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L ITERATÛRA

EILIERAÐTÇ
UNTULIS E DMUNDS

DO AKËMËRKSNÇ...
Ðërdës, strakaliuodama ëð dþiaugsma, praded stuotë,
Kumet akis saulie atrond pakavuota þvaigþdies varda.
Tou akimirksni þaibo dûðë noðvëit omþënuoji ðvëisa...
Ër gîvënëma keliuonie staigç neblëikt paskotënë taðka.
Ruoduos, onkstiau nikumet nebova joudû, sunkiû dëinû,
Ër nepluovë merkous lîtos ëð pu kuoju këituos þemës,
Neklaidëna pasalûnës naktëis ðmieklas, einont nomëi,
Ër mienulis par pëlnati dongou neëðdrîsa oþtemtë.
Rëtëniejës palei þemë nesogaunams dongaus tekënielis,
Tçp ë truopëj ðëlmis, kâp ësprûstë tëisç monëi i ronkas,
Kad, sospaudës delnû sparnus, palinkietiuo anam gera kelë
Ër praðîtiuos novedams baisç tuolëj, kor pasëbëng þemë.
Verpeto îtrauk i ognëis gelmës sûkûringa saulës vietra,
Neblëikt laika net îkvieptë i plautius gaivë uora gorkðnë,
Tamë sostuojosemë akëmërksnie þavingamë pajunto,
Kâp soverts eso so saulelë ont vëina ër tuo patëis siûla.
Këts akimirksnis bova negailestings it bodelë kërvis,
Atsiuntë debesi, tas apsëputuojës prarëjë skaistë saulë.
Viel pu kuojuoms stuojuos þemës plota pasëðiauðosi...
Ëð dongaus aukðtîbiu prasmegau i aðaru pakalnë...

NOSKAIDRIEJËMS
Ëð kalnû aukðtîbiu ðaltû i ðëltus slienius besëveizont,
Ðirdi apem þuodçs nenopaiðuoms noskaidriejëms.
Tarp dongaus ë þemës posiaukelie akimirksni sostuojës,
Nosëgousti patîrës, kad kap sëratelë pasëjunti savam kûnë.
Ligi ðiuolç nesakîtë þuodç jiemë banguom nu lëiþovë slîstë
Ë, glausdamuos vëins pri këta kap þemougës ont siûlo,
Dûðës gelmie saulielëidë barvuos ognë solëipsnuojë.
Að þuodius tus, niekor negërdietus, eilieraðtio pramëniau.
Spordiejë tas eileiraðtis, kap blezdingelë saujuo sogniauþta,
Ër taikies ëðsproktë tëisç i dausas – pas mûsa pruotievius,
Kad noneðtom ëðçjosëm þënelë, kâp baisç mums anû trûkst.
Ta naujîna pavërta kûlio ë prasmega aðaru pakalnie. Amën.

Þemaitëjë. Mukienës Danutës portëgrapëjë

AUKUOJËMS
Nieka nesakiau, nuors þuodç sunkç bornuo tëlpa...
Oþ lëiþovë anus oþspaudës, be juokë gailestë dosënau.
Lai tëi mëzerëjës nu mona pëktuos oþgaidas tepraþûst,
Nego, ëðsprûdë laukuon, doudas ðarku ëðneðiuojemë...
Nuors ne vëina notîlieta tëisa – kap rietis kaktuo –
Dûðiuo pavërta gëlç irontîtâs praradëmu znuokâs,
Karalëðkas liousîbës ër vaikëðka ðvëntoma spindolë
Nieks nepavuoð pu stuoro puodëðko tomsîbës tërðtuos...
Diel ðiuo atgaivuos laðelë gal posë gîvenëma paaukuotë,
Je tas gîvenëms jau îr oþ nogaras senç tau palëkës...

