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Svetėmamė kraštė atsėdūros mumis užklump baisos ėlgesīs ėr graudulīs. Baisē 

žiauri melankuolėjė notver tėisē ož gėismēlės tumet, kumet mumis ėšduod ė palėikt bōvėi patīs 

artėmiausėjē draugā ar mīlėmėjē. Kas tuokart belėikt? Ėieškuotėis dvāsėnės atramuos svetimšālė 

ar svetėmšalės kliebie, nes kad ėr kuokiuos atšiauriuos natūras bebūtom žmuogos, be švelnōma 

negal ėlgā ėštorietė? Vėina tuokė sėtoacėjė ė ketėno papasakuotė. Ta bus žemaitės dažytuojės 

Mildas patėrtū jausmėniu audrū ėstuorėjė. 

Mildā keliuonė nu nuomojemas kveteras ligi norvega truobuos, katrou dažė, trōkdava 

gēra posadīni. Je važioutom so māšina, tektom norėitietė daugiau nei dešimti kiluometru i vėina 

posė, o piestiuoms – nie trijū kilometru žingsnēs neprimieroudava. Posontra kiluometra piedindava 

medēs apžielosė kalna pašuonie sominto tako, paskiau - tėltelio par sraunė akmėnouta opālė, pu tuo 

dar kiluometros vingiouta aksfalta jousta ligi nedėdėlė kaimālė, ėsprausta, ėt sūris slāstūs, tarp keliū 

kalnū atšlaimu. Nuorvegėška suoda sodārė pėnkė vėins nu kėta gana atuokē ėšsėbarstėi budinkā. 

Trīs ėš anū – baltė kāp so persīlio ėšvelieta bilizna, do – krovėnā rauduonė līg sokrešiejės veršė 

kraus. Milda maliavuojė vėina ėš tū baltūju budinku. Anā tas darbs bōva pri šėrdėis, nes nu mažėns 

baisē patėkdava balta maliava, o rauduonuos, jou labiau porporėnės – nekentė nie paveizietė. Tad 

dabarčiou džiaugies, kad ligi tuolėi nieks anuos nesomdė raudonā maliavuotė budinku. 

Ligi ožvakar dėinuos soderietūji budinka ana dāžė karto so sogīventėnio Vėrgio. 

Paskiau šės nei ėš šiuo, nei ėš tuo staigē jiemė ė pareiškė, kad sosėrāda kėtor geriesni darba, kad 

pakīriejė so Milda grumdītėis pu vėino stuogo ė vartaliuotėis vėinuo luovuo, kad ligi gīva kaula 

nubėngė anuos ėrzloms, priekaboms bei nuolatėnės dejuonės: kad spronds ėsmėlka, kad rōnkas gel 

ėš petiū. Sogīvėntinis sosėkruovė sāva monta i golpieli ėr ėšdardiejė sāva kelēs tuolīn i šiaurės 

vākarus, linkou Bergena. Tad Milda palėka be māšinas ė be kavalieriaus. Bet neėštėža. Pati 

dīvuojies sāva ėštvermė bei apnėkosio marmorėnio abejingomo. Miegėna štėktė, ar tik nebōva ė anā 

patē Virgis spiejės pakīrietė ož besaiki burbiejėma ė velnėška skūpoma. Uns oždėrbtus piningus 

laikīdava kėitā sospaudės sāva letenuo ė neleisdava draugē pri anū kėštė nagus. Pats ėsėvaizdāva 

esous ė anuos darbdavīs, ė ekanuoms, ė vėsū rēkalū tvarkītuos. Dėdėlė ožsėnaravuodava, je Milda 

ėšdrīsdava anam nuors posė balsa prīšās pakeltė.  

O dabā sovėsam kėts rēkals. Milda alpiejė nu laisvės gausōma... Nuors vėsa dėina 

vėina pati dažė lobas ėr nu nuolatėnė ožrėitėma spronds jauties līg būtom druotimis kiaurā parverts 

bei pri nogarkaulė aštrēs gelžėis kablēs prėkabints, nuors ausies be parstuojėma ūžė šimtā liektovu, 

o kuojės einont i žemė baksnuojė kāp medėnē mėitā, ana vėstėik ėšlėka kontėna. Be tuo, nuorvegā 

neleid somdėnems pardaug dībavuotėis, tad ėr Mildā bōva griežtā prėsakīta pu aštouniū darba 



valondū eitė nomėi ėlsietėis. Tēp darbdavē elgies ne ėš īpatinga rūpėnėmuos anou, o bėjuodamė, 

kad kaimīnā, būdamė nuognē pilietėškė, anū nepaskaržītom valdžē ož begiedėška nelegaliuos darba 

