
Istregė jaunīstie 

Šėndėina īpatinga dėina: atvažiou krautovininks i kaima. Egliekaimie nier bažnīčes, 

nabier bibliuotekas, vakū darželė. Kaima centrėnie aikštie žuolė vės dar naužžielė bovosės 

valgīklas pamatū, tomsēs longās – depresėjes pažīmietuom akimis, i kelalė veiz uždarīta 

krautovālė. Bėškėloka tuoliau ruogsa kažė kuokė repieža – dabā nabatpažinsi – a lėntpjūvė, a 

malūns bovės. Numėrė koltūras nomā lika naišdraskītė, bet sunkē virst i bendruomenės cėntra: 

vasara žmuonims darbū natrūkst, rudėnė – žeima nieks nanuor ėš šėltuos truobuos neštė 

skaudontiū sanariū. Dvėjū plītėniu suocialiniu būstu avėlie suocialinē gīven sāva gīvenėma kāp 

kuokė apētama salēlė. Nu anū daugiausē kėnt aikštės soulalē: suocialinē ėšklėben, ėšraun, i pečiu 

sukrioš. Kaima žmuonele apėnt pastāta. Tēp ė kariau. Tik nier aiškoma, katrei nusėlēs.  

On tū souloku sosied žmuonelē, atvažiaujėntė krautovėninka lauktė. Krautovės 

mašina atvažiou tris sīkius par nedielė. Žmuonelē na vein krautovėnius dalīkus ded ont stāla. Tris 

sīkius ētė apsėpėrktė tikrā nier gīva reikala. Ale kāp nesė, kor geriau naujīnas sožėnuosė, je na 

ont soulālė susiedės su kėtās egliekaimėškēs. Kaimė daugiausē sotėksė gaspaduorius ė 

gaspadėnės priš pėnkerius a vėsa dešimtė metu septīniū dešimčiū mētu jubiliejus atšvėntosius. 

Gaspadėnautė rēk – sentė nier kumet. Ka jaunūmenė priš akis nasėmaiša – metā bieg, dūšė leikt 

tuokė pat. 

Šendėina krautovės dėina. Egliekaimėškē nusėmes muolėnus drabužius, ėš kompa 

kam rēk ėšsėtrauks gražesnės lazdėkės ė keloko par kalnalė žengs link aikštės krautovėninka 

lauktė. Bagduonu Juonis pėrks droskas pakioka, drūktāsis Petros trejeta bambaliu lėmonāda, 

Muonika – anūkou čiokolāda plītelė. Savaitgalie atvažiavės, vāks tor pas babunēlė skanomīna 

rastė. Ėš miesta parsėkrausčiosė Belgienė (Belgijuos namačiosi nie sapnė), suodėnontė cebolės 

šaknėmės ė vėršo, pėrks dešruos sāva bjaurem kodliou, katras gaurus truobuos krāta. Kaimelie 

tuo nier bovė. Puonė Valė vėsumet perk kuokė nuors niekioka. Ana vės stengas maišīteis 

agranuomou Vītautou po akiū – nu kaima žmuoniu napasėkavuosė. Našlie Angielė par Juonėnes 

a tēp tuokēs vakarās, ka žiuogū čirpėms šėrdė draska, pasėklīsdava so agranuomo dar anuo 

Suopijē gīvā esont – ilga Vītautienelė viežīs griaužė. Muotrėška vėlčiū toriejė pačiū gražiausio, 

bet kapinies pasėmaišė Valė. Anuos vīra kapielis bova šalėp Suopėjės kapa. Vės šuoksās 

Suopėkės kapa tvarkītė ė prisėjaukėna Vītauta cielėms trejims metams. Vo paskon pasėmaišė ta 

miestiuonka pagal laikraštė skelbėma. Valė nomūs apsėžīgiavosė pasėstrajīs ė vės stengies 

Vītautou po akiū užkliūtė. Ana tikiejuos, ka dar draugēli širdie kuokė nuors užsėlėkosė 



kėbėrkštėkė plīkst ir viel uždegs bovosė lėipsna. Viel galies susėētė, lėipžėidžiu arbāta gerdamė, 

sīkio televizuorio veizietė. Angielė piktā ėš anuos čīdėjuos. Bet Valė – leižovingā atšaudava tēp, 

ka laikīkės: 

– Kuo to čia dabā spėrgė. Aš da kuojės ė soglaudo ė praskėito – vo to vės i lazda 

ėsėkėbosė, – užmesdava sāva neprietelkā. 

Šėndeina Valė nieka napėrka. Tik pasėterāva, a kas navažiou i miestelė. 

Autuobusos pro Egliekaimė praliekdava veina sīki nedieliuo, nedieliuos dėina. 

– Natoro kāp nuvažiautė sosėtėktė žmuogo, so katrou sosėpažėnau internetė, – 

paaiškėna. 

– Nuvešo tavė, Valītelė, – lieta pratarė Vītauts. – Ale bet ėš tū pažinčiū pagal 

skelbėma, interneta – nieka gēra. 

Anodo nuejė link Vītauta suoduos prė mašėnas, palėkė kaimelė žmuonės spieliuotė 

– so kou grīš Valė, so kou švės sava artiejontė septīndešimtmetė. 


