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Apkartės medos (nuovelė) 

Sakuoma, ka pavasari ne tik katėnams, bet ė žmuonėms pakėlst nuors pradietė laistītėis 

gīvībės siekluoms. Katėnams šėik tėik sunkiau īr atpažintė pargrīžtontės saulelės valdžė, nes anėi 

ėštėsus mayus neėšsėvelk ėš kailėnieliu. 

Žmuonėms, īpač muotrėškajē anū posē – kėts rēkals. Muotrėškas iš pu žėimuos ėšsėrėt 

ėš kailiu, pakeisdamas stuora drabuži lėngva kap blezdingelės liekėms jopele. Ne vėins vīriškielis, ė 

anas veiziedamuos, pamaželēs praded kraustītėis ėš pruota. 

Pakol žmonelē būn jaunė ė da nier sopončioutė bėndra lėzdelė pontēs, pavasarinis anū 

žaimuojiemuos īr laikuoms ėprasto dalyko. Bet vuos tiktas vīrėšks a muotrėška taikuos neštė skodorus 

ėš vėina ė kėta lizdieli, tujaus prasėded nuožmi biegliaus medžiuoklė, katruo varuovū vaidminis 

atlėikt artėmiausėje draugā. 

Ka ė kap graudē bieglē prašītomės sopratėma ė ožjautėma, bet kuoks miegėnėms ėš 

naujė pasaldintė pradiejusi apkarst meilės medo laikuoms baisio grieko, katras ėš pašaknū kert 

duoruovėnē vėsuomenės sveikatā. 

Vuo ėš kėtuos posės veizont, patius kėitiausius sovaržīmus garbėnontiu cīptdavatkiu 

šaukuojėms ė skaistuoliu pasmerkėms ne vėsus ėšbaida. Tarps nu tarpa atsėrond avantiūrėstu, katrėi 

klausa tik sava kraujė, vuo ne svetėmūju lėižovė. Musintās, nuors laisvā palaigītė īr būdings vėsā 

žmuoniu padermē. Tiktās bailesnėjē špuosus kret slapčioms, vuo drousesnėjē ė ogni pol statė kramė. 

Vuo a par didili būri žmuoniu pasėtaika ė tuokiu mondriu, katrėi par vėsa miela gīvenėmieli kas 

pavasari sogeb ėš naujė pamėltė vėina ė tou pati žmuogo ė tēp ėšvengtė neėštėkėmībės, muokslos da 

nier nostatėis. 

Muokslos nepasirūpėna ėšaiškintė ė tuo, kas pėrmasis somėslėjė taisīklės, nomatontės, 

kad vīrs vėsa laika prėvala gīventė tiktās su vėina muotrėška. Vuo gal tuoki sovuožuojėma noliemė 

paprasta smolkmėnelė, kad dvėjou, tik vėinuo puoruo gīvenont, lėngviau ėsėpareiguotė ožaugintė 

gėmėnės kraujė atšaka, katra garantous ėsėvaizdoujema omžėnoma? 

Žmuogaus galvelie vėsuokiausiu mintiu apsėlonka, bet Alis Vaišnuors nedraskė sava 

smagėnėnės fėluosuofėškuoms nesamuoniems. Uns jiemė ė ėsėkliuopėna ė dvėdešimt metieliu ož 

savė jaunesnė dvėkuojė stėrnelė. Ka nomėi vėina palėkta gaspadėnė pradies altaravuotėis – nejiemė 

ė galva. Mėslėjuos pareiga atlėkės – sava doktėrelė Milda paaugėneis ė aukštū muokslu kromsnuotė 

ė Klaipieda ėšleidėis. 

Kap ė vėsomet, diel Aliaus pablūdėma bova kalts pavasaris. Vuos tiktās tas begiediu 

patruons ėposiejė, be paliavuos spruogindams miediu pomporelius, Alis ožmėrša, ka vakarās rēk eitė 

nomėi. Anuo žmonelė Bėrota nebėšmanė, kuo gruobtėis, ka vīra ėšlaikītom pri sava luovas prėrėšosi. 



