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CÎRULIELIS

Këimë këla tuoki lerma,
Ruodies, kad èe tëkra ferma.

Skouda rajuona savëvaldîbës bëbliuoteka, katrâ vaduovaun Gruðos
Juons, paskotënçs metâs – dëdliausis þemaitiu kalbuos sergietuos
rajuonë. Anuo ër këtû tuo rajuona aktîviû Þemaitiu kultûras draugëjës
Skouda skîriaus nariû inicetîvo èe îr organizoujemë þemaitëðkâ
raðontiû literatu kûrîbas konkursâ, leidamas þemaitëðkas poezëjës ër
pruozas knîngas. Preitû metu pabaiguo skoudëðkç spaudâ pradiejë
rëngtë vâkams skërta þemaitiu kalbuos skaitëniû kningelë – poezëjës
ër pruozas rinktënë „Cîrulielis“, i katrou îr itraukta ivairiûs Lietovuos
regëjuonûs gîvenontiû þemaitiu kûrënelç, skërtë vâkams. Tou kningelë
rëktavuo jau ne vëina knînga þemaitiu kalbo ëðleidës raðîtuos,
dramaturgs, Skouda Þematiu tçtra vaduovs, bëbliuotekininks Untulis
Edmuds. Anam paded bûrielis këtû rajuonë gîvenontiû þemaitiu
kalbuos ër literatûras þënuovu.
Spausdënam pluoðtieli tam spaudâ rëngamam leidëniou atrinktû
eilieraðtiu, pruozas kûrënieliu, patarliu, prieþuodiu, mësliû, þemaitiu
ëðsëreiðkëmu ë Untolë Edmunda parëngta trumpa þemaitiu þuodînieli.

Ðonis baisç sosëgieda
Ë i bûda atsësieda.
Daugiau vëðtu nebgainiuos,
Tik nu lapiu keravuos.

Gaidîs ðonis ka pamatë,
Tujaus skiauterë pastatë.
Gënë ðonis lig pat bûduos
Ë pragîda kap pablûdës.

Trîs vëðtalç

Gaidîs ðonis pamuokëna

Vakar palei Brësiaus bûda
Trîs vëðtalç rada grûda.
Brësios tik pakapt tou grûda
Ë paðmorkðt i sava bûda!

Këimë bova bûrîs vëðtu
Ë do ðunis neprërëðto.
Bova jaunë, tëktâ drûktë
Ë nuoriejë baisç dûktë.

Lëngvënienë Birutë, Rëitavs

Îgënë i miedi katë –
Vësas vëðtas ëðsëlakstë.

Nuors vëðtîtç tou gërdiejë.
Vuos ëð kiauðiu ëðrëitiejë,
Pri ðonû i svetius tres
Ër ëð anû bliûda les.
Mosteikienë Adelë, Skouds

Aduomielis ë katënielis
Skaitë knînga Aduomielis.
Ðast pri ðuona katënielis.
Taukðt so letëno par lapa, –
Pelë Murklîs mat pamatë.
Barë Murkli Aduomielis:
–Ta pelelë netëkra –
Paveikslelie nopieðta.
Jçgo nuori pagainiuotë,
Marð i rûsi papeliuotë.
Je nesnausi, nemëiguosi,
Tën linksmâ patoncevuosi.
Diekontienë Bruonë, Skouds

Zoikë nalaimë
Biega zoikis par këmsînë,
Anam kuojës sosëpînë.
Keberiuokðt, ë gol vargðielis,
Net nebatmën, kor skobiejë.
Ðarka matë ton nalaimë
Ë ëð zoikë pasëðaipë:
– Gal sermiega tau patëistë,
Vuo gal daktara pakvëistë?
Eþîs sekë ton dalîka
Ë ont ðarkas ons sopîka:
– Ka ë aukðtâ to lakiuoji,
Gal lëkëms pakëðtë kuojë.
Þemaitç ðvëntie „Skamba, skamba kankliai“ Vilniou. Ambrasûna Lina portëgrapëjë

