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Pratarmė

Jau seniai yra pribrendęs reikalas pateikti plačiajai visuo
menei garbaus mūsų poeto, kalbininko, vyskupo Antano Bara
nausko surinktą pasakojamąją tautosaką: pasakas, sakmes, 
fantastikos turinčius ir tradiciją įgijusius pasakojimus. Užra
šyti XIX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje kaip tarmių teks
tai lietuvių kalbos tyrinėjimams, šie kūriniai kartu yra ir didelė 
mūsų tautos dvasinės kultūros vertybė. Jų dėka A. Baranauskas 
teisėtai ir deramai atsistoja į kruopščiausių gyvu žodžiu per
teikiamo kultūros paveldo fiksuotojų gretą tarp Simono Dau
kanto, sudariusio pirmąjį stambų pasakų rinkinį 1835 metais, 
ir Jono Basanavičiaus, įsitraukusio į šį darbą pačioje to šimt
mečio pabaigoje. Skirtumas tik tas, kad ir S. Daukanto, ir J. Ba
sanavičiaus surinktų pasakų ganėtina dalis yra išpopuliarė- 
jusios, grįžusios į žmones per knygas, tuo tarpu tai, ką yra 
mums palikęs A. Baranauskas, visuomenė labai menkai težino.

Artima draugystė siejo A. Baranauską su Vokietijos Eise- 
nacho miesto gimnazijos direktoriumi daktaru Hugo Vėberiu, 
labai susidomėjusiu lietuvių kalba ir ją pamėgusiu. Jis sukaupė 
daugybę lietuviškų knygų, periodinių leidinių. Beje, jis buvo 
ir „Aušros" — mūsų tautinį atgimimą skatinusio laikraščio — 
prenumeratorius. Su H. Vėberiu A. Baranauskas susirašinėjo 
apie dvidešimt metų. Kurį laiką jis siuntė laiškus su lietuviškais 
tekstais, kuriuos jam buvo užrašę kunigų seminarijos auklė
tiniai įvairiose Kauno gubernijos vietose. A. Baranauskas juos 



stropiai perrašinėjo į didelio formato lapus, ir H. Vėberis juos 
gaudavo kaip kalbinę medžiagą. Praėjo trisdešimt metų, kol 
šie rankraščiai kaip H. Vėberio palikimas buvo išspausdinti 
knygoje „Lietuvių kalbos tarmės" (Litauische Mundarten. — 
Leipzig, 1920). Knyga buvo skirta vien mokslo reikalams (teks
tai pateikti sudėtinga rašyba, išmarginti išnašomis, rašybos 
variantais irpan.), dabartiniu metu ji Lietuvoje yra retenybė, 
ir jau vien dėl to joje esanti pasakojamoji tautosaka prašyte 
prašosi būti vėl paskelbta. Tad leidiniu „Antano Baranausko pa
sakos" ir mėginama padaryti prieinamą kiekvienam tautosaka 
besidominčiam skaitytojui „Lietuvių kalbos tarmėse" esančią 
pasakojamąją tautosaką: ne tik pasakas, bet ir joms labai ar
timas, neretai netgi jų stiliumi perteiktas sakmes, gerokai  fan
tastinių elementų turinčius, „supasakėjusius" pasakojimus.

A. Baranausko siuntose H. Vėberiui tautosaką užgožia 
įvairūs vietovių, gamtos reiškinių, tikrų įvykių bei atsitikimų 
aprašymai, samprotavimai, reminiscencijos ir pan. Štai kaip, 
pavyzdžiui, yra aprašytas Panevėžio miestas:

Panevėžius yra pavietavas miestas prie upės Nevėžiaiis 
ir prie geležinio kelio Libavos. Miestas nelabai didelis, in kurį 
keli tūkstančiai žmonių gyvena. Stovi ant vietos suvisu lygios. 

Didesnios ūlyčios [gatvės] jo išklotos akmenais. Namai mediniai, 
tiktai burliokų bažnyčia, aptieka, keletas kromų ir žydiškų ska

lų [mokyklų] — mūro. Pakraščiuose miesto gyvenimai suvisu 

prasti ir stogai uždengti šiaudais. Bažnyčia tiktai viena, bet ir 
toj medinė ir labai sena, stovi tarpu didelių medžių. Praėju
siuose metuose parapijonai privežė daugel akmenų dėl sta

tymo bažnyčios; ateinančiuose gi metuose žada statyti naują, 
dėl to, jog turi pazvaleniją [leidimą] nuo vyresnybės. Panevė- 
žius yra miestas ne andlaunas [prekybinis] dėl to, kad daug iš jo 
gyventojų gaspadoriauja. Gyventojai Panevėžiaus susideda iš 
lietuvių, paliokų, burliokų, vokiečių, žydų, karaimų, čigonų ir 
nedaugelio kalvinip Ant galo miestas tas man ir dėl to vožnas 

[svarbus], jog tenai gyvena mano tėveliai, ten gi aš gimiau ir 

užaugau.
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Dalis tokių tekstų — tai pastebėta dar šio amžiaus pradžio
je — yra vertimai iš rusiškų mokyklinių chrestomatijų ar kitų 
knygų. Nurodoma, jog ir kai kurie tautosakos kūriniai esą ar 
galį būti vertiniai arba perdirbiniai. Tie tekstai, kurie savo 
dvasia nepritampa lietuvių žodinio meno kūrinių, į šį leidi
nį, aišku, nepateko. Kita vertus, atrodo pernelyg kategoriškai 
J. Totoraitį „Draugijos" žurnalo 1910 metų 48 numeryje 
(p. 384) teigus, jog klierikai A. Baranauskui tekstus vertę ar
ba perdirbinėję ir tiktai „gal kartais" ką nors yra užrašę „iš 
žmonių burnos". Didžioji dalis „Lietuvių kalbos tarmėse" pa
teiktų tautosakos tekstų turi aiškius ryšius su gyvąja mūsų 
liaudies sakytine tradicija. Jie teisėtai yra įtraukti į Jono Balio 
sudarytą „Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų kata
logą" (Tautosakos darbai. — Kaunas, 1936. T. 2).Veikėjų vardai, 
minimos vietovės, vaizduojama aplinka neretai rodo lietuvišką 
šių kūrinių gyvavimo dirvą. Nors, kita vertus, reikia pripažinti 
ir slaznškojo prado poveikį, nulemtą to meto Lietuvos politinės 
padėties. Tiesa, panaudotas ir vienas kitas tekstas iš ankstesnių 
tautosakos leidiniiĮ. Bet ir jis, „verčiamas" į užrašytojo tarmę, 
kartu savaip pavarijuojamas, papildomas naujais motyvais, 
vaizdais.

Šiame leidinyje spausdinama medžiaga pateikiama ta 
pačia seka, kaip ir „Lietuvių kalbos tarmėse". Tik į vieną vietą 
sukeliami tos pačios apylinkės (parapijos) tekstai, iliustravę 
skirtingas tarmes (pavyzdžiui, Skapiškio parapijoje pasakų už
rašyta ir iš „rytiečių ketvirtųjų", ir iš „rytiečių penktųjų"), 
ar dėl kitų motyvų atsidūrę atskirai. Nesilaikoma skyrių, suda
rytų pagal A. Baranausko siūlytą tarmių klasifikaciją: kiekvie
na šio leidinio knyga skirta tam tikram Lietuvos regionui. 
Pirmojoje knygoje dedama medžiaga iš šiaurės rytų Lietuvos, 
antrojoje — iš vidurio Lietuvos ir trečiojoje — iš Žemaitijos. Po 
kiekvieno kūrinio nurodoma, kurioje parapijoje ir kieno jis už
rašytas.

Paskutinėje leidinio knygoje pateikiamas išsamus apžval
ginis tautosakos tyrinėtojo Ambraziejaus Jonyno straipsnis.
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Jame aptariami A. Baranausko nuopelnai lietuvių folkloristikai, 
jo veikla skatinant bei organizuojant tautosakos rinkimą.

Atsižvelgiant į tai, kad visa A. Baranausko surinkta tau
tosaka numatyta paskelbti moksliškai rengiamuose jo Raštuose, 
šį leidinį stengtasi padaryti populiarų, lengvai paskaitomą 
kiekvienam, kas jį paims į rankas. Todėl gerokai paredaguota 
jo kalba. Atsisakyta gausių kone kiekvieną tekstą užteršusių 
svetimybių — ir leksinių, ir morfologinių, ir sintaksinių. 
Tepatiktas vienas kitas ir dabar visų suprantamas nelietuviškos 
kilmės žodis. Kita vertus, išlaikoma archajiškų, tarminių žodžių 
ir jų formų (pavyzdžiui, birkavas „10 pūdų svorio matas", 
muzika „grojimo instrumentas", rytiečių žalktys „žaltys", 
aitivaras „aitvaras", žemaičių kūlis „akmuo", motriškoji 
„moteris"). Kiek sunkiau suprantami žodžiai, dažniausiai 
reiškiantys pasenusias realijas, aiškinami pačiame tekste 
laužtiniuose skliaustuose (mažesniu šriftu).Taip pat nededami 
labai artimi to paties siužeto pasakos variantai.

KOSTAS ALEKSYNAS
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Vienam mieste ir pas vieną šeimininką gulėjo 
pakelingi du ponai ir šlėkta. Vakarą, neturėdami ko 
dirbt, norėjo lošt kortom, bet visuos namuos kortų 
nebuvo. Tada jie taip susitarė: jei kas iš jų trijų ge
rai pameluos, o kiti pavadins jį melagiu, tai tas ir 
išloš. Netrukus susėdo visi už stalo, pasipylė kiek
vienas po krūvą pinigų ir pradėjo meluot. Vienas iš 
ponų tarė:

— Mūsų šaly taip dideli auga kopūstai, kad po 
vienu lapu gali visas korpusas kariuomenės sutilpt.

— Gali būt, — atsakė kitas ponas ir šlėkta.
Toliau meluoja antras ponas:
- Mūsų šaly kad auga rugiai, tai vieną varpą še

šetas arklių vos paveža.
— Teisybė, — atsakė šlėkta. — Aš pats mačiau ant 

kelio išvirtusią iš dirvos rugieną: toks jos didumas, 
kad, negalėdamas per ją pervažiuot, lenkiaus iš kelio.

Priėjo eilė ir šlėktai meluot.
— Aš, — sako šlėkta, — kai buvau mažas, tai namie 

ganydavau biteles. Rytą man genant, vakare pargi
nus, visados tėvas skaitydavo jas ir žiūrėdavo, ar 
visos. Vienąkart, man parginus, tėvas, perskaitęs bi
teles, aptiko, kad vienos trūksta, tai mane išvarė jos 
ieškotų. Aš, ilgą laiką pasivalkiojęs ir neradęs bitės, 
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norėjau grįžt jau namo, manydamas, kad ir bitė na
mo pagrįžo, — šit užgirdau tarpukalnėj didelį rėksmą. 
Užlėkęs ant kalno, žiūriu — ogi penki vilkai mano 
bitę drasko. Aš tuoj prilėkęs vilkus nuvaikiau, bet 
pasivėlinau, nes jau mano bitės nebegyvos esama. 
Kas man dabar daryt? Namo bijau eit, nes tėvas, iš
varydamas ieškotų bitės, taip man pasakė: „Jei nerasi 
bitės, tai neik ir namo, nes bus blogai!" Kur man dėtis? 
Turėjau prie savęs kirvelį. Pasidirbau su juo laivelę, 
įsisėdau jon ir plaukiau ežeru, pats nežinodamas kur. 
Perplaukęs kiton pusėn ežero, žiūriu — ogi kirvelio 
mano išlėkta iš laivelės, nes vieno laivelės galo būta 
kiauro, o kito — skylėto, tai jam lengva buvo išlėkt. 
Ėmiau uždegiau ežerą. Kai ežeras išdegė, pelenuos 

atradau kirvakotį, o kirvelio neberadau. Iš to kirva
kočio pasidirbau kopėčias ir jomis lipau dangun. Te
nai bevaikščiodamas radau pamestas kažin kieno 
dvi labai gražias kepurėles. Taip jos man atsiėjo, kad 
neiškenčiau ir pasiėmiau jas su savim. Norėjau lipt 
jau žemėn, žiūriu — ogi mano kopėčių nebesama: 
piemenų galvijus priginus pargriauta. Tada aš ra
dau tenai bačkelę ir, užsisėdęs ant jos, pamažėl nu
sileidau žemėn.

Tuos žodžius pasakęs, šlėkta nutilo. Tada ponai, 
atsiminę, kad šlėkta parsinešė iš dangaus labai gra
žias kepurėles, paklausė jį, kur jis jas padėjęs. Šlėkta 

taip jiem atsakė:
— Nusileidęs iš dangaus žemėn, radau jūsų tė

vus pakrūmėlėj kiaules ganant. Abudu be kepurių 
susitraukę po egle stovėjo, nes diena labai buvo šalta
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ir smarkiai lijo. Taip aš pagailėjau jų, kad ėmiau ir 
atidaviau jiem tas kepurėles.

Užgirdę šituos žodžius, ponai sušuko:
— Eik tu, melagi! Nei mes kada nors kiaules 

ganėm, nei mūsų tėvai ganė!
Šlėkta, nieko daugiau nebesakydamas, susisė- 

mė ponų pinigus ir susidėjo sau.

Kupiškis—Jonas Augulis

Vienan kaiman kitkart atskrisdavęs žaltys ir 
kiekvienąkart suėsdavęs po žmogų. Taip per ilgą 
laiką jis visus žmones suėdęs, tiktai likęs gale kai
mo vienas senelis.

Pasitaikė tan kaiman ateit čigonui. Kurian kie
man jis tik įeinąs, visur randąs dyka. Peržiūrėjus vi
sus kiemus, įeita jo galinin kieman ir tenai rasta atli
kęs [žalčio nesuėstas] senelis. Senelis, pamatęs čigoną, 
sušukęs:

— Ko tu dabar čia atėjai? Rytoj atskris, — esą, — 
žaltys ir suės abudu.

— Neįveiks abiejų suėst, — sakąs čigonas ir atli
kęs pas senelį naktigulto.

Rytojaus dieną atskrendąs žaltys ir, pamatęs 
juos, sakąs:

— Palikau vieną žmogų, randu gi du. Geras bus 
pusrytis!
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— Nesuėsi abiejų, paspringsi, — atsiliepiąs či

gonas.
Išgirdęs tuos žodžius, žaltys klausiąs čigoną:
- Ar būtum tu stipresnis už mane, kad taip at

sakei man? Išmėginkim savo jėgas, tada pama- 
tysma, katras iš mūsų esam stipresnis.

Ištaręs tuos žodžius, pagriebęs akmenį, su
gniaužęs ir sutrupinęs. O čigonas sugniaužęs ga
balą šviežio sūrio — ir sunka ėmus varvėt. Žaltys, 

manydamas, kad jis taip akmenį suspaudė, tarė:
— Teisybė, tu esi daug už mane stipresnis, dėl 

to būkim, — esą, — mes draugais.
Ir taip čigonas apgavęs žaltį, likęs jo bičiuliu ir 

su juo drauge ilgą laiką gyvenęs pas tą senelį. Val
gyt pristatydavęs visados žaltys.

Vienąkart žaltys, nulėkęs laukan, pagavo patį 
gražųjį jautį ir parvilko namo. Namie nudyrė jam 
kailį, pritaisė bent kelis kubilus mėsos ir siunčia 
čigoną atneštų su jaučio kailiu vandenio. Čigonas 

paėmė kailį - vos jį panešė, o kaipgi jam su van
deniu panešt?.. Čigonas dėlto nenusigando. Jis 

pradėjo aplink šulnį kast griovį.
Žaltys, nebesulaukdamas jo, pats atlėkė pas 

šulnį ir papykęs sušuko:
- Ką tu čia dirbi taip ilgai? Man nusibodo ir 

laukt!
— Ogi noriu, — atsakė čigonas, — apkast aplink 

šulnį ir pernešt jį arčiau gryčios, kad nereiktų taip 
toli vaikščiot.
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Žaltys nieko jam neatsakė, pagriebė kailį, prisė
mė pilną vandenio ir parnešė namo. Paskum siunčia 
čigoną malkų atneštų:

— Eik, — sako, — miškan, išrauk sausą ąžuolą ir 
parnešk namo.

Čigonas nuėjo miškan ir, matydamas, kad ne 

jam išraut ir panešt ąžuolas, pradėjo iš karnų virvę 
vyt. Žaltys, nesulaukęs jo, atlėkė miškan ir, pama

tęs čigoną, pradėjo ant jo bartis. Čigonas taip jam 

atsakė:

— Aš norėjau nusivyt virvę ir su ja bent kelis 
ąžuolus kartu parvilkt namo, kad nereiktų dažnai 
vaikščiot miškan.

Žaltys, pasibaręs ant jo, išrovė ąžuolą ir parne

šė namo. Atsinešęs malkų, tuoj pakūrė pečių, išvirė 

mėsą ir kviečia čigoną valgytų. O čigonas užlipo 
ant pečiaus — neina valgytų. Kai žaltys paklausė jį, 
dėl ko neina, atsakė:

— Ką tiktai aš dirbu, vis tau netinka ir tu perdir
bi saviškai. Už tatai aš esmu ant tavęs piktas ir val

gytų neisiu!
Užgirdęs tuos žodžius, žaltys labai nusigando 

ir, bijodamas, kad čigonas jo neužmuštų, palikęs vi
sa išlėkė iš gryčios ir daugiau nebeatskrisdavęs tan 

kaiman.
Taip čigonas per savo gudrumą ir pats išsigel

bėjo, ir senelį išgelbėjo nuog mirties.

Kupiškis - Jonas Augulis
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3. pi& čigonų bi/ žijdų

Kad kitkart pasitaikė kartu jot miestan čigonui 
ir žydui. Čigonas turėjo baltą kuinapalaikį, žydas — 

juodą ir labai gražų arklį. Prisireikė jiem lauke gulėt. 
Susikūrė ugnį, išvirė košės, pavalgė ir pradėjo kal
bėtis, katram reikėtų arkliai saugot. Čigonas tarė:

— Man nereiks saugot, nes mano arklys baltas, 
ir nubudęs aš galėsiu jį tuoj pamatyt, o tu saugok 
savo juodąjį.

Žydui labai nesinorėjo saugot, ir savo geresnį ark
lį išmainė su čigonu ant blogesnio. Čigonas, gavęs 

geresnį arklį, pradėjo juoktis iš žydo, sakydamas:
- Aš dabar savo juodojo arklio nesaugosiu: at

ėjęs vagis mano juodojo arklio nepamatys patamsy, 
o tavo baltąjį tuoj pamatys.

Ir taip žydas gavo blogesnį arklį ir per visą naktį, 
nė bluosto nesudėjęs, turėjo jį saugot.

Kitkart jiem atsitiko gulėt vienam miestely, ir val
gymo vieną tiktai vištą teturėjo. Matydami, kad 
abiem jos nepakaks, susitarė, kad ji atitektų vienam 
katram iš jų. Žydas tarė:

— Dabar atsigulę užmikim, ir kas pamatys ge
resnį sapną, tam bus višta suvalgyt.

Tuoj abu ir sugulė. Žydas atsigulęs ilgą laiką 

galvojo, koks sapnas pasakyt. O čigonas, pakol 
žydas rinkos sau sapną, patykėlio atsikėlė, suvalgė 
vištą ir užmigo.
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Žydas, sugalvojęs sapną, prikėlė iš miego čigoną 
ir jam sako:

— Aš sapnavau, kad mane tartum paėmė dangun 
ir tenai gražių daiktų mačiau.

— O aš, — sako čigonas, — sapne mačiau, kaip tave 
dangun paėmė, ir, manydamas, kad tu iš ten nebe- 
sugrįši, ėmiau ir suvalgiau vištą.

Žydas, matydamas, kad čigonas jį visados ap

gauna, nebenorėjo su juo jot ir atsitraukė nuo jo.

Kupiškis — Jonas Augulis

Vienąkart kažin koks šeimininkas vidury nak
ties išėjo oran apvaikščiotų namų ir pamatė klėtį 
atidarytą. Supratęs, kad vagis yra klėty, pabudino 
šeimyną, padavė baslius, o patsai, paėmęs kirvį, įėjo 
klėtin pažiūrėtų, kas tenai yra. Įėjęs sušuko:

— Kas čia? Atsiliepk!
Vagis, matydamas, kad jau sugautas, nieko ne

atsakė, bet iš baimės pradėjo dūksėti:
— Oi, oi!..
Seimininkas dar labiau sušneko:
— Ko tu čia dejuoji? Pasakyk, kas tu esi! Jeigu dar 

toliaus tylėsi, tai nukirsiu tau galvą!
Vagis atsakė:
— Pasigailėk manęs. Esu nelaimingas Jonas Kiš

kis, man labai dantį sopa — nežinau, kur pakliuvau.
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Šeimininkas, su berniukais suėmęs vagį, liepė 

žvakę atnešti. Atrado rakintą mėsą nukabintą ir krū
von sudėtą. Šeimininkas klausė:

— O kam tu mėsą nukabinai?
Šis atsakė:

— Patsai žinai, tėvai, jog iš sopės žmogus nežino, 
ką daro.

Šeimininkas atsakė:

— Ką čia bevebli? Ar manai, kad mes nežinom, 
kas per paukštis esi?

Suėmę pradėjo baust, o šis tarė:
— Ką norit, tą darykit, tik per griovį ir tvorą ne

meskit.
Tie primušę permetė per tvorą. Tada Kiškis atsi

grįžęs tarė:
— Bepiga jum buvo sugaut mane klėty — betgi 

dabar sugaukit mane!
Taip pasakęs, kuo greičiaus spruko miškan.

Skapiškis — Petras Valentas

Vienas žabalius turėjo daug pinigų ir bijojo, kad 
kas iš kaimynų nepavogtų jo turto. Vienąnakt nuėjo 
savo daržan ir pakasė pinigus po žemėm. Šitą dir

bant jį matė kaimynas, su kuriuo jis dažnai kalbė
davos, ir ateinančią naktį iškasė jo pinigus.
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Praleidęs keletą dienų, žabalius nuėjo pasižiūrė
tų savo lobio. Atradęs iškastą, labai nusigando ir 
gailėjos, kad pinigus paslėpė žemėse. Tuojau pa
galvojo apie savo kaimyną, kad jis tai pavogė, nes 
po tam atsitikimui tas kaimynas saugojos susitikti 
su juo. Tada mąstė, kaip atgauti tuos pinigus.

Vieną vakarą, pasitikęs tą kaimyną, žabalius 
ėmė girtis, kaip jis gudriai pradėjęs slėpt pinigus, 
ir klausęs jį, ar jis jam patariąs dar vėl tiek pinigų 
pridėt prie tų, kuriuos jis pakasė. Kaimynas, norė
damas dar daugiau prisisavint pinigų, patarė taip 
daryt. Jis patsai gi skubinos pavogtuosius pinigus 
atidėt ton pačion vieton, kur buvo pakasta.

Taip pasisekė žabaliui netrukus atgaut savo lo
bį. Palūkėjęs keletą dienų, šaipėsi iš savo nepatiki
mo kaimyno, sakydamas:

— Labai džiaugiuos, kad šituokart aš buvau 
protingesnis už tamstą. Dabar matai, kad žabaliaus 
akys kai kada esti šviesesnės už matančio akis.

Skapiškis - Petras Valentas

Buvo žmogus senas, turtingas. Gyveno netoli 
nuo upės. Ten pat ant tos upės kriaušio buvo žilvitis 
išpuvęs, kiauras. Vieną vakarą senelis prisipylęs ke
purę raudonųjų atnešė, supylė tan žilvitin ir pasakė:
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— Kas tėvą savo globos, tam pinigai šitie.
Užtaisė skylę ir parėjo namo.
Tan pačian žilvitin įlipusio būta plėšiko. Čia jam 

pabaiso. Išlipo iš žilvičio, neėmė pinigų (gal neglo
bojo savo tėvų), dairos. Štai vėjas pasikėlė, susuko, 

nulaužė tą žilvitį ir įgriovė upėn. Buvo pavasaris, upė 
patvinus. Žiūrės plėšikas, kam pateks tas žilvitis. 

Vanduo neša tą žilvitį, plėšikas seka. Eina eina per 
visą naktį paupiu. Jau ir rytas. Prinešė vanduo žil
vitį ant tilto. Kitapus tilto buvo miestelis. Kelias nors 
jau buvo pagedęs, dar galima buvo važiuot su rogėm. 
Ant tilto stovėjo žmonės, saugojo, kad vanduo ne
nuneštų tilto, ir rinko muitą už tiltą nuo tų, kas eina 
ar važiuoja per tą tiltą. Tie žmonės, pamatę, kad 
vanduo prinešė žilvitį, paėmė jį ir ištraukė ant 
kriaušio: buvo malkos brangios. Ir plėšikas ten priėjo.

Netrukus važiuoja per tiltą kurpiaus sūnus su 
rogelėm, pažįstamas tiem žmonėm.

— Kurgi tu važiuoji? — klausia jį.
— Malkų, — sako jiem kurpiukas.
— Nagi štai žilvitis — dėkis į rogeles ir vežkis!
Kurpiukas vežas tą žilvitį. Plėšikas, nieko ne

sakydamas, perėjo per tiltą, seka paskui. Parvežęs 
namo, kurpiukas tuoj ėmė kapot. O plėšikas, kaipo 
koks pakelingas užėjęs pasilsėtų, ties juo sėdėjo. 
Kaip tiktai perkirto tą žilvitį — dzin dzin — tuoj ir 
išbyrėjo raudonieji.

- Gal tamstos daliai čia man Dievas davė, — sa
ko kurpiukas tam pakelingui, nežinodamas, kad ji
sai yra plėšikas. — Pasidalysim per pusę.
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— Nereikia pinigų man šitų, — atsakė plėšikas.
— Taigi nors pergulėk, nors pasilsėk pas mus, - 

sako kurpiukas nepažįstamam žmogui.
— Kad pergulėt, tai pergulėsiu, — atsakė plėšikas.
Kurpiukas, užkvietęs pasikieminėtų nepažįsta

mą žmogų savo nameliuos, pats išbėgo pirktų 
miltų, kad pakeptų šviežios duonos svečiui. Turėjo 
labai senus tėvelius. Plėšikas, įėjęs į to kurpiuko 
namelius, pamatė: sėdi prie pečiui senučiai senučiai, 
balti — senelis ir bobutė, — pažino, kad tai to kurpiuko 
tėveliai. Pamanė: o tai jam, šitam kurpiukui, skirta 
pinigai šitie.

Pargrįžęs su miltais, kurpiukas paliepė savo 
šeimininkei iškept duonos, vienan kepalėlio įdėt 
dešimtį raudonųjų, o tą kepalėlį užžymėt. Tą vakar 
ir rytojaus dieną mylėjo, kaip tik galėjo, nepažįstamą 
svečią. Plėšikui išeinant, sako:

— Taigi nors duonos imk kelionei, kad pinigų 
neimi.

Ir padavė duonos kepalėlį su žyme. Plėšikas 
priėmė ir eina atgal tuo pačiu keliu. Ant tilto atranda 
tuos pačius žmones. Tie, pažinę, kad jisai vakar 
perėjo per tiltą muito nemokėjęs, sako:

— Tu vėl eini per tiltą — vakar nieko nemokėjai. 
Užmokėk ir už vakarykščią!

— Ką aš jum duosiu — neturiu nieko, tik šitą duo
ną, — atsakė plėšikas.

— Mokėk ir duona, — sako žmonės.
Ir padavė plėšikas tiem žmonėm duonos 

kepalėlį su žymele, ką turėjo. Nuėjo plėšikas.
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Netrukus kur buvęs nebuvęs tas kurpiukas vėl 
bėga per tą tiltą pirktų ten ko savo tėveliams. Pasi
sveikinę muitininkai sako:

— Imk tu šitą duoną — kurgi mes ją dėsim! Turi 
senus tėvelius — tau pravers.

Priėmė duoną, nepažinęs, kad toj pati. Namie 
prariekęs atrado tuos pačius raudonuosius, kuriuos 
įdėt liepė.

Skapiškis — Petras Valentas

Kadai buvo karalius, turėjo vieną sūnų. Išmokė 
jį visokių kalbų — ne tiktai žmonių, bet ir paukščių. 
Išsivedė kartu pamarėn pasivaikščiotų. Ten jiem 
beeinant, skrenda trys paukštės gražiai čiulbėdamos. 
Klausia tėvas sūnų:

— Ką jos kalba tarpu savęs?
Sūnus atsakė:
— Meluot nenoriu, o kai teisybę sakysiu, bus ne

gerai.
Tėvo prispirtas, pasakė:
— Čiulba šios paukštelės, kad aš prieš tave su kar

du stosiuos.
Už tokį žodį tėvas jį įstūmė į marias.
Plaukė jis, plaukė po marias. Beplaukydamas su

sitiko didelę žuvį — ta jį prarijo gyvą. Gyvastį jis tenai 
palaikė atsipjaudamas jos mėsos po gabalėlį. Kai 
pasiekė jos širdį, tai ji, priplaukusi kraštą, jį išspjovė.
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Nuėjo jis pas tos žemės karalių ir prašė vietos. 
Karalius nedavė jam kitos vietos, kaip tik pieme- 
nio — kiaulėm ganyt. Parginęs kiaules, jis įeidavo vir
tuvėn ir mokydavo virėją, kaip geriau valgymai virt. 
Karalius, neatsigardžiuodamas valgymais, taip pri
taisytais, klausė virėją, kur jis išmokęs taip gardžiai 
virt. Virėjas atsakė išmokęs iš kiauliaganio. Nuo tos 
dienos karalius nebeleido karaliūne kiaulių ganytų, 
pasiėmė jį už vežėją.

Vienąkart karaliaus sūnus, būdamas nevedęs, 
iškeliavo su tuo vežėju ieškotų kokios karaliūčios 
nusipiršt. Nukako jie tolimon šalin ir pajuto, kad tos 
žemės karalius turįs gražią dukterį. Reikia jiem 
važiuot karaliaus dvaran. Nuvažiavo. Vežėjas atliko 
pas arklius, o karalaitis įėjo vidun. Paklaustas ka
raliaus, „ko čia atvažiavai?", atsakė atvažiavęs pirš
tis: norįs jo dukteries paimt. Karalius pažadėjo dukte
rį, jeigu jaunikis įspėsiąs, kas bus jiem duota pusry
čio, o jei neįspėsiąs, tai ketino jam galvą nukirst.