Solaukusi pu dviju a triju dėinu gastruoliu nomėi parvingiavosė gaspaduoriaus, pradiedava anou 

deblītė ne tiktās žemaitėškuoms, bet ė rosėškuoms blevīzguoms. Bet tas kap ožčeriets, nekreipė nie 

mėnkiausė diemesė ė žmuonuos derglavuojėmus. Kol ta unt anuo kabiniedava keiksmu karuolius, 

uns be nervu, kap mėita ėrėjės, paleisdava ė karšta pėtelnė unt kresnū kelis kiaušėnius, paskiau par 

kelės mėnotas sorėtėndava nespiejosė atviestė kiaušėnīnė i skrondi, skanē nosėraugiedava ė, 

ontsigierės šalta vondėns so rauduonūju ašuokliu ougīnė, kap niekor nieka ėšspūdindava i sava 

darbieli. Tuokiu šaltu nervu anam galiejē tik pavīdietė. 

Kou saulelė aukštiau pasikeldava ė dongo, tuo retiau Alis bepasiruodīdava nomėi. Vėina 

šeštadėini, ka Bėrota, karto so dokrelė Milda, parejė nomėi ėš torgaus, gastruolierio rada beknarkunti 

unt suopkas pakrėtusi. Pūtė sau i oustus kap aniuolielis ė čekšnuojė so lėižovio lig sapnie lašėniu 

brīza bežīsdams. Anuo apvali morzuoka bova nokluojėi stombė prakaita lašā. 

Tuo prakaita žvėlgiejėms ė dvuoks baisē ožerzėna Bėrota. Ana pasigruobė ėš kreželiaus 

soltinga sėlkė, katrou pėrka torgou, ė ožvažiava tuo nekalta žovelė sava vīrou par stuoras, vaikėškā 

papūstas veplas. Alis par mėigus bondė apsigintė nu sėlkiu lītaus, bet gava da vėina karta par zūbus. 

Šiou karta sėlkės žiauna kliodė anam nuosės galieli. 

Mėigalis šuokuos nu suopkas ė priš pat savi pamatė pasiotėma sokraipīta sava patiuos 

abruozdieli. Bėrotas akīs bova ėšsėveržosės vuos ne unt kaktuos, plaukā pasėšiaušė ė statė kap puova 

oudėga, žondā rauduonās pliemās ėšmoštė. „Tėkra pospruotė... Da ožmoš, kap aš so tuokė bestėjė 

sogebiejau ėškintietė daugiau kap dvėdešimt metu?“ – pamėslėjė Alis. Tou akėmėrka Bėrota driebė 

sėlkė unt grindu ė, klīkdama kap paklaikusi varna, jiemė sava skiautās delnās talžītė vīrou žondus. 

– Kuili nelaimings, ožmošo! 

– Raminkės, kūtvala! 

– To daugiau miesta kekšiu nekuldinsi... Nakti paimsio ė ėšruomīsio! 

– Nekėlnuok priš muni ronkas, kerpė sostėposi... vuo pasigailiesi! 

– Nagās kiliuopa ėšakiesio! 

– Tik papruobīk! 

Bėrota jau ožkompėna nagus, bova pasėruošusi jimtėis vīra morzas vaguojėma, bet tas 

nelaukė ėšsėžiuojės, tvuoksteliejė kėluogramėnio kumstio žmuonelē ė pašėrdius. Ta tik žiuopteliejė 

kap karuosos ont kronta ėš prūdalė ėššvėlpints, vuo nu ontra smūgė – pasėtėisė be dvasės lig 

kėlėmielis tarpdorie. 

Doktie Milda, nerasdama tinkamesnės vėitas ė bėjuodamuos ėsėaudrėnosiu sava tievū, 

ėsėkėba ė palongė ė pjaunamas vėštas žvėlgsnio spuoksuojė par longa ė kėima. Tėn unt berža šakelės 

notūpėis špuokielis bova pagatavs par posė parsiplieštė bešvėlpaudams, tėik bova ėkaitėis ėš meilės. 

