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Strainiuška 

Ēk to, vākali, kuoki poiki merga bova Rimkaus Karusė!.. Ne merga, vo aniuola abruozdielis! 

Vėdotėnė augoma... Klėina... Dėdėlė krūtėnė... Be vėina gala garbanuotās ėr geltuonās kap saulė plaukās... Katrėj 

bova tuokėj ėlgė, ka palaidus liuob prisiestė... Vo svarbiausis dākts – dėdėliuoms mielėnuoms akimis, katruos 

kap kuokėj vaivuorā mielėnava po ėlguoms ėr rėistuoms blakstienuoms!.. Ta nedīvā, ka nu pat tuo laika, kāp tik 

mergātė solaukė pėnkiuolėkas, vaikē ligo kuokėj šunis, dešra ožousdamė, paskou anuos biegiuojė... Bėnt jau tēp 

lioub pasakuotė omžėna atėlsali Karusės babūnelė ėš muotėnas posės. „Karuselė, rasint šivakara nuorietomi i 

kuokė cokernė noētė?“ – blėzgindams veizuolus kap vėlks i vuožatius, šuokius klausė vėns. „A tamista pandielie 

nebūsi struošlīvās darbās apsėkruovusi – rasint mona naujė „audėnelė“ nuorietomi pasėvažioutė?“ – krautovie 

pristuojė ontros. „Vo maruoza kažėn a jiedi?.. A rēk nopėrktė kuoki vėina-ontra?..“ – šuokiniedams kap kuoks 

biesatis pekluo, nelēda ėš pašta ėšētė tretiesis. Vo Karusė tik šast sava geltuonus kap saulė plaukus... Tik mirkt 

mirkt dėdėliuoms blakstienuoms... Ėr ruoda vėsėms sava baltus kap varškie dontis. Vėsėms ruoda... Bet jaunuos 

dūšelės ni vėinam ne ož krūžieli erbetas, ne ož kuokė sokerka nežad. Vo juk, kāp sakė ta pati omžėna atėlsali 

babūnelė, jau no pat šešiuolėkas metu nebova tuokė mienesė, ka do–trīs anā nepasėpėršto – ētė ož patė 

nepaprašīto. „Kažėn, kažėn, kas če katrou dėina tou Rimkaus kvietka noskuobs... Kas būs tas, katras, galietom 

anā ne tik tėktė, bet ėr patėktė?.. Juk kuokėj tik vaikē ėr vīrā anā nepėršuos – ėr postretė aukšta truobas Klaipieduo 

pasėbodavuojė, ėr po kelės krautovės turi, ėr po kelis šimtus tūkstontiu duoleriu svetėmū šaliū bankūs pasėdiejė... 

Vo Karusė kāp „ne“, tēp „ne“!..Būs matītė...“ – kamė besosėtėkto, šnėbždiejies ėr tuo patio dīvuojies suoduos 

žmuonis. – Vo juk anā jau čiesos būtom ėr ženītėis... Kāp saka patarlie, gers dākts, dīks bestuoviedams, pagend... 

Karuselė jug jau nebie pėimenė – jau trisdešimt ontrūsius ēt!“ 

Bet ciekaunėms sosiedams ėr vėsėms kėtėms, katrėj Rimkaus pana pažėnuojė, ėlgā lauktė 

nereikiejė... 

Vėina sereduos vakara rėstiuoms – ligo bekepontius plincius pėtelnie ont pečio palėkusi – ilek i 

Rimkaus (Karusės tievū ėr anuos patiuos) sosiedės Jonkienės kėima Stonkaus Marė. Vo pas Jonkienė, kap 

vėsumat, pliuotku pasėrinktė besonti ožiejusi ėr Narkaus Vuonelė... 

– Kou regiejau!.. Muotrėškelės, ka jodė žėnuotomėtau, kou notiemėjau šėndėina krautovie?!. – kap 

asaba ėš anuo svieta ėšvīdusi, soklėka Marė. 

– No, ėr kou tēp jau regiejē... Ko šauki kap pjaunama? – spakainē, pakielusi galva no bliūda, katramė 

kou tik bova ožminkiusi rogini ragaiši, pasėtērava Jonkienė. Ėr kairioujė ronko nu kaktuos pasmaukies jau vėsā 

ont akiū besmunkontė koskelė. 

