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Þemaitiu
vâkû þaidëmâ
„VUOÞI“ MUÐTË / KEREPIEÞA
Tou þaidëma þaid 3–5 vâkâ. Þaidiejç, pasëjem vëina metra ëlgë
lazdas ër sostuo uþ paþîmietas lënëjës. 20 metru nu tuos lënëjës,
vëina metra skersmëns apskrëtëmë, îr pastatuoms „vuoþys“ (nupjauts trijû ðakû miedis, katruo aukðtis îr aple posë metra). Vëns
vâks („pëimou“) stuov ðalëp „vuoþë“ (ons tçp pat ronkuo laika
lazda) ër gana „vuoþi“. Je „vuoþîs“ nuvërst, „pëimou“ anou tor
pastatîtë, sauguodams, ka nieks nepasëjimtom iðmestuos lazduos.
Je „pëimënëis“ lazda paliet þaidieji, katros miegën pajimtë sava
lazda, ër „vuoþîs“ nier nuversts, „pëimou“ tamp þaidiejo, vuo þaidies, katrou „pëimënëis“ lazda palietë, pasëdara „pëimënio“. Ka
„pëimou“ tamp þaidiejo, ons stuoruojës nuverstë „vuoþi“ tam, ka
këtëms bûtom lëgviau pasëjimtë lazdas. Nieks nenuor bûtë „pëimënio“, vuo tik þaidiejo.

ÞIOÞIS
Tou þaidëma daugiausç þaid jaunë vaikç a jau soaugë vîrâ.
Þioþio vadënams këitâ suvîts rokðloustis, panaðos i bëzûna.
Vëns þaidies atsësied unt kiedies ër pasëded unt kieliu puodëðka.
Këts þaidies pasëlenk ër îsëkniaub i tou puodëðka. Këtë stuov èe
pat ër perdavënie vëns këtam tou þioþi, sakydamë:
–Þiu-þiu-þiu-þiu-þiu.
Dar unt këta þuodë „þiu“ tas, katros pasëlënkë, pajunt smarki
smûgi i oþpakali. Atsëkielës nu þemës ër apsëveiziejës ons tor
atspietë, kas anam kërta so tou þioþio. Je neatspie, viel tor kniaustëis i puodëðka ër viel gaun so þioþio par oþpakali. Tçp ons kënt
pakol atspie. Ka atspie, vëituo anuo i puodëðka kniausas tas, katros anam tvuojë so tou þioþio.

DËINA ËR NAKTËS
Þaid 10–20 vâkû, gal þaistë ër daugiau. Vëns vâks îr „pelieda“.
Uns saka:
–Dëina, naktës.
Ka saka „dëina“, vësë gal jodietë, vâkðtiuotë. Ka pasaka „naktës“, vësë tor sostingtë vëituo. Tas þaidies, katros sojod përmâsis,
pasëdara „pelieda“. Þaidëms vîkst tuoliau.

KATIE ËR PELIE
Vëns vâks îr pelie, vuo këts – katie. Vësë këtë vâkâ sosëjem uþ
ronku ër sostuo i rata. Katie gauda pelë. Pelie gal lîstë pru sokabintas ronkas laisvâ (ka pelie pri vâkû priartie, anëi rokas pakel,
pralaisvën kieli anâ) ër prieðingâ: ka priartie katie, vâkâ stëngas
anuos nepraleistë. Ka katie sogaun pelë, katie so pelë pasëkeit
vëituoms. Paskou îr sodaruoma naujë puora.
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„ÞALTÎS“
Þaid 10–20 vâkû. Anëi vëinë këtëms uþded abëdvë rokas unt
petiû. Sosëdara „traukënoks“. Anuo priekie stuovous përmâsis vâks
îr „þaltë“ galva, vo paskutinis – „oudëga“. „Oudëga“ raituos, vuo
„galva“ stëngas pasëvîtë „oudëga“. Pu kuriuo laika „galva“ so „oudëgo“ gal pasëkeistë vëituoms.

ÞINGSNIS–ÞUODIS
Þaid do vâkâ. Abdo lënktîiaun, kas greitiau noeis lig sotartuos
vëitas. Kas þingsni kuoþos ið anû tor pasakîtë pu þuodi, pvz., miesta, opës, jûras, þvierelë, þovëis ar kuoki këta pavadënëma – pagal
sotarta tema. Laim tas, katros përms prëartie pri sotartuos vëitas.

LËNKTÎNËS MAIÐÛS
Þaid nëdëdëlis skaièius þaidieju lîgiuo vëituo. Þaidiejç sostuo i
eilë, kuoþnos isëlëp i sava maiða ër prilaika anou rokuoms, ka
nenosmokto. Ka þaidëma orgaizatuorios paskelb þaidëma pradë,
vësë, korëi îr isëlëpë i maiðus, praded ðuolioutë, biegtë pri finiða
lënëjës. Laim tas, katros maiðë atbieg përms.

„BLOSAS“ GAUDÎMS
Þaid ne maþiau kap 3 vâkâ.
Do vëns prið këta atsësied unt þemës ër sodor sava iðtëistas kuojës.
Lëkë þaidiejç praded ðuokënietë par tas kuojës. Tas, katros paliet ðuokontiuojë kuojës, pasëkeit vëituoms so tou, katruo kuojës palietë.

„TETERVËNA“ MUÐËMS
Do vâkâ sostuo vëns prið këta tçp, ka vëina kuojës përðtâ liestom këta ër oþsëmaukðlën keporës. Vëns ið anû praded ulbietë kap
tetervëns, vo këts, katros stuov ðalëp, stëngas tam olbontem „tetervënou“ untmestë keporë. Je nepasësek, tor pats pradietë ulbietë,
vo këts anuo draugs stëngas anam untmestë keporë.
Parëngta pagal Èiesnas Algërda knîgelie „M. Valanèiaus
gimtinës muziejus. Kûrimo istorija ir veikla“ spausdënamus
þemaitiu vâkû miegstamus þaidëmus
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