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Gegožraibė

Aš vaikīstės dėinū pasėėlgau –
Kāp senē mes iš tėn ėšejuom…
Vo atsėmėno pėivu smėlgas,
Gegožraibės lapu gorgždiejėma.
Ėr mėgla vakarās vėrš krūmu,
Pelėnūs ėškeptas bolvės,
Pėimėnieliu dainės ėr tėkroma,
Ka geriausē gīvenėmė bus dar.
Tēp nakontrē pėrmīn skobiejē,
Basakuojė mona vaikīstė!
Pėiva ėšarē ėr ožsiejē –
Rogiūm jūra šėndėin ėšvīsi.
Bet i sava dėinūm pėlnībė
Ėš anūm laikūm laimės ėr varga
Aš atsėnešo kap brongėnībė
Gegožraibės žėida marga.

*** 
Naspiejau
Dar naspiejau pamatītė kalnūm,
naspiejau…
Naskobiejau
(vo rasiet par daug skobiejau, tik na tėn).
Anėms vės tėik –
lėps i anus stėprė ėr drōsė.
Anėi monės nalauk –
ėr vėršūnies aš nabėbūsio.
 
Dar naspiejau ežerūm ėšbraidītė,
naspiejau…
Nabmuokiejau
anūm gelmies ižvelgtė.
Nagėrdiejau, ka vadėna moni
spindesio paslaptingo, tīlioujo.
Anėms kas – anėi vėsėms
līgēs veidruodēs žvėlg…
Ėr tēp mona keliuonė praėlgs
i anus lig bagalībės.

EILIERAŠTĒ
Džervienė Teklė 

 
Dar naspiejau žaliuo gėriuo paklīstė,
naspiejau…
Pabiegiuojau, napatėkiejau,
kad gīvenėmė rēktom patėrtė
baimė, tomsa ėr vėinatvė.
Mėškou kas – kėtus paklaidėn,
kad tėi paskiau džiaugtėis galietom,
tėisi taka soradėn.
 
Nažėnuojau,
ka rinkaus kou lėngviesni kieli,
ka ons nanuves niekor…

* * *
Prijimkėt moni tuokė, kuoki eso –
So metu nešmenė ont solėnktūm petiūm.
Matītė, jau tėik ožgīvenau, kad drēso
Vėsims šnekietė. Pasakuotė patiūm
Ėr šėrdgielas, ėr džiaugsmus, ėr rūpesnius
Brongēsēs žuodēs mūsa pruotieviu kalbuos.
Rast’ toukart dėina ruodīsės švėisesnė
Ėr bus žīdriesnis dongos vėrš galvuos,
Ėr akis ėšsėplies, kap tuo vākūtė,
I lėipsna tėisontė ronkātės – tėn gražiau.
Nuorietiuo dėdėlē, kad tēp ėr būtom,
Bet ar atsėtėks tuoks stebūklos – nažėnau.

* * *
Norėitiejė meta, nuorėitiejė...
Guojē ėr bėrkštvīnā ėšretiejė, 
galvas bovosiu draugūm pabala, 
šėrdis nu vargūm, biedūm apsala.
Sosėtėkės sunkē ėiškā žuodė, 
ka napasakītomi, kap ruoduos 
dabartės ėr tas, kas jau praējė...
A reikiejė, kažėn, a reikiejė 
tūm sosėtėkėmu baėiškuotė – 
Bovėn metā vieju ėšnešiuotė...

Apsilonkīms gimtėnie
 
Opalielis vargotis
vingiou par pėiva, par suodna,
pro gala tuos truobuos,
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katruo gėmiau.
Neš i rodėnė mėglas
ėlgesi nuogna –
rasiet ėš anuo aš tuo jiemiau.
 
Dėlst mienou dongou…
Nodėla žėids ont bevardė.
Nīkst vardā ėr veidā
ėš atbokosės atmintėis…
Tiktā nieks naėšdėlda
kasdėinė varga
ėš paprastuos žmuoniūm lėmtėis.
 

Ont Gondingas

I.
Pababrungēs, pamėnėjēs 
Saulė žemė rėtėniejės, 
Spindolelē žemė gluosta,
Top bėtelė kap ont suosta 
Ont geltuona pėinės žėida – 
Vo graži ėr saldi vėita.
Sraunė vondėnis Babrunga 
Akmėnīnu napabūga – 
Veržas žemīn pro Gondinga, 
Pro pėlekalni garbinga,
Pro katron par omžius plaukė, 
Kor Mėnėjė anuo laukė.
Tēp senē babovau matiosi 
Brongė kalna skardius statius, 
Krūmu ėr laukūm žaloma,
Gimta dongaus maluonoma.

