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I Ð K A I M A G Î V E N Ë M A

SENS PASVEIKËNËMS
Onkstiau bova: „Tegol bus pagarbints“, vo ne „Laba dëina“. Vo

atsakîs: „Par omþios amën“. Bet tas bova jau senç.

Pateikiejë Rëikienë Agripina, gëmusi 1936 m., gîvenonti Laiviû
kaimë. Oþraðë Kasperavièâtë Auðrënë

KUOÞNUOS DËINUOS VALGÇ
Vësas gaspadënë lioub lëis varðkies sûri. Îpëls daugiau saldë

pëina, maþiau rûgðta, îtropins seniau lëita sûrë. Pëina sokaitins. Je
nuoriejë solëitë dëdëlç skani, rëibi sûri, dar lioub îdies smetuona,
kiauðiu. Ka jau varðkë sotrauks, sopëls anou i sûrmaiði ër gerâ
sospaus. Sûris toriejë bûtë pakëits, kad narûgto. Tuoki kiauðçs,
smetuono paskaninta, geltuona, graþi galiejç neðtëis ër i veselë.

Puosninkams – spërgënë, cëbolînë.
Lioub mals agounas agounu pëinou. Buoèielis, îsëdiejës agounu
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atsëmënëmâ
2013 m. rogpjûtë 5–16 dëinuoms Kretinguos muziejus or-

ganizava etruograpënë ekspedicëjë Kretinguos rajuona Salon-
tû ër Imbarës seniûnëjuos. Þemaitiu kalbo (kretingiðkiu puotr-
më) bova oþraðëniejemë senû þmuoniû atsëmënëmâ, pasa-
kuojëmâ aple XX amþiaus përmuos posës þemaitiu maista,
darbus, pasilinksmënëmus, drabuþius, ûkininku ër somdëniû
santîkius, Ontruojë pasaulënë kara ër puokarë metu îvykius.
Ekspedicëjç vaduovava Kretinguos muziejaus Etnuograpënë
skîriaus vediejë VASËLIAUSKIENË NËJUOLË. Karto so anou
ekspedicëjuo dalîvava 2013 metâs Klaipiedas universitetë lieto-
viu ër etnokultûras studëjës bëngusi KASPARAVIÈÂTË AUÐRË-
NË ër RAPALIS AURËMS. Pruojekta riemë Lietovuos Respubli-
kas kultûras ministerëjës Kultûras riemëma fonds ër Kretinguos
rajuona savëvaldîbë. Dali oþraðîtu atsëmënëmu, pasakuojamu
spausdinam þornalë. Kretingëðkç planoun spaudâ parëngtë, at-
skëro leidënelio ëðleistë vësa ekspedicëjës medþiaga.

i poudieli, lioub trins so medënio brûklio (tuokio kap kuoðç grûstë),
soks, soks, somals, ëðsunks, oþpëls vondënio ër viel ëðsunks.

Pri bolviu ar þërniu kuoðës kuoks bova skuonis!
Kanapiu pasies po ciela darþieli. Kanapiu sieklas lioub noplaus,

pakepins, biðki îdies mëltu, paskou so brûklio mals. Tuokë spërgë-
në valgiem so vërtuoms, naskostuoms bolviems.

Mamunelë (baba) vërë vëina dëina bolvînë (i anou, ba bolviu,
diejë ër mëltu), ðotînë (i anou mëltu nadiejë), batvënînë, kor dar
diejë ër tarkoutu rauduonûju batvëniu. Bolvînç bolvës pjaustë stombç,
ðotëniou bolviems lioub nupjaus tik galus, batvënînç bolvës pjaus-
të ëð gala ëlgâs pagalçs.

Mesa lioub rûkîtë kamënë koknie, katëla kabëna ont ouða.

Papasakuojë Stonkienë Aldiuona, gëmusi 1935 m., gîvenonti Jou-
dupienu kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

***
Vakarë sosëplaus stuotkus, rîtmetie oþsëkors ogni, vërs posrîtë,

daugiausç kuoðë, dërbs mërkala (ðmakala), sopjaustîs laðëniû kres-
neliem. Bliûda – ont stala, rûgðta pëina – kelës torielkas, ër vësë –
pri kuoðç.

Vuobëlie bava pakabints sens nuorags. Gaspadënë i anou lioub
paskombins; vësë þënuojë, kad rçk çtë valgîtë.

Buoèios toriejë 40 aktaru þamës, lioub daug somdîtë, apsies dë-
dliausis stals; këik bolviu reikiejë priskostë! Pajies – çs darboutëis.

Papasakuojë Jeblonskienë Regina, gëmusi 1939 m., gîvenonti
Salontûs. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

***
Rîta meta posrîtç – posënë kuoðë. Nuskostas, ëðvërtas bolvës

sokrioði, îdiesi rogëniu ër pûrëniu mëltu, îpëlsi vondëns, katramë
vërë bolvës, pëina, maiðont pavërinsi. Padërbs mërkala, îdies sme-
tuona ar laðëniû prikeps, ër ðvëisi.

Pëitams – buruokînë, bolvinînë, kopustînë so meso. Pavakarç
lioub padies pëina, dounas, svëista, sûrë, sûdîtu a rûkîtu laðëniû.

Vakarë – grocës kroupînë, makaruonînë (lioub pasëdërbtë ma-
karuonu).

Kuoki lioub bus skani douna! Rçks anou ëlgâ minkîtë. Kol ðër-
dës pradies geltë, tol minkîsi, pakol ðvarës ronkas palëks, ba kuo-
kiuos teðluos. Douna raugëna tris dëinas. Par talkas lioub sojiestë
dounas pu kelis kepalus. Dabar traðas maun.

Papasakuojë Daukðienë Elëna, gëmusi 1925 m., gîvenonti
Jakðtâtiu kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

DOUNAS KEPËMS

Kâp rçk gera douna ëðkeptë?
A kâp? Ëðkûlë javus, rogius ëðkûlë, tujau ëðvalëj grûdus, veþ i

malûna, somal, parveþ. Tujau pat i tuokë gelda diejë, vondens pîlë,
plëkë, maiðë, diejë kvînu, droskas ë dâ papëlduomâ lioub bolviu
katëlâti ëðvërs. Sokrioð, ka gera teðla bûtom, i tus mëltus, i ton
teðla îdies bolviu, ka bûtom skanesnë douna. Ë mînkîs so ron-
kuoms tou teðla. Ë mînkîs tol, pakol ronkas bus ðvarës, nebkëbs
ont ronku nikuokë teðla. Vo tuokart douna lioub bus gera.
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 Vo kâp rçk pasëdarîtë gera rauga?
I bliûda îsëdiek mëltu, îsëpëlk vondëns, biðki èiut èiut droskas,

cokraus biðki ë palaikîk ðëltâ puora treta dëinû, kol raugs ëðçs so
kaupâs.

Vo a rçk ëðplaktë?
Rçk. Paskiau ded mëltus, plak, minka, bulvës ëðverd, kuoðë tuo-

kë sotrën. Ka jau ëðrûgst tas raugs, ka jau vësa tou teðla minkâ,
tuokart îdedi bolvës ë viel minkâ. Ka praded rûgtë, rçk këik palëktë.
Toukart tuoks dëdelis peèios bova. Pakors tievs peèio, lioub po ðe-
ðis, septînis kepalus ëðkeps oþ karta. Dëdelë kepalâ – ne kâp dabâ.
Dëdelç ðeimâ savaitç lioub oþteks. Kâp priçt, ka baig, tçp ë kep.

A bûtënâ tuo cukraus rçk dietë?
No, kad praded, kad tas përms raugs, paskiau ne, paskiau

nebded. Paskiau, ka jau tories përmôji rauga, nikuokiû raugu lioub
nebdarîs. Tuo gelduo, kor lioub minkîs, tçp jau nebëðgrondîs gatavâ
èîstâ, palëks pri seinu prikëbosës tuos teðluos. No, tumet ë viel
lioub dies mëltus, maiðîs, taisîs ë palaikîs.

Kâp ðindëin uþtaisîs ton rauga, vo jau rît î pëlns raugs, trauk,
mînkîk ë kepk douna. Tor bûtë tërðts raugs. Ðaukðto rçk ëðminkîtë
ton përmôji rauga.

Keinuo darbs î mînkîtë douna?
Mamas, vâkû, soaugusiu, panû, ðeimininkës, muotinas, kartâs –

ë vîra.

Dounas vësumet bova ont stala?
Lioub bûtë.

Tas grûdielis ërgi Dëivolelë sokorts?
No kâp ne?! Dieva duovëna. Dieva duovënas vësas î.

Papasakuojë Abrutienë Stepanëjë gëmusi 1933 m, Abrutis Së-
muons, gëmës 1934 m., gîvenou Erlienu kaimë. Oþraðë Kaspera-
vièâtë Auðrënë

Esat gera ðeimininkë?
Ne, jug... Ka kas kor papasakuo, tçp, soþënuom ë dërbam. Èe îr

pënkë këluogramâ vagorklu, îr stëklënë cokraus, stëklënë acta,
stëklënë aliejaus ë trîs ðaukðtâ droskas, ë vëins indielës tuomata.
No vuo, sopjaustiau ë prið gala – tris galvelës èësnaka. Sokaitë-
nau, tçp pënkiuolëka-dvëdeðimti mënotu ë sokruoviau. Èe dar da-
riau vagorkus so pamiduorâs, cëbolçs. Mielenës î gerâ akims, bet

rçk valgîtë. No jau lioub sakîtë, ka mielenës akims î patës geriau-
sës. Avietës î, ka temperatûra pakëlst. Erbeta rçk ëðsëvërtë ë tû
patiû ðakieliu îsëdietë, paskiau – ougu. Ëðprakaitouji. Dâ lëipas
þëidû gali îdietë.

Papasakuojë Buivîdienë Rasa, gëmusi 1942 m., gîvenonti Jou-
dupienu kaimë. Oþraðë Kasperavièâtë Auðrënë

***
Vo pagrindënë erbeta bova tuoki... Cokra lioub padegins valguo-

mamë ðaukðtë bliekënie, no ë diesi i ondëni. Ë kuokë skani erbeta
lioub ëðçs! Roda, poiki erbeta ë skuoninga lioub bûtë. Ë daugiau
tuokë erbeta ka lioub taisîs, tâ jau vaiðiems, ka kas ëð gëmëniû
atvaþious. Îdies i ðaukðta cokraus ë laðiëli ondëns – vërins tamë
ðaukðtë.

Papasakuojë Abrutienë Stepanëjë, gëmusi 1933 m., Abrutis Së-
muons, gëmës 1944 m., gîvenou Erlienu kaimë. Oþraðë Kaspera-
vièâtë Auðrënë

MUOTRËÐKU TVARKA
Ne, mama nelioub sakîs nieka. Lioub sakîs tievou, kâp èe bûsi

so tuokiuom grindim naplautuom. Ë ons ër ëðçs sopîkëis.

Vîrams këtçp atruoda?
No, no. Vo mums rçk ðlapintë, rçk plautë.

Kâp longus rçk novalîtë?
No, lioubam valîtë ë tus longus, plausem so vondenio, notrin-

sem so kaþkou tënâs; að nabþënau. Lioubam trintë, paskiau îsëne-
ðë viedra vondëns. So stëklëne a so kuokio somtio... Ë lëisi ont tuo
longa vondëni. Nobiegs vëskas, vëskas tën nobiegs ðvarç. Tik tou
atsëmeno, ka lioub laistîtë, nopëltë, ka bûto ðvarç, ka blëzgieto, ka
vëskas nobiegto.

Kâp rçk pouda ëððveistë?
No, î sûnkç. No, dabâ, ka î priemuoniu, nabieda, dabâ î vësuokiû

tû trëniekliu, dabâ jau ëðtrintë gal. Vo toukârt – so ðaukðto. Pajimsi
ë grondîsi, pamërkîsi vondënie, paskiau ë grondîsi. Arba îkratîsi
pelënû, no so kuokio skodoro, so pelënâs ë viel trinsi. So pelënâs
lioub gerâ ëðsëtrîns, baltâ palëks.

(Nukelta i 52 p.)
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Vo ont kou kepiet lauþa?
Bolvës lioubam keptë – këðtë i þarëjës. Daugiausç, ka çjuom i

kolkuoza. Bolvës lioubam rautë so knabçs. Laukâ – dëdliausë, sos-
tuosem, rausem. Tujau sorokousem ë prisëneðem lauþa. Sokor-
sem, prisëkrausem tû bolviu. Iðkeps, jiesem. Nosëmaliavuosem
vësë, nosëtepsem bavalgîdamis... Bet bova iduomç. Skanç,
iduomç. Tuos bolvës apdeg – tuokë vëina onglë, atruoda, ëðem.
Tuokiuos bolvës tas vëdos tuoks mëltings...

Nuoriesës ë saldiau?
No, lioub vërs ëð cokrëniu runkeliu cîropa. Lioub augins cokrë-

nius runkelius... Vo sotarkous, a vërins tën, að jau tuo naþënau. No,
ougu lioub prësëvërs. Tën pat bova mëðkâ, brokniu lioub prisë-
rinks, broknës tas vërs so obulçs. Broknës, anuos î tçp vëinas
kartës, vo ka so obulçs somaiðâ, anuos î nakartës – skanës. Lioub
tû mëlieniu bûs daug. Prësërinks, vâkus ëðgins prisërinktë. Tû
grîbu... Tçp ë pauguom.

