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APLE

TUS,

KURIUS
ÞËNUOM Ë
KURIUS
ATSËMËNAM
MUOSIEDIOU – 760
METU
RUDÎS E D V A R D S

I DALËS
Mona akim veizont tëi laikâ pradingë,
Kap ë mûsa dëinas po këimelë lëipo,
Ka pro luopðë kraðta slinka dëinu vingç,
Kol pëinieli mamas þinduom atsëvëipë.
Auguom ë tvërtiejuom, brënda sovuokëmâ,
Ka ëðgërduom þuodi mamas pasakîta,
Ka pamatiem asla, þali plati këima,
Ka pradiejuom skërtë vakara nu rîta.
Sava maþuoms ronkuoms muokiemuos pajimtë
Ë atneðtë mamâ ka ë mënka dâkta,
Kol þemaitiu þuodç, sodietë i minti,
Pasaka vaikîstës privertë pabëngtë.
Ë pri mamas ðuona daug kou soþënuojuom –
Kâp èe atsëraduom, ëð kor jûras tvëna –
Kâp tuolîbiu tuolçs plaukiuojuom kap nuojç,
Kol atraduom þemë so vardo – Gimtënë.

Daukonta, Þemaitës mintis, jausmâ, nuorâ
So momis soauga nu galvuos lig kuoju.

Ëðskaptoutë medë truobesç ë baldâ,
Pergalës ëðtrauktas gënont sava kronta.

Maþë laika tarpâ stom ëlgiausius omþius –
Vëskas ðem pasaulie ëð menkiausë nieka –
Ëð maþuos sieklelës þalës miediu komþas,
Ëð maþû laðieliu platës jûras drëikas.

IV DALËS
1896 m.
Biega jug pro lëipas Vaiþgonts i baþnîèë,
Auðëna jug borna par pamuoksla ëlga,
Muokë, kâp uþmestë varga dëinû nîtis –
Ðvëntâs sakramëntâs ðeimû lëzdus vëlgë.

II DALËS
Tarp vësû kalnieliu mûsa graþë kraðta,
Tarp kuovû nuoþmiausiu laisvç paaukuotu
Muosiedë pilietç senç isëraðë
Patiûs garbingiausiûs Þemaitëjës pluotûs.
Vîtauts Þemaitëjë pardavë krîþeivems,
Bet þënuojë aiðkç – netëkrë tëi þuodç –
Vîrâ aðtrçs kardâs taisë minti kreiva,
Tuos teisîbës prasmë Lietovâ iruodë.
Tik kraujo muokietë oþ þuodius sakîtus
Ne vësë teëðgal, ka ë tvërto kûno,
Mërë jug ont krîþiu ne tik pagal mitus,
Mërë ðventë þmuonis, garbënë Perkûna.
Ë rauduojë sesës sava jaunëkâtiu,
Muotinas grûmuojë ont prakeikta kara,
Tik ið sava þiemiu nu skriaudû parkaitë
Pajûrë þemaitç prieða laukon varë.
Ne vainëkâs gruoþë kuovû metâ pintë –
Riterems Euruopas, vîskopû palaima.
Tik kardâ þemaitiu ë vëiningas mintis
Meilë sogrouþëna i miðkingus kaimus.
III DALËS
So vaikîstës þingsnçs, so opaliu vieso
Maþâs akmënelçs, dûrosçs i kuojës,
Þîdint laumës joustuoms i laukus varviesem,
Ka derlesnë þemë dþiuginto artuojo.
Kelç ë takelç i pat ðërdi smeigies
Ë malda grîþëmu vën ausies kartuojuos –
Muosiedë pasaulis kap trapiausi snaigë
Ë graþiausi gëismie þemie sokortuojë.

Jug gîvenëms miesta maþ kou atsëskîrës
Nu þmuogaus lëkëma, laiko atëtverta –
Pagîvenë dingstam puomërtinius tîrus,
Muosiediou pridiejë naujë þmuoniû karta.

