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Skamba dzūkiška šneka
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„Dainavos žodžio“ priedas, remiamas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo

„Už Raseinių,
ant Dubysos”
pasvaliečiai dainavo
Alytun
Smagūs tiliponiniai paskałbėjimai, ale tai ne suscikimai. 2012 metai buvo apjovyci (paskelbti) mūs Tėvynės meiłės, laisvės dainiaus Maironio metais. Tai jir
nutarėm su aukštaiciais jo 150-ąsias gimimo mecines
rozu Alytun atšvysc per Žolinės atlaidus.
Pabuvį Pivašūnų atlaiduosna, 40 gražų žmonių jiš
Pasvalio užvažau Alytun jin Vidzgiro bendruomenės
namus.
Viešnios jiš Pasvalio atsivežė gražų pacių sukūrtų
programų, skyrtų pal. J. Matulaiciu jir visai Lietuvai
brangiam poetu Maironiu. Dziaugėsi klausytojų širdzys, klausanc Maironio ailių, katros vison Lietuvon
placiai dainom skamba, gloscydamos lietuvių šyrdzį.
Dzyvinomės, kad pasvališkės ciek mokėjo an pomecies Maironio posmų. Jos mokėjo pagaľ tuos posmus
sukūrc jir šokius – atliko baletų.
Niekam nepabodo klausycis jir alyciškių dzūkiškų
dainų jir porinimų.
Necilo dainos, kalbos jir prieg jylgo, balto stalo.
Širdzies pakraštėliuosa jinsiskverbis atainancio dzūkų
su aukštaiciais suscikimo Tarmių metais laukimas.

Jiš bobułės
margos skrynełės
Patarłės jir priežodziai
Kunigas duroz pamokslo nesako.
Liežuvio sauso niekas neklauso.
Kožno pirštai jin savi linksta.
Kas meluoja, tas jir vagia.
Jir pełėdai savi vaikai gražūs.
Cyki kiaułė gilių šaknį knisa.
Kałbėkim dzūkiškai
Nū, nūnai – šiandieną. (O kų darysi nūnai?)
Čebatas – aulinis batas. (Vienas čebatas jau suplyšis. Dzūkų
pasakymas „durnas kap čebato aulas“.)
Pargrįžč – sugrįžti. (Pargrįžk, dukrala, namo.)
Lenciūgėlis – grandinėlė. (Nūnai nuspirkau auksinį lenciūgėlį.)
Uslanėlis – suoliukas. (Sėskis už stalalio, sėsk an uslanėlio.)
Šližikai – kūčiukai. (Bobułė prikeps gardzių su aguonom
šližikų.)

Gražai draugauna dzūkai jir aukštaiciai

Pyrmas suscikimas – konperencijon
Pasvalin

Labai smagu prismyc buvusį
prieš 11 metų respublikinį integruotos pamokos „Lietuva ir
NATO” konkūrsų.
Tai tadu jir buvo man skyrta sustikc jir susdraugauc su
Pasvalio Lėvenio pagr. mokyklos kraštotyrinyki, mokytoju
Vladuki Červinskieni (abidzvi
norėjom konkūrsų laimėc, jo
nelaimėjį, dziaugėmės pabuvojį Prezidentūron). Jylgas kelias
skira Pasvalį nuog Alytaus. Ale
Vylniun užsimezgus draugystė mačino (padėjo) jir kvietė
naujiem suscikimam. Mus rišo
pasdalinimai kraštotyriniais darbais, gilesnė dzūkų jir aukštaicių
krašto senuolių paprocių jir tradicijų pažinimo trauka. Tai deľ
to aukštaiciai suspėj pirmi pakviesc Alytaus Dzūkų pulkucio
atstovus kraštotyros konperencijon „Parymokim prie tėviškės
slenksčio”.
Šiton šventėn apseita be jilgų kalbų jir pranešimų. Vlada,

