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ÞUODË ËR
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ËR

Dþervienë Teklë. Punia, 2011 m. Mukienës Danutës portëgrapëjë

VËINATVË
Kor dabar vësë ëðsëlakiuojë –
Tëi, kas i ton truoba
takus mînë?
Ëlgesi kap druobë sovîniuojë
Ër padiejë i gëliausë skrînë...

Naktë ton, beþvaigþdë ër
bebalsë,
Þëborë nadegdama priçsi,
Naëðkëntos atëdëngsi ër
ëðkelsi –
Lai bûn, kas tor bûtë.
Napakeisi...

Ar reikiejë aðaras laikîtë
Nu vëinatvës ër darbûm
pavargos?
I longieli brazdën skalsos lîtos,
Tava tîla, tava tomsa arda...

Mukienës Danutës portëgrapëjë
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KLAUSËMS
Pavargosi þmuoniûm teisîbë
Oþversta þuodçs,
Dûnst puo malagîstiu pëlkapio,
Naîstëng ëðsëkapstîtë.
Ar mes galem anâ padietë?
Nasërîþtam? Vuo rasiet
namuokam?
...Ruoduos, jau tëik daug
þënuom,
Bet mosiet maþâ taëðmanuom.

Vuo dar ëlgiau soka galva,
gindamuos akëmërksniu
sriauta,
pakuol soprata, kad laiks
anuo valç nepasëdous.

...Ëlgâ nasopratâ,
Ka tçp ër toriejë bûtë.
Kas gal mîlietë þmuogo,
Tçp paikâ ër nagailestingâ
Þodonti sava meilë?

PRAREGIEJËMS BÛN
SKAUDOS

LAUKËMS

ÞMUOGOS ËR LAIKS

Trîpë anon sapnûs,
smaugë pëktoma valonduo,
i akis spjaudë,
keikë niekam negërdont,
sonîkosi ër iðsekosi,
atgrasi pati sau,
ër vësam svietou...

Ëlgâ veiziejë
i saulës ër þvaizdiûm kelius,
ëlgâ sekiuojë
jauna ër dëlstonti mienesi,
pakuol laika ëðmuoka skaitîtë.

Pasaulis tau bova toðts,
baugos, sovësam bavertis,
nabtoris nieka, kas gintom,
goustom, atjaustom,
mîlietom...

Viel debesis nuslîs padongiem,
Puo dërvas grumstâs parskëls
siekla,
Ër daiga gimstonti palaimins
Meilingo gëismë veversîs.
Lëpdîs kregþdelës sava lëzda
Puo ðelmënio þmuogaus
nomûm –
Kas anuoms karâ, svieta vaidâ?
Saulelë ðëlta ðvëisa sklaida,
Atjaunindama þemës veida.
Jug kuoþna meta tik tçp bûn.
Tautavièiûtës Gretas portëgrapëjë
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(Atkelta ið 13 p.)

VËINMETEMS
Èe ër sostuok –
tava mëiguos þuodç ëðseka.
Je dar kuoki ër ëðkrapðtâ,
anuo niekam nabrçk –
nabier dâkta, katron
tas þuodis îvardëj.
Tad ba rçkala vargsti, nuoriedams
oþpëldîtë dëinûm toðtîbë
svetëmâs, prisironkiuotâs þuodçs.
Tavëijç
baveik vësë iðçjë
vënkart so tava vëinmetçs.

VAKARS
Soðalosius, somorosius
daineliems atðëldâ.
Sograibiosi þuodiu ëð pasaku,
kroupînë paskanëni.
Nutraukosi nu dongaus
puo þvaigþdelë, naktç idoudi,
kad ramç mëiguotomem,
graþç sapnoutomem...
Sapnoujo Tavi, Mama,
So þvaigþdë delnûs...
Þënau, ka ðvëis ana monëi
Lig kelë pabonguos.

ÇNO PAR PËIVA
Vingiouts takieli, sugierës
daugîbës þingsniu aida,
ar rçktom tava vingius
laikîtë oþ klaida?
Gal përmâsis keleivis
kelë ëiðkuojë sausa,
vuo rasiet skobiejë, nuoriedams
nuçtë tëisiausç.
Rast’ nanuoriejë primintë
þuolîna a krûma
ër pasoka aplinkou

Rodou. Mukienës Danutës portëgrapëjë

diel sava ðërdëis geroma.
Gal taikies napabaidîtë
pëmpës, topontës lëzdë,
ër aplënkë.

Vuo mes ðaukam,
kad vingçs çnontis klîst.
A nabova tçp, kad tûs vingiûs
daug gerûm nuoru sotëlpa...
Tad a rçktom peiktë

31

L ITERATÛRA

LAUKËMS
Viel debesis nuslîs padongiem,
Puo dërvas grumstâs parskëls siekla,
Ër daiga gimstonti palaimins
Meilingo gëismë veversîs.
Lëpdîs kregþdelës sava lëzda
Puo ðelmënio þmuogaus nomûm –
Kas anuoms karâ, svieta vaidâ?
Saulelë ðëlta ðvëisa sklaida,
Atjaunindama þemës veida.
Jug kuoþna meta tik tçp bûn.

PËLALËS KALNS
Vëiðkeli, vëiðkelâli,
Këik matç, këik gërdiejç?
Vedç na tën, kor nuoriejç,
vuo tën, kor þmuonis keliava,
klaidþiuodamë, atsëgrëþdamë,
ëiðkuodamë, narasdamë,
vuo radën, viel pamesdamë...
Ar diel tuo këlpuoms raitâs
aplink kalna kaubori?
Prið ton kalna – karklu krûmâlis,
kraujë klanë oþaugës.
Puo kalno – þovusiu kaulâ.
Ont kalna – akmou,
nasoprontamâ ëðraðîts.

APSILONKÎMS GIMTËNIE
Opalielis vargotis
vingiou par pëiva, par suodna,
pro gala tuos truobuos,
katruo gëmiau.
Neð i rodënë mëglas
ëlgesi nuogna –
rasiet ëð anuo að tuo jiemiau.
Dëlst mienou dongou…
Nodëla þëids ont bevardë.
Nîkst vardâ ër veidâ
ëð atbokosës atmintëis…
Tiktâ nieks naëðdëlda
kasdëinë varga
ëð paprastuos þmuoniûm lëmtëis.
Rodou. Mukienës Danutës portëgrapëjë
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

2011 / 10