Ið tîrû ðaltiniu mes ne viesa gieriem,
Dongaus mielënoma vërpolinga ganda,
Kor par auksa smëltë prasëmuðës gieris
Mums ðërdie pavërta skombontiuoms
legenduoms.

Ë nomûs, statîtûs pruosenieliu mûsa,
Jug atrondam stala, ðëlta sava luova,
Ë dainas iðgërstam so malduoms par posë,
Ë iðmuokuom dërbtë, pruoto pasëkliuovë.

Cîrolç noblaðkë èiolbesçs tas pëivas,
Pëmpës nosiûbava klîkesçs þuolînus,
Ka pavasarënës jauna karkla þëivës
Neðë saldë solti pumporou galënem.

Ë laikâ vîniuojës i ritini stuora,
Apsokëmâ blîkèiuo, naujomo keruojës –

Nogîventa laika ne sekundës skalda –
Þmuoniû varga þombç, peèç ëðkûrentë,

ZZ_2013_2_geras_a.P65

62
Black

Vo paskou ið prûda vondënë saulieta
Pasësiemës gruoþë nulek i pradënë, –
Þemaitëjës raidiem muokënius apmietës,
Lietovîbës dvasë so vâkâs brondëna.
Kapû gatvës ðuonë, Skaras suodna truobuo,
Lauk jau Vaðkîs Petros, kou tiktâ
parvîkës, –
Ons „Tievînës sarga“ atveþë kap gruobi,
Kap kuovû oþ laisvë dievëðka vainëka.
Tums paveiz i raidës, kap spîgliouta viela,
Erðkietë vainëka ont lietoviu kalbo,
Ë i ðërdi plakas dþiugesîs paðielës –
Ka carënç valdç nuosprëndi paskelbë.
Ons ni negalvuojë, ka tamë miestalie,
Tuo maþuo paðiûrie, prisëdëngës medçs,
Kartkartiems paralkës, kartkartiems
soðalës,
Bus pro maþas doris laikraðti ëðvedës.
V DALËS
1921 m.
Vaðkë Petra sûnos irgi vardo Petris
Bova linkës ronkuoms statulas sokortë,
Parversmu nekëntës, so daiktâs par pieti,
Traukë i Euruopa, nepabûgës skorda.
Muokies ið italu menëðku pluonîbiu,
Daug graþiû baþnîèiu, vuos gali sojimtë –
Angela skulptûruoms kap medo apkëbës,
Vën ið pruota varë dëdingiausës mintis.
Verties kap begalis, nebëjuojë nieka,
Netausuojë ronku, dërba kas pakliovë. –
Tçp peklas praçjë, sava tëksla siekë,
Teisies viel i ðvëisa oþsëiniu lietovç.
Esam mes galingë ne tik ronku jiego,
Þmuogo jug iðaukðtën mintis ë svajuonës –
Ons rîþtingâ çjë, rëstelë nebiega,
Nelënkies novargës obagou nç puonou.
Ka jau apsëprata oþjûrin pakliovës,
Notarë paminklus vaðkënius sokortë –
Savuojë pasaulë oþdara slieptovë
Atskleidë pasauliou menëðkiausçs bortâs.
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Deðimtis graþiausiu, trîkðtontiû gîvîbë, –
Ruoduos pu sekundës jims jodietë vësas.
Paruodû skulptûras dîga ligo grîbâ –
Lai atçjë þmuonis talënto þaviesës.
VI DALËS
1967 m.
Tuos ðeimuos dëdingas palaimingu galiu
Lëka dâ ë miestou Muosiedë patërtë
Auga Rimantielis1 – muokies, eilës kalë
Kap vësë muoksleivç, kap vaikiokams
skërta.
Trënont klasës soula daug kas pasëruoda –
Maties, vâks palinkës so meno bëndrautë.
Muotina, Adelë2, tarë tvërta þuodi –
Nier kuo prieðtarautë prigimtëisëms
srautams.
Lai praçjë metâ po pasauli gromas –
Rimants muosiedëðkems notapðnuojë
Inta –
Pabarzdie drëiþielis, ðîpsolîs geroma,
Kor Vacîs muokiejë sotëktëms dalintë.
Dëdëlëijç þmuonës netelp sava kapë,
Tarsi bangas sklîdor anû ðluovies aura,
Bet miestelë vaizdou, tçp platç praðapos,
Rimanta paminklos kap laimieta taurë.