II.
Karti sravažuolės siekla,
Keik šimtmetiu to augėnā
Ėšganingōji žėida
Ont tuo kalna vėršūnės?
Anon pruotievē glaudė po mūšiu 
Pri gīvūm žaizdūm,
Nupluovėn krauji ėr prakaita 
Sraunioujo Babrunga vondėnio. 
Keik nuplokdė grēta sruovie 
Našliūm ėr muotinu ašaru...
– A tēp bova? – 
Klauso aš tavės,

Balts, naėšvaizdos žėidieli,
Gal to rakts i vėsas paslaptis, 
Palaiduotas tamė kalnė?

Taks par rogius
Kāp ton smėlti, kāp ton žuolė
Šimtā kuoju mīnė, trīpė!
Žemė, je gali, – paskuolink 
Sava dėdėlė kontrībė.
Ėr geroma duovėnuok mon 
Grīžtontiu skuolūm nalauktė. 
Kožd ė šnabžd rogē prinuokėn, 
Nažėnuojėn ėš kuo auga. 
Anėms narūp, kas daigėna,
Viejūs napalūžtė muokė.
Krės po dalgēs vėina dėina,
Tava meilės nasovuokėn.

Gėmėnės

I.
Mūsa babulelė,
Kou rūpėnās ton vakara,
Veiziedama i rauduona saulielīdi
pruo truobuos longūm krīžmas?
Asluo traka vākā, 
šnarindamė šviežius šiaudus, 
pasklēstus ont ėšplautūm grindūm, 
ka tuos geriau ėšdžiūtom.
Ont koknė plepiejė katėlātis,
ėr nu anuo kvapa vākams tīsa seilė:
skani bus večerė –
bolviu daugiau nego bornūm,
vo tūm baveik dešimtės.
Bet ne aple vākus mėslėjē
ton rodėnėis vakara –
Klausēs kuožna brakšteliejėma kėimė
ėr šonėis luojėma sosiedūs,
ar naėšgėrsi paršaukuojint
sava nomū gaspaduoriaus
ėr vākūm tieva,
paršlėtėnioujėntė nomėi.
Ak, reikies poltė pasėtėktė, 
apkabintė, pasvadintė už stala, 
apramintė ėr apibuovītė, 
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vo rasiet ėr padainioutė abodom, 
pakol ons ožsėmanīs goltė.
Paskiau vākalius pamaitintė
tuoms garoujintiuoms, kvepontiuoms bolviems
er sogoldītė naktėi:
dėdiūsius ont soulūm,
mažesnius i savōje luova,
vo pati mažiausi – i luopėšieli,
po balkio pakabinta,
priš ton dar pagėrdios ėš sava
naėšsenkontė muotėnīstės šaltenė...
Ė tik toukart atsėdūksiesi, 
keldama pavargosė ronka 
vakarėnē žegnuonē:
– Dėivaliau brongos,
diekou Tau ož ton gera dėina.
Ar na ėš tava gīvenėma 
darbūm ėr maldūm, 
senuojė babūnelė, 
vėsuos platiuos mūsa gėmėnies 
ėštvermie ėr kontrībė?

II.
Diedėna Jolėjuona, gelontė galva 
apsėtvarstiosi kuopūstlapēs, 
siediejė stakliesė, 
spardīdama pakuojēs, 
ė inėrtosi tarškėna skėita.
Priš akis golė 
dailiausis aštounnītis 
sūnaus dokterims kraitiou.
Vo tuos platės ė žīdras akis
tabibova aiškės,
ligo kuožna dėina ana
veizietom i dongo
ar i tīra šaltėnė vondėni.
Švėisiuo truobelie nu sėinas 
žvelgė švėntuoji Marijė – 
skaisčiausiuojė, gražiausiuojė 
ruojaus lelėjė, 
katruos diedėna šaukies, 
siediedama staklies 
tīkio ėr meilio balso.
Ak, jau užmėrša, 
kāp tuoms žīdruoms akėmis
ėr tou patio balso 
prišaukė anou meto 

papėiviu vakarelie 
mona diedė Duomininka, 
dabā Šateikiu kapeliūs 
ožmėgusi omžems.