konperencijos vadovė, pasakė:
„Nūnai pamislykim ape savo
gimtų kraštų, pakeliaukim po
jį. Nerūpi mumiem Londonas ar
Paryžus, ba cik gimcinėn miegas
saldziausias, kvietkai gražausi,
bitukės darbščausios jir žmones
mieliausi“.
Tai šitoj konperencija be kalbų jir prasdėj Pasvalio krašto
muziejaus ekspozicijos apžūrėjimu. Alyciškiam teko pasdziaugc suscikus su kraštotyrinyku,
muziejinyku, kilusiu jiš Alytaus
rajono Krokialaukio miestelio,
Albinu Kazlausku, katris tų dzienų atvažavusiem konperencijon
jiš Alytaus, Šiaulių, Pakruojo,
suciko būc gidu, važinėjanc po
Pasvalio jir Krinčino apylinkes.
Jis jir paporino ape muziejaus
jinkūrimų, Pasvalio atsiradzimų,
ape garbyngus to krašto žmones
jir ape smegduobes.
Dzūkų šalałį kraštotyrinykam pristatė mokytojas Vytautas
Lankininkas, o daug smagumo

Pasjuokim
Pranulis, anksci atsikėłis, šaštų adzynų jišaij Nemunan žuvauc, ale dėľ blogos pagados
apsimislino jir grįžo atgalios namo.
– O, tai tu cia, mieliausias! – pasakė paci Aniułė, – o mano tas durnelis žuvauc jišaij.

pridavė šventei dzūkų dainų
skambėjimas jir poringės.
Alytaus sveciai –
pasvalieciai
Vlados platūs visuomeninių
darbų barai. Ji – jir Pasvalio Katalikių moterų draugijos vadovė.
Tai Vlada jir nutarė Pasvalio katalikėm parodzyc Dzūkijų, pabuvoc Pivašūnų Žolinės atlaiduosa,
kur sektųs papoteravus paprašyc
Šv. Mergełės Marijos malonių.
Dziaugės pasvalieciai pabuvojį jir Alytaus kraštotyros muziejun. Cia suspažino su Dzūkų
krašto paveldu. Akskūrsija po
Dzūkijos soscinį beigės apsilankymu Dailiųjų amatų mokyklon.
Sveciam buvo ko pažūrėc, turėj
kuoj pasdziaugc, papuołį tokion
Lietuvos mokslo šventovėn.
Kokia būt buvus viešnagė
Dzūkijon be dzūkiškos dainos.
Laukianc slaunų svecių jiš Pasvalio, Alytaus Dzūkų pulkucio
„Šilagėłės” ansamblis labai storavinos sudaryc programų senovės dzūkų šnektu. Tai skambėj
dzūkiškos tėvulių giedotos giesmełės, vesialos poringėłės.
Linelius verpėm
Pasvalin
Pravejus kiek čėso, Alytaus
Dzūkų pulkucis buvo pakviestas
apsilankyc Pasvalin, rozu pabūc
konperencijon, skirton Motułės
dzienai, jir parodzyc dzūkiškų
programų „Ausk, motula, drobelas”, katroj buvo pristacyta
Vylniaus Mokytojų namuosa.
Buvo daug gražų žodzių pasakyta motułėm, su dzidełi meiłi
prismytos nuog mūs atsiskyrusios. Labai smagu, kad Dzūkų
pulkucio daininykių pristacyta programa dzūkų tarmi buvo
klausytojų gražai sucikta.

#

Kalbasi Jonulis su Stepuliu, kas gali būc brangiau už auksų. Jonulis sako:
– Už auksų brangiau vuošvė.
– Tai koľ?
– Už tai, kad raikės jų labai giliai pakavoc.
#

Stasiulis:
– Petrulia, laidziu kirvį, pagauk!
Stasys po dzviej minutų:
– Petrulia, tai ko tu dabar cyli?
Puslapį parengė Antanina Urmanavičienė