jieguos ėšnauduojėma. Dėltuo līgē pėnkta valonda vākara dažītuojė, šeimininku paraginta, leiduos 

piedintė nomėi. Nuors vėinā maliavuotė sėinas ė lobas bōva nuobuodē, nuotaika aukštīn kielė tas, 

kad dabā ana vėsus oždėrbtus piningus gaus pati tėisē i ronkas ė galies so anās elgtėis, kāp 

ožsėmėslėjusi. Nuors kvetēras nuoma vėinā kainous žiaurē brongē ėr smarkē somažins oždėrbtū 

piningū lėkuti, dielē tėkruosės laisvės ne gaila ėr nokėntietė. Diel tuokė dalīka nie vėina apiera 

neatruoda esonti par dėdėlė. 

Kumet aksfalta jousta, sokdamuos dėdėlio kompėno, ėšsėrėitė ligi pat srauniuosės 

kalnū opalės pakrontės, Milda sosėmėslėjė atsėsiestė pakelie ont pagriuovė šončiaus ėr pasėklausītė 

par akminis sraunē biegontė vondėnėis gorgiejėma. Opės sruovie konkoliāva kāp omžėnā katėlė 

verduos vondou. Muomėntās tiemijuos, kad ana vartaliuo dognė besėvaluojuntius kolalius līg 

kuokius žėrnius ar popas. Tas vondens šormoliavėms nejutiuoms sosėlīgėna so muotrėškas 

smagėnū garėnamās debeselēs. Ana, pati aple tou nevuožuodama, sosėtapatėna so kalnū opė ė 

tarītomės ėštėrpa anuos tekmie: 

„Vondou ledinis net paviezietė, o aš vėsa karšta plėiskunti kāp saulės onglės... Svėlst 

ėš vėdaus ronkas, svėlst kuojės, svėlst ėr pakaušis. Nuorės biegtė, liektė ėr nikumet, niekor 

nesostuotė... Nuorėčiau, kad muni kuoks nuors nepažīstams mėlžėns gintomės, o prėsėgėnės, kad 

sospaustom kliebie kāp nu periejėma lėzda nokelta vėštēlė ėr kas būtėnā pakotolioutom monėi 

žonda šiorkštēs, aštrēs neskostuos barzduos šerēs... Ne, ne, kuo aš blūdėjo nemėiguodama, tuo 

nerēk, pardaug ožsėsvajuojau. Tegu nieks monės negauda, tegu nieks sāva prėveiziejėmo ė rūpesnio 

mōnės nepavert nejodrio, maurās ožžielosio ožotekio... Aš eso opės, o vīrā tegu bus kūlalē, pru 

katrus aš praslīsio tekiedama līg pru toštė, nieka nereiškontė vėita... Kas gal patėkietė, kad jau 

praliekė keturiuolėka metu nu tuos dėinuos, kumet Paulios bōva muni pasėvadėnės pri Loubos opės 

pasėklausītė žilvitiu šniuokštėma? Gal ė dabā abodo būtoviau tebesėklausou tuos nepakartuojemas 

mozėkas?... Pati bovau ė tebeso dėl vėskuo kalta... Paulios mōn toukart pasėruodė esous pardaug 

ėštėžės ė līrėšks, dėltuo nevīrėšks... Tuoks vargo ar būtom apgīnės muni nu kieli pastuojusiu 

kolėgānu?.. Uns tik gražius eilieraštius temuokiejė dieliuotė ė daugiau nieka, vīrėškėnēms darbams 

atruodė par mėnks ė nevīkės. Ėr šēp vėsa laika atruodīdava kažkuoks keists, kāp būtom muolė 

jiedės. Nuors kou gali žėnuotė, juk muomėntās ė puoetā, sunkesnē biedā prėspaudos, pasėdāra 

dėdvīrēs, o raumėningė brėtvuonā tuokio pat meto kavuojės virpiedamė pliuorės krūmė... Kažė kou 

dėrbčiau, je dabā staigē ėš karklīna žalomuos priš muni ėšnėrtom geltuonsnapis Paulios ėš 

onkstībuosės jaunīstės pėivu? Negi biegčiau nu anuo? Gal nebiegčiau?.. Per daug eso novargusi ė 

valgītė baisē nuorės, gruobs gruoba rīn-neprarīn, vuo jieguos ni lašēlė neblėkėi. Ligi kveteras da net 

posontra kiluometra žėrgliuotė, o lėkės kēlė gabals vėsa laika i kalna vīniuojės... O kas notėktom, je 



dabarčiou prėgolčiau ont šuona ėr nosnausčiuo mėnka puosmieli? Gal snausdama 

nepliumpeteliečiau i vondėni?.. Vėita če nuošali, nieks neožtėktom mėigtontiuos... Ne, mėiguotė 

