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ant stačių Udruvės ežero uolų sustabdė baltagijos vėją. Nuo neatmenamų laikų jis turėjo savo didelius sparnus, tarsi jis norėjo keltis ir skristi nuo kritimo. Jis gyveno ir tarnavo baltaragis, kurį Baltaragis paėmė tamsoje. Tik vieną pavasarį, kai sniegas pradėjo tirpti, ir džiaugsmo upeliai pradėjo seilėtekis prie upės Udruwe, kėlimo ledo, iš antrosios pusės banko atėjo šlifuoti 10 tonų
gerklės. Gražus scumman taip anchanted senas Baltaragis, kad jis nenorėjo palikti savo namus. Nuo tada Baltaragis buvo labai liūdnas, nes negalėjo su Marcele. Jis nustojo sukti ir paliesdami ir tik todėl, kad timupti nebuvo riesti iš Velnio Miego žiupsnelis. Kartą jis atėjo į Balthorną ir sužinojo priežastį, kodėl jis nepaskambino mol. Jis prieštaravo Žiupui ir Baltaragi ir pasakė
Baltaragi, kad atgaus tai, ką jam priklauso 12 metų. Atlygis turėjo būti ir Marcele dukra. Jaunimas buvo tvarkingas, ir kad davatka Uršulė nenorėjo, kad jie susituokti, taip pat tikra ragana, ji paėmė namo. Jis bėgo į kaimo kapus, prigludęs prijuostė į smėlį ir išsklaidyti jį kelyje, kad jauna mergina paliko gauti juos keletą kryžių ir nebūtų grįžti namo, tada imtis pelenų iš ugnies, kad
mergaitės firepeas nebūtų išeiti iš liepsnos. Gėrimas truko tris dienas ir naktis. Tai buvo labai smagu žmonėms. Bet trumpas, kaip vasaros sapnai buvo anksti Baltaragio. Tai buvo metai, kaip per dieną, ir jis vis dar nebuvo kilęs iš jo džiaugsmo. Po kurio laiko, Marcele tikėjosi kūdikio ir mirė gimdymo metu. bet ji ir baltagi graži dukra gyveno. Nuo šio skausmo Baltaragis norėjo
nupjauti pilkus plaukus. Susirinko šerdys, kaimynai surengė Marcel ant stalo, pateikimo per savo krūtinės kirtimo ir saldainiai bitai į galvą atgal. Po laidotuvių Baltaragis mažai nuvyko į Jurgą, kurią nuo šiandien taip mylėjo. Jurga buvo savo gyvenimo, šviesos, laimės džiaugsmas. Jis užaugo Jurgos – gražiausioje merginoje paudruvėje. Jo skausmai turi neramumų kiekvieną
nepatogus. Daug kambarių ir piršlybų keliavo į Jurgą, tačiau kai kurios pajėgos juos išlaikė. Žmonėms buvo pasakyta, kad Jurga turėjo dvi karūnas, todėl taip atsitinka. Bet ten buvo vienas jaunuolis, kuris sulaužė visas kliūtis didingai Jurgai. Tai buvo didelis ir didžiuotis jaunikis Jurgis Girdvainis. Jis atėjo pas Jurgos ir piršlybos Anupru Visgirda veidą. Jie įveikė visas kliūtis ir
geriausius arklius. Jurga buvo pasirengusi eiti į užsakymą su Girdvain. Nors bažnyčioje ir klausytis kunigo kalboje, Girdvainis girdi, kad kažkas pavogė savo žavinga obuoliai. Jis pabėgo iš bažnyčios, kai jis pamiršo Džordžą stebėti, kas baigs savo arklius. Nuo tos išgelbėjimo Girdvainis visą laiką prarado protą, o Jurga liko uždaryta tik namuose. Po ilgo nežinomųjų šalių skląsčio,
Girdvainis grįžti į Paudruwe kampe. Tą naktį buvo baisus pūga, bet Tą naktį Juostdavai neturėjo bijoti jo ir vaikščiojo per miškus ir vaikščiojo į Jurgos kambarį. Ritme mirė Girdvainis, ir tuo pačiu metu Jurga pakilo nuo miego. Kai ji jautėsi blogai, ji buvo pusiau plika lauke. Štai kaip jis paėmė bangas į Udruwe ežerą. Senoji Baltaragis iš šio sielvarto buvo uolos. Riebalai net atėjo į
