
Daktara belaukont 

Ėlgs, erdvos kaliduoris poliklinikas apatėnemė aukštė. Pasėinēs sostatītė soulā 

lėguonams atsėsiestė.  

Prīšās daktara doris sied trīs muotrėškas. Apvali senotė, gerā ėmėtosi, ėš veida matītė, 

ka jaunīstie poiki bovosi. Ontruoji padžiūvusi, aukšta, joudās aulėnokās apsėavusi, aple 40 metu 

muotrėška. Tretiuoji dar jaunutelė, bet auksa žėids ont dešinies ronkas pėršto liūdėi ižėngos ė 

muoterīstės stuona.  

Kėik tolieliau siediejė do vėdotėnė omžiaus vīrokā. Vėina nuosės pakumpusi, ontra 

boka. Dar vėins senielis, nedrousē žvalgīdamuos ė šalis, siediejė pri pat daktara doru.  

Muotrėškas po bėški rokavuos.  

– Aš pėrma karta pri daktara, vo jau septinta bėngo, – prabėla senuoji.  

– Vo kas notėka? A pas vėdaus lėgū daktara eisi? – paklausė vėdotėniuoji.  

– Je, je. Sosiedė Nastė sakė, ka pri kėta nēk. Ons dėdėlē gers daktars esos. Gerā aple 

šėrdis išmana. Vo mon kėts nieks nier kāp šėrdės.  

– Noj, noj. Dabā vėsė tik so šėrdims goudas, – ėsėterpė jaunesniuoji.  

– Aš sava mama ožpernā palaiduojau so šėrdė, – sosėjaudėnosi ėštarė vėdotėniuoji. 

Vīrā prunkšteliejė, vėns ė saka:  

– Nebovau gėrdiejės, ka laiduojint žmuogou šėrdi ėšimtom.  

– Tėkrā dėdėlē gers daktars, maluonos, linksmos, ruodlīvs. Aš jau ontra karta pas anou 

eito so skrondio, – čiolbiejė aulėnoku savininkė.  

– Je skrondė netorietumi, nė jiestė nerēktom, – atsėlėipė bokanuosis. 

Sijuonoutuosės sosėsžvalgė, bet nekrēpė diemesė.  

Kaliduoriou ėš vėina gala ė kėta vākščiuojė baltās kalatās muotrėškas. Vėina 

prakaukšiejė gelžėniems kolnims.  

– Žėimėškā segta, – ėškuošė bokanuosis. 

Vīrā garsē nosėžvėngė.  

Seselė, pravierusi doris, pakvėitė senuoli pas daktara. Netrokos ana pajiemusi senieli ož 

ronkas ė maluonē šnekindama novedė laiptās ė vėršo.  

Pakvėitė ė senotė. Ši neožėlga išejė puopierelēs nešėna.  

– A jau gavā repcikus? – paklausė jaunesniuojė.  

– Ne, ne vakalē, rēk neštė krauji, šlapėma ė šėrdėis radiograma pasėdarītė.  

Vīrā viel pagīviejė: 

– Ka anās metās dėrbau ont laivo, liuobam doutė radiogramas ė kronta kāp sekas 

žvejuotė.  

– No nepasakė muotrėškelė kardiuograma. Ėš kuo ėr joukaties, – pīkteliejė lėisuoji.  



Sogrīža senotė so kardiuograma. Kaimīnė ragėn, ka eito pas daktara be eilies, nes jau 

bova prisirinkės būrelis lėguonu.  

– Nier striuoka. Žėnts parveš so mašinelė. Marti ė darba nebeit, sied nomėi ont 

biuletenė.  

– Je ėlgā siedies – sotrins tou puopierieli, – posiau balso sošnėbždiejė vīrā.  

Po kėik laika ėš daktara išejė „muotrėška so skrondio“.  

– No tad biego, gal dar sospieso ont autuobusa.  

– Ont autuobusa nelėpk, sošalsi ė nokrisi, – viel lepteliejė bokanuosis.  

– Kuo če kabiniejis pri žuodiu! – pėktā sošokosi nubiega laiptās ė vėršo. 

 

 