– Krautovie... Žėnuotau, prīšas moni stuoviejė... Ne, ka aš iejau, jau riedies ėšētė... No aš pri pat 

duru sotėkau... – ožėlsusi čiut žuodi beėšdaužė Marė. 

– Kuo če kati kap vėšta, sava kiauši sorėjusi!.. A sakīsi, kou regiejė... A ne?.. – nebėškentiejė ėr lig 

tuo čiesa tīliejusi Vuonelė.  

– Aš regiejau Rimkaus Karusė so... So Ronkė Kazė, – šēp tēp ėšsteniejė Marė. Ėr ėšrauduonava kap 

gaidė skiauterie... Ligo kou nuors dėdėlē dėdėlē negera būto padėrbosi. 



– So kou, so kou?.. Ar aš gerā nogėrd.. – ėr ont tuo žuodė, par daug vuora i plautius itraukusi, 

pradiejė priausietė Jonkienė. 

– Mizerėjė to rūgšta pėina... Mizerėjė!.. Jego akimis nebiprižlibiuoji, ukuliuorius ontsidiek! – 

sosėnervuojė Vuonelė. – Vakščiuos, matā, tuoki strainiuška so tuokio lonktio!.. 

– Nuorėtau – vierīkėtau, nenuorėtau – ne, bet Karusė matiau so Kazė. Ėr ne bikāp – po paronkės ėš 

krautovės ėšejė... – atruoda, pakėla zlastis ėr Marē.  

– Muotrėškelės... Muotrėškelės, kuo če spuorėjėtavuos?!. No, pasėruodė Marelē... Kėik tēp notink: 

veizi ėš nogaras – pažīstams!.. Priejės artėj, paveizi ėš prīšakė, – par vėsa omžio niesi regiejės! – nimaž 

nevierīdama tou, kou ėšgėrda ėš Marės, kiaulaviedrie plaudama ronkas, nosėšīpsuojė Jonkienė. 

Bet šīpsuotėis, pasėruoda, vėsā nebova diel kuo: Karusė so Kazė ne tik po paronkės vėsa žėima 

pravakščiuojė... Bet vėina sobata, pliuorēms klestont, ėr sosėvėnčiavuojė. „No, ėr kou ana tamė senvaikie mata?.. 

– viel dīvuojies sosiedā ėr vėsuos suoduos jaunuomenė alaus gierīkluo. „Jug ons īr tuoks nepoikos... – eš pat 

pėlva gala atsėpūtė tas, katras kažkumet siūluojies Karusė i kuokė cokernė nosėvestė. – Ka ni šalta vondėns anā 

pridoutė neder! Akīs ėšspruogosės kap vomboulės... Nuosės kap kėbieklis šėinou peštė... Pakaušis plėks kap 

lėktarna... Ronkas kap geležėnē grieblē...“ „Nuori – struošīk, nuori – kuolīk, stuovies kap mėita prarėjės... Vo je 

kas dėdėlē netėks – pradies kuosietė, priausietė... Ligo plautē pleštėkiu būto prilindė...“ – toravuojė ėr ontrasis... 

Tas, katras anou pandieli Karusė būtom so naujė mašėna pavažiuojės. „Vo svarbiausis dākts – Kazė lita pri dūšės 

netor!..“ – kap begendonti „gavarilka“ atsėgava ėr tretiesis... Kažkumet Karusē žadiejės nopėrktė maruoza. – Kāp 

ons ēt apsėdarės! Kap ta baidīklė, kor mona papunis braškies pastatė, ka žvėrblē ougu nenolasiuoto: kelnės 

nepruosavuotas kap dumplės – kelē ešpompė kap dounas kepalā... Sermiegas ronkuovės trumpas... Ėr tuos patės 

lig pat alkūniu nokleckiuotas, noputriuotas... Vo palits... Ne palits, vo skliuoris!.. Atruoda, ka ėš karvės geruosės 

vėitas ėštraukts!“ Pasėstatė ont stalalė posbotelkė stėpriuosės „Buobelėnės“, vaikē laidė lėižovius nė kėik 

nemažiau ož vėsumet pliuotkerkuoms laikuomas muotrėškas. Peizaravuojė anėj Kazė, čīdijuos, kėik tik vieka 

betoriejė!.. rasint diel tuo, ka jau „akis ožsėpīlė“ bova... Vo rasint ne diel kuo kėta ėr „ožsipīlė“, kāp tiktā 

