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ANNA RANCĀNE

1. Pyrmais dzejūļs roduos, kod vuicejūs
Lyvzinīku pamatškolys 4. klasē. Īmeslis
beja cīši nūpītns – tamā godā Desetnīku
kopūs atkluoja pīminekli Andrivam Jūr-
džam. Myusus iz tū pasuokumu navede, bet
muna muosa, kura jau tūlaik beja Nautrānu
vydusškolys 9. klasē, maņ stuosteja par tū,
kas beja Jūrdžs, ka jis nabeja nikod vuiciejīs
školā, bet prota raksteit i dzejuot. Tys mani
tai sajiusmynuoja, ka es uzrakstieju garu
dzejūli, kas suokuos ar taidom nūpītnom
ryndom: «Tu, kas skolā nebiji gājis ne die-
nas, /Prati dzejot, ko prot ne ikviens...». I tai
tuoļuok, taidā sajiusmeigā gorā. 

2. Dzejūli parosti atnuok, kod ir daudzi
breiva laika i daudzi breivys dvēselis. Tys
nūzeimej – cīši reši.

3. Dzejnīks ir pīraksteituojs. Pīroksta
tū, kū jam kas navīn nūdiktej nu Augšys.
Ja nadiktej, vari cik gribi sistīs, nikas nasaīt. 

4. Loba dzeja – tū ir gryuši nūformulēt.
Var byut tehniski navainuojama dzeja, bet –
nikur naaizker. Deļ manis loba dzeja – tī ir
spylgti tāli i metaforys, tei ir bezgaleiba,
kuru var izjust pat fiziski.

5. Muns ideālais laseituojs – kurs izlosa
dzejūli pa sovam i atrūn tī kaut kū sovu. 

6. Vysaižuok ir bejs, bet kai amizantu
atguodoju gasteišonu vīnā školā, kur myu-
sim nu reita kopeja vītā īdeve mātru čaju –
ar taidu pīstuostu, ka: «Mēs jau tikai Lat-
vijā lasītās zāļu tējas lietojam!» Rezultatā
es vysu pasuokumu auditorejis prīškā gon-

dreiž nūgulieju, tai guoja mīgs! Nu tuo laika
zuoļu čajus praktiski nalītoju i pat īneistu!

7. Rainis. Raiņa parks Rēzeknē, kur ir
Rai ņa golva. Bet – ja nūpītni, muns Rainis
ir tikai i vīneigi Jāzeps (luga «Jāzeps un
viņa brāļi»)!

*  *  *
Laiks puorsamej.
Tukšūs koncertu zalūs
Aizačāruse dvēsele
Navar atrast sev sātys.

Laiks puorsamej.
Es vairs nadzieržu tova bolsa,
Tova vīta munā pogolmā
Aizauguse veibūtnem.

Laiks puorsamej.
Bet nanūskumsti,
Vēļ vīna kaita tev palykuse:
Pajimt dabasus sauvē
I vērtīs,
Cik skaisti laiks puorsamej par gaismu. 

VOLDEMĀRS VOGULS

1. Parosti dzejūļi maņ nōk nu mīlestei-
bas – uz Dīvu, cylvākim, dobu un dzimteni!

2. Bīži sanōk tiktīs ar interesantim, jaukim
cylvākim. Manī uzakrōjās pozitīva energija
un rūnās vēlēšonōs fiksēt šū gaišū nūskaņu.

3. Dzejnīks ir dvēseles volūdas nesējs.
4. Loba dzeja ir, kod laseitōjs jyut gora

un dvēseles pacālumu.
5. Muns ideālais laseitōjs ir muna tauta.
6. Muns īdvasmōtōjs ir Dzejas dīnu

pasō kumi. Tikšonōs ar dzejnīkim un lasei-
tōjim.

7. Rainis – myusu tautas gora nesējs.
*  *  *

Ar prīcu eju sovā gaitā
Un ausmas storūs
Sateiku ar smaidu.
Ir pavasara dīna
Var seju nūskolōt
Pi  čalojūša strauta.    

