnū sapnoutė. 

Kol patrakusiuoji buoba mėiguojė, Mėkuolielis jau bova spiejės Žalmargė pamėlžtė, 

ėšruovės mėita ėš žemės, ruošies karvė parvestė i kėta vėita, vuo ta bestėjė, līg biesa pakorstīta, 

šuokuos ėš vėitas. Lėnciūgs apsėvėjė seniou aplink dešėnė kuojė ė parvertė anou ont žemės. 

Mėkuolielis nenuoriejė gīvolė paleistė ėš ronku, nes ėš patėrtėis žėnuojė, kad jei Žalmargė 

pabiegtom, ons nebstavuotom anuos prigintė. Tad stėprē apsėvīniuojė lėnciūga aplink rėiša ė 

trūkteliejė patrakielė linkou savės, tēp miegindams anou sotromdītė. Bet, kāp bebūtom gailo, 

senuoliou prėtrūka špėkės galīnietėis so ragoutuojė. Ana tēp tīsteliejė žmuogo ėš vėitas, kad šem net 

petėis sanarīs trakšteliejė. Mėkuols sogrėižė dontimis ėš skausma, bet karvės nepaleida, kad ėr kėik 

ana besiostom. 

Laimė, kad tou meto i ganīkla pas sava karvė so dvėratio atvažiava Damulis. Ons, 

pamatės, kas notėka Mėkuoleliou, noskobiejė anam i pagelba. Nuors ons irgi neb jaunuolis, bet 

vėstėik dešimtė metieliu ož Mėkuola jauniesnis, dėltuo ė mitriesnis. Ons pasėčiopa gīvulo ož 

apnasrė ė lėipė golėntejem paleistė lėnciūga. Puo tuo Damulis ėgodosio jodesio ožnierė lėnciūga 

karvē ož ragū, ta, pajotusi kėita ronka, ėš karta apsėspakajėjė ė palėka žvėlni līg pliušinis zuikielis. 

Karvės prėveikts Mėkuols tebgoliejė ėšsėtėisės ont rasuotas žuolėis. Nuors ė baisē 

gielė pieti, nedejava. Vuo ė šaltis nostuojė kriestė. Senuolis pasėsteniedams atsėkielė ė 

pašnėbžduom paprašė drauga aple tou notėkėma neprasėtartė Jolėjuonā. Damulis prėžadiejė ne tik 

lėižuvi laikītė ož dontū, bet ė padietė novežtė pėina i pėinėnė. Senuolis be gāla apsėdžiaugė ė 

patėnkints noklėbėnkščiava i vėštininka. Sogėnė raibuosės i aptvara. Priš ėšeinont i pėinėnė, 

Damulis prėsiemė keturis viedrus vondėns, kad Mėkuolou mažiau berēktom vargtė vėdodėinie, nes 

šolėnė bova so svėrtė, tad so vėina ronka tas nabagielis nieka negalietom noveiktė. 

Vīrā ėškeliava i pėinėnė abodo karto. Damulis kāp ė nuoriejė vėins pats liektė važiouts 

so dvėratio, vežėns ont rāga pamauta viedrali so pėino, bet bova nepaduoro palėktė drauga vėina, 

tad kinkava abodo žvīrkelio, ėsėkėbė i dvėratius. Kou miestalis bova artiau, tou tonkiau Mėkuols 

sostuodava pasilsietė. Nu anuo kumpuos nuosės ant atsėkėšosė snokiaus galēlė težiejė šalta prakaita 



lašelē. Pasėkabėn lašielis panuosie, lingoujės i šuonus ė žemīn krėstė neskobėnas. Mėkuols pūstelie 

uora. Par sėlpnā. Lašielis ė tuoliaus soupoujės kāp soupīnies. Senuolis nuorietom tou lašieli 

nomoštė žemīn, bet abėdvė ronkas ožjimtas, nuors jimk ė kriuok ėš zlastės.  

Abodo senuolē tēp, patīliedamė, padūsaudamė ė atkeliava i miestali. Pri pėinėnės 

anodoms kelē ėšsėskīrė. Priš atsėdėivavuodams Damulis prėžadiejė Mėkuolou ė par pėitus 

pasėrūpintė anuo Žalmargė. Pastarasis vuos nepoulė draugou ronkas bočioutė. 

Kumet Mėkuolielis, toštēs bėduonās žvongėndams, traukė kelio nomėi i sāva 

vėinkėimi, saulė jau bova geruokā ė dongo pasėlėposi. Žvīrkelis ėš švelnē rosva pasėdarė akėnamā 

balts. Aplinkou vėsas kėtas spalvas ėrgi ėšbloka. Net klevū lapā atruodė līg būtom pelėnās 

apėbarstītė. Raselė, pabūgusi skaudiū saulės ādatu, nu smailiū žuolies lėižovieliu smoka  žemīn ė 

glausties palei anuos šaknis, kol galiausē pasėdavė saulės žiauromou ė pavėrta i dolkės. 