Mosiedë ðv. arkangela Mîkuola baþnîèë. Mukienës Danutës portëgrapëjë

Ka platem pasaulie gimta kaima viejç
Îr didi palaima, tëkros þemës ruojos.
Ëlgesingas spalvas par paveikslus rëtas
Soteik koloritou vërponti tëkroma,
Tarsi tën, gimtënie, medç kuoþna rîta
Oþ teisîbë ðvënta ë oþ ðvëisa gromas.
1

Kas tik nuor pajostë þmuogëðkoujë siela,
Nerçk daug skaitîtë, nç kor tuolëi eitë –
I skulptûras prasmë jausmâs isëvielës,
Inta pamatîs ons gîva sava vëituo.
1
2

Eidiejus Rimants – skulptorios.
Vaðkîtë-Eidiejienë Adelë .

VII DALËS
1893 m.
Gërðënû kaimielis oþ ganîkluoms þîdu
Truobesçs Galdëku jau ið tuola ðvëitë,
Tik Markauskë bërþë ë nomus iðvîdës
Jau anëms nebskirsi ëðimtënës vëitas.
Gërðienëðkiu þemë talëntâs tortinga –
Galdëka Aduoma1 pieðënç pasklëda
Po pasauli vësa ë spalvingâs vingçs
Griþt pri gimta noma so garbies
palîduoms.
Auga èe pri kelë ouþoulâ galingë
Ë berþâ aukðtiausë, saulie ðakas skraidë,
Geldëkienë sopa luopðë minkðta lingë,
Pasakas raðîtas Þemaitëjës raidiems.
Aduomielis klausies ë i ðërdi diejuos,
Tarsi nu vaikîstës bût vëskou þënuojës,

Galdëks Aduoms – þîmos lietuviu menininks.

VIII DALËS
1861 m.
Ëð tuo patëis lëzda ë Prancëðkos1 çjë –
Arkivîskops bova vësuos Þemaitëjës,
Oþ lietoviu kalbo skombontë raðtëjë
Garbio, ðvëisio pruoto dþiaugies ë
këntiejë.
Tâs laikâs kelelç tik par rusu miestus,
Tik ruskëniems raidiems knîngas
drokavuotas,
Bet þemaitiu sielas mamu þuodçs diesties,
Akmënû tvërtîbë nogalonda pruota.
Arkivîskops matë, talënto ëðgërda –
Nieks negal atimtë ëð lietoviu raidiu,
Anuos kap ë meilë, çt par patë ðërdi,
Ligo kuokëi paukðtç daugënas ë skraida.
1

Karevîèë Prancëðkos – Þemaitëjës vîskops.

IX DALËS
1926 m.
Vo ðatiðkis vîskops braukë laisvës driûþë
Par þemaitiu þemë, Muosiedi ë Skouda,
Ka laikâ sovietu, i ðokës sodoþë,
Bûtom nuvalîtë lëngvç ë neskaudç.