neapsėmuok. Tas būtom pardaug pavuojingā ė lėngvabūdėškā. Nuors aname opės krontė stuovontė 

mūra budinka longā senē ėšdaužītė ė durīs keverzuojės ė šuonus ėšvėrtosės, o vėdou nie gīvuos 

dvasės negirdietėis, negalio būtė spakaini, gal tėn monės tīkuo vikingū šmieklas ėr tik lauk, pakol 

pradiesio snaustė? O tumet ėš griuviesiu sėinu spruogiu it kuokėi kėrmėnā ėš vuobola pradies 

laukuon līstė truolē ėr, parbrėdėi opė, čiops muni tėisē ož kaltūna ėr nosėtėmps i slaptūsius sāva 

orvelius... Čia tau ne ramiuoji Skouda žemēlė, katruo bet kor laukūs prėgolės, gali drousē vėgadītėis 

nuors par vėsa dėina ėr nieka nebijuotėis. Nebent kuoks bimbals ar aklis atliektom ėr ėspėrtom i 

ožausi ar ė nuosė gāla... O če vėskas ontrēp... Če net vāsara šalta, tad bimbalū nie so lėktarna 

nerasi... Aplinkou vėin akminīs, žvėrblē ė varnas, net skrozdēlės lakstontiuos pu tako nesotėksi. 

Anuos par akminis neprasėorbėn gilīn i žemė, kor galietom sāva barakus statītėis... Tėik tuo, 

pasėlsinsio akis šēp ožsėmerkusi, nemėiguodama. Pamieginsio ėsėvaizdoutė, kad siedo ont Loubuos 

opės pakriaušės ėr tēp bėnt vaizduotie parkeliausio nomėi... O paskiau kelsious ėš snaudolė ėr 

kleišiuosio tuoliau i sāva čiuonīkštė pastuogė. Parējusi ėšsėvėrsio makaruonu sriobelės ė šliorpsio 

anou i vėdo, ožsėkousdama dounelė ėr džiuovintas mēsuos druožleliems. Gerā, kad māma anū 

monėi i tašė gīva biesa  prėkruovė. Gerā ė tas, kad Virgis pagaliaus prapoulė ėš monuojė gīvēnėma. 

Dabā mesuos atsargū ėlgesnem laikou ožteksio... Vakarė eisio ož truobuos gāla i kalna atšlaima 

pasėskintė rūgštīniu, rītuo anas ožsėplikīsio. Va tik bulviu nedaug belėkėi. Reikietom pataupītė... 

Et, korėms galams džiuovėno smaginis, nebipaslenko galvuotė. Verčiau klausīsious kou vondėnielis 

pliaušk, lėižuvi i kolalius paplakdams, ničnieka nebgalvuosio, tego ėšsėvalėj krāmė nu skīstalū 

mintiū...“ 

Milda pasėriemė snokiaus galieli ont sonertū bei par alkūnės solėnktū ronku ė 

ožsėmerkė. Vondėns čiurliejėms širdi gluostė gaivė viesa, katra kiaurā parsmelkė vėsa kūna nu 

pakaušė ligi papadiū. Siedontiajē pasėdarė lėngvo lėngvo. Atruodė, jog nebōva juokiuos darba 

dėinos ėr bematont vėsos gīvenėms vėrta nesėbėngontė omžėnuos palaimas akėmėrka. Tou pat 

meto nu kalna posės tėltelio link didiuojė kēlė, sportėnio žingsnelio paspragčiuodams, artėnuos 

aukšts, galinga kūna sudiejėma joudaplaukis bei joudaakis vīrėšks. Uns, žėngdams tėltelio, 

pastebiejė apatiuo opės pakriaušie berīmontė ontruos jaunīstės prėeigu solaukosė geltuonplaukė 

muotrėška. Anuos aptaki ė ruomi puovīza prėvertė neramē krustelietė sportoujontė vīrėška širdi: 

„Če ta pati, ta pati gražiuoji geltuonplaukė... Aš anou rego jau ontra karta. Juk ana 

vakar vakarė kalnū kelioko praējė pru pat muna nuosi tarsi apdujusi, aplinkou savės nieka 

nematīdama, akīs balkšvuom drumzliem apėjosės, lūpas sustingėi it plastėkėnės manekēnės šīpsena. 