Jaunâ gaspadënç rçk muokietë sûri ë douna pagamintë?
No... Vo je miestë gîven... Ë tuo narçk, vëskas gatavs.

Je pats, tâ pëgiau?
Aiðko, ë skaniau, ë pëgiau, ë svçkiau. Þënâ, kou pats pasëdarç.

Nikuokiû, kâp ka saka, „E“ nepridedi, vëskon sava pasëdarç, natûralç.

Duonâ rçk laika?
Rçk, ë priveizietë, ë ëðkeptë, ë vës tëik kaþkâp notaisîtë, ka

nabûto pardaug këita, pardaug mînkðta, ka nabûtom soklekosi. Kë-
ta karta sopluokðta palëikt, no tçp, kap sûris. No ë nikuokë ta douna
naëðçt. A pardaug minkðta bovusi – maþâ mëltu bovë dieta. Vës
tëik èe tori notaisîtë.

Rçk torietë gera rauga?
No va, tas raugs, je pats darîtomi ton rauga, kartâs ons ëðçt

tuoks naskans – vësçp bûn. Par þëima èe pri mûsa daug kep. Jug
kuoþnuos ðeimininkës douna î vën këtuokë. Vësa laika î këtuokë.
Kuoþna vën këtçp kep.

AJERÛ JIEGA
Mes gîvenuom Leliûnûs, mona muoèiutë gîvena natuolëj. Tas

prûds bova vadënams Gënesës. Ë èe lioub daug bûs ajerû, dabâ
nabie ni kuokë prûda – uþstatîta gîvenvietë. Ë tâ mes ëð tën lioubam
vâkâ atbiegtë èe tû ajerû. Prisërausem kliebçs, parsëneðem pas
tou moèiutë. Ër ana mums sorëð, mes ont kopruos ër çtam neðënë.
Valgîsem tus ajeruos, ëðplieðë ëð tuo vëdorë tou minkðtëmieli. Ër î
skanç, ka biðki ë so kartomelio.

Vo dounas ont ajerû nakepiet?
Ne, tuo nabova pas mûsa, að naþënau. No, kâp ka saka, ont

lëþës kepë, bet ajerû nadiejë. No, daugiausç, bënt ont tuo ajera tën,
Aukðtaitëjuo, anëi kep. Vo mes dedam i bliekas. No, ajerâ, anëi îr
apetitou – soþadën apetita. Arba ajerû ðaknis î gerâ plaukams.
Sovërëni tas ajerû ðaknis – stëprën plaukû ðaknis. Bet, ka nepa-
slenkam. No, dabâ èe vëinuo vëituo î tû ajerû. Vo këtor nabie ni bûtë.
Ëð kor ë bagausi...

KÂP ËÐLAIKÎTË MARKUS?
Smëltie vës tëik kaþkâp pûn. Ðî þëima að laikiau pjovënuos,

sausuos pjovënuos. Ër ëðsëlaikë lig pavasarë graþiausë markâ. Ni
sovîtë, ni nieka. Sklepë laikîtë rçk. Ë dëdëlç gerâ ëðsëlaika.

Papasakuojë Buivîdienë Rasa, gëmusi 1942 m., gîvenonti Jou-
dupienu kaimë. Oþraðë Kasperavièâtë Auðrënë

ÐVËNTËNÇ VALGÇ

Mona mama bova gera gaspadënë, mamas sesou pri konëgû,
daktarû lioub gaspadënaus. Pati çjau i veselës ðeimininkautë –
lioub vadintë i pagrindënës gaspadënës.

Vëina karta bova garbinga veselë. Tuokiuo kninguo apsëskai-
tiau, kâp rçk kimðtë kopûstu galvas: tarpâs ëðpjautë lapus, prikëðtë
mesuos, galva sorëðtë ër vërtë.

Ta iðvërusi mesuos prikimðta kopûsta galva, padieta ont stala,
nuostabç atruodë. Klëbuons paklausë, ar gal anou valgîtë – gal diel
groþë tik ana padieta...

Lioubam veseliem vërtë daug mesuos, pritaisîtë roletu, ðaltie-
nas. Sogalvuosem, kâp tou vëskou ë papouðtë.

Atsëgierëmou vëriem saldius kompuotus (tumet nikuokës gai-
vas nabava maduo).

Veseliem këtë lioub oþsësakîtë pu septînis skërtingus tortus:
brëidius, stërnas, eþius ër kt. Teðlas – biskvitënës, pertepëmams
lioubam vësuokius kremus darîtë, këtë lioub nuories so ougieniems.

Vasara lioub bûtë dëdëlis vargs nes nabova ðaldîtovu. Lioubam
neðtë maista i kuokës tomsës, ðaltas jaujës, tuolëj lioub reikietë
lakstîtë; ër kuojës sotins.

Papjaus kiaulë, paukðtiu ër reikies vëskon soruoðtë, ër pîragus,
ër tortus, ër pierninkus. Vëskon lioub rçks ëðkeptë, ër douna. Na
kâp dabar – pîragus, tortus – ëð krautovës.

Dëdëlç veselç, ðimtou þmuoniû, prið tris dëinas lioubam pradie-
të ruoðtëis, maþesnç pasëruoðem par dvë dëinas. Lioub papasomdîs
padiejieju, je ðimtou – dvë, je þmuoniû maþiau – vëina. Përmiausç
lioubam dounâ teðla oþsëraugtë (rauginsem dvë dëinas) ër pîragus
ëðsëkeptë. Ka gerâ peèiou ëðkepsi, tâ dounas rëikie lingous. Pëtle-
vuotu mëltu douna lioub bûtë dëdëlç skani, pîragu maþiau tavalgë,
kâp tuos dounas. Ër naktëmis prið veselë dërbuom, dëinuos na-
lioub oþtektë.

Ûki tuoms dëinuoms lioub vîrs priveizietë. Pëningû namaþâ lioubo
parneðtë. Seniau lioub oþmuokies gaspaduorç ër dar ëðvaþiouda-
më svetç dous. Svetç dous ër mozëkontams, ër ðeimininkiems.
Kor baguots, ër namaþâ davë. Nasenç ta mada taëðçjë. Vëina karta
nu gaspaduoriu biðki par maþâ oþsëpraðiau, toriejë bûtë daug sve-
tiû, tad mëslëjau, ka anëi atsëlîgins uþ darba. Bet... Sovaþiava maþ-
ne vësë aukðtaitç. Ëðvaþioudamë anëi ni vëins ni diekou; tën, matît,
tuokiuos maduos nabova, ka douto.

Vëskuo lioub bûs tuos veselies. Vëns tuoks puonalis kabënie-
jies, tâ par ausi oþtrënkiau; gerâ, kad na tuo ronkuo pëili toriejau.

Seniau nabova maduos jobiliejus keltë, nasenç, mosiet, pradiejë.
Velîkuoms, Kalieduoms kuoþnos nomëi lioub kou galiedamë ska-

niau pasëtëiktë. Pîraga lioub maþne kuoþna gaspadënë ëðsëkeptë,
je natoriejë pati peèiaus, neðies pas kaimînë ëðsëkeptë. Kalie-
duoms lioub kiaulës galva ar nuors kiaulës palûpi ëðsëvër të ër

(Atkelta ið 7 p.)
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apkeptë. Velîkuoms, kâp ër dabar, lioubam kiauðius daþîtë, apvë-
niuojë cëbolaiðkçs, so brëtvas peilioko ëðskotënietë ër so vaðko
ornamëntus ëðvediuotë. Daugiausç – so cëbolaiðkçs, dar je îdiesi
i kuokius daþus, dëdëlç graþç ëðçs; vësû naëðskotëniesi.

Oþgavieniu kâp laukiem! Lioubam tou dëina prisëkeptë blînu.
Lioub vaþioutë „veselninkâ“, pasëkinkë do arklius. Arklç papouðtë,
jaunasis, jaunuoji, palîda so mozëkontâs. Këta meta – daktarës,
þîdâ, velnç ër këtuokëi ëðsëmaliavuojë, këtë ër so lëèînuoms bjau-
riuoms. Përmadëinë vakara lioub atbiegtë vâkâ: þîdelç, obagelç,
velniokâ. Nu senû sena nanutrûka ta tradicëjë. Mona vâkâ tçp pat
lioub çtë „þîdelçs“. Maþasis Antanoks vëina kar ta vëins nuçjë i
Salontû miesta pri sava muokîtuojë. Muokîtuos anou pakosuojë
nuçtë ër pas klëbuona. Këik tas klëbuons apsëdþiaugë; na vësë
drîsa pri anuo çtë. Vâks padainiava, paðuoka.

Papasakuojë Baltrëkienë Angelë, gëmusi 1927 m., gîvenonti Le-
liûnu kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

API SALONTÛ TORGO
Bova torgos, ër bova dëdëlis torgos. Ontradëinie ër pënktadëinie

tôrgâ bova, no ër tësies tëik þëima, tëik vasara, vësa dëina, jau
pavakarie vësë vaþious. Ë negaliejë ëðvaþioutë, bova tëik pëlns,
pradies no dâkta përmëijç vaþious, ë paskiau këtë no dâkta vaþia-
va. No ër ons bova dar rûsu laikâs. Tën, tamë cëntrë, ëð pradiû dar
kelis metus bova. Ë paskiau, kor Puocios Alioîzos gîven, ontruo
posie. Tën bova torgaus krautovë, Muockos kor gîven. Lioub sakîs
tëms, korëi naþënuos: „Tën îr torgos, pri krautuvës“.

 Muockos bova Jostîns vardo. No ër ons pardavë tou vëita –
ëðçjë i Maþeikius, ëðsëkielë. No, bëndrâ vëskou pardavënies – ër
ûkëðku biðki bova. No ë paskiau, jau vieliau, atsërada transporta,
ër ëðnîka tas torgos. Kolkuozâ kâp sosëtvierë, bova tëi tôrgâ sek-
madëinçs, vës tëik lioub nakti prasëdies. Rîta meta devînës – jau
ëð torgaus nieka. No tën parðiokus pardavuojë, grûdus pardavuojë,
no, vëino þuodio, kas kou toriejë, ër gielës, vëskou. [...] Paskiau tën
ni kuokë torgaus nabibova, vo bova tën, kor pas autuobusa stuoti,
po tou palaðo bova tuoks maþos torgielis. Maþos tas bova. Rusu
laikâs vësa dëina lioub bûs. Paskiau, jau Lietovuos laikâs, atsëra-
da dëdëlis.

Papasakuojë Diekonts Konstantints, gëmës 1931 m., gîvenous
Salontûs. Oþraðë Rapalis Aurëms

SALONTÛ PÎRAGS

Mama pasakuojë, kad Smetuonas laikâs bova tuoki Barbuora
pîragënë, katra kepë pîragus, baronkas, pierninkus. Salontûs ër
alaus darîkla îr bovusi. Sovietu laikâs bova konditerëjës ceks,
kepîkla, kor lioub keps dëdëlç skanius pîragus, stombç ëðsëakie-
jusius, porius. Lioubam përktë pu dëdëliausë blieka.

Papasakuojë Þvinklienë Valë, gëmusi 1944 m, gîvenonti Laiviû
kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

***
Dërbau Salontû kooperatîvë, kontuoruo, paskiau – vëriëjë, vie-

liau – konditerëjës cekë darbëninkë, teka dërbtë ër vediejë. Salontû

pîraga sogalvuojë keptë Salontû kooperatîva përmininks Sorvëla
Ontuons. Recepta, mosiet, ëð kuokiuos geruos gaspadënës bova
gavës. Tëkros pîrags lioub ëðkeptë skanos, par laika vësû garbë-
nams. Përmiau maþiau kepë, paskiau – tuonuoms. Þmuonis ëðgar-
sëna ton pîraga, eilës krautovie lioub stuovies. Tuoks garsos pasë-
darë. Pradiejuom keptë tuonuoms. Dërbuom dvëjuom pamainuom –
ër naktëmis. Kepiem dvëjû rûðiû: nomëni, kor diejuom margarîna,
ër Tauragëni – i anou diejuom svëista. I vësus – pëina, kiauðëniu,
mëiliû, mëltu, droskas. Lioubam keptë ër sausainius, ër biskvitus.
Dërbuom dvë brëgadas: përmuo – Rapalienë Aniceta, Daukðienë
Bruonë, Ðleinienë Ëivë, ontruo – Þilinskienë Stasë, Berþonskienë
Vilëjë. Daug kepieju keities, darba sâlîgas bova dëdëlç prastas:
þëima ðalta (ëð rîta atçjos këba bliekas pri ronku nu ðaltë), vasa-
ra – karðta (pîliem vëina këtâ vondëni ont galvos). Tçp svçkata
praraduom.