Balragio jis buvo ištiktų žaibo ir nukrito ... . Pagrindinis Baltaragio veikėjas yra buvęs malūnėlis, našlė, kuri daug mylėjo savo dukrą Jurgos. Tai buvo visas gyvenimas su džiaugsmu jam, be jo negali gyventi. Balta buvo laimingas, buvo užrakintas tam tikru būdu. Ažūrinis Jurga - gražiausia mergina Paudruvės kampe, suvilioti beveik visą kambarį. Buvo Buda, kuris buvo laimingas, jos
šypsena mokė kiekvieną vaikiną Paudruwe kampe. Jis labai mylėjo Baltaragės tėvą. Naktys be lėtai. Spingsulė ant stalo studijuoti, bet Jo Baltaragis nesužlugdė. ledo balta viršenybė Lake sustingusių malūno sparnų, Oh produkto rodyti išblysčiause prie palinkusį kaina lopšio Baltaragį, bet kai įsisčiaiau audra, užgroja pušynų vargonai, nušvinta Baltaragio akmuo ir vėl susstat. Iš
ežero gelmių gėrimai balkarčiai obuolmušiai žirgai jūsų lekia suip kaip vėjo kaip vėjo jaunikis su nuotaka ir viska įsitvirtinęs taio, cot Baltaragis iš didnt jaunumės šalia prisirišęs Prie saveo your for every jį tešla tick save, visas statymai stora &lt;4&gt;pasaulį skyrybų pasaulį užmiršęs LIETUVOS KETVIRTIS MENO IR MOKSLŲ LEIDINYS ISN 0024-5089 Autorinės teisės © 2007
LITUANUS fondas , Inc Tomas 53, No 4 - Žiema 2007 redaktorius šiuo klausimu: Violetinė Kelertas Whitehorn's Vėjo malūnas (Ištrauka) Kazys Boruta išverstas iš Baltaragio malūnas, helade dėjosi anuo susitiko Pruaudvės ribe. Vilnius: Vaga, 1996. Išvertė E. Novickas Titulinis puslapis iš 1945 m. Boruta baltaragio malūnas leidimo, išleisto Kaune, Lietuvoje. [Taip pat žr. vertėjo
atspindį...] Ta šventovė Uršulė , kuri ganarled su negausiomis merginomis, amžinai patenkintas kaip šernas, vieną rytą ryte pasuko į uodus, uždengtus ir sumaišytus Paudruvės pelkėje, o po to visą laiką pardavė, pabėgo iš Whitehorn namų, kur nuo tada buvo baikštas, kur buvo kaykee, kur buvo bemoralus , ir persikėlimas į Svendubrė Sanctum už Pamaldų užtvanką, kad daugiau
nieko nekartotų. Jis surengė whitehorn globėjas, kuris teigė, kad jis, senas magas, norėjo jį, žmona skaistybės priesaiką, kad rungtynės su niekas kitas, kaip velnias pats, kuris jau seniai gyveno savo Paudruvė valtis ir nuėjo pinčuko vardu. Kas iš tikrųjų atsitiko – niekas negalėjo pasakyti, ir pats Uršulė nepasakė visos tiesos, nes iš tikrųjų jis to nesuprato pats arba, jei jis tai padarė,
tada jo senas kuklumas neleistų jam pasakyti. Tai buvo tik, kad vieną dieną, kai jo kantrybė ir paspauskite maždaug senas Miller namas pritrūko (iš tikrųjų jis prarastų savo paskutinę viltį tuoktis Whitehorn ir tampa mullet žmona, ką jis svajojo apie pykinimas ilgą laiką), nuodėmė, kad įvyko - gana tyčia, žiaurios žodžiai buvo šepečiu į burną , kad jis būtų pats velnias, jei tik jis nebūtų
švaistomi daugiau laiko Whitehorn namuose, kur jo jaunimas buvo parduotas šurmulio. Kai jie išgirdo tuos žodžius kalbėjo nusivylimas, Whitehorn buvo, kai keista, laiminga priežastis, ir net laimingas, kad buvo retas dalykas su juo. Jis sakė: Labai gerai, jis pasakė: Aš galiu pasirūpinti. Mūsų kaimynai Pinčukas nusigręžia nuo savo pelkės be žmonos. Chocked, Uršulė kirto save ir