Kad ėr nejaukē tumet ana atroudė, vės dėltuo ėš karta širdi patraukė ont petiū bangeliems ožkrėtėi 

anuos minkštė ėr papūrė plaukā... Kažėn ar anėi natūralē, ėš savės geltuonė, ar dažītė? Bet kuoks gi 



skėrtoms? Svarbo kad švėisė, o anuos figūra nuors ė aptaki, bet vės da grakšti. Tegu, leisdamuos 

pakalniou, nekraipīdama ožpakalioka praējė pruo šali, vės vėin anuos eigastės jauties esonti 

nesovaidinta - savaimėnė viliuonė. Ne ējė, o plauktėnuos plaukė. Ana tėkriausē ne mūsėškė, o 

emigrantė ėš užjūrė, latvė a lietōvė, nes mūsėškės muotrėškas neatruoda tuokės dailės ėr tēp grakštē 

nemuok vakščiuotė... Mūsėškės – maktingas, ūkėškas, dėdkrūtės, stombronkės, platiū petiū ė dar 

platesniū klubu. Tėkras gimdīma staklės, o ne žavės nomū gražuolės fiejės... Mon kel baimė tas, 

kou dabā rego... Negi paslaptingāje gražuolē pasėdārė prastā ont šėrdėis, kad sied kakta 

pasėriemusi? Gal sosėpīka so sāva vīro a draugo, gal ožsėmėslėjė sau gāla pasėdėrbtė? O gal aš kāp 

tik būsio anuos ėšgelbietuos? Sogražinsio anou ėš Nevėltėis jūras i Vėltėis pakrontė!?... Prėeisio 

atsargē ėš nōgaras posės, kad nešgousdinčiuo? Būsio ramos kāp belgs ė švelnos kāp triušis... 

Abejingā praeitė pruo šāli tėkrā neistėngsio, dėdėlē jau daili ta muotrėška. Nesvietėškā mon rūp 

sosėpažintė so svetėmšalė, nes savėškės meškas jau senē skersā gerklies stuov... Et, kas bus, tas, 

sorėzėkousio!“.  

Vīrėšks ėš lieta, kad neėšbaidītom geltuonplaukės, prėtīkėna pri pat anuos ožnogārė ė 

stabteliejė, pu tuo kronkšteliejė ėr, somėzgės ėš jaudolė, ožkėmosio balso pasėsveikėna trumpo 

nuorvegėško „hei“. Milda šuokuos i kuojės it verdontio vondėnio notvėlkīta.. Atsėsokusi šalėmās 

pamatė draugėškā besėšīpsonti trisdešimtmieti vīrėška. Ana minties nejutiuom nosėstebiejė, kad 

nepažīstamāsis pasėruodė neėšpasakītā panašos i anuos ėsėvaizdoutus vikingus. Napažīstamuojė 

kakta bōva plati, snokė riems kvadratinis, ševeliūra jouda it sābala kailis ėr sosėbangavusi, ont petiū 

pasėkluojusi. Pasnukīs švarē nogrondīts so brėtva. Betrūka tik ragouta šalma ont pakaušė 

ožmaukšlintė. Milda dailē prasėšėipė, netīčiuom blīksteliejos palīgėnėmou: „vikings ėr vaidėlotė“. 

Vīrėšks, pastebiejės šīpsenuos šešieli ont nepažīstamuosės lūpu kertieliu, ėsėdrousėna, ėštėisė anā 

ronka ė prėsėstātė, pagarbē kinkteliedams galva: 

– Ole Martin!  

– Milda, – mandagē linkteliejė galva geltuonplaukė. 

Šiou gesto ėr bėngies rėšlėsis puoruos dialuogs. Milda norvegu ė anglu kalbū kratėnio 

miegėna paaiškintė, jog šiuos šalėis kalba sopront posietėnā, bet pati rokoutėis nedrēs, giedėnas 

galėmū tarėma klaidū. Ole Martins irgi neblizgiejo anglu kalbuos žėniuoms. Uns vargās ne galās 

ėsėgodrėna posiau žuodēs, posiau gestās pažertė Mildā kuomplimėnta, kad ana īr neėšpasakītā daili, 

kad anam gīvenėmė da nebōva tekėi tuokiuos nuostabiuos muoterėis sotėktė. Nu šiuos panėgirėkas 

tėrādas kuolėjamuoji vuos nesosėtūpė ėš maluonōma. Ana ėš vikingu palėkuonė akiū ėšskaitė 

betrīkštonti nepamalouta sosėžaviejėma ėr tou pat meto pajota, kāp ėškaita pablīškėi anuos žondā. 