Karaliūnas nuliūdęs vaikštinėjo po sodą, o ve
žėjas prisiartinęs paklausė:

— Ko tu taip liūdnas vaikščioji?
— Kaip man nebūt liūdnam, kad aš nežinau, kas 

bus pusryčio, o kai neįspėsiu, tai man karalius nukirs 
galvą.

— Nesibijok, — atsakė vežėjas. — Įėjęs sakyk, kad 
bus karveliai kepti.

Jam taip įspėjus, klausia jį karalius:
— Kas bus valgyt pietų?
Jis — sodan. Vežėjas vėl jam švelpterėjo:
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— Sakyk, kad bus tetervinai kepti.
Jis taip ir pasakė.
— Gerai, kad įspėjai, — sako karalius. — Bet dar 

įspėk, kas bus vakarienei.
Jis ir vėl sodan. Vežėjas liepia sakyt, kad bus gai- 

džiokai kepti. Tai jis įėjęs taip ir pasakė.
— Gerai, kad įspėjai, — atsakė jam karalius. — Bet 

rytoj ar giedos lakštingala dvidešimt keturiais balsais?
Jis — vėl sodan ir vaikščioja liūdnas, nuleidęs 

galvą. Klausia jį vežėjas:
— Ko taip liūdnas vaikščioji?
— Kaipgi, — sako, — nebūt liūdnam, kad nežinau, 

ar giedos lakštingala dvidešimt keturiais balsais.
— Sakyk įėjęs, — tarė jam vežėjas, — kad giedos ne 

tiktai dvidešimt keturiais, bet ir keturiom dešimtim 
keturiais.

Tai jis įėjęs taip ir pasakė.
- Dabar paimsi mano dukterį, — atsakė jam ka

ralius.
Rytojaus dieną nuvažiavo karaliūnas ir karaliaus 

duktė bažnyčion tuoktis. Vežėjas paliepė, kad, kai 
tik sutuoks, bėgtų namo. Tai jie ir išbėgo, o vežėjas 
paskum išvažiavo.

Karalius, nesulaukdamas jų grįžtant, suprato, 
kad jų pabėgta, ir išleido savo sūnų jų vytus. Vežė
jas, pamatęs jį baigiant vytis, pametė savo arklius ir 
žūklauja. Karaliaus sūnus pribėgęs klausė, ar nema
tęs kokių žmonių bėgant. Vežėjas atsakė žūklaująs 
nuo ryto — ir niekas tuo keliu nėję.
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Sugrįžus sūnui, vijos tėvas. Vežėjas, jį pamatęs, 
gano sau kiaules. Pribėgęs karalius klausia, beg [ar] 
nebėgo čia kokie žmonės pro šalį.

— Ganau kiaules nuo ryto, — atsakė vežėjas, — bet 
čia niekas nėjo.

Tai ir karalius grįžo namo.

Vežėjas pasivijo jaunuosius, ir eina visi trys. 
Priėjo upę. Už tos upės — jo karalystė. Susėdo laivėn 
ir leidžias.

Jiems besiiriant, skrenda trys paukštės. Viena 
čiulba:

— Važiuoja panašus su panašia, o gyvent negy
vens.

Kita klausia:

- O dėl ko?

— Dėl to, kad, jiems išėjus iš upės, pasitiks pamotė 
su buteliais piktų žolių ir juos apgirdys.

O trečioji kalba:

— Kas tą kalbą prakalbės, lig kelių akmeniu pa
virs.

Plaukia jie toliau. Skrenda vėl kitos trys paukštės 
čiulbėdamos:

— Toks su tokia važiuoja, o gyvent negyvens.
Kita klausia:
- Dėl ko?

— Dėl to, kad, jiem parvažiavus savo karalystėn, 
pamotė paduos jaunajam kumelę išjodinėt, tai jį ku
melė nuneš pragaran.

Trečia sako:
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— Kas tą kalbą prakalbės, lig pusiau akmeniu pa
virs.

Leidžias jie toliau, ir skrenda kitos trys paukštės. 
Jos kliauga:

— Važiuoja lygus su lygia, bet gyvent negyvens.
Kita sako:
— Dėl ko?
— Dėl to, kad, jiem atsigulus, žaltys išlįs su dvy

lika galvų ir juos praris.
Trečia sako:
— Kas tą kalbą prakalbės, visas akmeniu pavirs.
Prisimušė jie į kraštą, išlipo iš laivės — ir pasitin

ka juos pamotė su buteliais. Vežėjas pripuolęs 
apsikabino pamotę glėbin ir sudaužė butelius. Pa
motė bara posūnį:

— Tai kokį šelmį prisiėmei — kiek jis žalos padarė!
Parvažiavę namo, sukvietė daugelį karalių ir 

ponų į vestuves. Tada pamotė liepė posūniui 
išjodinėt kumelę. Vežėjas pamokė karaliūną, kad 
įsižabotų rožančium. Jis taip ir padarė. Tai kumelė 
purtėsi purtėsi ir nieko jam nepadarė. Pargrįžęs 
karaliūnas sveikas įleido ją arklidėn.

Du kartus vežėjas išgelbėjo jaunąją porą nuo mir
ties. Trečią kartą, susižinojęs, kur jie gulės, įėjo tan 
kambarin. Kai jie atsigulė naktį, išlindo žaltys su 
dvylika galvų. Vežėjas jam nukirto visas galvas ir 
visas sienas kraujais užtaškė. Jam apkuopus visą 
kambarį ir bešluostant kraują nuo jaunųjų veidų, 
pabudo jie ir nesuprato, kas tai dėjos. Nukaitino 
nekaltą tarną ir liepė jį pakart.
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Nuvestas ant kartuvių, vežėjas sako:
- Duokit gi man išsiteisink
— Teisinkis.
— Mum per marias plaukiant, skrido trys 

paukštės ir taip čiulbėjo: „Važiuoja panašus su 
panašia, bet gyvent negyvens". Kita paukštė klausia: 
„O dėl ko?" - „Dėl to, kad, jiem išėjus iš upės, pasitiks 
pamotė su piktų žolių buteliais ir juos apgirdys". O 
trečioji čiulbėjo: „Kas tą kalbą prakalbės, tas lig ke
lių akmeniu pavirs". Aš apsikabinau pamotę ir su
daužiau butelius.

Situos žodžius besakydamas, pavirto lig kelių 
akmeniu. Bet jis toliau kalbėjo:

- Skrido kitos trys paukštės ir sakė: „Toks su 
tokia važiuoja, o gyvent negyvens". Kita klausė: „O 
dėl ko?" — „Dėl to, kad, jiem parvažiavus savon 
karalystėn, pamotė lieps jaunajam išjodinėt kumelę, 
tai jį kumelė nuneš pragaran". O trečioji pasakė: „Kas 
tą kalbą prakalbės, tas pavirs akmeniu lig pusiau". 
Aš pamokiau karaliūną įžabot kumelę rožančium, 
tai jis ir gyvas liko.

Sakydamas tuos žodžius, jis pavirto akmeniu lig 
pusiau. Visgi kalbėjo:

— Važiavau toliau — vėl skrido kitos trys paukštės 
čiulbėdamos: „Važiuoja lygus su lygia, bet gyvent 
negyvens". — „O dėl ko?" — „ Dėl to, kad, jiem atsigu
lus, žaltys su dvylika galvų išlindęs juos praris". „Kas 
tą kalbą prakalbės, visas pavirs akmeniu". Tai aš 
tenai įėjau, žalčiui galvas nukirtau, kraujais sienas 
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aptaškiau. Sienas apkuopęs, šluosčiau karaliaus ir 
karalienės veidus, ir karalius nubudo.

Pabaigęs tą kalbą, vežėjas visas akmeniu 
pavirto. Kiek ten buvo gaily s tos ir ašarų! Karalius 
pamūrijo bažnyčią ir jį už grotų pastatė.

Skapiškis - Jonas Šileika

Viename kaime gyveno vienas turtuolis, o kiti 
visi buvo vargani. Vienas beturtis pasiskolino iš 
turtuolio aštuonis muštinius. Praleidus nedaug laiko, 
vargšas apsirgo. Jam sergant, atėjo turtuolis ir prašo 
pinigų:

— Jei neatiduosi man dabar pinigų, tai kai nu
mirsi, aš neleisiu tavęs kapuos laidot.

Tas beturtis netrukus ir numirė. Turtuolis liepė 
jo kūną įdėt graban ir sergėt.

Besergėjant jo kūną, taip pasitaikė, kad važiavo 
vienas klierikas iš savo parapijos kiton parapijon ir 
užvažiavo per tą kaimą, kur tas numirėlis gulėjo. 
Klierikas klausė:

— Ką jūs čia saugot?
Sargai atsakė:
— Numirėlį saugom.
- Dėl ko jūs jį saugot?
— Dėl to, kad jis prieš mirtį pasiskolino iš turtuolio 

aštuonis muštinius. Kai jis apsirgo, tai pas jį atėjo 
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turtuolis ir prašė pinigų, sakydamas: „Kad neati
duosi, tai aš neleisiu tavęs kapuos laido t". Vargšas 
neturėjo iš ko atiduot ir neatidavė.

Klierikas, išklausęs jų kalbos, įvažiavo tan 
kieman, sušaukė visus to kaimo ūkininkus, nusivilko 
savo apsiaustą ir sako:

- Pirkit iš manęs šitą apsiaustą.
Tai tas turtuolis ir nupirko iš klieriko tą apsiaustą 

už dešimt muštinių. Tai klierikas iš tų pinigų atidavė 
turtuoliui aštuonis, o kas liko — tai jo laidotuvėms.

Po to klierikas su savo vežėju bevažiuodami pri
važiavo upę. Nuo upės jis vežėją paleido namo, o 
pats eina paupiu. Ir susitiko senelį. Senelis klausia jį:

— Kur dabar eini?
Klierikas jam atsakė:
— Einu šitan miestan: noriu į kunigus įsišvęst, 

nes savo parapijoj negaliu įsišvęst.
Senelis sako jam:
— Sitam mieste neįsišvęsi į kunigus, bet mirti tu

rėsi. Nes yra karaliūčia bažnyčioj grabe paguldyta, 
kuriai kasnakt duoda žmogų suėst. Kai tu nueisi tan 
miestan, tai ir tave įmes ton bažnyčion. Aš tave išgel
bėsiu nuo mirties, bet ką gi man duosi už tat?

— Pusę atiduosiu, ką turėsiu, — atsakė klierikas.
— Kai tave įmes bažnyčion, tai tu atsiklaupk ant 

pirmos pakylos, pasiimk mišiolą [mišiaknygę] ir 
melskis.

Kai jis nuėjo tan miestan, pamatė jį miesčionys, 
suėmė ir įmetė bažnyčion. Bažnyčioj jis pasiėmė 
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mišiolą, atsiklaupė ant pirmos pakylos prie altoriaus 
ir meldžias. Karaliūčia atsikėlė iš grabo, pribėgo prie 
jo ir siekia. Jis visai neatsigrįžo. Gaidys pragydo — ji 
vėl atsigulė graban.

Rytą miesčionys nuėjo bažnyčion jo kaulų iš
mestų, ogi žiūri — tebesama gyvo. Visi stebėjos, kas 
čia gali būt?!

Išleido jį dieną miestan. Jis vėl susitiko su tuo 
seneliu. Senelis jam sako:

— Šiąnakt, kai tave įmes bažnyčion, užlipk ant 

viškų [į galeriją prie vargonų] ir melskis. Ten stovi ka
rūna [bažnytinė vėliava]. Karaliūčia atsikėlus šliauš 
aukštyn pas tave šita karūna. Kai baigs šliaužt, tai tu 
karūną pargriauk. Kol ji ją pastatys, pragys gaidys.

Priėjo vakaras — klieriką vėl miesčionys įmetė 
bažnyčion. Jis užlipo prie vargonų ir meldžias. 
Karaliūčia atsikėlė iš grabo, priėjo prie tos karūnos 
ir šliaužia aukštyn. Baigiant jai šliaužt, jis pargriovė 
tą karūną. Kol ji ją pastatė, gaidys pragydo - ji vėl 
atsigulė graban.

Karaliaus tarnai rytą nuėjo žiūrėtų - ogi jis ir 
vėl tebesąs gyvas!

Dieną jį išleido iš bažnyčios. Jis vėl susitiko su 
tuo seneliu. Senelis jam sako:

— Per miestą tau einant, pribėgs prie tavęs šu
niukas ir seks paskui tave. Tai tu jį įsivesk bažny
čion, atsigulk netoli nuo grabo. Kai karaliūčia atsi
kels iš grabo, šuniukas pradės bėgt. Kol ji pavys tą 
šuniuką, tujen atsigulk graban. Kai ji sugrįš prie 
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grabo, tai tu užkabink ją rožančium. Užkabinęs pri- 
sivesk prie altoriaus ir melskis.

Priėjo naktis — jį vėl įmetė bažnyčion. Jis ir tą 
šuniuką įsivedė. Atsigulė prie grabui. Kai karaliūčia 
atsikėlė iš grabo, tas šuniukas — bėgt, ji — vyt. Jai be
vejant, jis ir atsigulė graban. Sugavus ir prarijus šu
niuką, karaliūčia grįžta pas grabą — klierikas tik 
blinkt ir užmovė jai rožančių ant kaklo. Prisivedė ją 
prie altoriaus ir meldžias.

Rytui išaušus, nueina tarnai bažnyčion — abiejų 
esama gyvų ir meldžiamasi. Parvedė juos namo. Kas 
ten visiem džiaugsmo ir linksmybės! Sukvietė dau
giau karalių, sušaukė senatas [karalystės teismo narius] 
ir ponus. Visi tam klierikui paskyrė pusę karalystės.

Po to atėjo pas jį tas senelis ir prašo:
— Na, tai dabar atsilygink!
Jie abu pasidalijo tą pusę karalystės vėl perpus.

Skapiškis - Jonas Šileika

9. nedalią tomą/

Kadai buvo vienas karalius, kuris, neturėdamas 
vaikų, padirbo per Cedrono upę tiltą ir liepė savo 
tarnam kasdien ir kasnakt klausyt, ką žmonės per tą 
tiltą eidami kalbės.

Vienąkart užgirdo tarnas dvi moteriškes, einan
čias per tą tiltą, besikalbant, kad tam karaliui, kuris
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tą tiltą padirbęs, gimsiąs sūnus ir ką jis pasakysiąs, 
tai taip ir būsią.

Parėjęs į rūmus, tarnas sako karaliui:
— Ėjo dvi moteriškės per tą tiltą kalbėdamos: 

„Gimsiąs karaliui, to tilto statytojui, sūnus — pusė 
žuvies, pusė žmogaus".

Karalius labai susikrimto ir iš to liūdesio išvažia
vo kiton karalystėn.

Gimė karaliui sūnus kaip žmonių. Pradžiugus 
karalienė parašė laišką ir padavė tarnui nusiųst 
karaliui. Tarnas šitą laišką pasiėmė sau, o parašė 
kitą, kad gimė sūnus — pusė žuvies, pusė žmogaus, 
ir nusiuntė karaliui. Karalius atrašė atrašą ka
ralienei, kad išsivirtų šitą kūdikį ir suvalgytų. Tar
nas paėmė vaiką iš karalienės ir paslėpė, o katę iš
virė ir įnešė karalienei valgyt. Karalienei bežiūrint į 
tą katę ir galvojant, kad tai jos vaikas, iš gailasties 
plyšo širdis, ir ji numirė. Tarnas nurašė raštą ka
raliui, kad, jam išvirus tą vaiką ir įnešus karalienei, 
plyšo jai širdis iš gailasties, ir ji numirus. Karalius, 
prisijausdamas sunkiai nusidėjęs, paskyrė tam 
nedoram tarnui visą karalystę ir išėjo į tyrus at
gailautų.

Tarnas karaliavo auklėdamas šitą vaiką. Pa
augusį paskyrė jį sau vežėju ir su juo važinėdavo 
visur, kur tik sumanydavo.

Kartą jis nuvažiavo pas vieną karalių ir užgulėjo 
naktigulto. Toj nakty klausia jį karalius:

— Kaip tu turtingas palikai?
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Jis atsakė šitaip:
— Šitas mano vežėjas — karaliaus sūnus...

Ir jis pasakė visa tam karaliui, kaip karalienė 
numirė ir kokiu būdu išėjo karalius į tyrus atgailau
tų, ir, baigdamas tą kalbą, pasakė šitą žodį: „Ir kaip 
mano vežėjas pasakys, tai taip ir stosis".

Vežėjas, už sienos stovėdamas, visą šitą kalbą 
girdėjo.

Rytą, kai tik atsikėlė, liepia tam tarnui vežėjas 
pakinkyt arklius. Jis ir pakinkė. Įsėdęs karieton, 
vežėjas sako jam:

— Virsk tu šuniu!
Ir pavirto jis šuniu.
Važiuoja vežėjas ieškotų savo tėvo. Bevažiuo

damas privažiavo gryčelę. Pastatė savo arklius prie 
gryčelei, o pats įėjo vidun pasižiūrėtų, ar nėra tėvo. 
Tėvo čia nerado, rado tiktai vieną tokį atsiskyrėlį. Jį 
paklausė:

— Ar neturi ko lakt mano šuniui?
Atsiskyrėlis atsakė nieko neturįs, tiktai žarijų.
— Prašom, duok — jis laks.
Ir tikrai — šuva labai lakė žarijas.
Palakinęs šunį, jis vėl važiuoja. Privažiavo kitą 

gryčelę. Sustabdė arklius, įėjo gryčelėn, bet ir čia 
nerado savo tėvo. Prašė šuniui duot lakt. Atsiskyrėlis 
atsakė nieko neturįs, tiktai žarijų.

— Gerai, — sakė karaliūnas, — duok ir žarijų, mano 
šuva laks ir žarijas.

Ir čia šuva žliuobė tik žarijas.
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Palakinęs šunį, važiuoja karaliūnas toliau. Pri
važiavo trečią gryčelę. Sustabdė jis arklius, įėjo vi
dun — atrado tėvą. Ir pasisveikino jį, sakydamas:

— Tėveli mano mielasai, aš esmu tavo sūnus.
Po to jie susėdo abu karieton ir važiuoja. Priva

žiavęs karalienės, savo motinos, kapą, sakė jis:
— Atsiverk, žeme, atsikelk, motina!

Ištarus tuos žodžius, atsivėrė žemė, atsidarė 
grabas ir atsikėlė motina tokia, kokia buvus nemirus. 
Pasisveikinęs su motina, liepė šuniui:

- Virsk žmogum!

Ir jis žmogum virto.
- Persakyk, kaip tu padarei!
Ir tas visa pasakė, kaip padarė. Po to karaliūnas 

tarė:
— Atsiverk, žeme, ir praryk jį gyvą!
Atsivėrė žemė ir prarijo tą nedorėlį.
Karaliūnas, susisodinęs tėvą ir motiną karieton, 

parvažiavo su jais savo karalystėn. Rado visus rū
mus apiplyšusius. Tai jis pasakė:

— Tapkit dar gražesni, nekaip pirma buvot!
Tai ir tapo visi dvarai nauji ir neišpasakyto gra

žumo. Tenai jie visi dar tebegyvena. Ir aš ten buvau, 
midų vyną gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturė
jau. Ant stubro [krosnies viršaus] sėdėjau, liže duoną 
raikiau, kačerga pinigus skaičiau. Vienas skatikas 
plikas tolyn pariedėjo. Jį besiekdamas, nuo stubro 
virtau ir net čia atburbėjau.

Skapiškis—Jonas Šileika
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Vieną kartą avinas vaikščiojo po ganyklą, o tuo 
laiku atėjo vilkas jo pjautų, norėdamas suėsti. Avinas 
prašės, kad jo nedraskytų dėl sopės ir didelės bailės, 
sakydamas vilkui:

— Išsižiok tamsta, o aš įlįsiu ir pats gerklėn: bus 
tamstai dar mažiau rūpesčio, o man — mažesnė sopė.

Vilkas sutiko ir išsižiojo, o avinas prisitaikęs 
stipriai pylė kakta vilkui galvon ir užmušė. Taip 
avinas išsigelbėjo nuo mirties ir nubėgo pas pieme
nis. O vilkas atgijęs durninos pats save, kad jį avinas 
prigavo, kad jis galėjęs pasigardžiuodamas suėst 
be jokio vargo.

Tas pats avinas, būdamas gudrus, ragino visus 
gyvulius prieš žiemą bėgti nuo šeimininko miškan 
statytis kokio nors namo, kad išsisaugotų nuo mir
ties, kad šeimininkas jų neišpjautų. Pirma buvo visi 
susitarę, o paskui, be avino, visi patingo ir ėmė iš
sikalbinėti. Jautis sakė:

— Aš palakstysiu, ir bus šilta.
Paukštės sakė:
— Turim plunksnas — nebus šalta.
O kai atėjo šaltis, tai tada visi suėjo pas aviną 

prašytų, kad anas juos įleistų savo naman. Avinas 
nepriėmė. Tada visi per jėgą įsiplėšė ir jį patį išvarė.

Anas vargšas išvarytas ėjo per mišką ir susitiko 
tą patį vilką. Tas ir vėl norėjo jį pjauti. Tada avinas, 
bėdoj būdamas, sakė:
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— Vilkai, eik mano naman, ten tu rasi daug ko 

paėst.
Tada abu ir nuėjo. Vilkas pro langą norėjo 

pažiūrėti, o tuo laiku avinas iš užpakalio įmušė jį 
vidun. Kas ten stojos su tais gyvuliais ir su vilku, to 
ir avinas nebepasako — turbūt vilką ten užlamdė.

Skapiškis — Kazimieras Bublauskas

— ne/ ma/, neužgis/

Senais laikais vienas žmogus paskolino kitam 
vieną skatiką ir ateidavo dažnai prašytų, kad ati
duotų. Tas, neturėdamas iš ko atiduot, apsimetė 
numirusiu. Atėjęs prašytų, o atradęs numirusį, 
atsiklaupė gale kojų pasimelstų už jo sielą. Supra
tęs, kad esama gyvo, grybštelėjo už kojos. Anas 
išsigandęs sukrutėjo ir atsikėlė. Prašė, kad palauktų 
skolos, ir suderėjo, kurią dieną atiduosiąs.

Pamatęs, kad vėl ateina terminas atiduot skati
ką, o neturėdamas iš ko atiduot, vėl apsimetė numi
rusiu ir liepė nuvežt ant kapų, apkast, tik palikt sky- 
lelę kvapui atgaut. Skolintojas, atėjęs ir radęs jį pa
laidotą kapuose, nuėjo tenai pasimelstų. Pamatęs 
toje vietoje, kur buvo palaidotas, skylelę, numanė, kad 
ir vėl jo numirusiu apsimesta, ir, jaučio balsu baub
damas, ėmė žemes kapstyt ton skylelėn. Numirėlis, 
apačioj būdamas, manė, kad jautis, - pradėjo rėkint:
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— Verši verši, šiū, šiū! Kad tave, kur užmok
linai?!

Paskolintojas atsiliepė:
— Aš ne veršis, o atėjau skatiko atsiimtų.
Teko skolininkui iš kapo keltis ir prižadėt iki 

trečio termino atiduot.
Prieinant paskutiniam terminui, irgi neturėjo 

iš ko skolos mokėt. Dar kartą apsimetė numirėliu, 
atsigulė graban, liepė save nuvežt bažnyčion ir 
paguldyt rūsy. Skolintojas, pajutęs, kad skolininkas 
guli grabe, atsigulė kitam grabe.

Nakties sulaukus, ateina vagys bažnyčios plėštų. 
Išplėšę dalijas pinigus ties tuo grabu, kur gulėjo sko
lininkas. Ir liko vienu rubliu per daug. Tada plėšikai 
suderėjo taip, kad tam būtų tas rublis, kuris perkirs 
šitą grabą. Skolininkas, grabe gulėdamas, labai iš
sigandęs sušuko:

— Kelkitės, visi numirėliai!
Skolintojas, kitam grabe gulėdamas, iš baimės 

atsiliepė baisiu balsu:
— Keliamės! Keliamės!
Ir, numetęs grabo viršų, bėgo draugėn. Vagys 

nusigandę išbėgo, pinigus, o vienas iš jų ir kepurę 
palikę. Tada anys pinigus atidavė kunigui, skoli
ninkas vagies kepurę atidavė skolintojui už skolą. Ir 
taip juodu atsiskaitė ir susitaikė.

Skapiškis — Kazimieras Bublauskas
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12. <sĄpl& seną/ šunį/ bi/ ąiubių/ ąenį/

Iš labai senų laikų girdis pasaka apie vieną 
senelį ir bobutę, kurie gyveno labai didelėj laisvėj: 
nereikdavę jiem dirbt, nes turėję labai gerą šunį, ku
ris juos girdydavęs ir penėdavęs, visa pristatydavęs, 
ko tik jie geisdavę. Kai tas šuva pasenėjęs ir maitint 
nebegalėjęs, senis su boba išvarę jį laukan. Ten besi
valkiodamas gailiai staugęs. Užgirdęs jo balsą, ge
nys pradėjęs klausinėt, ko taip staugiąs. Šuva atsa

kęs, kad jau nebegalįs nuo gailasties išsiturėt:
- Penėjau, - esą, - penėjau vieną senelį su 

bobute, pakol pasenėjau, o dabar anys mane lau
kan išriejo. Argi taip šeimininkas geram darbi
ninkui, gerą darbą padirbus, moka?

Gailestingas genys nutildęs jį, sakydamas:
- Eik, — esą, - su manim miškan. Tenai tu mano 

vaikus pasaugosi, o aš tave už tatai penėsiu.
Šuva, gavęs gerą tarnybą, labai džiaugęsis. 

Genys nusivedęs šunį, parodęs ąžuolą, kuriam bu
vus jo gūžta, ir liepęs ją saugot.

Pabaigęs tą kalbą, genys nuskridęs rūpintis val
gymo. Beskraidydamas po krūmus, pamatęs dvi 
bobas nešantis ąsotį, pilną pieno, vyram, lauke 
dirbantiem. Gudrus genys pasišaukęs šunį:

— Jeigu nori, — esą, — ėst, tai bėk paskui mane, ir 
užeisim dvi bobi su ąsočiais. Tu, kai būsi arti jų, 
atsigulk alksnynėj, o ašiai apsimesiu prikamuotu 
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ir voliosiuos. Jom padėjus ąsotį mane begaudant, 
tu pasistiprink. Esu tikras, kad badą numaldysi.

Kaip sakė, taip ir buvo. Bobom genį bevaikant, 
šuva pieną išlakė. Bobos, supratę, kad genys iš jų 
šaiposi, grįžta prie ąsočio. Radę dyką, turėjo namo su
grįžt. Saulė jau apie pusdienius, vyrai išalkę dejuoja.

Genys, susitikęs šunį, klausia:
— O ką, tu, seni, sotus?
— Sotus, dėkui, bičiuli, pririjau, kiek tik norėjau.
Jiem besikalbant, užbėganti lapė. Pamatęs ją, 

genys liepęs šuniui vyt. O tuo laiku pasipainiojęs 
žmogus su deguto vežimu. Lapė vejama dar pa- 
spėjus perlįst pro ratus. O šuva vydamas įkliuvęs 
tarpu jų ir buvęs labai žmogaus užgautas.

— Na, — genys užpykęs sakąs, — palauk, aš tau 
pritaisysiu, kad tu lig mirties mane atminsi!

Užskridęs ant bačkos ir ėmęs kapot su snapu! 
Kai tik žmogus pribėgęs gintų bačkos, taip anas 
tuoj arkliui ant galvos ir kapojąs. Degučius privar
gęs, nieko negalėdamas padaryt geniui, — pasikirtęs 
didžiulį pagalį ir šerdamas genio nekliudęs, arklį 
gi apsvaiginęs. Genys juokdamasis nuo arklio — ant 
bačkos ir paleidęs degutą. Skrisdamas tolyn, dar ker
šijęs. Radęs degučiaus namus, įskridęs gryčion, vai
kui, ant suolo sėdinčiam, atsistojęs ant galvos ir ėmęs 
lest pakaušį! Močia paėmus kačergą — genio ne
kliudžius, o vaiką nutrenkus.

Šuva atgijęs vėl geniui dejuojąs, kad alkanas. Ge

nys nusivedęs jį kaiman, kur buvusios vestuvės -
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ten visokių valgymų ir gėrimų radę. Genys, įskridęs 
pro langą, pradėjęs visa su sparnais žemėn drabstyt, 
žmonės su pagaliais — jį vaikyt. Šuva, įspūdinęs 

gryčion, palindęs pastalėn, priėdęs, kiek tik norėjęs, 
ir išsprūdęs pro duris, kad jo niekas nė nematę. 
Genys taipogi neliestas išskridęs, nors jį visi su 
pagaliais buvo užpuolę.

Šuva sakąs geniui, kad gerai priėdęs, tik gert 

labai norįs. Genys jam sakąs:
- Eik, — esą, - kiton kamaron, ten senis leidžia 

vyną iš bačkos, tai ten troškulį apgesinsi.
Genys įskridęs pro langą, atsistojęs ant bačkos 

ir kapojąs dugną. Senis norėjęs jį su pagaliu užmušt, 
bet nepataikęs, tik bačkos kaištį išmušęs ir lig kol jį 
atradęs, kone visas vynas ištekėjęs. Šuva pro atviras 

duris įlindęs, prilakęs, kiek tik norėjęs, ir paskui su 
geniu išbėgęs. Šuva sakąs:

- Dabar esu girtas, noriu padaryt juoko.
Bėgdami užėję daug darbininkų rugius kuliant. 