tada padarė kryžiaus virš Whitehorn ženklas. Vien! jis pasakė. Ar nežinai, kad balsavau už skaistybę? Tada Whitehorn juoktis ir džiaugsmingai pareiškė: Tai nieko, sakė jis. Įžadai yra balsai, bet kai jūs įtraukėte savo akis į kostiumą ir piršlys, jūs pamiršti viską apie juos. Uršulė išdėstė ir nustojo kalbėtis su vyrai sa anko, Whitehorn pa t ' jo katė; jis tiesiog išvyko apie savo verslą. Jis
nuvyko į misteryfully, su gudrus šypsena, nors jis ruošiasi apgauti ką nors ir maniau labai smūgis jam. Išdavystė nebuvo ilgai ateina. Kitą naktį, saulėje, matchmakeer varpas pradėjo skambėti. Tos varpinės vis dar eina tiesiai į Uršulės širdį, o dabar sustoja aikštės viduryje, laukdamos, kokios žemės ūkio rungtynės įsijungs. Jis niekada net neatsitiko, jis galvoja apie save; vietoj to jis
galvojo apie visas turtingiausias ir nuostabias Paudruvės remiss, bet pažiūrėkite – piršlybų atėjo mol ir grįžo tik ten. Ar jie pasiklydo? Tai buvo mintis Uršulė, nes ji buvo amžinai įsiutę su piršlėjais, nes jie niekada atėjo su kostiumas už jį. Tuo pačiu metu, kai Uršulė nustebino, bet kad rungtynių metu pralaimėjome kelią, laivas buvo sugautas skrendant kieme su karo vežimu, kurį
paauksavo mažasis gatvės sodas. Kas dabar? Uršulė net jautėsi silpnas. Nuo vežimo atsistatydino vienas rimtas švelniai su pilka barzda ir švelnus protingas skrybėlę. Abu jie buvo nuleisti į Uršulė, ir seniausias paklausė: Ar tai, bet kuriuo atveju, sveria whitehorn's garsus turtas? O ne, pone Uršulė, daugiau mirę nei gyvi, tai tiesiog Whitehorn, ir tai ne nekilnojamasis turtas, tai mol.
Tiesiog tai, ko mums reikia, sakė pilkagrožis, ir jis pardavė dar mažesnis. Ar jums imtis kai kelionių lankytojų? Jūs esate labai sveikintinas, reaguoti į Whitehorn, kuris pasirodė mol, Mes jau laukė mūsų pagerbtas svečiai gana ilgą laiką. Whitehorn veda šiuos neįprastus lankytojus į paktą, o Uršulė pasislėpė kelnėse, siaubingai serga ramiai. Ar tai gali būti prens taip ilgai jis atėjo į
paskutinę? Į entre-barzda, pilka piršlys, vos nustatyti koja pactte, net atsisėsti, visada stovėjo prie durų, pradėjo savo kalboje: man buvo varoma lak, perduoti pelkes, ir radau šiek tiek įsišaknijusi, sakė jis. Karūnėlės yra įsišaknijusios ir saugikliai, jis ieško margų uh motina ... Gal mes jį čia surasime? Būtent tai, atsakė Whitehorn, ir atvedė Uršulė iš jo pants. Ar to ne ieškai? Pats,
atsakė į laimingas piršlys, o kostiumas džiaugsmai kaip šaknis ir erdvė aplink ratą. Uršulė raudona tada raudona kaip aguona, ir negalėjo kalbėti žodį. Ji pažvelgė iš savo akių krašto - kostiumas buvo gana mensome be kalbėjimo. Jo širdis buvo nuleista; jis vargu ar negalėjo išlaikyti savo kojų, jo akys buvo kažkaip sulaužytos. Pora sėdėjo prie stalo, ant kurio iš karto rodomas
tinkamas butelis puošia žalia proto juokiasi. Tai, kas nutiko po paties Uršulės, niekada nebus gerai prisimenama, tarsi kokia nors liga būtų jam pereiti, arba jis visiškai prarado galvą. Vėliau, buvo suprantama, kad visa tai buvo atkreipti šio senojo raganavimo ir jo draugai Pinčukas Paudruvė iš žmonių, nutraukti savo skaistybę. Bet Uršulės metu, tarsi parduotuvėje, nesuprato kažko,
