
Žuolėnė  

Novelė 

Bova praejė tik veinė metelē pu kara, Žuolėnės atlaidū, rīts išauša sauliets, tīkos, 

ramos ir dėdėlē šėlts. Nevirpiejė ni vėns lapielis unt miediu, tiktā skraidė paukštelē, unt žolīnieliu 

blizgiejė rasa.  

Netuolėi mūsu numū ejė kels. Bevākščiuodama pu kėima, pamatiau didiliausi dulkiu 

dėbėsi. Ka uns isisklaidė – dėdėlē puiki maža brikelė su biero arklelio isisoka ė susiedu Bartkū 

kėima. Atvažiava Bartkienės sesou so vīro ėr dom vākās: Augostė ėr Pranoks. Bartkā vėsa nedielė 

laukė anū. Mergātės šveitė so pelenās medėnės grindis, čīstėjė lungus, nusiraviejė kvietku darželius. 

Senuoji Kastelė Bartkienė papjuovė didiliausi gīvuoli, susoka kastini, svėista, išvėrė katėla lapīnės 

ėš jaunū batviniu lapu, atskėrā so nulabuoms bolvės. Padarė giruos ėš dounas plutieliu. Vėskū tou 

mon papasakuojė atbiegusi mona draugė Bartkaus Jenelė. Ana už moni didesnė dom metelēs, bet 

vedvė esau dėdėliausės draugės, pasidalėnau vėsuoms gīvenėma naujīnuoms. Mon tik pavasari bova 

šešė metelē, vo Jenelė jau aštouniū ėr eit ė muokīkla. Bartkaus didelie šeima – šešė vākā, vėsė 

paaugė, kėtė – žanuotė. Tiktā Jenelė pati mažuoji. Vo aš eso veintortė, netorio so kou pažaistė, 

pasėrokoutė. Anėi gīven dėdėlē artėi pri mūsa, tad aš, siediedama unt pamata, matau kas dedas 

sosiedu kėimė. Tad ėr dabar pru sulapuojusius kėima medius matau, kāp Puovėlos Bartkos kel ėš 

vežėma mažūsius svetiū vākus. Augostė īr septīniū metieliu, vo Pranoks tik pinkiū. Vėsė sueit i 

truoba. Dabar nusipraus keliuonės dolkės, vėsė pasėpouš ėr eis ė atlaidus. Mona tievā pasišierė 

kiaulės, kalakotus, praded ruoštėis. Pašaukė muni ėr lėip apsivėlktė naujūsius kartūnus. Pu kara 

krautuvies nieka negaliejė gautė, tad mon medžiaga parvežė spekuliantė ėš Rīguos. Nuėjuom 

abėdvė pas kriaučka, mama anā ėr pasakė: 

 – Jeigo išeit – siūk ėlguoms ronkuoviems. – Bus ėr žėimā. Išejė. Pasiova ėlgus už 

kėliū ėr ėlguoms runkuoviems. Padelka atlėnkė par vėsa sprindi. Kartūnā dėdėlē gražė: unt balta 

grumta, so rauduonuoms kvietkeliems, kvep keistās kvapās. Apsirėngiem vėsė trīs, pasijiemiem ė 

ronkas batus. Darželie prisiskėno vėsokiū kvietkieliu, išeitam i kelieli. Pri mūsu prisijung 

didėliausis būrīs ėš Bartkaus kėima. Anėi pasisveikėna vėsė so mona tievās, vo aš prisigretėno pri 

Augostės ėr Jenelės.  

Bartkienės sesou Petrelė so sava šeima kuožna meta par žuolėnės atlaidus atvažioun. 

Tad ėr aš jau pažīsto anū vākus. Jenelės sesou Zuoselė, katra jau īr paugusi pana, pamata muni su 

naujēsēs kartūnās. Lėip sustuotė, sakīdama:  

– Rēk tā Jogasē atrėštė diržieli ėr sokeltė aukštā. Vo anā nu tuos rasuos palėks vėsas 

padelkas šlapės ėr porvėnas.  