Papasakuojë Berþonskienë Jenina, gëmusi 1935 m., gîvenonti
Salontûs. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

***
Að, Ðiaulienë, Rûta gëmiau 1963 metu lapkrëtë 6 dëina Rusëjuo,

Krasnuojarska kraðtë, Boguèiana kaimë tremtëniû Uonuos ër Pra-
në Benetë ðeimuo. Ba monës ðeimuo auga dâ trîs seseris. 1967 metu
vasara grîþuom i Lietova ër apsëgîvenuom Salontû miestelie, Kre-
tinguos rajuonë. Lonkiau Salontû vëdorënë muokîkla, katrou bën-
giau 1981 metâs. Tâs patçs metâs îstuojau i Klaipiedas prekîbas
muokîkla. Îgëjau pënktuos kateguorëjës vëriejës kvalifikacëjë.
1983 metâs îstuojau i Vëlniaus prekîbas teknikoma (neakivaizdëni
skîrio), katrou bëngiau 1987 metâs ir îgëjau teknika teknuoluoga
kvalifikacëjë. Tâs metâs dërbau valgîkluo (vëinuo ëð Klaipiedas
muokîklu) vëriejë. Nu 1986 lig 1991 metu dërbau Kretinguos RVKS
„Gintars“, katros vieliau pakeitë pavadënëma i Kretinguos rajuona
maitënëma kooperatîva, vo 1992 metâs reorganizavuos i Salontû
vartuotuoju kooperatîva. Teka dërbtë ër vëriejës, ër pardaviejës, ër
kepiejës darba. 1996 metâs Salontû vartuotoju kooperatîvs bova
panaikints. Dëltuo bovau atleista ëð darba. Tâs patçs 1996 metâs
îregistravau sava (Ðiaulienës Rûtas) individualë îmuonë. Pradiejau
keptë mëilini pîraga (Salontû pîrago vadënama).

Salontû pîrags baisiausç ëðpuopoliariejë septintamë deðimtme-
tie. „Pagerintas naminis pîragas“ – tuoks kepenë pavadënëms îraðîts
pageltosiuo ër apëplîðosiuo sovietmetio veikosës Salontû valgîklas
technuoluogënie kor telie. Îr pateikts pîraga recepts ër ëðsamos
anuo gamënëma apraðos.

Pri dabar toðtë ër apleista pastata miestelë centrë eilie þmuonis
lioub rikiousës nu ðeðtuos rîta – tëik bova nuorintiû nosëpërktë par
nakti ëðkepta ðvieþë pîraga. Ðvëntinis Velîku stals bova naîsëvaiz-
duojems ba ðiuo gardiesë. Tad ðvëntiu dëinuoms anou kepë kiaura
para. Tam, kad ëðkepto tuona tuo pîraga, kepiejës ðaukies i pagelba
ðeimuos narius, so katrâs triûsë ër naktëmis. Pu tuona par kuoþnas
ðvëntës ëðkepam ër dabar.

Pîrags bova brongos, dëltuo tievâ anou përka tik par Velîkas,
Kaliedas ar ka i nomus lioub oþsoktë svetç. Atsëmëno eilës pri
senuosës kolënarëjës krautovës par ðvëntës. Atruoda, vësos miests
kvepiejë pîrago.

 Senuolç pasakuojë, kad Salontûs nu sena ðventiems kepë pîra-
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gus nomëi peèiûs, vo kas natoriejë tuokë peèiaus, neðies keptë pas
kaimînus. Gelsvos, minkðts, poros ër kvapnos – tuoki pîraga atsë-
mëno ëð vaikîstës. Ka ëðmuokau anou keptë pati, ni naîtariau, ka pu
keliû deðimtiû metu tas darbs ëðaugs i siekminga ðeimuos versla.

Napriklausuomîbës metâs, oþsëdarios Salontû valgîklas kepîklâ,
katruo ketoris metus dërbau ër kepiëjë, ër pardaviejë, teka pravertë
Darba birþas douris. Ka miesta kepîkla oþsëdarë, nablëka kam
keptë garsiuojë pîraga, tad so vîro pamëslëjuov, ka galietomem
ðiou niða oþpëldîtë; dëltuo, kad þmonis tuo pîraga nuoriejë.

Partrauka troka naëlgâ – jau po keliû mienesiu ëðkepiem për-
mûsius kepalus. Pradiuo kepiem dvëjau ba parstuojë – dëina ë
nakti, kol galva pradiejë soktëis. Toukart pasëkvëitiem pagelbinin-
ku. 1996 metâs îregistravuom individualë îmuonë. Santaupu nato-
riejiem. Gavuom ëð Kretingos rajuona savëvaldîbës 3 tûkstontius
litu parama, oþ katrou nusëpërkuom îrongas kepëmou. Maiðîklë ër
plakikli jau toriejau – anus pasëjiemiau vëituo ëðeitënës kompën-
sacëjës ëð senuosës kepîklas. Toriejiem ër sena kepëma spinta,
nosëpërkuom dar vëina kepëma kruosnelë – tuoki bova pradë.

Përmâsçs metâs lioubam ëðkeptë pu 8 kepalus par valonda, pu
dvijû metu – 32, vo 2007 metâs, atnaujënë îronga, jau kepiem pu 42
pîragus, bet par ðvëntës anuo vës tëik lioub pritrûktë. Dabar vëino
karto ëðkepam pu 88 maþne dvijû këluogramu svuorë kepalus.

Daugiausç pîraga noperk Salontûs, namaþâ ëðvaþiuojem ër pu
Plungës, Kretinguos, Skouda rajuonus – pagaminta pruodukcëje
statuom i 40 prekîbas vëitu.

I versla îsëtraukë vësa ðeima. Ið studëju grîþa trîs vâkâ – dvë
dukteris ër sûnos nuorç paded. Vësë dërb – kep, veþ, sâskaitas
ëðraða. Daug jau paded sûnos, Vëlniaus universitetë bëngës versla
vadîba. Ons ateitie torietom parimtë vadovavëma verslou. Pats tuo
nuor. Ons gal ër nakti atsëkeltë, ka rçk, pats jiemies gamintë etike-
tës, ðveit lëntînas, klaus, kap pîraga i skarda îdietë, kad formas
neprarasto.

Jau ðeðiuolëka metu natoriejau normaliû atuostuogu. Ëðtrûktë
tuoliau pavîkst tik darba rçkalâs – nepraleido pruoguos apsëlonkîtë
maista pramuonës paruoduos Vokietëjuo, Prancûzëjuo. Ið ten par-
sëveþo vertingu þëniû ër naujû mintiû.

Pagrindinis mûsa îmuonës kepîklas gamënîs – Salontû pîrags.
Kepam ër îvairiû rûðiû sausainius, keksus, þagarelius, rëistës,
pluokðtainius, tortus. Kepamus saldiûsius florentinus jau skanaun
saldomînu miegieje ër Airëjuo, Italëjuo, Vokietëjuo. Kad kepënç
përkiejems vësumet bûtom ðvieþë, vieno karto ëðkepam na dau-
giau kap pu 5 këluogramus sausainiu.

Grûdus perkam ëð vietënë ûkininka ër veþam maltë i Þemîtës
kaima (Skouda rajuons) pas Robëna Edvarda (malûns îr îrëngts
bovosemë kolkuoza sandëlie). Pëina ër kiauðënius perkam ëð ap-
lënkëniûs kaimûs gîvenontiu þmuoniû (torem pastuovius tëikiejus;
anû maþie, vës maþiau þmuoniû augën gîvuolius). Margarina, cok-
ro, mëilës perkam krautovie. Pîragou keptë nauduojem ðiuolaikëð-
ka îronga: kepëma kruosnis, maiðîklë ër panaðç, dëltuo, ka pîraga
kepëms ë realizavëms – mûsa ðeimuos verslos, torem ëð anuo ë
pragîvenëmou oþsëdërbtë.

 SALONTÛ PÎRAGS
Sodietës dvëdeðimtç këluogramu pîraga:
12,2 kg aukðtiausës rûðies kvëitëniu mëltu, 2,7 l pëina, 2,7 l

vondëns, 1,6 kg cokraus, 2 kg margarina, 200 g vanilënë cokraus,
480 g mëiliû, 100 g droskas, 950 g kiauðëniu (10), 60 g aliejaus
skardû tepëmou.

Përmiausç paruoðo îmaiðala ër paraugëno anou 30–60 mënotu.
I minkîma katëla sobero mëltus, cokro, kiauðënius, droska, vanilë-
ni cokro. Margarina ëðtërpëno ont vërîklës. I anou sopëlo pëina ër
vondëni, pakaitëno ligi 50°. Tumet vëskou sopëlo i maiðîklë ër 5
mënotas maiðau teðla. Paskiau sodedo so cokro ëðtrintas mëilës
ër viskon dar maiðau 10 mënotu. Gerâ ëðmaiðîta teðla oþdëngo
druobë ër këldëno 1 valonda. Ka teðla ëðrûgst, formoujo ovaliuos
formas pu 2 këluogramus kepaliokus, katrus sodedo i aliejo ëðtep-
ta skarda. Kuoþna kepalioka aptepo kiauðënë plakënio ër dar këldë-
no 10–15 mënotu. Skardas so kepaliokâs sodedo i kepëma kruosni
ër 10 mënotu kepo 240–260° C temperatûruo. Paskiau temperatûra
maþëno lig 180–220° C ër dar kepo 45 mënotas. Ëðtraukusi ëð
peèiaus, pîraga kepaliokus ëðemo ëð skarduos ër palëikto atvies-
të. Pîrags – ovaliuos formas, graþç gelsvuos spalvuos, nasokrëtës,
ëðkëlës api 12 cëntimetru. Parpjuovos pîraga, jautas lëngvos vani-
lina ër pëina kvaps. Pîrags poros ër minkðts. Eso ëðsauguojusi
1971 metu pîraga, katrou kepë Salontû valgîkluo, receptûra, bet pati
daugiau tçso tas kepëma tradicëjës, katras mon perdavë mona vîra
mama Ðiaulienë Ëiva.

Viskas, kon oþdërbam, tenk pragîvenëmou, kepîklâ atnaujintë ër
vâkû muokslams. Svajuojem api nuosava krautovelë, katruo pa-
teiktomem tik sava kepënius. Jau matau, kâp ëðdiestîtomem vitri-
nas, nosëveiziejau ër lëntînelës.

Dabar somduom 12 þmuoniû. Sekmadëini atsikielusi ankstëi
skobo i bovosemë ûkënëmë pastatë îrëngta kepîkla. Sekmadëinie
douna mon pati skaniausë – tuos dëinuos darbs mon ðvëntë, vo
përmadëinie prasëded naujë savaitë, ka viel rçk skobietë.

Kepo tçp, kad ër patis galietumem valgîtë. Je patëms neskanç,
tuoki pîraga nasiûlîsi ër përkiejems. Rçk gerbtë savi ër klijëntus.
Patiuos mëgstamiausis Salontû pîrags îr pasëikës ër atokiausius
ðalëis kompelius – papouðës tën ër îprasta, ër ðvëntëni stala. Ba
anuo ëð Salontû grîþtë – navalë.

Papasakuojë Ðiaulienë Rûta, gëmusi 1963 m., gîvenonti Salon-
tûs. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

NOTËKËMÂ, VËITUOVARDÇ

IMBARDA
Ont Imbaries pëlekalnë bova dvars. Dvarininks toriejë doktëri

vardo Imbarda. Tamë dvarë bova oþdarîts ðvedu balaisvis. Ta dok-
tie îsëmîliejë i ton balaisvi. Oþ ton anoudo abodo noþodë, vo dvars
so vësâs þmuonëmis sobîriejë ër sosmoka i pëlekalni. Þmuonis
saka, kad Imbaries plekalnis tçp vadënams nu tuos dvarininkâtës
varda – Imbarda.

SALONTÂ
Kor dabar Salontâ, onkstiau bova sala. Þmuonis lioub sakîs –

sala ontâ. Tçp ër palëka – Salontâ.

(Atkelta ið 53 p.)
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ALKUOS PËLEKALNIS
Alkuos pëlekalnis – aukora vëita, kor vaidëlutës lauþus kûrëna.

Papasakuojë Struopienë Jenina, gëmusi 1935 m., gîvenonti Er-
lienu kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

AR NANUORI MEDAUS?
Ka tievâ bova dar jaunë, par Velîkas, Kaliedas lioubam vaþioutë

pas buoèius. Tën laukë gausç vaiðiems apkrautë stalâ: kiaulienas
kumpçs, deðruoms, sûrçs, pîragâs, medo, ougieniems ër këtuoms
gierîbiems. Vësë lioub sosies oþ stalû, vëiðies, rokousës. Vâka pri
stala ëlgâ naëðkënties – i ronkas pasëgruobs mesuos gabala, pîra-
ga, ër laksta aplinkou. Je atçjë kuoks kaimîns, svadëna pri stala.

Par vëinas ðventës atçjë tuoks biednos Rimkos Tadeuðos, bor-
nuoso (palito so kapiðuono) apsëvëlkës, pasëkabëna ton palita ër
sieda pri stala. Valgë grçtâ ër ton, ër ton (mesuos, pîraga, sûrë jem),
vo paskiau apsitepë pîraga stuorâ so garstîtçs. Buoèios merk aki –
bus jouka. Tadeuðos, norëjës kôsni, ëðsëþiuojë – oþtraukë anam
dvâsë, aðaras bieg.

Atsëgavës saka:
– Jûzapâ, kuokës tuos tava bëtës, kad tuoki medo neð?
Paskiau vësë joukies këts këtam:
– Ar nanuori medaus?