Senuoliaus dabarčiou šaltis nebdoskėna, tik didilis sėlpnoms lėnkė pakinklius pri 

žemės bei kotoliava pašėrdius. Nuors Mėkuola plėkė dėngė kepalušos su kuozėrio, pakaušie 

konkolioujontiu mintiū ons neožgesėna. Anuos kāp patrakosės bėtės spėities tėis kaktuos doubelė ė 

negailestingā spardies ė vėsas posės. Anū prėsėveisė tėik daug, kad senuolis nebstavuojė anū 

sorėkioutė. Mėkuols pajota, kad daugiau nie žingsnė nebvaliuos žėngtė i prīšaki, tad notartė 

atsėsiestė pagriuovie pasilsietė. Atsėsiedės šalėp kormarausė, pėrštus sosmeigė i puri joudžėmi ėr 

ėsėvaizdava, kāp smeng kiaurā žemė, kor anuo lauk nesolaukdamė dėdėlė, rėibė ė baisē paralkė 

baltėje kėrmėnā. 

Kumet sėlpnoms čīstā prėspaudė pri žemės, Mėkuolielis pamatė pruo šalie dvėratio 

bevažioujinti baltgalvieli vaikieli. Senuolis sokaupė paskotėnė sīla ė ožkalbėna mažīli: 

– Sustuok, mažieli, nebijuok. 

– Sustuojau. Kuo tīli, kuo nieka nesakā? 

– Ar to muni pažīsti? 

– Kāp nepažinsio?.. Vėsos kaims pažīst Jolėjuonas kumieti. 

– Kāp sakē? Nenogėrdau. 

– Mona tetė sakė, kad tamsta, pats sava ūkie gīvendams lėndi Jolėjuonā i sobėnė. 

– Kuoks to mondros kāp Zeleckė gondros... Būk gers, noliek i kaima ė pasakīk kad 

Mėkuols mėršt ė pagelbas šaukas. 

– Kad nežėnau, a kas eis tamstas ratavuotė? Mona tievs gėrts... ė sosieds gėrts. 

– Būk gers, paskobiek. 

– Gerā... Tik tamsta pakėntiek... Kėik gali ėlgiau pakėntiek... 

Mėkuols dailē, līg i poukū patėlus goltomės, sonierė delnus pu kairioujo pluonėmo ė 

prėglaudė pri anū galva. Pru pėrštus pranierusi Pondėiva karvelė kotoliava lėguonou ausi. Vaikioks, 

pabūgės, kad senuolis nenomėrtom pri anuo, pasėspīrė dvėratė piedalo ėr, ėškėšės kuojė pru kartėis 



apatė, mitrē nomīnė i kaima pagelbas šauktėis. Neaiško, a anam pavīks tou padėrbtė. Jeigu ė 

nepavīks, ons vės tėik kuo nuors kėtkuo jimsės, nes smėrtis mažīliou – vės da neiprasts reiškinīs, so 

katrou nespiejė ėšmuoktė sosėtaikintė. 

Ož poskiluometrė nu tuos vėitas, kor merdiejė Mėkuolielis, vėina šalėp kėtuos ganies 

dvė karvė. Vėina – Mėkuolėnė, kėta – Damolėnė. Vėrš anū galvū bei papėlvies dūka polkā mašalū. 

Gīvolē spardies, plakė i šuonus galvuom, švaisties oudėguom, bet bestoborē ėš prėgėmtėis bova 

ikīrė ė reikalava sava teisės – ligi suotėis atsėgertė smuožlīva ė  skanė kraujė, kors žemie vargst vėn 

diel tuo, ka prėverstom plaktė šėrdis. 

Kažkas ger krauji, kažkas nomėršt nebtekės kraujė... Kažkas atkeliaun, kažkas 

ėškeliaun... Oždars rats. Tuokio rate aplink saulė sokas planetas, tarp katrū – ė Žemė. Tuokio pat 

rato sokas galaktėkas, netgi vėsātas. Tuokēs ratās aplinkou brondoulius sokas elektruonā... Bet 

Mėkuoleliou, tou žėnont, nie par naga joudīma nebova lėngviau. Ons, net veiziedamuos smertiou i 

longus, bijuojies, kad gal notrūktė anuo rats... Luova – rītmetis – karvė – pėinėnė – karvė – naktės – 

luova – rītmetis – karvė – pėinėnė...  

Saulė tou štruopo da aukštiaus pasėlėpa i dongo. Anuos švėisa žėlpėna akis net tumet, 

kumet i anou nebveiziejē. Žvīrkelis, šalėp katruo sėlsiejuos, vuo gal jau merdiejė Mėkuolielis, 

palėka tuoks balts, kad galiejē pavierītė, jog ėini ne kelio, vuo brėndi par pėina dolkės, 

neėšsėmošdams ėš savuojė rāta. 