Vėsė sustuo, vo Zuoselė muni pešiuo, komša, par nauji užrėša diržieli. Palėka laisviau, 

nebatruodiau nuvargusi senė. Mūsa kompanėjė vėsė so batās ėr kvietkuoms runkuos pasoka takelio 

par pėivas.  

Vo saulelė pakėlusi jau aukštā. Kepėn kap rėikint. Dongou ni vėina debeselė, pakelo 

galva – begalėnė mielinībė. Pėivuos tarp sukrautū atuola kupštieliu vakštiuo gondrā. Mon dėdėlē 

patink tėi drousė paukštē. Nepajunto kāp užsižiuopsuojusi ė gundrus, ė pėivu žalė ramībė, atsilėikto, 

bet greitiausē viel vėsus prisigeno.  

Pamatau pri taka nulinkusius mielėnus skombalelius, nusiskėno. Mona puokštelė 

nedėdėlē betelp saujie. Dar baltū dobilieliu, dar kažkokiū kvietku prisiskabau.  

Vo gondrā pakėlst ė dongaus aukštībė, lietā sklonda, vartaliuojės. Če pralek pro mūsa 

galvas, če nutuolst tuolībie. 

– Ruošas keliuonē, – saka vīrā. – Unt švėnta Baltramiejaus tor išskrėstė, tėik če 

belėka.  

Ėš pėivu pasokam ė laukū kelieli, palėpam unt kalnelė ėr ėš tėn atsiver dėdėlė kaima 

vaizds,  

– Če jau prasided kėts kaims, – pasaka kažkas ėš būrė.  

Matau kap uždara žmuonis sava truobū duris, vėsėms mums matont, paded rakta vėrš 

duru staktas ėr prisijung būrelēs vėinė pri kėtū. Vėsū runkuos kvietkelės, javū varpas, žolīnelē, batā. 

Laukūs jau nupjautė rogē, nuokst nulinkosės avėžas, žaliou bolvės.  

Aš nepajunto kāp viel sustuojo. Nuorio pasidžiaugtė žmuoniū daržās, suodībuoms, 

truobuoms, suodnās, kvietkuoms. Aš anū jau ni vėina nepažīsto, nes eso dar maža, bet mon patink 

džiaugtėis kėtū žmuoniū gīvenėmās.  

Jagasė! – šauk muni Jenelė. Atsisoka ė vėsė, vo aš toliausē atsilėkusi.  

– Vėns vargs su tou vāko, – pīkst mama. – Vėskū anā rēk apveizietė, pačiupinietė, 

negal eitė kāp kėtė vākā.  

Eš laukū išeitam ė vėiškeli. Šėn matuos dar daugiau būrieliu. Po vėina, po do, po kelis. 

Basė žmuonis eit par žvīrouta vėiškėlė pašali. Mums, vākams, žvīrā bada kuojės.  

Eitam pašalelio, kor vėina kėta ėš griuovė pašalė nulinkusi žolelė, atsargē užkompėnė 

nagus.  



Pravažiou vėns kėts ė vežėms, katrėi žmuonis ėš dėdėlē tuolėi – važiou važioutė. Arba 

tėi, kor šeimuo īr tor senū žmuoniū, mažū vākū. Anėi negal tėik tuolėi piestė nueitė. Kelė jaunė vīrā 

pravažiou so dvėratēs. Pranoka neš pasikeisdamė vīrā, nes īr dėdėlē mažos.  

Paejė gera galieli vėiškelė, pakėlė ė kalnieli, išvīstam bažnīčės buokštus. Če pat, jau 

vėsā netuolėi. Pradedam žvalgītėis, kor nusivalītė kuojės, galiesem mautėis batus. Susiedam unt 

akmėnū krūvieliu. Mama so atsinešto skodoro nuvala mon kuojės ir unt basū maun batus. Kuojiniu 

nemaun, nes batā īr mažė, aš vuos ne vuos imauno basa. Batā stėprē spaud kuojės, mama lėip 

kintietė.  

– Šimeta ištiksi. Kėta rudini, kad eisi ė muokīkla, – nupėrksio naujus. Gal atsiras ė 

krautuvies, dabar jug nieka negal gautė, – biedavuojės mama.  