Ana miegėna atviedintė bekėlstontė aistra ėr jiemė savi derglavuotė paskotėnēs žuodēs: 

„Kou to, dorna buobēlė, dirbi!? Liaukės blūstė! Kažkuoks nepažīstams nuorvegs 

pasmailėna lėižuvi, vuo to jau ėr paleidā vondėnis! Kou to žėnā, kas uns? Gal uns kuoks 



mergininks, meilės smagumu ėiškuotuos, emėgrantiu tvėrkintuos, vuo anuo žmuona šiou meto 

viena pati so trimis vakās nomėi palėkusi dībavuojės, anus čiūčioun – liūlioun ė net nenojaut, kou 

anuos ėšrinktāsis, paopēs besėbastīdams, ėšdarinie?“ Kad ėr kāp ardies duoruovinguoji sāžėnė, 

vėdėnė balsa kelamė prėkštā mitrē ėšsėsklaidė kāp tas eilieraštė dūms, blaškuoms viejė. Milda 

slaptiuoms akėis kertelė tuoliaus tīriniejė nuorvega abruozdieli ė niekāp negaliejė atmintė, ar kumet 

nuors onkstiau bōva anou matiusi. Ole Martins, līg būtom perpratės svetėmšālės mintis, miegėna 

anā pasėteisintė, aiškindams, kad anam baisē patink sportoutė, kad kuožna miela dėinēlė greito 

žingsnio stėngas nožīgioutė bėnt pu dešimti kiluometru kalnās ėr pakalniem. Uns da pasėkuolėjė, 

kad tarp patinkontiū dalīku papol ė važėniejėmuos kalnū dvėratio. Paskiau pasėterāva, kou Milda 

veik Brumundalė apīlinkies. Ši vargās ne galās sogebėjo paaiškintė smalsuoliou, jog i šius kraštus 

atsėbaladuojė ėš Lietovuos ė dėrb dažītuojė. Naujėsis anuos pažīstams nosėstebiejė, kad tuoki trapi 

būtībė vėina pati sogeb dėrbtė nuognē  sunki darba ėr, teik daug vargdama, da sōgeb žvalē 

atruodītė. 

Milda, pabūgusi, kad par daug ėšsėliurškiejė svetėmam žmuogou, mitrē stuojuos nu 

sliesniuos pakrontės ė šnekintuojou davė soprāstė, kad nebtor daugiau laika so anou gaištė, nes 

tujaus pat tor keliautė i sāva nuomuojema būsta. Ole Martins ėš pradiū nosėmėnė, paleida lūpa, bet 

paskiau sosėtėmpė ė pasėsiūlė Milda palīdietė, tikiedamuos dar bėnt dešimti mėnotu pabūtė šalėp 

naujuosės pažīstamas. Bet ta nesėdavė līdama ė tekėnuom pasėleida tėisē i kalna, nuorėdama kou 

tuoliau ož nōgaras palėktė nepažīstamūji nuorvega. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Pu pėrmuosės „vaidėlotės ėr vikinga“ pažintėis praējė dvė dėinas. Ole Martins, 

notaikės pruoga, pastuojė Mildā kieli, kumet ana vakarė ėš sāva darba trepsiejė nomėi. Šiou karta 

vīrėšks bōva atkakliesnis. Uns trumpā prėstuojė pri naujuosės pažīstamas, ėšsėteirāva, kėik ši 

alguos gaunonti ėš darbdavė. Sožėnuojės sōma, pasiūlėjė anā dvėgobā didiesni oždarbi. Da prėdūrė, 

kad jeigu Milda dėrbs pas anou, anā tėkrā nebrēks nuomuotėis pastuogės, nes galies gīventė tamė 

patemė nomė, katrou dažīs. Paskiau ožsėmėnė, kad anuo atuostuogu nomielis īr ož puoruos šimtu 

kiluometru nu Brumundalė, netuolėi Uosla esontiuo Šiaurės jūras īlonkas salelie. Milda tuoks 

duosnus ė netgi ruomantėšks pasiūlėjėms smarkē soduomėna, nes anā vėsumet patėkdava nu kranta 

veizietėis i akmėnėnės saleles Šiaurės jūras fiordūs.. O ėlgāsis Mjuosa ežers per kelis metus anā jau 

bōva nosėbuodės, nes pardaug ramos, taikos ė nejodros. Tad Ole Martina pasiūlėjėms darboutėis ė 

gīventė dėdėlē mažuo salelie dažītuojē bōva pardaug viliuojous, kad anuo atsėžegnuotom, dėltuo 

Milda nosprėndė sorizėkoutė. Aiško, būdama žemaitėškas natūras, pėrmiaus ožbėngė pradieta darba 

ėr tik paskiau leiduos naujuojė drauga vežama pri Šiaurės jūras i anuo atuostuogu nomieli. 

Salelė nu kronta bōva nutuolusi par posontra kiluometra. Tad so katerio anou 

prėplaukė netrokėi nie dvėdešimtėis mėnotu. Plaukont laivieli bangas vietrėjė i vėsus pašalius, kor 



tėk ožsėmėslėjosės. Anū porslā tėška ont plaukieju kaktū, nuosiu, žondū, smelkies par drabužius 

tėisē pri plėka kūna. Vėrš vondėnėis staigēs šuorās balškies sūrs vies ė sāvōjo aštromo par nenuora 

vertė šėiptėis katerė keleivius. 

