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Jūrkalnės laumė 

(nuovelė) 
 

Nikumet nesakīk nikumet. Tou tėisa bōva spiejės ožmėrštė žagariškis Julis. Uns 

sosėžadiejė so akmenėškė Jurgita ėr ruošies keltė vesēlė. Būsėmāsis jaunikis sožadietėnē 

prisėikiniejė ėštėkėmībė ėr pats sāva pažadās švėntā tikiejė. Gal tū pažadū būtom ėr nesolaužės, je 

ne sena kāp pasaulis tėisa, kad kumet žmuogos planou, aukštesnės jiegas ėš anuo planū joukus kret?  

O vėskas prasėdiejė nu tuo, kad Jurgita luoterijuo ėšluošė torėstėnė keliuonė i Kretas 

sāla. Tēp jau notėka, kad kelialapis tebōva skėrts vėinā asabā, dėltuo sožadietėnė nuoriejė keliuonės 

atsėsakītė, o vėituo anuos ėš luoterėjės organėzatuoriu pasėjimtė postretiuos tūkstontės litu. Bet 

sožadietinis juokio būdo neleida savāje gražuolē tēp žiaurē aukuotėis. Uns parsipiejė, kad tuokiuos 

pruogos neėšnauduojėms būtom pati dėdiausė kvailīstė anuos gīvenėmė, dėl katruos paskiau tektom 

gailietėis vėsa lėkusi gīvenimieli. Sožadietėnė pasėdavė irokoujema ėr ėškeliava i Elādas ruojo. Tou 

pat meto ėr Julis ėšējė atuostuogu. Baigontėis lėipā uns somėslėjė ėšvažioutė paklajuotė pu 

kaimīnėnė Latvėjė. Paskotėniojė mienesė dėina, vuos tik saulē patekiejos, vaikioks sieduos i uopeli 

ėr ėšvažiava pru Akmenė, Vėnta, Mažėikius, Ežērė, Saldus link Kuldingas. 

Ėš pradžiū keliuonė poikē sekies, mašina plėntās slīda līg ikaitints pėilis par svėista. O 

ėš pėitrītiu posės potous vies it baltas avelės i laidara link jūras gėnė purius debesū sviedėnelius. 

Kumet dėina pradiejė rėstėis i pakalnė, Julis, pasėdžiaugės Vėntuos gražomo nu senuojė Kuldingas 

tėlta, leiduos važioutė aplinkkelio ligi sankrīžas so patio tėisiausio kelio, vedontio pru muolė 

spalvuos tvėrta Eduolės pili, Alsungas miestelė ežerieli ė balta līg golbė liuteruonu bažnīčė link 

statiū Jūrkalnės pakrontiu. 

Ketorėsdešimt kiluometru vaizdingo kraštuovaizdio rėitont – ne keliuonė, o tėkros 

maluonoms. Itin žavingė pasėruodė besou paskotėnėjē dešimtės kiluometru. Staigė puosūkē 

svaigėna, smaragda skaistoma pušīnā, bestuovou ėš abijū kēlė pusiu, taikies so Jolio pasėlabintė, tas 

vuos spiejė žvalgītėis i pašalius ė tou patio neėšklīstė ėš vėiškelė vaguos. Nes jeigu bėnt biški 

ožsėžiuopsuotom, toukart tik ba – bach! – ė karšts pasėbočiavėms so prīšās atvažioujontė mašina. 

Dėltuo Julis vairāva dėdėlē atsargē. Prėvažiavės Jūrkalnės bažnītkaimi, nosprėndė i anou neožsoktė, 

nes pamatė aikštēlė sovėsam ožkėšta bestuovintiu mašinu, tad pasoka kelie i dešėnė posė, link 

Vėntspėlė. Notarė važioutė da tuoliau, tikiedamuos atrastė laisva, žmuoniū neprėsėgrūdosė vėitēlė 

laukinie gamtuo, šalėp jūras. Novažiavos beveik pinkis kiluometrus, mašina staigē pradiejė 

vuožautėis, trūkčiuotė. „Musintās, žvakės nosėbėngė? O atsarginiu netorio nie vėinuos 

pasėjiemės...“ – baukštē spieliuojė Julis. Anam besėbaikštiejont, mašinas prietaisu skīdelie 