Èesnauskienë Genovaitë, Rëitavs
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Parmërkës vakars
Parmërkës vakars, ðlaps ligi siûla.
Klopdams railiuo po karklînus, pro lonka.
Nieks nabageliou nakvînës nasiûla
Viesols îsiotës dâ skaudç aptronka.
Vësos pajoudës slenk sosëtraukës.
Bëjë net patëis mënkiausë ðeðielë.
Nadrousos, bokðtos; anuo nalaukë –
Truopnç i garbanas viel ësëvielë
Varnas pliuotkerkas, dar ë pelieda.
Pëktâs veizuolâs veizas neduoras.
„Lai railënie, kuokë baisç èe bieda?
Pasëromstîdams i medënës tvuoras...
Parmërkës vakars, ðlaps ligi siûla.
Klopdams railiuo po karklînus, pro lonka.
Nieks nabageliou nakvînës nasiûla
Pasëokatîk, nuors to ëðtëisk ronka...
Kurðîtë Renata, Ðvëntuoji

Pasaka aple vuora ë
mosë bluogiokë
Këta karta gîvena mosë bluogiokë ë vuors. Vëina grâþi rîtmeti
vuors pradiejë nertë sava tinkla. Atsëkielë anuo sosiedë mosë.
Ana somëslëjë paerzintë vuora ë soardîtë anuo tinkla. Atliekë ë
saka:
– Svçks, vuorë. A galio pakuolîtë tava tinkla?
– Kuolîk drôsç!
– Tava tinklos dëdlç bjauros, – soðoka mosë ë noskrëda atsëneðtë lapu. Atsëneðë lapu ë sometë anus i vuortinkli. Vuors dëdlç
sopîka. Këta dëina – viel tas pats. Ë dar këta dëina... Vuors somëslëjë ëðsëaiðkintë, dëlkuo ana tçp dara. Mosë paaiðkëna:
– Eso bluogiokë, dëltuo tçp dariau ë tuoliau darîsio.
Nu tuo laika vuors paskelbë mosç kara. Ner tinklus ë gauda
vësas bluogiokës mosës ëð eilies.
Alonderîtë Rasa, 9 metu omþiaus. Kretinguos rajuona Darbienu
gëmnazëjës Pëlëkalnë pagrëndënë ogdîma skîrios

Vasara
Ramos vakars. Saulelë palëngvç topas i Latvëjës mëðkus. Miediu lapâ nebkrot. Musiet, anëi nu dëinuos karðtë paëlsa. Vo eglës,
parsësvierosës par tvuora, ciekaunç þvalguos aplinkou. Laumës
jau pradiejë dongstîtë baltas druobolës ont pelkiu ë prûda. Ë þiuogâ
atkota. Èërðk kap pasiotë.
Tik kels tuoks ramos. Nieks nebvaþioun, nieks nebeit. Ons kap

Prið koncerta. Ambrasûna Lina portëgrapëjë

kuoks pëlks kaspëns, notëists nu kalnalë ligi vëiðkelë. Ðiou vakara
ons mums bus „opës“. Basuom kuojeliem bangousem tas ðëltas ë
ðvelnës, pëlkas kelë dolkës. Vuo këta vakara darîsem ëð anuo knînga,
pasëjiemëi lazdas, raðîsem raidës, paiðîsem paveikslelius...
Sorëktavuota pagal skoudëðkës
Monèienës Eldiuonës pasakuojëma

Vakars
Vîna labâ graþu ir tîku vakara að iðçjau unt Girgþdûtis kalna
þibotiu parsineðti. Tuolî laukûsë buva girdieti kap glegen gervis,
burbuliû tetervinâ. Sauli dâ pro miðkus apðvîti þemi. Mona maþuo
ðirdelie buva ðvënti. Að çjau par miðka, tuoki graþu ir kvepunti, kon
tik praþîdusiuom pavasariniem gëliem. Skîniau tuokias gleþnas gëlikis, katras mes þibotëm vadinam. Tîk îsijauèiau, kad kap mat
pradiejau traukti daina. Labâ dþiaugiaus, kad gimiau tokiam graþiam kraðte. Norieèiû, kad tokiû graþiû vîtu nieks naiðdraskîtu ir
vîna dîna anû nepaverstu savartînu...
Saunoriutë Sandra, 14 metu omþiaus.
Telðiû rajuons, Varnç, 2007 metâ