Vaièiou îr paminklos katedras ðvëntuoriou
Iðstatîts, ka baimë, îraðâ ið Raðta.
Didi asmënîbë be maþiausiu spuoru,
Daug gîven aplinkou, bet tuokiuos nebrasi.
X DALËS
1945–1955 m.
Par Naujoku kaima, ðlomðtonti opelçs,
Mienesëinu blîksnçs nu malûna prûda,
Kels kap sena gëmbë, trûkçs krimt ë kelas,
Kol Ðaukliû ganîkluos dolkiem pasëruoda.
Èe, tuo plînie vieju, kor Granauskis braidë
Ë paraðë knîga, lekontë par dongo,
Tik Aiðkûna mielio nesovëlgë raidiu,
Kor pri pat truobelës tçp gracingâ ronguos.
Ak, to velnë vâkë, vuos nesoðokau að,
Kâp gali oþmërðtë rîtmetë opieli,
Kor pri lazduos karkla meðkerë prirëðës,
I aukðtîbë vaizdus ë mintis ëðkielç.
Îr ë tuos mergâtës – Alma arba Stasë,
Anû bruoþâ tarpâs kap prûdalie mienou,
Vëskou knîgas druobie, kap komuoduo rasi,
Tik nebûk ëðtëþës Ðaukliû kaima miemë.
Nieks nepakartuos jau tû laikû, tû ðuokiu,
Tuos muokîklas këima, vinkðnas
patem’ë kampë,
Ë krepðënë aikðtie dûkstontiu ðeðtuoku,
Èepa ë Gotauskë1, kor so vâkâs tompies.
Metâs nolingava mûsa laimës duozë,
Jaunë vërta senâs, èe këtë atçjë.
(Nukelta 64 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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Tuos idiejës nîkës këik noþodë pruotu –
Duogmas varþë vâkus nu pat klasës soula!
Vieðpatie brongiausis, leisk anëms
keruotë –
Mena tëkros gruoþis bût vësâ prapoulës.
Stasë nepaklosa, skombëna primînus
Iðgîvento stîgo, îtëmpto ont savës,
Pats tîriausis jausmos, þuodis përmutinis
Iðleistuosiuos knîguos nenostuo polsavës.
Ë pasaulis omþems îr savi papouðës,
Skausma ëðvërtëmâs ë laimingâs
blîksnçs,
Skombesçs ðaltëniu, gorgesçs opuokðniu,
Ë prisëkielëmâs Dieva par Velîkas.

Mosiedë Vaclaova Inta akmënû muziejau.
Mukienës Danutës portëgrapëjë

(Atkelta ið 63 p.)
Tiktâ Stasës eilies, tik Granauskë pruozuo
Mes pri dabartëniu kartâs priartiejem.
1

P. Èeps, I. Gotausks – muokîtuojç

XI DALËS
1945–1955 m.
Rièards Pakalniðkis1 ið Rokû kaimelë
Çdams Ðatiu kelio ontakius vën lauþë –
So Ðëleikë2 mintë ë so sava valë –
Gal sopras kam ðëlduos pri gîvîbës lauþa?
Vëskuo nesospiejë, bet gëlç prakërtës
Raðontiu poetu înuorius slaptiausius –
Justina3 poemu daugeprasmë terpë
Ëðgvildena truopnç, gëlëi isërausës.
Tiktâ Buonë meilë Almâ statç neigë
Rièarda svajuonë aple tou mergâtë,
Bet vës tëik ons tîlç pasvajuojës svaiga,
Pro anou be þuodiu negalies praeitë.
Tik gîvenëms sava piedas tçp ispaudë,
Ka Skruibîtë Alma Granauskienë tapa,
Rièardou ë Buoniou, kap praûþos audrâ,
Tik apverktë lëka sava meilës kapa.
1
2
3

Pakalniðkis Rièards – literatûruoluogs.
A. Ðileikis – mokîtuos.
J. Mercinkevîèë – poets.

XII DALËS
1945–1955 m.
Stasë Lîgotâtë Muosiedë muokîkluo
Jau pradiejë skombç sava lîra brauktë.
Graþi ë gracinga, vo Augutis1 tîkç –
Pasëðava bûtë oþ partënë auklë.
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1
P. Augutis – lietuviu kalbuos ër literatûras
muokîtuos.