ėšsėžėibė lėmpēlė, parspiejunti, kad netepės – tuolėi nebvažiousi. Keliauninks parsėžegnuojė ė 



nosprėndė palėngvelēs rėitietė tuoliau, pakol tekėnē da sōkas. Anam pasėsekė, pu keliuolėkas 

akėmėrku priešinguo kelė pusie šmiekšteliejė ruodīklė, kvėitunti ožsoktė pri pomninka kāra 

bieglems i Guotlanda sāla. Julis pasōka noruodīta krīptė ė atsėdūrė šalėp pakelies pėivelie ėrėngtuos 

māšinu stuoviejėma aikštēlės. Anam bevažioujint žvīrkelelio link aikštēlės, prīšās ėššuoka 

geltuonplaukė mergēlė ėr, muodama rōnka, prašė sostuotė. Bet šės nestuojė. Skobiejė novažioutė 

ligi pat mėškelio apaugusiu kuopu pradiuos, esontiuos vuos ož šimta žėngsniu. Pasėikusi aikštelės 

pākrašti māšina pati sostuojė ožgesdama. „Amen, atvažiavau...“ – minties konstatāva i Jūrkalnė 

atsėbeldės nuotīkiu ėiškuotė žagariškis. 

Atvīkielis nespiejė nie mėrktelietė, kumet i mašinas dorelės ėsėkėba švėiseplaukė 

latvēlė. Ana pabėlsnuojė krumplēs i dorieliu stėkla. Julis, nesoprasdams, kuo ėš anuo nuorėma, 

noleida žemīn longa stėkla ė skersuom paveiziejė i mergelka. Ta šīpteliejusi ėštėisė dešėnė ronka ė 

ėštarė: „Viens lats ar viens eurs... Lūdzu pirkt biliets“. Lietuvis so latvaitė aiškėnuos net kelės 

mėnotas, kol pagaliaus soprāta, kuo ėš anuo nuorėma. Mergelka prašė somuokietė vėina lāta arba 

vėina eura ož mašinas stuoviejėma pakrontės zuonuo esontiuo aikštelie. Ana paruodė ont rauduona 

puopieriaus ėšdrokavuota bilietieli, nuoriedama ėtėkintė, jog īr ne kuoki nuors pakrontiu pliešėkė, o 

tėkrū tėkriausi bilietieliu pardavinietuojė. Julis atkėša anā pinkiū lātu muoneta. Mergelka gražuos 

anam papīlė ciela saujė santėmu ėr neatsėsokdama noējė atgal pri kēlė pradiuos tėnās stuovietė ė 

lauktė naujū klijėntu. 

Karto so Joliaus uopelio ont pėivīlės palei pušīnieli stuoviejė dar septīnės māšinas. 

Vėsas anuos turiejė latvėškus nomerius, tad žagarėškiou palėka baisē liūdno. Kāp nebus liūdna, juk 

pats vėins kāp vuožė pėins svetėmšālis tarp latviu, ne gana tuo da ėr mašina sogēdusi. Hamletėšks 

klausėms, pasėkabėnės vėrš pakaušė, svėlėna sāmuonė – vīks prėkeltė māšina „atgalėnem skrīdiou“, 

a nevīks? Praktėšks šuoperis būtom pėrmiausē miegėnės ėšsėaiškintė, kas notėka anuo kledarou. 

Bet kāp bebūtom gailo, Julis nebōva praktėškas natūras. Gėmės kuova mienesė vėdorie karto so 

žuvimis uns ėš prėgėmtėis bōva tėkros pleviesa ė fantazoutuos. Ta ė dabarčiou neatsėsākė savuojė 

pašaukėma pleviesoutė. Numuojė ronka i gedėma ė patraukė pri jūras. Anam dabā labiausē ož 

vėskou rūpiejė pu ėlgā trokosės ė alėnontio karštio tvuoskosės dėinuos keliuonės kou greitiau 

ėšsėmaudītė jūruo. Kumet Julis, brėsdams porė ėr tou patio tvėlkontio pāpadės kuopu smėltė, 

pramaknuojė pru pomninka, vaizduojinti metalėnė borė pasėšiaušusi laivieli, prīšās anou atsėvierė 

Baltėjės platībės. Daugiausē anou nostebėna tas, kad pajūrie aplinkou nesėmātė anei gīvuos dvasės, 

nuors pakrontės aikštelie ėr stuovėjo septīnės kažkėinuo pastatītas māšinas.  