Senë svajuonë
Vëina karta sienis çjë paopio. Veiz – pîlë plaukiuo netuol kronta.
Pamëslëjë sau, ka rçk notvertë ton pîlë ë parsëneðtë nomëi. Ana
pridies dëdliû kiauðiu. Pakëðio anus po vëðto, palaikîsio puora nedieliu ðëltuo truobuo ë ëðperies mon daug maþû pîlûtiu. Sosëdiesio
anus i kepeliûða, noneðio i torgo ë pardousio. Vësë dþiaugsës,
përks. Að gausio pëningû, nosëpërksio naujus tûbus þëimâ. Je gerâ
pavîks, pamieginsio dâ ë senûsius pardoutë, rasint gausio kuokë
grëvëna. Tçp bemëslîdams sienis pradiejë dainioutë:
– Pîlë, pîlelë, kor tava vâkutç, pîlë, pîlelë, kor tava nomelç?..
Tuo muomënto pîlelë pasësoka i anuo posë.
(Nukelta i 58 p.)
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(Atkelta ið 57 p.)
„No môn ðëndëina pats pondëivalis paded“, – apsëdþiaugë sienis. Tik veiz – pîlë pakëla, paplast paplast ë noliekë. Sienis pakielë
ronkas aukðtîn ë nosëmënës iðtarë:
– Tûba, môna tûbâ noliekë...
Darþininks Vëlios, 10 metu omþiaus. Kretinguos rajuona
Kûlupienu Valonèiaus Muotiejaus pagrëndënë muokîkla

Kas aug, vuo kas maþie
Netuolëj nu Naujuosës Akmenës îr tuoks kalns – Luokava vadënams. Tën îr mona gimtuosës vëitas, dëltuo aple tou kalna eso
daug gërdiejosi.
Vaikîstie mums liuob pasakuotë, ka tën vaidenas ë laumës gîven,
vuo paèiuo kalna vërðûnie îr dëdëlie skîlie, pruo katrou pats vel’s
gal ëðlîstë. Vuo kumet pri tuo kalna liuobam novaþioute, ðiorpolç
par kûna liuob biegs. Baisç jau didilis ë baisos tas kalns mums
atruodë.
Biega metâ, mes auguom. Jau eso dëdëlë. Dabâ mes tçp pat
novaþioujam pri Luokavas kalna, bet ons jau nebaisos ë vësâ nedëdelis baatruoda. Tçp jau î: ka þmuonis aug, anëi dëdie, vuo kalnâ,
þmuogou augont traukas ë maþie...
Beniuðîtë-Gerulskienë Aurelëjë

Ûkininka pati ë obags
Ûkininka pati, pasëlëkusi vëina nomëi, vërë pëtus. Katëlë borboliava kuopustînë, ðalëp ðotënuos kâp rëikint nopenieta þousës. Muotrëðkâ prësërëikë noliektë pas sosiedë. Bet èe lîg tîèiuoms ëð kaþkor i nomus atklîda obags ë pradiejë puoteriuotë. Gaspadënë, neblaukdama, kol tas bëngs puoteriuotë, atëdevë anam ëðmalda ër
ëðsëskobëna pru doris. Tou ðtruopo obags, pabëngës puoterus,
apsëþvalgë aplinkou. Pamatë bëngontë ðotintë þousi, kapt anou oþ
spronda, ðvëlpt i sava terba ër – pru doris.
Beçdams kelalio, sosëtëka ëð sosiedës pargrîþtontë ðeimininkë. Sostuojë ë anuos klaus:
–Gaspadënçlë, a tamsta nepaþîsti Gargasâtës, katra nesenç parsëkraustë ëð Ðotëntovëðkiu suodas i Terbëðkiu ûki?
Ûkininka pati netoriejë èiesa vestë ruodas so obago.
–Çk to nu mona galvuos, að nikuokiuos Gargasâtës ëð Ðotëntovëðkiu suodas nepaþîsto ër aple Terbëðkiu ûki nieka neso gërdiejosi!
–No, jego tçp, tâ so Dëivo, gaspadënçlë! Atsësveikënau geroujo, – pasakë obags ër nopiedëna sava kelçs.
Ûkininka pati tiktâs parçjosi nomëi ë nebradosi ðotintovë þousëis, soprata, kou tas obags anâ nuoriejë pasakîtë. Bûtom biegosi
anam ëð paskuos ë tou þousi atiemosi, bet tuo jau ë kuojës bova
atauðosës. Dâ ëlgâ ana negaliejë oþmërðtë, ka tçp lëngvç ëð sava
ronku paleida Gargasâtë ëð Ðotëntovëðkiu suodas.
Papuorëna skoudëðkis Untulis Petros, gëmës 1922 metâs

