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N AUJË

LEIDËNÇ

TALALOÐKAS
Jûzaps, Juzis, Jozë, Jozelë –
Prapoulë tabuokelë.
Mikis, Mëkuols, Mëkë, Mëks –
Kam baronka lëks?
Stanisluovs, Stasis, Stasielis –
Prakiorës praspuorkielis.
Petros, Petka, Pietris, Petroks,
Ðvëlp kap baèkuos svikioks.

RATELË VËDORELIE
P ARËNGË LËNKËMÂTË R AMUNË
2009 metu pabaiguo Rezeknie (Latvëjës Respublika) þemaitiu
ër latgaliu kalbuom iðleista Latvëjës latgaliu poeta Sliðana Ontuona
poezëjës knîngelë dëdëlëms ë maþëms – „Ratelë vëdorelie“ (Rûtaïu vyda). Eilieraðtius i þemaitiu kalba vertë Vaisvalavièienë Kristina. Leidëni iliustrava dailininkë Rudîtë Kaða.
O. Sliðans gëmë 1948 m. Valiakas kraðtë, katros îr ðiaurënie
Latgaluo (Latvëjës Aukðtaitëjuo). Kâp raða knîngelës leidiejç, ons
kuo gera pasaulie îr vëinintelis poets, katros raða ër leid eilieraðtius vâkams latgaliu kalbo.
Pagal specelîbë O. Sliðans îr agruonuoms, dailininks (muokies Latvëjës þemës ûkë akademëjuo, studëjava molber tënë
tapîba ër grafika Dailës liaudës universitetë Maskvuo). 1994 m.
bova priimts i Latvëjës raðîtuoju sâjunga. Dërb vëinuo ið Latgalas
ðiaurës bibliuoteku. Îr iðleidës 12 poezëjës knîngu vâkams. 6 ið
anû îr latgaliu kalbo.
Latvëjës raðîtuoju sâjungas narie, poetë Rancanë Anna knîngelës pabaiguos þuodie raða, ka latgaliu kaba îr ta kalba, katrou O. Sliðana eilieraðtiu heruojç kuoþna dëina kalb, so katrou anëi oþaug ër
paþîst pasauli, ne tik Balvu pusie, Upîtie ar Ðkilbanûs. Vâkû poezëjë
îr architepënë – vâka joukû, aðaru, dþiaugsma ër pasaulë paþënëma kalba, dël tuo ana îr soprontama ër këtakalbems skaitîtuojems.
Þemaitç ër latgalç gal soprastë vëinë këtus tuo pasâmuonës erdvie,
katra îr bëndra abëdviem tarmiem. Kâp latviu kalba bûtom skurdi
be latgaliu, lîviu, sieliu, ventinu ër këtû ðnektû, tçp bûtom skordë
lietovç be þemaitiu, lënkâ be kaðubu kalbû ër kt. Bëndros O. Sliðana
ër K. Vaisvalavièienës darbs îr dëdëlç vertings ër sveikintëns kâp
bandîms ëiðkuotë ðiuos bëndruos erdvies.
K. Vaisvalavièienë gëmë 1971 m. Maþeikiûs. Klaipiedas universitetë ër Kauna Vîtauta Dëdliuojë universitetë studëjava lietuviu filuoluogëjë, latviu kalba. Staþavuos Latvëjës universitetë. Bëngë lietuviu
literatûroluogëjës magistrantûra. Nu 1995 metu dërb Vîtauta Dëdliuojë universiteta Letuonikas cëntrë. Skaitîtuojems siûluom kelis
SLIÐANA ONTUONA eilierðtius þemaitiu kalbo ið naujuosës knîngas.
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Andrius, Andris, Andrijuons –
Cîp kap ðolënës vuols.
Antanis, Ontë, Ontanielis –
Tîlus, ramus vakarielis.

PRAÐÎMS SAPNELIOU
Ðîptelk maþo ðîpsenelë.
Joukis linksmo joukelio.
Tçp, kap saulës spindulelç,
Atneðk monëi meiloma.
Atneðk monëi ðëlomuos
Ëð tuo maþa pasaulelë,
Ëð tuo slapta pasaulelë,
Kor gîveni to!
Mëslîk savoujë mëslelë.
Kalbink sava kalbelë.
Tçp, kap siekla ëð kvietkieliu,
To so ronkuoms maþëleliems,
To so meiliuosiuoms akeliems
Irëitiek mon i ðërdelë!
Tçp, kap lëngvos poukilielis.
Nusileisk mon i dûðelë!
Saulelë, ðildîk ër spindiek!
To, kvieitkieli, soþîdiek!
Pleðtekelë, to plasnuok,
Sau þëidieliu paëiðkuok!
Pelelë, to paðmiriniek,
Mon mëigelë paveiziek!
To, sapnieli, nepabiek,
Vësam omþiou pasëlëk!