„Musintās, atvažaivosėjē kavuojės kor nuors kuopuos ėr, netrokdīdamė vėins kėtam, 

puoreliems kaitėnas ėr žaid meilės žaidėmus?“ – spieliuojė atvīkielis. Uns, ėsėtėkėnės, kad jūras 

pakrontie tier vėins pats, nosėpliešė nu savės darbužius ėr šuolēs pasėleida tėisē i bangas. Nuors 

vies pūtė nu kronta, Baltėjė vėstėik apėpīlė Juli metra aukštė šėltuoms, kāp pavirinta vondėns 



kalveliems, katruos ont besėmaudiontiuojė rėtuos vėina pu kėtuos. Atsėgaivėnės pu vargėnontės 

keliuonės žagariškis ėšbrėda atgal i sliesna pakrontė. Beinont kuoju piedas it kinėškuom 

akupunktūras adateliems smaigstė aštrė kāp peliū dontelē akmėnelē. Ė tuoliaus ontejos ont kronta, 

plėkuos smėltėis bōva nedaug. Tik siaurs gnībielis palei jūra. Vuo kėik tuolieliau nu pakrontės platė 

jousta kluojuos gīva pekla ėvairiaspalviu, jūras ligi gluotnōma nozulintu akminieliu. Anėi atruodė 

tuokėi dailė ėr apetitnė, kad nuoriejuos pajimtė i ronkas ė pradietė laižītė, pakol ėšėrps ont patėis 

lėižōvė galēlė.  

Keliauninka nuovargis devīnēs lonkās lenkė pri žēmės ėr masėna ramē pagulietė, 

pėlva atsokos i vakarū linkou besėleidontės saulės posė. Julis paklōsa kūna maldavėmams ė prėgolė 

tėisē ont akmėnātiu, vėituo pakluodės pasėtėisdams marškinius ė kelnės. Priš goldamuos lepintėis 

slaptiuoms apsėžvalgė ėr nosėspakajėjė, pamatės, kad ėr tuoliau aplinkou nier nie gīvuos dvasės. Ta 

nīki vėinoma šalėp doslē šnuopoujontės jūras pamaželē pradieje baidītė žagariški. Uns 

padrebiedamuos šėik tėik ėš viesōma, šėik tėik ėš baimės, baukštē klausėniejė sāvės: „O kas 

notėktom, jegu monėi staigē palėktom bluogā, jegu pradietom spardītėis šėrdės?.. Kas atliektom i 

pagelba?.. O gal dabā muni ėš pasalū steb kuokėi nuors pasalkondas arba  ėškrīpielē, betīkuodamė, 

kumet ožmėgsio, o tumet sopols vėsė ėš kuopu, pasėgruobs mōna drabužius, portmāna so piningās, 

kreditiniems korteliems bei muobėliako, gal net  išprievartaus pasėtraukdamė? Bešiurpindams savi 

baisēs galėmuos netuolėmas ateitėis vaizdelēs, netikietā ožsnūda. Mėiguojė kėitā - it pu narkuozės. 