ir jis tik priminė, kad jis gėrė saldžiąją žiniasklaidą (tik tai, kas atėjo?) ir ilgalaikį matmakerį ir kad jis sutrumpino pavojų iš tinkamo meilės žodžio. Ji buvo tokia laiminga, labiau, nei ji kada nors buvo savo gyvenime (iš tiesų ji pasikeitė!), Kad ji neturėjo mažiausiai idėja, kaip ilgai viskas užtruko. Tik vėliau jis prisiminė, tarsi sapne, kaip jis paliko paktą nužudyti jį su laime, pilka
rungtynės atvedė jį ranka, tinka kitam, ir todėl jis buvo toks gražus, toks mylimas, jūs negalite įsivaizduoti net savo svajones. Už jų atlikite tą Whitehorn gėdą - tolimą šeimą, bet blogiau nei priešas! - Šypsokis klajoklys ir ieško kažko džiaugsmo, Uršulė taip pat galėjo būti net ne. Tai buvo tik tai, kad, kai jis paliko, jis pastebėjo, kostiumas davė jam tam tikrą popieriaus rūšiuoti, kurį jis
brangiai užblokuotas jo striukės. Tikriausiai tai buvo tada, kad jis pardavė savo skaistybę, o jis, prasta stuff, nesuprato kažką. Stulbinanti tokiu būdu, Uršulė pasodino paauksuotą vežimą; šalia jo dešinėje sėdi pilkasispalva, o kairėje - galantiškas kostiumas. Atsižvelgiant į vargu ar vertinta stovint kišenėje, ausys trūkčiojo ir akys sumažinti žaibas. Piršlys sakė: Mes ne bankų!
Geriausios kloties! Vaithornas jų norėjo. Teisingai įvertino iš vietos, pavyzdžiui, drakonai, žemės swung, ir vežimas skrido ne taip, tarsi pasivijo viesulas. Nuo baimės Uršulė savo žmonai net nepraleido ašarų. Viskas įvyko greitai. Tiesiog Uršulė buvo gera, kad jam pavyko peržengė save į savo kovas. Tada žaibas mirksi per visą dangų, ir staiga viskas dingo. Nei vežimėlis, nei
piršlys su kostiumu neliko – tai buvo tarsi niekada nebuvo, ir pradėjo Uršulė atsidūrė Pinčuko viduryje,, jis iškrito iš valgio su saulės iki jo pažastų dominuoti. Ne tik, kad, bet kažkas buvo janking į jį siaubingai niekada, siekiama panerti jį visiškai. Tada buvo suprantama, kad Whitehorn žmonės norėjo savo jūros gėrybių, ir jis pradėjo skambinti sau visų šventųjų, ypač Mergelės
Mergelės Mergelės Mergelės Mergelės Mergelės Mergelės Mergelės Mergelės Mergelės Iš Svendubrė, kad jis turėjo savo balsus ir žmones, kurie gyveno nekaltas žmonas ir stebėjo jų skaistybę. Bet galbūt dėl to, kad Svendubrė buvo per toli, arba dėl to, kad tai buvo naktis, vieną naktį, Uršulė atsakė tik pragaro žvakių gaidžiu, o jo paties akys matė Paudruvės velnią Pinčuką. Jis
sakė: Cry, ar ne svajoti, sakė jis, pakilti taip staiga, kaip išvaizda: Tai neturės jokio skirtumo. Mes pažadėjo man seniai ir bus mano paties. Pinčukas padarė branginama judėjimas apkabinti buvo sulenkta ir pabučiavo ją, Uršulė jie mesti ją šalin. Ką turi omeny, aš tau? jis pasakė, visiškai apsvaiginimo. Kas gali pažadėti man tau duoti? Kiekvienas pažadėjo išlaikyti savo žodį, ir jūs
sustabdyti tyliai! atsakė Pinčukas, kuris, tarsi apsimesti patyčiomis ar priekabiauti, staiga pritvirtintas prie pilno Uršulės, pilnų sijonų, smulkių sijonų. Tai buvo nepakenčiamas pagyrimas Pinčukui,, už kurį jis buvo pateisinamas nubaustas. Ketinimas Uršulė staiga apsisuko aplink ją ir šiek tiek pasidavė ant skruosto, kurį Pinčukas atsiklaupė ir užsikabino ant sijono ir ištraukė ją ant jos.