Genys užskridęs ant vieno darbininko pečių ir 
pradėjęs lest nugaron, o kitas, sukliudęs pagalį, taip 
pilsiąs, bra, — net darbininkas pargriuvęs, o genys 
sveikas nuskridęs. Šuva, toliau būdamas, vos neiš- 

dvėsęs nuo juoko.
Paskui susitikę lapę. Genys apsimetęs nebegrei- 

tu ir voliojęsis, o lapė — jį vaikyt! Šuva tuosyk iš 
užpakalio kapt ją ir pagriebęs. Žmogus, su vežimu 

puodų važiuodamas miestan, pamatęs, kad šuva 
lapę drasko, - pribėgęs su pagaliu ir abu užmušęs.
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Genys perpykęs ant puodžiaus, užskridęs arkliui ant 
kaktos ir ėmęs akis lest. Puodžius su pagaliu kad 
padrioksėjęs! — genio nekliudęs, arklį gi savo pagul
dęs. Genys juokdamasis nuo arklio užsileidęs ant 
puodų ir daužąs su sparnais. Puodžius, verkdamas 
arklio, kad pilsiąs su pagaliu per puodus — net visi 
šukelėm pabirę, o genio dėlto nekliudęs. Jis, kitų 
bėdom pasisotinęs, sugrįžęs gūžton. Puodžius be 
arklio ir be puodų pėsčias saulei sėdant parpūškinęs.

Skapiškis — Kazimieras Bublauskas

n čApte- piktą pačią-

Gyveno vienas vargingas šeimininkas, turėjo la
bai piktą pačią. Kiek jis vargo nuturėjo, kiek jis muš
tas buvo pono už jos galvos! Tuo metu dar žmonės 
nebuvo laisvi. Todėl tam vargšui reikdavo visuomet 
savo bobos bijotis, visuomet reikdavo gerintis. Ir nė 
vieno žodelio prieš ją nedrįsdavo ištaryt. Kai neprieš
taraudavo, tai būdavo gerai, o tiktai bent kiek neįtiks, 
tuoj užsiunta. Puldavo visom keturiom savo vyrą. 
Negana to, nubėgus dvaran, suskųsdavo ponui, kaip 
tiktai išmanydama. O išklausydavo ponas pačios. 
Pašaukia tą žmogelį dvaran ir ištempia kniūpsčią. 
Tokią draugę turėdamas nedorą, labai buvo nuvar
gęs — taip, jog kartais nebeturėdavo ko ir bevalgyti.

Vienąkart einant tam šeimininkui per savo 
lauką, žiūrint javų, atsitiko, kad, priėjęs vieną 
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akmenį, atsisėdo ir mato, kad dar negreit bus šviežios 
duonos. Besėdėdamas pamatė patvory prie kitam 
akmeniui kūrenantis ugnį. Mano sau vienas: iš kur 
ten gali būt ugnis? Prieina pašalin, žiūri — pinigai 
dega. Nusidžiugo žmogelis, jog ponas Dievas jį 
vargstantį šelpia. „Bet kaipgi reiks man jie paimti? — 
mąsto sau vienas. — Gerai, iškasiu, parsivešiu na
mo — sužinos pati, o kai užpyks, nulėks dvaran ir 
apskųs ponui. Tada ne tiktai atims pinigus - dar už 
nuvežimą nuplaks. Ot tau ir bus paguoda iš pini
gu-"

Mąstė mąstė, kaip čia reikia padaryti. Pagaliau 
sumanė apgauti savo pačią šitaip. Nusipirko kelias 
virtines riestainių, parsinešęs namo apibarstė visus 
dangčius [stogus] ir kiemą, paskui nutvėręs šešką įkišo 
varžon upėj, o sugavęs lydį įkišo slastuose. Visa ką 
padirbęs kaip reikia, parėjo namo, prikėlė savo pačią. 
Buvo tai nakties metas. Ir tarė pačiai:

— Ar žinai, širdel, aš šiąnakt atradau pinigus - 
važiuokim kastų.

— Argi išties radai? — atsiliepė pati.
— Radau, radau.
— Na, tai važiuosim kastų.
— Važiuosma, važiuosma, — atsakė vyras. — Tik 

greičiau pasiskubink, netruk.
— Aš tuoj tuoj... Ogi tu ar jau visa prisitaisei?
— Jau visa — ir arklys pakinkytas.
— Na, tai gerai, ir aš einu.
Taip abudu besikalbėdami ėjo važiuotų. Bet kai 
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tik pati pravėrė priemenės duris — žiūri, kas čia 
dedasi: riestainiais snigta! Ji nežino, ką ir bedaryti. 
Puolė greitai rinktų. Bet jos vyras rūpino greičiau 
važiuoti pinigų kastų, tarydamas:

— Riestainius ir parvažiavę rasim.
— Na, gerai gerai, važiuosim.
Susėdo abudu ir išvažiavo. Privažiavus upę, 

vyras sustabdė arklį ir tarė pačiai:
— Eime pasižiūrėtų, ar nerasim varžoj žuvų.
Nuėję ištraukia, žiūri — varžoj įlindęs šeškas.
— Na, kad nori! — tarė pati. — Kaip tu čia įlindai?
Nusistebėjo abudu: kaip galėjo šeškas įlįsti 

varžon?! Pasiėmė šešką ir vėl susėdo važiuoti. Pa
važiavus kiek nuo upės, vyras vėl sustojęs tarė 
pačiai:

— Čia yra mano slastai padėti — eisim pažiūrėtų, 

ar nerasim šeško įlindusio.
Nuėjo abudu, žiūri — čia dar didesnės keiste

nybės: slastuose lydys prispaustas guli! Abudu nu
sistebėję paėmė lydį ir vėliai susėdę toliau važiavo.

Pagaliau privažiavo ir pinigus. Iškasė didelį 
katilą pinigų — tik ką abudu įkėlė vežiman. Susėdo 
abudu ant pinigų katilo ir važiuoja namo. Bet jiem 
reikia kaip nuvažiuojant, taip parvažiuojant važiuoti 
pro dvaro šalį - kito kelio nebuvo, norint nenorint 
reikia važiuoti. Privažiavę prie dvaro, išgirdo šau
kiantį panaktinį.

— O kas gi čia rėkia? — sušuko pati vyrui.
— Ogi matai, - atsakė vyras, — vežėjas tepa auli

nius su taukais, o ponas atėjęs nučiupo jo taukus ir 
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prarijo. Vežėjas užpykęs kad čiups botagą, kad ims 
duot ponui! Matai, užtat ir rėkia piktu balsu.

— Tai jam blogai, — atsakė pati. — O kas gi liečia 
vežėjo taukus! Ir aš tą padaryčia, kad mano taukus 
kas paliestų.

Taip besikalbėdami parbaigė važiuot namo.

Tiek pinigų radę, greitai praturtėjo. Bet su to
kia nedora pačia argi galima buvo ilgai gražiai gy
venti — neilga buvo vienybė. Užpyko kažin dėl ko 
ant savo vyro — nubėgo dvaran ir apskundė ponui, 
jog jos vyras rado pinigus. Ponas nušaukė abudu 
dvaran ir liepia atiduoti pinigus. Tas žmogelis pra
dėjo gintis:

- Aš nė jokių pinigų neradau.

- Ką tu meluoji, kad neradai! - tarė ponas. - Ta
vo pati sakė, kad radęs.

Žmogelis tarė:

- Ko gi ponas klausai jos! Ag ji neturi pilno pro
to: kas jai tiktai ateina į galvą, tai ji ir pliauškia.

- Matai matai... — atsiliepė pati. — Dar tu mane 
dūme vadinsi?! Argi tu neradai pinigų? Dar, regi, 
toj nakty, kai važiavom kastų pinigų, riestainiais 
snigo, varžoj atradom šešką, o slastuose — lydį. Dar, 
matai, jis ginsis...

— Argi ji ne kvaila — matai, ponai? — atsiliepė pat
sai. — Kas tiktai atėjo į galvą, tuojau ji ir pliauškia 
niekus. Argi galimas daiktas, ponai, kad snigtų 
riestainiais arba šeškas įlįstų varžos upėj, o lydys - 
miške slastuos?
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Ponas, girdėdamas tokius niekus kalbant, norėjo 
abu išvaryti. Pati, matydama, kad ir ponas ją kvaile 
laiko, kaip tik išmanydama pradėjo skųsti:

— Ponai, argi neatmeni — tada, kai ponas vežėjo 
taukus prarijai, su kuriais aulinius tepdavo, o už
pykęs vežėjas kad griebs ponui virveliniu duoti?! 
Tai mat net visas dvaras skambėjo, kai ponas rėkei. 
Tai mes tuo laiku važiavom pro dvarą su pinigais.

Ponas, išgirdęs tokią bobos kalbą ir užpykęs, kad 
griebs šikšninį, kad ims duoti, kad ims duoti! Tik 
ką gyvą bobą išmetė pro duris. Atsilsėjus vos ne vos 
parėjo namo. Ir nuo to karto ne tik nebeskundė, bet 
bijojo ir kojos dvaran įkelti. Ir pradėjo abu gyvent 
santarvėj ir meilėj, o turėdami tiek pinigų, greit pra
turtėjo.

Čedasai — Feliksas Rudokas

Buvo kitkart vienas žmogus, vardu Prančišius. 
Jis išėjo iš savo krašto, pristojo pas vieną poną už 
šėriką ir išbuvo dvylika metų. Sulaukęs Mikalojaus 
ir matydamas šeimininkus vežančius šeimyną na
mo, Prančišius nusiminė, užėjo už karietos ir pra
dėjo verkt. Ponas atrado jį verkiantį ir paklausė, ko 
jis verkia. Prančišius atsakė:

— Ko aš neverksiu: nusibodo man čia būt. Matau, 
kitus šeimininkai veža namo ir algą moka, o man 
nieko nemoki.

45



Ponas paklausė:
— Gal ir tu nori grįžti į namus?
Prančišius atsakė, kad norįs. Ponas pavadino 

jį į rūmus, užmokėjo jam algos dvidešimt penkis 
sidabro rublius ir davė obuolį labai brangų. Išleis
damas prisakė:

—Jei norėsi tu apsistot mieste, tai nueik policijon 
ir apsirašyk, kiek laiko nori būt mieste.

Prančišius apsistojo dviem dienom, padavė raš
tininkui pinigus ir obuolį.

Išbuvęs dvi dieni, Prančišius paprašė raštininką 
atiduot pinigus ir obuolį. Raštininkas išsigynė ir 
nuteisė Prančišių kalėti. Pagaliau nuteistas buvo jau 
ir pakarti už tai, kad jis be reikalo ieško pinigų ir 
obuolio.

Kalėjiman tądien atėjo vokiečiukas ir pradėjo 
gundyt, kad Prančišius geriau pasipjautų, ne kaip 
kęstų sarmatą, kai jį kars. Prančišius nesutiko. Tada 
vokiečiukas, matydamas, kad neprikalbės pasipjaut, 
pradėjo prikalbinėt, nors kad šauktus jo, kai kars.

Prančišius prie kartuvių pasišaukė vokiečiuką į 
pagalbą. Tas atvažiavo su pora arklių, nuleido tuoj 
savo vežėją, kad atneštų iš policijos pinigus ir obuo
lį, kurie buvo raštininko užginti. Kai jau buvo atneš
ti pinigai ir obuolys, vokiečiukas parodė teisėjam, 
kad Prančišių nekaltai nuteisė pakart. Jis buvo pa
leistas, o tą raštininką, kuris buvo užgynęs obuolį ir 
pinigus, išsivežė su savim.

Salamiestis — Juozapas Imbrasas
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Kitkart turėjo ponas liokajų, o to liokajaus buvo 
pertarvė: „Vis tai, ponai, keistenybės". Klausėjo po
nas, kur tas keistenybes galima gaut. Liokajus atsakė, 
kad galima gaut mieste. Paduoda jam ponas šimtą 
rublių ir liepia atnešt. Liokajus, išėjęs miestan, pralošė 
tą šimtą rublių ir pasakė parėjęs, kad negavo už tiek - 
reikia dviejų šimtų. Ponas duoda jam du šimtu. Lioka
jus, išėjęs miestan, ir tuos pralošė. Parėjęs sako:

— Tai, ponai, keisti dalykai, tai keisti, kad ir už 
du šimtu negalima paimt — reikia trijų.

Duoda jam ir tris šimtus. Liokajus mieste pralošė 
ir trečią šimtą. Matydamas, kad prieina blogai, lioka
jus išėjo ir iš to miesto, kad jo nesuimtų už pono 
apgaudinėjimą. Ėjo keliu tris dienas ir tris naktis, 

negavo niekur valgyt nei gert. Ketvirtoj dienoj priei
na jisai gryčelę. Įėjo vidun - nieko nerado, kaip tik 
staliuką vidury grycelės, o prie tam staleliui — krėslas. 
Ir dar ant sienos buvo krepšys. Liokajus apsidairęs 
užlindo už pečiaus ir laukė, kol kas ateis. Atėjo toks 
senelis, atsisėdo krėsle ir suriko:

— Krepšy krepšy, šok nuo sienos ir išsivyniok: 
kad man čia būtų valgyt ir gert kaip ant karaliaus 
stalo!

Kaip pasakė, taip ir pasidarė. Pavalgęs tas senelis 
išėjo, o krepšys susivyniojo ir vėl užšoko ant kablio. 
Liokajus, palaukęs keletą minučių, nebegalėjo kęst 

47



už pečiaus — mąstė, kaip čia išsprukt su tuo krepšiu 
ir pamest ponui. Išlindęs iš už pečiaus, suriko:

— Krepšy krepšy, šok ant pečiaus!
Krepšys paklausė ir jo, nušoko. Liokajus, iš

sprukęs iš tos gryčios, bėgo griūdamas, kad kaip nors 
išneštų tą pavogtą krepšį. Susitiko jis plėšiką. Ir 
klausės jie kits kitą:

— Kur tu eini?
— Kur tu eini?
Plėšikas atsakė liokajui:
- Ak brolau, einu aš ketvirta diena nieko ne

valgęs ir nieko nebesusitinku užmušt, kaip tik da
bar tave.

Liokajus atsakė jam:
- Palūkėk, brolau, ag ir aš taipo ketvirta diena 

kaip nevalgęs. Pažiūrėsim, ar šitam krepšy ko nors 
negausim.

Susėdo abudu, ir liokajus sušuko:
— Krepšy krepšy, kad čionai mum būtų viso ko 

valgyt ir gert!
Patiko tas krepšys ir tam plėšikui. Pradėjo jis 

prašyt liokajų, kad mainytų su juo ant kuoko tokio: 
jei pasako tam kuokui „Pavyk, užmušk, ką rasi, 
atnešk!" — jis taip ir padaro.

„Ką gi, — mąsto liokajus, — gaila būtų krepšio, 
bet bijau to kuoko". Ima ir sumaino. Persiskyrę pa
ėjo trupučiuką. Liokajus paliepė kuokui pavyt tą 
plėšiką, užmušt ir atnešt krepšį. Kuokas taip ir 
padarė.
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Eina liokajus toliau keliu ir susitinka dvylika 
dailidžių. Jie penkta diena nevalgę, baigia silpt, o 
darbo niekur negauna. Bet tokie meistrai ir tokius 
kirvius turi, kad pernakt kuo gražiausius namus 
pastatyt gali. Liokajus susodino juos visus ratu, iš 
to krepšio pavalgydino visus. Pamėgo jiems krep
šys — pasiritę liokajų, ištraukė jį ir nusinešė. Lioka
jus, paėjęs tolyn, paliepė tam kuokui pavyt juos, 
užmušt visus ir atnešt krepšį ir jų kirvius. Kuokas 
ir vėl taip padarė.

Eidamas keliu, liokajus dar rado čigoną visiškai 
nusilpusį. Prašė čigonas duot ką nors pavalgyt, tai 
jis prižada liokajui duot tokį rimbą, kad sušertas 
žmogus ketvirtoj dienoj atsikels iš numirusių. 
Liokajus, pastiprinęs čigoną, su džiaugsmu skubinos 
pas poną su tokiais keistais daiktais. Ponas, pamatęs 
tuos daiktus, net numirė, o liokajus su ponia tą krepšį 
išmainė į dvarą.

Salamiestis — Juozapas Imbrasas

k.. <sĄpie/ žmoąų/ i*/ vilką/

Vienas žmogus, eidamas keliu, susitiko vilką. 
Vilkas pradėjo prašyt žmogų, kad jį išgelbėtų nuo 
mirties. Jis liepė vilkui lįst maišan. Netrukus atsivijo 
du medžiotojai ir klausia:

— Ar nematei, žmogel, čia keliu lekiant vilko?
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Žmogus atsakė, kad nematęs. Medžiotojai nusi

vijo, o žmogus paleido vilką. Vilkas paleistas sako:
- Žmogel, aš tave dabar pjausiu.
Žmogus atsakė:

— Išgelbėjau tave nuo mirties, o tu dabar nori 
mane pjaut?! Palaukim, ką pirma susitiksim. Jei jau 
nuspręs, kad aš vertas mirties, tai tada pjauk.

Vilkas sutiko.
Eina abudu keliu, susitinka seną arklį. Ir prašo 

nuspręsti, kas teisus. Žmogus persakė arkliui, kad 

išgelbėjo vilką nuo mirties, o tas dabar nori jį pjaut. 
Arklys atsakė:

— Teisybė, sena duona užsimiršta. Kol aš buvau 
jaunas, tarnavau šeimininkui, buvo gerai, o kai pa- 

senėjau, išvarė iš savo namų.
Žmogus prašo vilką, kad jis palauktų, kol kitas 

kas, sutiktas kely, nuspręs. Eina jie vėl keliu ir 
susitinka seną šunį. Na, tas šuva taip pat pasakė, 
kaip ir arklys.

Tas žmogus prašo vilką, kad jis palauktų dar 
trečio nuosprendžio. Beeidami susitinka jie lapę. 
Žmogus persakė lapei visa ką. Lapė išklausius pra

šo parodyt: kaip taip didelį vilką tokian maišan su
kišo? Vilkas įlindo maišan, o lapė sako žmogui:

— Na, dabar parodyk, kaip namie rugius kuliat.
Žmogus paėmė pagalį ir užmušė vilką. O po to 

ir lapę užkule.

Salamiestis — Juozapas Imbrasas
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/z ^ata/dmų

Didelę sau žmogus padaro žalą dirbdamas pa
gal kito mokymą, bet gerai jo nesupratęs.

Vienąkart atsitiko taip. Tėvas mirdamas pave
dė ūkį sūnui ir patarė, kaip gyvent po jo galvai, jei 
norėtų laimingas, turtingas būt. Du patarimus jam 
pasakė: vienas — kad visuomet valgytų duoną su me
dum, kitas — kad niekad nesakytų „padėk Dieve". 
Sūnui labai patiko tokie patarimai, o labiausiai — val
gyt duoną su medum, ir labai jų laikėsi, kad ir už ne- 
pasakymą „padėk Dieve" ne kartą gavo kiaulę su 
varpeliu (toks paprotys taip sakyt tokiam, kuris, eida

mas pro darbininkus, nepasako „padėk Dieve"). Ir 
taip, laikydamasis tėvo patarimų, suvisu iššvaistė 
savo ūkį ir vos netapo ubagu, pats nesitikėdamas, 
kaip tai gali būt: taip kruopščiai vykdo tėvo patari
mus ir, užuot buvęs laimingas, visiškai nuvargo.

Tuolaik įsikišo tėvas ir pasakė jam, ką tai reiškia 
valgyt duoną su medum ir niekad nesakyti „padėk 
Dieve". Valgyt duoną su medum — reiškia taip 
kruopščiai dirbti, kad po darbo duona būtų tokia 
gardi, kaip ir su medum. Niekad nesakyti „padėk 
Dieve" reiškia pirma visų išeit į darbą — tada visi, 
išeidami paskiau, jam sakys „padėk Dieve", o ne 

anas.

Anykščiai — Klemensas Karosas
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duonom (umdetė/

Vienas turtingas žmogus, kuris per visą savo 

gyvenimą tegalvojęs tiktai apie savo turtų pa
dauginimą, sulaukęs senatvės, apturėjęs ap
reiškimą nuo Dievo, kad netrukus reiksią numirt. 
Gailėdamas palikt savo turtus, prašęs Dievą, idant 
jam leistų pasiimt nors reikalingesnius daiktus. 
Dievas leidęs. Tuomet tas žmogus, prikrovęs pil

ną vežimą visokių valgymų ir kitų daiktų, iške
liavęs.

Bevažiuodamas pasitinkąs ubagą. Ubagas, 

pamatęs išsikišusią iš vežimo duonos bandelę, 
pradėjęs prašyt, kad ir jam primestų kai ką. Šykš- 

tėlis ėmęs išsikalbinėt sakydamas, kad visa, ką 
vežąs, praversią jam pačiam, kad nežinąs, kolei 
dar prisieisią jam važinėt, ir taip toliau. Bet ma

tydamas, kad kitaip ubagas neatsitrauks nuo jo, 
išmetęs jam nedidelę bandelę. Ubagas, paėmęs ją, 
padėkojęs ir nuėjęs šalin. Anas gi važiavęs toliau. 
Atvažiavęs galan, labai nusiminęs, matydamas, kad 
visų turtų išnykta, tiktai bandelės, kurią buvo da
vęs ubagui, telikta.

Anykščiai — Antanas Karosas
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Buvus kadai nuo senobių apleista bažnyčia. Gal 
kadai buvęs ten ir miestas, bet dabar nieko ten 
daugiau nebesą, kaip tik keletas peraugusių ir 
apdrunijusių medžių, o tarpu jų stirksą dar ne
sugriuvę senobinės bažnyčios sienos.

Įsimanė ton bažnyčion vaikščiot keturi lošėjai, 
o suėję — lošt kortom. Vienąkart, jau sutemus, su
sėdę anys už paprasto stalelio ir pradėję lošt. Lošę 
lošę gal ir lig vidunakčiui, bet dar nė kokio galo jų 
lošimui nesimatę. Štai vienas lošėjas, ką sėdėjęs 

prieš viškas, žvilgt, esą, aukštyn ir pamatęs kažin 
kokį labai baisų jėvaidą [baidyklę, vaiduoklį], stovintį 
ant viškų. Jo draugai, matydami, kad labai pasi
keitęs jam veidas, klausią, kas jam, bet anas, nieko 
neatsakydamas, kuo greičiausiai išsprukęs laukan. 
Tie pamanę, kad anas apsirgęs, ar ką, ir lošią toliau. 
Taip pat ir antras, ir trečias, kurie sėdėję prieš vie
nas kitą, pamatė tą jėvaidą vienas paskui kitą, išspū
dinę, nieko nesakydami likusiam. Paskutinis, ką sė
dėjęs prieš didžiojo altoriaus vietą, skaitydamas 
išloštus pinigus, nė nepajutęs, kaip likęs vienas. 
Besidairydamas užgirstąs nuo viškų balsą:

— Dabar lošiam dviejuos.
Žvilgt užpakalin — ir matąs tą baisų pavidalą. 

Vargšas taip nusigandęs, kad nebegalįs nė iš vie
tos pakrutėt. Jėvaidas tuo tarpu artyn į jį ir sakąs:
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— Mes, — esą, — neilgai lošim. Mesk kortą tris kar
tus: jeigu kartą išloši, tai gerai, o jeigu ne, tai pra-

Vargšas sustingęs ir išblyškęs kaip mirtis. Metąs 
kartą, metąs kitąkart — pralošęs. Mesdamas trečią
kart, užsimerkęs, laukdamas mirties. Bet užgirdęs:

— Tavo laimė, tu išlošei.
Truputį atsigavęs. Jėvaidas liepęs jam pasiimt 

žvakę ir eit paskui. Įeiną anys rūsin, iš to rūsio randą 
duris kitan, galiausiai - grabą. Jėvaidas liepiąs jam 
atidengt grabo viršų. Tas atidengęs. Grabas, esą, 
pilnas pinigų: pusė — aukso, kita — sidabro.

— Auksą, kai išlošei, — sako pavidalas, — pasiimk 
sau, o sidabrą, — esą, — atiduok klebonui ir paprašyk, 
kad atlaikytų mišias šventas už mano sielą.

Pasakęs šitą, numirėlis išnykęs. Lošėjas šiaip ne 
taip išėjęs iš tų urvų ir, pasiėmęs liktarną, parėjęs 
namo. Namiškiai, matydami jį taip išbalusį, pamanę, 
kad jo vėlė atėjus, ir niekaip nenorėję jo įleist. Per 
didelį tiktai prašymą teįleidę.

Ryto sulaukęs, nuėjo anas pas kleboną ir apsakęs 
visa, kaip buvo. Klebonas iš karto nenorėjęs juo tikėt, 
bet kada anas išpasakojęs visus mažiausius daiktus 
ir parodęs tas pačias kortas, tebegulinčias ant stalo, 
kur anys lošė, tai, pridavęs jam keletą žmonių, liepęs 
eit tan rūsin. Visa atradę taip, kaip sakyta. Iš tų pinigų 
lošėjas nesiėmęs nieko, savo dalį atidavęs pataisyti 
tai bažnyčiai.

Anykščiai — Antanas Karosas
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20.
^)U2

Sekmadienį sėdėjo du ubagu prie bažnyčios 
durų ir taip tarpu savęs kalbėjos.

— Pasakyk man, — tarė vienas kitam, — katras iš 
mūsų turim didesnį pelną: ar tu, garbindamas Dievą, 
ar aš, garbindamas karalių?

Nelaukdamas atsakymo, tarė:
- Žinoma, kad aš. Tu, sėdėdamas prie bažnyčios 

durų, kada ne kada sulauki kokio skatiko ar duonos 
kąsnelio. O aš, vaikščiodamas aplink karaliaus ir 
ponų rūmus, retai kada gaunu mažiau kaip sidab
rinį, o juodos duonos — niekados, bet vis pyrago.

- Kaip tu nori, taip sau kalbėk, bet nuo tarnavi
mo Dievui manęs neatitrauksi. Iš jo malonės esmu 
šiandien sotus ir apsidengęs. Tikiuos, kad ir toliau 
Dievas manęs neapleis.

Jiem taip besikalbant, prisiartino karalius, kuris 
visus jų žodžius girdėjo. Dievo garbintojui davė 
bandelę pyrago, o savo garbintojui — kepalėlį duonos 
ir įėjo bažnyčion.

Karaliaus šlovintojas, matydamas, kad draugas 
nė nežvilgterėjo į savo bandelę, bet, pakėlęs akis į 
dangų, meldės, pasiėmė ją sau, o jam padėjo duonos 
kepalėlį. Po mišių šventų susėdę abudu valgytų. 
Pralaužė vienas pyrago bandelę, kitas — duonos 
kepalėlį. Iš duonos kepalėlio pasipylę raudonieji.

Anykščiai—Antanas Karosas
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2i. ždįpie ąi/iiuodlius/ 

vu jų vedžiojimus/

Pirmiaus, kolei žmoneliai degtinę tebetraukė, 
tebegėrė, ir dar seniau, kaip girdėjau senus žmones 
kalbant, buvę daugelis visokių jėvaidų, baidyklių, 
kurie visokiais pavidalais prievakariais ir labiausiai 
naktim rodydavęs žmonėm. Ne vienas nuo to ir ligą 
gavęs nusigandęs, kitas ir miręs iš didelio išgąsčio.

Taip girdėjau pasakojant.

Vienąkart trys mano gerai pažįstami ūkininkai 

sekmadienio vakarą, jau sutemus, iš Anykščių mies
telio grįžę raiti namo. Vakaras buvęs tamsus, be- 
jojant visiškai sutemę, ir prijoję krūmus. Gerai pa- 
jojėjus, betrinkiant jiem pro vieną raistą, sužvengęs 
kumelys ir, pribėgdamas prie jų arklių, pradėjęs 
tuomel [be paliovos] žvengdamas kramtyt. Anys no
rėję pagaut, bet niekaip gyvai negalėję: kaip tiktai 
norėję nutvert, vis bėgęs atgalio raistan. Ir vos ne 
vos prajoję, gindamies nuo to kumelio. Visi trys 
buvo gėrę. Arklių tenai daugiau nebuvę. Tokio 
kumelio ar arklio apylinkėj niekur nenumanę.

Kitąkart, važiuojant taipojau naktį iš sekma
dienio į pirmadienį, vieną žmogelį pradėjo vedžiot 
po Anykščių šilelį, paskum po kalnus, pagriovius, 
ir galiausiai kažin kas atvedęs tarpu tokių pa
griovių, tarpu tokių kalnų, kad visas išsigandęs ir 
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nebežinojęs, kur ir kaip apsigrįžt su ratais, kaip 
išsmukt iš tenai. Po valandai kiek atsitokėjęs, vos 
ne vos išsigalavęs, išsirepečkenęs ir išsisukęs iš 
tarpu tų kalnų, pagriovių ir griovių. Atradęs kelią, 
apygraibom prieš dienelę nusikasęs artiman kai
meliu. Rytą, prasimiegojęs, išėjęs ieškotų kumelės. 
Netoli nuo kelio, griovy, išplėštame lietaus, radęs 
įsispraudusią. Vieta jam buvus žinoma. Griovys 
prieinąs prie kelio. Paties pasukta arklys ir taip 
užvažiuota - regėjos, kažin kur. Dieną griovys nei 
taip baisus, nei gilus, kaip jam regėjos.

Taipojau sekmadienio naktį važiavę dviejuos — 
žmogus su pačia savo - vidulauke pro kryžių, kur 
pakaruoklius laidodavę. Įšokęs oželis į ratus. Ko 
nedirbę — niekaip negalėję išmest iš ratų nei iškelt. 
Toksai svarus, sunkus, kad kai guląs ratuos — ark
lys iš vietos nepakrutinąs. Kamavęsi, kamavęsi, ko
lei gaidžiai pragydę. Gaidžiam pragydus, patsai 
prapuolęs.

Kitąkart pro tą patį kryžių važiuojant, įšokus 
ratuos katė, taipojau svari. Tai tiktai žegnonėm ir 
rožančium išbaidę iš vežimo. Važiavę vieną ir kitą 
kartą gėrę. Kaip šie dujen paskutiniai atsitikimai 
atsiėjo, kaip sako žmonės, bus jau apie šešetą de

šimčių metų.
Lygiai kaimynas gerai pažįstamas grįžęs na

mo, linksminęsis pas gimines. Atsiėję jam va
žiuot aplink ežerą pro kapus. Neprivažiavus kapų, 
mėnesienoj pamatęs vežimą su pečium, lyg karietą, 
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dvejetu širmų arklių didelių didelių užkinkytą, ir 
dujenai kokius ponus skrybėliuotus, vežime sė
dinčius ir važinėjančius po kalnus. Esą, tai artyn 
manęs pavažiuos, tai vėl tolyn nuvažiuoja. Taip ilgą 
metą matęs, kolei toli nuvažiavęs ir nebesimatę tos 
vietos. Nors tie skrybėliuočiai visiškai neprisiarti
nę, nieko jam nedarę, bet baimės turėjęs, kiek gana. 
Visas buvo šiurpo perimtas, drebėjęs kaip epušės 
lapas, sukandęs dantis ir sučiaupęs lūpas, tylom 
arklį vadelėm judinęs ir net savo lauke tiktai atsi
tokėjęs. Kone pusantros mylios buvę nuo namų. 
Buvęs visiškai blaivus, negėręs jokių gėrimų, ap
sunkinančių galvą. Žmogus ne glušas. Kada su

sitinku, ir dabar tebepasakoja šitą savo išgąstį. Tada 
buvęs metų dvidešimties ar kiek daugiau.