Sapnė regiejė savi bešėinaujunti pri nedėdėlė ežerēlė vėdurnaktie par pėlnati. Žuolie, apsunkusi nu 

naktėnės rasuos, dailē gulies pu dalgio. Julis tēp vinklē švītrāva dalgio, kad beregintās nušėināva 

vėsa ežerėliaus pakrontė ė tumet pamātė ont lėipta gāla siedontė laumė. Ana siediejė, imerkusi 

kuojės i vundini ė nosėsokusi i ežera posė. Laumė kažėn dėlkuo gailio balso dūsava ėr veliejė jouda 

aksuoma spalvuos vondėnie mėglū spalvuos rūba. Veliejė, veliejė ė staigē, sava skalbini paleidusi 

grimztė i ežera gelmė, pradiejė kriuoktė. Kūkčiuojė līg noskriausta maža mergelė. Julis nusvėidė i 

pašali dalgi ėr šuokuos goustė laumės. O ta bestėjė mitrē atsėsōka ėr čiopa atliepausi vaikioka ož 

marškiniū atlapū. Čiopa ėr, smarkē prėsėtraukusi pri savėi, soportėna klausdama: „Kuo to nuori ėš 

monės, akiplieša!?“ Ont tū žuodiu Julis atsėbōda. Prīšās pamātės onkstiau regieta geltuonplaukė 

latvėkė mergelka, vuos neožspringa seiliems ėš apstolbėma. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Māšinu stuoviejėma aikštelie, ėrėngtuo šalėp „Vėltėis borės“ - pomninka Ontruojė 

pasaulėnė kāra pabiegielems, saulē leidontėis i jūra, bestuoviejė tik vėinintelė kėmėnū spalvuos opel 

astra so lietuvėškās nomerēs. Vėsas kėtas māšinas jau bōva ėšsėvažiniejėi savās kelēs. Bilietu 

pardavinietuojė Aija, žvėlgteliejusi pru sāva kombarė longa, pamatė, kad aikštelie bestuov vėina 

māšina ėr ta pati so lietovėškās nomerēs. Tas dalīks mergelē nepatėka, ana pajota artėi bieduos 

alsavėma...  



Aija gīvena šalėp māšinu stuoviejėma aikštēlės pūpsontemė dvijū aukštu budinkė pas 

gėmėnės. Mergelka muokies Rīguo ėsėkūrosės Stokholma aukštuosės ekanuomėkas muokīklas 

ontramė kursė ė ruošies taptė torėzma vērsla vadībininkė. Tad par vāsaras atuostuogas nosprėndė 

praktėškā ėš artiau sosėpažintė so būsėmuos veikluos īpatomās – jiemies pardavėnieti bilietelius i 

paplūdimi atvažioujėntėms puoėlsiautuojems ož vėita māšinu stuoviejėma aikštelie.  

Praktėkontė ne joukās somėzga, nojausdama notėkos kažkou prāsta. Dėltuo, nieka 

nesakiusi nomėškems, ėšslinka pru atskėra ėšejėma i lauka torėntės sāva kombareliaus, skėrta 

puoėlsiautuojems, duris ėr notėpēna takelio tėisē par kuopu pošīnieli pri opelioka, sāva srauni 

vondėnieli nēšosė i jūra. Aija, leisdamuos takelio nu kuopu link paplūdėmė, jau ėš tuolėi pastebiejė  

tėisē ont pakrontės akmėnieliu begolunti svieti ėš Lietovuos. Anā krūtinie smarkē sobėldiejė šėrdės. 

Mergelka būgštaudama svarstė: „Kou reikies dėrbtė, je rasio anou jau atšālusi ė nomėrusi? Gal anou 

patrėnkė šėrdėis priepuolis, ar insults? Toukart nuors kiaurā žēmė prasmek. Neso tėkra, kad 

sogebiesio anam padėrbtė dirbtini alsavėma. O jegu ėr atgaivinsio, kāp sosėrokousiau? Lietovėškā 

ėr rosėškā nemuoko, tik anglėškā ėr švedėškā....“ 

Kumet žagarėškiaus gelbėtuojė prėsėartėna pri pat anuo, saulė jau bōva panierusi gėlē 

i vondėni. Vėrš kuorėzonta besėplaikstė dongou ožsėlėkėi oranžėnē atšvaitā. Šiurpi anū barva i savi 

panardėna ėr paplūdimi, ėr anou apkabėnusius statius Jūrkalnės skardius. Net pušū žalės keporēlės 

nosėdāžė Maruoka apelsinu barva. Tuokėi vaizdā dar daugiau stingdė Aijos gīsluos krauji. Ana 

nuoriejė vėskou mestė ė sproktė tekėnuom atgal ėš kor atējė. Bet atsakuomībės jausmos neleida 

pasėdoutė panėkā.  