Nuors ė nejauki pasėtaikė keliuonė jūras kalnās ėr pakalniem, Mildas truoškėmā 

ėšsėpėldė so kalno. Ana mėslėjė, jog sala bus pėlka, vėin ėš plėka akmenėis bangū ėšskaptouta, 

vėituoms pamarginta apsėnešosė žalvarė spalvuos kerpiems ė pablīškosės žuolėis stėibelēs. Bet 

vuos tik prėplaukė artiau, patīrė, kad saluo nimaž netrūkst žalumuos. Anuos pakronties tarp beržū ė 

ēpušiu ėsėspraudėi kīšuojė aukštė, ligi pat žmogaus bombas gāla ėšaugėi papartē, katrūs ė 

paugosem žmuogou būtom bovėi nesunkē pasėkavuotė.. Ož puoruos šimtū metru aukštiausiuo 

saluos vėituo ont tomsē roduos plīnaukštės – patemė vėdorie tarp rīškē žaliuos augmėnėjės ėr 

blonkiuos akmėnū pėlkomuos ėšdėdē pasėkielusi švītiejė balta truobēlė so platė terasa i jūras 

platomuos pōsė. Tėn tuolomuo, kor jūra sosėbieg so dongo, tėisē i vondėni leiduos lėisuos varškies 

spalvuos saulė, vėsa ūkanuoms apsėguobusi, skelbė apie artiejontė baltuosės naktėis pradžė. Aki 

stolbėnous vaizdelis, veizontėis ėš terāsas i žemės pakrašti ožbriežunti korizonta, smarkē sošiorpėna 

mergelkas širdi. Ėšplėkintas ligi alkūniu anuos ronkas nukluojė žosėis skūruos šiurpis. Vaizdū 

dėdībės apstolbinta Milda pasėjota esonti mažesnė ož droskas trupinieli besiritiniejunti ont stāla 

platībės ėr jauties kāp nu vėsa pasaulė i čīščio atskėrta nosėdiejielė. Dėltuo, pėrma īspūdė staigē 

prėbluokšta, sosėrėitė i kamūlieli līg jauns ežielis, atsėdūrės ont kēlė vėdorė prīšās velniuonėška 

dėdōma vėsoreigiaus tekini, ėr baikštē laukė kas tuoliau diesės. 

Ole Martins pagluostė Mildā pieti ėr tīluoms pasėtraukė i kėta kombari. Nenuoriejė 

atruodītė ikīros a pardaug atkaklos, stengies, kad svetie pamaželēs prėsėjaukintom naujuo vėituo. 

Tuoks anuo elgesīs greitā papėrka Mildas sėmpatėjės. Ana pu keliū mėnotu patrepsiejėma ont vėitas 

paskiau liuovies panėkoutė, sovėsam atsėpalaidāva ė noējė truopniau apveizietė kėtū budinka 

kombariū, pasėduomautė, kor ė kuoki pluota rēks nomaliavuotė. Pu keliuolėkas mėnotu ūkėška 

bėndrāvėma so Ole Martino nejaukoms pasėtraukė šalėn. Zars tėisiuoginis bėndravėms padiejė 

ėveiktė ė svetėmuos kalbuos barjiera. Nuors dā jōta, ka norvegėškus žuodžius ėšsten so dėdėlio 

žemaitėško akcėnto, nebsėgiedėna šiuo trūkomēlė. O ėr naujėsis anuos draugs, nuoriedams ėtėktė 

svetėmšalē gražuolē, miegėna ėšmīktė vėina kėta žuodieli žemaitėškā. Abodoms kalbinis 

nemuokšėškoms anōdo da daugiaus soartėna, leida vės daugiau ė daugiau pasėtėkietė vėins kėto.  

Be tuo, abōdo ėšmuoka bėndrautė daugiau akim nei šnekuom, nes parprasdavo viens 

kėta ėš posės žvėlgsniaus. Žvėlgsniu kalba īr nuognē īpatinga, nes anā nerēk vertieju. Anuos švėisa 

ė jiega panaikėn bet kuokius sosvetėmiejėma barjierus. Žvilgsnis gal ė ožmoštė, ė i mėltus sotrintė, 

ė paniekintė, ė pagarbintė, ė pasmerktė, ė pagluostītė, ė meilės ugni pardoutė, ė ožjaustė, ė 

negailestingā parspietė, kad tau kėts žmuogos īr  palėkės tušti vėita. Burnuos kalba vėsa lāba tier tik 

žvėlgsnio parduodamu teigėniū kai koriu detāliu, smōlkmėnu patėkslėnėms, parīškėnėms. Tad 



Milda so Ole Martino kou tuoliau, tou daugiau ėšmuoka sosėrokoutė vėsuoms anū kūnu ė sielu 

pasiūlītuom priemuoniem. 