Taip nemaža tokių vietų, kaip žmonės kalba, esą, 
kuriose dažnai tokie atsitikimai atsieiną. Žmonės 

kietai tiki, kad šie daiktai dedas tikrai, ir perkalbėt 
nesiduoda. Jeigu pradedi juoktis iš to, susako daugelį 
tokių atsitikimų ir priduria: „Kai tamsta nematei, 
tamstai neatsitiko, tai ir juokies, bet kad kada atsiei
tų taip — pažintumei".

Sako, tai pikta dvasia gąsdinanti, vedžiojanti 
ir tokius daiktus taisanti. Daugiausia ana vaikš
čiojanti vokiečiuko arba visokių paukščių, žvėrių pa
vidalu.

Atsiėjo ir man pačiam tais daiktais, per tas ir pro 
tas vietas vienam ir dviejuos važinėt ir jodinėt naktim, 
bet atsitikimų tokių nepatyriau. Vienukart, vakarui 
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temstant, atjodamas krūmuos patikau kiškį bėgan
tį paskersai kelią, ir jau maniau, kad kas atsieis su
sitikt. Pirma daugelį buvau girdėjęs, negerai esą, kad 
kiškis per kelią perbėgąs ar tai einant, ar važiuojant, 
ar jojant. Nors tada jau išmaniau, jog tai gali būti niekai, 

tačiau, patsai sau nesitikėdamas, iš didelio reikalo 

turėjau joti. Ir prajojau sutemus pro aną patį raistą, 
per visus krūmus ir nieko blogo nepasitikau ir ne
patyriau. Kai vedžioją, dažniausiai pradedą šūkaut 
ir vekčiot mažo vaiko balsu. Kartą, kai dar buvau 
negirdėjęs ir nepažinęs pelėdos balso, o daug gir
dėjęs kalbų apie šūkavimą, važiuodamas per mišką, 
išgirdęs nei šiokį, nei tokį šūkavimą balsu nežino

mu — buvau išsigąstąs. Tik kai netrukus įžiūrėjau, 
nors patamsy, skraidant viršuj galvos ir užgirdau 
plevėsuojant sparnus — susivokiau, kad paukštės 
būta, ir baisumas virto juokan. Taip pat gal dažnai 
išgąsdina ne vieną kiškiai, dievo ožiukai, pelėdos 

ir t. t.
Šiam laike, ponui Dievui dėkui, po blaivystės 

įvedimo mūsų šone šitokių baidyklių nebesigirdi 
ir nebeatsieina. Jeigu girtiem sekas patikt tokius 
daiktus — nenuostabu. Norint visa apie jėvaidus, 
senius visokius, vokiečiukus, aitivarus surinkt, dau
gelio reikia užsiėmimo ir daugelio aprašymo. Čionai 

tiktai lygiai kaip pro šalį eidamas žvilgterėjau arba 
lyg šešėlį kokį parodžiau.

Anykščiai—Antanas Povilonis
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Mažas būdamas, dar namie girdėjau apsakinė- 
jant šitokį senesnių žmonių atsitikimą.

Vieną kartą žmogus vežęs linus Rygon par
duotų. Pakelėj užvažiavęs vienan miestelin ir at
sistojęs prie karčemai pasiganyt. Netol nuo karče
mos pamatęs — žmonių pulkas apstojęs kažin kokį 
daiktą. Ir jam parūpo prieit pažiūrėtų. Arkliui šieno 
padavęs ir priėjęs artyn. Klausiąs:

— Ko taip žiūrit? Ar pokštus kas rodo?
- Ogi žiūrėk, - sako, — antai žmogus nepažįs

tamas apsiėmė perlįst per sienojį. Visas jau įlindo ir 
kojas baigia traukt.

Priėjęs artyn, žiūrįs — šalikelėj gulįs drūtas sie- 
nojis, o už jo ropojąs žmogus. Taip anas nusispjovęs, 
nusijuokęs ir sakąs:

- Ar jūs šiandie girti? Ar jum akys apraibo, ar 
ką? Nagi anas sienojo šonu ropoja, o jūs visi žiūrit 
ir stebitės!

- Cha cha... — kadgi pakilsiąs juokas!
Nuodnykas galvą pakylėjęs ir sakąs:
- Žiūrėk tu į vežimą savo, o ne čia!
Žmogus atsigrįžtąs — ogi liepsnoja, dega jo linai! 

Kadgi pulsiąs pas vežimą kaip galvon duotas! O 
netol nuo karčemos buvęs upelis. Anas iš to išgąsčio 
arklį su vežimu upelin - ir, pildamas vandenį, kad 
gesina linus! Kiti kai pamatė — net išleipo iš juoko:
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— Ką tu, — sako, — dirbi?! — pradėjo iš visur rėkt. 
— Ar tu iš proto išėjai — sausus, gražius linus gadint?

Žmogus atsigrįžtąs — ogi visi juokias, kvato

jas, pirštais rodo. Nusiėmęs kepurę persižegnojęs — 
tarytum akys atsivėrė. Žiūrįs — ugnies nė ženklo 

nebūta, linai vežime viškai [visai] sveiki, tik sutar
šyti, supainioti, sušlapinti, vanduo bėgąs nuo ve
žimo. O ką, žmogelis tiktai ko neberandąs. Visa, 
ką jis vežęs parduoti, niekais nuėję. Nei ant ko 
pykt, nei bartis. Atsidusęs ir sakąs:

— Tai papuoliau į velnio žabangas! Kadgi pamo
kė, tai pamokė! Ir vaikam pasakysiu, kad nė artyn 
nereikia eit prie tokio pokšto.

Anykščiai — Vincentas Bagdušonka

Kitkart milžinas žmogų ariantį radęs ir jį 
draugėj su jaučiais ir arklu pirštinės pirštukan įdė
jęs, parsinešęs ir ant delno namiškiam parodęs 
stebėdamos: koksai, esą, vabalėlis. Sena motina jį 
subaudus ir žmogų paleist liepus:

— Ateis, — esą, — tokie metai, kad visi žmonės 
bus tokie maži.

Kitkart Lietuvoj milžinai gyvenę ir buvę taip 
aukšti, kad ant žardo pasirėmę kalbėdavęs ir per upę 
pasisveikindavę.

Anykščiai—Antanas Baranauskas
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Senobės lietuviai sakydavo, kad visi medžiai iš 
žmonių išaugę arba persimainę. Atmena gražią pasa
ką apie mergą, už žalkčio nutekėjusią.

Mergos maudęsi. Išeiną apsivilktų — ogi žalkčio 
įlįsta marškinių rankovėn.

- Ar, — esą, - už manęs tekėsi, tai marškinius 
atiduosiu?

Nuogai namo neparbėgt, ežere gi šalta.
— Tekėsiu, — esą, — tik atiduok rūbus.
„Nebetekėsiu, — pamanė sau, — bet jau nebesi- 

maudysiu daugiau tame ežere".
Rudeniop atjoja piršliai. Jaunikis gražus kaip 

ąžuolas, arklys su aukso kamanom ir kilpom.
Po vestuvių važiuoja svotai ežeran, kuriame - 

gražūs rūmai. Ogi mat žalkčio būta.
Tenai marti, keletą metų gyvendama, du sūnų 

ir dukterį jau auklėjo. Pasiilgus tėvelių, prašės patį 
atsilankytų. Ilgai pats neleido. Kai nusibodo jam jos 
raudojimas, sako:

- Važiuok, — esą, — tik netruk. O kai sugrįši pas 
ežerą, tai vadink mane šitais žodžiais:

Papūsk, vėjeli, papūsk papūsk,
Išeik, vyreli, išeik išeik:
Jei gyvas esi — pieno putom, pieno putom, 
O jei numiręs — kraujo vilniom, kraujo vilniom.
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Broliai neišmanė, kaip džiaugtis, seseries sulau
kę. Vaišinosi dieną, kitą ir visą savaitę.

Parūpo namo važiuot. Broliai draudžia, nelei

džia:
— Dargi bent dienelę paviešėk.
Vienąkart, nakties jodami, pasiėmė vyresnįjį 

seseries sūnų:
— Kaip, — esą, — motutė grįždama šauks tėtelį?
— Nežinau, — esą.
Neišvilioję ėmė plakt — ir tai nepasakė.
Sugrįžusį motina klausė:
— Ko tavo, vaikei, akytės raudonos?
— Dėdė ugnelę kūrė, tai dūmas smarkus akytes 

graužė.
Kitąnakt pasiėmė sūnų jaunį. Ir tas nei vilio

jamas, nei plakamas nepasakė:
— Nežinau, — sako, — dėdyte. Klausk motutę, tai 

pasakys.
Motinai, klausiančiai, ko akys užputę, pasakė, 

kad vėjas šiurkštus pūtė ir išpūtė.
Trečiąnakt pasiėmė dukterį. Viliot neišviliojo, 

bet kai paėmė rykštę — nusigandus ir pasakė.
Tai, nujoję su dalge paežerėn, laibu balseliu 

sugydo — žalktys pieno puta išplaukė, anys jį su 
dalgėm sukapojo.

Jų sesuo, išsiveržus su vaikeliais, paežerėj 
kraujo vilnią teatšaukė.

— Kas, — esą, - dėdei pasakė žodžius, kaip tėtelis 
vadint?
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Tai vaikeliai ir apsakė, kaip buvo. Vyresnįjį 
sūnų motina užkeikė, kad virstų ąžuolan, jaunesnį
jį — kad uosin, — mat abu stipriu buvo prieš dėdes. 
O dukterį užkeikė epušėn, kad visais lapais drebė
tų, kaip iš drebulio nusigandus tėvelį savo išdavė. 
Pati save eglėn užkeikė.

Anykščiai—Antanas Baranauskas

Kadai buvo devyni broliai ir turėjo tik vieną 
seserį. Anys gi visi išėjo į kareivius. Pats vyresniasai, 
į kareivius išeidamas, nupirko savo seseriai aukso 
žiedą. Bet sesuo dar tada buvo maža ir apie tą žiedą 
nieko nežinojo. Kai ana užaugo, tai rado skrynioj tą 
žiedą ir klausė savo motiną:

— Kas nupirko tą žiedą ir jį įdėjo?
Tai motina jai pasakė:
— Tu turėjai devynis brolius, ir vyresniasai tau 

tą žiedą nupirko.
Paskum ana prašė savo motiną, kad ją leistų 

atsilankytų pas savo brolius. Tai jos motina ją leido 
ir pakinkė jai tokį mažą arkliuką mažuos rateliuos, 
ir ana važiavo. Bevažiuodama ant kelio sutiko kiške
lį. O tas kiškelis ją prašė:

— Onute sesiule, pavėžėk mane.
Tai ana jį įleido ir sakė:
- Tūpkis galan vežimo.
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Kai abudu taip važiavo, tai privažiavo marias. 
Tose mariose maudės laumės pakrašty. Onutė gi 
buvo labai gražiai apsitaisius, o ir tą aukso žiedą 
turėjo. Kai pamatė ją laumės važiuojant su tuo 
kiškeliu, tai šaukė ją:

— Eik šen, Onute, pas mus pasipūškytų pasi
maudytų! Pas mus pieno upė teka ir raudonojo vyno 
iš kraštelių.

Bet tas kiškelis draudė ją ir sakė:
— Onute sesiule, neik pas jas: upė kraujais teka ir 

iš kraštelių ašarėlės.
Tai toj laumė perpykus iššoko iš vandenio ir 

išplėšė tam kiškeliui abi kojas paskutines.
Paskum vėl važiavo gabalą, tai vėl kita laumė 

tą taipojau šaukė:
— Onute sesiule, eik čionai pas mus pasipūškytų 

pasimaudytų! Pas mus pieno upė teka ir raudonojo 
vyno iš kraštelių.

Tasai kiškelis vėl ją draudė, sakydamas kaip 
pirmąkart. Tai vėl toj laumė iššoko iš vandenio ir tą 
kiškelį sudraskė ir išmetė iš ratelių.

Paskum toj merga vėl važiavo to vandenio pa
kraščiu gerą gabalą, tai ją kita laumė vėl šaukė, ir 
ana nuėjo pas ją maudytus. Nusivilko visus savo rū
bus, tik to aukso žiedo nenusimovė. Toj laumė sako:

— Onute sesiule, aš tave paversiu utėle, o save — 
blusa, katroj pirma iš vandenio išroposim, tai toj su 
gražiaisiais rūbais apsivilksim, o katroj paskum išeis, 
su tais skreplių skrebais apsivilks.
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Toj laumė pirma iššoko ir apsitaisė su tais 
gražiaisiais rūbais, o Onutė paskum išsirepečkeno 
ir turėjo su tais skreplių skrebais apsivilkt. Bet auk
so žiedą turėjo ant savo piršto, o laumė to nepamatė.

Toj laumė dabar draugėj važiavo, ir jom ilgą 
metą važiuojant, Onutė labai graudžiai verkė. Tai 
laumė klausė ją:

— Kur tu važiuoji?
Ana atsakė:
— Aš važiuoju savo brolių prisilankytų.
Paskum anos privažiavo tokį dvarą didelį dide

lį. Ir toj laumė įėjo tan dvaran ir klausė:
— Ar yra čia devyni langai, ar yra čia devyni 

stalai, ar yra čia devyni puodai, ar yra čia devyni 
bliūdai ir devyni šaukštai? — Ir galiausiai klausė: - 
Ar yra čia devyni broliai?

— Čia nėra devynių langų nei devynių stalų, nei 

devynių puodų, nei devynių bliūdų, nei devynių 
šaukštų, nei devynių brolių.

Tai anos abi vėl nuvažiavo kitan dvaran. Ir toj 
laumė vėl įėjo vidun ir taip pat klausė, kaip ir pir
mąkart.

O čionai buvo devyni broliai, ir pats vyresnia- 
sai brolis palangėj stovėjo ir išgirdo laumę šnekant. 
Tai anas tuoj ėjo kitų brolių pavadintų ir sakė:

— Tai bus tikrai mūsų sesuo!
Paskum ją tuoj garbingai priėmė, pasodino už 

stalo ir labai pamylėjo. Ir paskum vyresniasai bro
lis klausė:
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— Kas gi ta, kur tavo vežimėly sėdi?
Tai laumė:
— Aš, — esą, — pamarėm kai važiavau, tai laumė 

viena įsisėdo, ir aš ją pavėžėjau.
Broliai sakė:
— Tegul ana eina žirgų ganytų laukan.
Ir ana turėjo eit ganytų. Kai ana ganė arklius, tai 

vyresniojo brolio arklys neėdė — atsistojo, ir gana, 
neėda. O ana dainavo tokią dainą:

- Oi žirgeli juodbėrėli, 
Ko neėdi žalios žolelės, 
Ko negeri sraujoj upelėj?

Tai tas arklys prašneko:

— Ką aš ėstu žalią žolelę, 
Ką aš gersiu sraujoj upelėj: 
Anoj laumė raganėlė 
Su broleliais vyną geria, 
O tau, brolių sesutėle, 
Reikia žirgeliai ganyt.

Vyresniasai brolis lauke buvo, tai anas girdėjo 
tą dainą dainuojant. Tai anas nuėjo į lauką ir sakė:

- Laume ragana, eik šen, mano galvą paieškok.
Ana graudžiai labai verkė ir nuėjo. Galvą be

ieškant, pamatė brolis tą žiedą ant jos rankos ir klau
sė ją:

— Kur tu gavai šitą žiedą?
Tai ana jam sakė:
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— Aš turėjau devynis brolius. O kai dar maža 
buvau, tai vyresniasai brolis man nupirko šitą žiedą. 
Užaugus aš pasiilgau savo brolių ir važiavau at
silankytų. O man bevažiuojant palei marias, laumės 
mane vadino maudytus. Ir aš nuėjau. Tai viena laumė 
mane pavertė utėle, o save — blusa ir sakė: „Katroj 
pirma iš vandenio išeisim, toj su gražiaisiais rūbais 
apsivilksim". Laumė pirma iššoko ir apsivilko. Dabar 
mano broliai ją myli, o man reikia jų arkliai ganyt.

Tai tas brolis tuoj šalia jos iš gailystos neteko 
žado. Atsigavęs vedės ją namo. Ana gražiai turėjo 
nusimazgot, ir anas ją gražiai aptaisė. Po to vy
resniasai brolis sakė savo kitiem broliam, kad lau
mė prigavo jų seserį. Tai anys sakė:

- Kokią bausmę mes tai laumei užduosim?
Ėmė arklį aptepė smala, pastatė šalia durų ir 

sakė:
— Laume ragana, eik oran iš gryčios!
Tai laumė sakė:
— Oi, ponai, aš negaliu išeit: arklys stovi už durų. 
Anys sakė:
— Mušk su ranka arklį, tai eis šalin.
Ana mušė, tai ranka ir prilipo į smalą. Anys 

sakė:
- Spirk su koja.
Ana spyrė su koja — ir koja prilipo. Sakė vėl:
— Mušk su kita ranka.
Ana mušė — ir kita ranka prilipo. Vėl sakė:
— Spirk su kita koja, tai viskas atšoks.
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Tai ana spyrė, bet ir kita koja prilipo.
— Mušk su kakta, tai atšoks visa kas.
Jai tai darant, ir kakta prilipo. Pagaliau ir su pilvu 

reikė stumt, tai prilipo ir pilvas. O kai buvo visa 
prilipus, tai broliai ėmė gera rykšte paragino tą arklį 
ir sakė:

- Bėk, žirgeli juodbėrėli, 
Per pūsčias, per duobes, 
Parbėgdams marios' nusiplauk.

Anykščiai —Antanas Baranauskas

26.

Didelėj labai girioj gyveno senelis su bobele, 
turėjo dvejetą vaikų — sūnų ir dukterį. Numirus 
tėvams, tie vaikai gyveno girioj vienui vieni ir apie 
tikėjimą taip užmiršo, kad ir persižegnot nebemo
kėjo.

Jau pasiūgėjus šitai porelei, tai yra broliui su 
seseria, numirė sesuo, o brolis, nežinodamas, ką 
veikti, padėjo numirusią seserį ant suolo ir grau
dingai verkė. Jam beverkiant, atėjo kažin iš kur 
senelis ir, jaunikaitį guosdamas, liepė savo seserį 
nunešt koplyčion vidury girios ir palaidot. Padėkojo 
jaunikaitis seneliui už patarimą. Rado miške koply
čią ir, ten seserį palaidojęs, grįžo namo. Bet jį suturėjo 
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viena moteriškė. Norėdama išgelbėt jo ir jo seseries 
sielą iš pragaro galybės, liepė pasiimt iš namų tris 
vaškines žvakes, maldų knygą ir išbūt toj koplyčioj 
tris naktis.

Pasiėmė jaunikaitis iš namų tris žvakes ir kny

gą, sugrįžo koplyčion, apsistatę tom trim žvakėm ir, 
atsisėdęs ant kaladėlės, kurią jam toj pati moteriškė 
davė, meldės. Arti vidunakčio prisirinko daugybė 
velnių ir pradėjo jį visaip baidyti. Pati jo sesuo atsi
kėlė ir verkdama prašė, kad anas išeitų iš tarp žvakių, 
su jais linksmintus. Bet anas nė grįžt neatsigrįžo, 
tik vis meldės.

Taip anas išbuvo dvi nakti. Trečiąnakt atėjo 

pats Liucipieras ir, įeidamas su dideliu bildesiu 
koplyčion, išgąsdino jaunikaitį taip, kad tas net 

atsigrįžęs pasižiūrėjo, kas ten toks atėjo, bet paskui 
vėl nusigrįžęs meldės. Liucipieras, negalėdamas 
nieko padaryt, atsiminė, kad yra toks žydelis, kuris 
galėtų jam tas sielas atgrąžint. Nulėkęs kuo grei

čiausiai atsinešė žydelį ir prašė jį, kad tą jaunikai
tį išvestų iš tarp žvakių. Žydelis paėmė jau degin

tą balaną, uždegė jos dar nedegintą galą ir, prikišęs 
prie prie kaladėlės, uždegė. Jaunikaitis, nebega

lėdamas ant degančios kaladėlės išsėdėt, turėjo iš
eit. Bet kai tik anas atsistojo, tuoj velniai su dideliu 
džiaugsmu sugriebę nusinešė jo ir seseries sielas pra- 
pultin.

Vyžuonos — Vincentas Kemešys
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27.

Vargšas senelis, ganydamas aveles, verkė, kad 

namie vaikai ir pati badu noksta. Tam tarpe išvy
do ateinantį senelį. Tas paklausė jo, ko verkiąs. 
Susižinojęs nuo piemenies senelio, kad neturi ko 
valgyt, davė jam sulopytą krepšį ir pasakė, idant 

geidautų, ko nori, o gausiąs. Apsidžiaugęs piemuo 
senelis padėkojo. Pasistiprinęs iš to krepšio, parne
šė namo vaikam ir pačiai valgyt.

Išgirdęs apie tą krepšį, turtingas ponas užsi
puolė, kad jam piemuo parduotų tą sulopytą krepšį. 

Senelis, nors nenorom, pardavė už daug pinigų ir 

grūdų. Bet netrukus pravalgė tuos pinigus ir grū
dus. Nebeturėdamas iš ko gyvent, vėl apsiėmė ave
lių ganytų.

Senelis, kuris Dievas buvęs, atėjo su aukso 
krepšiu ir, paūdijęs piemenį, tą krepšį jam dova
nojo. Piemuo neišmanė, kaip bedėkot už antrąją 
tokią dovaną. Tuojaus dar lauke pasišaukė iš krepšio 
sau kuo geriausių valgymų. Bet vietoj tų gerųjų 

valgymų išlindo trys pinčiukai su bizūnais ir tą 
piemenį taip prilupo, kad užmiršo iš to išgąsčio 
liept jiem lįst atgalios krepšin. Pasismaginę pinčiukai 
sulindo krepšin. O piemuo greit su aukso krepšiu 
nubėgo pas poną pasigirtų ir pasiūlė atsimainyt šį 
krepšį ant sulopyto. Ponas labai noriai ir su dideliu 

73



priedu sumainė. Turėdamas aukso krepšį, su- 
sikvietė daug svečių ir, užsidėjęs jį ant stalo, 
pareikalavo, kad duotų kuo geriausių valgymų ir 
gėrimų. Ir išlindo tie patys pinčiukai su bizūnais - 

išvaikė svečius, mirtinai prilupo poną ir sulindo 

savo krepšin.

Vyžuonos — Vincentas Kemešys

28.

Vienąkart kunigas sekmadienį sakė pamokslą 

vienam kaime. Grįžtant namo per mišką, apipuolė 
jį vagys ir atėmė pinigus. Negana dar to — nuvilko 
ir paskutinius rūbus. Oras buvo negražus, tai anas 
prašė juos, kad duotų jam nors kokią sudriskusią 
drapanėlę. Vienas iš jų numetė jam sudriskusį 

surdutėlį. Jis apsivilko ir, paėjęs keletą žingsnių, 
užgirdo vėl tuos vagis ateinant. Tuojau pasislėpė 
po medžiu. O vagys praėjo pro šalį ir nepamatė jo. 
Kunigas, parėjęs namo, atrado tam sudriskusiam 
surdutėly triskart tiek pinigų, kiek jam atėmė va
gys. Tai jis savo atsiėmė, o kas liko, atidavė to kai

mo, kur pamokslą sakė, ubagam.

Žiobiškis — Kazimieras Masalskis
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29.

Vienas gudas, eidamas namo iš vieno miesto, 
praleido savo visus pinigus, kuriuos buvo tam 
mieste uždirbęs. Po to beeidamas įsinorėjo labai 
valgyt, o nusipirkt už ką nebeturėjo. Taip jis, ilgą 
laiką vaikščiodamas, užėjo vieną sodžių. Įėjo pas 
vieną ūkininką ir paprašė, kad jam parduotų 
dvylika išvirtų kiaušinių. Taip tas ūkininkas, su
siderėjęs gerą užmokestį iš to gudo, išvirė kiau
šinių, kiek jis prašė, ir padavė jam. Po to tas gudas, 
suvalgęs kiaušinius ir neturėdamas kuo užmokėt, 
norėjo išbėgt, bet tas ūkininkas nutvėrė ir liepė, kad 
užmokėtų. Matydamas, kad tas gudas nė skatiko 
neturi, padavė jį į teismą. Apskundė, kad jam labai 
didelę sumą pinigų kaltas. Apskaičiavo taip: jis su
valgė dvylika kiaušinių, iš kurių būtų dvylika vištų, 
tos vištos būtų užaugę ir būtų padėję po dvylika 
kiaušinių, iš tų vėl būtų dvylika vištų ir taip toliau.

Tada tas gudas iš baimės, kad nereiktų užmo
kėt tiek pinigų, nebežinojo, nė ką daryt. Nuėjo į 
karčemą, pasiėmė kvortą degtinės ir geria, bet labai 
liūdnas. Tuo kartu priėjo prie jo vienas atitarnavęs 
maskolius [kareivis] ir klausia jį:

- Ko tamsta taip liūdnas?
O jis atsakė:
— Kaip nebūsi liūdnas: suvalgiau pas vieną 

ūkininką dvylika kiaušinių ir neturėjau kuo užmokėt, 
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tai jis padavė mane į teismą, suskaičiavo tokią sumą 
pinigų, kurios aš niekad negalėsiu atiduot.

Taip tas maskolius atsakė:
— Pastatyk man kvortą degtinės — aš tamstai tą 

bylą laimėsiu.
Taip anys ir susitarė.
Netrukus atsiuntė viršaitis raštą, kad tas gudas 

atvyktų į teismą. Taip tas maskolius, palaukęs 
gerokai, nuėjo į teismą už tą gudą. Pamatęs jį, viršaitis 
pradėjo labai bartis, kad taip ilgai neatvyko. O jis 
atsakė neturėjęs laiko: jam reikę išvirti žirnius, kad 
galėtų sėt. Viršaitis, tą girdėdamas, atsakė jam:

— Eik tu, beproti, — argi išvirti žirniai užaugs?
O jis atsakė:
— Taipogi ir išvirti kiaušiniai nė jokio vaisiaus 

nebegali atnešt.
Taip tas maskolius ir laimėjo bylą.

Vabalninkas — Karolius Perekšlis

Netoli nuo vienos upės vaikai žaisdami pamatė 
pro šalį bėgantį labai gražų arkliuką. Vienas iš tų 
vaikų kuo greičiausiai bėgo priešais tą arklį. Pagavęs 
užsisėdo ant jo ir prijojo prie savo draugų. Vaikai, 
radę tokį gražų arklį, labai apsidžiaugė ir sėdo ant 
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jo vienas paskum kitą jot. O tas arklys ilgyn vis augo, 
tad kiekvienas turėjo vietos kur sėst. Visi susėdę jojo 
į savo namus. Prijoję nebetoli nuo namų — pamatė 
juos jojančius sena bobutė, stovėdama pasirėmus 
ant lazdelės su savo dukteria. Toj duktė labai ste
bėjos, kad toks ilgas arklys ir kad taip daug joja. Tuoj 
tą pačią minutę tas arklys, numetęs tuos visus vai
kus, pribėgo prie upės ir prapuolė. O toj bobutė pri- 
sivadino tuos vaikus ir labai pribarė, sakydama:

— Kad jūs būtumėt ilgiau pajodinėję ant to 
arkliuko, jis būtų jus prigirdęs toj upėj.

Vabalninkas — Karolius Perekšlis

įsi/

Buvo vienas kalvis visiškai prasigėręs, ne
beturėjo ko valgyt nei gert. Pardavė visą savo gėry
bę, pagaliau ir pats velniui parsidavė.

Kada ne kada atsiminė, kad nebetoli toj diena, 
kurią reiks pamatyt pragarą. Susiprato, kad bus 
blogai. Eina pas kleboną pasiklaust, ką daryt. Kle
bonas davė jam tokią galybę, kad jis galėtų kiekvieną 
kartą pergalė! velnią.

Suderėtą dieną atėjo velnias savo bandžių pa
kviest pragaran. Kalvis norom nenorom išėjo. Eina 
abudu per daržą pagal kriaušę. Kalvis sako:
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— Palaukėk truputį, aš įlipęs pasiraškysiu kriau
šių — ne teip bus ilgu eit.

Velnias atsakė:
— Et, kol tu įsirisi, aš greičiau įlėkęs papurtysiu, 

ir gan!
— Na gerai, lipk.
Tas kai tik įlipo, kalvis ėmė ir užžadėjo jį kriau

šėj. Velnias ir nebegali išlipt. Persėdėjo jis tenai trejus 
metus. Treciuos metuos paleistas, pergarėjęs [su
nykęs], leisgyvis vos parsivilko namo. Čia vėlgi negeri 

pyragai. Liuciperius ėmė bartis:
— Išleisk tokį nuodvasą — riogsojo riogsojo tas 

kažin kur trejus metus — nieko gero nepadarė! — Dar 
ir per ausį dukart gavo.

Išleido kitą velnią, kad atvestų kalvį. Tas nuėjęs 
rado kalvį kalvėj kalant. Įėjęs vidun, ima rėkt ant 
kalvio:

— Ko gi tu čia iš mūsų tyčiojies?! Kai užmokestį, 
tai atsiėmei kaip negalima geriau, gėrei, linksmi- 
naisi, mes net nebežinojom, kur gaut tau pinigų, o 
pragaran tai nenori eit?! Pačiam reikia suderėtu lai
ku ateit, bet — ne! Vieną atleidom — ir to dar neklausei! 
Eik vėl kitam! Eime greičiau, eime!