Stodenčiuokė rīžtingā žengė pri pat golėntiuojė ė atėdnē anou apveiziejė: „Alsoun, 

diekou Pondėivou... Vadėnas, gīvs... Nebreikies gaivintė – ėš lūpu i lūpas borna pūstė uora?... Fui, 

kāp neapvažē sāva bakterėjės grūstė kėtam i borna!.. Vėin aple tou pamėslėjos šleikštē daruos. Negi 

uns spiejė tėik prėsėrītė, kad vėituo nosmėga ė ožmėga?. Ne, negėrts. Svaigalū smarvė nu anuo 

netrėnk. Ėr ėšsvaidītu toštiū botelku aplinkou nesėmāta... Nuorio a nenuorio, bet žadintė anou teks. 

Juk sotemos uors atvies, o tas nabagielis posplėkis gol, vėin šlapiuoms trompėkiem ožpakali 

aptraukės. Kāp maudies, tēp ė nepersėmuovė apatiniu. Musintās, giedėjuos? Bet kuo? Juk čė tušti 

aplinkou, kāp Ruobėnzuona saluo. Nodistā ėš kuopu beveik neėšlend i pakrontė. Nuors šėndėin nie 

vėina anū kuopuos nebōva pasėruodėi. Tik slaptuosės latviu puorēlės kuopuos ganies ė svetėmūju, 

jou labiau lietoviu, reikalās nesėiduomāva... Gal ėr neprastā vaikioks atruoda, veida lėnėjės 

taisėklingas, lūpas tėisės ėr potlės kāp pampuškas?.. Tik pats pardaug lėisos ė raumėnū galietom 

daugiau turietė ožsėpompāvės... Nuors šēp lietovē, kāp besakītumi, vės dėltuo īr dailesnė ož latvius, 

bėnt jau ož mōna pažīstamus latvius. No, Aija, sosėjimk, ėsėdrousink ė žadink tou pleviesa, pakol 

uns nenošāla ė nenonėra sāva oudėgēlės...“ 



Latvėkė, kāp bemuokiedama švelniau, pakėša ronka mėigtontejem pu galva ė anou 

kėlsteliejė, paskiau puora kartu krosteliejė žagariški, sojiemusi anou per petius. Julis it elektras 

ėgnībts šuokuos i kuojės. Pašuokės ėš mėigū net parsėžegnuojė. Juk anam pasėvaidēna, kad anou ėš 

tėkrūju pažadėna ne latvėkė bilietu pardavinietuojė, o tėkrū tėkriausė laumė ėš sakmiū. Aija, 

pasėjutusi nejaukē, kad ėšgousdna svetėmšāli, šuokuos anou kou greitiau noramintė. Ožmėršusi, 

kad prėžadintāsis gal anuos nesoprastė, greitakalbė papīlė latvėškus žuodius: „Labvakar, ir pienācis, 

laiks piecelties... Kas noticis? Mašina īr bojāta“ (Labs vakars, jau vielo, laiks keltėis. Kas notėka? 

Ar māšina sogēda?) Julis, nuors ė nepardaug temuokiejė latvėškā, šėik tėik soprāta, kou anam 

pasākė mergelka. Vargās ne galās ėšsteniejė abijū kalbū maišalīnė: „Labvakar. Ja, māšina īr amen, 

slegiets, kaput. Paldies uz rūpesni. As esmi Julis. Kuoks jūsa vards?“. „Es esmu Aija .“ – atsakė 

geltuonplaukė. „Aija – fantastėšks vards!“ – žagariškis soskōba pakuolītė mergelka, o paskiau 

nebžėnuojė kou tuoliau sakītė. Ėšraitės kvailuoka šīpsėna ė noraudėis ėš giedas uns pradiejė vėlktėis 

kelnės, bet anam nesėsekė pataikītė dešėnė kuoja i kėlniu klešnė, tad, bešuokiniedams ont kairies 

kuojės, paslīda ont šlapiū akmėnieliu ė apvėrta. Mergelka neėštoriejusi nosėkvatuojė balso. 