ÞUODELÇ
NUOVARGIOU NUGINTË
Paëlst akis ër auselës,
Paëlst maþë përðtëlelç.
Napaëlst tiktâ kuojelës,
Plepûnielis lëiþuvielis.
Garsâ, raidës, skëimënelç,
Þuodç: ëlgë, trumpë –
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Nosilakstë atsësied
I rinki aplink muni …
Slinkius mes iðginsem!
Eisem i ratieli –
Garsâ, raidës, skëimënelç,
Þuodç ër að pats!
Ronkuom sosëkëbsem
Ër lig deðimtëis skaitîsem:
– Vëns, do, trîs, ketorë, pënkë,
Biegsem mitrç mes i rinki! –

Eni beni diki daki,
Urbu ðmurbu bokðt.
Iðejë buoèius i këima,
Suðoka:
– Katram nëiþt dogns! –
Eni beni diki daki,
Urbu ðmurbu ðkac.
Iðlakstë vâkâ pu këimus,
Palëka buoèius vëns pats.

MARGË EILIERAÐTELÇ
Ðeðë, septînë – sostuosem,
Sava ronkas atliousousem.
Aðtounë, devînë, deðim –
So sosiedâs nesëpeðem!
Tçp mes biegsem, lieksem,
Tçp tatâ – skubiesem,
Tçp vësë so kuojeliem
Krûvuo sotrepsiesem!
Garsâ, raidës, skëimënelç,
Þuodç: ëlgë, trumpë –
Paveiziek to, kâp ratelie
Galem isiliustintë!

RATIELIS

Suein vâkâ dëdëli, maþi,
Suein i krûvelë;
Vëinam joukâ, ontram ðpuosâ,
Vësëms krûvuo – eilieraðtelç:
Marë atveþë so kalë,
Prani oþspëitë kamanë,
Juzi susoka kap þiuþi,
Liosë ëðgënë kap þôsë.
Juoni, Juoni, þondâ rauduoni!
Ontë, Ontë, borna bedontë!
Ali, Ali, nejiesk grûða þalë!
Juri, Juri, këik baronku turi?
Venë, Renë ë Antuosë –
Vësas vieno balso kuosëj.
Vacîs, Stasîs, Jûzaps, Juonis –
Kuoþna dëina joukën þmuonis.

Saulë ratelie,
Bëtës ratelie,
Vuo kas vëdorelie?

Iðlek vâkâ dëdëli, maþi,
Iðlakiuo pu këimus.
Palëikt juokâ, palëikt ðpuosâ,
Palëikt margas eilës.

Rûta ratelie,
Mieta ratelie,
Vuo kas vëdorelie?
Að vëdorelie!
Að vëdorelie!
Ronka ronkuo, ronka ronkuo…
Saulë, bëtelë,
Rûta, mieta –
Ðuok aplinkou, ðuok aplinkou!

IÐSISKAIÈIAVËMS
Eni beni diki daki,
Urbu ðmurbu kiost.
Suliekë vâkâ i këima,
Pradiejë dûkt ër siost.
Eni beni diki daki,
Urbu ðmurbu stop.
Krutiejë vësë, plustiejë –
Nuvërta vartu stolps.

NIER KËIMË GERÂ
No, nier gerâ!
No, nier gerâ! –
Ðou so katë moðtëis çs;
Anëj plieðuos,
Anëj braiþuos,
Anëj velas kamulçs.
Baisos triukðmos,
Baisos striuoks –
Ðou so katë moðtëis çs!
Sienis þôsëns
Ðauk:
– Gâ, gâ! –
Gaidîs këimë:
– Kû kari kâ! –
Kronklîs medie:
– Krâ, krâ, krâ! –
…No, nier këimë gerâ…

VARNA
Varna, varna,
Buoba straina,
Tava mondros prigëmëms! –
Nugrçb kaula ðonëis bliûdë,
Iðger katënelë pëina,
Parða gelduo iðles grûdus…
Varna, varna,
Buoba straina,
Tava mondros prigëmëms! –
Mëita galë atsitûpus,
Pëlkuom plunksnuom pasipûtus,
Gondën:
– Kars, ai, kars! –
Varna, varna,
Buoba straina,
Tava mondros prigëmëms! –
Ðonëis, katëna nebëjuos,
Vanags vëinë joukâ...
Ana staipuos sau pu këima
Siotën kuoþna vëina...

MALÛNA DAINELË
Ðððð, ðððð, brrr, brrr ...
Viejieli, pûsk,
Sokëties, sparnelç!
Ðððð, ðððð, brrr, brrr ...
Bërkët, grûdelç,
Sosëspauskët, akmënelç!
Ðððð, ðððð, brrr, brrr ...
Liekët, sielënelës,
Kaupkities, mëltelç!
Ðððð, ðððð, brrr, brrr ...
Teðlelë, rûk
Pri ðëlta peèelë!
Ðððð, ðððð, brrr, brrr ...
Laukët, vâkalç,
Skanaus pîragelë!
Brrr, brrr, ðððð, ðððð...

Rudîtës Kaðas pieðinîs. Iliustracëjë ið
knîngelës „Ratelë vëdorelie“
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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