ÐEÐIELIS
Slenko tau ëð paskuos kap pëkta dvasë, notrûkosi nu sëita,
Ëð pasalû pagavës ont miediû ðakû kvarkliuojo tava mintis.
To nieka nejunti, net nenujauti, kas oþ nogaras dedas...
Ësivaizdouni, kad kuri laisva erdviû paukðtë vaidmëni.
I mëgluos skiautës ësësiautës apsëmeto sapnû ðmiekla,
Kad nesoprastomi, kor teisîbë, vo kor pramans nematîts.
Mon tas iliuzëju þaidëms – kap angelou paleidëms i laisvë...
Be tava gîvastëis, kap veidruodis i ðëpulius sosëkoltiuo.
Bet pardaug nesëpûsk – ër to be monës bûtomi toðti vëita.
Kas palëikt be palîdas, tam horizonta erdvës oþsëdara,
Ër dongaus varpû gaudesîs nebipasëik ausû bûgnieliu.
Tad sosëtaikîk so monëm, kap so neiðvëngamo lëkëmo.

ÞËIMUOS PEIZAÞOS
Par snëiga lîgomas noslîda mielëns vakara lëiþovis,
Pamëðkie prëglodosiuo truobelie oþsëdegë þëborielis,
Dongou mienolë pjautovs pradiejë ðëinautë þvaigþdës.
(Nukelta i 48 p.)
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Sustuojës krîþkelie, nebþënuojau, katrou kieli rinktëis...
Ðalëp nie gîvuos dvasës, – tik vëlks ont kalna staugë...
Þegnuojaus oþsëmerkës ër gailiejaus dëinuos vakarîkðtës.
Par laukus link monës ðuolçs skobënuos Kaliedas...
Tîliejau oþsëtaupës, nes þuodius jau bovau ëðbarstës.
Tad smarkç nesopîkët, kad lëkuot nepasveikintë...
Kap tik sorasio kieli atgal, tujau pat pasveikinsio...

TEISÎBË
Negi sakîsi, kad ðelmë viejë ðpuosu nepaþîsti
Ër negërdiejç, kâp þiuogelç smoikoudamë daugënas?..
Net jeigo dongaus bitiû nektara laðelio to apsëmestomi,
Kasdëinë douna, goliedama ont stala, saldesnë nepalëktom.
Vësû ðvëntûju pieduom sekiuojint paklîdosi laimës paukðti,
Savuosës piedas omþems pragaiðini dîkumû smielînûs...
Kas pasakîs, kou berçk staigç kaltë pri þalë medë krîþiaus,
Kad bemaklëniejontëjç tîrlaukiûs palëktom ëlgâ kontënë?
Pagoudas þuodë nesolauksi, nes uns oþstrëga gerklie...
Greitiau ëðgërsi vëdorþëimë dongou Perkûna garsç bëldont,
Nego vargðelë dûðë ëðdrîs pagluostîtë apëpeðiuota kûna –
Tuoki neskani teisîbë golas ont ðërdëis, þadiedama infarkta.

RAMYBËS PALINKIEJËMS
Nebëjuok nesproksio, vërsdams ëð truobuos i lauka,
Kumet bedontë Gëltënë pagluostîs nosvërosë tava ronka...
Stuoviesio këitâ ësëkëbës i tuos bestëjës dalgë aðminis
Ër kap pasalkonda ðou kousio i anuos kaulieta kuojë...
Net jeigo këimë pradietom trûbîtë Jerichuona trûbâ,
Nostelbtiuo anus, dainioudams daina aple do balondius...
Tad raminkis, kol bûsio ðalëp, pri tavës dausû kanceliarëjë
Neprëarties nie par þingsni, nuors ë nuorietom baisç...

NAKTËIS PAUKÐTIS
Dëdëlë laimë bûtë nebîlio naktëis paukðtio,
Nieks tomsie neîveiz tava sparnû ëðmieras...
Neîveiz, tâ ë nesëtrompën gîvenëma ëð pavîda.
Gîven atsëpalaidavë, ë tau skraidîtë netrokda.
Nekal lëiþovçs tavës pri giedas jouduos laktas,
Neskaièioun, këik lesala sokëði i besuoti skilvi.
Leid nardîtë pu svetëmus spalvuotus sapnus,
Ë nedraud soktë pastuogies paslaptingu lëzdû.
Nenosëgousk, je pru pat ausis it strielie praðvëlpës,
Ðalta viejë gûsis atsëdauð i neoþdarîta longa stëkla
Ë nokrës klîkdms þemîn – tëisç valkatâ pu kuojuom,
Kap mona sparnû duovëna bëndraþîgiou prieteliou...