Kalvis ėmė prašyt, kad palauktų:
— Palauk, palauk truputį — nubaigsiu pasagą kalt, 

ir eisim. Prašom sėstis ant suolelio pasilsėt!
Tas ir atsisėdo. Kalvis ėmė ir tam taip padarė, 

kad nebegali atsikelt. Ir išlaikė jį čia kalvis trejus 
metus. Tas vargšas taip pat nemažai iškentėjo. 
Būdavo, užkaitina kalvis geležį ir — pliupt į akis su
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žiežirbom. Arba jo mokiniai užkaitina geležį ir kiša 
už apykaklės. Arba su plaktuku padaužo per kaktą... 
Treciuos metuos paleistas, parėjo leisgyvis namo. 
Ant to velnio ėmė Liuciperius rėkt:

— Gerai sako žmonės: darbininkų kaip velnių 
pragare, o kai reikia pasisiųst, tai nėra ko — reikia 
pačiam eit! — Ir tam apmaukė apie ausis.

Atėjo Liuciperius pas kalvį ir ėmė bartis:
— Ko gi neklausei? Vieną atleidau ir kitą, o tu vis 

neini. Reikia pačiam eit.
Kalvis pradėjo teisintis:
— Teisybė, buvo vienas ir kitas — anė jie man ko 

sakė, anė ką. Pirmutinis, įlipęs į kriaušę, ėdė ėdė 
kriaušes, o antras ant suolelio kalvėj išriogsojo tre
jus metus, o nieko nesakė. Aš buvau ir užmiršęs! 
Dabar kai pasakei, tai ir eisiu. Tik palaukėk truputį — 
riešutų pasiimsiu iš anos geležinės skrynelės. Tik 
kažin kur raktelį iš to išgąsčio pamečiau.

Liuciperius suriko:
— Ką?! Kol dar jis raktelius atras, vėl jo lauk! 

Verčiau aš, per skylelę įlindęs, atplėšiu skrynelę - 
bus greičiau.

— Na gerai, lįsk.
Tas kai tik įlindo — ir tą užžadėjo skrynelėj. 

Nunešė jį su visa skrynele kalvėn, įkišo žaizdran, 
užkaitino gerai, ištraukęs kad ėmė duot, sustojęs su 
mokiniais iš visų keturių pusių, kol visiškai suplojo. 
Paskui vėl įkišęs pakaitino, ištraukęs dar pamaigė ir 
paleido. Ir pats ponas vos ne vos parvilko kulnus.
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Netrukus numirė ir kalvis. Pasiėmė plaktuką ir 
eina pragaran. Priėjęs prie durų, pradėjo daužyt 
su plaktuku. Liuciperius, gulėdamas paslikas, išgir
do tuksėjimą už durų. Liepė pasižiūrėt, kas ten yra. 
Pasižiūrėję velniai pasakė, kad kalvis. Ligonis kad 
surėkė, kad surėkė visa burna:

— Turėkit duris! Turėkit! Neleiskit! Jis mus visus 
išmuš.

Kalvis pastovėjęs ir nuėjo pas šventą Petrą pra
šyt vietos. Petras pasakė:

— Liuciperiui parsidavei — jo ir vietos prašyk!
— Buvau nuėjęs, bet kad ir pro duris neleidžia.
— Na, kad taip — eime! Aš tave kai nuvesiu — 

priims, nebijok.
Eina abudu pagal aukštą gražią sieną, o už jos 

girdis baisi linksmybė. Kalvis klausia:
— Kas gi tenai yra?
Petras atsako:
- Tenai rojus. Kad tu taip būtum nepadaręs, ir 

tu būtum jame buvęs, o dabar reiks smirdėt per 
amžius pragare.

Beeinant kalvis pradėjo prašyt, kad jam leistų 
pasižiūrėt. Petras pasakė:

— Kas tenai įeina, tas ir nebeišeina.
Kalvis prašė tik galvą įkišus pasižiūrėt. Pet

ras, tiek prašomas, pasigailėjo — pravėrė truputį 
duris. Kalvis įkišęs galvą žiūrėjo žiūrėjo — tik šmakš 
ir įlindo. Petras, palaukęs truputį, pradėjo vadint. O 
kalvis ne tik neina — dar pradėjo burblent ant Petro:

81



— Kad tu ir šventas, bet ir aš ne durnas: ką tik 
sakei, kad kas čionai įeina, nebeišeina — dabar vėl 
dar ką išsimanei!

Petras nuėjo pas Dievą pasiklaust, ką daryt su 
tuo kalviu. Dievas pasakė:

— Kad įlindo, tegul sau būva.

Vabalninkas — Baltramiejus Baltrėnas

u'vdianąi/ Smetona/

Buvo viename mieste labai turtingas ponas 
našlys. Teturėjo tiktai vieną liokajų, ir tą didelį šeimą. 
Siųsdavo jį miestan, kad nupirktų Smetonos, o tas 
nuėjęs nupirkdavo bet kokios pigios, o kas likdavo 
pinigų, pragerdavo. Ponas pradėjo priekaištaut, kad 
jam vis neša blogą Smetoną. Liokajus atsakydavo, 
kad negalima gaut visame mieste geresnės, o kad 
nori geros turėt, tai reikia savo karvę laikyt. Ponui 
tai patiko. Davė liokajui keturiasdešimt rublių, kad 
nupirktų karvę. Tas, nuėjęs miestan, pragėrė keletą 
rublių, o kas liko — kišenėn. Parėjęs pas poną, džiau
gias, kad pasisekė nupirkt baisiai gražią karvę ir 
prašė vėl dar dešimt rublių — reikia pasamdyt kūtę 
ir nupirkt šiaudų pakratyt. Ponas vėl davė pinigų. 
Su tais taip pat padarė, kaip su pirmaisiais. Sugrįžęs 
vėl prašo, kad duotų keletą rublių: reikia nupirkt 
milžtuvę, puodynę, pasamdyt melžėją. Ponas vėl 
duoda — šįkart penketą rublių. Liokajus, prisirinkęs 
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šitaip keletą dešimčių rublių, gal kokią savaitę 
parnešdavo ponui geriausios Smetonos, o ponas 
labai patenkintas buvo ir net dėkojo už gerą darbą.

Pataikė pas tą poną užvažiuoti svečias. Gerda
mas kavą, jis pradėjo girt Smetoną. Šeimininkas iš 

to džiaugsmo pradėjo girtis, kad turįs nuosavą 
karvę, labai gražią, kuri jam labai brangiai kainavo. 
Svečias pradėjo prašyt, kad jam leistų pamatyt tą 
karvę. Šeimininkas pašaukė liokajų, liepė nuvest ir 

parodyt. O tas šeima pasakė, kad rytą liuobdamas 
raktelį pametė ir dabar negalima įeit kūtėn. Kitą rytą 
atėjęs, pradėjo dejuot, kad apsirgo karvė, ir prašyt 
pinigų gydymui. Ponas vėl davė tris rublius. Ki
tądien atėjo raudodamas, kad karvė nudvėsė, ir 
prašė pinigų užmokėt už tai, ką nulups odą ir išveš 
dvėselieną už miesto. Ponas vėl duoda penketą 
rublelių. Padejavęs, kad neteko matyt karvės, liepė 
liokajui atnešt nors ragus ir odą pasižiūrėt. Na, 
liokajus sugrįžęs pasakė, kad ragus kažin kas pavo
gė, o odą suplėšė kaimyno šunys. Paskui ponas davė 
liokajui tris dešimtis rublių, kad jis nueitų pas 
tapytoją, apsakytų, kokia buvo karvė, ir, kai nuta
pys, kad parneštų jam tą paveikslą. Labai dažnai 
apsidžiaugdavo mūsų ponelis, pasižiūrėjęs į žal
margę su lenktais ragais (toks paveikslas buvo), ir 
pasigarsiuodavo Smetona — kokią savaitę. O dar 
labiau pasigarsiuodavo, kai atmindavo, kad jam 
tos kelios kvortos kainavo šimtus rublių.

Vabalninkas — Baltramiejus Baltrėnas
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Vienąkart buvo toks labai dievobaimingas ir 
gailestingas ponas. Jis padarydavo vargšam žmo
nėm tiek gero, kiek jo sveikata ir pajėgos galėjo, o 
kitąkart ir dar daugiau. Vienąkart jis pats nega
lėjo nunešt paramos vienai varganai šeimynai, kuri 
gyveno nuo jo ne visai arti. Bet jis žinojo, kad tie 
žmonės jo lauks, ir dėl to nenorėjo, kad jo laukimas 
nueitų perniek. Užtai ir prašė vieną teisingą ir gerą 
žmogų, savo kaimyną, ūkininką, kad tas nuneštų 
varganai šeimynai tą, ką jis buvo prižadėjęs. 
Ūkininkas sutiko, ir tas ponas davė jam, kad nu
neštų paramą, savo arklį, kuriuo jis pats, būdavo, 
jodinėdavo. Ūkininkas padarė visa, ką tik ponas 
jam buvo liepęs, ir sugrįžo namo vėlai naktį.

Kitą dieną ponas paklausė jį, dėl ko jis taip vėlai 
sugrįžo. Ūkininkas atsakė:

— Tuo arkliu ašian kitąkart niekaip nebejosiu, jei 
man neduosi kapšiuko su pinigais.

Ponas paklausė, ką jis nori pasakyt tais žodžiais, 
ir ūkininkas jam pasakė:

— Kai tik ant kelio mane patikdavo koks ubagas 
ir, nusiėmęs kepurę, prašydavo išmaldos, tai arklys 
sustodavo, ir kol ubagas iš manęs ko nors negauda
vo, arklio negalėjau niekaip pavaryt toliau iš vietos. 
Nelaimė, ašian turėjau tiktai keturis mažus pinigus 
— išdalijau tuos. Man reikėjo daryt taip, nors labai 
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gailėjau, kai mečiau ubagui kepurėn. Tik kai 
įmesdavau, arklys vėl ėjo toliau savo keliu.

Kai tas gailestingas ponas, jodamas keliu, 
kiekvieną kartą ką nors duodavo ubagui, kai tiktai 
tas jo prašydavo, tai jo arklys pamažu priprato, 
patikęs ubagą, sustot ir stovėdavo lig tol, kol jo po
nas, padavęs išmaldą, jį toliau paragindavo eit.

Vabalninkas — Boleslovas Baronas

34

Vienąkart pas vieną ūkininką buvo asilas, kuris 
jam daug metų ištikimai tarnavo. Senatvėje jam pri
trūko jėgų nešioti maišus arba kitus daiktus, ir už 
tatai šeimininkas išvarė jį iš savo namų. Asilas pa
galvojo eit kurin nors miestan ir palikt muzikantu.

Išėjęs ant kelio, pasitinka katiną. Katinas pa
klausė:

— Kur eini, bičiuli?
Asilas atsakė:
— Aš einu miestan — noriu palikt muzikantu.
O katinas pasakė:
- Ir aš einu, kur kojos neša ir akys mato. Eikim 

kartu!
— Gerai, — tarė asilas.
Eina abudu, eina eina ir sutinka gaidį. Tie du 

paklausė:
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— Kur eini, bičiuli?
Gaidys atsakė taip pat kaip ir katinas. Tada jie 

pasakė:
— Eikim kartu ir palikim muzikantais.
Gaidys apsidžiaugė, kad gavo draugų, ir tuoj 

sutiko eit su jais.
Eina dabar trise ir susitiko su šuniu - eina 

liūdnas, nuleidęs galvą.
— Kur eini, brol? — klausė visi.
— Einu, — sako, - uždarbio ieškot. Seimininkas 

išvarė, ir dabar neturiu kur pasidėt. O kur jūs 
einat?

— Mes einam miestan — norim palikt muzi
kantais. Eik ir tu kartu su mumis, — atsakė visi trys.

Šuva sutiko. Dabar eina visi keturi lygūs, nes 

visi buvo išvaryti savo šeimininkų. Ėjo ėjo ir priėjo 

vieną mišką. Ten ir apsinakvojo, nes jau buvo nak
tis. Gaidys užskrido ant vienos eglės, katinas už- 
sirepečkeno ant kitos, o šuva su asilu atsigulė po

Katinas, turėdamas geras akis, pamatė miške 
žiburį. Visi sukilo ir nuėjo ieškot to žiburio. Eina 
eina ir priėjo vieną grytelę. Gaidys užskrido ant 
lango ir pamatė, kad grytelėj sėdi daug žmonių 
aplink stalą, kuris nukrautas visokiais valgymais. 
Muzikantam labai tas patiko — dėl to, kad buvo la
bai alkani. Bet nežinojo, kaip iš tų žmonių atimt. 
Asilas sako:

— Lipkit ant manęs visi.
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Užlipo. Asilas priėjo prie lango, ir, rėkdami 
visokiais balsais, visi įpuolė per langą gryčion. 
Žmonės nusigandę išlėkė iš gryčios per kits kitą ir iš 

to išgąsčio užmiršo savo kepures. Gyvulėliai mu
zikantai susėdo aplink stalą, pavalgė, atsigėrė ir, 
užgesinę žiburį, nuėjo gult. Katinas atsigulė ant 
židinio, šuva — priemenėj prie durų, gaidys atsitūpė 
ant stogo, asilas atsigulė kieme ant šiukšlyno.

Žmonės, kuriuos muzikantai išbaidė, stovėjo 

lauke ir bijojo įeit gryčion pasiimt kepurių. Bet vienas 
iš jų atsirado drąsesnis ir eina pasižiūrėt, kas ten 
yra. Priėjo prie durų, klauso — nieko nesigirdi. Priėjo 
prie lango - ir čia nieko nesigirdi. Tada jis, bijodamas 
įeit pro tas pačias duris, pro kurias išbėgo, įėjo pro 
kitas. Norėdamas įpūst žiburį, priėjo prie židinio ir 
mato, kad dar angliai neužgesę, — o čia žibėjo katino 
akys. Tas žmogus, žinoma, iš baimės, greitai griebė 
su ranka ton vieton, kur žiba. Tuosyk katinas jam 
tuoj ant akių su nagais. Jis tuoj — per duris, o šuva 
jam kapt už kojos. Rėkdamas jis išbėgo ant kiemo. 
Gaidys užskrido jam ant galvos ir ėmė su sparnais 
duot per ausis. Jis bėgo toliau ir užbėgo ant asilo. 
Tas kad duos jam su koja krūtinėn — net jis parvirto. 
Atsikėlęs, nors apysilpnis, nubėgo pas kitus žmones 
ir apsakė jiem, kaip jam buvo. Visi jie pamanė, kad 
ten velniai, ir niekad niekas neatėjo ton grytelėn. O 
muzikantai pabaigė tenai savo gyvenimą mokydami 
vieni kitus groti savo prigimtinėm muzikom.

Vabalninkas — Boleslovas Baronas
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35. cmas

Vienam sodžiuj buvo — jau daug metų dabar 
praėję - vienas turtingas ūkininkas, kuris nuo mažų 
dienų, kaip tėvo prisakyta, labai dirbo. Tasai ūkinin
kas turėjo sūnų, vardu Joną, kurio jis niekaip negalėjo 
išmokyt dirbt darbus, dėl to, kad jis buvo labai dide
lis tinginys ir kiekvienas mažiausias darbas pasiro
dydavo jam kuo sunkiausias. Tėvas visaip stengės 
prispaust jį prie darbo ir išmokyt ūkininkauti, la
biausiai dėl to, kad Jonas buvo jo vienatinis sūnus, 
kuriam po savo mirčiai jis norėjo palikt visą savo 
gėrybę. Bet Jonas neparodė nė jokio noro būt ūkinin
ku ir, paėmęs lazdelę, išėjo manydamas, ar negaus 
kur nors kokio lengvo darbo pas kokį poną.

Pavaikščiojęs keletą dienų, patiko vienam di
deliam miške ponaitį. Tas prisiartinęs labai prašė, 
kad Jonas apsiimtų pas jį eiti už darbininką, ir 
prižadėjo užmokėt algos, kiek arba ko norės. Jonas, 
norėdamas paimt gerą algą, prižada jam tarnaut. 
Bet pirma paklausė, kokius jam reiks dirbt darbus. 
Ponaitis atsakė, kad daugiau nieko nereiks dirbt, 
kaip tiktai kurt du didelius pečius taip, kad ugnis 
niekad neužgestų, o malkos jau bus prinešta. Dar 
pasakė, kad per visus metus nebus galima praust 
burnos, skųst barzdos, kirpt plaukų ir pjaustyt na
gų. Toks darbas tinginiui Jonui labai patiko, ir su
lygo tuoj eit su ponaičiu.
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Ponaitis nusivedė jį pas save ir parodė, kaip kurt 
pečius, o pats išėjo ir nesugrįžo per visus metus. Jo
nas dabar pats nežino, kur jis yra, kam tarnauja ir ką 
dirba. Bet paskum suprato, kad negerai dirba, kad jis 
yra pragare ir degina nusidėjėlių sielas, o jo ponai
tis yra velnias. Dar prieš išeidamas ponaitis jam 
pasakė, kad jis niekur nežiūrėtų ir niekur nevaikščio
tų, dėl to, kad nesuprastų, kur ir ką dirba, ir neatsisa
kytų jam tarnaut. Viena sena boba atnešdavo jam 
malkos ir valgymų, kada jis jų pritrūkdavo. Pažiūrėjęs 
į tą bobą, kiekvienas galėtų įspėti, kad jinai jau daug 
metų tarnauja tam ponaičiui, iš to, kad ji buvo labai 
apsileidus: plaukai lig kelių, nagai ilgesni už pirš
tus, o iš veido negalėtum pažint, koks čia per žmo
gus. Toj boba pasakė Jonui, kad jis daugiau neprašytų 
algos, kaip tik tą krepšį, kuris kabo už pečiaus, dėl to, 
kad tam krepšy buvo visa, ko tik kas norėjo, ir turėjo 
galią padaryt tą, kas jį atvoš, labai gražų ir meilų.

Metų gale ponaitis sugrįžo namo, ir Jonas prašė 
jį algos. Ponaitis duoda jam ir aukso, ir sidabro, o 
Jonas nieko neima ir prašo to krepšio. Didelis Jono 
prašymas ponaitį pergalėjo, ir Jonas gavo tą krepšį. 
Už gerą ir tikrą tarnavimą ponaitis jam prižadėjo 
išpiršt paną, kuri buvo labai turtingo pono duktė ir 
turėjo dar dvi seseris, — jinai buvo pati vyriausioji. 
Ponaitis velnias pasodino Joną karieton už poną, o 
pats atsisėdo už vežėją, ir nuvažiavo tan dvaran, 
kur tas ponas gyveno. Pasipažinęs su ponais ir jų 
dukterimis, Jonas pradėjo prašyt, kad jie duotų 
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vyresniąją dukterį jam už pačią. Tėvai gal ir būtų 
sutikę, bet dukterys nė viena neina. Gerai pagal
vojusi, jauniausioji prižada eiti už jo. Tėvai sutiko. 
Tada Jonas paėmė savo krepšį ir, padėjęs ant stalo, 
atvožė. Kaip tiktai tą padarė, paliko jis labai gražus 
ir meilus. Tą matydama, vyriausioji sesuo iš dide
lio gailesčio nusižudė. Tą minutę išgirdo triukšmą - 
ponaitis su jos siela nulėkė pragaran.

Ot ką Jonas padarė.

Vabalninkas - Boleslovas Baronas

Vieną gerą, bet nelabai gudrų ir nedaug ką ma
čiusį prasčiokėlį atidavė į kareivius. Greitai po jo atida
vimo prasidėjo karas. Jame ir jauniem rekrūtam reikė 
stot kareiviais vienoj eilėj ir muštis su priešais. 
Žinomas daiktas, kad kare dažnai tenka kareiviams 

eit sargybą, kur galima labai greitai galvą prikišt. Po 
neilgo laiko ir mūsų prasčiokėlį pastatė ant kalno 
saugot didelę armotą. Norint nenorint nuėjo jis ant to 
kalno. Naktis buvo šalta, vėjas apie ausis švilpia. 
Vargšas rekrūtėlis norėjo pamest visa ką ir bėgt kuo 
greičiausiai į karčemą, kuri dar žiburiavo. Tik jis 
neišdrįso to padaryt, nes bijojo, kad nepavogtų 
armotos, kurią saugot jis buvo pastatytas. Bet paga
liau jam ta bėda perėjo: jis suprato, kad vienam 
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žmogui tokios sunkios anuotos negalima nuvilkt. 
Dabar džiaugdamasis mūsų vargšas kareivėlis bėgo 
į karčemą.

Rytą ateina kitas kareivis atleist panaktinio, bet 
jo neranda. Greitai apie tą pranešė pulkaunykui.

Apie pusrytį sugrįžta ir mūsų panaktinis iš 
karčemos. Tuoj jį nušaukė pas pulkaunyką. Pulkau
nykas užpykęs klausia jį:

- Kaip tu, šelmi, išdrįsai palikt armotą? Ją galė
jo koks priešininkas pavogt!

— Ne, pone pulkaunyke, — atsakė prasčiokėlis. — 
Aš supratau, kad vienas priešininkas nenuvilks 
tokios sunkios armotos. O jeigu jie būtų keli atėję, tai 
kur aš vienas būčiau ją atgynęs?!

Pabiržė — Petras Barauskas

57 pšaip tit/ man/, taip aš/tau/

Du studentai, kurie tuos pačiuos namuos gy
veno, dažnai vienas kitą aplankydavo, bet tarp jų 
nebuvo didelės draugystės.

Vienąkart siunčia vienas iš jų pas kitą savo 
liokajų paskolint knygų. Tas, nenorėdamas duot, 
atsakė liokajui:

- Pasakyk savo ponui, kad aš niekad iš savo 
namų neišduodu nė jokių knygų, bet jeigu jis nori 
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skaityt, tai tegul ateina į mano kambarį ir nors per 
visą dieną skaito — tas man bus labai malonu.

Po keleto dienų antrasai siunčia liokajų pas sa
vo kaimyną, katram jis nedavė knygų, paskolint 
dumtuvėlės įpūsti anglims po pečiuku, kurios jau 
baigė užgest. Bet dabar ir tas pataikė atsakyt:

— Pasakyk, — sako, — savo ponui, kad aš dum
tuvėlės iš savo kambario neišduodu, bet jei jis no
ri, tai tegul ateina į mano kambarį ir nors per visą 
dieną dūmija po mano pečių — tas man bus labai 
malonu.

Pabiržė — Petras Barauskas

3<V. tūsses&ūs

Vienoj karalystėj gyveno trys seserys. Tėvai 
numirdami paliko jas Dievo apvaizdoj. Jos dar ma
žos buvo, kai tėvai persiskyrė su šiuo pasauliu, ir 
užtatai, palikę vienos, jos nors ir sutardamos gyveno, 
tačiau neužlaikė tos meilės, kokią jos būtų, tikiuos, 
turėję, kad tėveliai nors keletą metų būtų gyvenę. 
Gyveno jos gražiai, kol paaugo gerokos, iš tėvų turto. 
Vyresnioji buvo jau dvidešimties metų, antroji - 
aštuoniolikos, o jaunesnioji — šešiolikos, kai vieną
kart bežaisdamos šnekėt pradėjo apie tekėjimą, 
juokaudamos neužslėpė viena kitai savo minties 
apie tai.
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— Kad aš, vargšė našlaitėlė, patekčiau už ka
raliaus vežėjo, o tai būčiau laiminga! — pratarė vy
resnioji.

— Man geriau patiktų liokajus, — atsiliepė ant
roji sesuo.

— O aš imčiaus karalių už vyrą, — pasijuokė 
jaunesnioji.

Tam pačiam mieste gyveno ir karalius. Jis, pa
matęs vienąvakar netikėtai žiburį mieste dar teb
esantį, susidomėjo. „Kas ten galėtų būti? — mąstė sau 
vienas. — Ten nei jokio pirklio, nei darbininko žmo
gaus tuos namuos nėra — hm, argi būtų jos susimanę 
puotaut? Reikia nueit pasižiūrėt, kas tuos našlaičių 
nameliuos dedas!" Pasiėmęs lazdą, išėjo į gatvę. O 
tenai ir vėli naktis! Žengė tiesiai neatsižiūrėdamas 

į tuos namelius. Prisiartino prie lango: panos visos 
trys, susėdę apie stalą, paraudonavę šneka taip bal
siai, kad karalius, stovėdamas už lango, kiekvieną 
žodį suprast gali.

Antrą dieną po to vakaro ateina karaliaus tarnas, 
prašo karaliaus vardan tas tris seseris aplankyt jo 
rūmus. Jos nueina pas karalių. Pasisveikinęs su jo
mis, karalius užveda šitaip kalbą:

- Ką, jaunos panos, vakar naktį šnekėjot apie 
tekėjimą?

Abidvi vyresniosios seserys nei gyvos, nei 
numirę, kaip stulpai stovi išbalę, matydamos, jog 
karalius žino apie jų kalbą, o jaunesnioji parau
donavus pradėjo:
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— Šviesiausias karaliau, argi pritinka karaliui, 

didelės ponystės valdonui, būt tokiam baikščiam, 
šnipinėt jaunas mergaites? Aš dar nesu girdėjus, 
kad jaunos mergaitės, kaip mes esam, būtų karalių 
arba pražudę, arba jam pakenkę, nelaimę vienaip ar 
kitaip padarę. Atleisk mum, šviesiausias mūsų pone, 
mes to niekad nemanėm, kad karaliaus šviesybė 
saugotus panų, jas šnipinėtų. Vyresnioji mano se
suo norinti būt vežėjiene, antroji - liokajiene, o aš 
juokais prasitariau, kad noriu būt pati...

Čia pritrūko ir jaunesniajai drąsos — paraudo

navo labiau ir nutilo. Karalius, žiūrėdamas akysna 
jaunesniajai, ir pats nedaug užkaito (jam patiko 
jaunesnioji už drąsą ir už veido skaistumą, reiškiantį 
nekaltybę) ir pasakė:

— Atleiskit, jaunos panos, aš ne dėl to jus pa
šaukiau, dėl ko man išmetinėjat. Aš noriu, kad jūsų 
noras, vakar iš burnos išsinėręs, būtų išpildytas jū
sų laimei. Šiandie pat gausit pagal norą vyrus.

Taip ir atsitiko.
Praleidus keletą mėnesių, stojo abidvi seserys 

jaunesniosios seseries tarnaitėm. Jos laimė uždegė 
vyresniųjų širdyse baisią neapykantos ir pavydo 
liepsną. Karalienės nuolankumas ir meilė nėmaž 
negeso, bet dar labiau prakėtojo seserų širdyse 
neapykantos liepsnas. Abidvi karalienės tarnaitės, 
kankinamos pavydėjimo ugnies, nes niekados pa
vydėjimas nė vienam neduoda ramybės širdžiai, 
niekuo neparodė savo neapykantos. Su didele baile
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kaip kokį badą kentė, nes nėra tokio daikto, su kuo 
galėtum pasotint širdį, degančią pavydėjimu, kol 
neišpildytas atsigavimas.

Praėjo vieni metai kaip viena valanda po tų trijų 
seserų vestuvių — pagimdė karalienė sūnų. Čia at

sirado valanda, kai karalienės seserys galėjo atsi
griebti. Karaliaus sūnų padėjo pintinėn abidvi 
pavyduolės ir įmetė bėgančian griovin po karaliaus 
rūmais, o karaliui parodė pagalį, suvyniotą vys
tykluos, kaipo jo pačios vaisių. Bet bėda, kad karalius 
mylėjo savo pačią labiau ne kaip matės pavydnin- 
kėms ir kerštininkėms. Karalius neleido pražudyt 
savo pačios. Ir čia seserys paliko nepasotintos, nes 
jų noras neišsipildė. Taip pat padarė ir su antru 
karalienės nelaimingosios sūnum ir su dukteria, 
pagimdyta penktuos metuos po vestuvių. Bet tre
čiąjį kartą pagalys, parodytas karaliui kaipo ka
ralienės vaisius, atgrasė jo širdį, labiau jam pamėgo 
savo namų šlovė nekaip nelaiminga pati. Karalius 
būtų atidavęs savo žmoną mirti, kad nebūtų išti
kimas tarnas, daržininkas, turėdamas šiokį tokį 
supratimą apie šių seserų neteisingumą, jo perpra
šęs. Atleist atleido nuo mirties, bet jo paliepimu 
buvo pastatyti nameliai — į juos uždarė savo pačią 
ir prisakė, kad kiekvienas, kas pro tuos namelius 
eidamas, nespjautų ant jo pačios, bus pasodintas 
kalėti. Nors karalienė permanė, kad per seseris ji 
tenai papuolė, tačiau neišdrįso nė žodžio sakyt apie 
tai karaliui, nes žinojo, kad karalius nebemyli jos 
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taip, kaip pirma, ir užtatai, įrodžius teisybę, buvo 
tikra, kad karaliaus nebeįprašys dovanoti jos se
serim. Gaili seserų, bet labiau gaili vaikų savo. Vis 
Dievas pasigailės, manė sau, neleis vaikam pražūt, 
ir ėjo ramiai gyvent tuos nameliuos. Jos seserys, nors 
ir paliko be vietos, tačiau buvo labai patenkintos, kad 
jom pasisekė išpildyt, ką buvo sumanę.

Pas karalių buvo daržininkas. Gyventi iš ko 
turėjo apsčiai, nes turėjo karaliaus malonę. Buvo 
vedę, bet vaikų neturėjo. Ir vienais metais, vaikš
čiodamas po sodą, pamatė plaukiančią upeliu, bė
gančiu per sodą, pintinę. Ištraukė ant krašto tą pinti
nę ir atrado kūdikėlį. Parsinešė namo augint. Taip 
atsitiko po to trečiais ir penktais metais. Pirmutinis 
rastasai vaikelis buvo pakrikštytas Juziuku, antra
sai — Joniuku, o trečias kūdikis — Oniute.

Paaugo jie prie to daržininko jau geroki vaikė
zai. Knygų ir gubernorių [namų mokytojų] pristatė 
jiem, kiek reikia, rūpestingas tėvas (augintojas). 
Žodžiu sakant, nieko jiem netrūko, nes daržinin

kas savo augintinius mylėjo taip, kaip kiti tėvai 
dar savųjų vaikų nemyli, negailėjo nėmaž turto, 
kad tik apšviestų augintinius. Mokslas sekėsi vi
siem gerai, bet Oniutė, nors jauniausia būdama, 
buvo nedurna: ką tik paims skaityti, jau ir permano, 
moka. Kaip apsieiti su svetimais žmonėm, su uba
gais ir su ponais, kelią rodė geros knygos ir patogių 
[garbingų, dorų] tėvų elgesys. Tų laimingų gyvento
jų nameliai nebuvo iš prastųjų, bet greičiau kaip 
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magnetą kokia. Durys vienos išėjo tiesiai į karaliaus 
sodą, po kurį paaugę daržininko augintiniai vaikš
čiodavo.

