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***
Ðvëntiu îkarðtie
nu smarkiû dainû liekšties‘
šaltiena sudreb.

***
Ëlguom druobînuom
dëdlç elegantëðkâ
naktës nusileid.

 ***
Këkvëins þmuogielis
sava gîvenëm kûli
i kalna rëtën.

***
Grîþau traukënio.
Bet iðlëpës nebtorio,
pas kû parçtë.

***
Longa atdariau.
Lëipsnelë sava snapë
pavasar‘ parneš‘.

***
Lauko naujînu.
Viel baimë ðaltâs përðtâs
nogar èiupinie.

***
Pradedo suprast‘,
ka laimës jokiuos‘ formulies‘
neišein surast‘.

***
Per vësus lungus
kvëito vasaras viejus.
Uþuolaidas šuok.

***
Do maþë þvërblç
unt apvalë stalelë
pîrag kaðtavuo*.

***
Muokaus ëð vëðtas:
padedo kiauðieli ë
šauko pasauliou.

***
Pasiotë vâkâ
iš veidruodieliu paleid
saulës zoikelius.

Kâp saulë ëðlend

Kâp saulë ëðlend
ëð ukulë
tçp gerâ palëikt
koten atruoda paðalius
paðërdþius
vësë þmuonës
nosëmetë ðkorlius
þëimënius
plasnuo

atruoda kâp paukðtelç
kas spsrno pakërpto
kas ëðdëdç
vësâ këtuoks gîvenëms
kâp saulë paðvëit
ëš ukulë
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EILIERAÐTÇ
LAURA LU (Telðç)

Prëkeltë

Kâp vasara
apsok kramë
lek èiûèelas laukâs
ër klëpatas vësi
ëð mërosiu prëkeltë
nieka nebveiz
tëk skob
vëins këta notvertë
kâp  vasara
apsok krâmë
ër þlëbakçs
vësi palëikt
sviets tçp atsëgaun
no naujû pariedku
ë tojaus ëðsëpot varlës

2019 m. lëipas 15 d.

Þemaitëjë

Ëð tavës prasëdiejau
ë tavëm nosëbëngso
ëð tavës kalba –
kûlçs skombën:
ë, ëi, ou
ëð tavës mëðkâ
pelkës vondënîs
ë pajauta gîvastëis
kap nosëdorniavos svetor
apëntâs trauk mon ðërdi
ëð tâvës prasëdiejos
ë tavëm nosëbëngtë

2019 m. lëipas 17 d.

Paveikslelç

Kâp kartâs sunkç bûn
ëð omþiaus maþëlelës
plauk rîðkë paveikslelç
aukðtuos þuolies pëivas
braida karvës dëdelës
buoèelç trîpèiuo
ëð truobuos ë tvartûs
par kiauras vasaras
ba pabënguos
ëlgiausë darþâ
suodnâ rodënëis
prëkrëtë vobuolû
kâp kartâs sunkç bûn
ëðsëjemo tus paveikslelius
prëspaudo prë ðërdëis
ër pârþegnuojo
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Jonikë Laura -Laura Lu.
Puotuograpë Gurevièiûtë-Gailë
Gintarë

Tçp tîkç çn
pavasaris

Tçp tîkç çn pavasaris
èiut kuojës vëlkdams
tçp ðîkðtç ðvîðèiuo saulë
kavuodam gelsvas bëzas

tçp bokðtç po bëškieli
atkalnies blëndës kreikâs
tçp strainç lënkies aptâs
konvalijas ëðsëskleid

tçp driouþiem zorz opalç
ë rinki nuklaksiejë
tçp zgrebnç smaigstuos
blezdingas
ont èiokorû paluociu

tçp tonkç dûðë maliavuo
apgerbtë apvaþç
tçp baltgalviem nobërþiuotë
pavasarë ër monëm
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