
Žemaitėškas mėniatiūras 
 

Blezdingelė, to monės nemīliejē, 

Regiedama, kāp tau lėpdau lizdieli... 

Vākus periesi vėina. 

 

*** 

Unt Līksūdės kalna 

Veiziejau i saulė, 

Ir patekiejė mienou. 

 

*** 

Nesudegiau mašinuo, 

Kumet ana degė, 

Sopratau – eso žėids. 

 

*** 

Staigē mėrė milijonieriuos, 

Obagā apsidžiaugė... 

Nabaštėks irgi bova žmuogos. 

 

*** 

Puoets žvaigždės skaičioun, 

Pruotings – šūda minka, 

Vuo žemė sokas aplink sava aši. 

 

*** 

Beėiškuodams meilės, 

Pametiau buoba 

Ėr soradau merga. 

 

*** 

Je bėjē vėlka, 

Eik i pėivas... 

Vėlks nudvies iš bada. 

 

*** 

Unt kalna karklā siūbava, 

Pakalnie – rinkiejē balsava... 

Vuo Lietovelės neblėka. 

 

*** 

Je būčiau gondros, 

Atneščiau vāka... 

Bet siedo plėks unt taka. 

 

*** 

Mīliečiau žmuonis, 

Je būčiau angels... 

Bet eso klišis... 

 

*** 



Teisībės ėiškau – 

Rondo pelkė... 

Ėr eso kontėns... 

 

*** 

Saulė – žvaigždie. 

Žemė – planeta... 

Vuo aš asėls Žemie. 

 

*** 

Paskutinis nuors 

Priš smerti – 

Už vakar dėinuos nusitvertė... 

 

*** 

Je mīliesi muni, 

Aš tavės nemošio... 

Žemie bus išsvajuota taika. 

 

*** 

Patīliek, je aš rokoujous, 

Saulė nusileis... 

Ir liksi pruotingiesnis ož muni. 

 

*** 

Je daug luosi – 

Lėižuvis nuskars... 

Ir nieka duora nepasakīsi... 

 

*** 

Ejau per pėiva, 

Spīriau i žėida – 

Vuo bėtės mon nespīrė. 

 

*** 

Palei gelžkeli 

Leiduos saulė... 

Leisdamuos monės nematė. 

 

*** 

Vaikis garsē šaukuojė. 

Buočē tīlē tīliejė. 

Biega laiks kāp pašielės. 

 

*** 

Saulē tekont 

Kartās gīvenėms bėngas... 

Bet tas īr netesībė. 

 

*** 

 

 



Lingavau vuoratinklie, 

Kol papūtė vies vakarū, 

Pabiegau... Supratau, kas īr laisvė. 

 

*** 

Pėrmuoji mergelė 

Parklopdė muni unt leda... 

Ėr pabiega... Tebkriuoko ė šėndėin. 

 

*** 

Kol prasėžiuojau 

Tartė meili žuodi – 

Uns nusprūda šalėp lėižovė... 

 

*** 

Veiziejaus ėlgā 

I saulielīdi – 

Supratau – šėndėin nemėrsio. 

 

*** 

Je galiečiau, 

Omžėnā tīliečiau, 

Bet negalio. 

 

*** 

Apoulės pėliakalnie 

Artistā draskuos, 

Vuo aš netėko... 

 

*** 

Bova do muokītojē... 

Vėins griežts ėr teisings, 

Ontros – gers ė ne pėkts. 

 

*** 

Je galiečiau, 

Galva padiečiau, 

Tik nežėnau, ož kou. 

 

*** 

Kāp rēk numėrtė. 

Je nieks neskaud... 

Ėr teisībės vėsuos nepasakė? 

 

*** 

Senatvie – kumet sėmi 

Jaunīstė ėš šolėnės bedognės – 

Baisē saldē būn unt šėrdėis. 

 

*** 

 

 



Trumpā šnekiedams, 

Nieka nepasakiau, 

Bet muni ėšgėrduot... 

 

*** 

Aš – sienis. 

Bet dūšiuo jauns. 

Tuo vėskas pasakīta. 

 

*** 

Aš jauns, 

Bet ne mulkis... 

Tuo vėskas pasakīta. 

 

*** 

Je kundi i širdi žmuogou, 

Žmuogos kond atgal... 

Ramībės ir teisībės nebier. 

 

*** 

Nekriuok, je vies pot 

Ne ėš tuos posės... 

Rītuo papūs, kāp tau rēk. 

 

*** 

Lūšės – žvierielis nekalts, 

Bet baisē laisvė mīl... 

Diel tuo ir nīkst pu biški. 

 

*** 

No ė kas, kad eso dolkė? 

Paukštiu Takė neso mulkis... 

Rītuo sosėtėksiau omžėnībie. 

 

*** 

Je tau sunkē žemė ruopuotė, 

Atmink, kad lėki par Vėsatas vėduri., 

Turietom dūšie palėngvietė... 

 

*** 

Mačerniaus vizėjės – 

Mums ėšganīms, 

Je mondros – pamatīk... 

 

*** 

Kāp būtom gražē, 

Je vėsė tīlietomem... 

Ėr vėins kėta ramē girdietomem... 


