
Strienū streiks 

Ėš Brumundalė i pamėškė, ligi darba vėitas, muni pavežė kombarė draugā. Anėi 

nuliekė tuoliau i Hamari truobū dažytė, vuo aš atsileidės pradiejau ruoštėis ėlgam darbū 

maratuonou.  

Rytmetys pasėtaikė viesuoks, bet nenosėmėniau. Kumet isikinkysio i darba junga, 

prakaits ožausēs pradies težietė, tad smertis nu sošalėma tėkrā ka negries. 

Bet nieks neskubiejė mon i talka. Pradiejau keiksnuotė, i šonėis dėinas dietė sava 

padiejieji Juzi. Pamėslėjau, kad uns vakar par sava ketorėsdešimtėis metū jubiliejo pardaug 

ožbaliavuojė ėr šėndėin vem žaliuom putuom, negaliedams aple darba nie pamislytė.  

Bet apsėrėkau, pardaug gerā vertėnau sava draugieli. Uns nebova dūšės žmuogos, ėš 

skūpoma nikuokė baliaus nekielė, diel dėdesnė pininga muni pardavė, kap sakont, be juokė sāžėnės 

graužėma sava prieteli ont leda palėka. 

Paskombėna tas biesa ėšnara ėr pasakė, kad sosėrāda vertiesni darba pasiūlyma, tad 

sopratau, kad eso palėkts vėins pats pri malkū skaldyma mašinas darboutėis, nes bovės mona 

puorininks šėndėin ėšdolkiejė i Lilehameri dėdesnė pininga kaltė. Kas mon belėka?.. Atsėdosau. 

Pasėjotau kap pu tievū smertėis gėmėniū ėš gimtuosės truobelės ėšvaryts sėratelė. 

Mėnks maluonoms plūktėis vikingū žemie, ėsėspraudos aikštelie tarp mėškās 

apaugusiu kalnū, je šalėp nier kėta žmuogaus. Da posė bieduos, je turi svekātas soktėis šėikt tėik 

greitiau nei apatėnė gėrnaposė. Kou smarkiau darbounys, tou mitriau rėit laika tekinielis, vuo su 

kuožno nogaras sorėitėmo ėr ėštėisėmo i portmanelė ikrimt pu vėina kėta kruona. Par dėina, je 

darbounys kap žmuogos, vuo ne kap slinkis, tū piningieliū gali pristenietė net ligi tūkstontės. 

Dieltuo nuors ėr palėkau be puorininka, nestuoviejau pėršta i nuosi isidūrės, bubiū nerakiniejau ėr 

nekromsnuojau, dybavuojaus ož do... 

Bet kad ė kap beprakaitoutumi, vėsū svieta piningū neoždėrbsi. Be tuo, gyvenėma 

luogika yr negailestinga. Ana sāka, je aš pardaug apkrausio sava nogarkauli darbū našta, uns greitā 

nosėnešiuos ėr nebstavuos mona grakštoma lygi palaikytė, paskaržys strienuoms, kad pažeido anū 

teisė i puoilsi. 

Vuo su strienuoms nepašpuosysi... Tuos špuosėj paskotėnės. 

Anuoms tik jouks sujiemė, kumet aš unt miediū pjaustyklės stala, sosėstongėnės ėš 

paskotėniū spiekū, stėngiaus ožritintė drūkta eglės lėimini.  

Besijoukdamas strienas nusikielė, kėtep sakont, pakeitė dėsluokacėjės vėita, ne čieso 

sostreikoudamas. Nuoriejau pradietė su anuom vestė derybas, bet nespiejau, – tėkros žaibs 

nosvėlėna kryžkauli, tad sorėkau nežmuonėško balso, kap kuoks laukinis, sava ronkuom nutrieškėis 

mamuta par medžiuoklė. 



Tep ėr sostingau beklykdams... Priš akis stuojuos Norvegėjės klasika, simbuolista 

Edvarda Munka paveikslielis „Klyksmos“. 

„Dabar – amėn“, – pamėslėjau. – Daktarou prisišauktė piningū netorio, nes tas 

maluonoms par bronge kaštoun. Norvegou darbdaviou paskumbintė neimanuoma, nes telepuona 

saskaita ožmėršau papildytė. Ė kumetyna atgal parvežtė be vakara irgi nier kam. Nieks monės ėš 

tuo ožkampė nepajims, pakol kėtė trys mona kombariuokā, dėinā bėngontėis, nevažious pru šali 

nomėi.  

Ta bieda – dar ne bieda... Stuovo sosėrėitės i bėtėlė, steno pasiašaruodams, vuo če lyg 

tyčiuom lytos jieme krapnuotė. Anei kor ilystė, anei kor pasėkavuotė.  