Siedont unt saulie ėkaitosė akmėnėis mon palėka dėdėlē šėlta.  

– Pakintiek, – saka muotrėškas, – bažnīčiuo īr viesē, nebkepins saulė, bus pačiumiera.  

Mums besitvarkont, besivalont kuojės, suskomb bažnīčės varpā.  

Din, din, dilin, – ramos, gražos varpū skumbiejėms ruoduos plauk laukās, pėivuoms, 

mėškās. Tuoki šėlta, ba viejė dėina. Anuo garsos tuoliausē turietom būtė gėrdėms. Varpā skelb, kad 

greitā prasidies soma. Žmuoniū būrē ėš vėsū takieliu ėr kelieliu pasok ė švėntuorio.  

Bažnīčiuo žmuoniū daugībė, muni prispaud, negalio pajudietė, nieka nematau. Tik 

gėrdo, kāp gėid kuors, kāp bažnīčės aukštuoms lubuoms skomb konėga balsos. Mon neleid 

žvalgītėis, lėip kalbietė puoterelius, nes aš nemuoko dar ėš maldakningiu melstėis. Kalbo puotėrus, 

bet mona mintės nuklīst kažkor tuolėi. Džiaugous aukštā deguntiuoms žvakiems, poikēs švėntūju 

paveikslās. Mon už akiū užstuo aukšta muotrėška so dėdėlė balta so taškelēs koskelė.  

Pro spalvuotus aukštus bažnīčės lungelius spind saulelė, bet, kāp sakė muotrėškas, īr 

viesiau kāp laukė. Nu kvietku daugībės, kvep vėsa bažnīčė vėsokēs kvapās.  

Bjaurē, kad eso maža, nieka negalio matītė, kas dedas pri altuoriaus, komet konėgs 

laika pamaldas. Žmuoniū runkuos kvietku bukietelē, konėgs eidams pakrapėi ėr pašvėntėn. Pu kėik 

laika vėsė išeit unt švėntuoriaus ė praded eitė aple bažnīčė.  

Prīšakie eit konėgs, kėtė baltā apsidarė neš vieliavas, krīžio. Pamatau kāp nedėdėlės 

mergelės barsta konėgou pu kuoju kvietkelės. Aš pašnėbždo mamā, kad ėr aš nuoriečiuo barstītė 

kvietkelės. Mama paaiškėn, kad tebeso maža ė netorio baltū drabužieliu.  

– Kad paaugsi dėdesnė, tonkart veiziesiau, – prižad mama.  



Išejusi pu pamaldū pėrmiausē nusimauno batus. Basa pasijunto kāp unt sparnū, 

ruoduos, kad ė žvīrā nebebada kuoju.  

Rasa jau nudžiūvusi, saulė vėrš galvuos kepėn.  

Parejė nomėi tievā surokoun nekortė ognės, nevėrtė pėitu, nes dėdėlē īr karšta. 

Pavalguom dounelės so pėino. Pašvintintus žolīnielius užkėš už švėntūju paveikslu.  

Kad bėldies perkūns, so anās pasmilkīs truoba, kad neispėrtom. Vo susėrgos iš anū 

ėšvėrs arbeta.  

Tievā nueit mėiguotė pakaiti. Mon lėip sauguotė nu vanagū vėštas, prirautė kiauliems 

žuoliū. Aš kad ė maža, bet pakaitė nikumet nemėigto. Dar mon prigrasėn, kad neitiuo pri susiedu. 

Svetē atvažiavė, nuor pasirokoutė, pasivaišintė, negal svetėmėms līstė, kėštė nuosės kor nerēk. 

Nepaduoro. Prižado klausītė. Apsivelko noblokosė nu saulės sena, išaugta jopelė. Trumpa, ė 

trumpuoms runkuoviems. Išeito ė lauka, atsisiedo užūksmie, tuokiuo vėituo, kor geriausē matuos 

Jenelės kėims. Žėnau, kad nutaikiosės muomėnta atbiegs anuos so Augostė apveizietė mona kapū. 