„Nuors pasiosk, tėkra ta laumė ėš monuojė sāpna... O gal ana ėš tėkrūju īr laumė? Juk 

paprasta mergelka, jou labiau bilietieliu pardavinietuojė, tuokio vielo laiko nesliūžėnietom kāp dūšė 

pu paplūdimi? Nuors kiaurā žēmė prasmek ėš giedas, stuov ė veizas, kāp aš it kuoks putbals 

ridiniejous ont akmėnieliu. Kuoks eso mulkis mesuos kertamāsis, kad nepasėjiemiau sausū 

„triusėku“ ėš māšinas bagažėnės!.. Dabar garantoutā persėšaldīsio ė gausio gāla! Kažkuokėi kerā on 

mōnės ožleistė, pu šimts paibeliu, pasėmaudiau mažomēlė ėr ožmėgau it žindoums ciuckis, net 

puora adīnu ėšparpiau. A tas īr poikē? Musintās so nervās kažkas netvarkuo?.. Kelnės šēp ne tēp 

ontsėtėmpiau ont sobėnės, o kou tuoliau dėrbtė? Dėlkuo ana nu mōnės nesėtrauk šalėn? Kuo da 

nuor? Negi da vėina lāta paprašīs? Nedousio... Bet ana, biesūkštis, bēsunti baisē graži. Kuo gēra ėr 

ož monōjė Jurgita gražēsnė?.. Tēp negal dėrbtėis!.. Gelbiek, Pondėivāli, nu grieka! Vuos tik 

pamatiau temstont šalėp šviežė mergelka, tēp tojaus ėr soskīdau, o kad māšina sogedusi ė ar bevīks 

anou kažkor pamėškie ožklimposė bepataisītė – man sovėsam nebrūp? Galio drousē tvėrtintė, kad 

eso tuos geltuonpalukės laumės apčeriets. Juk ne šēp sau omžėna atilsi buočielis mōn sakīdava, kad 

vėsė ligi vėina latvē īr čerauninkā. Pu šimts pabeliu! Kas mōn pasėdārė!? Dontīs patīs pradiejė 

barškietė, nebgalio anū sostabdītė... Kad tik anū neėšsėbėrbinčiau laukuon, bekalėndams 

neėšsėmoščiau! Musintās, rimtā peršalau. Gieda nu Pondėiva, vėrpo it vėštītis ė dar šalėp jaunuos 

gražiuos mergelkas!“ 

Aija ne mažiau ož Juli nosėgonda, pamatiusi anou drebonti nu šaltė. Ėš pradiū 

nesuvuožuojė kuo gruobtėis, paskiau smarkē anou apsėkabėna ė pradiejė gnaibītė anam nōgara, 

petius ė strienas. Skausmos sošalosejem padiejė atgautė prarasta šėlōma. Tumet Aija anou 

pasėčiopa ož paronkės ė, prėglaudusi pri savėi, pradiejė tėmptėis ėš paplūdėmiaus i pošīnieli, augusi 



ont statiuos kuopu keteras. Julis žāda prarāda, nebžėnuodams, kuo ėš anuo nuor mergelka. Ėš pradiū 

net miegėna priešintėis. Bet latvēlė anuo nepaleida, tėmpė link gėmėnaitiu budinka, katramė 

nakvuojė ėr šnibždiejė i ausi: „Neuztraucies. Viss būs labi. Veduosi tu pāradīsies mājās. Bus dot 

karstu tēju. Varbūt si pa nakti.“. Ėš šiuos ėlguos tėradas Julis tesoprāta tik teik, kad mergelka anou 

vēdas i kažkėinuo nomus, o tėn dous karštuos arbetas ė galbūt leis pabūtė pas anou vėsa nakti. 