Šep ne tep nuslinkau ligi egliniū roustū malkas ėr, suopuliū varstuoms, atsėsiedau unt 

pri pat mona pastorgalė guliejosė Žėlvėna patiuos somediejosė kūna strompa. Valondelė pasiediejos 

lyg ėr palėngviejė... Bet skausma nejotau tik tumet, kumet daile, lyg mėita irėjės, nekrotiedmas 

siediejau.  

Kėik ėlgā žmuogos gal tep ėškirmietė nepakrosteliedams? Vuo če da lyg tyčiuoms, 

pūslė šlapoms pradiejė žemyn spaustė. Nosėgondau, sopratės, kad viel reks statiuoms stuotėis, juk 

nevarvinsio pėlva varvala palei kelniū rėita atsėsiedės. Ta, grėiždams duntimis, kap kuoks didvyris, 

stuojaus i kuojės, atlėkau mažūji gamtini rēkalioka ligi gala ir viel tūpiaus atgal ont eglėnė rousta. 

Sava tūpėmuos ītompa šėik tėik lėngvėnau, pasėrėmdams i šiūpelė, katrou sėmdavau žiuogspėras ėš 

pu malkū pjuovėma ė skaldyma agregata. 

Atsėsiedės džiaugiaus, kad puosninkaujo, pusrytiū nejiesdmas, ta bėnt didilis gamtinis 

rekals neprėspaus. Tuokė rēkala tėkrā ka nebūčiau sogebiejės atlėktė be komplėkacėju... 

Ož vėsus būtus ė nebūtus griekus pakūtavuodams – siediedams be darba, suopuliūs 

paskėndės, pradiejau ė pašalius aplinkou savi žvalgytėis. 

Veizo veizo, ė šėrdės apsėdžiaugė, sožėnuojusi, kad aš gražiuo vėituo besiedous. Ėš 

dešinies – aukšts kalns. Posiau noplėkės, posiau egliem ė berželēs apžielės. Kor miediū ėr žuolies 

nematytėis, tėn akminys atkėšė sava pėlkus kaplius ruodė. Barstytiū kūlis priš anus, kap žaislėnė 

mašinelė priš traktuorio pastatyta atruodė... Baisē nejaukē palėka i tou akminyna beveizontėis. Net 

duntys atšėpa ėr borna ėšdžiūva ėš peklėška nejaukoma... 

Vuos paleidau fantazėjė laisvā pasėganytė pu erdviū lonkas, tujaus pat skūra ožšāla 

ont vėsa kūna, vuo nuojauta pradiejė šnypštė tėisē i ausi, aiškindama monėi, kad pu akėmėrksnė 

laukuon ėš vešlė eglyna pradies līstė pėktū dvasiū polkā, katrėi sutrins mona gelontius kaulus i 

skysta kuošalėina. 

Pati ronka pakėla žegnuotėis. Bet neprėreikė kryžiaus žėnkla ont krūtėnės briežtė, 

dūšelė noramėna netikietā ėš brūzgynū ėšlindusiū avieliū mėtulieliū bonda. Aveliems pu kaklo 



parėštė skombalelē tep gražē brazdiejė, kad vėsas pėktas dvasės ėšsėlakstė i pašalius kap būtom 

pablūdosės vietras genamas. 

Avelės ė Norvegijuo – avelės – taikė padarelē. Tep ėr tėisas pati ronka anas 

pagluostytė. Bet avelės tuolėi, vuo mona ronka če pat, pri strienū prėrakinta. Pamėslėjės 

nepakėlnuosi. Tad gluostyma kuomanda ėš smagėnėnės teka atšauktė.  

Tou štruopo avelės sogolė tėisē ont kėmėnuom apžielosė akmėnyna, ėr lytos, kap 

ožprašyts, liuovies porkštė. Vuo tamė dongaus pakraštie, kor turietom už jūras glaustėis Žemaitėjė, 

praplyša debesū patėlā, saulelė pru tou plyši nuoselė kyšteliejė. Apsėramėnau ėr aš. Pradiejau 

veizietėis i ontra kalna, katras dunksuojė monėi ėš kairiuosės posės ėsėtaisės. 

Tas kalns mon pasėtiemėjė besous posiau nomėškis, nes bova daugiau lapuotēs negu 

spygliuotēs apaugės. Uns nebova pardaug aukšts, miediū šakuoms apsėgaubės strainavuojė. Beržū 

ėr epušiu lapelē sėdabro blėzgiedamė mėrgoliava. Vuo paukštelē tarp tū miediū šakū 

pasėšvėlpaudamė tarposavie ruodavuojies... Tik ėlgiau pasėklausės pajotau, kad kažkas ne tep... 