Papasakuojë Jeblonskienë Regina, gîvenonti Salontûs. Oþraðë
Vasëliauskienë Nëjuolë

OÞDARBIS
Suoduo gîvena ûkininks, pri katruo sotar ta laika ni vëina merga

nalioub ëðbûtë. Vësë spieliuojë, kas kâp. Viel atçjë jauna, graþi
mergë, ër ta naëlgâ trokos nuor ëðçtë. Gaspadënç ana dëdëlç
tëka, tâ praða pasëlëktë. Ta nikâp nasotink. Tik ka gaspadënë
dëdëlç pristuojë, ta mergë pasâkë, ka gaspaduorios îr anou ap-
siedës, grabaliuojës ër lëip çtë so anou goltë. Gaspadënë anâ
saka:

– Pasakîk, ka priimsi goltë, bet papraðîk, ka tik kou dëdesnë
laðëniû palti atsëneðto.

Vielâ vakarë gaspaduorios atslinka i merguos kamara, ðnekën,
bet ana nieka nasaka. Galvuo gaspaduorios – nadrôsi tier ër naro-

koujës. Pargoliejë ër prið rîta meta gaspaduorios nomuovë tëisç i
arklidës. Rîtmetie gaspadënë posrîtç kad prikepë laðëniû. Gaspa-
duorios pîkst ont anuos:

– Kuo taðkâs tâs laðënçs, ðeimîna parðërsi.
– A mon ëðkada? Oþdërbau – so gaspaduorio pargoliejau.
Ðeimîna tëik juokies, kad longâ skombiejë. Gaspaduorios nu tuo

laika i svetëmas muotrëðkas nabipaveiziejë ë gerâ tuoliau gîvena,
vo mergas ramç sava laika lioub ëðbûtë.

BAIDÎMA PASEKMËS
Mergës ëðçjë maudîtëis i Pajoudopi. Tuoks Juonis sogalvuojë

çtë anas baidîtë. Muotina praðë nabapruotioutë, bet ons naklausë.
Vaikis atsëstuojë ont kalvelës, ëðsëdarë plëks ër ðuok. Tou patio

laiko ër këts vaikis noçjë pri opës. Pamatës Juoni ðuokont, ontlëpa
ont këta kalnelë ër tçp pat ðuok. Vo Juonis, pamâtës tuoki pat, kap
ons, ëðsëgonda ër sosërga. Sërga gera nedielë.

KATËLA KELIUONË
Pu Jakðtâtiu kaima vaþëniejë kaliedninkâ. Klëbuons vaþiava so

brëkelë, vo zakrëstëjuons – so veþëmo duovënuoms sosëdietë.
Pas Kobëlio sotarë pavalgîtë veèerë.

Sosërinka vaikç, mergas ër ëð këtû suodîbu. Pritrûkos vaiðiu,
nokabëna nu aða katëla so makaruonînë. Ë ton sotaðë. Vëns vaikis
ton toðti katëla îdiejë i klëbuona brëèkelës gala. Klëbuonou ëðvîkos,
kad barðkiejë tas katëls ont Salontû brokë.

Këta rîta atvaþiou klëbuons viel pas Kobëlio ër saka:
– Atveþiau katëla, bet makaruonînë na að tasosriebiau.

ÞÎDELË APGAUDËNIEJËMÂ
Senâs laikâs miesteliûs, daugiausç – Darbienûs, gîvçna daug

þîdieliu. Þemaitems anëi nadëdëlç tatëka, dëltuo, kad anëi këtçp
atruodë, këtçp riedies, këtçp meldies, nadërba þemelës, bova ðmo-
kolninkâ, no, bova vësâ këtuokëi. Dëltuo, pasëtaikios pruogâ, þe-
maitis lioub anëms ëðkriestë kuoki ðpuosa.

Vëina kar ta atvaþiava Mauðos pri Eglinskë so vësuokiuom
smolkiuom prekiem: adatuom, gozëkâs, siûlâs, kaspënâs mer-
guoms ër këtkou.

Eglinskë posvaikis ëðkinkë þîdelë arkli.
Ëðçjës ëð truobuos Mauðos muð ton arkli, nikâp nagaliedams sop-

rastë, kâp tas arklîs galiejë ëð ëinu ëðlîstë. Vo gaspaduorios saka:
– Douk posbotelkë, sotvarkîsem.

     (Nukelta i 56 p.)
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Papasakuojë Stonkienë Eldiuona, gëmusi 1935 m., gyvenonti Jou-
dupienu kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

Û-TIU-TIU-TIU-ÐËLTA
Gîvçna tuoks pëjuokalis, katros vëskon liuob pragers, vo anuo

muotrëðka natoriejë ni drabuþiu so kou apsëvëlktë. Vo ta anuo pati
nuoriejë so vîro vësor çtë.

Noçjë vëina vakara pas kaimîna kartuoms pagrajîtë, bet vîrs
anou i truoba nadrîsa vestëis – bova vësâ posplëkë.

Pri truobuos, natuolëj doru, bova pastatîts ðiaudû kûlis (stuoga dëi-
na taisë). Ta muotrëðka îlinda i ton kûli. Vîrâ laiks nu laika ëðçn atlëktë
sava gamtëniu rçkalû, ë vës – i ton kûli. Toukart ta ëð kûlë ðauk:

– Û-tiu-ti-ðëlta. Vîrâ ëðsëgondë îbiega i truoba:
– Kas èe baida?

GELÞËNSNAPÇ
Këta karta pijuoks vîrs, niekor nanuoriedams vestëis sava pa-

tiuos, oþdarë anou i sklepa, pasakës, kad niekor ëð anuo naëðçto,
dëltuo, kad ðëndëin lieks gelþënsnapiu polks ër gal anëi kou nuors
padarîtë. Vîrs ont sklepa dongtë papîlë þërniu ër sovarë vëðtas.

Vëðtas so snapâs barðkën i dongti, grûdus lesdamas, muotrëðke-
lë ër pavierëjë, kad oþpoulë gelþënsnapç, ër bëjuojë lîstë ëð sklepa.

GËLTËNALË, RINKIS ÐARPIÛSIUS
Këta karta noçjë vëins þmuogielis onkstiau prið Mëðës i baþnin-

èë, îsëlëpa i sakîkla, paveizietë, kâp atruoda, kor konëgs saka pa-
muokslus. Ons apsëgrçbë këðenie rëiðotû, oþsëmanë anus pa-
triauðkintë, vo kevalus met ont þemës.

Pradiejë þmuonis rinktëis i baþninèë: kevalâ krent ont anû galvû,
baþninèie barðk. Þmuonis ëðsëgondë pradiejë biegtë ëð baþninèës.
Vëns senielis bova raiðos, sunkç bapaçjë ër pradiejë ðauktë:

– Gëltënalë, rinkis ðarpiûsius, vo muni parçnont tabrasi.

KÂP AÐ APSËÞANËJAU
Nier tuokiuos merguos, katra nanorieto apsëþanîtë. Tabnuorie-

jau ër að, nuors toukart mon jau bova maþnë trisdeðimtës metu.
Bovau graþi, darbðti – këtuos tuokiuos vësuo suoduo nagërdiejau.
Tik veina bieda bova. Ta mona tievû truoba stuoviejë patemë suo-
duos pakraðtie. Tad vësë përðlç, kâp tîèiuoms, atvaþiavë i mûsa
suoda, lig mûsa suodîbas nalioub privaþioutë – sostuos pri artiau
stuovintiû. Bet, kâp saka senëijç þmuonis, nier padietëis ba ëðei-
tëis. Sogalvuojau veina godrîbë – mëslëjo, ka anuos mergës ë
dabâ galieto pasëmuokîtë. Vo bova tçp:

Prisërinkau pëlna kiuoci patiû graþiausiu kiauðiu, sosëlëjau dëdë-
li sûri so kvînas ër noçjau ont ruoduos pas sava klëbuona. Tuo-
kiuom mona duovënuom ons bova baisiausç kontëns. Pasëcëka-
vëjë, ar tuoki skani sûri pati solëjau. Atsakiau, ka pati. I nomus grîþau
patënkinta – klëbuons paþadiejë kaþkou tëms vaikems pasakîtë.

Sekmadëinë laukiau kâp nikumet – viel toriejau vëlti, ka gal kas
nuors ër i mûsa suodîba pasëbels.

I baþnîèë ëðçjau pasëpouðusi ëð vësa kaðta. Atsëstuojau deðë-
nie baþnîèës posie, ðalëp vaikiu. Nuoriejau ëð artiau pamatîtë ër
pajostë, kâp tei vaikç elgsës po klëbuona pamuoksla.

Pamuoksla pabaiguo klëbuons pradiejë klaustë vaikiu, kou anëi

mëslëj, ka po suoda biegiuo nu veinuos merguos pri këtuos. Pradiejë
sakîtë, ka rçk torietë biðki rimtoma ër pasakë, ka vësas mergas nuor
apsëþanîtë, papraðë ni veinâ naskaudintë ðërdëis. Natuolëj monës
stuoviejë tuoks rauduonskroustis vîroks. Ons posbalsio atkërta:

– Ne jau, klëbuonieli, bûs tçp, kâp mes nuorem!
Ër tumet að jau nebëðkëntiejau:
– Nç! Bûs tçp, kâp klëbuons pasakë!
Tçp bovau ësëjautusi, ka tus þuolius, mosiet, do kartus dâ pakar-

tuojau. Tas Juonielis (mona bûsëms vîrs) vëskon gërdiejë. Ons bova
dëdëlç pamaldos, klausë kuoþna klëbuona þuodë. Kâp sîkis, ont kë-
tuos sobatuos ons ër oþðuoka pas muni. Na vëins – so përðlio.

So Juonelio trisdeðimi metu jau kâp karto gîvenam. Nuors ons
ër këtuokë bûda, na tuoks dailos kap að (ëð kaktuos sveista netep-
si), bet að anou mîlo ër oþveizo na maþiau kap këtas muotrëðkas
savûsius. Oþaugënuov karto aðtounis vâkus.

Tçp ka je nabûsi atvëpusi, nabûsi ër ëðstëpusi. Vësas mergas
nuor þanîteis. Nuorietë naoþtenk. Kârtas rçk ër galva dël tuo pasoktë.

Papasakuojë Maskvîtienë Aniceta, gîvenonti Nasrienu kaimë. Oþ-
raðë Èiesna Algis

VESELËS PËRTIE
Að aðtuonis metus dërbau suomëðkuo përtie. Èe ta përtës î

natuolëj, oþ mûsa tvënkënë. No ër dërektuorios bova sergous, dau-
giau ër oþ anou rëikiejë dërbtë. Lioubo valîtëis. Ë vësumet, atva-
þiavos kuokç veselç a krikðtînuoms:

– Ðeimininkë, rçk padietë.
Padiesio. Lioubo, ka ë tû dainû dainoutë ë vësuokiû, vësçp bova.

No ka parvaþioun tëi jaunëijç, pati lioubo paruoðio baèkalietë. Pa-
dedo taurës, padedo dounas, droskas. Ë toriejë pamërkîtë tou dou-
nelë i droska ër ëðgertë anou. Avietîna daugiausç lioubam îpëltë.
No, ër pasësveikins so tievâs ë patoukart îlçs. Vo tçp jau lioubam
përðliou pastuotë kuojë. Atsësiesma ont slënkstë, tâ bolvës sko-
tam, tâ kou nuors këtkou dërbam, ka kou nuors doutom – tâ botelka, tâ
saldainiu. Lioubam tatâ tçp rînktë. Ka jaunûsius îleid, tuojau pat nugra-
jëj mozëkonts. Kâ tëi senuovëðkë mozëkontâ oþgrajîs „Sok sok ratieli,
sok i vëina posë, pasakîk, mergelë, ar to mona bûsi?“, toriejë tëi jau-
nëijç ðuoktë. Ë vësë sosklçs i ðalis ë palëks rata, vo jaunëijç ðuoks.
Vësuomenë ðuoks. Tuokart ruoðës pri stala, çs valgîtë, pavalgîtë.

No, vo ontroujë dëina lioubam tou përðli kartë. No ër tas përðlîs
toriejë ëðsëpërktë, no je ne, ta jaunuoji undies a ronkðtousti, a
kuokë jousta, a kou nuors këta; jau anuo kartë nagal. Ë pasakîs tas
jaunasis tam përðliou prakalba: „To malavâ, to esi malagis. Malavâ,
ka tuos tvuoras deðruom î aptvertas. Nier nikuokiû deðrû. Ër tçp
tuoliau, ër tçp tuoliau...“

No, ër tas përðlîs nikâp negal apsëgintë, baëðmaloutë. „Përðlî
melagi, ëlgs lëiþuvis poudams laiþîtë...“ Paskiau tas përðlîs ëðsë-
perk. Toriejë ëðsëpërktë, vuo je ne – kartë...

Að atsëmëno, mona vîrs bova mozëkonts ðëtâ, no ër so klarnie-
to grajëj. Grajëj tuokë Juockalë veselë. Jau mes ruoðam, saka, ton
kartë – nebier mûsa tuo përðlë. Vo pri mëðkelë gîvena tëi þmonis,
Juotskâ tuokëi. Ëðbiegam, saka, jërgou mona, tas mûsa përðlîs pa-
sëkuorës jau. Vo ons tik vaidëna pasëkuorës: paþasties sosërëða ë
pro kakla èe ëðkëða tou ðniûra, padarë tçp, ka atruodîto, jog tëkrâ îr
pasëkuorës. Leiþovis ëðtîsës, saka, Jëzus Marëja. Jau anuo muoti-
na, saka, tëik kriuokë – mëslëjë, ka tëkrâ pasëkuorë...