Kaids svaigums.
Te pyrmōs vyzbuleites
Mežmolā es plyucu,
Kod mōjōs esi tu,
Sajem sveicīņi
Nu pakolnim,
Kur zīdi zīd.

*  *  *
Tu muna mozō zvaigzneite,

Tu pazyudi storp daudzom cytom.
Augustā kreit zvaigžņu leits,
Pīna ceļš,
Zvaigžņu ceļš.    

Un tōli Zīmeļu zvaigzne
Blōvi spulgoj pi apvōršņa.
Ir pateikami redzēt
Kreitūšas zvaigznes.

VALENTINS  LUKAŠEVIČS

1. Beja tys septeitā klasē, paruodeju sovai
latvīšu volūdys školuotuojai. Dūmuoju, ka jei
mani nu tān saslaveis! Maņ pasaveice ar sova
pyrmuo dzejūļa skaiteituoju i vārtātuoju. Jei
pakritizēja par formalom atskaņom i vēļ kū,
lai es naīsadūmuotu i nadzeivuotu eiforejā.
Jei paslavēja – tik daudz, lai es saprostu, ka
dzejūļu raksteišona nav tys slyktuokais iz pa-
sauļa, ar kū var nūsadorbuot. Jei par itū nivī-
nam cytam naizstuosteja.

2. Īdvasmu smeļūs / dzejūli parosti atīt,
ve rūtīs iz cylvākim, asūt dobā. Ari gultā i
verū tīs grīstūs ci braucūt autobusā i siežūt
pi lūga. Ar mani ir tai, ka reši tū inspiraceju
dabo ju nu radzātys kinys voi teatra. Go-
duos, ka tei inspiraceja atīt nu cyta autora
izlaseita dzejūļa.

3. Dzejnīks – tys ir cylvāks ar pluonu
uodu i volūdisku jusšonu / dūmuošonu.
Kurs redz pasauli koncentrātā, tālainā
veidā. Kuru moz interesej nauda, bet cīši
juo imidžs. Tys tai, dūmojūt vyspuoreigi.
Mani muns imidžs cīši moz interesej.

4. Loba dzeja ir taida, kura sakužynoj
voi nu izjiutys, voi pruotu. Tys ir, viertejam
ari dzeju piec juos auglim. Cytu reiz eks -
perti saslavej kū ta taidu, ka dyžon breinīs.
Dzeja ir cīš intima līta, var i puorsteigt.
Var gadeitīs – nu kai var patikt tik glups
dzejūļs? A tai var byut, i tī tys nūslāpums i
breineigums! 

5. Muns idealais laseituojs? Na tys, kurs
vysu apšauba i vysu kritizej. Na tys, kurs
ir cīši daudz skaitejs i jau ir puorsasuoty-
nuojs. Na tys, kurs natic breinumim. Na
tys, kuram dzeja ir tikai vēļ vīns elements
juo inteligentuma komplektā. Kai vysod –
gribīs kū ta eistu i pamateigu!

6. Kod gazetā sajauc autorus i tovu dze-

jūli atdūd cytam voi svešu īdūd tev. Maņ
tai dzeivē beja div reizis – ar Andri Ak-
mentiņu i Ontonu Kūkoju. Kai ba i pats
naesi vaineigs, bet situaceja suokūs ir 
cīši naārta. Piec kaida laika tys palīk 
par smīkleigu gadīni, kuru atcerētīs – pī-
mini, kai tys beja?

7. Rainis? Atrakcioni i skotu rinčs.
Bierneibā beju aizvasts iz tim Rēzeknē.
Beja taidys lītys Raiņa parkā. Tī puordeve
saldiejumu, varēja iz bārnu viļcīneņa pa-
braukuot. Tod pat i padūmuoju – cik lobs
Raiņs, ka sovā parkā tū vysu dūd!

*  *  *
Palīc tī, kur beji.
Munūs sapynūs

namaini vītu.
Es varu tevi

i naatrast –
Storp uobeļneicom
I vokora myglu.