Žemaitėjuo gėismininkā linksmiau ėr meluodingiau pypčiuo, vuo če plunksnuotē liūdniau sava 

meluodėjės toravuo... Gal anū natūra kėtuokesnė? Gal anėi nemuok linksmė būtė? Vuo gal anėms 

monės palėka gailo, dėltuo ė graudėnas, sėlpnās balselēs nuorvegėškā Žematėjės kalnus 

gėiduodamė? 

Paukštieliū liūlioujems, vėsā praskydau... Strienū aštros vierėms kap so adatuom 

nuslinka kažkor tuolėj tuolėj. Nebsopratau, ar sāmuonė mona bova aptemusi, ar sapnos be laika 

ožklydės, bet notėka tep, kad aiškē priš mona akis stuojuos gatvelė iš gimtėnės bažnytkaimė. 

Patemė gatvelės galė stypsuojė aptriošusi, senē bedažyta mona truobālė.  

Aiške pamatiau i anuos sėina atsėkuolosė ėr dūsaunontė nuogne artėmā pažīstama 

mona muotrėška. Ėš anuos akiū parskaitiau, kad ana yr monės baisē pasėėlgusi. Mitrē nogėniau ėš 

smagėnėnės tou vaizdieli šalėn. Juk nomėi parvažioutė ėr sava muotrėška pagoustė tėkrā ka 

negaliesio, neso tėik daug piningū oždėrbės, kad galiečiau sproktė ėš užjūrė paatuostuogautė i 

mylėma bažnytkaimi.  

Be tuo, stėngiaus tou vaizdieli kou greitiau ožmėrštė, bijuojaus, kad mona mintys 

netyčiuom nenoliektom pas mona žouselė žmuonelė ėr neprasėtartom anā, kap aš dabā če baisius 

suopulius kėnto, nu katrū nieks negal monės ėšratavuotė. 

Besėgraudindams biški sosėkreipiau par sava aši, tad ėš naujė strienas notvėlkė 

digulys. Viel pargryžau i tėkruovė. Vuos akys neišspruoga ont kaktuos, becypont ėš skausma.  

Duntis sokondės, sosėstongėnau. Tou muomėnto lyg ėr atliega... Pakieliau akis i 

vėršo... Dongo viel ožtėmpė skystė debesū patėlā. Papūtė stipriesnis vies. Nesidarboujint pradiejė 

kriestė drebulys. Atsėleidės, neskobiedams barškėnau dontū lėkotēs ėr svajuojau aple klukšni 



karštuos potras. Trumpam pavyka ožmėrštė šalti, vuo diemesi nokreiptė kėtor ėr tuokio būdo savi 

apgautė...  

Bet toukart prėstuojė kėta bieda, velnėškā ožsėnuoriejau kou nuors imestė i skrundi... 

Vuo vėsos pravėnts palėka traktuoriaus kabinuo ont siedenės pasvėists... 

Kap aš dabā ligi tuo gelžėis gabala norepežiuosio, kap ožriepliuosio anuo trepiems i 

vėršo pasijimtė sava šiuos dėinuos maista davėnė – šutintū makaruonū sluovikelė ėr saldė vondėns 

bambalė? Šiou muomėnto lėngviau atruodytom rusams i mienesi nuliektė negu mon ligi sava 

neožtarnautū pėitū nosėgautė... 

Alkė kėrmėna griaužams, maitėnaus sava seiliems, bet ėr tuos greitā pasėbėngė. Borna 

palėka sausa, kap ėšdžiuovinta jūras pota. Lėižuvis prėkepė pri guomorė, nebgaliejau anuo atplieštė 

ėr, laukuon ėš bornuos ėškėšės, praviedintė. 

Ruodies, ka tujaus pat pridousio Pondėivou dūšė... Net ašaras jiemė sunktėis ėš 

apmauda, tėik nenuoriejau svetėmuo žemelie nosėbėngtė. 

Gali kriuoktė kėik tik nuori, bet gyvenėms nikumet neskob tavės pagoustė, par galvelė 

švelniau pagluostytė. Kartās uns tep ėš tavės pasėčydėj, kad pasok ėinas ontrep ėr praded tavi 

lakintė vėsā ne i tou posė, i katrou nuorietumi važioutė. Tēp nutėka ėr monėi. 

Kumet vėsėškā palaiduojau vilti aple monės laukontė švėisesnė atėiti ėr pradiejau 

repetoutė atsėsveikėnėma so šiou ašarū pakalnė kalba, pamatiau, kap kelalio ėš atkalnėis žemyn 

leidas invalida vežėmelie besiedunti muotrėška. Tas vežimielis bova elektra varuoms, tad rėitiejė 

pats. 

Vežėmelie sieduntiuoji muni ėšgousdėna. Ana minkštā kap gomėnė lielie, galva 

nonarėnusi, ronkas i šuonus atsvėidusi, knapsiejė. Atruodė kap šviežē būtom negyva. 