Bėrota tujaus pat atsėpeikiejė ė kap ėš mediaus ėškrėtosi katė mitrē šuokuos unt kuoju. Ana 

dunksteliejė doktėrėi ė kopra: 



– Vo to kuo zauksuoji ė palongė ėsėkėbusi? Kuo nepadėdi mon so tievo kariautė? 

– Atstuok no monės. Jodoms barnē ne mona rēkals. 

– Begiedė... kiaulė... Muotėnas nemīli. 

– Tievā, neskriausk muotėnas. Bjaurē veizietėis, kap jodo mušatavuos. 

– Ak to, seiladrīka... To monėi, sava tievou, akis drėsi kabinietė? A par maža tau ė šėkna 

lindau?.. Tep mon atsėdiekavuoji ož tou, ka tau audėnė nopėrkau? 

 – Je nuori, mašėna gali pasėjimtė... Atsėras kėts, kas nopėrks naujesnė. 

– Ė pasijimsio, so monėm nepajoukousi. 

– Milda, tievou nikuokiuos mašėnas nedousi... Pas mergas lai so dvėratio važėniejės. 

– Luok, luok, pakol užspringsi, ragana to... 

Bėrota niekāp negaliejė liautėis siotusi. Ana pasėčiopa nu stalelė žėrklės ė truopėjuos 

anuoms smeigtė vīrou ė kakla. Tas nesnaudė, vėina ronka kėitā, kap so repliems, sospaudė patiuos 

rėiša, vuo kėta ronka atlaužė miešlongėška sogniaužtus anuos pėrštus, rautėnuos ėšruovė iš anu 

žėrklės ė, pradarėis longa, sioviejaus īnagi ėššvėlpėna laukuon. Žmuonelė pradiejė žvėigtė kap 

pjaunama kiaulė, bet Alis viel nebkreipė diemesė i anuos žvīgavėmus, tiktās pru sokoustus duntis 

ėškuošė: 

– Je dar karta kiesinsis ė mona gīvībė, nebspiesi tuo darba pabėngtė... Ar sopratā? 

– Bėnkėt bepročioutė... Do idijuotā. Aš daugiau nebatvažiousio pas jodo! 

– Vuo kas kvėit? – nosėšaipė tievs. 

Bėrota apleida jiegas, īkarštis atviesa. Nuleidusi ronkas, nabagė pritūpė unt suopkas 

kraštelė. Pasėriemė alkūniems i kelius, plaštakuom sospaudė galva ė pradiejė anou kinkoutė aukštīn 

žemīn. Tuoki puovīza doktėri Milda da daugiau ožerzėna negu muštīnės, diel tuo ana ėštīkėna i 

vėrtovė. 

Kelės mėnotas abodo mošeikas tīliejė, musintās, bova išsirėveliuojė ligi ožėlsėma. Ož 

longa ėsėsmarkava vakaris, laužė berža šakas kap padūkielis, pasėpīlė stombė smarkē līnontė lītaus 

lašā. Barbena ė longa stėklus be atuokviėpė. Kombarie palėka nejaukē šalta. 

Alis nuoriejė nuors valondelē kor nuors pasėkavuotė, nuors vuoniuo a išvėitie, ka tik 

galietom pabūtė vėins. Bet ėšdėdoms neleida nie krostelietė. Tad stoviejė pri longa unt par metra 

atsėkėšosė pėlva sonierės ronkas ė viepsuojė ė tou posė, kor ož opės vingė baltava do bažnīčės 

buokštā. 

Bespuoksont, galvuo pradiejė krebždietė nekvėistas mintīs: „Ta bažnīčė monėi nikumet 

nepatėka. Negraži... bet anuo šliūba so Bėrota jiemiau. Kap kuoks laimis toukart ėsėvaizdavau, kad 

palėkuov vėsam omžiou šeimuos pontēs sopončioutė. Nieka pruotingesnė tau, Pondėivali, negalio 

pasakītė ar kap nuors pasėteisintė. Nemuoko būtė tava nolėpdīta Aduoma vėituo, katras 

nesėspardīdams vėlktom tava oždietus pavalkus... To nemislīk, ka Bėrotas monėi negailo... Bet kou 



mon dėrbtė, je gailious ėr savės... negi lėipsi mon lauktė tuos ėšganinguosės graba lėntuos, katra muni 