Tie, kurie bijojo Pinčuko, norėjo kuo greičiau išeiti iš sijonų, kurie kovojo su sijonais, tačiau jos mylėtojams, kaip galima tikėtis, ji dar labiau sugebėjo įsiminti uršulės kojas ir susijaudino. Taigi Uršulė, be akimirkos, net jei ji paliko be savo išorinių sijonų pilnas sijonai (laimei, ji atliko devynis iš jų), tiesiog stačiai malonu, apšviesta kaip Pinčukas ugnies pagal savo sijonai, kad ji blizga ir
spardė, bet negalėjo pabėgti, kad sijonas. Galbūt Uršulė turėjo visiškai sutryptą Pinčuką, išskyrus tai, kad ji be kito pasirinkimo perplėšė plunksnas sijonuose ir nuskendo keturmirčio dugnui, po to nuleidžiau Uršulė. Galiausiai jis nueidavo čempionui, Uršulė užgrobė jinpe autobusą kairiąja ranka ir į dešinę, kad iš žvakidžių nekęstų purvo Pinčuko. Jis norėjo gauti savo rankas ant jo
dar kartą, bet jis išsiskyrė ir pradėjo ašaros, verkti ir puikus, bet ne grįžti. Tada Uršulė, surinkusi savo paskutinę jėgą, buvo apšviesta nuo apsikeitimo sandorio, paėmė karolius ir skaldo kaklą ir pradėjo su jais patrinti Pinčuką, palikdama savo kaklus kritusius ten, kur jie galėjo – ant jo akių, ant ragų, ant jo spalvų, ant nugaros iki kelių. Jis rašė taip, lyg apie karštą medžio anglį,
bėgiodama kelnėmis taip, lyg jo kelnės būtų ugnyje, bet bloga Uršulė buvo ne daugiau kaip žingsnis už nugaros. Jis nuėjo slydimo už jį į pelkes ir palaiminimas jam su savo karoliai ir padaryti pagyrimu visomis įmanomomis priemonėmis, kad per pastaruosius mažai velniai negalėjo priimti jį nebėra, keiksmažodžių ir sakydamas: Devyni poxes jums, jūs ragana! Aš tavęs nebenoriu.
Pasirodžiau prieš mano akis! Aš tave paleisiu! uršulė ir sunkesnis Pinčukas jų ragai. Uršulė norėjo vėl atsiųsti sijoną, pilną sijonų ant galvos, vėją vėpti aplink kaklą ir nutempti atgal į Whitehorną, kad jis galėtų matyti, spindintį kūrinį, kad jis buvo, kokį kostiumą norėjo jį sutvarkyti. Bet tada kaimo šaknys pradėjo karūną. Pinčukas purtė galvą ir dingo taip, lyg niekada nebūtų buvęs.
Uršulė buvo palikta su statinės gabalu rankoje, galbūt iš jaunesnysis šaknis, ir jo suplėšyti sijonas liko dėvėti autobuse. Ką galėtumėte padaryti su juo, przewijanie ir kapoti, nes tai buvo ne velnias? Uršulė, spjaudytis, spjaudytis gabaliukus žievėje, taip pat. Tada jie Uršulė finansavo Paudruvė iki aušros, siaubingai sujaudintas ir sugebėjęs apšviesti save. Tai buvo tik tą dieną, kaip
piktas kaip ragana ir visiškai purvo, jos likę sijonai iškedentas iki savo kelio, kurį ji grįžo į Whitehorn malūnas. Tai buvo Whitehorn's good fortunes, kad jis išgirdo senas paukštis grįžta namo fuming ne pelkė (gal tai nebūtų buvę, jei ne Pinčukas veikia nugarą anksčiau kovoti), ir sugebėjo paslėpti save kartais tuo metu ir varžtas durys užrakinta viduje. Tai būtų įgidinęs šilumą, taip pat
ne mažiau kaip Pinčukas, o gal net labiau – savo laukinių jaunimo ir pasityčiojimas sukilimo. Uršulė, sugebėjusi įsiminti į savo nusivylimą gelatto ir skrandyje ant tvarinio blogio žvėrys, ką tik šturmavo per prakeiktą kiemą visa savo galia, o tada tarsi atvažiuotų į jo pojūčius ir įbėgtų į šilumą, suvyniotas savo drabužius į krūvą ir sudraskė per numūčią šlaitu link Svendubrė. Kaip jis
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