Muni nejoukās apžiuojė klaiki baimė ėr pradiejė atsėleidusi, kap kuoks smauglys 

triuši, rytė so vėsās batās. Pajotau, kap atšāla pakaušis ėr ožkolnē. Tou muomėnto elektrinis 

vežimielis, neisėpaišės i staigi puosūki, ruovies isibiegiejės i pagriuovi ėr tėn apsėvertė. 

Ka ėr kuoks baisos lėguons tou akimirksni bovau, neturiejau savie tėik begiedėškas 

drousuos ėšlėktė abejingo ėr nenueitė paveizietė, kas notėka tā nelaimingā muotrėškelē. Šep ne tep 

prėšlepsiejau ligi pat vežėmelė. 

Nelaiminguoji guliejė ožsėmerkusi, žondo bova prėsėpluojusi pri ketvėrtainėška 

akmėnėis. Ėš pu žonda plieties joudā rauduona kraujė pliekis... Ėšsėgondau, lyg būčiau smertiou 

tėisē i akis paveiziejės. Gulintiuoji monėi pasėruodė esunti baisē panaši i mona muotrėška, katrou 

palėkau nomėi vākus augintė. Tas stebietėns panašoms privertė muni surizikoutė jimtėis fiziniū 

judesiū.  

Kap tėkros kloika spjuoviau i sava radikulita ėr ėsėtvieriau so nagās i vežėmelė šuona, 

nuoriedams karto so anou atkeltė ėr be gyvybės žėnklū palėkosė muotrėška. Bet nespiejau nie 



pirstelietė. Baisos skausmos parvierė mona pakauši... ėr atsėjungiau. Palėka tomsie, tomsie... Priš 

krėsdams i jouda doubė, nepamatiau ni kuokė tunelė so švėisuos blyksnēs anuo galė. 

Ka atsėpeikiejau, muni čiupiniejė kažkuoki nematyta muotrėška, apsėdariusi ryškiuos 

spalvuos drabožio... Tuokius drabžius eso matės par televizuorio serialūs aple gelbietuojus...  

Galvuo mitrē sometiau, kad kažkas pamatė vedo so tou nelaiminga nuorvegė 

begulintius griuovie ėr pašaukė greitojė pagelba. 

Vuo tuo mon tėkrā ka nereikiejė, juk dėrbau nelegalē, nebovau suocialnē apdrausts. 

Juokio būdo nenuoriejau apsėšvėistė, kap nepageidaujems ė neduors imigrants. Bet kavuotėis 

neblėka kor... Turiejau atsėvertė pasauliou vėsa sava esybė. Tik neskubiejau tuo dėrbtė. 

Medikė muni kalbėna ėr nuorvegėškā, ėr anglėškā, ėr vuokėškā... Bet aš nieka 

nesopratau. Truopėjau kuoki žuodieli rosėškā i ruokunda ispraustė, bet nuorvegė tuos kalbuos 

nesoprata. 

Besėaiškėnont sėtuacėjė, daktarelė timpteliejė muni ož petiū, nuoriedama atkeltė nu 

žemės, tou muomėnto kažkas trakšteliejė tėis sobėnkaulio... Ėr ivyka stebuklos... Skausmos 

akėmuojo liuovies. Nogarkaulė slonkstielis, katras kielė baisi suopuli, sprūsteliejė atgal i sava vėita, 

tad viel palėkau sveks kap ėšnarstyts. Galiejau tvista šuoktė... 

Tad, nieka nelaukėis, šuokaus i kuojės ėr aidā i mėška kavuotėis nu nepageidaujema 

norvegū ciekaunoma. Tep ėr palėkau nesožėnuojės, a medikams pavyka atpumpoutė unt akmėnėis 

galva padiejosė muotrėškelė... 

Palaukiau, pamiškie tupiedams, pakol nuvažiava greituosės pagelbas mašina. 

Soskaičiavau ligi tūkstontės ėr, ėšlindės ėš slaptavėitės, pargrīžau atgal pri malkū pjuovėma ėr 

skaldyma mašinas tėstė sāva pradieta darba. 

Tou dėina mažā teoždėrbau, diel tuo anou īrašiau i nuostuolingū ėr be nauduos 

praleistū dėinū sāraša. Vuo so strienuom stėngiaus bėndrautė kou pagarbiau, kad tuos dykounės viel 

neėškėrstom mon begiedėška špuosa. 

Pu keturiū mienesiū stuos švėntė – pagaliaus važiousio nomėi žėimavuotė. Kap 

paukštis i šėltesnius kraštus partrauksio... Palepinsio sava muotrėška ėr sava strienas ėšskėrtėnio 

diemesio. Tas veiksmos vadinsės dėdėlė laimė. 

 