(Atkelta ið 55 p.)
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LIOUB PAVUOGS JAUNUOSËS
Vakâli, jug lioub pavuogs jaunuosës. Veina karta að përtie dër-

bo, að darbavaus– nebova ni juokë baliaus. Tik îvaþiou maðinelë.
Paaiðkiejë, ka veselninkâ pavuogë jaunoujë, atveþë pri monëi përðtë.
Sakau, tamstas galët tris dëinas siedietë, ka tik nepagalvuoto, ka
tamstas pri monëi i pirti atçjuot.

Atsëveþë anëi ðnapðës, oþkondas sava, ë vëið. Ë að pati privëi-
ðiejau. Paskiou jau patis pradiejë rokoutë, kad nagal tçp darîtë, ka
tor grîþtë – veselë pasëbëngs. Ër ëðvaþiava.

Papasakuojë Lapinskienë Regina, gëmusi 1933 m., Vënskienë
Bruonislava, gëmusi 1933 m., gîvenontës Joudupienu kaimë. Oþra-
ðë Kasperavièâtë Auðrënë

JOUDUPIENU KAIMA GËIDUORÇ
Joudupienu kaimë îr ëðlaikîta senûju Kalnû gëiduojëma tradicë-

jë. Gëiduorë: Grëcios Stanisluovs, Petrauskis, Stonkienë Aldiuona,
Stanevièë Juonis, Turauskis Ontuons, Zûbë Albins, Kobëlienë Uona,
Boivîdienë Rasa, Bertaðienë Regina, Kobëlios Pranis, Kobëlienë
Uona, Zobienë Jadvîga, Zobîs Albins. Prið Velîku ðventës, vësa ga-
vienë kuoþna pënktadëini api dvëdeðimtës þmuoniû (prisëded ër
këtë kaima þmuonis), sosërinkë pri vëina a këta, gëid Kalvarëjës
Kalnus. Geguþës mienesie pri kaima kuoplîtieliu gëid Majo (gëis-
mës Marijç pagerbtë). Seniau par Krîþiaunas dëinas (tris dëinas
prið Ðeðtënës) lioub çtë i kapus gëiduotë Vësû Ðvëntûju lëtanëjë,
Dievs mûsa prieglauda ër stëprîbë.

Papasakuojë Bertaðienë Regina, gëmusi 1962 m., gîvenonti Jou-
dupienu kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

ERLIENU KAIMA GËIDUOJËMA TRADICËJËS
Erlienu kaimë par gavienë vëina karta par savaitë îr gëidamë

Kalvarëjës Kalnâ. Par bodînës, metënës, trisdëðimtënës kaima þmuo-
nis tçp pat atgëid vësas rçkalingas gëismës ër ëlgûsius Kalnus.
Këtë mënavuo ër pënkiû ar deðimtëis metu artëmûju mërëma me-
tënës. Geguþës mienesie gëidam Majo. Onkstiau – pri kaima koplîte-
lës, dabar – pri Abrotë, paviesënie. Sosërenk nu deðimtëis lig pën-
kiuolëkas kaima gëiduoriu.

Papasakuojë Struopienë Jenina, gëmusi 1935 m., gîvenonti Er-
lienu kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

SALONTÛ GËIDUORÇ
Paskotënio laiko sosëdarës bûrielis gëidam deðimti metu. Ni vëi-

na namuokiejë, pu vëina, pu vëina, graþesnçs balsâs muotrëðkas ër
prisëðnekënuom, pasëmuokiem. Gëidam ba instrumënta budînies,
metënies. Nu biednû oþmuokesnë najemam, nu këtû – nuors ont
vaistû. Tradicëðkus, nasotrumpintus Kalnus gëidam. Puotërus dailç,
truopnç atkalbam, naskobiedamas, kad þmuonis napapëktintë.

Papasakuojë Jeblonskienë Regina, gëmusi 1939 m., gîvenonti
Salontûs. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

BUDÎNËS, LAIDUOTOVËS, METËNËS
Mama, Ropeikienë Uona (gëmusi 1910 metâs) vedies muni i

budînës nu trijû mçtu. Kalvarëjës Kalnus tçp ër ëðmuokau gëiduotë.

Narçk nikuokiû kningu. Majo gëiduotë – tçp pat galio ba kningu.
Graba so nabaðtëko diejë ont dëdesnës skrînës ar specelç so-

kalë plati soula. Nabaðtëka lioub ëðlaikîs tris paras. Kalnus ëðgëi-
duojos, davë pavalgîtë. Laiduotoviems lioub pjautë kiaulë, këtë – ër
verði. Mesuos ëðvërs. Kuoðënas, svëista, sûrë, kavuos dous. Pri
Gedrëmu davë ër ougu ëðvërtû. Rîta meta, prið iðveþant, lioub pa-
vadins pavalgîtë meselës. Pîraga, kavuos dous. Vo pagraba (pa-
kasînu) nabova.

Veþëma, so katrou veþë nabaðtëka, þëima pouðë egliems, vasa-
ra – berþâs. Metënës (praçjos metams po laiduotoviu) baguotesnë
mënavuojë tris dëinas. Dvë dëinas meldies, gëiduojë Kalvarëjës
Kalnus, vo tretioujë dëina ðuoka.

KRËKÐTÎNAS
Krëkðtînas lioub ðëik tëik keltë. Vâkus nadëdëlius krëkðtëjë;

bëjuojë, kad nanomërto. I krëkðtînas lioub sosërinks ar tëmëijç,
gëmënës, kaimîna. I kûmas bikuokiû navadëna, kou nuors vîko-
sesnius ëð gëmëniû, kaimînu.

PRIBOVIEJË
Ka gëmë mona maþesnë bruolç, seseris, kvëitë priboviejë Vaðkie-

në ëð Ðatramëniû kaima. Ana bova na tçp sena, stombi muotrëðka.
Ka noplaus, sotvarkîs, paruodîs leli. Vâkams pataisîs veèerë ër

ëðçs. Tievs, je toriejë, atsëlîgëna pëningâs ër svëista, sûrë devë.

Papasakuojë Stonkienë Eldiuona, gëmusi 1935 m., gîvenonti Jou-
dupienu kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

PRAVARDËS
Erlienu kaimë þmuonis bova vadënamë tuokiuoms pravardiems:

Anoþis klëbuons, Anoþis kriauèios, Kazlauskis klaikðis, Vaièios uoþ-
nogaris, Vaièios gondrënis, Vënckos beseris, biesos, daulënis, dau-
bënis, meistros, cibelë, pipka, balondis.

Papasakuojë Struopienë Jenina, gëmusi 1935 m., gîvenonti Er-
lienu kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

KÂP PRIVËIZIETË PLAUKUS?
Lioub so moilo plautë, parsëplautë so kiauðio ë paskiau, a ka jau

acta bova, so acto parsëplaus, ka bûtom blëzgesîs.

KA MERGELËS BOVUOT, ËLGAS KASAS TORIEJIET?
No, vësçp. Lioub pins. Ë kasa ont kasuos statë. Vo ka tçp –

kouda. Këkvëina dëina sosoks i vëina bëza, sopins, sosoks oþpa-
kalie. Vo ka jaunas mergelës bovuom, oþpakalie tçp sosoksi, so-
soksi. Mona mama neðiuojë so skaro.

JOUKÂ APLËI MALEVUONËS
Këta karta bova mûsa kaimînë. Atejuom i laiduotovës (þëima bo-

va). Tatâ veizam, Jezus Marîjë, kuojës naðal, bet ðalta, vo þondâ
vëinâ muotrëðkâ ka deg, ka deg. Vo so raudonoujo buruokelio tuo-
kios rëtenius ana besonti ëðsëpaiðiusi...

Sava gîvenëme nç að malevuojaus, nç kou. Ni so kou. Natûrali
bovau vësa omþio. Ë vîra gavau naturali. Tuokart nieks namalevuojies.
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Papasakuojë Rëikienë Agripina, gëmusi 1936 m., gîvenonti Lai-
viû kaimë. Oþraðë Kasperavièâtë Auðrënë

SENUOVËNÇ GIELIÛ DARÞELÇ

Mama dëdëlç mîliejë gielës. Giedrëms, mûsa kaimîns, bova
agronuomo, lioub atneð sieklu, vo mama anam dous jau praaugintu
daigû. Mûsa darþelie auga jorginâ, pamatënës ruoþës, nastortas,
lënelç ër vësuokës këtuokës gielës. Bova padarîtas vësuokiû for-
mu klombas. Anas apkraus vëinuoda dëdoma akmënelçs, anus so
balto muolio nodaþîs.

Papasakuojë Stonkiene Eldiuona, gëmusi 1935 m., gîvenonti Jou-
dupienu kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

Mamelë bova gieliû mîlietuojë, anâ kuoþna gielçle bova graþi.
Anuos darþelie poikavuos rûtas, gvazdëkelç, guoðtautâ (fliuoksâ),
blëzgës, astras, nastorcëjës, pënavëjës, bëjûnâ, auskarelç, rodbe-
këjës, jurginâ (vasarënç ër rodënënç), kleuomës, japuonëðkas plu-
kës, tolpës (pilipuonâ), lëipsnelës (salvëjës).

Kapus priveiziejiem so mamunelë (buoèielis bova mërës). Ont
kapâs auga rûtas, duobëlelç, ðparâ, ër vëskas. Vasarëniu gieliû
senâs laikâs nieks ont kapû nalioub dëigtë.

Papasakuojë Þvinklienë Valë, gëmusi 1944 m., gîvenonti Laiviû
kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

DARBA PASËDALËJËMS

Kâp tievâ darbus lioub pasëdalintë?
Tievs lioub parçs ëð darba pavargës. Muotina nomûs vëskou

vëina pati tvarkë, vërë, taisë. Vo ons – ons tvarkies laukë – a mal-
kas paskaldîs, a kou nuorîntâs. Nieka nataisë.

Mama plaus, vuoniuo apmerks. Kuokë gera skalbëma priemuo-
në î pelënû ðarms! Vo dabâ kuokiûs troèûs plaunam, kuoks þmoniû
sergamoms, kraujuotaka, galvas, vëskas. Serg ë serg. Vo onkstiau?
A mûsa tievâ sërga?

Papasakuojë Urbonienë  Valerëjë, gëmusi 1936 m., Urbuons
Ontuons, gëmës 1926 m., gîvenou Kadagînu kaimë. Oþraðë Kaspe-
ravièâtë Auðrënë

...NOÐËLËS, NOPLOKËS... VA, KAM – Î PATALKË
Ðuoktë, skaituos... Këta karta patalkç bova. No ër mes çsëm ðî

vakara ðuoktë. Patalkie këik tën gausi nomëgtë – kuokë adîna... Vo
dedam i grindi. Ka lioubam çtë i talkas, vësçp bova. Nabëbova laika
apsërëngtë. Liuobam pasëðuoktë çtë so tâs patçs drabuþçs. Pri
prûda priçsi, atsëprausi, nosëðlaustîsi, vësas dollkës nosëdolkinsi
ë lieksi. Tuokës bova tuos soeigas. Tuokiû, kâp dabâ, nabova. Èe –
koncertâ, èe tas, èe dâ kas... Vo toukart paprastâ grajîs ë soçs,
ðuoks, ë vëskas.

Papasakuojë Lapinskienë Regina, gëmusi 1933 m., Vënskienë
Bruonislava, gëmusi 1933 m., gîvenontës Joudupienu kaimë. Oþra-
ðë Kasperavièâtë Auðrënë

AÐ – ÞEMAITË
Jë, að þemaitë, mona vësë þuodç þemaitëðkë. Tçp îr pas mûsa.

Ë kad ër anûkielis, vakâli, kar tâs nebsopront. No, bikou, sakau,
noçk, tatâ parneðk ne krieþi, bet kriuotoli kuoki a kou. Ons nabþëna,
kas tas î. Çk, vakâli, parneðk cierninku. Cierninkâ î degtokâ. Nuçt
vëizietë tu cierninku:

– Moèiutë, nie tu cierninku. Vo kou ons mëslëj, naþënau. Ons
ëiðka tu cierninku... Îr cierninkâ, maþieli, padiëtë dieþelie...

LUOVAS BOVA SO ÐIAUDÂS
Toukart tû suopku Þemaitiûs nabôva. Bova luovas arba tapðans.

No tapðans bus tuoks tatâ atsësiestë, atsëgoltë. Luovas bova so
ðiaudû ðienikâs. Ðiaudû veiziejç rogëniu. Luovas apatë bova ðniûrâs
ëðpînta. Ðienikus siova ëð austa marðkuona audekla. Ðienika mai-
ða prikiði ðiaudû ë anuo vëdorie padarâ skîlë, ë bova luova golietë.
No, tou skîlelë tçp tuokë palëksi, ka galietumi îgrçbtë, ka galietumi
ðiaudû prikëðtë. Ka galietumi pamaiðîtë anus. Vakarë, çdams goltë, i
ton skîlë îgrçbës ëðportinsi, ka bûtom mînkðtâ. Skîlë liuobam palëk-
të, druobolë ondëngsem ont vërðaus.

SIEJUOM KANAPIUS
[...] Bova kanapiu. Dabâ nieks nabaugën. Þmuonis daug nasiejë.