*  *  *
A nikas nav juodora.
Juopaīt molā i juoapsastuoj.
Leidz bezdibeņam 10 sūļu.
Nav jāgys ni runuot, ni pat klīgt.
Vīni īt smīdamīs i skali dzīduodami,
Ūtri skaļruņus ausīs sabuozuši.

INGRIDA TĀRAUDA

1. Muns pyrmais dzejūļs topa, kod maņ
beja… druska godu, tyka publiceits avīzē
«Pioners», laikam, par tū, ka vosorā struo-
duoju gūvju kompleksā par ganeiti😊), 
nui – nui, ganieju 400 lūpus! I dzejūļs beja
par slauciejis dorbu😊.

2. Īdvasmu smeļūs / dzejūļi parosti at-
nuok tod, kod līkās, ka nikas naatnuoks,
kod sasakruoj vysaidys emoceju nūkruo-
sys – lobais i na tik lobais. 

3. Dzejnīks ir ar putynim golvā, vysaida
izmāra – tīm, kam ir kaidys bezdeleigys, –
tī taidi gaiseiguoki, tī, kam ir vonogi, – tī
taidi plieseiguoki i dzeivē, i pantūs. 

4. Loba dzeja ir taida, kas nasaražoj
kotru dīnu i kotru stuņdi, i tai godim nu
vītys. Loba dzeja nūsastuov tevī i tod iza -
raun uoryn.

5. Muns ideālais laseituojs – kas saprūt
izsuopeišonu, kas pījem i saprūt.

6. Jaunūs autoru seminars. Uz pyrmū
sovā dzeivē seminaru natyku – beja para-
dzāts Akuratera muzejā, es guoju puori ce-
ļam jau gondreiž pi muzeja i tai pakrytu,
ka obi ceļgoli caurumūs, nu tai i nada-
guoju😊, ūtrajā gon beju – tod, ka mani
analizēja (aizmiersu uzvuordu) Māra ar 
teikumu, ka «nikuo daudz nu latgaliskuo
nasaprūt», Elsbergu Juoņs (muns ūtrais
analizeituojs) aizstuovēja «kai cereibu lat-
galīšu literaturā»,  iz tū breidi palyka nū -
slāpumā, ka maņ jau izguojuse pyrmuo
gruomota😊.

7. Rainis – Jasmuiža.

*  *  *
mes
nūgurstom
pierstu kauleņu nadaskuorīņs
aizmierstom
besakūku laimis naatradīņs
saprūtom
vīntuli taurini vīntuli
vīnmār
kod izdag lampys

«Vītejuos» Dzejis dīnys 2021 – dzeja dzeivoj i Latgolā

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par projekta saturu atbild «Vietējā Latgales Avīze».

Jana Skrivļa-Čevere

2018. godā, dūdūtīs iz Londonys gruomotu tiergu, latvīši sevi izavēlēja prezentēt kai
introvertu rakstnīku naceju ar kampaņu «#iamintrovert» («Es asmu introverts»). Man
grybātūs pībiļst, ka latvīšus varātu saukt ari par dzejisku naceju. Kotram byus kaidys ei-
paši meilys dzejis ailis, palykušys atmiņā vēl nu skūlys laikim. Kotrs varēs nūcitēt koč
divrindeiti nu kaidys tautysdzīsmis voi nūdunguot kaidu dzīsmē puortopušu dzejis
pantu, i, dūmojams, kotrs varātu uzraksteit, ka ni kritiku viertejumā augstvierteigu dzeju,
tod vysmoz apsveikumu vuorda dīnā voi jubilejā, voi kaidu jūku pantu.

Rudins i Dzejis dīnys līkās divys tik pošsaprūtamai tyvys i nanūškiramys lītys.
Publisku dzejis lasejumu tradiceja aizasuokuse vaira kai pyrms pusgodsymta –
1965. goda 11. septembrī, pīmynūt Raiņa symtū dzimšonys dīnu i atkluojūt jam veļ-
teitū pīminekli parkā, kas niu teik saukts par Esplanādi. 