ėšratavuotom ėš pakīriejosės patelės nagu?.. Ne pīragā monėi bus... Pasmerks muotėna, oušvē 

ėšdeblīs... Mona muotinelė stėngsės sograudintė... Sakīs, ka devīnis mumis ėšaugėna, vīra 

aldabiejiema nesėbiedavuojė... Vuo kas ėš tuo? Kuo gera ėš tuokiuos gausiuos šeimīnas solaukē, 

muotėnelė? Kuojelės reumats sosoka, akimis prastā berėgi, dešiniuos ronkas nebipajodini... To, 

Pondėivali, neturietumi unt monės baisē ožsėrūstintė. Juk tau malagē nepatink, vuo aš vėsa teisībė 

kluojo, be juokiu savės pagražėnėmu... Vuo to, Bėrotelė, be rēkala kūkčiouni. Jou daugiau ašaruoms 

težinīs, jou daugiau tavės jemo nekėstė. To ne diel monės kriuoki. Tau žiaurē gaila mona oždarbė, 

nes alėmėntā tau jau nebipriklausa, mat doktėrelė soaugusi. Danutė už tavi šimta kartū vertesnė. Ana 

ėš monės piningu nekaulėj, anā ė monės patėis ožtenk. Tad ė perko sava meilē duovėnas 

nesėgailiedams piningu. Vuo ana monėi perk... Nuors kas garantous, kad ana nu monės prėsėperiejusi 

vāku, nepalėks tuoki pat guobši perekšlė, kap ė to?.. Ne, aple tuokius dalīkus nie rēkala svaičiuotė. 

Nebrēk monėi daugiau šeimuos... Papouliau kap moselė ė parūgas... Vėsa savaitgali netoriesio kou 

veiktė. Ėšdūmė Danutė ė sava ciuocės septīnėsdešimtmeti... Juk monės nesiveš... Tad ligi pėrmadėinė 

nuors kauk kap pasiotės šou... Gerā, kad alga ontradienie... Piningu tik cėgarietams nosėpėrktė 

betorio... Kramė posiau skėlst... Vuo gal apsėmestė pakūtavuojontio, pasėdaužītė sau i krotėnė ė 

paprašītė Bėrotas keliu litu alou nosėpėrktė? Juk anā dėdėlē patink, ka pradedo pospadės laižītė ė 

maluonės prašītė... Bet nepaslenko žemintėis... Gal televizuorios kou nuors ėduomē ruoda?..“  

Bėrota ėlgā trokusi vīra tīliejėma ėvertėna kėtēp, nabagelē pasėtiemėjė, ka uns pradiejė 

savi graužtė, tad jiemies švelnoma pinkliu: 

– Alieli, nepīk ont monės... Pasakīk, kou aš tau nosėkaltau, kad to monės nebmīli? Juk 

tēp gražē ėlgus metus sotariev... 

– Bėrotelė, nosėkaliau kap šou... Juk pati žėnā, kad aš žiaurē sunkē dėrbo. Kartās nuorės 

atsėpalaidoutė. Ožejė slabnoma mėnotelė... Nenuoriejau tavės ėšdoutė, bovau gėrts, ta tep ė ne i 

tvuora, ne i mėita išejė. Tuokėi jau mes, vīrā, esam... Mums retkartēs patink noklīstė ė pašali... tiktās 

vėina dalīka prašau, daugiau priš muni ronkas nebkėlnuok. 

– Gerā, zuikieli, ožmėrškiau tou, kas bova... Ė tuoliau gīvenkiau taikē. Juk rūpiesniu 

vedoms dar daug lauk priš akis... Pats žėnā, Mildutė rēk ož vīra ėšleistė. 

– Rektom... Paskiau palėks senmergė. 

– Vadėnas, taika? 

– Taika... Nebie kor daugiau dietėis. 