III.
Kas dėina žingsnioudams 
Smaloutāas gelžkelė špalās, 
sokondės tabuoka soktėnė, 
diedė Pėlīps tintėna, skombėna 
biegiu gelžis
so kūjātio ont ėlgo kuoto.
Vuo kāpgis! Nu tuo paprasta darba priklausė
sklondos traukėniūm važiavėms.
Bet Pilīpa rūpesnis bova ne če – 
Ons tuoliausē nubiega
Tėn, kor gelžkelė biegē
Sosėlõjė i vėina taška.
Ruodies diedē, kad ėš tuolībės,
ėš tuo jouda biegiu taškelė 
ėšdīgst maža vaikioka paveikslos.
Ons artie, ons dėdie,
ėr jau šėtā šalėp tavės, 
jau isėkimb i ronka, 
ėr keliaujėt abodo špalās,
skombindamė kūjātio 
ėr klausīdamuos, ar teisinga 
īr ta biegiu mozėka.
Tēp gerā, tēp linksmā žingsnioutė
abodom so sava sūnelio,
katros vardo kap tievs, kap buočios...
Vo ėr natrunkat atētė
lig pat savōjė kelė gala.
Rēk jau ont nomūn soktėis,
kor lauk abodoms mamātė 
so bolvīnės bliūdo...
Nu tuos mėslės vaikioks ėšnīkst
kap ėš mėiga pakėrdosė sapnos. 
Je, lauk mamātė Seliūnė 
ėr trīs dokteris kap popas – 
mažiausė dar nie navākščiuo...
„Kāp če īr, kap če īr, – 
svarsta liūdnos diede Pilīps. – 
Kor tik pasėklausīsi, vės vaikē
gimst ėr aug kap ont mėiliems, 
vo monėi tik mergas ėr mergas“.
„Nieka nabus!“ – nusprėnd diedė, 
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grīždams i maža apeivė nomali 
so palerguonėjuoms ont palongiem.
„Nieka nabus – tuol trauksio, 
pakol Mesėjuošiaus solauksio, 
panašė i moni pati 
ėr linksma kap mona Seliūnė“.
Naėlgs tabova diedės Pėlīpa omželis. 
Pasėrinka ni pėnkiūm dešimtiūm nasolaukės –
bet sava sprėndėma ėšpėldė.
Paskotėnis dėdlie šeimīnuo 
Ožgėmė Pėlīpoks –
Vėins ėš daugībės mona posbruoliu.

Dzūku švėntie

Če, kor šaltenē Nemona gėrda,
Kalnelē kluonius maina,
Dainiou dzūkelē atlapašėrdē
Gražiuosės sava dainės.

Vondėnūm spindėsi, paukščiu čeženėma
Gėriu jaukiuo tonkīnie,
Žmuoniūm nalėngva marga gīvenėma 
I griaudė gaida sopīnė.

Daliuos sovestė i vėina vėita,
Šiuo krašta žėntā ėr martės 
Stuovam ėr klausuomuos kap apžavietė 
Ėr miegėnam pritartė.

Darbus apēnont, vākus soupoujint 
Vargūm križelius kėntont 
Ėr pasėgoudont, ėr pajoukoujint,
Ėr gražē šventės švėntont.

Keliuonė par gimtas vėitas

Ont Viežātiu, ont Kartenas, ont Asteikiu –
Nie vėinuo kėtuo vėituo tuokiūm debesūm na-

regiejau.
Dongaus artuos praējė, rėktingā žombi laikė,
Vuo saulė i minkštus poukus švėisė dėinelė pasiejė.

Nu jūras, nu jūras soverstas vagas baltas 
Kap puova oudėga sklēdas i rītus.

Tik baugo akis nulēstė – ligo būtiuo kalta 
Dėl tuo, kas aplinkou darīta ar nadarīta.

Vuo tėi apgriautė truobesē, pūdīmā pėktžuolietė,
Tas žmuogaus ėštėžėms ar nadėktavėms...
Apsėžvalgā, sosėgiesti, pradedi vėskuo gailietėis...
–Ar duovėnuosi, žemelė, aplēdusims tavi?

Dvė pasakātės aple žmuogieli

I.
Padėrba Žmuogielis darba 
ėr somėslėjė apsakītė.
Dėrbtė bova nalėngvē, 
vo šnekietė gerā ėr gražē.
Kas tik klausies – vėsė dīvuojies, 
vėsė ton žmuogieli pakuolėjė.
Ėr sometė godros Žmuogielis 
Po pėrmo pasakuotė, vo po tuo dėrbtė.
Vuo paskiau tik šnekiejė, 
dėltuo, kad padėrbtė, kon sakios, 
dėinūm, naktūm nabožteka.
Ale dīvā – vėsė tėkiejė.
Itėkiejė ont gala ėr pats.

II.
Pakabėna Žmuogielis ont plauka 
kėrvi vėrš sava galvuos
ėr sied po anou dūmuodams: 
rast’ nanukrės. Vo je krės, rast’ napataikīs.
Je ė pataikīs, rasiet na mon...