Bet ari bez tuo rudins, munupruot, ir pats eistais laiks, kod nadaudz pīstuot –
visi lelī dorbi apdareiti i ari dobā pamozom īsastuoj mīrs – i ļautīs melanholejai,
ļautīs introvertumam, kod gribīs sazarytynuot kai susuram voi ežam kruosainu lopu
skaudzē. Tys ari eistais laiks, kod ļaut viejam izpluinēt motus i dvieseli. Leitam
puorvieršūt skotu aiz lūga pasteļtūņu akvarelī, ļautīs saulei, kuru duovynoj saulis-
puče muola vāzē i speideigi gluds kastaņa bumbuls kuldā. Rudins ir eistais laiks
atsaļaut byut dažaidam i pretruneigam. Eistais laiks atvēlēt šalteņu dzejai – storp
ziņom, vysaidu žanru romanim, škītamai i eistyn nūdereigys informacejis bluočim.
Ļaut itim eisajim voi drupeit garuokajim kaida cyta cylvāka sajiutu uzplaiksnejumim
izgaismuot kaidu, īspiejams, pošam da šam nazynuotu šķautni voi styureiti sevī.

Itūgod Dzejis dīnuos tyka eipaši pīdūmuots par auditorejis paplašynuošonu –
kur nūdrūšynuots surdotulkuojums, kur pasuokumi puorraideiti interneta tīšraidēs,
lela daļa pasuokumu organizāti uorpus telpu. 

Ari mes nuokam pi jiusu, myusu meilī laseituoji, ar nalelim Dzejis svātkim – uz-
runojūt vairuokus dzejnīkus i dzejneicys, uzdūdūt jim puors vaicuojumu i aicynojūt
pasadaleit ar kaidu jim pošim tyvu dzejūli, kurs praseitīs prosās tikt publycāts i nū-
nuokt pi jiusu. Tod nu – īsakuortojit ārtai, i baudit – lai kotram atsarūn eistuos ailis,
kas uzrunoj, īdvasmoj voi līk aizadūmuot!

ILZE SPERGA

1. Atmūdys laikūs vīnkuorši atsasādu i
ar zylu flomasteru apraksteju 2 A4 lopys,
pošai beja šoks. Juosoka, ka leidzeigs šoks
puorjem kotru reizi, kod nazkū pīrokstu –
kai pasamūsšona realitatē. Beja laikam 10
godu, školuotuoja Ināra Šindarjova (niu Duc-
saliete) beja cīši toleranta i gudra, nu ituo
nūtykuma nasajutu nikaidu slūgu, dreižuok
klasisbīdru atbolstu. Cytaiž beja vieļuok, kod
saprotu, ka talants školā ir juosliep, kab na-
vajadzātu raksteit pasyutejuma pantus školys
sīnys avīzei par nasekmeigim slaistim i na-
teirom ausim. Tymā avīzē gon tyku poša,
mani izzeimēja, kai školys formā lācu augšā
pa trepem pa 2–3 pakuopīnim. 

2. Īdvasmu smeļūs / dzejūļi parosti at-
nuok – pluovojūt vīnai ar kedom. Reši gon
tai saīt, pādejā laikā – nicik. 

3. Dzejnīks ir na nu ituo pasauļa. Tys ir
tikai bolss. Napraktisks pluovs, nikam na-
dereigs dzeivei.

4. Loba dzeja ir rata paruodeiba. Pat
atzeitim autorim na vysa dzeja loba. Tī ir
dasadyurīni kam vaira, a tik augši var tikt
varbyut tik puors reižu myužā. Labi, ka
tod goduos pīraksteit.

5. Muns ideālais laseituojs skaita lat-
galiski – bez spaidu, moldu i cepīņa par
volūdu i ortografeju.

6. Mani paaicynuoja iz Dzejis dīnu pa-
suokumu Cēsīs. Paļdis Dīvam, iz parostu
školu i parostu bārnu. Apsarunuojom par lat-
galīšu volūdu, iz tāfelis raksteju jūs i draugu
vuordus latgaliski, kab paruodeit, ka tys ir
taipat, tik cytaiž: Jānis – Juoņs, Sofija – So-
feja, Zofeja, Zose, Elizabete – Zabale. Jau-
nīšim patyka, īguoja eistā azartā i piec tam
jau ar cytu skotu klausejuos dzejūļus. 