Karalius, pavaręs savo žmoną, labai nuliūdo. 
Nebemeilūs jam tie rūmai, kuriuos su savo pačia 
seniau linksmai dienas praleido. Neberūpi šokiai, 
susirinkimai, baliai, širdis aprimdavo tiktai vaikš
čiojant po sodą. Nuo to laiko pradeda jis lankyt savo 

sodą.
Taip vienądien vaikščioja karalius po sodą, 

apsitaisęs brangiom drapanom. Pamatė jį Juziukas 
per langą, parodė broliui su seseria, ir tarytum kas 
ten juos už rankos ištraukė pasivaikščiot po sodą. 
Susitiko jie visi karalių. Ilgai žaidė su jais karalius. 
Kažin kur paliko jo nuobodis ir sielvartas. Galop taip 
patiko karaliui tie vaikai ir iš kalbos, ir iš apsiėjimo, 
kad kiekvieną dieną pradėjo vaikščiot po sodą, kad 
sueitų su tais daržininko vaikais. Meilė surišo karalių 
su tais vaikais, kaip suriša brolį su broliu, seseria. 
Dėl ko — karalius to nesuprato.

Daržininkas, nenorėdamas matyt, kad jo pa
stangos neliko tuščios, išprašė karaliaus, kad leistų 
jam atsitraukt nuo tarnybos, nes neprigalįs senat
vėje. Nors nenorom, bet apdovanojęs karalius atleido 
savo teisingą tarną ir tarnybos. Daržininkas išsi
kraustė prieš savo vaikų norą, nes jie kaip musės, 
paragavę medaus, nebegali nuo jo atsitraukti — mei
lus buvo jiem ponas tas karalius, tai nėra ko kalbėt. 
Nusipirko daržininkas žemės kąsnelį, pasistatė 
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namelius, kurie vien didumu negalėjo prilygt ka
raliaus rūmams, o gražumo buvo dar gražesni 
nekaip paties karaliaus. Užveisė sodą, lygiai tokį 
pat kaip karaliaus.

Praėjo keletas metų — numiršta tas daržininkas, 
o netrukus atsiskyrė ir pati nuo šio pasaulio. Au
gintiniai palaidojo juos gražiai, nes turto paliko 
numirdami tėveliai gražaus. Liūdna dabar tiem 
našlaičiam, nėra ko daryt, reikia pasimokyt vargt 
šiam pasauly, kol Dievas laiko sveikus.Visą paguo
dą atrado iš pradžios knygose, kurių apsčiai paliko. 
Po to gi nusibosta vis įkišus nosį sėdėt prie knygų. 
Pradeda Juziukas su Joniuku išjot medžiot, palikę 
seserį šeimininkaut.

Taip vienąkart išjojo Joniukas su Juziuku me
džiot, Oniutę palikę namie vieną. Ateina ubagė, 
apdriskus bobelė. Ėmė Oniutė ir įsivedė iš nuobo

dumo ją vidun. Pasotino tą ubagėlę, išrodė savo 
kambarius, o jų išgirt ir jais atsigrožėt ši ubagė 
negailėjo. Pasakė ji galiausiai Oniutei:

— Pasauly nebūtų gražesnio rūmo, kad čia būtų 
dar visi trys pasaulio stebuklai: paukštis, medis 
grojantis ir vanduo, sukantysis be perstojo.

Padėkojo už išmaldą ir išėjo.
Šit tuoj parjojo ir Oniutės broliai iš medžiojimo. 

Atranda ją liūdną. Nuliūdimo priežastį Oniutė iš 
pradžios užtyli, bet pagaliau pritrūko kantrybės ir 
persakė broliam visą šios dienos atsitikimą, kaip jau 
moteriškės prigimtis.
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Sužinojęs savo mielos seseries nuliūdimo 
priežastį, Juziukas tuoj balnoja savo arklį, neklauso 
bijančios seseries ašarų ir joja atieškot tų trijų 
vadinamų stebuklų. Laukė Joniukas su Oniute — 
nesulaukė savo brolio. Kentęs nepakentęs išjojo ir 
Joniukas. Bet praeina du mėnesiai, kurių kiekviena 
diena rodos mėnesis, — nesulaukia nė to brolio. 
Gailinasi to laiko, kad neiškentė ir pasakė broliam 
apie tuos stebuklus. Bailė ir liūdnumas liejo ašaras 
iš Oniutės akių, kankino kaip piktieji tironai jos šir
dį. Susisarmatijo pagaliau iš savo būdo silpnumo: 
ką ašaros padės, — mąstė sau viena. Netikėjo dar kny
gom, bet teisybė pasirodė. Reikia įgaut nuo Dievo 
kiek drąsos — persigalėsi save ir nusikratysi savo tų 
moteriškų silpnumų. Per tokį mąstymą iš tikro 
įgijo drąsos. Apsitaisė brolių drapanom ir išjojo jų 
ieškot. Arklys buvo tuoj pabalnotas, tarytum laukė 
jos, tik sėsk ir jok, kur patinka.

Jojo ji, jojo ir dvidešimtoj dienoj prijojo miškelį. 
Mato stovintį seneliuką. Prijojo pasiklaust kelio į 
tuos pasaulio stebuklus — negali susikalbėt. Barzda 
balta kaip sidabras ir ūsai trukdo Oniutei suprast 
jo kalbą. Senelio noru apkerpa ji barzdą ir ūsus. Ir 
poilsis pravertė po ąžuolu, kur tas senelis stovėjo. 
O užvis brangesnis daiktas — ji sužinojo iš jo tų 
stebuklų vietą ir būdą, kaip juos reikia įsigyt. Ne
paklausė ji senelio, kuris norėjo ją prikalbėt grįžt, 
sakydamas apie baisybes, kurias reikia pergalėt, 
primindamas daugybę riterių senų ir jaunų, kurie 
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pražuvo, paliko paversti akmenim. O Oniutė klau
sės ištempus ausis — neatitraukė tas senelio apsa
kinėjimas nė per žingsnį nuo pasišventimo, ne, tik 
daugiau suteikė drąsos, girdint, kokie pavojai tyko, 
kol apturėsi visą valdžią ant to paukščio.

Padėkojo Oniutė seneliui už tų sunkybių ap
reiškimą ir nujojo į tą kalną. Širdis tvaksėjo, jautė, 

kad po keleto valandų paliks tos paukštės ponia, kad 
jos rankose — daugybės riterių, pavirtusių akmenim, 
likimai, kad brolius savo pamatys. Kalnas tas ta
rytum svečio laukė visas apsitaisęs. Akmenys tie, 
apie kuriuos daug turėjo ką apsakinėt, kaip veid
rodžiai, apšviesti saulės, spindėjo. Kaip akys links
mos, kai ašaras lieji iš laimės, — visas prigimimas, 
rodėsi, laukė jos tenai. Arklys, ir tas jaučiasi links

mas, žvengia, šokinėja, pats pribėgęs nebetoli sustoja. 
Oniutė tuoj nulipo nuo jo, užsikišo su vata ausis ir 
pradėjo lipt aukštyn. Palipo truputį — mato dau
gybę juodų akmenų. „Teisybę sakė senelis", — mąsto 
ji sau viena. Kad kilo vėtra, pradeda kaukt viso
kiais balsais, tačiau neregėt nė vieno gyvo daikto, 
kuris būtų galėjęs šnekėt. Lipa ji, lipa, o baisūs bal
sai, ūžimas neišpasakytas, tartum kalnas griūtų ant 
jos. Vata, su kuria užsikišo ausis, nepraleido balsų 
taip baisių, kokie jie kitiems buvo. Bet kuo labiau ji 
prisiminė senelio sakymą, kad ten nieko nėra dau
giau, kaip tiktai tušti balsai, ir kad per vieną at
sigręžimą gali prarasti savo laisvę, gyvenimą. Visa 
gamta tartum stengės pergalėt panos drąsą, bet visos 
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pastangos pabudino juoką širdy, kad priešininko 
gandinimai nieko neveikia. Šit jau ir paukštis nebe

toli — širdis pradeda jai tvaksėt, matant, kad ne
bedaug tetrūksta, kol apturės visą valdžią tam, per 
kurį daugybė brangių riterių pražuvo, kurie prieš 
jį pasikėsino.

Paukštis, matydamas tą paną prisiartinančią 
apsitaisiusią vyriškom drapanom, suriko:

— Grįžk, durna pana, atgal! Ar nori prieš save 
visą gamtą sukelt, išmėgint jos galybes?!

Mažumo paukštelis mažas, bet balsas tai kaip 
griaustinio!

- Pats esi durnesnis! - sako ji.
Prisiartinus ėmė ji tą paukštelį su visu narveliu, 

sakydama:
— Dabar tu papuolei į mano rankas, žudike!
Paukštis, būdamas būsiančios ponios rankose, 

sako jau švelnesniu balsu:
- Prašau neimt galvon, kad aš tamstai, tokiai 

drąsiai panai, priešinausi, lygiai kaip ir tiems, kurie 
mane savo belaisve padaryt norėjo. Aš pažįstu tamstą 
geriau nei kaip tamsta pati. Noriu todėl tau, taip 
drąsiai panai, ištikimai nuo šio laiko tarnaut. Duosiu 
tuoj savo meilės ir paklusnumo įrodymus. Ko gi 
dabar reikalauji iš manęs?

- Pasakyk man, kur tas medis grojąs ir vanduo 
geltonas, — sako pana.

Parodė. Nusipjovė medžio grojančio šakelę ir 
prisipylė buteliuką to vandenio.
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— Kurgi mano broliai ir ką reiškia šitie visi 
akmenys? - paklausė rūsčiai pana paukštelio.

- Tarp tų akmenų yra ir tavo broliai, ir daug 
garbingų ir jaunų riterių, kurie teisingą užmokesnį 
gavo už savo pageidą palikt drąsiausiais visam 
pasauly ir šio pasaulio šlovės įgyt be saiko. Niekad 
dar didelės šlovės ieškotojai, pasipūtę savo puikybėj, 
teisingos šlovės neįgijo ir neįgis. Eik pasiimk ąsotėlį 
vandenio — rasi netoli nuo tavo arklio, — aplaistyk tuos 
akmenis - ir prikelsi daug riterių, kurie nubudę pažins 
savo durnystę, pažins, kas tai yra nosį kelt aukštyn, 
visiškai atsiduot savo spėkai ir drąsai. Pažins, kad 
protas yra svarbesnis už žmogaus drąsą ir spėką.

Prikėlė Oniutė, aplaistydama tuos akmenis, 
daugybę riterių didžių ir drąsių, prikėlė ir brolius 
savo iš ilgo miego. Jojo jie dabar nešdami tuos ste
buklus ir taip ramiai, kaip kad paprastus kokius 
daiktus neštųsi. Broliai jojo sykiu, ir riteriai, Oniu- 
tės prikelti, jos neapleidžia, sakydami, kad jų luo
mas ir garbė liepia jiems parodyt per darbus dėkingu
mą savo. Oniutė, matydama, kad su geru negali 
apsieit, pradėjo jojantiens riteriams iš paskos rūs
čiau atsisakyt nuo visokių ceremonijų, sakydama 
striukai, jog jai nemalonumą daro, jodami paskui ją.

Parjojo namo. Juziukas pakabino narvelį su ta 
paukšte ties seklyčios langu į sodo pusę. Joniukas 
pasodino grojančio medžio šakelę visų gra
žiausioje vietoje sodo vidury. Netoli nuo to medžio 
pastatė Oniutė gražų bliūdą su tuo geltonu 
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vandeniu. Sulig pirmutine diena prisirinko 
daugybė paukščių apie tą narvelį su paukštele ir 
kaip tik mokėdami garbino tą sodą ir tuos namelius 
kartu su savo palydove.

Taip pradžiugo jau ketvirtas pavasaris po tų 
stebuklų įgijimo. Medis grojantis iš šakelės paliko 
aukštas, šakotas ir drūtas. Per striuką laiką augimu 
jis pralenkė kitus to sodo medžius. Nebuvo nė 
vienam iš kaimynų užginta įeit pasižiūrėt sodo to. 
Per tatai čia kas dieną sode svečių ir spoksotojų 
netrūkdavo. Juziukas su Joniuku nepersiskirdavo 
su šautuvais: pirmutinis jų užsiėmimas — medžio
jimas. Nei lietus, nei vėtros jų namie nepririšda- 
vo, kasdien palikdavo jie kruvinus paminklus miš
ke. Žvėrys, kad pasimaišo jiem akyse, retai teiš- 

sprunka.
Vienąkart atsitiko jiem susitikt su karalium. 

Karalius, išvydęs juos prieš save stovinčius, paliko 
neramus. Kažin kokie senovės atminimai pradėjo 
jam maišytis galvoj, kaip į kokį sapną įpuolė. Pradėjo 
jis šnekėt su jais. Čia tuoj pamatė karalius, kad ne 
su prastais žmogeliais susitiko. Per striuką valan
dėlę pataikė jaunikaičiai užpelnyt didelę karaliaus 
meilę savo apsiėjimu ir drąsa, parodyta medžio
jant meškas ir tigrus. Taip sakant, jie užvaldė karaliaus 
širdį per pirmą susitikimą. Klausydami karaliaus 
prašymo, Juziukas su Joniuku jį apkieminėjo. Užprašė 
jie karalių ir kitai dienai. Karalius neatmetė jų 
užprašymo, norėdamas geriau susipažint su jais, 
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lig šiol nepažįstamais savo ponystės gyventojais.
Juziukas su Joniuku pasakė, pargrįžę namo iš 

kiemo, seseriai, kad karalius teiksis rytoj aplankyt 
jų gyvenimą. Oniutei šitoj žinia atėmė ramybę, 
pabudino rūpestį, kaip reiks priimt karalius, kokie 
valgiai jam pervis geriau tinka: prastesniam žmogui 
dar reikia patinkint, o tokiam asmeniui?.. - mąstė ji 
sau viena. Paukštis, tas jos tarnas, išlaisvino ją iš to 
didelio rūpesčio, pasakęs karaliaus mėgstamą valgį 
ir jo paruošimo būdą, — per tatai kaip ir kokį akmenį 
nuo širdies jai nuėmė, nuvoliojo.

Atklūsta antrą dieną karalius pas tuos jauni
kaičių sau nepažįstamus namelius. Taip jam tenai 
patiko žaisti, kad jis manė rojų pirma mirties atra
dęs. Tas sodo užtaisymas, namelių tvarka, medis 
grojantis, vanduo sukantysis, o paukštis tas kad 
užgiedos, tai kaip koks paukščių vienokių debesis 
gieda savo giesmeles. Kad ir vanagėlis, paukštelių 
didysai priešininkas, užmiršta savo paprastą darbą, 
gieda ir jis tyliai. Tie visi daiktai pritraukė, kaip kad 
geležį pritraukia magnasas, karaliaus mintis į save, 
kad apie namus ir net apie valgymą užmiršo. Susėdo 
visi apie stalą, ties kuriuo buvo pakabintas narvelis 
su paukšteliu tuo. Klausės klausės karalius tų gies
melių visokių. Tuo tarpu uždėjo jau ir agurkų, su 
perlais apsodintų, o karalius vis negali akių pagrįžt 
nuo to paukštelio. Bet tuoj paukštelis nutilo. Kara
lius pasigręžė — pamatė agurkus ant stalo.

— Kol žiūrėjau į paukštelį tą, mano mieli, nė
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nepagalvojau apie valgymą, o dabar, kai pamačiau 
valgius, laukiančius valgytojo, jau ir noras atsirado. 
Kas čia per toks valgis? — pradėjo stebėtis karalius, 
sakydamas, kad nesąs matęs tokio.

Čia karalius nesulaukė nė jokio atsakymo nei 

iš Oniutės, nei iš jo brolių — paukštis pradėjo jų vietoj 
atsakyt į karaliaus klausimus. Pasakė jam istoriją 
apie jo vaikus, įrodė juos karaliui tikrais jo vaikais 
esančius. Karalius, pamatęs aiškią teisybę apie savo 
vaikus, kuriuos prieš save stovinčius matė, puolė 
bučiuot juos. Čia iš paukštės pasakojimo Juziukas, 

Joniukas ir Oniutė pažino savo tėvą pirmąjį kartą.
Karalius liepė tarnams savo pačios seseris nu- 

galuot, pačią savo liepė išvest iš tų namelių. Jam 
paliko jos labai gaila, kad ji nekalta kentė. Bet, bū
damas prie savo gerai išauklėtų vaikų, greitai už
miršo apie gailestį. Karalienė buvo atvesta, aptaisyta, 
kaip karalius buvo įsakęs, gražiom drapanom, ka
rūną ant galvos užsidėjus. Eina ji, vargšė, nežino, 
koks galas jos laukia. Širdis vis šnibždėjo jai paty

lom, kad jos didelė linksmybė laukianti. Sulaukė 
pagaliau vaikai motinos savo, su kuria po užgimimo 
dar nesimatė. Sulaukė ir karalius savo nekaltai nu
baustos žmonos, kurios seserų pavydėjimas ją taip 
ilgą laiką turėjo atskyręs nuo karaliaus. Dabar liejos 
ašaros vien iš linksmybės.

Sužinojus galiausiai karalienė, kad ant seserų 
nukrito mirties dekretas, perprašė ji karalių. Tas, 
nors su didele nenorą, tačiau dovanojo savo pačios 
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seserim gyvenimą.
Praleidus keletą dienų, buvo jau visoj to ka

raliaus ponystėj žinoma apie jo vaikus. Keletą metų 
kalbos apie jo tuos vaikus gyvavo žmonių burnose. 
Pagaliau karalius iš to džiaugsmo pakėlė bankietą 
didelį. Tame bankiete buvo visokių žmonių susirinkę 
— vargšų ir turtingų, kurie norėjo pamatyti tokius 
garsius karaliaus vaikus. Ir aš tenai buvau, valgiau 
ir gėriau, per barzdą tekėjo, burnoj nė lašas nelašėjo.

Biržai — Povilas Garjonis

O'Helaglo/ pasaka/

Vienąkart kažkaip tenai atsitiko, kad vienas 
vargšas žmogelis sudera su bajoru iš to, kad jei kas 
pasakys, meluojant antram, „neteisybę šneki" arba 
supyks ant to, tai tas pralaimės šimtą rublių. Pinigus 
sudeda ant stalo abudu ir pradeda kitas kitam 
meluot. Melavo melavo bajoras, kol jam atsibodo, — 
žmogelis pripažino, kad teisybė. Pradeda dabar tas 
prasčiokėlis meluot:

— Aš mačiau vieną jautį. Jo ragai buvo tokie 
dideli, kad paukštis tris dienas skrido be poilsio nuo 
vieno prie kito. Ant tų ragų statė namus tokius 
didelius, kad statytojai, eidami pietų valgyt, kirvius 
ant debesų pasidėdavo. O vištos, ant to pastato 
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atsistoję, žvaigždes lesinėjo. Aš vieną kartą užsili
pau ant debesų per tą pastatą, pradėjau vaikščiot 
tenai. Galiausiai noris ir valgyt. Tos vietos nebega
lėjau rast, kur pastatas. Nebėra ko daryt. Turėjau 
saują kanapių. Pradėjau aš vyt iš tų kanapių auklę 
[virvę] nelabai drūtą — tokią, kad kaip tik žmogų gali 
atlaiky t. Maniau, kad jau galėsiu aš, tą auklę kur nors 
pririšęs, nusileist sulig žeme. Bet kai pradėjau, leistis 
žemyn, pamačiau, kad trūksta ilgumo tai auklei. 
Taip aš, išsitraukęs peilį iš. kišenės, nusipjoviau 
gabalą viršutinės auklės: maniau, kad, pririšęs prie 
apatinei pusei tą viršutinę, nusileist galėsiu lig že
mei. O čia, kai tik perpjoviau virvę aukščiau, aš 
taip ir nuūžiau žemyn. Pataikiau stačiai ant akme
nio tiesiai lėkti — ėmė viena koja įlindo lig kelio ta
me akmeny. Nėr ko daryt — bėgu aš atsinešti kas
tuvo tai kojai iškast. Atbėgu atgal, žiūriu — šuva 
graužia mano koją. Man taip pikta ir gaila tos kojos 
paliko. Kad duosiu aš jam su kastuvu per šoną! Tuoj 
jam ženklas iš gerklės išlėkė. Ant to ženklo buvo 
parašyta, kad tamstos tėvas pas mano tėvą kiaules 
ganė.

— Tu durniau! — sušuko šlėkta. — Tavo tėvas pas 
mano tėvą ganė kiaules!

Taip pralaimėjo tas šlėkta šimtą rublių.

Biržai - Povilas Garjonis
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Praėjusius šimtus metų buvo labai didelės gi
rios. Vienoj girioj gyveno senelis ir bobutė. Jie turėjo 
du vaiku: sūnų ir dukterį. Keletą metų jie pagyveno 
visi keturi. Po to tėvai, matydami savo silpnumą ir 
ligą, kad nebegali ilgiau begyventi, prisišaukė tuos 
du mieliausius vaikelius, palaimino juos ir tarė:

— Mieli mūsų vaikeliai, jūs čia dykynėj toj girioj 
gimėt ir užaugot, nieko daugiau nežinot, kaip tą girią. 
Dėl to gi, mieli mūsų vaikeliai, mes jau matom, kad 
esam silpni ir kad nebeilgai galim begyventi šiame 
pasauly — reiks mum nuo jūsų atsiskirti ir eiti į 
amžinybę dangaus karalystėj. Na, kol dar gyvenam 
šiame pasauly, pasakom jums: kai mes numirsim, 
tada išeikit iš tos girios — rasit tokius žmones, kaip 
jūs esate, tai jums nebus ilgu. O čionai palikę, ne

galėsit pragyventi.

Po to palaimino savo vaikelius, per keletą metų 
ir numirė. Vaikeliai, vieni palikę, be tėvelio ir be 
motinėlės, varguos ir liūdesy suspausti, pasiėmė savo 
vargdienius turtus, paliktus gimdytojų, ir ėjo iš tos 
girios, ieškodami sau peno.

Kelias dienas beeidami, išėjo iš tos tamsios gi
rios. Pamatė vieną labai didelį miestą. Nukeliavo 
į tą miestą. Pagyvenę jie abudu keletą savaičių tam 
mieste. Miesto gyvenimas jiem labai nepatiko. Tada 

109



brolis su seseria pasikalbėjo abudu ir vėl sutarė eit į 
tą pačią girią, sakydami:

- Kaip mūsų tėveliai pragyveno dykynėj, taip ir 
mes pragyvensim.

Tuo kartu brolis nusipirko dešimt pūdų gele
žies, nusikalė kalaviją, ir grįžo abudu į girią. Sugrįžę 
jie įsinorėjo valgyti. Tada tarė brolis į seserį:

— Tu čionai pabūk, o aš eisiu pamedžioti — gal ką 
nušausiu.

Atsakė sesuo, kad ji viena tokioj didelėj girioj 
bijo palikti. Brolis mylėdamas savo seserį vedės 
kartu. Beeidami jie abudu atrado labai drūtą pušį, 
kuriai buvo vidurys išpuvęs. Tuo kartu brolis tarė 

seseriai:
— Lįsk tu ton pušin, tai tau tenai niekas nieko 

negalės daryti, o aš eisiu maisto ieškoti.
Sesuo sutiko ir paliko toj pušy, o brolis nuėjo 

medžioti. Bemedžiodamas pamatė, kad iš vieno 
kelmelio dūmai rūkstą. Taip jisai nieko negal
vodamas priėjo prie to kelmelio pasižiūrėti, iš kur 
tie dūmai. Prisiartinęs prie tos vietos, pamatė duris. 
Priėjo prie durų, atidarė ir įėjo vidun. Vidun įėjęs, 
atrado vieną moterį, valgyti verdančią. Taip jisai bi
jodamas paprašė tos moteries, kad jam nors kiek 
įpiltų viralo pavalgyti. Toj moteris, nors pykdama, 
per jo didelį prašymą įpylė jam katilėlį viralo ir įdėjo 
du gabalėliu mėsos. Tada jisai padėkojo tai moteriai 
ir tarė, kad jis ne vienas, kad jam miške dar paliko 
sesuo. Jisai paprašė, kad jam leistų su visu katilėliu 

110



nusinešti pas seserį, o kai pavalgys, prižadėjo vėl 
tą katilėlį atnešti. Jisai išėjo iš tų namelių, nuėjo pas 
savo seserį, pavalgė jie abudu, ir tarė brolis se

seriai:

— Tu dabar vėl pabūk, o man reikia tas katilėlis 
parnešti atgal.

Sesuo sutiko. O jisai tą katilėlį parnešė atgal. 
Kai tiktai įėjo vidun, pamatė už stalo dvylika plėši

kų pietus valgančius. Jisai labai persigando. Ma
tydamas, kad mirs, pasiėmė savo kalaviją ir nukirto 
visiem galvas, kartu ir tai moteriai. Po to išvaikščio
jo visus kambarius. Vienam kambary atrado pilna 
pridėta numirėlių. Tada pradarė jisai to kambario 

duris, sunešė visus tuos užmuštus plėšikus ir užri

šo duris. Pargrįžęs pas seserį, pasakė jai, kad miš
ke atrado dykus namelius, ir prašė, kad ji eitų 

gyvent.

Tada jie abudu nuėjo į tuos namus. Įvedęs savo 
seserį, išrodė visus kambarius. Tiktai pasakė, kad 

tan kambarin neitų, kur su karna durys užrištos.

Pagyvenę tuos nameliuos dvi dieni. Brolis 

seseriai tarė:

- Tu čionai pabūk, o aš eisiu medžioti. Tiktai tan 
kambarin neik, katran aš tau užgyniau.

Bet sesuo, viena palikus, neišpildė savo brolio 
prisakymo ir įėjo pažiūrėti tan kambarin, katran buvo 
neleista. Kaip tiktai ji pradarė to kambario duris, tuoj 

vienas iš tų plėšikų atsiliepė:
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— Kas čia?
O ji atsakė:
- Aš.
Ir tuojau plėšikas paprašė jos, kad ji jam atneš

tų butelėlį su vaistais. Ji paklausė. Kai tiktai tas plė
šikas su tais vaistais pasitepė galvą savo, tą pačią 
minutę ir pagijo. Tada tas plėšikas primokė tą 
mergaitę, kad ji savo brolį nužudytų, o po to su juo 
gyventų. Toj mergaitė sutiko. Bet ji klausė, kaip 
brolis reikia nužudyti, nes jis yra labai stiprus. Jisai 
atsakė:

— Tu apsirk, o kai brolis pareis medžiojęs, prašyk, 
kad jisai tau visokių žvėrių mėsos atneštų. Tai kai 
jis norės nušauti tokių piktų žvėrių, tada jį gali 
sudraskyti.

Tuoj kaip tiktai brolis parėjo iš miško namo, 
sesuo, gulėdama ant lovos, prašė brolio savo, kad jai 
parneštų žvėrių mėsos, tai ji pagis. Brolis, mylėda
mas savo seserį ir matydamas ją sergančią, paklau
sė jos. Nesulaukęs nieko, išėjo medžioti.

Eidamas mišku, susitiko šerną ir tuoj norėjo 
šauti. Bet tas šernas tarė:

— Nešauk. Še tau dūdelę! Kai tau ištiks kokia 

nelaimė, tai tu padūduok su ta dūdele, ir aš atbėgsiu 
tau į pagalbą.

Tada jisai pasigailėjo ir nieko nedarė tam šer
nui, tiktai pasiėmė tą dūdelę.

Po to vėl eidamas pasitiko mešką. Toj meška 
taipogi davė jam dūdelę. Taip jam su visais žvėriais
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atsitiko. Jis nušovė iš paukščių, parnešė seseriai sa
vo ir atidavė. O ji tuoj pagijo, matydama, kad jam 
tokie bjaurūs žvėrys nieko nepadarė. Po to pataisė 
vonią ir tarė:

— Broli mano mielas, aš žinau, kad tu bevaikš
čiodamas po mišką nusigandai tokių baisių žvėrių. 
Dabar pataisiau tau vonią nusimazgoti.

Tada brolis nusimazgojo, padėkojo seseriai sa
vo. Sesuo juokais klausia savo brolį:

— Ar tu pertrauksi virvę, kad aš tau surišiu ran
kas užpakaly?

Brolis irgi juokdamos atsakė:
— Nežinau, bet manau, kad pertrauksiu.
Tada sesuo sakė:
— Na, pertrauk!
Surišo jam rankas ir liepė traukti. Iš pirmo karto 

galėjo pertraukti, taip pat ir iš antro karto. Bet iš tre
čio, kai tiktai labai standžiai surišo, tai ir nebegalėjo 
pertraukti. Tada sesuo suriko, ir išėjo iš kambario 
plėšikas. Brolis nusigando, matydamas po akių 
mirtį. Pradėjo prašyti, kad dar nežudytų, kol jis pri
sišauks į Dievą. Jam leido tas plėšikas. Jisai paėmė 
savo dūdeles, sušvilpė — tuoj tą minutę prilėkė daug 
žvėrių, apstojo tuos namelius, atrišo jam rankas. O 
tą plėšiką su seserim sudraskė.

Krinčinas — Jonas Budrumas
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4/.

Vieno didelio miško aikštėje, netoli nuo vieške
lio stovi trys kryžiai. Žmonės, kurie gyvena arti 

prie miško, gerai žino tuos kryžius ir sako apie juos 
taip.