I ðventë – karto so mamîtiem. Ambrasûna Lina portëgrapëjë

Atsësveikënëms
Dþesë bova posiau kuoli, posiau vëlkðonë veislies mëðrûnë. Að
karto so anou oþaugau ë baisç anou mîliejau. Tonkç, oþrëðës pavadieli, vediuojaus anou pri Bartovuos ë Loubas, miesta parkë, kartâs
vedo oþklîsdavuov ër i Trûbakiû mëðka pagrîbautë ë paougautë.
Namuoko nie apsakîtë, kuoki ana liuob bûtë laiminga so monëm
vâkðtiuodama. Vuo kumet, parvedës nomëi, anou liuobo prirëðtë
ont linciûga pri bûduos, griaudiuom akim i muni liuob veizietëis ë
ronka laiþîtë, ligo atsëpraðënietom, nuors tou muomënto að pats
jautiaus þiaurç prið anou kalts.
Metâ biega. Að augau didîn ë didîn, vuo Dþesë çjë senîn. Anuos
duntis pradiejë klëbietë, krëstë laukuon, akimis maþâ beregiejë...
Ë atçjë ta baisi dëina, kumet monëi so tievelçs par vasaras atuostuogas teka ëðvaþioutë vasaruotë i svetëma Norvegëjës kraðta.
Sunkç bova atsëdëivavuotë so Dþesë. Ana tuokiuoms skausminguoms akimis i muni veiziejë ër inkðtë, ligo dëdëlë bieda nojausdama. Að anou dailç pagluostiau par galvelë ë pagoudiau sakîdams,
kad pu mienesë parvaþiousio nomëi pas buoèelius, vuo toukart
vesious anou pasëvâkðtiuotë vësa dëina. Dþesë, nuoriedama monëi pasëgerintë, draugëðkâ pavëzgëna oudëgo.
Mienou Norvegëjuo praliekë greitâ. Daug ëduomîbiu pamatiau,
kelto par jûra plaukiau. Vuo ka vaþiavuom nomëi ëð Vënspëlë,
ðërdës krûtënie natëlpa, aldabëjuos; tëik nuoriejau kou greitiau parvaþioutë nomëi. Kumet tievû maðina îvaþiava i buoèiaus këima,
tujaus pat pouliau pri Dþesës bûduos. Ëð tuolëi matiau anuos ëðkëðta laukuon galvelë. Apsëdþiaugiau, mëslëjau, kad ðonielis mo-

Þ EMAITIU

nës lauk. Pribiegau artîn, ëðtëisiau ronka,
nuoriedams pagluostîtë, ër apmëriau... Dþesë bova ðalta ë sostingosi i kaula. Tou muomënto besëleidoti saulë monëi pasëruodë
padabni i joudû siûlu kamulieli.
Këta dëina að ë buoèios ëðveþiev Dþesë i Lëksûdës kaimë esontë buoèiaus þemë, ë tën, ðalëp ðaltalonkiu krûmalë, palaiduojuov ðonieli. Këtuo posie anuos kapelë padëigiau jauna vëiðnelë, kad Dþesë,
pavasarë solaukosi, galietom dþiaugtëis
anuos baltâs þëidelçs.
Raèkos Auksios, 13 metu omþiaus.
Skouds, 2011 metâ

SENUOLIU ËÐMINTËS
(patarlës, priþuodç)
Nemesk kelë diel takelë.
Nu vëlka biegdams ont meðkuos neontpolk.
Mieðla krûva apein ne diel baimës, vuo
diel smarvës.
Kuoþna poðelë sava mëðkeliou uoð.
Þuodis þvërblio ëðlek, jautio parlek.
Kas pakëlst so gondrâs, tas topas so
varnuom.
Nesëdþiauk radës, nekriuok pametës.
Nesogavës meðkuos, nedalinkës anuos
kailio.
Kas paþadieta, tor bûtë ëðtesieta.
Geriau þvërblis saujuo, nego brëidis
mëðkë.
Verðio nebliuovës, jautio nebaubsi.
Këta ëðklausîk, bet ër sava pruota nepamesk.