7. Rainis… Sēd jis tī Esplanadē. Kas
mums dalis par Raini.

*  *  *
lai kaidūs rudiņa bolsūs runuos tovs pruots
es tova rudiņa nasabeistu.
lai kaidūs pasauļa ceļūs pagaiss tovs pruots
es tova pasauļa nasabeistu.

munā duorzā rūzeitis boltrūzeitis
seikom lapeņom turīs pi pavasara
seikim dzeļksneišym dalypušys
seikom sakneitem malnā zemē.

gaisdama napagaisšu
munā duorzā septenis rūzis
runoj ar tovim bolsim
munā duorzā septenis rūzis
gaida iz atvosoru
munā duorzā septenis rūzis
izzīd ar rudiņa spāku.

lai kaidā pasaulī pagaiss tovs pruots
lai kaidūs bolsūs jis teve aizrunuos
es tova pasauļa nasabeistu.

munā duorzā seikim zīdenim boltrūzeitis
seņtebrī sazīd kai majā
i gaida iz atīšonu.

EVIKA MUIZNIECE

1. Tys beja seņ, seņ atpakaļ, bet iz dzejis
raksteišonu mani pamudynuoja… muna pyr-
muo mīlesteiba! Tei beja 3x3 nūmetne Lyuz-
novā, kod sovūs 14 godūs satyku kaidu zānu
nu Reigys, kas maņ cīš īsapatyka – juo kri-
minālatbiļdeigajom bedreitem vaigūs tod arī
beja veļteits muns pyrmais dzejūļs. 

2. Īdvasmu smeļūs / dzejūļi parosti at-
nuok… nalaikā. Prūtams, parosti tei ir reak-
ceja uz kaidu situaceji, voi emocionalais
sakuopynuojums, voi nataisneibys apziņa
lokālū i pasauļa nūtykumu kontekstā, bet
nav tai, ka var atsasēst i uzraksteit – tys
nūteik pa ceļam iz dorba gaitom, ir gadiejīs
ari, ka dzymšonys dīnys laikā, kod pīroksti
iz salvešu molom. Ir gadiejīs ari braucūt
pi ruļa, kod tys tīk saglobuots kai bolss
īroksts. Juoatzeist gon, ka tī dažaidī ap-
stuokli dzejūļu pīraksteišonys breidī ari ir
rezuļtiejušīs ar daudzu dzejūļu pazusšonu
nabyuteibā.

3. Dzejnīks ir cylvāks, kas nasabeist
sovu jyutu, sova vīdūkļa i apsazyna sovu
vītu pasaulī. Jis runoj ar pasauli i pasauļa
atbiļdis caur sovu prizmu fiksej dzejā. 

4. Loba dzeja ir taida, kas līk padūmuot,
īsasmīt voi rauduot. Pa munam, dzeja kai
emocionāla izpausme ir kvalitativa, ka at-
stuoj emocionalu īspaidu iz tuos uztvierieju. 

5. Muns ideālais laseituojs ir myusdīnu
jaunīts, kas, dīvam žāļ, vaira tik daudzi na-
losa. Munai dzejai rakstureigys laikmetis-
kuos īzeimis, žargons, vulgārismi, barba-
rismi – muna babeņa soka, ka jei jau
nasaprūt, a mama – ka par daudzi lomojūs.
Nu jaunīšu taidus komentarus dzierdiejuse
naasmu :) 

6. Ir gadiejīs nūbraukt iz Dzejis dīnu
pasuokumu i atstuot sātā vysus dzejūļus!
Tod izaleidzieju ar leidza pajimtajim drau-
gim, kuri kotrs varēja vysmoz aptuveni pa
vīnam munam dzejūļam nūskaiteit. A kod
vēļ beja palykušs pīcys minutis uzastuot,
«rakstejom» dzejūli kūpā ar klauseituojim,
taidu kai haiku – kotrs pa vīnai ryndai. Im-
provizacejis spiejis ir cīš svareigys vysūs
ar skatuvi saisteitajūs dorbūs.