šėrdagrauži noplautė nuoriedamė... Diel tuo, ka be vėina gala kuožnos Kazės vėituo būtė nuoriejė?.. Bet vėinēp 

bova ar kėtēp, ni vėns ėš anū nežėnuojė tėkruosės teisībės – ka ėš baisiuos skūpībės Ronkė Kazimiers sau geresnė 

kousnė a zgriebnesnė žekieta gailės. Matā, priš kuoki posmeti lig veselės, no, priš tuo čiesa, ka ons so Karusė po 

paronkės pradiejė vakščiuotė, noskrėba anuo diedė Amerikuo... Ėr, saka, palėka bruolė sūnou dėdėliausius 

piningus. Ne vėn piningus, bet ėr ož patius poikiūsius Lietovuo poikesnius nomus... Kelės mašėnas. „No, va... 

Berēk mon tik poikė gaspadėnė atrastė ėr... Galiesio gīventė, popa ož ausėis ožmetėis,“ – sosėtvarkės vėsus 

duokamėntus, tik spiejė pavuožuotė Kazė... Ėr kėta vakara, anam bekiūtėnont Raudė ėš pėivas parsėvestė, pati 

Rimkaus Karusė kieli pastuojė. Karusė... Katra onkstiau neliuob ni galvuos i tuo posė pasoktė, ėš katruos ons 

liuob „labas“ anā pasakītė!.. 

„Vakali, veiziek patiuos valog savės – paprastū tievū... Mitriuos... Delikatniuos... Nepanaberniuos... 

Ėš kaktuos svėista vėstėik netiepsi!.. Vo tuok strainiuška, kap Rimkaus Karusė, ėšlaikītė be pruota daug 

kainous!..“ – papruobėjė partartė Kazė anuo tievalis Ontuons Ronkīs. „Jug ta, katra īr straini, sopront, ka tuoki 

īr... Ėr tuoliau nuor strainavuotė – anā rēks vėn naujū pastraju: jopieliu, žiekiu, štončku, maliavas... Kiši ėr kiši 

kap i kiaura maiša!.. Prapulsi, Kazelė, so anou – viejēs išēs vėsos omžėnatėlsali Proncėškaus palėkėms!“ – 



mėslėjė „atvestė“ sūno i pruota ėr muotinalė Jūzapė. Bet Kazimiers – kap kuokiu čemerīčiu ožgirdīts – tiktā 

pasėkasa plėka pakauši... Tiktā atsėvėip kap pažabuota komelė... Ligo kėtēp nosėšīpsuotė nemuokietom... Ėr 

„vara“ vėn sava „meliuodėjė“: „Mon rēk nė bikuokiuos – strainiuos gaspadėnės... Tuokiuos strainiuos, ka, anou 

paregiejos, vėsuos suoduos vaikems palūpē atvėpto!..“ 

X X X 

... Pėrmoujė Karusės ėr Kazės veselės dėina papoulė puiki pagada. Ta tonciavuotė veselninkā 

ėšbėldiejė i suodna. Ėr diekou pondėivou, ka nelėjė... Juk ne bikamė šešės dešimtis ėr sotalpinsi!.. Vo ėr 

mozėkontā bova ne kuokėj pavėpė – tik liorlėn toncio po tonciaus... Kuojės patės kėlnuojės!.. Nors kap ėr 

nesikėlnuos, jego veselē pabodavuotuo stuoginie sostatītė stalalē lūžtė lūža ne tik no mondriu mondriesniu 

patėikmieniu, bet ėr no gieralū!.. 

Bet, ka ėr kāp tėn linksma bebova, aple tretė adīna naktėis baliauninkus pradiejė trauktė pri žemės. 