Akies – kap ðëlks, oþ akiû – vëlks.
Prëçjë vuoþîs lëipta gâla.
Daug þënuok, maþâ plepiek.
Geriau paklausîtë pruotinga þmuogaus
pabarëma, nego dorniaus pagîrû.
Geriau so ëðmintingo pamestë, negu so
dornio atrastë.
Atsargoms – pruota diedë.
Daugiau pruota – maþiau poikîbës.
Siûluoms tavuors pëgos.
Laðos pu laða akmëni prataða.
Prið vieji nepapûsi.
Vëinuo vëituo goliedams ër akmou apkerpie.
Dërbk tou, kou muoki, sauguok tou,
kou turi.

Mîslës
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TÇP SAKA ÞEMAITÇ
Be pruota pruotings.
Dëdëlç maþos.
Baisç graþos.
Piningû torio gîva biesa.
Tas ðetuoklë zbrainos kap kuoks nakabis.
Ðetranë, kou dirbi?
Kuo þvëngi kap Zabuora komelë?
Gîslink ëð èe kou mitriau, pakol ðuonu
neëdavç.
Je Pondëivou apieras apieravuosi, tâ ër
ons tavës neoþmërð.
Papruobëjau notajîtë (noramintë).
Patiemëjau, kad tas, kor pardaug dîbavuojës, tas grçtâ nosësparda.
Mërðto þemîn.
Ka diejau ëð kuojës.
Vuos tik bëtës ëspîrë, tujaus pat zûbâ sotëna.
Ðçp ne tçp nosëjuovëjau tou kloika.

Teisingë atsakîmâ îr uþraðîtë skliaustûs –
rçk skaitîtë ëð deðënies posës i kairë.
Dvëm pupuom vësus laukus apsie –
(sikâ).
Kas aug be ðaknû? – (uomka)
Þali vëðtelë ont kiauðçs sied – (ëvlob)
Vasara baguots, vuo þëima plëks – (sideim)
Puiki panelë. Kas i anou paveiz, tas
graudç apsëkriuok – (ëlobëc)
Kas îr be þëidû? – (sitrapap)
Nei ëð lauka, nei ëð vëdaus – (sgnol)
Oþ arkli aukðtiesnis, oþ kiaulë þemiesnis – (snlab)
Þali þuolie, bet ne þuolie, so oudëgo, bet
ne pelie – (stsûpouk)
Rauduons gaidîs pu slënkstio luo – (sivuþiël)

TRUMPS ÞEMAITËÐKU
ÞUODIU ÞUODÎNIELIS
A
Abelis – mulkis
Abraks – riekë
Alasos – triukðmas
Alkierios – gerasis kambarys
Andeliuotë – prekiauti
Apëntâs – vël
Apieravuotë – paaukoti, atiduoti
Aplamis – puskvailis
Aðuoklç – serbentai
Atsëjuovîtë – atsikratyti
(Nukelta i 60 p.)

Ðventie. Mukienës Danutës portëgrapëjë
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Musintâs, musiek – tikriausiai
Mënavuotë – minëti
Melnîèë – malûnas
Melninks – malûnininkas
Miemis – iðtiþa

Ðventie. Mukienës Danutës portëgrapëjë

(Atkelta ið 59 p.)
B
Baisç – labai
Barva – spalva
Blezdinga – kregþdë
Bouþë – svarstyklës
Brîlios – skrybëlë
Bubilis – beturtis
Budinks – namas, pastatas
Bûdavuotë – statyti
Budînë – laidotuvës
Burkuons – morka
C, È
Cëravuotë – adyti
Ciongs – skersvëjis
Ciuocë – teta
Cîrulielis – vyturëlis
Èierèioks – degtukas
Èerauninks – bur tininkas,
kerëtojas
Èîdîtëis – ðaipytis
Èiepîtë – skiepyti
Èieps – skiepas
Èiokors – kraigas
D
Dëcëns – peilis kiaulëms
pjauti
Druobînas – kopëèios
Druotës – viela
Dëstës – prieþastis
Dîbavuotëis – plûktis
Dourðliuoks – kiaurasamtis
G
Gvaltas – gelbëkit
Gruobâ – þarnos
Grîbelç – vaistø piliulës
Graþuotë – grûmoti
Gëmbë – pakaba