7. Rainis… galvā spainis. Lugano. Kolns,
kurā jis asūt kotru reitu kuops – tī bazneicys
altārī glaznā attāluots juotnīks zyrgā. Ekskur-
sejis laikā, piec tam, kod poša uzarausu tymā
kolnā, knapi alpuodama, tīšom naticieju, ka
Raiņs varātu tī uzkuopt kotru reitu! 

*  *  *
Maņ kryutīs tān dzeivoj saule.
Iz lobuos rūkas – Ūseņš.
Iz kreisuos – oka ar vylku.
Golva pylna ausekleišim.

Nūraganiet sevi tymsūs rudiņa vokorūs.
Atsasaceit nu dusmu.
Puorlīkt uzmastys lyupys.
Krīvim ir taids lobs teicīns – 
Сама придумала, сама обиделась.
Iztulkoj pareizi, i – puff – 
Esi pats deļ sevis lobuo feja-krystamuote. 

*  *  *
Bļacs, Tev zylys acs.
Na tev, a maņ.
Na zylys, a, kai tu tī sacieji?
Dzydrais pūra iudiņs.
Kas cylvākus vīnoj?
Ocu kruosa? Puotari? Sekss? 

Dzeivis mierki?
Tautasdzīsma.
Jei salauze munu Pandorys kasteiti,
I godim lepeitais Napoleona sindroms
Niu pylns putynu i bārzu biržu.
Kai es tān babai paskaidruošu,
Lai vaira mani nagaida kopusvātkūs?

RAIBĪS

1. Pyrmuo dzejūļa topšonu gryušai at-
guoduot. Tok ir atmiņis par dažim pyrmajim
dzejūļim, daži ir meklejami kruojumā «Pi -
stacejis». Kai i deļ kuo? Nu tuos ir sajiutys
i vaicuojumi, iz kū navar atbiļdēt, i tī nimoz
rakstnīkim, dzejnīkim nav juovaicoj.

2. Īdvasmu smeļūs / dzejūļi parosti at-
nuok, eimūt garūs puorguojīnūs, dažaidu
situaceju piec/puorjušonom voi braucūt sa-
bīdriskajā transportā.

3. Dzejnīks ir duorgs hobejs. 
4. Loba dzeja deļ mane ir taida, kas maņ

gluži vīnkuorši izsauc koč kaidu emocio-
nalu puordzeivuojumu, puordūmuojumu.
Maņ na vysai pateik gudri i intelektuali
vuordu savuorstiejumi voi tautiskais roman -
tisms, kai es tū apzeimoju, respektivi – kū
radzu, par tū rokstu.

5. Muns ideālais laseituojs – kurs ir iz-
lasiejs vysys munys gruomotys :D

6. Kod struoduoju «Latgolys Radejis»
pyrmsuokumūs, vaira kai 10 godi atpa-
kaļ… to Dzejis dīnuos paaicynuoja iz vīnu
pogostu, natuoli nu Preiļim. Honorarā sa-
jiemu pus maisu ar būrkuonim i buļbom.
Nā, tai jau forši, bet pats tūlaik dzeivuoju
laukūs. Bet es ari saprūtu tūs cylvākus, jo,
dūmojams, ka stereotips par dzejnīkim voi
muokslinīkim ir dzeivs i tev nabadzeņam
tok nav kuo ēst. Bet, paļdis.

7. Rainis – Jasmuižys muzejs.
*  *  *

Vysi muni izgleiteibys diplomi
rozlykti vīnā aileitē.
Kai ūlys kasteitē, 
kai Boņuku bataļons kurais verās iz sauli,
kai školys i augstškolys atzineibys roksti,
kurī červelētīs jau suokuši.
Grūzuos i spūguļojās cyts pret cytu.
Verīs cik es šmuks, cik es gluds!
Kai dāmu epilātuos kuojis,
kai jauna sistema lordu palatuos.
Putekļu vazumi kraunās iz jūs kamīšim

i spīž.
Tūs nazkod nūtrauks svieteigys rūkys

pavasara vīneigajā tolkā par godu.
Kruoj jī tūs putekļus i soka iz jīm,
– Kreitit, kreitit! Es varu izturēt veļ

vaira! As vīns pats asu izgruziejs na vīnu
viņ sapreseita sīna vazumu!