Ne, ne no kasdėinėnė dounelė kvepontiuos rogenelės, katruos aple ketorės dešimtis litru jau bova ėšlešiavė, – kas 

tas īr tuokem būriou!.. Mėigs vėsus bėngė priveiktė. Ka jau akiū ni cierninkās pariemės atmerktū ėštorietė nivėns 

nebgaliejė, jaunūsius vėsė ėšlīdiejė i kamara goltė. Nuors kamara – tik ožvardėjėms vėns... Kėtė i tuokius pakajus 

lig pat sava omželiaus gala ni kuojės neikel!.. Truopnē rokoujint, tėn bova pri lauka koknės pribodavuots nemažos 

kombarīs. So dom longās... Sėinas ėšklėjoutas švėisēs abiecēs... Dėdėlie ėr baltā pataisīta luova patiame aslas 

vėdorie... Vo šalėp anuos – kvietkuoms apėpints zelkuorios. 

Negaliedams tvertėis no tuos mėslės, ka mėiguos vėinuo luovuo so patė strainiausė ėš vesū tū 

muotrėšku, katras ons īr matės, Kazė nimaž ėlgā nesarmatijuos – beregint nosėdarė... Ėr kap jieratis išuoka i 

luova. Bet par vėdori negolė – nolinda i pati pašalieli, prisėspaudė pri pat sėinas... Sosėtraukė kap iežis i 

kamūlāti... Ėr mažne vėsus patėlus palėkės sava strainiajē patē, pradiejė lauktė, kumat ana atēs goltė. Bet Karusė 

ni biški nestruošiejies... Brazdiejė ėr brazdiejė aple zelkuorio. 

– Karuselė, balondieli, ēk mėiguotė... Juk rīta meta rēks onkstėj keltėis!.. Kou gali žėnuotė – rasint 

tėi pėkčē mozėkontā i kuokiuos septīniuos jau pribodeliuos, – po kuokiu dešimtėis mėnotu nebėškėntiejė 

Kazimiers. 

– Tujau tujau... Aš tik nagus nuorio nusėjimtė, – atsilėipė, akiū no sava ronku neatėtraukdama, 

Karusė. 

– Nagus?.. Kāp to anus, zoikieli, nosėjimsi?.. Jug nepradiesi no pėrštu lopinietė – skaudē būs!.. – 

nesoprata Kazė. 

– Fui, kuoks to atsėlėkės no gīvenėma!.. Nagus aš bovau prisiklėjavusi krautovėnius!.. Mona patiuos 

īr baisē nepoikė – apvalė ėr pėlkuos barvuos... – nosėšīpsuojė Karusė. 

– Gerā – nosėjimk tus nagus... Ėr atēk, a noj? 

Bet Karusė brazdiejė tuoliau... Kap biesos kaulinīčiuo. 

– Kon, balondieli, tėn bedirbi... Ka dar tėik ėlgā trunki? – viel nebėštoriejė Kazė. 

– Dar blakstienas nuorio nosėloptė... Ėr pasėdietė i skrīnalė, – atsėlėipė beveik vėsa i zielkuorio 

„solindosi“ Karusė. 

– Blakstienas?!. – viel par nogara parbiega šiurpis Kazē, nikumet negėrdiejosem aple tuokės 

muotrėšku mondrībės. 



– Noj, blakstienas. Matā, mona īr švėisės ėr trumpas... Tad nosėperko ėr prisėklejoujo joudas... 

tonkės... ėlgas... ėr rėistas. Dėdlē ėlgā jau nebtroksio... 

Praejė dar kelės mėnotas... 

– Karusė, jau grētā ėr švėstė pradies... Vo to dar negolosi tebesi!.. Kuo tėn bešiumšeliuojis? – Kazė 

laikies ėš pastarūju... Bet vėstėik galiejė soprastė, ka jau rokavuos so zlastė. 

– Dar mėnotelė palauk... Va, nosėjimsio dėrbtėnė ševeliūra. No, kėtēp sakont, plaukus... Paskiau 

nosėsegsio stanika so idietiniems krūtiniems... Ėr atēsio. Tėisa, vuos neėšejė ėš puomietės – jug da dontū pruoteza 

rēk ėšsėjimtė ėr vondinie apsėmerktė!.. rasint būtomi tuoks gers – atneštomi ėš vasarėnės mon skleinīčė vondėns? 

Bet Kazė ni juodietė nepajodiejė. Anam ligo kas so šliegio par kramė būtom ožsiautės... ligo anou 

būto sotraukė, soparlīžavė... Tik palūpis bevirpiejė... Kol šēp netēp ėšgorkliava: 

– Nagus i skrīnalė... plaukus i maišieli... dontis i skleinčė... Vo kas mon belėks? 