Ëð rîta, saulelç patekiejos, prarîs muni rîðki ðvëisa,
Laikruodç gruobsës tëkslç mieroutë tëkruovës aðaras...
Reklamuom spjaudîsës supermarketu belongç lagerç,
Pakvëis ëð pruota kraustîtëis mondrëijç telepuonâ.
Kas gërdiejë nakti ðilkini mona sparnû ðlamësi,
Tas nepraþûs ër dëinuos veidruodiu karalîstie...
Net nepajos, kâp saulë dongou apsoks rata...
Ër viel nuories atspietë, kas nakti dongou lakstë.

VËDORÞËIMIS
Vakar spîriau lakðtingalâ tëisç i snapa
Ër joudo maliavo ëðtepliuojau balta varna.
Ruopðtiaus par këtû galvas link vërðûnës,
I apatë nospërdamas geraðërdius lebedas.
Vakar, klausîdams Ðtrausa valsa,
Skobiejau beðuokont tau pakëðtë kuojë...
Kumet valuojçs, pakrëtës ont parketa,
Joukiaus, kad nieks nepaded atsëkeltë.
Vakar bovau kap apëbuovîts vâks laimings,
Nes tava nauji truoba degë lëipsna atvëra.
Ðuokau pelkie, gomënçs batâs apsëavës,
Þënuodams, kad doubkasç tau guoli ruoð.
Vakar ëð saldiuos laimës ðërdës alpiejë,
Kap alpie nogara, masaþistës ëðkasîta...
Tëkiejau, kad eso baisç dëdëlis ë galings,
Tad stûmiau këtus kou tuoliau nu savës.
Ðëndëin staigç, nepasësakiusi ëð onksta,
Pu kuojuom garsç sotratiejë þemës aðës.
Vuo ont pakauðë oþtëðka þvërblë ðûds.
Pajotau, kap pradedo keistëis i geroujë posë.

ÎSPÛDIS
Lîtos nopluovë Vîtauta doubieta gatvë.
Saulë noðloustë anou akënontio abrûso.
Akis prëmerkës, veiziejaus i pëitû posë.
Skoudë staigç soþîdiejë Parîþiaus dongos.
Sera Jurgis nosëleida it cîrolë plunksnelë
Ëð televizëjës – „Eifelë“ buokðta aukðtîbiu,
Eidams linkou cëntra, paspaudë ronka
Ëð Maksimas ëðtrûkosem Sezanou Pauliou.
Pri latviu baþnîèëlës ðuona prësëglaudës
Van Guogs Vëncë gluostë sauliegrouþu þëidus.
Parkë, oþ Bezdiuoniu tëlta, ont þuolies pakrëtës,
Monë Kluods so plëko mergo pruovëjë posrîtius...
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Tou pati akëmërksni atsëvierë dongaus vartâ,
Tarpovartie ëðnërës, 4 D formato Mëkaluojos
Paruodë mums sapnûs ëðausta Karaliu pasaka,
Vuo Konstantins pagrajëjë simfuonëjë aple jûra.
Kor svëido ciekauni sava þvilgsni, tën fantazëjë
Presoun i spalvuota krûva naujus îspûdius.
Vuos spiejo vësus sosliegtë pu ðërdëis preso.
Je dîvû ðiû to nepastebi, esi neëðmëiguojës.

Bet jeigo oþsëmëslîsi këðtë smaila nuosi tën,
Kor nieks neleid lîstë be atsëkra leidëma, –
Papulsi skaudç duorëisëms pëkèems i nagus...
Sumîniuos anëi tavi, sotrîps i porva kuoðë
Ër nokrîþious pagriuovie pri platë vëiðkelë.
Kap kuoki nokelnieta biesvaiki tavi ruodîs
Niekam tëkosë, begiedëðka pavîzdë vëituo
Vësëms neklauþaduoms ë grieðninkams...
Vuo to veiziesîs atgal oþ parþëngta robeþiaus
Ë spieliuosi, dël kuo tavës nieks nebnuor mîlietë.

