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Gražai auga draugystės medzis

Dzūkų pulkucio veikla – viena iš etninės kultūros reiškimosi formų
Jir kokis cik
nebūt metų čėsas:
žiema, pavasaris,
vasara ar ruduoj
– visados randas
šventių, per katras
žmones Dzūkijon
storavinas su pažįstamais, giminėm sustikc, pabendrauc,
pabūc, paskalbėc,
padraugauc ar bėdon užpuolus pabėdavoc, gerumu
pasdziaugc. Tokia
jau jišlikus pas
dzūkus mada. Jir
šito paveldo niekas
nemislina pamiršč.
Visai dar neseniai
jišlydėjom vasarėlį,
gražiai atšventėm
jos vožnų šventį –
Žolinės atlaidus,
Švč. Marijos dangun jėmimo šventį.
Šitoj graži Žolinės šventė nepraradus paprocių
jir apeigų: kap jir

seniausiais čėsais, dzūkai su
akvatu aina an atlaidų, su savim nešdami kvietkus, žolynus
pašvencyc, pasmelsc, su savais
arcimais sustikc.
Tep jau jišaij, kad prieš kelerius metus užsimezgė graži Alytaus Dzūkų pulkucio draugystė
su Pasvalio Katalikių moterų
organizaciju, Gyvojo Rožinio
Marijos legiono maldinykėm.
Ne rozų teko vieniem pas kitus
paviešnagėc, vieni kitais pasdziaugc. Netrumpas kelias skiria
Pasvalį jir Alytų. Nemažai Nemunėliu nuteka vandenuko, pakol jiš vieno miesto nuvažiuoja
kitan, ale geri norai draugystės
jir dzidelės akvatos sustikc visus
sunkumus nugali.
Retų žmogų galėtai sustikc
ne cik Dzūkijos šalalėn, ale jir
vison Lietuvon, katris nežnot
jir nebūt girdėjis ape Pivašiūnų bažnyčios stebuklyngų Švč.
Marijos abrozų. Rugiapjūcio 22
dziena – vasaros gražumo, bendrumo dziena. Kap jir senovėn
darė protėviai, už dzideles vasaros jišaugytas dovanas, už Dzie-

Jiš bobulės
margos skrynelės
Patarlės jir prieŽodziai
Nedaryk to, ko negali parodzyc kitam.
Roges ruošk vasarų.
Vienam pacios raikia su galvu, kitam su pinigais.
Ankšči namai, ale savi.
Su stroku maža ščėscis.
Daug žinosi, graita pasensi.
Mįslės
Katris žodzis tankiausiai vartojamas? (Jir)
Kokių žodzynan jyra daugiausia kalbos dalių? (Daiktavardzių)
Jiš kelių literų susdaro viducinis žodzis? (6-7)
Kokis žodzis trumpiausias? (O)
Juokcis sveika
Rugsėjo pyrmų pirmon klasėn mokytoja mokina:
– Mokiniai, jūs atajot mokyklon. Raikia cykiai sėdėc. Jei ko norėsit
pasklausc, pakelkit rankas.
Petrulis kelia rankutį.
– Ko, Petruli, nori pasklausc?
– Nieko, noriu pravieryc savo rankų, ar ji klauso.
#
Kiškis pas jį atajusiam viešnagėn ažuku:
– Ar tu labai jišalkis?
– Jišalkis.
– Tai pats čėsas aic namo.
Mįslės
Kas šaukiamas neataina? (Ščėscis)
Kas žmogų be dantų sugraužia? (Bėda)
Kas už auksų brangesnis, už saulį šviesesnis? (Geras vardas)
Be ko nebūsi sotus? (Be duonos)
Kas brangesnis už pinigų? (Čėsas)
Puslapį parengė Antanina Urmanavičienė

vulio skyrtas malones takeliais,
keliais, kelaliais skubinas žmonės jin Pivašiūnų atlaidus.
Pasvalio žmonėm neprajilgo
kelias Pivašiūnuosna. Pasdziaugį galimybi sustikc su Dzievo
Motina, padėkoc jai už apturėtas malones, paprašyc sveikatos jir užtarimo, atsisveikinį su
žaliais Pivašiūnais, pasvalieciai
skubinos Alytun, kur Alytaus
bendruomenės namuosna jų nekantriai laukė Dzūkų pulkucio,
„Šilagėlės“ daininykės: Izabelė
Satkauskienė, Nijolė Marčiulaitienė, Albina Zamblauskienė,
Angelė Steponavičienė, Onutė
Mazėtienė, Onutė Mikelionienė,
Valė Jazavitienė, Antanina Mikalonytė, bendruomenės direktorė Loreta Trainavičienė.
Vai, kap buvo smagu jir

vesiala sulaukus tokio mielo
jir šilto sucikimo. Viešnios jiš
Pasvalio padovanoj skambių
pacių sukurtų programų, skyrtų
palaimintam J. Matulaiciu jir
nepamirštamam, visai Lietuvai
brangiam poetu ir dainiu Jonu
Mačiuliu Maironiu. Su dzideliu gerumu širdzyse klausėmės
viešnių paskaitų, ailių, skyrtų
Lietuvai jir gamtai. Dziaugias
širdzis viešnių mokėjimu an
pomėcies skaityc tiek daug gražių Maironio parašytų ailių. O
jos, viešnios, mokėjo sukūrc jir
šokių. Gražai pašoko. Mokėjo
šildzyc sveciai jiš Pasvalio jir
vesialyc alyciškius Maironio
posmais, ailėm, katriej vison
Lietuvon dainom skamba, gloscydami lietuvio šyrdzį.
Dziaugias alyciškiai gražiu

Žolinės šventi, laukdami 2013-ų
– tarmių metų – dzūkų jir aukštaicių gražiu suscikimu mūs
senolių nepamirštamų paprocių
rozu paminėjimo, etninės kultūros puoselėjimo.
Niekam nepabodo klausycis
„Šilagėlės“ daininykių dzūkiškų
giesmių, porinimų. Necilo dainos, kalbos jir prieg jylgo balto
stalo. Širdzies pakraštėlin jinsiskverbė atainancio suscikimo
laukimas. Jiš visos širdzies dėkavojam Pasvalio Katalikių moterų draugijos ir Gyvojo Rožinio
Marijos legiono maldinykėm, jų
vadovei p. Vladai Čirvinskienei
už padovanotų laimį pabūc jir
pasdziaugc rozu.
Gali sau mislyc jir spėlioc,
ar būtum mes visi suscikį, ar
būt galėjį mūs 36 prietėliai jiš
Pasvalio atvažiuoc, jei ne Petras
Karoblis jir Girsūdų sodziaus
ūkinykas nebūt padovanojis kelionės, jų apmokėdamas. Dėkojame Jam labai.
Visiem atvažiavusiem dėkavojam. Jilgai jik kito suscikimo
savo dūšiosa jausim mūs gražios
draugystės šilumų. Smagu, kad
gražiai auga mūs draugystės
medzis. Mylėkim jį.