Šaļtim as pats 
leidzjiuteigi nūtraušu putekļus nu jīm.
Nu tuos ryndys pajamu, kuru maņ tūlaik

vāga.

Aiznasu, oi, nā! Aizsyutu škārsteiklā.
Tym pus čuksta čūksta golā apsaver iz juo...
(vysdreižuok, ka naapsaver iz juo)
Nūsakaunej poši i naatsoka maņ nikuo.
Īeimu azartā.
Jemu nuokamū buorineiti ailē pa kreisi.
Nūtraucu jam osorys,
– Kuš, kuš. Itūreiz vyss byus labi. –
– Nā! Tu tai sacieji jau paguojušajā

reizē i saguoja čiks!-
Jis spīdz i kuorpejās maņ nūst nu rūku.
– Nu...nikas, nikas. –
i buožu jū iudiņa spanī.
buļ, buļ
buļ…
Vyss ir labi, vyss ir teicami i nūžālojami 
kai draugu pīsmīšona sev par lobu.
Vyss tūmār garšoj lobuok, kam nav ni-

kaidys puorlīku
akademiskys voi puorlīku tradicionalys

pīgaršys.

MYGLUOJS

1. Pyrmīs dzejūļs beja ūtrā klasī, laikam
beja dūma par dobys skaistumu. Vāluok
paruodieju sovai školuotuojai, i jei pascieja,
ka izaklausa piec tautysdzīsmis.

2. Dzejūļi parosti atnuok tod, kod jūs
vysmozuok gaida.

3. Dzejnīks ir tys, kas uzadrūsynoj.
4. Loba dzeja ir izjusta i izjiutoma.
5. Muns ideālais laseituojs ir īinteresiets

i atrūn dorbā kū na viņ sovu.
6. Vysi muni Dzejis dīnu i leidzeigu

pasuokumu apmekliejumi ir bejuši breiv-
pruoteigi pīspīdu kuortā, t.i. školā. Tymā
dzeivis periodā vyspuor dzeja beja nazkas
taids, kū dareja cyti, es tū respektieju, bet
pats vyspuor nasaprotu i naīsasaistieju. Tīši
ituo īmasla deļ Dzejis dīnys školā beja vys-
puor nacīšamys; tān, kod tei preteiguo piec-
garša ir puorguojuse, ar munu dzeivisveidu
pasuokumu opceju eisti nav.

7. Rainis – kai fundaments.
*  *  *

vuordi vuordeni ruopoj pa smedziņu 
rīveņom

nūkuop pa nervim pa pierstim pa 
burtenim lākoj 

telepons
kai svātuokū teksteņu sorguotuojs
nasalyuz atmiņa nabeidzīs batareja
dzejnīkam dūmeņa juoizkluoj

*  *  *
cylvāku izsvīde nu meža
pazudynuot izškeidynuot
metropolī
piļsātā 
izgrauzt plauškenis
putekļainī ceļi
izraibynuot actenis
skuobī leiti
pēc juos palyka tikai 
urbanuos puorsacenis

Fotografejis – nu autoru personeigūs
arhivu, A. Rancānei autors Māris Justs,
Raibajam – Sandra Garanča.

VAICUOJUMI 
1. Kai, deļ kuo i par kū topa Tovs pyrmais dzejūls?
2. Īdvasmu smeļūs / dzejūļi parosti atnuok…
3. Dzejnīks ir…
4. Loba dzeja ir…
5. Muns ideālais laseituojs…
6 Amizants voi kai cytaiž eipašs i naaizmierstams gadejums saisteibā ar Dzejis dīnom, 

kaidu cytu dzejis pasuokumu, gruomotys atvieršonu…
7. Rainis (pyrmuo asociaceja) …