– To, Alieli, nebijuok... Aš būsio tau dėdėlē gera. Geresnė negu kumet eso tau bovusi. 

– To nepīk... bet mon gieda... aš nedreso prašītė... 

– A tau rēk monės giedintėis? Sakīk drousē, kas širdi draska... 

– Nuoriečiau alaus. Rēk atsėgautė. 



– Kėik ė kuokė alaus? 

– Aš pats nosėpėrksio. 

– Kam tau vargintėis? Paprašīsio Mildutės, ė parneš. 

„Gudri gīvatė. Nepasėtėk. Bėjė, ka viel trim dėinuoms neprapolčiau. Tėik tuo, 

nosėleisio šiou karta. Neapsėmuok tuoliau besėerzintė. Tas kelės dėinas pakintiesio ė nomėi. Tegu 

pašuokinie aplink muni. Aš ne tėik aplink anas eso šuokiniejės.“ – Aliaus galvuo rezgies nuognē 

godrės ožmatės, katras uns vīkosē maskava, pakavuodams pu nekalta kūdėkelė veida ėšraiška. Vuo 

Bėrota lėka dėdėlē kontėna, pati ėšskobiejė ė kiuoskieli parneštė vīrou alaus. 

Duktie Milda irgi šėik tėik atviesa, bet anuos neožliūliava tieva saldos čiulbesīs. Ana 

anou kiaurā parmatė. Pargrīžusi ėš vėrtovės ė kombari, sosėraitė ė devīnės boksas unt puotelė ir 

pradiejė skaitītė „Da Vinčiaus kuoda“. Tievs smalsē nožvelgė doktėri, anam nebaisē patėka vāka 

abejingoms, tam, kas nesenē diejuos nomėi. Molkiaus vėituo pasėjautė šalėp dokterėis stuoviedams, 

tad ėsėdrousėnės ožkalbėna: 

– A dėdėlē pīksti? 

– To mon tievs... ė nieka daugiau. 

– Kāp toriečiau soprastė? 

– Soprask, kap nuori. 

– Be rēkala raukā nuoselė, muni niekini. 

– Netrukdīk monėi skaitītė. 

– To ė neskaitā, vuo kavuojīs nu monės už knīngas vėršieliu. 

– Nebūk nuobuodos. Nesipūsk, juk pati nežėnā, kas tavės lauk ateitie. 

– Toriečiau poltė tau ronka bočioutė? 

– Ronkas mon laižītė nerē, eso suotos ė tava muotėnas sėiliu. 

– Tuoki vīra ginčiau ėš nomu... Nė dėinuos negīvenčiau.  

– Ka tuoki mundri ėsi, pati galietumi kraustītėis ėš nomu ė sava valelė gīventė... Je darba 

negauni pagal spėcelībė, ēk vāku kavuotė. 

– Ož do šimto litu par mienesi ėr maista? Atsėprašau... Ta geriau nuvesk muni ė 

pakrūmė ė pakark. 

– Mona pėrmuoji algelė bova tik septīnėsdešimt rubliu ė ronkas... Ėšgīvenau, bado 

nenospruogau. 

– Sosėgraudėnau. Tujaus pradiesio kriuoktė... 

– Kas tavi galies mīlietė tuokė lepūnelė – vėintorelė? 

– Galiejē daugiau šeimīnas ėsėsteigtė. 

– Milda, sakīk, ož kou to monės nekinti? 

– Tuo patėis tamstelės nuoriečiau paklaustė. 



– Ar nuors vėina karta eso tau pagailiejės piningu? 

– Nebūk materialists. 

– Tėik tuo, nebūsio. Palėksio abėdvė unt leda, galiesėtau gīventė, kap ruomantikės. 

– Dūmk iš nomu! Kels laisvos! Aš ne muotėnas kraujė, kad diel lita padus tau laižīčiuo. 

– Būtom ciekaunē būsėma žėnta pamatītė... A ėlgā uns tava dorna karakteri pakėstom? 

– Vuo kam monėi vīrs reikalings? Mon ė meiložė ožtenk... Torio gera pavīzdi. 