J
Jebëntâs – negali bûti
Jiekðis – kirvis mësai kapoti
Jutrîna – áleidþiama spyna
Jopelë – suknelë
K
Kaiðtë – skusti
Kalmautë – rûbø pakaba
Kana – bidonas
Kanelë – bidonëlis
Katietë – kudakuoti
Kavuonës – slëpynës
Kavuotë – priþiûrëti vaikà,
slëpti
Kvaukë – lëlë
Kriuoktë – verkti
Kuisis – uodas
Kriupis – rupûþë, nedidelis
vaikas
Kujâtis – plaktukas
Kiurkînë – landynë
Kinis – kiaulës migis
Karakâls – rakandas
Kalvarats – verpimo ratelis
L
Luinîs – iðtiþa, vëpla
Labsardaks – veltëdis
Liurbis – netikëlis
Liurðkietë – pliaukðti niekus
Ledþingas – paèiûþos
Lënciûgs – grandinë
Lopats – skuduras
Lopatîns – skudurynas, padëvëtø rûbø prekyvietë
M
Maèîtë – padëti
Malka – didelë krûva
Malkelë – maþa krûvelë
Morza – veidas

N
Nertënis – megztinis
Noknëbtë – nulinkti
Nuotnierës, nuotrînës – dilgëlës
Novuoktë – nuvalyti
Nakabis – netikëlis, pikta
dvasia, velnias
Nëkiavuotëis – nikiotis,
oþiuotis
Narava – uþgaida
Naþutka – liemenë
O
Oksos – actas
Oterninks – antradienis
Oþvardëjëms – pavadinimas
Oþsëmëslëjëms – uþsimanymas
Oþtëktë – uþkliûti
Onðtëktë – atspëti
P
Paèimiero – kaip tik
Paiðielis – pieðtukas
Paiðîtë – pieðti
Pakajos – ramîbë, rûmø
kambarys
Pamaèîtë – padëti
Parasuodninks – skëtis, lietsargis
Pasëlervintë – apsimesti iðtiþusiu, nieko negalinèiu
Pastrajç – iðeiginiai rûbai
Pîlë – antis
Pormuons – veþikas
Portëgrapëjë – fotografija
Puomninks – paminklas
Puopûtë – nuospauda
Putbals – kamuolys
R
Ratâ – veþimas
Ratavuotë – gelbëti
Rçjës – rogës
Rëbas – ðonkauliai
Rokoutëis – kalbëti
Ruokunds – pokalbis
S
Spitriuotë – þiûrëti

Spierç – greitai
Struova – patiekalas
Suodnos – sodas
Suoda – kaimas
Staibis – blauzda
Spuotkielis – lëkðtutë
Ð
Ðpëkuolâ – akiniai
Ðmuots – daug
Ðabalbuonâ – pupelës
Ðalbierka – liemenë
Ðtîvs – stiprus
Ðvaks – blogas, prastas, niekam tikæs
Ðiepalis – spintelë
Ðieps – spinta
T
Tapðans – kuðetë
Tekinis – ratas
Trepës – laiptai
Trinka – kaladë
Truopnos – patikimas
Tûbâ – veltiniai
U
Uzbuons – àsotis
Uknuolis – pasagos vinis
Vadaluotëis – valkiotis
Vadala – valkata
Vagorklos – agurkas
Veèerë – vakarienë
Vedo – mudu abudu
Veizuolâ – akys
Vëdelèios – ðakutë
Vuo – o
Vuoþka – oþka
Vuodîtë – kenkti
Vierîtë – tikëti
Vepelë – veidas
Z
Zapluots – atlyginimas
Zgrebnos – kruopðtus
Zlastës – pyktis
Zûbâ – lûpos, dantys
Zopë – sriuba
Zilka – meðkerës valas
Zoslans – suolas
Þ
Þçbelë – iðtiþa, vëpla
Þekës – kojinës
Þekiets – ðvarkas
Þabtâ – þiaunos, nasrai