Vėina vākara, ka vėsa truobēlė ėš lauka posės ėr ėš vėdaus jau bōva parmaliavuota 

baltā, Milda siediejė mėgstamiausiuo vėituo – terasuo ont soupoujemas krasės ėsėtaisiusi ė 

veiziejuos i jūras tuolumū posė. Šiaurės vakarinis dongaus skliauts bōva ožkluots paniūrosēs, tomsē 

pėlkās debesimis, dėltuo īlonkas vondou atruodė līg būtom švėna prėpėlts. Viejė šiaušamū bangieliu 

kēteras pliauškiejė i pakrontės akminis. Pri truobēlės pašuonės augosės pošėis galūnie prėtūpusi 

posiau pasėdejoudama kronksiejė nošiurusi varna. Aplinka atruodė sluogi ėr ašaruota... 

Maliavuojėma darbā ožbėngtė. I anū vėita bruovies nežėnė, miegindama onštėktė, o kas bus toliau? 

Ar Mildā teks sosėkrautė rakibuolus ė trauktė ėš salēlės kėtor darba ėiškuotėis, ar vės dėltuo notėks 

kažkas nelaukta ė tou patio maluonaus? I nežėnuomībės peršamus klausėmus vės nebōva kam 

atsakītė, nes Milda truobelie tebkaraliāva vėina. Ole Martins nu pat rīta mēta ėšplaukė i žemīna. 

Suostėnie tvarkė biznė rēkalus ėr vės negrīža. Dėltuo Milda, anuo nomūs vėina pati ė be darba 

palėkusi, jauties baisē nejaukē, līg triušielis, oždarīts so šonio vėinuo būduo.  

Nu korizonta lėnėjės ligi nomēlė terāsas atplevēna skanē sūros paslaptingu tuoliū 

smuoks, bet vaidėlotē nebibōva so kou leistėis keliautė tėn, ėš kor atsėsmelkė tuoji vėliuonė. Salelie 

ėlguokā ožsėbovusi muotrėška līgo ė truoška laisvės, bet tou patio anuos ė baikštėjuos. Nervus bādė 

abejuonės: „O kas notėks tumet, kumet Ole Martins ėsvadins muni i laivieli ė noplokdīs atgal i 

žemīna, o tėnās, palinkiejės sekmies, apsėsoks ė sogrīš atgal i sāva atuostuogu truobēlė saluo vėins 

pats? Šlīkštesnės būsenas, musintās, negalietom būtė? Anei prėrėšta, anei paleista. Tievā tuolėi ož 

jūru, patīs vuos sodor gāla so galo. O če – svetėmamė kraštė sogīventinis begiedėškā ėšdavė, 

naujėsis draugs kol kas materialē ožtėkrintas ateitėis garantiju nepasiūluojė. Daug nesėdīvuočiau, je 

Ole Martins, nesolaukės ėš monės kūnėšku saldōmu kāp padiekuos ož darba, mandagē atėdarīs 

lauka duris ė atsėsveikins. Be rēkala nemiegėnau sosėtaikintė so Vėrgiu, gal dabar gīvenčiau 

spakainiau, mažiau rėzėkoudama. Argi protinga muotrėška svetėmšalēs pasėtėkietom daugiau kāp 

savėškēs? Dievė, būk gers, neapleisk monės, nedouk kėtėms skriaustė.“ 

Tik po vėdornaktė Ole Martins parplaukė atgal i sāla. Milda jau senē guliejė ė kėitā 

mėiguojė sāva kombarelie. Ėšgėrdusi sogrīžusiuojė žingsnius ana soklōsa, diel vėsa pėkta 

ožsėtraukė ontkluodė ont galvuos, palėkdama ėš pu anuos laukuon išlindosės kuojės. Tuoki 

kuomėška vaizdieli ėr pamātė naujėsis anuos darbdavīs, kumet, trumpā pabaladuojės i duris, posiau 

