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M UOKÎKLUOS

ÞEMAITËÐKÂ –
nu maþû
dëinû

RIBELKÂTË G I N I V E I D A

Maþeikiu miesta savëvaldîbës vieðuosës bibliotekas
Vëntuos filials 2007 metâs igîvendëna pruograma, katrou riemë Lietuvuos Respublikas Kultûras i sporta riemëma fonds. Pruogramas tëkslos bova atkreiptë vësû
þemaitiu diemesi i sava vâkû kalba, paragintë þemaitius
neatsëþadietë sava gimtuosës ðnektuos, tuoliau anou
brongintë ë sauguotë, iduomautëis þemaitëðka literatûra, ugdîtë vâkû talëntus ë kûrybënius ëiðkuojëmus.
Þemaitëðkas raðîbas muokiemies ið Gërdenë Aleksëndra i Pabrieþas Jûzapa knîngas „Þemaièiø raðyba“
(Ðiauliai, 1998).
Igîvendindama pruograma, bibliuotëka suorganizava
nemaþâ þemaièiu kalbâ i literatûrâ skërtû rënginiû: puopietiu, paruodû, susitëkëma su þemaitiu kalba puoseliejontçs þmuonîm, ekskursëjë.
Par përmoujë literatûrënë puopietë skaitiem, deklamavuom þemaitëðkâ paraðîtus kûrënius, dainiavuom þemaitëðkas dainës. Tekstus rinkuomies ið þemaitëðkas
poezëjës almanaka „Sava muotinu kalbo“ i këtû knîngu.
Par ontroujë puopietë vâkâ pristatë sava patiû þemaitëðkus kûrënius: eilieraðtius, pasakuojëmus, pasakas.
Rënginie dalîvava Maþeikiu miesta „Þiburelë“, „Vîtorë“
pradiniu, Kalnienu i Suodu vëduriniu muokîklu auklietënç.
Graþiausiu, geriausiu kûrënieliu autuorç bova apduovënuotë padiekuos raðtâs i prizâs.
Bërþelë mienesie vieðuojie bibliuotekuo skaitîtuojç susitëka su Ðiauliû universiteta pruorektuorio, duocënto Pabrieþa Jûzapo. Ons papasakuojë api dëdëlë þemaièiu kalbuos îtaka lietuviu bëndrënç kalbâ, pateikë iduomiû
pavîzdiû ið ivairiû kalbuos muoksla sritiû, iduomavuos i
dþiaugies vâkû sukortâs darbelçs (rëngënë meto veikë vâkû
literatûriniu darbû paruoda).
Daugumuos darbieliu autuorç bova 1–4 klasiu muoksleivç. Tëi anû kûrënelç – nedëdëlë i nesudietingë. Temas sava kûrîbâ vâkâ rinkuos patis. Anëms pedaguogâ
padiejë tik tekstelius þemaitëðkâ paraðîtë.
Aktîviausë pruogramas dalîvç bova pakvëistë i ekskursëjë – aplonkîtë Þëdëkûs (Maþeikiu r.) esonti raðîtuojës Marijës Peèkauskaitës-Ðatrijuos Raganas muzieji.
Èe vâkâ susipaþëna su raðîtuojës gîvenëmo i kûrîba,
anuos puomiegçs.

GENË GARDERUOBS
LIETUVIU SAKMIES „KODËL GENYS YRA
MARGAS“ INTERPRETACËJË
NAVËCKÂTË V A I V A
Pasaulë sutvierëma pradþiuo vësë paukðtç bova vëinuodë –
baltapûkç. Tumet anëi dar neturiejë plunksnu. Metams biegont
pasaulë Sutvieries pasena, anuo akis nusëlpa, tad sunkç begaliejë suveizietë vësa sava paukðèiu ûki. Tumet uns sugalvuojë
vësus tus sava baltapûkius naujç aprëngtë – pasiûtë anëms
spalvo ë formo iðsëskërontius drabuþius.
Iðgërdëi tuokë naujîna, ið vësû pabaliû, pëivu i mëðkû pri
Sutvieriejë irëngtuos drabuþiu siuvîklas suskrëda paukðtç. Èe
anëi rinkuos, matavuos, derëna sava naujû drabuþiu spalvas.
Ið Sutvieriejë paukðèiu drabuþiu siuvîklas tuoms dëinuoms
liûb iðdëdç iðplauktë baltaplunksnës golbës, uorç iðþingsnioutë joudasparnës varnas ër dar gîva galîbë dëdliesniu i maþiesniu sparnuoèiu. Graþç pasipouðë linksmâ èërðkë rodasermiegç
þvërblç, sava apdarâs negaliejë atsëdþiaugtë ëlgaoudegës këilës, raudonkuojç gondrâ.
Paskutinis api permainas paukðèiu madû pasaulie suþënuojë genîs, nes ons gîvena tuoliausç – gûdþiuo gëriuo, uþ velneraistë. Paðta darbuotuojës – ëlgalëiþovës ðarkas – anam laiko
nenûneðë telegramas, nes tou tarpo ë patës bova uþsijiemosës
naujû sukniû demonstravëmo. Atkeliava genîs i siuvîkla tik tumet, ka Sutvieries jau bova vësus darbus pabëngës, vësus paukðèius apriedës ër ðlavë i krûva vësas nu varnu, ðarku, snëigënu, zîliû garderuobu lëkosës skiautës. Nebibova lëkosë ër materijuola – tik tuos skiautës. Kou darîs Sutvieries – pajiemë tas
skiautës, pasiova geniou ðvarka ër tçp aprëngë tou mëðkû sanitara. Margs ons lig pat ðiuol.

GONDRÛ ÐEIMÎNA
BERÞANSKÎTË D E I M A N T Ë
Vëina graþë pavasarë dëina mûsa suodîbuo, ont rata, katrou
tievâlis iðkielë vërð truobuos stuoga, susisoka lëzda gondrû
ðeimîna. Susisoka ë gîven sau. Pu kuriuo laika anëi sosëlaukë
gondrioku. Að vësa vasara anus tame lëzdë maèiau. Mon patëka
veizietëis, kâp anëms tievs gondros i mama gondrienë neð maista, kâp maitën.
Vëina karta tievs gondros iðskrëda varliû i... nebgrîþa. Lauk
gondrienë, lauk gondrîtç, vo tieva kâp nier, tçp nier. Laukë gondrienë, laukë, vo ka pargrîþtontë sava vâkû tieva nesolaukë, pati
iðskleidë sparnus i iðskrëda anuo ëiðkuotë. Pu keliû dëinû veizo: grîþt gondrienë so gondro. Gondrîtç, pamatë sava tievus,
baisiausç apsëdþiaugë. Nu tuo laika gondrus nikumet ëlgesnem laikou neliûb bepalëktë sava ðeimînas.
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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