Darþa kuoki, darþieli. Oþsies ë spërgënç bus. Paskiau tus kanapius
neð dþiautë i pirti. Ëðdþiuovins, ëðlauð, padërbs. Dëdlç stëprë ðniûrâ
bova ëð kanapiu. Tatâ ë suksi, ëðminsi jau, ëððokousi ë suksi ont
matara. Tuokëi bova matarâ.

Doubas këtë vadëna përtë, dâ këtë – dþiavuovë.
Ëðdþiuovën, ëðlauþ, tus kanapius, ëðdolkën, ëðbrauk. Tçp pat,

kâp ë so lënâs.
Tuo doubuo bova peèios korams, tomsi bova. Dabâ vadën tou

patalpa darþënë, toukart vadëna jaujo. No, tuoks þemaitëðks þuo-
dis – jaus. Javâ bova veþamis, ë vadënuos jaus. Ë jaujë galë bova
përtës. Pu vëino stuogo. Tçp, kai î vasarënë pri tvarta. Tçp bova pri
jaujë përtës. Vo tamë jaujië bova tik ðiaudâ, ðeinâ sokrautë. Vëituo
darþënies. Tën tuo përtie nieka. Peèios ë î padarîtas lëntînas lë-
nams. Peèios so kamëno.

KËTA KARTA BOVA PERENËS
Bova tuoki nedëdelë, kap dabar vasarnamielis, maudîkla. Soulâ

tën bova. Vëins, do, trîs. Aukðtiau nabëisi. Akmënû bova, ont tuo
ondëns – garâ. Këtû bova pri prûda. Vo këtû nabova. Þëima ëðbiegsi
i snëiga. Bova muolënç bliûdâ nosëpraustë, paskou – bliëkënç,
bova ë medëniu. Vuonelës tuokës padarîtas. Dâ senesnçs laikâs.

REIKIEJË SOTARTË (LËNA KELS)
Ëð tievû atsëmëno kap pasaka. Nopjausi, sostatîsi... Ne pjausi,

bet rausi so vësuom ðaknim, sostatîsi ër dþiûs. Ë je jau ðlapë – i
pirti. Ka jau siekla prëbrîs – kolsem. Pasëdies ont þemës, vo tuokëi
spragëlâ. Ont ëlga mëita. On gala – ðniûrielis, vo èe tçp – tuoks
miedis. No, ër va, ë soksi. Toriejç muðtë, toriejç sorokoutë i vëina.
Je neteisingâ – sunkç. Tink, tink... Reikiejë sotartë. Je nasutarë, jau
sunkç muðtë. Èe kap bielîznas skalbëms paprûdie.

BIELÎZNU SKALBËMS
So koltovë. Viel tçp pat. Toriejç muokietë, toriejç sotartë. Svarbo
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sotartë. Je ne – jouksës bikas çdams par këimus. Jë, kon èe skalb.
Vëinam patem sunkç. Bielîznas ë pelënus arba pelënû ðarma pa-
dërbsi, verdontë vondens ont pelënû ontpëlsi, nostuovinsi ë pridiesi
bielîznas. Ë diesi on peèiaus vërintë. Vërinsi ë paskiau neðîs pa-
talînë. Marðkënç, kelnës. Jug vëskas bova ëð marðkuona. Lëna.
No ër neðîs i paprûdi. Je vasara – gerâ, vo je þëima – eketë ëðsë-
kasi. Vadënuom – þlogti skalbam. Pamërkîsi ë davai so koltoviems.
Bova meistrâ. Klumpës dërba, koltovës sveistou muðtë. Ëð karta
këðâ i ðarma, diejç ont peèiaus ë vërënâ. Valonda, dvë pavërinsi.
Ë çsi i paprûdi. Kâp kas toriejë, këts toriejë prûda dëdlç artëj. Këts –
laukûs... Bova meistrâ. Klumpës dërba, koltovës, sveistou muðtë.

Papasakuojë Rëikienë Agripina, gëmusi 1936 m., Rëikîs Anicets,
gëmës 1935 m., Rogënienë Jenina, gëmusi 1935 m., gîvenou Laiviû
kaimë. Oþraðë Kasperavièâtë Auðrënë

SKALBËMS

Kâp Tamstas skalbieties?
Prûdë. Bova soulalis tuoks ë tuokës koltovës bova. Lioub vërintë

tuokiûs katëlûs. Dies drabuþius ër barstîs pelënâs – miediu pe-
lënâs. No ër ont ognëis ðotins ë vërins puo valonda, dvë. No, ër
paskiau ims ëð tuo katëla laukon, nëðës i paprûdi. No, ër ëðplostins
ondënie, ë skalbs so koltoviems, pakuol tus pelënus vësus ëð-
skalbs. Plaus ë plaus tus drabuþius. Vo, tuokei persîlç tabova këta
karta. No, patalînës... Këta karta tçp vadëna. No, tievû tuoks pata-
rëms bova. Ont patiû drabuþiu apëbarstîs tâs pelënâs, ondens oþ-
pëls ë vërins. No, puo valonda, posôntruos valonduos. No, ëðims a
i këbërus, a i kuokius, ë ëðsëneð i paprûdi. No, ër dous so kolto-
viems. Ka prið kuokës ðventës ëðëisi, ë klausîsîs. Ër veinamë
këimë: tëku taku, tëku taku, ë këtamë këimë... Prið kuokës ðvëntës
lioub plautëis drabuþius. Çk çk... Î sûnkç, þënuok. Nomënç drabûþç,
pakuol ëðtompâ vondenie, pakuol ëðplaki. Vëins naëðplaksi, dvë-
jau sostuojë plak. Ekëtë ëðkërs þëima, no tuo eketie ë plaksi, dar-
bousîs. So seserim. Prëskolbts. Specelç, bova souls padërbts, ër
auðinsi drabuþius. Nenuorint sotarsi. Tëko, tako, tëko, tako. Ëðçt.

Dainiuotë nabova kumet. Î darbs, rçk padërbtë. Prið ðvëntës.
Velîkas, Sekmënës, no tas dëdliuosës ðventës – tiktâ. Pagrindënç –
prið Velîkas. No, ka sokëls kartâs... Vo par þëima, kas tau...

Papasakuojë Abrutienë Stepanëjë, gëmusi 1933 m., gîvenonti
Erlienu kaimë. Oþraðë Kasperavièâtë Auðrënë

BOVA PAPRASTÂ

Kâp Tamstas Mamîtë lioub darîtëis?
Paprastâ. Bliuskelë, sëjuonielis, ë vëskas. Vo kvartûga toriejë

nomëi neðiuotë. Pri koknës, pri vërtovës. Ka nenosëmazguotom, je
kuo, biðkë ðliûkð ðliûkð i savi ë nosëðloustâ. Dabâ kalats î, vo
toukart bova kvartûgâ.

Papasakuojë Abrutienë Stepanëjë, gëmusi 1933 m., gîvenonti
Erlienu kaimë. Oþraðë Kasperavièâtë Auðrënë

PAS ÛKININKUS
Pradiejau tarnautë nu septîniu metieliu. Pradiuo avis ganiau.

Îdous kuo nuors oþkôstë pavakarç – avis mon ër atims. Ka paaugau
dëdesnë – karvës ganiau. Drabuþelius dous dëdëlç prastus, këtû
pëimënû neðiuotus, luops ont luopa. Gîvuolius ganont, po medius
karstontëis vësâ drapanas soplieðiau. Pamatë kaimînë tuokë no-
skarosë, tîèiuoms dar daugiau ðlebelë sodraskë ër lëipë pasakîtë,
kad ana tçp padarë. Gaspadënç nieka nablëka, kâp këtus drabuþe-
lius pastuoruotë. Na vësë ër gaspaduorç baguotë bova, nabova ëð
kor tû piningû pajimtë. Metûs karta soknelë lioub pasiûtë. Skau-
diausç, kad alguos nedevë. Dërbau tik oþ pavalgîma.

Ëðçnont ganîtë gaspadënë lioub îdous botelka so maðënavuoto
pëino. Ganont karvës ta pati kaimînë viel pamuokë – prisëdietë ton
botelka pri karvës papa ër prisëmëlþtë pëina. Kuokius tris kartus
tçp ër padariau. Rodëni, rîtmetie, jau paðalos, basuoms kuojuoms
ganîtë lioub ëðvarîs. Ër lauksi, ka ta karvë grçtiau blînu pridarîtu –
biegsi, ásëlëpsi, atðëlsi grçtiau kuojelës. Saulë pakëla, ðalnuos na-
lëka, ë viel vëskas gerâ.

Vasara – tâ vësumet basë. Pu rogëinas rëðont piedus, kuojës
lioub krovënas bûs. Þëima gaspadënë lioub doutë kuokiû prasties-
niû vëlnuoniu siûlu – nu pat maþa muokiejau nosëner të þekës.
Tievs bova ðiauèios, lioub padërbtë medpadius (so klumpçs na-
paçjau). Kas tretë ðvënta dëina gaspaduorç lioub lçstë pasëëlsietë.

Ka tarnavau pri vëinû ûkininku, anëi toriejë kuokiû ðeðiû metie-
liu dokrelë. Ðeimininkë tou sava dokrelë vës mîlous, boèious, plau-
kus pins, vës apsëkabënusi. Að veiziesio ër mëslîsio: „Kap gerâ,
kad að mamas natorio. Kad muni tëik mîlieto, kâp að gailietiuos, ka
ana mërto“.

Ketoriuolëktus metus çjau, ka stuojau oþ posmergë. Reikiejë ër
karvës mëlþtë, ër rogius rëðtë, veþëmus krautë, griebtë. Dëdëlç
sunke bova ðëina kraunont ont galâs.

Papasakuojë Vasëliauskienë Bruonë, gëmusi 1929 m., gîvenonti
Laiviû kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

***
Bovuom aðtounë vâka, tievâ nagaliejë ëðmaitintë. Par þëima

çjuom i muokîkla, i Peldius, vo vasara – tarnautë pri ûkininku. Nu
vëinioulëkas metu pradiejau çtë pu svieta. Përma meta – pas Rau-
di – vâka kavuotë. Ka maþis oþmëgs, lioub oþdoutë bolvës nuskos-
të, lapu prilauþîtë. Maþiesnis mona bruolis ganë þôsis. Anuos apnë-
ka, ons ër parbiega nomëi kriuokdams. Paskiau tarnavau Þalgë-
riûs – pas ûkininkus Kontrëmus. Anëi toriejë 50 aktaru þemës, ge-
ras naujës truobas bova pasëstatë. Tvarkings, pavîzdings bova ûkis.
Tuoliau nu nomû bova tvartâ: atskërâ kiaulininks ër këts – kar-
viems, verðems. Ëðvietës bova dvë: vîrams ër muotrëðkuoms –
doubës bova ëðmûrîtas. Kontrëms toriejë ketoris arklius: do – dar-
bënius, do – ëðeiguoms.

I baþninèë, i atlaidus veþë arklçs, katrus vadëna Eþio ër Þekë.
Pëlna veþëma lioub prisësvadintë ðeimînas ër somdëniû. Vësë
lioub pasëpouðtë, gaspaduorios apsëmaus baltuoms përðtëniems.
I arkliû kartius mergas lioub îrëðtë baltus duobëlelius ar këtas gie-
lës. Ër lioubam vaþioutë tçp ðvëntëðkâ.

Kontrëmienë mon bova pasiûdënusi dëdëlç grâþë soknelë, rûþa-
va, pro gelsvoma, sporgelçs pakaiðîta. Gaspaduorç lioub doutë
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drabuþiu, ër kuoþnâ dëinâ, ër ëðeigâ. Dous lënëniu siûlu, ëðsëau-
sem graþius audeklus. Apsëavë bovuom medëniem klumpiem, va-
karë, kad spërsi anus pu soulo...

Darbû reikiejë daug nodërbtë. Daugiausç darba bova pri lënû.
Lënus norautë, galvënas noðokoutë, ëðmërkusius ëðskleistë, viel
sorinktë. Mînë jau so maðinuoms, reikiejë tik i anas îdietë, ëðimtë,
paskiau so brauktoviems nobrauktë, so jiekelçs noðokoutë. Pri Va-
sëliauskë lig pat vieloma lioubam mintë – ëðkëntiesi karto so lë-
nelçs Dieva mûka. Paskiau kabinsi lënû koudieli ont prieverpstës ër
vërpsi, ër vërpsi, plaksi ër plaksi kalvarato, soverptus siûlus ëðlënk-
si ont lonktë, padarîsi gëjës, ëðskalbsi, ëðdþiuovinsi ër tumet jau
galiesi apsëmestë audekla ër austë. Baisç bova daug darba.

Rogius dëdëlç tëka rëðtë. Baisç dailius piedelius muokiejau so-
rëðtë. Noðëlsi, vëinamë vondënie bûsi rogius rëðont, vakarë biegsi
i prûda ëðsëmaudîtë. Naspiejë pjautë ni kuoks vîrs, tçp gretâ lioubo
rëðtë. Bovau nosënierusi konteplës ëð nûðoku. Siûlus sosëverpsio
pastuorâ, so sakâs nusëtepsio, îsëspërsio ër – par laukus.

Griebtë pëivas nabluogiejuos, vo jau rogëinas sunkç bova grieb-
të. Tëka karvës mëlþtë, deðimti karviu so ronkuoms grçtâ pamël-
þau. So ronkeliems vëskon nodërbuom. Ër dar dainioudamë, ðvël-
piuodamë. Kuokçs balsâs lioub oþdainioutë! Çk, çk...

