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Ne, ne, ne! Nesoklîduom. Ið tuos
patiuos Puniuos, katra Alîtaus rajuo-
në, Nemuna pakrontie. Kâp tën autuo-
rë pateka ër kas anou atvedë i litera-
tûra, patiuos raðîtuojës prisëstatîmë:

„Eso gëmusi 1932 metâs Þemai-
tëjuo, Kar tenas valsèiaus Asteikiu
suoduo. Mama bova sioviejë, vuo tie-
valis dërba pri gelþkelë. Këik patoupë
tievâ nusëpërka nadëdëli þemës
sklîpieli Plungës rajuona Alksnienu
kaimë. Èe, Þemaitëjuo, kara metâs
pabëngiau pënkis pradþiuos
muokîklas skîrius. Pu kara ejau i Plun-
gës gëmnazëjë. Be monës, ðeimuo
auga dar pënkë vâkâ. Dieltuo tievams
reikiejë nogara ër dëina, ër nakti lënk-
të, ka sûnâ ër doktëris galietom
muokîtëis. 1947 metâs bova sojimts
tievielis. Nuteisë anon deðimtëi metu
lageriu. Ëð Vorkutas ons grîþa 1953
metâs. Ka ër par dëdëliausius var-

gus, nepriteklius, bet muokslu nametiau. Pabëngusi Plungës vëdorënë muokîkla,
metus laika iðdërbau Plungës rajuona laikraðtë redakcëjuo, vuo paskiau istuo-
jau i Vëlniaus pedaguogëni instituta. Tën sosëpaþënau ër so sava bûsëmoujo
vîro – dzûko ëð Puniuos. Ër sosëkluostë gîvenëms tçp, ka puo muokslu bëngë-
ma abodo parvaþiavuov i Punë. Isëdarbënau miestelë vëdurinie muokîkluo.
Tën dërbau lig pat pëncëjës. Puniuo gîveno lig ðiuol.

Eilieraðtius raðau nu vaikîstës. Þemaitëðkâ eilioutë pradiejau aple 1992 me-
tus. Pradiuo sava kûrîba daugiausç spausdënau Alîtaus rajuona laikraðtie, res-
publëkëniûs ðvietëma leidëniûs, þornalë „Þemaitiu þemë“.

Eso ontruojë þemaièiu poezëjës kuonkursa laurçtë (1996 m.). Tâs patçs
metâs pasëruodë ër mona puoezëjës rinktënë „Liepa uþ slenksèio“. 1999 m.
bova iðspausdinta ontruoji poezëjës rinktënë  – „Nakvynë senuose namuose“,
1999 m. – novelë „Akmou so velnë piedo“, 2005 m. – dokumëntënë apîbraiþa
„Komentaras giminës medþiui“, 2007 m. – apîsakas ër apsakîmu knînga „Buvo
ir tebëra“.

Knînguo „Þali þuolelë“ îr spausdënamas graþiausës þemaitiu kalbo paraðîtas
T. Dþervienës novelës, apsakîmâ, eilieraðtç. Vësks tas îr sokorta par pastarû-
sius dvëdeðimti metu. Knîngas pagrinda sodara kûrënç „Akmou so velnë pie-
do“, „Salontûm dvarë“,  „Þali þuolelë“, „Juganas muokslâ“, „Smëltënis“, „Ke-
liuonë traukënio“, „Sluoga“, „Gîvs i þemë najilîsi“. Eilieraðtiu knînguo îr aple
dvëdeðimtës.
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