šuonās ėsliougė i Mildas mėigtamūji. Veinuo rōnkuo uns laikė posbotelkė nuorvegėškas baltākės, 

varītas ėš bolviu ėr pagardintas krapās bei vuožkos pėina sūri, o kėtuo – apvītusiu lauka kvietku 

buntieli. Lauktovės uns padiejė ont stāla ėr, atējės pri luovas, stabteliejė. Stuoviejė gal mėnōta, gal 

daugiau. Nieka nesākė, tik tonkē ė baisē karštā alsāva. Milda, ėšgėrdusi Ole Martina atuodūsius, 

liuovies vaidintė mėigtontė ė kīšteliejė smaila nuosēlė ėš pu ontkluodės. Kavalierios tebsėlaikė 



nedrousē. Stuovėjė līg ėš mēdė ėšdruožts švėnts Jurgis pakelie ė miegėna sočiauptė nevaliuom 

atsėvėiposės lūpas. Milda palėngvelēs atsėkrātė laukėnės baimės, bet vės da nedrousi nodelbė 

žvilgsni i sāva kuoju pėrštus, atsėsiesdama ont luovas kraštēlė. Toukart šalėp ont luovas kertēlės 

ėsėtaisė ė Ole Martins. Kėik patīliejėi abodo paskiau persieda pri stāla.  

Pasėsėdiejėms pri kukliū vaišiu patėikmēnės bėngies lėngvo apsvaigėmo ė artėmesnė 

abodoms pažintė luovuo. Kūnā atėtėka vėins kėta, kāp štink kirvis kuota, tad meilės gėismelė abōdo 

palėka kōntėnė. Saulelē patekiejos, kumet anōdo atsėbōda pu audringas naktėis, roužavuos abōdo 

līg elektras sruovies tompuomė, nepratardamė vėins ontram ni žuodė. Kuožnos minties taries pats 

so savėm. Anodoms monuologā tarposavie vėins no kėta smarkē skīries sāva torėnio.  

Milda vės nedrīsa prėpažintė, kad ėš rimtūju krėta i aki vikingu palėkuoniou ėr 

padvejuodama minties vės tėik kūrė planus, kāp, jegu vėskas sosėklostīs palonkē, jimsės 

gaspaduorautė atuostuogu truobelie bei aplink anou: kuokės kvietkas dėigs, kuokės kompuozicėjės 

kors ėš sausū ė rīškiuoms spalvuoms nomaliavuotu sausū miediu šakū, kāp sāva naujojė meilė 

penies kogelio, viedarās ar kleckās, kāp rītmetēs žadindama kasīs anam nōgara, vuo kumet anam 

šėrdės apeis nu suotė maista ė puonėška gīvenėma, atgaivins anou žemaitėška cėbolīnė. 

Ole Martinas tou štruopo savės teravuos, ar ne par grobos pasėruodė besous trapē 

pabaltėjietē, a vīrėška gražōma anam neprėtrūka, ar ana patėks anuo tievams, ar uns patėks anuos 

tievams, a būsėmuoji draugė tonkē nuories lonkītėis sāva gimtėnie, a po kuriuo laika ana nepalėks 

tuoki pat atšiauri ė grubi, kāp anuo buvusi žumona. 

O abodom, priš bėngont mūčītė smagėnėnės ė priš ėštaront pėrmūsius rītmetėnė 

pasėlabėnėma žuodius, kėla vuos ne vėins ė tas pats klausėms... Mildā: „Kas bus vedoms kūdikis, 

jei tuokė solauksiau – nuorvegs a žemaitis?“ Ole Martinou: „Kas bus vedoms kūdikis, ka anuo 

solauksiau – nuorvegs a pabaltijietis?“ Klausėms bōva tuoks nepatuogos, kad anōdo nei luovuo 

guliedamė, nei paskiau atsėkielėi nedrīsa anuo ėštartė balso. 

Tēp prasėdiejė pėrmuoji tėkruoji bėndra anodoms gīvenėma dėina. Pu mienesė Ole 

Martins Milda sopažindėna so sāva tievās. Pu posmetė Milda būsėmūji vīra atsėvežė i Skouda 

krašta paruodītė sāva tievams ė bruolātiou. Dar pu posmetė muotrėška pasėjota esunti nebvėina... 

Bet ligi tuo laika abōdo būsėmėjē tievā vės da tēp ėr nebōva ėšsėaiškėnėi, o kas gi pu galās bus 

anodoms kūdikis, atsėradės ėš bėndra vikingu ė kuršiu vaidėlotiu palėkuoniu kraujė lāša. O ėr anam 

gėmos i šiou klausėma nebōva atsakīta. Gėmė sūnos, katrou pakrėkštėjė Juona Eisteina vardo. 

Mažīlis, solaukės trijū metieliu, jau rokavuos maišīta Lietovuos žemaitiu ė Norvegėjės bukmuola 

tarmė. Gal tik tumet, kumet ožaugs, uns pats sogebies atsakītė i klausėma, o kas gi, pu šimts 

paibeliu īr uns pats, ėr kas bebus anuo patėis vakā, jegu anus pagėmdītom Uzurpaduora, kėlosi ėš 

Meksikas? 

 


