
Šou kelė galė 

 

Īr sakuoma, kad nieka nier gražėsnė ož pėrmoujė meilė. Tik ne vėsėms tas jausmos dailē 

kluojės. Tou patīriau sava kailio.  

Vėskas prasidiejė vėina graži balondė mienesė rītmeti klasie par lietoviu kalbuos 

pamuoka. Muokītuojė pri lėntuos kažkou pasakuojė aplink puoezėjės reikšmė mūsa gīvenėmė, bet aš 

anuos nebgirdiejau. Nes tou muomėnto netikietā pastebiejau, ka soulė pri pat longa siediejusi 

klasiuokė Vida īr stebietėnā panaši i pėivu princesė ėš pasakas. Anuos geltuonuos garbanelies 

atsėšvėitė pru longa istraksiejėi saulės zoikelē. Šėrdės apsala ėš laimės, i tas garbanas beveizont. 

Jautiaus ligo būčiuo šviežė lėipu medaus ožlaižės. Tou dėina nebsogebiejau nu sava slaptuosės meilės 

noleistė akiū. Vuos kaktuos neprasėskieliau i klasės doru stakta, besekiuodams Videlē ėš paskuos.  

Pu pamuokū parejės nomėi, nesėtvieriau savamė kailie. Vuos gerklies neėšsėtvėlkiau, 

besriebdams mamītės kou tik ėšvėrta batvinīnė, tėik bovau somėzgės. Klaiki meilės lėga muni griaužė 

lig pat savaitės gala. Šeštadėinie i muokīkla nereikiejė eitė, ta nebžėnuojau, kor nusėdaužtė... Kap 

nesėkonkinsio, je aš gīvenau miestalė pakraštie, vuo Videlė – tuolėi kaimė, ož trijū kiluometru.  

Nebėšmanīdams, kāp prėgesintė užgolosė ėlgesė ogni, ėšspūdėnau i laukus pri paprūdė, 

kor auga velniuonėška dėdoma glousnis. Ėsėlėpau vuos ne i patė anuo galūnė ė spuoksuojau i debesis, 

katrėi slinka ėš tuos posės, kor gīvena mona meilė. Kuožnos debesielis mon nešė pu žėnelė nu pėivu 

princesės... Dā daugiau sosėgraudėnau ė ožsėmėslėjau kuo skobėniau pamatītė sava svajuoniu 

karalaitė. Ėlgā nelaukės, nosėtvieriau tieva dvėrati ėš sandielioka ė ėšvažiavau i kaima. Ka 

prėvažioučiuo Vidas truoba, reikiejė ėveiktė statė atkalnė. Mīniau piedalus, kad net lėnciūgs tratiejė, 

vuo dvėratė riems steniejė. Devīnė prakaitā ėšpīlė, pakol ontvažiavau ont kalna. Bedvuokoudams ėš 

dosolė, pamatiau, kap ėš truobuos i kėima karto su sava vīrėsnioujo bruolio ėšejė Vida. Stuoviejau 

ont vėitas kap ė žemė ėkalts mėits, vīpsuojau ėšsėšėipės lig pat ausū ė nebžėnuojau, kou sakītė. Tou 

muomėnto ėš užkūtė ėšcimpėna veršė dėdoma vilkinis šou. Ons, bestėjė, soskalėjė skardio balso ė 

pasėleida šuolēs linkou monės. Pajotau, kap šėrdės nobėldiejė i ožkolnius. Šuokau ont dvėratė ė, 

neatsisokdams atgala, ėš vėsū jiegū pasėleidau rėitietė pakalniou. Belekont sosėvėjė mona kuojės kap 

do šniūrā, nebėpataikiau ont piedalu ė so vėso dvėratio nobrazdiejau i griuovi. Bevėrsdams ont šuona, 

pīliau murzuoka i pagriuovie augosės šimtametės lėipas lėimini. Ėš nuosės pontano pasėpīlė kraus, 

bet nespiejau anuo nosėlaižītė, nes apmėriau ėš baimės, pamatės šalėp monės bestuovunti šuni. Tas 

nakabis paveiziejė i muni skersuoms, nosėšėipė šonėška šīpsena ė nobiega šalėn. Kieliaus nu žemės 

dejoudams ė gėrdiejau, kap nu kalna posės atskarden gaižos Vidas jouks.  

Ožvės skaudiausē bova pėrmadėinie, komet Vida klasiuokams pasakuojė aplink 

sekmadėinini mona pasivažėniejėma. Ka ė žiaurē noskriausts pasėjotau, šėrdės neleida pīktė ont mona 



gražuolės. Vidinis balsos šnabždiejė, ka meilė īr končiū pasaulis, dieltuo tėkram vīrou neprėtink 

dejoutė ir pīktė ont sava šėrdėis damas.  

Tikiejaus, ka vėina gražė dėina Vida atsėpeikies ė apduovėnuos muni sava ėšskėrtėnio 

diemesio. Bet tēp nenotėka. Vida ė tuoliau i mona posė ni skersuoms neveiziejė. Tik pu keliū metu 

sopratau, dielkuo bovau atstumts. Jug ar galiejė būtė kėtēp, je aš muokīkluo bovau pardaug pavīzdings 

ė muokiaus posiau gerā, o Videlē patėka smarkesnės natūras vaikiokā? 

 

 