Nuors ė ne vėskou vaikioks tėkslē ėšsėvertė, bet pagrėndėnė minti sogebiejė notvertė ož čioprīnas, 

dėltuo apsėspakajėjė ė nebsėpriešėna vedamas. Pu dešimtėis mėnotu anodo jau bōva tīkē ėsmokėi i 

Aijės kombarieli. Ana mitrē ožkaitė svetiou karštuos arbetas, atnešė pierninku so imbiero, tou patio 

padavė Joliou abrūsa ė patarė, nosėvėlkos šlapės kelnės, anou apsėvīniuotė slaptuosės sāva vėitas. 

Vaikos, nuors ė svėldams ėš giedas, klosnē vīkdė mergelkas palėipėmus. Ė ne veltou, anam ėš 

tėkrūju palėka geriau. Atšėla vėsos kūns, prapoulė nesenē kaustiusi baimė ė klaikos 

nepasėtėkiejėms. Julis vės daugiau ė daugiau pradiejė veizietėis i latvēlė, nebkavuojė ėr sāva akiū 

nu anuos žvėlgsnė. 

Puorēlė daugiausē ruodavuojies gestās, nes bijuojies, kad anodoms kalbuos neėšgėrsto 

nōma šeimininkā. Parītēs Aija pradiejė snūdurioutė, dėltuo ėš mandagōma pėrmiau pasiūlėjė Joliou 

goltėis ont anuos suopkelės, a pati žadiejė sanustė pri stāla. Svetīs atsėsākė, kuolīdamuos, kad mėigs 

anuo nejem, dėltuo ėr tuoliau gal palaikītė kompanėjė pri stāla. Mulkis nesosėprāta mergelē 

pasiūlītė ėitė goltėis ė pamėiguotė ont suopkēlės. Mergelka miegėna grumtėis so mėigo, bet turiejė 

anam pasėdoutė.  

Tēp ėr ėšmėiguojė anōdo, ožsėkniaubėi ont stāla ėš priešingu anuo posiu. Pėrmāsis nu 

mėigū prasėblondė Julis. Saulė dar tik tekiejė par krūmaliu vėršo. Atsėkielosėsis apsėvėlka jau 

spiejosės ėšdžiūtė trompėkės, paskiau ė dėdiuosės kelnės bei baltėnius ė truopėjuos tīlē ėšsmoktė 

par duris. Ėsėklausė. Vėsuos budinka kerties cīpontē spėngė tīla. Tumet žagariškis stabteliejė 

tarpdorie ė paveiziėjė i Aijės posė. Mergelka ė tuoliau ramē snaudė, šnuopoudama vėinuodo ritmo, 

pru mėigus šīpsuojuos. Julis tarsi somediejė ė tarsi soleida šaknis i grindis, nebgaliejė atėtrauktė 

nuo mėigtontiuosės akiū:  

„Kuoki ana vės dėltuo besonti daili biesūkštis. Būtom gailo palėktė anou 

neatsėsveikėnos... Būtom vėsā šaunē so anou vėinuo kompanėjuo praleistė da vėina dėina... Bet juk 

negalio būtė tuoks begiedis – pajimtė ėr ėšdoutė sāva Jurgita. Kou ana pati mōn pasakītom, kāp 

ptraktom ėr mōna, ėr anuos gėmėnės, je aš anėms vėsėms ėštrėnkčiuo tuokė begiedėška kiaulīstė!?.. 

Cha! Važioutė nomėi ožsėmėslėjau!.. Pats Pondėivs nenuor, kad ėšvažioučiau. Kāp aš galiejau 

ožmėrštė, kad mōna māšina ožsėlėnkė. Kas dabā padies monėi anou sotaisītė?.. Ne, nebegaliu 

daugiau stīpsuotė pri duru it ėš dornīna sprunkous posgalvis, juk būtom dėdėlē neduora pastaītė i 

nepatuogė vėita nekalta mergēlė... Mėiguok, mažieli mōna, gal dar sosėtėksiau pėivelie, viel atėisi 

monėi pardoutė bilieteliaus...“ 



Teprėreikė posdėinė, kol pavīka soorganėzoutė sokiožosės opel astras notėmpėma ligi 

