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L I T E R A T Ū R A

Eilieraštē
ZULUMSKĪTĖ Aušrinė 
(Kretinga)

Tēp jau īr,  ka pavasariou plīštont, 
atskobietė natrunk vasarelė... 
Tēp jau īr – kumet vasarā vīstont
rodou sopas auksėniem skareliem...

Tēp jau īr – bepalėkės ražėinas,
rodou tīle laukās pasėšalėn...
Tēp jau īr – slaptė maliuorē žėimuos
vėsus mėškus ė pėivas nubalėn...

Tēp jau īr – vėskas sokas ėš naujė
kuožna meta – kap gīvastėis ratā.
Kāp mums gerā keliautė so saulė – 
ka ton vėskon ėr juntam, ėr matuom.

Kāp īr gerā tus žuodius rėktoutė,
ėr tas eilės kap  laiškus rašītė,
ėr pavasari žėima sapnoutė,  
ėr  svajuotė, ėr meilės prašītė...

Tēp jau īr   

Žėima Kretinguo

Jūs žėnuot,
pro longa mon kuožnadėin matuos, 
kāp vuobolā – dėktė, rauduonė – 
ont vuobėlėis žėima dar laikuos.

Ė tousīk pamėslėjo, 
kėik tuos kontrībės rēk žemē, 
augėnontē douna, 
pavasarė meta solauktė.

Kėik sīluos rēk žmuogou – 
kap vuobolou šaltie –  
ištvertė lėkėma žvarboma?

Kėik rēk mūsa liaunā valstībē, 
kad būt ana stėpri ė tvėrta. 
A kas pasakītom ton truopnē?

Bet mon kuožna sīki 
pru longa baveizont 
i šaltė sukaustīta vuobėli, 
vuobolus tus, 
bakībontius īžėimė viejie, 

atruoda, ka līge tēp pat ė valstībē – 
rēk MŪSA, 
rēk mūsa kontrībės,
stuoruonės,
rēk mūsa tėkiejėma, 
pareiguos mūsa
nikumet anuos neaplēstė... 

Pavasarė dėinasĖr žėnuojėms, ka esi saugos.
Ėr jotėms, ka nomūs – geriausē.
Tuoki stėpri ta žemės trauka – 
sava krašta žemės brongiausės.

Bet šiam svietė rēk vėskon patėrtė.
Nasėzlastiek, jē daug kas mainuos.
Tīle, tīle pašnekink šėrdi,
ėr  tou ruoda sodiek i daina.

* * *

Kuoki poiki ta žėimuos poukštė – 
sausė speigs ėr šerkšnos vasarė.
Pri tėltalė tuos pīlės bokštės
Pastauninka plioškenas opaliē.

Nu bažninčės laikruodė dūžiu
vėsas varnas Kretinguos kelas.
Kuožna dėina – ruoduos i mūši – 
skob praeivē spierēs žingsnelēs.

Skobi  i darbus – ruods, nieka naujė: 
tomsės naktīs ėr trumpas dėinas,
snėigs ar lītaus lašos – i saujė
ėr kriūžātis dar šėlta pėina....

Ka pakvimp atkalnie konvalėju žėidā, 
Vo viečnos to puonė, – kāp anėi mon gražė!
Gal varda pavasarė tuo tatā vėituo
ont žemės pergamėnta saulė parašė?

Ka veizous i tus anūm žėidelius baltus, 
mon šėrdės  kap ledā sauliekaituo līduos... 
Ėr tuos špuokėninčės, i medius sokeltas, 
mon ruodos kap nikumet dar namatītas.

Mon vierītė nuorės, ka pėivas tuos – švėntas,
mon nuorės pu ožoulo seno sostuotė.
Ėr jostė, ka metams praējos apėntās
galieso pavasarė varda kartuotė.

Ėr moni – kap vāka – pajiemės už ronkas
pavasaris vedas par pėrmōji līto...
Tuos dėinas – vėinintelės, tėkras ėr brongės – 
kap vėskas, kuo žmuogos namuok išsakītė.

Atkalnie pasklėdos konvalėju smuokou, 
pajimso kap plunksna žalioujėnti stėiba
ėr žuodi pu žuodė dieliuoso – kap muoko, 
kap mon ožrašītė pavesaris lėipė.