Vo tėi kapā īr unt prūda aukšta kronta, katras apaugės stuorās alksnēs. Tėn aš laiduojo vėsus 

žousītius, vištītius, kalakotātius, katrėi ne iš šio, ne iš tuo padves, ar anėms nukond galvas kuoks 

katėns. Mon tū paukštātiu īr labā gailo. Iškaso so mėntė doubelė, suvīniuojo ė mėdiu lapus ė 

palaiduojo paprūdie. Tēp dėrb ė Jenelė. Anuos kapā īr už suodna, kor pasibaig slīvīns, kor aug 

aukštiausės senas ėivas. Vedvė ėš plinoriū lapu pėnau ėlgiausius vainėkus. Pribaduov žemė 

vėsuokiū kvietkieliu ė eitau vėina pri kėtuos paveizietė katruos poikesnė kapā.  

Kuožna meta, komet atvažiou Bartkienės sesou so šeima, anuos ka pavalga pėitus, 

atbieg posė valondelės apveizietė mona gīvenėma.  

Tēp ė dabā. Matau kāp sudolk kelielis ėr sosėkėbosės runkuoms poseserės atlek jau ė 

mona kėima.  

Staigē vėskou apruodau. Ėš vakara bovau nusipīnusi naujus vainėkus, pamerkusi kėtas 

kvietkas. Tvorelė ė rinki kapū padėrbau ėš šlapiū smiltiu, suspaudusi anas delnās.  

Jenelė saka, kad ciuocė so anuos mama dabar rokoujės alkerie. Ruoda vėsuokius 

audeklus, portėgrapėjės. Vo švuogerē aukšts svetīs Pranos ė mažos Puovėls išējė apveizietė laukū, 

daržū, vasaruojaus, arkliū. Par pėitus Puovėls, Jenelės tievs, bovės atnešės ėš šėina panta ėštraukės 

posbonkė šnapšės. Valgont pėitus nugierė tik po vėina čerkelė, abodo vīrā. Daugiau ni katras 

nebnuoriejė. Jenelė joukas, kad tēp gerdamė anodo tuos botelkelės užteks kuokė dešimtė metu. 

Palėks ė Pranokou, kad paaugs vaikis.  



Pasirokavuom vėsas, ė anuos išbiega nomėi, kad nepamatītom tievā. Kad išvažious 

svetē, Jenelė prižad viel biški atbiegtė. Vo aš palėkusi vėina, prirauno suodnė žuoliū ė atsigolo po 

vuobelė pailsietė. Dongos mielėns, kas par aukštībė, praplauk vėns kėts balts kāp avėis vėlnelė 

debesielis.  

Tik staigē netuolėi tuos vėitas, kor unt vakara laiduos pasok saulelė, pamatau dongou 

išbalusi mienuli. Nikomet dar nebovau matiusi tokiū dīvu, kad saulē švėitont būtom matuoms ė 

mienou.  

Ėlgā dar valuojaus pu suodna žuolīnus, žaidiau so buoruželiems, veiziejau kāp anuos 

tuokės mažas tėik grētā eit. Išgėrdau kāp suprunkštė arklīs. Jenelės svetē privaišintė, pamīlietė ėr 

išbočioutė – išvažiou ė sava numus. Diedė Pranis so Petrelė sied prīšakie. Galė ratu isirausė ė šėina, 

palindė po dėdelio nomėi austo lungieto dekio, pasikavuojė nu kelė dulkiu, abodo vākā.  

– Lėk kėtū metu, lėk kėtū metu, – važioudamė par stuoras sausas smėltės kaima 

kelelio – dejou ratā.  

Dėdėlē tuolėi anėms rēk parvažioutė. Už pinkiū kaimū. So vėino arklelio – greitā 

nepalieksi. Vo nomā palėka toštė, rēk pasimėlžtė gīvuolius, vo ė vākā dėdėlē īr novargė. 

Aš žėnau, kad Jenelē ėlgo palėka ėšleidos svetius. Dabar ana su tievās pri ciuocės 

važious ka nukas bolvės. Pas Proncėško. Tame kaimė īr atlaidā ė šuogerė varda dėina. Tėn viel vėsė 

eis ė bažnīčė, vo parėjė pasivaišins, pasirokous: dvė seserės ė do šuogerē.  