Pavėluostas i ramonta dėrbtovės. Tėn Julis ėr apsėstuojė viešbutie. Pu dvijū dėinū māšina bōva 

soramontouta. Žagariškis svėla ėš nekontrōma, nuoriejė kou greitiau sosėtėktė Aijė. Sieduos 

pasėšuokiniedams ož vaira ėr nodūmė atgal i ruomantėškojė pėivēlė pri pomninka kāra 

pabiegielems. Bet kāp bebūtom gailo, anam tēka skaudē nosėvėltė. Dongos tou dėina bōva tėrštā 

apsėniaukės, nu jūras pūtė šalts šiaurės vakarū vies, dėltuo pamėškies aikštelie nebōva nie vėinuos 

mašinas. Pri kelēlė, vedontė nu vėiškelė pri aikštelės, nestuoviejė ėr bilietieliu pardavinietuojė. 

Apmauda gniotols ėstrėga guomorie. Julis, nebžėnuodams kāp ėveiktė nuoskauda, palėkės mašina 

peivelie, patraukė i pajūri, tėnās prėsėrinka pėlnas kišenės ėvairiaspalviu dailiūju, jūras nozulintu 

akmėnieliu ė viel pargrīža atgal. Ėlgesingā nožvelgė tuolomuo pru miediu šakas šmiekšontė 

budinka longus. Širdi traukė tėn nuliektė ė sosėrastė Aija, bet šalts pruots neleida tuo dėrbtė. Vidinis 

balsos goudė, ėtėkėniedams, kad mergelkas senē tėn nebie, kad ana par tas dvė diel ramonta 

ožtroktas dėinas jau spiejė ėšvažioutė i Rīga ar Vėntspili, o tėn žmuoniū miniuo anou sorastė ėr 

atpažintė bus neėmanuoma. Sosėtaikės so lėkėmo Julis viel sieda pri vaira, prišās ont prėšakėnė 

longa palongės ėšdieliuojė mielėnus, baltus, rauduonus bei margus akmėnelius. Anėi, mašinā 

bevažioujint, sosėrėkiāva i dailė eilēlė it karuolē, sovertė ont siūla... „Tū akminieliu nikumet ėš tėn 

nenujimsio, anėi mon primins Aija“, – atsėdūksiejės minties savi pagoudė Julis ė pajudiejė so 

māšina važioutė atgal pri didiuojė kēlė. Paskiau prėvažiāva Jūrkalnė, pasoka i kairė ėr vingiouto 

kelio nodardiejė linkou Alsungas ruomantėškuojė miestēlė, o paskiau pru Kuldinga, Mažeikius i 

Žagārė...  

Pu dvijū mienesiu Julis ė Jurgita atšuoka sāva vesēlė... Jaunuoji dėdėlē nosėdīvuojė, 

kumet jaunavedīs, praėjos dvėm savaitiem pu vesēlės, kumet medžiai jau bėngė nosėportintė 

paskotėnius lapus, staigē ožsėmėslėje važioutė i puvestōvėnė keliuonė i tuolėmojė Jūrkalnė. O dar 

daugiau dīvuojies tumet, kumet Julis neleida anā norinktė spalvotūju akmėnieliu nu prėšakėnė 

māšinas longa palongės, sakīdams, kad anėi īr tėkros laimės talėsmans, padedous apsauguotė 

māšina nu gedėma. Jurgita nenuoriejė plaktėis i tuokė beprasmėška keliuonė, bet nosprėndė 

nosėleistė vīreliou, kad tas paskiau nepalėktom nekontėns.  

Julis važioudams tėik spaudė greitė piedāla, kad nie nepajōta, kumet anuo vairoujems 

kledars nebatlaikė posiausvīras, noslīda nu vėiškelė ė norėitiejė i pakelies pėivas, da neprėvažiāvos 

Vėntuos gīvenvėitės. Jaunavedē keberiuojies pru ėškoltus šuoninius longus laukuon ėš mašinas. 

Jurgita supīkusi pasėšaipė ėš vīra: „Lami, kuo liekē, kāp akis ėšsėtvėlkės? Nepamačėjė nie tāva 

talėsmans!“ 

Julis tīliejė dontis sokondės ėr minties keiksnuojė Jūrkalnės laumė. 


