
Vīrā ėiškuojė auksa 

Nieks nepastebiejė, ka trīs tomsė, susikoprėnė siluetā tīle nuslinka patuorio pagal 

suodna ī užreji. Valondelė pasiklausė, vėišniems užžielusio pagriuoviu vīrā nupiedėna lig žardū. Če 

susibūrė ėlgā šnibždiejuos, taries. Isitėkėnė, kad aplinkou vėskas nurėma, vīra parūkė ėr atsarge 

iemies darba.  

Vėrš senuojė Paloknės kaima pakėla švėisi pėlnatės ėr ont atviesosės žuolies sublizgiejė 

rasa. Naktėis tīla drumstė tik dėrbontiū vīru alsavėms ėr luopėtū derkšiejėms, ėr vėns kėts posbalsio 

ištarts žuodis.  

Doubie giliejė ėr platiejė, vīru kaktas sudrieka nu prakaita, bet juokė žėnkla, kad če būtu 

užkastė piningā nebova.  

Susiedė ont iškastuos doubies krašta, vīrā tīle taries. Nejaugė nebūto radė tėkruosės 

vėitas? Negal būtė! Jug anou gera isidiemiejė senāsis Gėrdžiūns, vėsū „narininko“ vadėnams, nes ons 

platiuo apīlinkie garsiejė sava sugebiejėmo gīdītė sergontius gaspaduoriu gīvuolius ė patius 

šeimininkus, je korēm iš anū išsinarindava ronka ar niksteriedava kuojė. Ons pats ne karta esos matės 

šiuo vėituo naktimis žuoraujėntė ognelė ėr šuokiniejont balta vuoškelė. Narininks ėr atsivedė šinakti 

če sava susieda Siruti ėr iš Mažuosės Paloknės sava gėmėnaiti Gėrdžiūna.  

Paėlsiejė vīrā viel sukėla. Pavakščiuojė pagal sena griuovi, atmieravėi žingsnes nu žardū 

lig sena ousė, iemė smaigsītė žemė ėlgo gelžėnio vėrbo. Gal če, vuo gal če?..  

Vėinuo vėituo gelžės atsiriemė ī kažkou kėita. Stukteliejė dar karta – tėkrā kažkas īr! 

Atsargē ištraukės smaigsti senāsis narininks ousta anuo žemieta gala.  

– Dėlkuo tēp? – klaus Sirutis.  

– Jego akmou, tad gelžės kvepies akmėnio, aiškėn senāsis, – vuo je poudielis ā kuoks 

katėls, ta nieka neužousi!  

– Mondros biesos...  

– Nekeikės pri pinigū... Dar pasitrauks...  

– No kou kvep?..  

– Ruoduos ka...  

Bet če vīru šnibždėsi nutraukė netuolėmamė Grėgalauskė beržīnelie pasigėrdės keists 

triukšmos. Vėsė suklosa. Aiškē gėrdiejuos eržėla kanuopu bėldesīs ėr lėnciūga žvongiejėms. Vīrā 

skobėnā pasitraukė ī miediu šešieli ėr iš tomsuos akīlā stebiejė mienolė nušvėista beržīna.  



Kanuopu bėlsnuojėms artie. Bėld žemė ė šnar krūmā. Vīru ronkas tvėrtā laika luopėtū 

kuotus, vuo kaktas viel sudriekst. Eržėls lek zuovėda, sunkos lėnciūgs žvong, atsitrėnkdams ī 

akmėnius. Jau atruoda, isiotės givuolīs užlieks ont apstolbusiu vīru ėr sutrīps anus sava stipriuoms 

kuojuoms.  

Bet eržėls sustuo. Tik gėrdietė anuo sunkos šniuopštavėms ėr brėzgėla žvongsiejėms. 

Vīrā stuov, līg droskas štolpās pavėrtė, ėr bijuos ė pažvelgtė vėns ī kėta. Givuolīs staigē viel šuoktelie 

iš vėitas, išnėrst iš krūmu ī mienesėinas nušvėista lauka ėr līg viesols pralek pru apstolbusius vīrus. 

Vėsė gerā matė joudus blėzgontius anuo šuonus, ėlgus plevėnontius kartius ė platė balta kakta. Bet 

keistiausē atruodė ont žėrga siedontis raituorius. Ons prisiglaudės pri arklė spronda, kolniems dauža 

anuo šuonus ė žvelg ī vīrus pėktuoms akims. Viel sužvong sunkos lėnciūgs, su kuriou atruoda surėštas 

raituoriaus ronkas. „Cha, cha, cha!“ nuaidiejė klaikus raituoriaus jouks, kurin užsluopėn krūmu 

šnaresīs ėr kanuopu bildesīs.  

Raituorius dinga tēp pat staigē kāp ėr atsėrada. Aplinkou viel stuojė naktėis tīla ėr 

ramībė, bet vīrā dar ėlgā stuoviejė nejudiedamė, išsigondė ėr sumėšė.  

Vuo jūs, rūpužuokā nevierijuot, kad šmiekloujės, pėrmāsis tīla nutraukė senāsis 

Gėrdžiūna. Sėrutis anam nuoriejė kažkou sakītė, bet nu suoduos posės atklīda gaidė gėiduojėms. Vīrā 

susižvalgė, nusišloustė kaktas, susirinka sava nuočīnas ėr eilelė nužingsniava Grėgalauskė nomū 

linkou.  

– Šiuo vėituo užkasta ėr, matīt, užkeikta auksa ėiškuotė nebier pažītkas. Ons, pasivertės 

raituoriu, nubėldiejė kažkor link Paloknės mara kapaliu – aiškėna senāsis vīrielis sava bėndrininkams, 

kā anėi suējė ī Grėgalauskė truoba.  

Vedo so šeimininko siedau „geruojie truobuo“ vuo pru pravėras duris gėrdau 

išsigondusiu vīru kalbas ėr kumstēs užsispaudam bornas, kad nesusijouktomem. Jug tas „eržėls“ – 

paprasts Grėgalauskė bieroks, korem ont kaktuos, po brėzgėlu buvuom užrėšė balta koskelė. Vuo 

raituorius – ta aš. Muni Grėgalauskis Juons pamuokė ėr paruošės išleida aplėnkėnio kelelio, padėrvēs, 

kad pagondinčiuo tus auksa piningū kasiejus. Juons iš onksta žėnuojė, kad šinakti eis anū ėiškuotė.  

– Gerā, – saka mon Grėgalauskis, – gerā pasisekė. – Tegol neišnīnkst senūju suodū 

papruotē ė legėndas... 

 