Toj vietoj, kur dabar stovi tie trys kryžiai, vie
nąkart vidunakty buvo sustoję trys plėšikai. Jie da
lijosi pasipylę krūvą pinigų, kuriuos tąnakt atėmė 
iš vieno pakeleivingo žmogaus. Dalydamies, — 
žinoma, kaip plėšikai, — barės ir keikės tarp savęs. 
Pagaliau išsidalijo pinigus, ir jiem pasinorėjo val
gyti. Tada jie pasiuntė jaunesnįjį į miestelį, kad 
nupirktų valgymų ir gėrimų ir atneštų į mišką. Kai 
tas nuėjo, tai jie susikalbėjo jį, kai ateis, užmušti ir 
jo dalį tarp savęs išsidalyti. Nereikė jiem ilgai laukt, 
kaip tas jau sugrįžo. Tiedu puolė atėjusį, užmušė jį 
ir išsidalijo jo pinigus. Tada sėdo valgyt. Valgydami 
jau abudu buvo neramūs, vienas kito bijojo: vienas — 
kad tas jo neužmuštų, kitas vėl — kad tas neužmuštų. 
Bet jau po laiko buvo jų bailė, nes trečiasai, pirkdamas 
gėrimus, į butelius įdėjo nuodų, norėdamas jų 
pinigus sau pasiimti. Jie bevalgydami ir begerdami 
atgriuvo negyvi. Taip visi numirė — vienas nuo kito. 
Juos atrado žmonės miške, palaidojo toj vietoj ir 
pastatė tris kryžius.

Krinčinas — Juozapas Šimavičius
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VI.

Karalius Saliamonas, Dievo apdovanotas di
džiausiu protu, labai norėjo žinot dangaus aukštybę 
ir marių gilumą, bet, neturėdamas prietaisų pasikelt 
aukštyn, liepė sugaut patį didįjį paukštį, vadinamą 
skalą, ir nelesint tris dienas. Ketvirtą dieną liepė 
paduot iškeptą kepsnį, užmautą ant ilgo pagalio. 
Karalius, sėdėdamas ant paukščio, turėjo kepsnį 
pakėlęs aukštyn, o paukštis, užuodęs jo kvapą ir 
norėdamas pasiekti, greitai skrido aukštyn. Kai 
jau pasikėlė už debesų, karalius, pajutęs didelį sau
lės kaitrumą, palenkė pagalį su kepsniu žemyn, o 
paukštis, taip pat norėdamas pasiekti kepsnį, 
leidosi kuo greičiausiai žemyn. Palakstęs tris 
dienas po neregėtas aukštybes, nusileido ant 
žemės.

Kai pirmas mėginimas nepasisekė, sumanė 
atrast marių gilumą. Liepė amatininkams nulieti 
aukštą ir platų indą, kad galėtų vienas žmogus 
išsitekti. Kai jau buvo nulietas indas, liepė pritai
syt penkias labai ilgas grandines ant keturių kerčių, 
po vieną kiekvienoj kertėj, o penktą — ant indo 
viršaus, kad galėtų prireikus duoti žinią. Kai jau bu
vo viskas gatava, karalius, įeidamas indan, tarė 

tarnam savo:
— Jei vidurinę grandinę pajudinsiu, tuoj ištrau- 

kit mane iš vandenio.

116



Įėjęs indan, tuoj nusileido gilumon. Pabuvęs 
truputį, pamatė bjaurų vėžį. Tas vėžys, plaukdamas 
pro šalį, su didesniąją koja nugnybo vieną kertinę 
grandinę. Bet karalius leidosi gilyn. Netrukus iš tos 
pačios šalies toksai pat vėžys, plaukdamas pro šalį, 
nugnybo antrą kertinę grandinę. Karalius, palikęs 
tiktai ant trijų grandinių, dar leidosi gilyn. Netrukus 
indas paliko tiktai ant dviejų grandinių: kertinės ir 
viršutinės. Įsileidęs dar giliau pradėjo labai bijotis, 
kad nepražūtų — ar nuo vėžio, ar nuo kita ko. Dėl to 
pajudino viršutinę grandinę, o tarnai tuoj ištraukė 
iš vandenio karalių. Tas nesužinojo nei dangaus 
aukštumo, nei marių gilumo.

Krinčinas—Jonas Vadapalas

43.

Gyveno ūkininkas turtingas vienasėdy, turėjo 
vieną sūnų ir dvi dukteris.

Vieną kartą jie visi išvažiavo, tik liko dukterys. 
Vyresnė, kad nebijotų, nuėjo suprašinėt iš so
džiaus kelių draugių. Tuo metu iš miško išėjo vagis, 
atėjo gryčion, apsižiūrėjo — nieko nėra. Palindo po 
pečelium. O toj jaunesnė sesuo, pamačius vagį, 
pasislėpė už suolo. Netrukus atėjo vyresnioji su 
draugėmis. Toj visom nesakė, ką mačius, pasakė sa

vo seseriai.
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Naktis prisiartino. Visos sugulė. Na, vyresnė 
kad ir atsigulė, bet nemiegojo. Vidunaktį išlindo iš 
pečeliaus vagis, užsidegė savo žvakę, su numirėlio 
ranka patepė jom visom kojas, išėjęs sušvilpė. Atėjo 
septyni kiti plėšikai, atsiplėšė klėtį, susidėjo į veži
mą turtus. Bet vyresnis iš vagių pasirūpino pasižiū
rėt, ar visos guli. Nuleido vieną — tas neatėjo. Nuleido 
kitą - ir taip toliau lig paskutinio. Paskutinis nu- 
kirstaausis su šeimininku savo išlėkė miškan, palikę 
visa ką. Tiem visiem nukirto galvas toj vyresnė sesuo, 
kuri, kai visom kojas tepė, nemiegojo. Nukinkė ark
lius, nuvedė diendaržin, uždarė. Kraują nuo visur 
nušluostė, laukia parvažiuojant tėvų. Tos visos, kol 
atėjo laikas, miegojo, paskui parėjo namo.

Netrukus parvažiavo tėvai. Klausia, ar gerai 
saugojo namus. Dukterys pasigyrė, kad gerai, o to 
viso nesakė. Tiktai pasakė savo broliui, o tas — tė
vam. Tie išsigando ir sakė, kad sudoros juos vy
resnybė už tuos vagis. Sūnus pasakė:

- Nebijokite.
Išvežė negyvėlius miškan, sudegino.
Kelinton dienon ateina tas vagis su nukirsta 

ausim — peršasi dukteriai. Tėvai sutiko išduot, bet 
duktė nenorėjo išeit. Paskui tėvų paklausė ir, bars
tydama žirniais pėdsaką, nuėjo jų gryčelėn per 
miškus, raistus, balas. Rado gryčelėj bobą seną. Ta 
pasigailėjo jos, apsakė, kad atėjo mirti, ir prižadėjo 
išgelbėt. Liepė palįst po lova.

Apie dvyliktą atėjo tie abudu vagys, atsivedė jauną 
mergiotę, nukirto galvą. Pirštą kai kirto — palėkė 
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palovėn. Toj, tupėdama palovėj, pasiėmė pirštą, 
ir, kai tie sumigo, boba šunis sušaukė, kurie 
neišleisdavo gyvo žmogaus, liepė jai lėkt. Bet ne
trukus šunis išleido, ir tie, pajutę, kad kas vaikščio
jo, pėdom pradėjo vytis ir lot.

Vagys pabudę suprato, kad buvo toj atėjus, — 
vijosi. Stojo naktis su lietum. Toj mergiotė užlipo 
neaukštai į eglę. Po ja paskui atlėkė ir tie vagys. 
Vienas iš jų, kopinėdamas aplink eglę, nukirto 
maželį kojos pirščiuką. Neradę pargrįžo namo. Na
mie pamatė, kad kruvini, — suprato, kad toj eglėj buvo 
toj mergaitė. Pradėjo kitą kartą vytis.

Toj mergaitė lekia lekia. Pavijo žydą, važiuojantį 
su kailiais. Tas ją paslėpė po kailiais. Klausiamas 
pavijusių plėšikų, žydas atsakė, kad nematęs nė 
jokio daikto gyvo. Parvežė namo ją, pasakė broliui, 
kad atvežė seserį. Tas ją paslėpė kitan kambarin. Va
gim atvažiavus, pats nuėjo sykiu kalbėt. Vagys 
prisikalbinėjo tėvam, kodėl neatleido savo dukteries. 
Tie sako, kad išleidę.

Taip ilgai jiem bekalbant, atėjo toj duktė ir 
pradėjo, kaip kad būtų sapnavusi, apsakinėti jų visus 
padėjimus, kuo kuris užimtas ir tą savo kelią. Vagis 
atsakė:

— Sapnu nereikia tikėt.
Bet toj visa ko apsakyto patvirtinimui parodė 

nukirstą pirštą su žiedu. Vagys buvo suimti ir 
užmušti.

Siesikai - Juozapas Širvys
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44.

Buvo karalius ir karalienė. Jie neturėjo vaikų. Už 
tai karalius savo pačią pasodino mūran, jo paties 
išmūrytan, tenai davė jai tarną, maistą, vaistų ir 
užmūrijo.

Karalienė, gerdama vaistus, turėjo netrukus 
sūnų. Tas užaugo per tris dienas, o išgirdęs rėksmą, 
sudavė batu mūran, ir išvirto durys. Nuėjo į karaliaus 
rūmus — rado savo tėvo vestuves. Prisipažino, kad 
jis yra jo sūnus. Bet karalius nenorėjo jo priimti už 
sūnų ir norėjo nužudyt, o dėl to liepė eit miškan, 
kurian niekas negalėjo nueit: žvėrys sudraskydavo.

Karaliaus sūnus paprašė nukalt lazdą geležinę 
penkių birkavų [50 pūdų]. Nukalė — pasirodė maža, 
liepė pridėt geležies. Paskui nuėjo tan miškan, per 
kelis varsnus nuklojo žvėrimis žemę, parėjo namo.

Karalius nuleido pasižiūrėt, ar teisybė. O nuleisti 
parodė, kad teisybė. Karalius liepė jam eit surinkt 
trejų metų mokesčius iš nelabųjų. Tas paklausė. 
Vaikščiojo po miškus, girias, raistus. Vieną kartą 
užėjo didelė vėtra. Rado daržinėlę, kurioj jie visi, 
skolingi karaliui, gyveno. Jis paprašė atiduot trejų 
metų mokesčius.

— Kad neatiduosit, — sako, — sudaužysiu dar
žinėlę.

Jie išsigandę atidavė mokesčius jam. Pargrįžo jis 
namo. Karalius pagyrė jį, liepė dar trečią darbą 
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padaryt: atrast jo dvi dukteris, kurios seniai prapuo
lę. Sūnus sutiko ir prieš išeidamas sako motinai:

— Duodu tau du buteliukus plokščius. Žiūrėk - 

kad kartais bus vienam vanduo kruvinas, tai aš 
būsiu negyvas. Paliek kitą buteliuką ant durų. At
sidarys durys — rasi arklį, ant jo sėsk ir jok, kur jis 
neš. Atneš pas mane. Atsigulk prie manęs. Atskris 
dvi paukštės. Nutverk didesnės vaiką. Ji už tą vaiką 
atneš tau du buteliukus — gyvo ir mirštančio van
denio. Vieną paliek ant manęs — pavirsiu į pelenus. 
O kitą kai užpilsi, pasidarysiu gyvas.

Ir išėjo. Ėjo ėjo per miškus. Rado vieną žmogų, 

kuris raudavo medžius. Paėmė jį sykiu. Stiprumas 
jo pasirodė mažesnis, nes lazdą jis daug arčiau 
nubloškė. Jie abudu ėjo ėjo - rado trečią, kuris 
atsispirdamas kalnus lygino. Pasiėmė su savim. Jo 
jėga buvo didesnė už pirmutinio.

Tie trys keliavo be nieko. Galiausiai pamatė 
dvarą. Priėjo artyn. Išlėkė iš to dvaro nelabasis:

- Neikite, nes mūsų ponas jus užmuš.
Jie neklausė, užmušė jo poną. Ir taip darė lig 

šeštam dvarui. Penktam dvare nelabasis jam kai davė 
per pečius — jis įlindo žemėn lig krūtinei. Bet kai jis 
davė su savo lazda, tai suvarė nelabąjį žemėn ir už
mušė.

Šeštam dvare karaliaus sūnus buvo užmuštas 

nelabojo su šešiom galvom. Motina iš buteliukų 
jo mirtį pajuto, atjojo ir taip padarė, kaip apsakė sū
nus išsiskiriant. Sūnus atgijo su stiprybe, du sykiu 
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stipresne, ir visus nelabuosius užmušė lig dvylik
tam dvarui, kuriame buvo pats vyriausias ir turėjo 
tas karaliaus dukteris. Jos buvo po žemėm devynių 
sieksnių gilumoj. Trys draugai išdraskė greitai že
mę. Bet tos dukterys nėjo, kol nebuvo užmuštas 
pats vyriausias dvylikagalvis nelabasis. O jo stipry
bė pasirodė esanti ant stiklinio kalno. Tenai stovėjo 
žvakė. Kas tą žvakę parmuš, tiktai tas jį nužudys. 
Vienas tiktai karaliaus sūnus tegalėjo ant to kalno 
užšliaužti. Vienu sykiu sudavė per tą žvakę — žvakė 
nepakrutėjo. Kitu kartu kai sudavė, žvakė pakrutėjo. 
Su trečiu sykiu žvakė kone nudribo žemyn. Užmu
šęs nelabąjį, nukapojo galvas ir ištraukęs pasiėmė 
liežuvius. Kai buvo visa kas padaryta, niekas iš jo 
draugų nenorėjo nusileist duobėn. Karaliaus sū
nus nusileido virve, ir kai buvo ištrauktos tos 
dukterys, tiedu paliko jį duobėj. Pasiėmė nukapo
tas galvas ir dukteris ir, atvykę pas karalių, sakėsi 
išvadavę jo dukteris ir parodė tas galvas.

Karaliaus sūnus ilgą laiką buvo duobėj. Ga
liausiai rado dureles, per jas išėjo kitan pasaulin. 
Parėjo namo, apsakė savo darbą tėvui. Bet tas 
nenorėjo jam tikėt, o tikėjo tiem, kurie parodė 
užmuštų nelabųjų galvas. Tada sūnus pasakė, kad 
tos galvos be liežuvių, o jis juos turi. Pamatęs 
liežuvius, karalius patikėjo, priėmė už sūnų ir 
karalienę paleido. Jo draugai buvo išvaryti, o jis po 
tėvo karaliavo.

Siesikai—Juozapas Širvys
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45.

Vienąkart pavogė čigonas ūkininkui iš nakties 
arklį. O tas, pasigedęs arklio, sujudo greitai ieškot. 
Privijęs sugavo čigoną. Nuvedė pas asesorių [antstolį] 
ir pristatė liudininkus, pažįstančius jo arklį. Aseso

rius, norėdamas teisybę nustatyt, ketino pavadint 
kunigą, bet pirma klausia vagies:

— Kas tu esi?
Sis atsakė:
- Čigonas.

— Kuo tu vardu?
- Vieni žmonės vadina mane Auksu, kiti — Ba

ravyku, o tankiausiai — čigonu.
— Ar esi kur prisirašęs?
- Buvau prisirašęs, bet, manęs nesuvaikydami, 

prirašymą išnaikino.
— Kokio tu tikėjimo?
— Kokis tik tamstai patinka: galiu būt kataliku, 

maskolium ir netikinčiu.
Asesorius buvo nekatalikas, dėl to tarė:
- Man patinka maskoliškas tikėjimas.
Čigonas atsakė:

— Na, yra ir maskoliškas tikėjimas.
— Į kokią bažnyčią vaikščioji?

— Nedaug žiūriu: ar medžio ar mūro, ar maža ar 
didelė, — įeinu ir pasimeldžiu.
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— Ar vaikščioji išpažinties?
— Jaunystėj labai karštas tam buvau, o dabar, 

kai prie senatvės, šešerius metus nesu buvęs.

— Kokiam kunigui išpažįsti nuodėmes?

— Senam ir jaunam — vienu žodžiu, koks tiktai 

priima.
— Ar išriša tave kunigas?
— Buvau kartą į vieno kunigo rankas papuolęs, 

kuris nenorėjo manęs išrišt, bet aš pasakiau: „Kad 
kunigas neišriši, tai daugiau nebeisiu išpažinties". 
Kunigas pasijuokė ir išrišo mane.

- Kaip atrodė tas kunigas?
- To, ponuli, nesistebėjau - juk man rūpėjo išri

šimas.

Asesorius, neperkalbėdamas čigono, tarė:

— O kad tu prapultum, čigon, su savo tikėjimu!
Čigonas atsakė:

— Taip, poniulis, prapuls, jei nepasigailėsi, geras 

čigonėlis iš tamstos rankos.

Pagaliau klausia asesorius čigono:

— Kam pavogei tą arklį?

— Dieve sergėk! — tarė čigonas.

— Na kaipgi, juk tave sugavo jojant.
— Aš tamstai pasakysiu, kaip tas buvo. Šį rytą 

anksti eidamas atradau tą arklį ant kelio ėdant. No
rėjau eit pro galvą - siekia kąst, ėjau pro uodegą - 
taikėsi spirt. Nebeįmanydamas ką bedaryt, norėjau 
peršokt, bet nepasisekė, tad palikau ant jo sėdėdamas.
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Taip pergandintas arklys ėmė bėgt. Aš, neturėdamas 
už ko nuturėt, leidau jam lėkt. Manbejojant, pasivijo 
tas žmogus, mane sugavo ir atvedė pas tamstą. Regi 
dabar tamsta, kas čia per vagystė.

Tai girdėdami žmonės pradėjo juoktis, o ase
sorius liepė čigoną uždaryti.

Konstantinavas (Vaškai) — Antanas Juozapavičius

46.

Vieną kartą išėjo moteriškė pjaut ir išsinešė ąsotį 
pieno. Metas buvo šiltas. Moteriškė pastatė ąsotį su 
pienu krūmuose, kad pienas nesušiltų.

Pasitaikė pagal tuos krūmus bėgt lapei, o ji nuo 
kaitros labai norėjo gert. Užuodė pieną ir, įkišus į 
ąsotį savo galvą, išlakė. O moteriškė, užimta pjovimu, 
nematė, kas dedas. Lapė įkišt lengvai įkišo galvą į 
ąsotį, o ištraukt iš ąsočio nebegali: ir šiaip kraipo 
galvą, ir taip, bet ištraukt negali, — ir aukštyn kelia, ir 
žemyn nulenkia... Matydama, kad nieko negelbsti, 
pradėjo prašyt ąsočio geruoju:

- Paleisk, ąsotėl, gana jau pasižaidėm, aš dau
giau laiko neturiu.

Bet visos lapės išmonės perniek — ąsotis kaip 
neleido, taip ir neleidžia. Lapė nedurna — ji sako 
ąsočiui:

— Na, palauk, aš tave prigirdysiu, kad tu manęs 
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neatleidi!
Nubėgo į upelį ir prigirdė ąsotį. Ąsotis iš teisybės 

prigėrė, bet, prisisėmęs vandenio, nutraukė į gilumą 
ir prigirdė lapę.

Joniškėlis — Antanas Stapulionis

47.

Vienas turtingas ūkininkas turėjo keletą arklių 
ir visus gerai liuobė. Visi buvo gražūs, bet vienas iš 
jų buvo už visus gražesnis, dėl to ūkininkas jį la
biausiai mylėjo ir geriau liuobė, nes tas buvo už kitus 
lengvesnis ir smarkesnis pavažiuot arba pajot.

Bet ūkininkas neilgai važinėjo su tuo gražiu 
arkliu. Nakties laike, kada ūkininkas ir visa jo šei
myna ramiai miegojo, atėjo vagis ir pavogė iš kūtės 
tą gražųjį arklį. Ūkininkas tris dienas ieškojo savo 
gyvulio, bet negalėjo atrast.

Už trijų dienų jis nuvažiavo į miestą, į turgų kito 
arklio pirkt. Bevaikštinėdamas pamatė tarp kitų ant 
turgaus atvestų arklių savo mylimąjį gyvulį. Nie
ko netrukus ūkininkas nusitvėrė tam arkliui už 

pavadžio ir tarė:
— Tas arklys mano; trečia diena, kai man jį iš kū

tės pavogė.
Tas žmogus, kuris tą arklį į turgų atvedė,
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atsakė:

— Mielasis, tamsta šiuo kartu neteisingai už
sipuolė tas arklys jau antri metai pas mane. Tams
tos arklys gali tiktai būt šiam lygus.

Tada ūkininkas greitai uždengė su rankom 

arklio abidvi akis ir tarė:

— Kad tamsta jau seniai turi tą arklį, tai pasakyk, 
katra akim jis nemato?

Vagis negalėjo tylėt, turėjo ką nors atsakyt. Dėl 
to, norėdamas pasirodyt nekaltas, tarė:

— Kaire akim jis nemato.

- Neteisybė, — atsiliepė ūkininkas, — kairė akis 
jam suvis sveika.

— Ak ne, ne, — atsiliepė vagis, — aš apsirikau: 

dešine akim jis nemato.

— Tas arklys suvis neaklas! — suriko ūkininkas. - 
Pažiūrėk, jam abidvi akys visai sveikos.

Vagiui nebebuvo ko sakyt. Jis buvo suimtas ir 

nubaustas. O ūkininkas savo arklį atsiėmė ir vėl 

važinėjo kaip pirma.
Joniškėlis — Juozapas Genys
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pasaka/

Vieną kartą medžioklis, eidamas pagal mišką, 
pamatė ant šakos tupint vanagą be plunksnų ir, 
atlaužęs gaiduką, nusitaikė šaut, bet vanagas pra
kalbėjo žmogiškai:

— Nešauk, bet parnešk namo ir penėk jaučio 
mėsa, o paskui aš tau atsilyginsiu.

Medžioklis parnešė namo ir penėjo. Iš pradžios 
po pusę, paskui po visą, o galop ir po du jaučiu 
vanagas sulesdavo. Kai jau ataugo plunksnos, tai 
pasiprašė, kad išleistų pamėgint, ar galės gerai lėkt. 
Po kelių dienų sugrįžo ir dar liepė penkias dienas 
penėt. Paskui vanagas liepė medžiokliui sėst jam 
ant kūbrio [nugaros], ir išlėkė. Prilėkė jie dvarą, ku
riame, pasakė vanagas, gyvena jo sesuo. Jis paliko 
obely sode, o medžiokliui liepė įeit į vidų kelio 
pasiklaust.

— Ir kai sesuo pradės klausinėt, ar nematei tokio 
ir tokio, tai sakyk: „Mačiau", — ir prižadėk mane 
parodyt, jei duos tą obuolį, kur ant stalo yra.

Taip ir padarė. Kai įėjusio pradėjo klausinėt, 
ar nematė jos brolio, tai jis prižadėjo parodyt, bet 
pirma prašė duot obuolį. Sesuo visokių obuolių 
siūlė, ir kai tas neėmė, tai ji pririnko panašų ir 
padavė. Įėjęs vanagas pažino, kad ne tas obuolys, ir, 
nesisveikinęs su seseria, rūsčiai pasakė, kad duotų 
tikrąjį obuolį.
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Lekia jie vėl. Prilėkė kitą dvarą, kuriam gyveno 
kita jo sesuva. Atsigręžę atgal, pamatė, kad anas 
dvaras dega, — nes Dievas nubaudė. Čia taip pat 

vanagas paliko sode, o medžioklis, įėjęs pasiklaust 
kelio, pradėjo kalbėt su jo seseria. Ta ir ėmė klausinėt, 
ar nematė tokio ir tokio. Jis prižadėjo parodyt, jei jam 
duotų veidrodį, kur ant stalo stovi. Ji niekaip nenorėjo 
duot to, bet pririnkus panašų davė. Vanagas, įėjęs ir 
pamatęs, kad ir ta apgavo, pats paėmęs padavė ir, 
nepasakęs sudiev, išlėkė.

Prilėkė vėl dvarą, kur jo motina gyveno. Vanagas 
paliko sode, o jam liepė įeit.

— Ir jei klaus, tai prižadėk parodyt, jei duos 
spintelę, kuri bus kertėj.

Įėjo ir, kai močia pradėjo klausinėt apie savo 
sūnų ir kai medžioklis prižadėjo parodyt, jei duos tą 
spintelę, tai močia tuoj padavė noriai. Įėjo ir vanagas 
ir ėmė sveikint savo močią.

Pabuvęs keletą dienų, medžioklis prašos namo. 
Vanagas liepė sėst jam ant kūbrio ir išlėkė. Kai per
nešė jį per marias, tai pasakė:

— Aš dabar grįšiu namo, o tu irgi — namo. 
Obuolys tas toks, kad kai sukalbėsi vieną „Sveika, 
Marija", tai tris mylias nušoksi. Veidrodį parnešęs 
pastatyk ant stalo. O į spintelę nežiūrėk.

Ir persiskyrė. Nušokus jau gerai toli, jam už
sinorėjo pažiūrėt tos spintelės. Bet kai tik atidarė, tuoj 
pradėjo verstis kariuomenė ir ėmė šaudyt, verst 
gryteles, kur buvo netoli. Šit atlekia velnias ir sako:
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— Kam tu mane daužai?
Medžioklis nusigandęs ėmė dejuot, kad negali 

suvaryt. Anas sako:
— Jei atiduosi man, ką namie nepalikai, tai aš tau 

suvarysiu.
Medžioklis pagalvojo pagalvojo ir prižadėjo. 

Velnias uždarė spintelę, ir visa kariuomenė suėjo.
Bet kai medžioklis parėjo namo, sutiko jį vaikas, 

kurį jis anam pažadėjo, nes jam išėjus jis gimė. 
Medžioklis persigando ir ilgai vis nuliūdęs buvo. 
Veidrodį padėjo ant stalo, ir tuoj pasidarė gražiausi 
rūmai.

Vieną kartą sūnus paklausė, ko tėvas taip liūd
nas. Tas nenorėjo dar sakyt, bet sūnus tarė:

- Žinau, nes pažadėjai mane. Bet nebijok, tėtuš!

Karalius atsiuntė tarną sakyt (nes netoli buvo 
karaliaus rūmai), kad medžioklis išeitų iš savo rū
mų. Bet jis neklausė. Kai neklausė ir ministro paties, 
tai karalius atėjo su kariuomene. Tik pradėjo šaudyt 
karaliaus kariuomenė — jis atidarė spintelę, ir iš ten 
išėjusi kariuomenė taip ėmė duot anai kariuomenei, 
kad tuoj karalius pradėjo prašyt taikos. Kai susitaikė, 
tai karalius prašė:

— Tegul tavo sūnus veda mano dukterį, ir tada 
mes nieko nebijosim.

Bet sužinojęs, kad jis pažadėtas velniui, patarė 
nueit ten su savo kariuomene. Taip ir padarė. Tik
tai pradėjo kareiviai šaudyt, kaip atlėkė anas, 
sakydamas, kad perstotų. O medžioklio sūnus liepė 
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sidabrinėm kulkom šaudyt, kad greičiau atneštų jo 
metrikus, kur įrašytas pažadėjimas. Velnias, ne
galėjęs kęst, pristatė metrikus.

Po kelių savaičių buvo atšoktos medžiokliu- 
ko vestuvės su karalaite. Nuo to laiko laimingai 
gyveno. Ir aš ten buvau, midų vyną gėriau, per barz
dą varvėjo, burnoj neturėjau.

Joniškėlis —Antanas Bizauskas

VI/

Kitais kartais prie tėvo gyveno dvylika sūnų, iš 
tų vienas durnas buvo. Turėjo jie sodą ir tam sode — 
obelį su aukso obuoliais. Nuo vieno laiko pradėjo 
kasnakt nykt po vieną obuolį. Liepė eit saugot. Pirmą 
naktį nuėjo vyresnysai. Per visą naktį nemiegojo, iš 
ryto kiek nusnūdo, ir tuosyk prapuolė obuolys. Ant
rą naktį kitas brolis nuėjo, bet ir iš to pavogė. Prašos 
durnius leist saugot, — jo nenori leist. Pagaliau iš
leidžia. Jis nusinešė pagalvę, kailinius ir atsigulė. 
Anksti rytą pabudo ir vaikščioja po sodą. Pamatė — 
atlekia paukštė kone kaip kumelė didumo. Tiktai 
ji norėjo nuskint obuolį, kaip durnius capt už uode
gos ir nebepaleidžia. Paukštė pakėlė jį penkiolika 
stuomenų, ir kai išsipešė plunksnos, už kurių buvo 
įsitvėręs, tai durnius nukrito. Durnius padėjo tėvui, 
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kuris dar tebemiegojo, vieną plunksną po galva, o 
kitą — gale kojų. Nuo to plunksnų didelio šviesumo 
tėvas atbudo iš miegų ir klausė, kas čia yra. Durnius 
apsakė viską, kas atsitiko.

Reikia eit dabar jiem tokios paukštės ieškot, 
kaip tos plunksnos. Broliai pasiėmė kur geresnius 
arklius, o durniui paliko blogutė kumelėlė.

Išjojęs ant lauko, durnius sutiko vilką ir klausia, 
ar nematė tokios paukštės. Mato, kad vilkas alka
nas, — nusėdęs atidavė jam savo kumelėlę. Dabar pa
sakė vilkas:

— Eik, eik po tiesumai ir pamatysi kairėj pusėj 
dvarą.

Davė jam vilkas tabokinę ir skarelę. Liepė sar
gams, saugantiems paukštę, uždavus tabokos, pa- 
šluostyt nosį su ta skarele, tai jie sumigs.

— Ir tu, perėjęs kelis kambarius, pamatysi tą 
paukštį ir narvą. Paukštė - graži, o narvas dar gra
žesnis. Jei paukštę imsi, tai narvą palik.

Nuėjo durnius į dvarą ir kai sargam, uždavęs 
tabokos, pašluostė nosis, tai jie kaip negyvi sumigo. 
Perėjęs kelis kambarius, pamatė paukštę ir narvą. 
Paukštė graži ir narvas gražus. Jis galvoja: ką imt? 
Galiausiai pasiėmė ir paukštę, ir narvą ir norėjo išlėkt. 
Bet pabudo sargai ir nuvedė pas poną. Palaikė tenai 
tris dienas ir, pamatę, kad durnas, išlupo ir išvarė.

Durnius atėjo pas vilką ir verkia.
- Aš sakiau, kad taip bus, — sako vilkas. — Ko 

neklausei? Dabar eik vėl ten pat ir, kai sargai sumigs 
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įėjęs pamatysi paukštę, narvą ir arkliuką. Jei imsi 
paukštę su narvu, tai neimk arkliuko, o jei arkliuką 
imsi, tai paukštės su narvu neimk: bus dar blogiau.