Prið vasaruojo veþont, ëðsëðlous jaujë ðuokems. Kad ðuoks...
Ër lonkuo, ër pëivuo lioub apsëbadîs aikðtelë berþelçs.

Mozëkontâ bova kuoþnamë kaimë, tuoks Petkos Jûzops, meist-
ros grajëjë so armuoniko. Þanëjontëis ons vedom ëð pënkiû kapei-
ku nukalë þëidus.

Baisç linksmë seniau bova þmuonis. Vakarâs lioub sosërinktë i
truoba þaimuotëis, þëida dalintë. Pas vîkusius ûkininkus – saulë
lçdas, gal vësë çtë goltë. Lioub lçstë ëðsëmëiguotë. Vasara ër pa-
kaiti galiejç pakrëstë oþ kuokiû ðakaliû. Mergas par pakaiti nuorie-
sem ëðsëplautë, kad nabûtumem nuskrondosës. Ëðsëveliesem,
apsëvëlksem ðvarçs drabuþelçs. Ðëltas vasaras bova, natuoki gamta
kap dabâ. Ër patëms apsëðvarintë reikiejë.

Kuoþnamë kaimë bova përtës. Ûkininkâ lçda vësëms nauduo-
tëis, patis lioub pakortë, vondëns oþkaistë. Èe pat lioub bûtë prûds –
ëðsëkaitënës, ëðsëplëikës, ëðsëveliejës so vantuoms, ëðsëmaudîsi
tamë prûdë. Po përmo vîra pieries, paskiau – muotrëðkas.

Dëdiôji þlogta lioubam skalbtë so koltoviems. Pelënus ëðsë-
sëmsi, so verdontio vondënio oþpëlsi, ka nosëstuovies, nopëlsi.
Pamërkës, kad dauþîsi, kad dauþîsi so koltoviems, dvëjau dauþîsi,
toriesi sotar të, kad graþç skombieto. Tuolëj lioub bûs gërdietë,
kaimîna þënuos, kou dërbi. Naðvaresnius tamë pelënû nuovërë dar
lioub pavërintë. Prûdë eketë lioub prakërs, ðaltamë vondënie ëð-
skalausi, ëðplûdorsi. Lënënç, sunkë. Lioubam pu dvë sokëbosës
grëiþtë. Padþiausi, þëima, kad tvëskies saulie. Paskiau ont koèiela
sovîniuosi, tçp ëðpruosavuosi.

Gers vaikis lioub prisëlîgtë gera alga – 250 litu. Dar pasielë:
grûdû, lënû (lioub þîdou pardoutë). Vîkës vaikis lioub dvërati nosë-
përks. Këts par metus ëðsëkaulîs nu ûkininka pëningû, ëðsëim-
bliuos, ka rçks atsëskaitîtë, parëtins ûkininks par stala lita. Mergas
lioub prisëlîgtë pu 100 litu, ðeðis cëntnierius grûdû. Sâþiningë ûki-
ninkâ algas lioub atëdous. Dar soknelë pasiova. Kontrëms gers
bova. Ka atvaþious kuokëi ðmokolninkâ, kuojënës lioub nopërks.

Papasakuojë Daukðienë Elëna, gëmusi 1925 m., gîvenonti

Jakðtâtiu kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë
***
Pas ûkininkus Kontrëmus Þalgëriûs bova dëdëlç graþos gieliû

darþielis, anuo vëdorie – dëdëlis apskrëtëms, vo tën vësuokiû se-
nuovëniu gieliû: rûtu, þemþiûgu, nastorcëju, ðloutieliu. Tçp pat þîdiejë
pëjuolkas, katruos vakarë dëdëlç kvepiejë, gegoþës, naðlelës, duo-
bëlelç, bëjûnâ, ciecuorç (kâp lelëjës), jurginâ vësuokiû spalvû, ber-
nardinâ (batelç), þëimënç jurginâ (geltuonë – anus vadëna kepo-
riems, þîdiejë lig pat vieloma). Lioub sakîs: „Oi, graþos, graþos
Kontrëmû ûkielis, par vësa kaima çjë kvapielis“.

Tievëðkie tçp pat daug gieliû vasaruoms þîdiejë, mielënâ – vë-
juoklis, dëdëlçs þëidas kâp trûbâs (vomzdelçs), karklelç baltë ër
rûþavë, baltgalvës, Amerikas baltagalvës.

Papasakuojë Daukðienë Elëna, gëmusi 1925 m., gîvenonti
Jakðtâtiu kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

VAIKÎSTËS, JAUNÎSTËS ATSËMËNËMÂ
Vaikîstie nabova lëngvç – dëdëlie ðeima, deðimtës vâkû, tievâ

baþemç. Gîvenuom Vaitkevîèiu dvarë. Tievs, ka bova jauns, bova
oþ vaiki tamë dvarë. Alga gava metu galë, gers vaikis lioub gaus
150 litu. Tievs pasakuojë, kad nabova prastë þmuonis tëi Vaitkevîèç.
Posiau lënkëðkâ ðnekiejë. Paskiau puonus ëðveþë i Rusëjë. Dvarë
bova cëmëntëniem grindim vërtovë, kamënë sodþiaus laðënius,
mesas, deðras, palëndricus. Vaikç içs i kâmëna, parsëneð i kama-
ra laðëniû, vo i kamëna ilçs kâtëna. Sena pana Marijë, dvarininka
sesou, atras ton katëna ër ðauks ont anuo. Kara laikë tamë dvarë
bova lëguonënë. Raðkaþë natoriejuom: puokarë laiks, metu galë
tievâ gaus tik grûdû maiðieli.

Paaugë ejiem i Imbarës pradiuos muokîkla, paskiau – i Kalnalë
aðtonmetë. Klumpiu neðiuotë napriçjë – aviemies gomënçs batâs.
Valgiem, kon mama ëðvërë. Rogënius mëltus par sieta nosëjuos,
îdies bolviu, ëðvërs, smetuona îdies, so rûgðto pëino, ër taðîsem.
Posrîtç – kuoðës, kartâs ër kiauðënës ëðkeps. Pëitams – buruokînë,
kastëni tonkç sosoks, pri bolviu ëð varðkies ðmakala (padaþa)
lioub padarîs. Vakarienç ëðvërs konkolînë, kroupînë. Çjuom ougau-
të, grîbautë. Kâp bagîvenuom, tievalis ðventiems (Velîkuoms, Ka-
lieduoms) lioub parûpins mëltu, mamelë nuors kou nuors padarîs,
kad pasëjosto ðvëntës. Verðieli papjaus, kad bûto Velîkuoms me-
suos, pîraga ëðkeps. Jezos Marëjë, kâp lauksi tuo pîraga. Kartâs ër
pierninku ëðkeps. Esam gîvçnë Ðateikiûs, natuolëj baþninèës. Dë-
diôji ðeðtadëini lioub baþninèiuo ðvëntintë vondëni, ogni. Mama
liuob lëips parneðtë tuos ognëis. Pasëversi këmpënë ont vieluos ër
biegsi. Par Velîkas mama liuob graþiau apsëriedîs, pasëstrajîs krieþi
ër anamë atneð margû kiauðiu.

Toukart nabova drabuþiu përktë, ðvëntiems lioub nopërktë me-
dþeguos ër pasiûtë mergeliems soknelës. Tievâ avis laikë. Mama
lioub apmegs vësa ðeimîna. I baþninèë çjuom, bova gerâ. Kalie-
duoms eglelë lioubam pouðtë saldainiu popierelçs, kaspënelçs at-
lasënçs, kor vëina posë spindonti so vuobolâs.

Par Þuolënë muotrëðkas lioub sosëskabîtë þuoliû, këitiu, mietu,
grûdû varpu, îdies dagi ër neðës i baþninèë. Puotërus muokë davat-
ka Marelë, vëina raiða kuojelë. Lioub vestëis i Gargþdelës kapus,
îsëlîsem i kuoplîèë, kad nieks napamatîto. Lioub nosëvestë ër i
baþninèë. Konëgs tçrausës, kuo ëðmuokuom. Konëgou oþ prileidë-
ma pri Komunëjës nieka namuokiejë, Marelç atsëlîgëna, kâp ma-
ma liou bûtë sorokavusi. I muokîkla çjiem paprastâ apsëdarë. Ma-
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ma liuob augintë daug vagorklu, po deðimti-pënkiuolëka maiðû no-
veð i torgo, i Plungë. Ëð tû piningû ër apdarîs vâkus muokîklâ.

JAUNÎSTIE VAKARELÇ BOVA FAINË
Imbarie bova kultûrnamis, sosërinks jaunims ëð vësû posiu.

Mozëkontâ – ëð tuo patëis kaima. Je kas ðuoktë namuokiejë, riuog-
suojë kertie. Tëisç ëð ðuokiu – pri karviu. Kolkuozë karvës mëlþau.
Ka þanëjaus, soknelë toriejau trumpa, kapruonënë, balta. Bova þëi-
ma, ðalta. Kaþkëik maista atsëneðë svetç, onkstiau ër svëista, sû-
rë, mesuos lioub atsëneð.

Papasakuojë Þvinklienë Valë, gëmusi 1944 m., gîvenonti Laiviû
kaimë. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë

ÐUOKÇ
Kâp rçk îtëktë këts këtam?
No kâp... Jug îr tas gîvenëms. Mergâtë i vëina îsëmîl, bernioks –

i këta, gal bûtë, vo gal i ton patë, sosëjung, praded draugautë. No,
padraugau, praded augintë augintëni. No, vësçp bûn. No, matâ, tëik
mergâtës, teik vîrâ, korei ðuok daugiau, geriau, toukart ër sosëro-
kou. Vo je mergâtë tik sied atsësiedusi, namuok ðuoktë, ër anuos
nieks naved ðuoktë. Ka að namuokiejau ðuoktë, tâ nieks navedë. Î
svarbç vîrou mokietë ðuoktë. Jë nemuokiesi ðuoktë, stuoviesi arba
siediesi ë veiziesi, kâp këtë ðuok. No, valsos geriau, polka nakëik
mon tasekies. Lioubam çtë i ðuokius, ðuoksi. Að ne tçp daug ta-
muokiejau ðuoktë. Vedo ëlgâ vâkðtiuojiev.

Papasakuojë Urbuons Ontuons, gëmës 1926 m., gîvenous Ka-
dagînu kaimë. Oþraðë Kasperavièâtë Auðrënë

ÐUOKIS – PAGRINDINIS
Tievâ must’ nalçda naktimis ðlaistîtëis?
Këta karta jaunimou ðuokç bova. Ðëtâ bus Mëðës, pu Mëðiû

parçtont ëð baþnîèës – jau ðuokç î. Ë çsi i ðuokius, pabûsi, saulelë
lçsas – vëskas, nomëi. Ne kâp ka dabâ – dvîlëkta valonda çt i ðuo-
kius. Kas tau, saulelë kavuojës – jau i nomus. Ë pasëbëng ðuokç.

Vo kuokiuom dëinuom lioub bûtë tëi ðuokç?
Sekmadeinçs. Pu peitu. Ëð baþnîèës parçtont, pu Mëðiû, oþëisi i

ðuokius. Ër pabûsi lig vakara. Saulelë lçsës, ë jau nomëj. Vësë
tuokart klausë. Mozëkontâ nograjîs paskotëni soktëni, ë vësë no-
mëi. Ë nabie.

Vo kâp lioub prasëdietë ðuokç? Kuoks përms ðuokis?
Pradies grajîtë ër soçt. Bikuoks, nalioub skërtë. Jë ë nieka na-

bûs, mozëkontâ grajîs, grajîs, tujau vëins, këts atçs, daugiau, dau-
giau, ë soçt.

Ðuokis bova pagrindinis soçjëms?
Pagrindinis jaunima soçjëms. Tuokart nabova nç tû kompiute-

riu, nç tû televîzëju, nç radëjû nabôva. Tik ëð baþnîèës ëðçsi, panas
pradies ðalîgatvçs vâkðtiuotë, tujau so vaikçs sosëtëks, sosëro-
kous, kamë î ðuokç kuokëi. No, parvaþioujint oþvaþious ë pasë-
linksmins. Dainiava, dëdëlç dainiava jaunims. Vësuokiû dainû, að

nemuoko ni pasakîtë. Að ne dainininkë tabovau.
Papasakuojë Abrutienë Stefanëjë, gëmusi 1933, gîvenonti Erlie-

nu kaimë. Oþraðë Kasperavièâtë Auðrënë

MELDIES Ë DAINIAVA
Mûsa bova tuokë ðëima. Þëima meldies. Að vësû maþuojë bo-

vau, að nieka nadërbau, mon îdous kontëèkas ë lëips gëiduotë.
Tumet vësë geiduojë. Vo ka jau nagavienë, tâ liôbam dainoutë. Ë viel
að lioubo dainioutë pu përmo, vo anëi – oþ gala. Ë tçp atësëmeno
kap ðiandeina. Að tçp jau nemuokiejau prëtartë – ontruojë balsa
natoriejau. Ë pragîdau ontroujo balso, na përmoujo. Ë mama:

–Vo, vo, vo Regina tor ontrouji balsa, að mëslëjau, ka ana nator.
Ër að dëdëlç daug dainû muokiejau, bet ka tçp ðëndeina, naba-

muoko – juk tëik metu nabdainavau.
Mona doktie î, nanuoru gërtë, bet ana î kuoristë. Ë anou maþa

ëðmuokiau, maþa tebibova, kuokiû septîniu metieliu, ëðmuokiau
daina; mamas èe viel daina ta bova.