– So tavėm rimyuom temuom nepasėrokousi, – Alis, kap so šlapė mazguotė gavėis par 

veplas, ėšsliūkėna ė vėrtovė. Atsėgierė ėš krana puora klokšniu pagelžavosė vondėns, pagraibė 

kišenies, ėiškuodams cėgarietū. Nerada. Nosėmėnė.  

Ėš apmauda nosėspjuovė tėisē ė kriauklė: „Nieka, kas muni mīlietom, nebtorio tūs 

nomus... Doktie, ė ta, spjuovė ė muni. Kėik eso anā sokėšės pininga, vuo ta bestėjė monės šonėis 

vėituo nelaika... Nieka, aš anėdvėms da paruodīsio, kor šarkas žėimavuo. Nebgriaušio daugiau savės, 

juk eso žmuogos ė torio sava teisės. Ė mon retsīkēs rēk atgaivuos. Gana būtė tėikiejo... kėik bekėsčiau 

kriopėnuoms piningu, vės negana. Orkiuo ė orkiuo... Nieka, atēs atpėlda dėina. Ėšsėkraustīsio tėisē 

pas Danutė... Kelė atgal nebier. Baisi če naujīna, ka ana dvėdešimt metieliu ož moni jaunesnė?.. Dar 

neso tuoks ėštėža, ka anuos neapgerbčiuo... Vuo kap ana muok luovuo raivītėis. Pruota gali pamestė 

so anou besėmīliedams... So ėšlaikīmās, so padejavėmās atsėdoud... ėš vėsuos šėrdėis lingounas. Ana 

– ne Bėrota, katra tik atkėš pastorgali – kėšk, je nuori, ė douk ramībė. Je būčiau duors žmuogos, tujaus 

pat palėkčiau nomus... Bet palauksio, kol parneš aleliaus. Ėšgersio vėsa, vuo paskiaus nešio kodašio, 

nie sodėivo nepasakėis... Jodvė, lapotātės, monėi šėrdėis neėšvinklavuosėtau tėik, kad ana 

soskīstietom. Bėrotelė, tas šiaudgalīs, katruo gruobīs skėsdama, tavės neėšratavuos nu gīvnašlīstės. 

Alis solaukė sava alaus, ėšgierė anou atsileidės par puora valondu, abejės savaitgalė 

naktis atsakontē pamīliejė sava žmuonelė. Ta meilės duoklė anam bova baisē neskani, ožtat Bėrota 

palėka nuognē kontėna ėr pradiejė vierītė, ka gīvenėms ė anou viel atsėsoka saldiojė sava posė. Bet 

anuos vīrs vuožuojė kėtēp. Kap išejė pėrmadienie ė darbą, tep nomėi daugiau ė nepargrīža. Pasėlėka 

gīventė pas Danutė. 

Vuo Bėrota neketėna tēp lėngvā pasėdoutė. Notaikiusi pruoga, gatvie ožpoulė sava 

varžuovė ė ėsėkėba anā ė kodlas. Muštīnės bova šiorpē karštas. Pergalė švėntė Bėrota. Bet ėš tuo 

neaptoriejė nauduos nie ož cėnta. Šeimuos akėvars ožsėgniaužė, nuors tou meto vuobėlu ė vėišniu 

žėidā kap pašielėi laisties skaniausēs aruomatās ė sokėnēs soka ne tik jaunas, bet ė žėlas, daug vargelė 

spiejosės patėrtė galvas. 

Špuokelēms, lesėnontėms sava jaunėklius kėrmėnatēs, sovėsam nerūpiejė, kad kažkam 

ėš žmuoniu padermies akies aptema saulė, vuo ausīs apkorta ė nebgėrd, kap dūzgėn bėtelės, 

ėiškuodamas žėidūs nektara. Špuokelē sava meilės žaidėmus jau bova pabėngėi, vuo dabā tvarkies 



sava paukštėška ūki, laukdamė rodėnėis, kumet galies ėšplasnuotė ė šėltesnius kraštus, katrūs nebrēks 

vāku perietė ė bus galėma ramē pagīventė. 