XIII dalës
1945–1955 m.
Ak, Rauduonë Igni, nu muokîklas vedo
Ne, ni vëina karta jau nebspaudiev ronku,
Tik þënau, ka grëiþi, ka senç jau vedës,
Leidi sava knîgas kap strielës ið lonka.
Kâp smago gërdietë këlstont muosiediðki –
Vësë pradë gavuom jug muokîklas soulë,
Mûsa laikû þmuonis, ðvëisolçs ëðtrîðkë,
Ðëlda vësû ðërdis, kap rodenë saulë.
XIV DALËS
1945–1955 m.
Aukðts Vaseris1 aikðtie kamuli krepðënë
Liuob nedaug teðuokës tvuos i krepði tëisç.
Kas anou muokîkluo këik daugiau paþëna,
Bûtom neatspiejës i kou ronkas tëisas.
Metâ pragîventë pri spauduos abrûsu,
Ëð raidieliu siovont netëisuos peroka,
Stëlio tçp nodruoþë, mintis tçp ëðprosa,
Ka ruomanams kortë nieka jau nebtrûka.
Vo ëðlçstas knîngas tëkras laika vielës –
Mërosës ë gîvas so tavëm pruovuojës.
Muosiedë pilietis, nu pat Ðatiu këlës,
Drousos, nepabûgës ni kuokiû pavuoju.
1

A. Vaseris – raðîtuos.

XV DALËS
1939–1944 m.
Meilë Kodorauskiu1 Muosiedie tebova
Paauglîstës laikë keleta metieliu –
Kara dëinas, þîdâ, iðkastas slieptovës –
Neþënâ, kou rasi rîtë atsëkielës.

Meilë tçp pamiega tuo kampelë vaizdus,
Ka prisëmënëmûs ëlgesio ëðsklîda.
Dëinas tuos kap gielës ë kap kara þaizdas,
Bundontës jaunîstës atrastë pavîdâ.
Tëkrû muosiedëðkiu douna daug kartesnë –
Anëi tuo Baltounës2 tarsi velnë vëngë
Mona tieva tompë nç oþ kuokë esmë –
„Siûlë“ padërbietë vuokëðkuo padongie.
Ne vëinam „isiûlë“, këts ë nebsogrîþa –
Nuoðërdç tarnava Adolpiou garsçjem.
Kas keporie sava pieðë jouda krîþio,
So tâs mûsa þmuonis vuobulautë nçjë.
1

Kudurauskâtë Meilë – raðîtuojë.
Baltounis – 1941 m. Muosiedë nuovadas
virðininks.
2

XVI DALËS
1945–1955 m.
Atëdiau muokîklas doris atëdarios
Dar keliû poetu veidâ ëðrîðkieto –
Jug Botkutë Alma, Pabrieþienë Marë1
Sied so sava knîguom laikmetë karietuo.
Tîluos þuodçs Alma rinkini gracinga,
Vaizdâs iliostrava patiuos sokortâsçs,
Muosiediou paskîrë sava graþë knîga –
Duovënuos brongesnës niekor nebsorasi.
1

A. Butkutë-Bernotienë, M. Valavièiûtë-Pabrëþienë – literatës, kultûras darbuotuojës.

XVII DALËS
1936–2013 m.
Vo kas að, kor vëskou èe eso sodiejës?
Irgi muosiediðkis, ið pat Skouda gatvës.
Aple moni daug kas nieka negërdiejë,
Nuors lonkiaus gimtënie bemaþ lig
senatvës.
Dabar jau senatvë, retiau beatklîsto,
Bet pruoguos pabûtë veltou nepraleido,
Ðvëit prisëmënëmâs tuolëmas
draugîstës,
Glamuoniejo þvilgsnio sotëktûju veidus.
Daug kou jau ne gatvie, vo kapûs beradës,
Parîmau ë skausma aðara noðloustau,
Ë tuoliau keliaujo lig i sava pradë –
Jau i mon paskërta omþënîbës ousta.
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