34

N AUJË

LEIDËNÇ

Ka tievelç ë senelç
netor laika sektë
pasaku mûsa
maþëisëms...
MUKÂTË L ORETA

Anû gal pasëklausîtë, kâp sek këtë, ë da þemaitëðkâ,
so padainiavëmâs, pamozëkavëmâs. Ëiðkuokët kompaktënës pluokðtelës „Þemaitiu pasakas su dainioujemâs
intarpâs“ („Þemaièiø pasakos su dainuojamaisiais intarpais“).

Tuokë garsa publikacëjë parengë Vilniaus etnënës kultûras cëntra specelistë Liugienë Marija. Garsa reþisierius Klimka Giedrius,
dailininkë Liugienë Virginija. Èe sekamas pasakas îr tautuosakininka Dovîdâtë Jorgë sorinktas, oþraðîtas, vo anas iskaitë aktuorë
Rapalîtë Rasa ëð Ðëlalës rajuona ër gerë fuolkluora þënuovâ ër
sava gimtû tarmiû atstuovâ: Èernâtë Kristina, këlëma ëð Kretinguos rajuona, Kavaliauskis Stanisluovs ëð Telðiû, Sriebalios Juons
ëð Plungës ër Ðarkâtë Loreta ëð Ðëlutës rajuona.
Kompaktënie pluokðtelie skomb nepaprastas pasakas – tuos pasakuos gal ëðgërstë ë vësuokiû dainieliu, mozëkas instrumëntu (smuika,
dûdmaiði, kanklës, banduonëjë, cimbuolus, dambrieli ër këtus), katrû
garselius ë meluodëjës pritaikë Aponavièiûtë Kristina, Sriebalios Juons
ër Morkûns Andrios. Pasaku pasëklausîtë bus iduomç ne tik mûsa
maþëisëms, bet ë tievelems – èe graþç skomb kuoþna pasakuoriaus tarmie, intuonacëjës. Tievelems siûluom pasëklausios ë patëms ëðmuoktë pasektë pasaka sava tarmë. Kuoþna dainelë, katra
pagîvën pasaka, soteik anâ tam tëkra nuotaika, anou gal improvizoutë, pritaikont sava kûrîbas meluodëjë, gal net kuoþna karta vës
këtuokë – vâkou kuoþna karta ta pasaka skombies lîgo naujç.
Susigundiet? Kreipkities i Vilniaus etnënës kultûras cëntra –
ons îr parëngës ër iðleidës vësû keturiû etnograpëniu regëjuonu
pasakas so dainioujemâs intarpâs. Inpormacëjë aple tus leidënius
gal sorastë Cëntra interneta svetainie http://www.etno.lt.
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Mona tievoks medþiuotuos nabova. Ale pu mëðkus pasëdairinietë
anam liob patëktë. Vëina karta iðejë uns i mëðka – gal sotëks kuoki
zuikieli a kû nuors. Dëdëlç miega mëðka tîluma, medþiu ðlamesi.
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Neveltou ë anuo suodîba bova apsuodinta medçs – suodno. Tievoks vësa dëina vâkðtiuojë pu mëðka. Ale nuðautë zuikë tâp ë
napavîka. Vëina karta ðautovs uþsikërta, këta karta ðaudams napataikë... Vo zuikis bova dëdelis kâp avëns.
Bova ûkanuota, vo i pavakarë pakëla debesis – pradiejë lînuotë.
Tievoks saka: „Að vës paskou ton kiðki, ë jau tâp galva susisoka,
kad ë nabþënau, katruo vëituo eso. Pasëruodë aukðtë medç, tonkë
aglînâ, vo prîðâs – dëdliausë pelkë, katruos nikumet tamë mëðkë
nabova. Vo að, – saka, – sulëjës, soðlapës ë pavargës, nabþinau, i
katron posë çtë. Atsisiedau, – saka, – unt kelma, misliju, pailsiesu,
pamislîsu, kâp ið tuos pelkës iðsikapstîtë. Veizo – pri tuos pelkës,
palei karklîna, vuoþielis glaudas vësos soðlapës, gailç meken.“
Tievokou dëdëlç pagaila vuoþelë. „Að, – saka, – pajiemiau anon i
ronkas, sosopau i sermiegas skverna ë pradiejau goustë:
– Vuoj to vuoþieli, to nabagieli,
To soðlapës, vo kuoks to soðalës,
Ið kor to atklîdës, èe pasëklîdës,
Ið kor to atklîdës, èe pasëklîdës?
Vo vuoþielis mon atsakë þmuogaus balso:
– Að nasoðlapës, að nasoðalës,
Að na vuoþielis, að – velnielis!“
Tievoks dëdëlç iðsigonda ë tieðkë ton vuoþieli i pelkë. Tujaus ka
trënkë Perkûns – vondou iðsëtaðkë, sudundiejë viesols miediu vërðûniem. Tumet saka tievoks: „Að ë sopratau, ka vësa dëina vâkðtiuojau velnë vediuojems, vo tas zuikis bova na kas këts kâp nalabâsis.“ Ë nablëka tuos pelkës. Ë akîsë praðvëisiejë. Tievoks pamatë
paþîstamas vëitas ë laimingâ parçjë nomëi.
No vo tëik prisëmënëmu ið tievoka pasakuojëmu. Vo kas þëna
daugiau, tas raða tuoliau.
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