
Šeltnamė epekts 
 

Tuo uora tvonkoms i tėrštoms – kāp babūnės kisielis. 

I saule vės svėlėn vuos tik iš patala kielos. 

Kvapūn prisigierė laukā sumėrgieje apsvaigė. 

Kap šlouta nošlouta ba debėsėis pletas padongė. 

Ont dūšės kažkuo neramu: ta tvonka na priš gera, 

Rēk šeina šuvežtė, vo ratā neteptė, išklerė. 

Je je, jau i debesis lėp iš pradžiūvosė mėška, 

Kap grībs dīgst ė pletas i šuonus po bėški, po bėški. 

Veiziek, jau sodrėska! Kap boilis galingā užreitės 

Ragus norėsnuojė par balzgana dongu. Iš peitu 

Ė vies atplazdiejė kažkuoks karštakuošis ibėzės. 

Griebiejoms striokus sėjuonus pakėlnuojė. Vaikieza 

Akės išspruogėnė kikentė ė joukteis pradiejė. 

Vo viesols par pasielius, šėina sukrauta nuējė 

Blaškydams ė raudams, ė lėnkdams medius pri pat žemės. 

Prėpluojė pri kronta ons valti – žvejīs veiz nostebės. 

Pakielės soluopīta stuoga kap vagės ilinda 

I daržėnėis seinas sopīkės paportė galingā, 

Sosoka i grožta vėštas so pakluodiem ė smieliu, 

Ė ton kodakavėma staigē i dongu iškielė. 

Perkūnėjės debėsius žaibs jiemė raišiuot pri miediu 

Melsvas ugnėis pontēs. Vo medē sustinga ba žada 

Ė lauk, katram spėrs par karštius paėlsiejės dondolis, 

Švenėnēs garās vėsa dongu ė žemė užgolės. 

Gretiau jau atsėleip i žaibus dondiejiems ė griausmus. 

Akės tėj  žaibā jau gadėn, tonkē varsta ligi skausma. 

Bėldiejėms ėrgė sosėlėjtė i vėina jau bonda, 

Sodrebėn žemelė – i kon basakīt – stėkla longė, 

Kap vuokīti – rusa karė ka bėldiejė, dunksiejė, 

Kap kūlē i kobela dogna, kol kars napraėjė. 

Kelissīk perkūns jau ispīrė a mediou, a  truobā, 

Novėjė no telediežies apsėkriuokosės buobas. 

Anas nabagės graudėna vargā Marisuolės, 

Vo spīrė perkūns i ton diežė ė vėskas prapoulė. 



Gerā da, ka nomū tas žaibs neužkūrė. Kaimīnou 

Jok uždegė staldi, bet vīrā kāpmat užgesėna, 

Užpīlė su vondėniu. Sāka, ka gaisra no žaiba 

Geriausē užlėjtė so pėinu, smatuona nograibius. 

Tik gaila bondīt napabondė: nabova ni vėina, 

Kas išmintė pruotieviu būtu žėnuojės, kāp der, 

Galiejė ė rūgpeini pėltė, jok natrūkst mums tuo gera: 

Ni dout, ni pardout, ni i traktuoriu pėlt kap salerka, 

Nabžėna žemaitis, a jouktėis, a keiktėis, ar kriuoktė. 

Vo jeigo ė soperk – už kėbėra pėina geriausi 

Alaus boteloka nopėrksi – teik cėntu tagausi. 

Mon tēp badūmuojėnt jau debesīs staige praplīša, 

Vondou, ledā krėta, nopluovė ė parmerkė vėskon. 

Žaibūn apšveisti lašā krėta kap švėntas ognelės – 

Paveikslė matiau – ka apaštalā džiaugies ba gāla. 

Tep davė pīluos vėsa valonda, gal ė posontras, 

Plaukā pasėšiaušė iš baimės, vo eso jok kontrus. 

Po tam laumė jousta išskalbosi pasėkabėna. 

Gražo paveizietė, kas gruoži šėrdėm īr pažėnės. 

Gražoma ta gražo, tik kas iš tuo vargšou žmuogeliou, 

Ka veizint i pasielius ašaras krint, šėrdi gel? 

Po vondėniu dinga boruokā ė bolvės, mėiželē. 

Tas puotvīnis šėina lonkuos vėrš karklīnu iškielės, 

Noplokdė kanalās ė upiem. A kas būt galiejės 

Pamėslīt, ka akmėnius sruovės pradies rėtėnietė. 

Iškrėta jok mienesė norma, tad kuo ė nuorietė… 

Par radėjė sakė, ka puotvīnis nomus užlėjė, 

Šonis ė katės – vo ė žmuonės ont stuogu stoviejė. 

Ka klimats pageda – dabā jau ė dornius sopront: 

Žėima vės onkstesnė, pavasarē vieliau prašvint. 

Vo muokīti šnek: atšėlėms prasėdiejė kap sīkis, 

Ledā grēt ištėrps, vėsa žemė apsėms – tik laikīkės. 

Tam reiškiniou šėltnamė epekta varda jau davė. 

Bet kuožnus žemaitis privala turiet galva sāva. 

Ė monėj tēp ruoda: jau ledmėtis parslenk no šiaurės, 

Vo šėltnamė epekts – tik jouks ė prasčiuokams apgaulė. 