Mes ëð Joudupienu bovuom, Joudupienûs ë tebesam. Tiktâ mes
gîvenuom pri kelë, vo parkielë i kaima. Èe sokielë vësus, vo tçp
mes gîvenuom pamëðkelie. Ka ëðëisi, ta tuokë mada bova, pru
doris ëðëisi – daina. Ë këta vakara dainiousi ë klausîsi, ka mëðkë
aids atsëlëip tava þuodçs. Atsëgërst aids, ka tën dainiouji.

JAUNIMA MADAS
Mûsa mada, ka mes jaunë bovuom, çjiem i ðuokius, ðuokiûs –

dainas. Atsëstuojë grajîtë, sosieduom vësas mergës, dainoujem.
Vo dabâ jaunims... Að nematau... Ðëtâ mona anûkelë: Ana nièniekor
vargðelë naiðçt, parvaþioun, bûn, nikuokiuo linksmîbie, ë ta anuos
daina, îsëkëð tatâ i ausës tou radëjë, mozëka. Ë ðauk, ka nagal
soprastë, kas tën anuos îr, kuokëi tëi þuodç, kas tën. Nieka. Mon tas
napatink.

Papasakuojë Lapinskienë Regina, gëmusi 1933 m., Vënskienë
Bruonislava, gëmusi 1933 m., gîvenontës Joudupienu kaimë. Oþra-
ðë Kasperavièatë Auðrënë

A vaikîstie pri Tamstu bova përtiû?
Ne, kas tau... Përtës bova tuokë: Bova dëdëlë kobëlâ, kor këta

karta lioub þmuonis mesa sûdîs. Ton mesa ëðims, pakabins so-
dþiuovîntë. No tou kobëlâti ëðplaus, îpëls vondëns, atkaitënë ðël-
ta. – Përtës. Vot, kuokëi bova laikâ.

Vo ðloutas a muokiejiet rëðtë?
Douk, sorëðio.

Kumet rçk pradietë rëðtë?
Pakuol dâ lapâ nabërst. Vo je lapâ praded bërtë, jou ta ðluota

nabder. Gal ë ba lapu. Bet so lapâs îr gerësnës. Ðlouta so lapâs i
përti lioub neðtëis nogarâ noplaktë.

Papasakuojë Abrutienë Stepanëjë, gëmusi 1933 m., gîvenonti
Erlienu kaimë. Oþraðë Kasperavièâtë Auðrënë

VËSË ÐVËISËIJÇ METÂ

 (Nukelta i 62 p.)

ÞEMAITIU ETNUOGRAPËJË



62

Vësë ðvëisëijç metâ – pas buoèius, pas vëinus, këtus. Vëskon
pradiejau soprastë, vëskon diejaus i galva. Par Velîkas novaþia-
vuom i Kûlsuodi, parvaþiavuom ëð baþninèës, Prikielëma, gëidam
gëismës: Karalienë dongaus linksminkimës, Marija, Kristo kor ne-
ðiuojç, ëð nomërosiu kielies, Aleliuja, melskis oþ mumis, Aleliuja.
Vo sesutë, katra bova gal dvëjû metieliu, lim tim tium gëiduojë.

Buoèios, mamas tievs, dëdëlç mumis mîliejë. Lioub grajîtë so
smoiko, ont dëdëlies krasës (zedlë) atsësiedës, ër að ðalëp atsë-
siesio – klausîsious. Dëdëlç tëka smoika môzëka.

Buoèios – mozëkonts, anuo sûnâ – tçp pat mozëkontâ. Buoèios
toriejë gera balsa, kaimînâ lioub sakîs: „auksënë gerklie“. I vëdori
truobuos vakarë lioub padietë soulali, atsësies vëins, plieð so ar-
muoniko, buoèios – so smoiko, sûnâ – so trûbas. Buoèios lioub
sakîtë monëi, kad, ka að paugsio, ons ër muni ëðmuokîs grajîtë.
Naspiejë – ëðveþë i Sëbëra. Vo kâp lioub bûtë îduomç: atçs sobat-
vakaris, tievs lioub sokamandavuotë sûnus grçtiau apsidërbtë. No-
sëpraus, ëðçs i priongi ër pradies grajîtë. Ër prisërinks pëlns këims
þmuoniû. Ka ðuoks, tik nakti ëðsëskërstîs.

Vësë ðeimuos vîrâ toriejë instrumëntus, buoèios ëðmuokë sava
vâkus gerâ grajîtë, lioub vësë çtë pu veselës, bodînës. Buoèiaus
sûnums Jûzapou, Augostënou, Edvardou, Petrou, Celestinou, Ze-
niou, Bruoniou bova oþ vaduova. Ka veþë i Rusëjë, Kûlupienûs sos-
vadëna i vaguonus. Ka pajodiejë eðeluons, anëi oþtraukë „Marijë,
Marijë“, so trûbâs pritarë, pati gërdiejau, ëð muokîklas parçdama.

Vësë grîþa, ër vâkâ, ër bâba, tik buoèiaus kaulelius vieliau par-
veþë. Instrumëntus ëðsauguojë, parsëveþë, paskiau ër naujû nosë-
përka. Jûzaps vës tuobolënuos, bova garsos mozëkonts.

Seniau ër pagîvenë þmuonis lioub sosërinks, pradies dainiuotë,
patis linksmënuos kâp ëðmanë, nareikiejë nieka organizoutë. Jau-
nims çjiem i ðuokius. So armuoniko grajîs, bûgna muð – ðuokam.
Paskiau sostuojem: mergas – vëinamë galë, vaikç – këtamë. Vaikç
trauk daina (vaikç tôr vëina vedontiôji). Mergas klausuomies, kriti-
koujem. Vaikç notëlst, mes tujau oþvedam kou naujesnë, kou graþes-
në daina. Ðuokuom valsa, polka, padispana, ratelius: „Ðiaudû batâ“
ër këtuokius, kas kuoki muokies – oþves, muokiejiem dainioutë,
muokiejiem ðuoktë. Vo dabar – pasëtompîms. Baisç naskanç.

Vaikîstie pas buoèius ëð tieva posës vës lioubam vaþioutë. Tie-
va bruolis, mona kûma, sesou dar jaunë bova, muni mîliejë. Kûma
toriejë klietie kamara, kor mëiguojë, kartâs – ër pakaiti. Ër að pri
anuo lioubo nobiegtë. Vëina karta atçjë kûmas draugs ër pasëjou-
kë, kad ons pana batorîs. Að baisç sopîkau.

Anoudo lioub dainiuous tëik graþç – tëka mon anû klausîtëis.
Ta klietës mon, vâkou, bova dëdëlç îduomi. Ont aukðta vësuokiû

rakondu bova prikrauta. Daugiausç mon tëka ëð medë druoþtë daiktâ.
Vëns tuoks nadëdëlis, dailos spuotkielis bova. Babûnë paaiðkëna,
kad i anou lioub sodietë maista pëimënims. Nopluoviau, nogrëndiau
ër parsëveþiau nomëi sava vësuokëms daiktelems sosëdietë. Ra-
dau ër vësuokiû senû mezgëniû. Vëins nertënis þals, so pîniems.
Ëðsëkërpau tas pînës, dþiaugiaus, èiopëniejau, këðenie îsëdiejusi
neðiuojaus. Ka ëðmuokau nertë, pati stëngiaus sau ë këtëms kou
nuors nomegztë, soknelës pasiovënietë. Ër dabar, je þmuogos apsë-
rëngës përktënçs drabuþçs, að naatmëno, kâp ons bova apsëriedës.
Je ronku darba – îsëdedo i galva. Daug mezgiau: soknelës, nertë-
nius, lëimenës, bliuskas, kuostiumelius. Sovietënçs laikâs nabova
nieka përktë, vësë lioub kuolîtë, kâp að muoko megstë. Lioubo lëiptë

jimtë i ronkas vërbalus – ër toriesi graþiausi daikta. Mon vërbalus i
ronkas îdevë tieva sesou, ka mon bova ðeðë metelç. Pamuokë apsë-
mestë, akis ëðverstë. Pamatîsio kou nuors iduomesnë, jau nuoriesio
ëðmegstë. Nabova tuo, kuo nasogebietiuo ëðmegstë. Par dëina au-
sio, ausio, vakarë – megsio. Dabar þmuonis skundas depresëjë.
Seniau þmuonis naþënuojë, kas tas îr; èe ton dërbi, èe ton. Depresëjë
– slinkiu lëga. Imkis darba, dërbk – ër nasërgsi.

Gëiduotë ëðmuokau bûdama dëðimtëis metu. Bâbûnë vës ve-
dies gavienës petnîèiuoms pas kaimînus gëiduotë Kalvarëjës Kal-
nus. Lioub îdoutë kningas; tçp ër ëðmuokau nu vaikîstës vësas ont
puomietës. Vësa gîvçnëma çjau gëiduotë i bodînës, îr tekë ër vestë,
bûtë pagrindënë gëiduorka. Priðauktë îr lengviau, vaduovou – vësa
atsakuomîbë.

Tievâ toriejë 18 aktaru þçmës, auguom devînë vâkâ. Par triemë-
mus tievali ëðveþë, vâkâ so mamo palëka.

Tievs atsëdûrë Arkangelska kraðtë, nabova kuo valgîtë, þmuo-
nis sotëna, pradiejë mërtë. Daktars lietovis patarë biegtë, nobraiþë
plana. Ër tievoks parbiega. Ni pasa natoriejë, parbiegës nçjë ëiðkuo-
tëis, niekor nçjë, prisëbëjuojë – vësor çjë mama. Pu Stalina mër-
tëis gava prisëpaþintë; vës tëik tuo pasa reikiejë.

Ka tievieli ëðveþë i Rusëjë, bovuom trîs mergelës, ka grîþa – dar
ðeðë vâkâ atsërada. Këts këta augënuom, sunkç dërbuom, darþus
raviejiem. Nertë nu ðeðiû metieliu ëðmuokau. Tieva sesou îsprau-
dë vërbalus, karvës ganîdama so kablioko mezgiau dainioudama.
Mama audë, kaimînë audë, paokatëjë siestë pamieginëtë, pamokë,
kâp raðtus sovertë, tuolîn – daugîn, baausdama pati atrondi, kâp
geriau, graþiau. Priaudiau daug abrûsu grabneðems, staltiesiu, dë-
vuonu (luovatiesiu), vësuokiû ronkðloustiu këluometrâs eso priau-
dusi. Torio dvejës staklës. Vëinas nadëdëlës Vënckos padërba, vo
senuovënës nu vëinuos muotrëðkas nosëpërkau. Raðtus kor nuors
pamatîsio – patëks, bet tëka ër pagal savi pakeistë, spalvas pati
pasërenko. Ëð senû audeklu daug kas tëka, bet daug keitiau pagal
savi. Audiau pu darba, bovau bëngusi Kartënas vëdorënë muokîkla,
paskiau – Panevieþë gidromeliuoracëjës teknikoma. Dërbau Kre-
tinguos Meliuoracëjës statîbas valdîbuo – ëðdërbau tën deðimti
metu, kol svçkata pradiejë ðloboutë. Gavau invalidoma, bet vës
tëik 1976 metâs pradiejau dërbtë Plugës îmuonie „Minëjë“. Pu Lie-
tovuos Napriklausuomîbës paskelbëma – tçp pat Plungës îmuo-
nie – tik jau „Linomeda“. Takelius, dëdëlius takus tûkstontçs veþë i
Norvegëjë, Ðvedëjë. Lioub leistë ër patç raðtus sokortë. Luovatie-
sës, pakluodës tçp pat audiau, daugiau – raðtoutas.

Ëð mona trijû vakû austë nuoriejë muokîtëis doktie ër vëins
sûnos, këts îr siedës i staklës, bet napatëka. Maþasis sûnos Ruo-
berts dëdëlç so ûpo audë. Lioub parçs ons ëð muokîklâ, pavalgîs
ër – grçtâ i staklës. Vakarë dar tabëbëld staklës... Pu ketoris, pen-
kis ronkðloustius lioub ëðaustë. Dabar sûnos Airëjuo, bet saka, kad
staklelës nomëi tegol bûn. Eso ëðmuokiusi daug ër këtû audieju.
Dëdëlç struopi muokënie îr Ðëlgalîtë Ingrida. Prið ketoris metus
drôsç priçjë par Parcinkolë atlaidus ër pasësakë, kad dëdëlç nuo-
rieto ëðmuoktë austë. Jau ketoris metus muokuos, vës atbieg pu
pamuokû. So tuokë okata Ingrida muokies, dëdëlç imli îr. Vëina
karta paaiðkënâ ër sopront. Lëngvç tuokë muokîtë. Torio gîslçlë
bëndrautë so jaunimo. Dabar muokau dvë palongëðkës – muotina
so dukrelë pas muni vës atvaþiou.

Papasakuojë Jeblonskienë Regina (1939–2013), gîvenusi Salon-
tûs. Oþraðë Vasëliauskienë Nëjuolë
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