SALA
Vësë bëjë net netîèiuoms oþklîstë i mona sala,
Emigrantâ, þvejç plauk pruo ðali neatsësokdamë, –
Kas – i rîtus, kas – i ðiaurë, kas – i vakarus, kas atbols...
Net þoviedras neoþlek paveizietë, kâp að gîveno.
Ër nelauko svetiû nekvëistûju apsëlonkont,
Pakrontie ont gelþënë soula vëins pats siedo,
Nogara i sausa poðëis ðaka pasëkasîdams...
Net Perkûnou gailo þaiba monëi þadintë.
Neskaud ðërdës, kad ðviturîs oþvakar novërta,
Nakti taka i lûðnalë apðvëit mienulis skaistos,
Rîtmetie paþadën sëlkiu saldebalsiu chuors,
Jûratë nepalëikt be darba – gintarus i luova atneð.
Je tuos saluos mon kas nuors be oþtûras pavîd,
Tegu oþplauk pas muni i svetius nedvejoudams,
Dousio pëitams palaiþîtë jûras biesa oudëga,
Leisio pagaloustë duntis i akminini bundeli.
Je lig vakara okata vëiðietë svetiou nepraeis,
Paskondinsio anou karto so saulielîdio.

PERLOS
Spardë, kuojuom trîpë, dauþë tretiouji bruoli – mëzerëjë...
Srutû doubie skondëna, lëiþuviu îluoms baksnuojë,
Ont ðakiu, kap kriupi pamuovë, neðiuojë miesta gatviem...
Mûèëjë tëik, këik svçkatas toriejë, pakol novargë oþmëga...
Atsëbodë paðuonie perla atrada ë brongç pardavë torgou.

ATSËKRATÎMS
Pakîriejë pëlkas, niaurës mintis
Pakîriejë nespalvuotë sapnâ...
Nosëtvieriau përðtu galâs
Baltû jûras porslû vierëni... –
Kaþkor þaliuo gelmie sodejava
Þëlvëna apleista Baltëjës laumë.
Vëituo gintara i pavërðio kielies
Tomsç þalë dumbla garbanas.
Vies, papûtës stuorus þondus,
Stûmë tërðta mëgla tëisç i akis.
Aitvars, nu oudëguos notrûkës,
Noskînë dûðelë dongaus vëdorie.
Svetëma bieda skausma nesokielë,
Ëðsënieriau ëð panëþosë kailë...
Pasëgavës skeltoudegë blezdinga,
Noliekiau ëiðkuotë vakarîkðtë medaus.
Ër neblëka gelsvuo smiltiu kninguo
Irontîtu mona piedu paslaptingu þënklû...
Saulë rîtuo, rësdamuos par gaivi dongo,
Dþiaugsës, nebmatîdama mona ðeveliûras.
Kaþkas naus pareis i mona apleista vëita
Ër draugaus so saulë lig tuos dëinuos,
Pakol viel rîtuojos praras sava gera kaina.

ROBEÞIOS
Ðepos tau skërta robeþiaus stuoviek tîkç –
Tik toukart bûsi saugos kap maþos lelioks,
Prëglausts pri ðëltuos krûtënës mamas,
Ër nieks ëð pasalû nekiesënsës oþverþtë
Ðëkðnuos këlpa ont tava nekalta tëiva kakla...
Ë nedrîsk dûsautë kap verðielis pjaunams,
Je þiuovolîs jims lauþîtë þondëkaulius
Ë seiladrîkiaus nebvaliuosi sostabîtë...
Juk pëlka rutina tau smarkç praëlgën omþio,
Atëtuolindama keliuonë i ruojaus pëivas.

SIEKLA
Oþbierë anou þemiem nu pradiuos ligi pat gala,
Kraus beveizont pasëvertë i sospaustas dolkës.
Prasëvierë gemala skrabënelë i dvë lîgës dalis –
Ëð vëinuos ðuokuos daigielis orbintëis i ðvëisa...
Ontra gemala posë këbuos i dërvuoþemi,
Ðaknû èioptovelçs skverbies linkou cëntra,
Kor bepruotëðkuos gëlîbies ognëis sorakinta
Plost ikaitosi gelþënë saulës palîduovës ðërdës.
Tçp sodîgst nenobeicouta þmogaus dûðës siekla...
Ër prasëded përmuoji omþëna gîvenëma stuotelë.
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