*** 
Pri keliū, krīžkeliu –
kuoplīčės, smūtkelē
līdiejė monūsius žingsnius
pruo daržus, bolvėinas, ėšvākščiuotas kėlēs,
pruo glousnius, verš prūdu palinkosius.

Ėšsėnešiau dainė 
valiūkėška, jauna, 
nuoriejau pasauli pažintė...
Matā, nažėnuojau, 
kad vėskon, kon gauno, 
reikies kažėkam sogrōžintė.
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Ar lėngvė, ar sunkė – mažā kas klausė.
Rēk – ėr jimk ėš kor nuori.
Tik vėltės, tik meilė, 
tik malda tīkiausė 
padiejė pakeltė ton svuori.

Tėp ėr meldous aš mienesėi, debesėi, 
gėlioujou tievėškės dongou 
už vėskon, vėskon,
kon eso gavosi 
ėš tava gerūm ronku.

Suodnu žīdiejėms
Vo gražoms tas žīdiejėma laiks,
Ta tėkiejėma omžėnībė!
Žmuoniūm gėmėnie žoduos, klaikst,
Tik žemelė gimda gīvībė.

Vėrš kapūm, vėrš karūm, prakeiksmūm
Medē baltus žiedlapius barsta,
Ligo muotina austom mums
Druobė luopėšiou, vo gal grabou.

Ta jau ana napagailies
Niekam nieka, kon muok ožaugintė.
Tik ar kuožnos nuories, igalies ėš mūsa galės
Pamatīė, prijimtė, brongintė?

Liūdnos eilieraštis

Lauks jau ėštoštiejės ėr ėšlīts. 
Joudvarniu būrē paviejou sklonda... 
Kor, gerõjē žuodē, jūs paklīduot,
Kuo i šėrdi kėlė nabatrondat?

Anon dabar lėngvē īr atrastė;
Toštė tėn, kamė riuogsuojė kliūtis, 
Takā ba dεgliūm ėr seklės brastvas, 
Revā ožneštė, ožžielėn griūtis.

Ėr pėktoma, ėr pavīda aš ožkeikiau – 
Naėšlīskėt ėš sunkoma vakarīkštė. 
Laisvė kėlē nomėi īr parētė.
Grīžkėt tik, gerėijė mona, grīžkėt.

Pavasarė vondenis

Ėš kuokiūm šalteniu pakėlst 
Žemės kraus i beržū vėršūnės – 
Balts, gaivėnōs, saldos ėr jauns –
Ėš tomsībiu šaltūm, ėš joudūju. 
Kuoki kieli ons nukeliaun,
Pakuol paverst žaliuom karūnuom, 
Basiūboujėntiuom viejė sruovie, 
Apžavietuom dongaus aukštībės.

Ar na tėn, pavasari trumps,
Tėi badognē vondėnis tava,
Kor par dumbla, par akmėni kėita 
Paskotėniem banguom nusiūbava, 
Atėdėngėn plėkōji kronta 
Vasarėnē žuolē vešietė... 
Mielėnsparnē šarončē atlėk 
Ont pėrmūju žėidūm vėišietė.

Par Žemaitėjė

I. Kaltinienu krīžios
 
Nu aukštuos kalvuos ons švėit ėš tuola,
ligo beržos, ėš žemės augės,
isėriežės sava dėdībė
i aukšti dongaus mielėniausi.
 
Namatā anamė suopolė.
Matā naėšdėlduoma žėnkla
tėkiejėma ėr stėprībės
ėšlėktė pražūnont,
ėšsauguotė prarondont,
ėškėntietė mīlont.
 
II. Šatrėjė
 
Ka ožlėpau ont tuo kalna,
moni apguobė dongos,
priartiejės sava gruožībė.
 
Bovau lėngva – ruoduos, pašuoksio
ėr lieksio vėrš laukūm, kalvūm,
guoju, opiu, žmuoniūm gīvenėmu…
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Nospīrosi varga kap klumpius,
palēdosi plaukus, nersio
i dėdėlė džiaugsma pėlnatvė.
 
Mosiet, tēp priš tūkstontius metu
vėrš tuo kalna lakiuojė raganas.
 

III. Daukonts Papėlie
 
Tēp ėr nabsožėnuosem,
kon mėslėjė
pruotingāsis muokīts vīrs,
apsėbovės Papėlie
varganās paskotėnēs
sava gīvenėma metās,
ka lioub atēs atsėpūstė
ont Vėntas krontelė…
 
Stuov dabar atsėgrėžės
i Žemaitėjės šėrdi,
ligo sakīdams vėsėms:
– Naožmėrškėt nieka, kas bova,
ėr darīkėt vėskon, ka būtom
gėriau ėr švėisiau puo saulė.