Besivalkiuodama po kėima pamatau, kāp išlindusi ėš vobeliū tarpa, so ronko mon 

muojou Jenelė.  

Tas reišk, kad aš torio atbiegtė posė kelė ė anou posė. Vo ta posiaukelė īr vėsā 

netuolėi. Tėn kor kelielis dara vingi, īr senē sukrautė apkerpiejė akminis. Vedvė susibiegau, 

pasisiedau, kumet tievā mėikt pakaitius, vo vedėm uždraud vėinā pri kėtuos eitė.  

Aš gerā pasispėro ė vedvė jau esau pri akmėnū.  

– Veiziek, kū tau atnešiau! – užėlsusi saka Jenelė. Išvīniuojusi ėš laikraštė kažkou 

dėdėlē kvepunti.  

Dėdėloma so lig žvirblė dvėm galveliems, kažkuoki minkšta šmuotieli padoud mon.  

Aš anou prarīno nekousnuodama. Tėksliau, uns pats mon ėštėrpst burnuo, mon balėikt 

tik nurītė. Tik pakvėmp mona pėrštā ė lūpas. Matau kāp ė monėm veiz Jenelė. So nuosė oustau tou 

kvapa, kor palėka unt pėrštu. Apsilaižau.  



– Tau pabala akis, – ėšsigundusi saka. – Žėnuok, tas bova torts. – Atmink, kad par 

žuolėnė pėrma karta gīvenėmė valgiev torta. Anou bova atvežusi ciuocė. Anėi tor gera pečio. Gava 

nu susiedu kelės saujelės mėltu, iškepė, papoušė so plakto svėisto, sumaišīto so ouguoms.  

– Nepyk, kad tėik maža teatnešiau. – tėik tebova, vėsė pu gabalieli, greita neblėk. – Aš 

tau nu savės nutraukusi atnešiau, – aiškėn mona draugė. 

Negalio apsakītė kāp aš anā bovau diekinga. Mažuo sava širdelie jautiau neapsakuoma 

jausma. Širdie kāp ė burnuo, palėka gerā ė saldē. Tėkra draugė. Pasidalėn paskotėnio kousnelio. 

Kėta būtom suvalgiusi pati, nė žėnuotė nebūčiuo žėnuojusi, kad pasaulie būn tuokiū skanumīnu.  

Padiekavuojo. Vedvė išeitau katra ė sava numus.  

Iš kažkor atsiradės papot lengvos viejielis. Sujod, sulingou alksniu galūnės pri prūda. 

Iš dėrvū atneš bliaunontės avelės balsa. Saulelė jau nebkaitėn. Didėlie rauduona nukluo ėlgās 

šešielēs vėsa kėima. Kažkor subaub jautis. Melžamas prašuos karvelės. Praded rūktė ėš kamėnū 

dūmā. Kaima žmuonės verd večerė.  

– Jogasė! – ēk valgītė kunkulīnės, – pašauk mama. Žėnau, kad kunkulīnė bus ėš 

ruginiu mėltu, braižīs gerklė, bet eso labā išalkusi, suvalgīsio vėsa turielkelė.  

Nusipluovusi prūdė kuojės, eidama ė truoba matau: Jenelės dvė seserės pasikeisdamas 

su runkuom pirmīn, atgal pėlna karštū ungliū, mosoudamas kaitėn pruosa. Pruosavuos šėlkus, 

apsimaus baltas trumpas žekelės ė baltus medžiaginius batus. Pasipoušosės panas eis ė gegužėnė. 

Sueis daug kaima jaunumenės. Kažkor tuolėi užgrajėi armuonėjė. Dar kėtor atsilėip kėta. Saulelė 

jau unt mėška aukštū galūniu. Palėka viesē. Teisingā sakė šėndėin vīrā – Žuolėnė jau ne lėipas 

mienou, nedaug balėka šėltū dėinū. Vėrš pėivu pakėla rūks. Vo mienou dėina bovės tuoks ėšbalės 

rīškos ė didelis. Vėso gražomo švėntuos dėinuos vakars, ramos ė maluonos, ateit ė vėsa kaima. 

 