Ēno par pėiva
 
Vingiouts takieli, sugierės
dugībės žingsniu aida,
a rēktom tava vingius
laikītė ož klaida?
Gal pėrmāsis keleivis
kelė ėiškuojė sausa,
vo rasiet skobiejė, nuoriedams
nuētė tėisiausē.
Rast’ nanuoriejė primintė
žuolīna ar krūma
ėr pasoka aplinkou
diel sava šėrdėis geroma.
Gal taikies napabaidītė
pėmpės, topontės lėzdė,
ėr aplėnkė. Vo mes šaukam,
kad vingēs ēnontis klīst.
Kuo gera, tūsė vingiūsė
daug gerūm nuoru sotėlpa...

Tad a rēktom peiktė
nuors vėina takelė kėlpa?..

 
Pėlalės kalns

Vėiškeli, vėiškelali,
Kėik matē, kėik gėrdiejē?
Vedē na tėn, kor nuoriejē,
vo tėn, kor žmuonis keliava,
klaidžiuodamė, atsėgrėždamė,
ėiškuodamė, narasdamė,
vo radėn, viel pamesdamė...
Ar dieltuo kėlpuoms raitās
aplink kalna kaubori?
Priš tou kalna – karklu krūmalis,
kraujė klanė ožaugės.
Puo kalno – pražovosiu kaulā.
Ont kalno – akmou,
nasoprontamā ėšrašīts.

Vakars

Sošalosius somorosius
daineliems atšėldā.
Sograibiosi žuodiu ėš pasaku
kroupīnė paskanėni.
Nutraukosi nu dongaus
puo žvaigždelė naktē idoudi,
kad ramē mėiguotomem,
gražē sapnoutomem...
Sapnoujo Tavi, Mama,
So žvaigždė delnūsė...
Žėnau, ka švėis ana monėi
Lig kelė pabonguos.
 

Vėinmetems

Če ėr sostuok –
tava mėiguos žuodē ėšseka.
Je dar kuoki ėr ėškrapštā,
anuo niekam nabrēk –
nabier dākta, katron
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tas žuodis ivardėj.
Tad ba rēkala vargsti, nuoriedams
Ožpėldītė dėinūm toštībė
Svetėmās, prisironkiuotās žuodēs.
Tavėijē
mažne vėsė išējė
vėnkart so tava vėinmetēs.

Torgos

Perkontėms – vėskas brongē,
vo pardoudontėms pėgē ruoduos.
Kleg deriedamuos, nuēt,
sogrīžt apėntās.
Trauk šimtėnės ėš kapšu
ar krapšta mazgelius
so baltās cėntās.
Tēp ėr malas žmuonelē
tuo marguo erzelīnie,
kor pardoutė ar pėrktė
īr svarbiausė pasaulė dalīkā.
Vo sokčios ar ėlgapėrštis,
notaisės nakalta snapa,
vīpsuodams ėš dornūm galvūm
terp anūm sokėniejės drōsē
gvelbdams vėskon ož dīka.

Posmergė
 
Ož alksnīna gėrdietė banduonėjė
ėr prisluopės būgna dondenėms.

Graži mozėka tēp moni muonėi –
Vuo, kuoks linksmos gal būtė gīvenėms.
 
Švėit padongie mienesė skėltės,
žėb sėdabros ont mona blakstėinu,
vo tas valsos tēp šėrdi gėlda
po sunkiuos ikiriejosės dėinuos.
 
Jug nuorietiuo tėn lėktė… Nagalio…
Natorio dar ont savės valės.
Svėrp žiuogā žuolīnūs, vo prūdalie
tėrštūs maurūs linksmėnas varlės.
 
Ėr par suodna i sojaukta vakara
mamātės žuodē atliekėn:
– Vākali, pritrūksi ašaru,
Je rasuosi diel tuokiūm nieku.

Pėimenė

I saulielīdi, i ton auksėni
maža pėimenė žalmargė gėnė.
 
Ėš ėlguos dėinuos, ėš klaidiuos medės
žalmargė pati ganītuojė vedė.
 
Kol nosėpluovė soskėrdosės kuojės,
mamātė pamėlža ėr dounas atpjuovė.
 
Vo minkšta bova marškuoniu luova –
vāka mėigielis – medaus saldoma.
 
Sapnava debesūm pėli auksėnė –
i tas aukštībės žalmargė gėnė.
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