Durnius nuėjęs taip padarė, kaip sakė vilkas, — 
pamatė arkliuką ir paukštę su narvu. Ir tas miela 
būtų imti, ir tas miela. Jis mano: „Dabar būsiu raitas, 
tai jau niekas nenutvers". Užsėdo ant arkliuko, pa
siėmė paukštę ir narvą ir — lėkt! Bet sargai pakilo, 
nutvėrė ir nuvedė pas poną. Savaitę palaikę, išlupo, 
prisakė, kad daugiau nebeitų, ir išvarė.

Durnius atėjo pas vilką ir verkia. Vilkas išlojojo 
durnių ir liepė vėl eit.

— Ir jei, — sako, — imsi paukštę, narvą ir arkliuką, 
tai neimk panelės, kuri ten bus. O jei ją imsi, tai tų 
visų neimk.

Nuėjo durnius ir, kai sumigo sargai, įėjo į tą 
kambarį, kur buvo paukštė, narvas, arkliukas ir 
panelė. Durnius vėl apgedo iš tos grožybės: ir tą, ir tą 
gaila palikt. Užmiršo vėl apie gresiančią nelaimę. 
Pasiėmė viską ir, užsėdęs ant arkliuko, norėjo išlėkt, 
bet sargai pabudę pavijo ir nutvėrė. Nuvedė vėl pas 
poną. Ponas liepė išlupt ir uždaryt. Bet kai pamatė, 
kad durnas ir nieko išgaut negalima, liepė išvaryt.

Eina durnius pas vilką verkdamas
— Na, — sako vilkas, — dabar tu čia palauk — eisiu 

aš pats.
Nubėgo vilkas į dvarą — ir durnius greit pamatė, 

kad atneša viską. Padavė ir liepė jam jot namo kuo 
greičiau.
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Nujojo durnius gerai toli ir jau buvo priilsęs, tai 
nulipo pasilsėt ir užsnūdo. Tuokart užjojo jo broliai. 
Nukirto jam galvą, o paukštę, narvą, arkliuką ir 
panelę pasiėmė, parlėkė namo.

Po kelių dienų atranda durnių vilkas be gal
vos. „Ką jam daryt? — galvoja. — Gaila durnelio..."

Nubėgo pas kumelės grobus, kur dar buvo likę, 
įlindo ir laukia. Šit atlekia juodvarnis su vaikais lest 

dvėselienos. Tik capt vilkas ir nutvėrė vieną juod- 
vamiuką. Juodvarnis - prašyt, kad neėstų paleistų. 
O vilkas sako:

— Jei atneši gyvojo ir gyjančio vandenio, tai 
paleisiu.

Trečią dieną juodvarnis atlėkė su dviem bu
teliais, pasikabinęs po sparnais. Paėmęs vandenį ir 
atidavęs juodvarniuką, nuėjo pas durniaus kūną. 
Užpylė pirma gyjančio, paskui gyvojo vandenio, 
padarė sveiką.

Durnius, padėkojęs vilkui, gavęs iš jo muziką ir 
gerą patarimą, parėjo namo. O čia jau — vyresniojo 
brolio vestuvės su ta panele. Taip durnius tylom 
užlipo ant gryčios ir užgrojo, bet taip, kad namai 
sudrebėjo. Paskui nulipo. Pasveikino tėvą ir apsakė 
jam viską, kaip buvo. Paskui ėmė kalbėt su panele ir 
parodė jos žiedą, kurį ji jam buvo davusi. Panelė 
pažino savo išvaduotoją. Juodu susituokė. Tuos 
brolius, kurie jam galvą buvo nukirtę, išvarė laukan, 
o jis paliko šeimininku.

Joniškėlis-Antanas Bizauskas
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Vienas žmogus turėjo sūnų, ir tas papuolė į ka
riuomenę. Kai atitarnavo, leisdamas namo karalius 
davė jam tris muštinius už tai, kad ištikimai tarna
vo. Eidamas namolio, sutiko jis ubagą. Tas ubagas 
pradėjo prašyt išmaldos. Jis išėmė vieną muštinį ir 
padavė ubagui. Toliau paėjęs, sutiko jis antrą ubagą. 
Ir tas taip pat prašė išmaldos. Išėmė jis antrą muštinį, 
taip pat atidavė antram ubagui. Vėl toliau paėjęs, 
sutiko trečią ubagą. Ir tas taip pat prašė išmaldos. Jis 
išėmė trečią muštinį ir atidavė ubagui. Paėjęs truputį, 
sutiko ketvirtą ubagą. Ir tas taip pat prašė išmaldos. 
Taip jis galvoja sau, ką čia reiks jam duot. Pagalvojęs 
davė jam tabokos pypkę.

Paėjęs nedaugei, sutiko jis poną Dievą su šventu 
Petru. Taip Dievas klausia kareivio:

— Ko tu nori už pirmą muštinį?
Jis atsako:
- Kad, ką norėčiau, pergalėčiau.
Ir davėjam ponas Dievas lazdą. O šventas Petras 

kumš, kumš jam į pašonę:
— Prašyk dangaus.
O kareivis atsako:
- Eik tu sau — kur aš dėsiu tokį didelį dangų?!
Vėl kiek paėjęs, sutiko jis poną Dievą su šventu 

Petru. Ir klausia jo Dievas:
- Ko tu norėtum už antrą muštinį?
Jis atsako:
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— Kad ko norėčiau valgyt ir gert, kad būtų.
Taip davė jam Dievas maišelį ir staltiesę: kai jis 

tą staltiesę pasilies, tai jam bus visa ko valgyt ir gert. 
O šventas Petras vėl taip pat liepia prašyt dangaus. 
Ir kareivis taip pat atsako:

— Eik — kur aš dėsiu tokį didelį dangų?!
Toliau paėjęs, sutiko vėl Dievą su Petru. Dievas 

klausė:
— Ko tu nori už trečią muštinį?
Jis atsakė:
— Kad man būtų graži pypkė, tabokos kapšiukas 

ir degtukų.
Ir vėl taip pat šventas Petras pakumščiuoja, kad 

prašytų dangaus. O jis vis atsako:
— Kur aš dėsiu tokį didelį dangų?!
Paėjęs vėl sutiko poną Dievą su šventu Petru. Ir 

klausia jo Dievas:
— Ko tu norėtum už tabokos pypkę?
Jis atsakė:
— Kad man būtų gražios drapanos.
O šventas Petras vis jam kumščiuoja į pašonę, 

kad prašytų dangaus. O jis atsakė:
— Kur aš dėsiu dangų?!
Taip jis eina toliau ir užėjo į vieną dvarą. Ir 

pasiprašė nakvynės. To dvaro ponas sako:
- Kad mes negalim tame dvare gyvent, ir mes 

išvažiuojam kitur gyvent.
O tas kareivis atsakė:
- Kai aš septynerius metus tam dvare išgy

vensiu, po to ir tamstos galėsit gyvent.
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Ir liepė, kad jam nukaltų septynias geležines 
lazdas. Taip jis vakare perėjo per vieną, per kitą 
kambarį, įėjo į trečią, pavalgė ir atsigulė. Kiek pagu
lėjęs, išgirdo, kad pirmam kambary kas ten draskos. 
Jis atsikėlė, pasiėmė savo lazdas ir nuėjo pažiūrėt, 
kas tenai daros. Ir rado velnius draskantis. Taip jis 
visus suvarė į savo maišelį, kurį jam Dievas davė. 
Rytą išleisdamas taip mušė su savo lazdom velnius, 
kad visas septynias lazdas sutrupino bemušdamas.

Išgyvenęs septynerius metus, liepė atsikelt 
ponams gyvent. Ponai tą kareivį apdovanojo do
vanomis ir prižadėjo laikyt pas save lig mirties. 
Bet tas kareivis neilgai gyveno, po metų numirė.

Po mirties eina jis į dangų. Priėjęs prie dangaus 
vartų, rado šventą Petrą su raktais. Jis prašąs, kad 
leistų į dangų. O šventas Petras atsakė:

- Kodėl tu manęs neklausei, kai siūliau dangų?
Prašo po to, kad įleistų pas Dievą pasikalbėt. Ir 

Dievas jo nepriima, liepia eit į pragarą. Matydamas, 
kad į dangų nepriima, eina į pragarą. Nuėjęs rado 
tuos pačius velnius, kuriuos jis mušė su lazdom. Jis 
prašos, kad priimtų jį pragaran. Velniai pažinę jį, 
kad jis juos mušė, — ir tie nepriima. Taip jis, ma
tydamas, kad ir pragare nepriima, prašo, kad jam 
leistų putas nusigraibyt nuo katilų. Tie velniai labai 
noriai leido. Dėl to jis prašė putų, kad žinojo: tos putos 
pavirs į sielas. Kai išėjo iš pragaro, tai tuojau tos putos 
pavirto į sielas, su jomis kareivis nuėjo pas Dievą. 
Už tą Dievas priėmė į dangų, kad išgelbėjo tiek sielų.

Joniškėlis —Jurgis Misevičius
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Kitais kartais gyveno labai turtingas ponas, o 
sykiu ir labai šykštus. Pas jį tarnavo liokajus Petras, 
pravadintas kariauninku, ilgus metus. Jam ponas 
nemokėjo nė jokios algos. Ištarnavęs keletą metų, 
mato, kad iš jo pastangų nebus nieko gero, — eina 
prašyt, kad jam duotų nors kelis grašius. Ponas, 
negalėdamas prašiko atsikalbėt, duoda jam nudvė
susią kumelę. Na, Petras ir už tą padėkojo ir išjojo į 
pasaulį.

Apie prievakarę prijojo dvarą. Ten jis norėjo 
pergulėt. Vos jis pribaigė jot prie dvaro, tuoj jį su
sitiko pana. Išbėgus iš kiemo, pasveikino Petrą ir 
sako:

— Išgelbėk mane iš to dvaro, nes aš esmu čionai 
prakeikta.

Petras apsiėmė tą padaryt. Pana prisakė, kas 
bus ir kiek bus velnių:

— Ir kada kiekvienas prašys tavęs leisti kur nors 
prisiglaust, tu nieko nesakyk, tiktai, kai nusibos, 
sakyk jiems: „Muškit galvas į žemę", - tuoj anie visi 
prapuls.

Petras atsisėdo kambary ir laukia. Vidunaktį pra
dėjo rinktis iš visų pusių velniai ir kiekvienas prašėsi 
prisiglaust. O jis sėdi drąsiai, nieko nebijodamas. Bet 
neilgai buvo jam malonu klausyt, ir, atsiminęs panos 
žodžius, sako:
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— Muškit galvas į žemę!
Ir tuokart prapuolė visi velniai. Tuoj atėjo pana, 

padėkojo jam ir prašė su karšta širdžia, kad jis jotų 
išgelbėt taipogi antrosios seseres, tokiam gi dvare 
gyvenančios. Petras sutiko, sėdo ant arklio ir, pasakęs 
sudiev, išjojo. Už kelių dienų prijojo dvarą, kuriam 
gyveno antroji sesuo. Taip pat išbėgo ji pasitikt Pet
ro ir prašo išgelbėt tuo pačiu būdu.

— Tiktai sunkiau bus dabar, — sakė ji.
Jis nepaliovęs atsisėdo ir laukė ateinančios 

baisybės. Netrukus prigriuvo pilna gryčia nela
bųjų. Jie visaip maitojo, pirštais badydami ir pra
šydami leist prisiglaust. Bet kai jie atsibodo, Petras 

tarė:
— Muškit galvas į žemę — tą aš jums leidžiu!
Su tais žodžiais tuoj visi jie išnyko. Rytą atsibudo 

pana, padėkojo ir meldė jį, kad ir trečią seserį iš
gelbėtų. Petras, truputį pagalvojęs, apsiėmė iš
gelbėt.

Kelias dienas praleidęs, atvyko jis ir į trečią dva
rą pas trečią seserį. Paprašytas panos, atsisėdo vie
nam kambary, užsidarė duris ir laukia. Netrukus vi
dunaktį prigriuvo neišpasakyta baisybė nelabųjų ir 
tuoj pradėjo žnaibyt jo kūną, prašydami leist pri
siglaust kur nors. Petras mano, kad jau jie jam pa
darys gyvenimo galą. Na, atsimena tuos žodžius:

— Muškit galvas į žemę!
Kai tik ištarė, tuoj visi jie pranyko, o jų vietoj 

atsirado trys išgelbėtosios panos. Jos dėkojo Petrui 
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ir davė dovanų. Pirmutinė dovanojo kepurę, kuri 
padaro žmogų nematomą, kai ją užsideda, antroji - 
kilimą, kuris visur nuneša, kur tik pagalvoji, trečio
ji — kardą, su kuriuo galima, kad nori, užmušt vienu 
pasukimu dešimtis žmonių. Na, bėda buvo jam 
dabar su tais ginklais, kad negalėjo nė vieno pakelt 
iš jų. Todėl kiekviena pana davė jam po taurę vy
no, kuris jam sveikatą taip sustiprino, kad jis išgė
ręs juos kaip plunksnas kilojo. Po to, atsisveikinęs 
su panomis, išjojo toliau į pasaulį.

Kai Petrui nusibodo jodinėt, apsiėmė tarnaut 
pas vieną karalių už vežėją. Bet neilgai tarnavo vežė
ju tenai, nes ne po ilgo laiko karalius pradėjo kariaut 
su kaimynu savo. Petras, norėdamas savo jėgas iš
mėgint, prašė savo karaliaus, kad duotų jam šešis 
šimtus kareivių, ir apsiėmė su jais laimėt karą. Ka
ralius juokdamasis prižadėjo duot.

— O kad laimėsi, — sakė karalius, — tai gausi iš 
manęs ir pusę karalystės.

Petras išsivedė jam atiduotus kareivius į karą 
prieš savo priešininką. Pamatęs priešus, puolė kaip 
liūtas, užsidėjęs savo stebuklingą kepurę, kardą 
pasiėmęs rankon, o kilimą pasitiesęs ant arklio. Ir 
lig vakaro nukapojo visiems priešams galvas.

Karalius, išgirdęs tą, labai apsidžiaugė. At
silygindamas paskyrė pusę karalystės ir išdavė sa
vo dukterį jam. Ir aš ten buvau...

Pasvalys — Kazimieras Žagrakalys
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52. ^uūąą' daug/ tuūnb,

n&ia/

Vienas žmogus turėjo nedidelę žemelę, kuri 
priklausė kokiam ten ponui. Na, jis stengės kaip nors 
tą žemelę iš to pono atpirkt, bet neturėjo tiek pini

gų. Pasiskolint irgi negalėjo gaut. Taip jis, nebe
žinodamas, ką daryt, sumanė išsimokyt medžioti. 
Nusipirko šautuvą dvivamzdį, pradėjo vaikščiot po 
mišką ir ieškot žvėrių arba paukščių kokių. Bet, 
nepripratęs medžioti, negalėjo nieko pritykot nušaut. 

Ir taip veltui praėjo jam ištisi metai besistengiant ir 

besivalkiojant po miškus ir krūmus. Kiek jis naktų 
be miego perleido, o dieną vėl reikia prie darbo stot. 
Ogi parakui vėl kokius šešis rublius išeikvojo, nes, 
dar nemokėdamas šaudyt, daug kartų pinigus vėjais 
išleido.

Matydamas, kad iš to nieko nebus pelno, 
greičiau gali būti nuostolis, pradėjo prašyt vieno 
medžiotojo, kuris gerai ruošė šaudyt žvėrių ir 
priviliot paukščių, kad ir jį išmokytų taip pat. Anas 
apsiėmė išmokyt, bet už tą reikalavo trijų dešimčių 
rublių. Tas medžiotojas, kuris apsiėmė mokyt, ne 
iš savo gudrumo mokėjo gerai šaudyt, bet su piktos 
dvasios pagalba. O tas šeimininkas geras žmogus 
buvo, bet, norėdamas iš to pelno turėt, priėmė iš jo 
visokių piktų pamokymų ir klastų. Kai tik išmoko 
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to, nebereikė jau jam mokytis šaudyt. Taip pradėjo 
pinigų daugiau užsidirbt ir greitai surinko tiek, kiek 
ponas reikalavo už žemę. Nusipirko žemę be jokios 
skolos ir tada, palikęs savižemiu, pats nieko nedirbo, 
kaip tik medžiojo. Ar jam šventa, ar šiokia diena, 
užsideda sau šautuvą ant pečių ir eina švilpau
damas. Labai greitai jis, taip gyvendamas, praturtėjo 
ir po kiek metų tapo didžiu turtuoliu. Teisybė, 
gyveno turtingai, gražiai šiam pasauly, bet neži
nom, kas jam stojos anam pasauly, nes jis negra
žiai mirė. Didžius turtus susikrovęs, taip juos nu
mylėjo ir širdį padėjo juose, jog nėjo nei medžiot, 
nei lauke dirbt, nei šventą dieną bažnyčion, bet tik 
sėdėdavo prie pinigų. Senatvėje vėl labiau pradėjo 
rūpintis, kur jam bus padėt tie pinigai atėjus mir
čiai. Po keleto metų sunegalavo vargšas šiek tiek ir 
iš baimės, kad kas pinigų nepavogtų, prisipylė pil
ną lovą ir atsigulė ant viršaus. Rytą sekmadienį 
atrado jį žmona jau šaltu kūnu gulint ant pinigų. 
Pilna gerklė sidabrinių rublių prikimšta, teipogi au
sys prikaišiotos, o akys aukštyn išvirtę kaip jaučio 
mauroj ančio.

Toks buvo to šeimininko, prie turtų prisirišusio, 
galas.

Pušalotas — Juozapas Čerkeliauskas
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53. &Ąpi& ueluią ui/ žmcMįų/,

s&įusius/us/ pu&e&

Velnias su žmogum sėjo ropes iš pusės. Ir 
išsiderėjo žmogus, kad jam tik ta pusė būtų, kuri yra 
žemėse, o kas viršuj žemės išaugs, tai velnio bus. Kai 
užaugo ropės, žmogus nudraskė lapus ir atidavė 
velniui, o jam paliko visos ropės.

Kitais metais velnias manė, kad jis bus gudres
nis už tą žmogų: kai sėjo rugius, išsiderėjo, kad jam 
būtų, kas tik atliks žemėse. Kai priėjo rugiapjūtis, 
žmogus nusipjovė sau rugius, o velniui paliko tik 

rugienos.
Velnias suko sau galvą: negi žmogus už jį pro

tingesnis ir galingesnis? Sumanė išbandyti. Uždavė 
žmogui darbą — pasakė:

— Katras mes aukščiau išmesim akmenėlį?

Velnias paėmė akmenėlį ir išmetė taip aukštai, 
kad vos už trijų valandų akmenėlis nukrito. O tas 
žmogus pagavęs vieversėlį paleido iš rankų — tas 
vieversėlis ir nulėkė sau.

— Matai, — sako, — mano akmenėlis visiškai ne
beini krinta.

Vėl velnias sako:
- Katras greičiau pabėgsim?

O žmogus pasakė velniui:
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— Tai kuo gi tu su manim pasilyginsi, kad su ma
no sūnum, kuris tik vienų metų tėra, kartu negalėsi 
pabėgt!

Žmogus pagavęs kiškį paleido — tas kiškis ir 

nulėkė sau, nieko nelaukęs. Dar velnias suriko:

— Palauk, palauk — susilyginsim, kartu pradėsim 

bėgt!

Kas čia tau lauks! Kiškis dar greičiau pradėjo 
lėkt. Taip velnias ir nebepasivijo kiškio.

Tada velnias galvoja sau: „Kas čia gali būt, kad 
tas žmogus vis mane pergali?" Ir uždavė jis vėl 
darbo:

— Katras greičiau apnešim arklį aplink šitą stirtą 

rugių?

Tas žmogus sutiko ir tam darbui. Velnias pa
ėmė arklį, užsidėjo ant pečių — vos tik apnešė kelis 
kartus aplink stirtą. Žmogus pasakė:

— Tai kad tu prieš mane nė piemenies nevertas! 
Tu vos tik apnešei tą arklį ant pečių užsidėjęs, o aš, 
žiūrėk, įsidėjęs tarp kojų greičiau apnešiu!

Žmogus užsėdo ant arklio ir aplėkė kelis kartus 

aplink stirtą.

Tada velnias patikėjo, kad tas žmogus už jį 
stipresnis, ir išnyko su didele sarmata.

Pušalotas—Juozapas Šidagys
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Vienas karalaitis, vardu Jonas, labai norėjo ke
liaut po pasaulį ir prisispyręs prašė, kad tėvas leistų. 
Bet tėvas be dvidešimties metų neleido. O kai 
karalaičiui suėjo dvidešimt metų, tėvai palaimino 
jį didelei kelionei ir dėl draugės davė jam tarną. Ka
ralaitis, pasakęs tėvam sudiev, išjojo.

Keletą mylių pajojęs nuo tėvo dvaro, pamatė 
erelį, gaudantį gulbę. Karalaitis nusikabino šautuvą 
nuo pečių ir prisitaikęs nušovė erelį. O gulbė, pali
kus gyva, prakalbo:

- Dėkui, drauguži, kad mane išgelbėjai nuo 
burtininko, kuris, pasivertęs ereliu, norėjo mane 
nutvert. Juk ir aš esmu Neregimo riterio duktė, į gulbę 
paversta. Mano tėvas tamstai atmokės už tai, tiktai 
prireikus pašauk tais žodžiais: „Riteri Neregimas, 
atvyk man padėti!" O jis tuoj atvyks ir, ko reikalausi, 
padarys.

Pasakiusi tuos žodžius, gulbė pranyko, o ka
ralaitis nujojo savo keliu. Ilgą laiką jodinėdamas po 
pasaulį, prijojo didelę dykynę. Nieko nepaisydamas, 
jojo vis gilyn. Visą dieną jodinėdamas po dykynę, 
karalaitis pašinorėj o gert. Vandenio niekur nema
tyt, nes vis slėneliai sausi, išdžiūvę buvo ir tik gi
liose duobelėse buvo drėgnos žemės, bet vandenio 
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anė lašelio. Ilgą laiką ieškodamas vandenio, atrado 
karalaitis labai gilų šulnį ir, pašaukęs savo tarną, 
liepė jam lipt į šulnį pasemt vandenio. Bet tarnas 
atsakė:

- Kad aš įlipsiu, tamsta negalėsi manęs ištraukt. 

Geriau lipk tamsta, tai aš tamstą ištrauksiu.

Karalaitis paklausė tarno žodžių, įsileido į šul
nį, atsigėrė ir, pasėmęs vandenio savo tarnui, pradė
jo judint virvę, kad trauktų jį iš šulnio. Tarnas jam 
atsakė:

— Karalaiti, tamsta nuo mažų dienų lig šiolei 
buvai didelėj laisvėj, o aš vis vargau. Būk dabar tams
ta man tarnu, o aš tamstos vietoj būsiu karalaičiu. 
O kad ne, tai aš tamstą prigirdysiu.

Karalaitis pagalvojęs atsakė:

— Būsiu aš tau tarnu, tiktai ištrauk mane iš 
šulnio.

Tarnas, netikėdamas karalaičio žodžiu, įleido į 
šulnį popierių su pieštuku ir liepė parašyt tuos 
žodžius: „Šio rašto parodytojas yra tikras karalaitis, 

vardu Jonas, su tikru savo tarnu, kurį karalius dėl 
draugės davė". Tarnas žvilgterėjo į raštą, įsidėjo už 
ančio ir tada ištraukė karalaitį iš šulnio. Sumainė 
drapanom ir arkliais ir, užsėdę ant arklių, jojo vis 
tolyn per dykynę. Prijojo karaliaus dvarą. Vadi
namasis karalaitis įėjo į rūmus ir, pasveikinęs kara
lių, tarė:
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— Aš tokią didelę kelionę užsiėmiau tiktai dėl to, 
kad tamsta už manęs leistum savo dukterį, o jei 
neleisi, tai aš tuoj skelbiu karą.

— Mielasis, — atsakė karalius, — tamsta nežinai, 

kad aš esmu didelėj bėdoj: priešai sumušė mano 
kariuomenę ir dabar ieško iš manęs didelių mo
kesčių. Sumušk mano priešus, tai aš noriai leisiu už 
tamstos dukterį.

Netikras karalaitis prietemėlėj nuėjo į arklidę 

pas savo tarną ir meldžia, kad jis jotų įveikt ka
riuomenės, stovinčios už miesto. Tas apsivilko ri
teriškom drapanom, sėdo ant arklio ir, išjojęs iš mies
to, sušuko:

- Riteri Neregimas, atvyk padėti!

— Esmu čionai, — atsakė riteris, stovėdamas prie 

karalaičio šalies. — Dėkui, bičiuli, kad išvadavai mano 

dukterį iš burtininko - už tai aš dabar tamstai pa

dėsiu.

Pasakęs tuos žodžius, riteris padavė karalaičiui 

savo kalaviją, o jis paėmė karalaičio, ir tuoj prasidė

jo baisus karas. Priešų kareiviai krito kaip medžiai, 

ir per valandą visa kariuomenė buvo sumušta. 

Karalaitis, padėkojęs riteriui, jojo atgal į arklidę 

atsilsėt.

Karalaitė, kurią tėvas pažadėjo anam netikram 

karalaičiui, per visą naktį nemiegojo ir, priebuty 

stovėdama, viską matė ir girdėjo. Matė, kaip netikras 
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karalaitis savo tarną išjojant apvilko riteriškom 

drapanom ir parjojus nuvilko, ir girdėjo kalbant apie 

raštą, šulny parašytą, bet lig šiol tylėjo.

Rytojaus dieną netikras karalaitis, atėjęs pas 
karalių, pasakojo ir gyrėsi, kad jis sumušė visą priešų 
kariuomenę. Karalius iš džiaugsmo padavė jam 
ranką, prižadėjo jam pusę karalystės ir savo vie- 
naitinę dukterį. Karalaitė, girdėdama tokią kalbą, 
apkabinus atvedė tariamojo karalaičio tarną pas 
karalių ir tarė:

— Šviesiausias karaliau ir tėve, šitas yra mūsų 

gelbėtojas ir tikras karalaitis. O tas — šeima melagis 
ir tikro karalaičio skriaudėjas. Aš šiąnakt viską 

mačiau ir girdėjau. Tegul tas vadinamasis karalaitis 

parodo savo karalystės raštus!

Tas tuoj ištraukė iš ančio šulny parašytą raštą ir 
padavė karaliui. Karalius, paėmęs į savo rankas raštą, 
pradėjo balsu skaityt: „Šito rašto parodytojas — šelmis, 

melagis, Jono karalaičio, paversto tarnu, tarnas, kuris 
verkdamas prašo skaitytojo, kad tą šeimą ir žmonių 
apgaudinėtoją teisingai nubaustų. Raštas duotas 
šulny Jono karalaičio".

Tokius žodžius girdėdamas, netikras karalaitis 
puolė po karaliaus kojų ir prašė dovanot. O tikras 
karalaitis Jonas vedė karaliaus dukterį ir visą ka
ralystę paėmė.

Pušalotas—Mykolas Vederauskas
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Vienas turtingas šeimininkas numirdamas pa
skyrė savo sūnui visus turtus ir prisakė jam neuž
miršt vargšų, pavargėlių. Po tėvo mirties sūnus vedė 
žmoną ir, visa turėdamas, gražiai šeimininkavo. Bet 
paskiau pradėjo sielvartaut, kad negali išpildyt mi
rusio tėvo prisakymo, nes nežinojo, kas yra vargšai 
ir pavargėliai.

Taip vieną kartą galvodamas ir dejuodamas ėjo 
pagal upę ir, užčiupęs kišenėj keletą trupinėlių 

duonos, įmetė į vandenį, o žuvelės supuolę už kita 
kitos greitai prarijo. Tą pamatęs, šeimininkas pra- 
sidžiaugė, sakydamas:

— Na, dabar tai jau žinosiu, kas vargšai ir pa

vargėliai.

Linksmas parėjo namolio ir liepė iškept didelę 
duoną vargšams ir pavargėliams. Rytojaus dieną 
pasikinkė arklį ir, prisikrovęs pilnus ratus duonos, 
nuvažiavo pas upę. Įbridęs į vandenį, pradėjo mėtyt 
kąsniais duoną ir džiaugės matydamas, kaip žuvelės 
priplaukdamos ją gaudo.

Jam bežiūrint, priplaukė didelė žuvis ir, pa
gavusi jam už drapanų, prakalbo:

— Kas tau leido mano kariuomenę penėt?
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Šeimininkas persigandęs atsakė, jog tėvas 

numirdamas prisakė pavargėlių ir vargšų neuž
miršt.

— Tau tėvas sakė neužmiršt pavargėlių, tai yra 
vargšų žmonių, bet ne mano kariuomenę penėt. 
Tačiau aš nenoriu tavęs skriaust: sakyk, kokio tu 
atlyginimo už tą nori?

Šeimininkas, matydamas tokias keistenybes, 

prašo, kad galėtų suprast visokių žvėrių ir paukščių 
kalbą.

— Na, gerai, suprasi, - atsiliepė žuvis. - Bet 
niekam negalėsi pasakyt, nes kai tiktai nors vieną 
žodį kam pasakysi — tuoj numirsi.

Tuos žodžius pasakiusi, žuvis nuplaukė tolyn, 
o šeimininkas, parvažiavęs namo, džiaugės, kad su
žinojo, kas yra vargšai ir pavargėliai, ir stengės kaip 
įmanydamas jiems padėt.

Vieną vasaros vakarą šeimininkas su šeimininke 
nuėjo gult į trisienį [priestatą], kuris prie diendaržio 
buvo pristatytas. Geruos jau išvakariuos jautis pra
dėjo su ožiu kalbėt ir skųstis, kad bernas ardamas 
labai lupa ir perdien neduoda pasilsėt. Ožys atsakė:

— Rytoj apsirk, tai nebeims tavęs art, galėsi sau 
pasilsėt ir dar geriau gausi paėst.

Šeimininkas, supratęs jų kalbą, taip pradėjo 

juoktis, jog šeimininkė nepakentus klausia:
— Ko juokies?
— Tai man tokie juokai užėjo į galvą, — atsakė 

šeimininkas.
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Rytą berniokas, atbėgęs į trisienį [priestatą], sako:
— Kas bus, šeimininke, kad mano jautis ap

sirgo?
— Kad jautis serga, imk ožį, — atsakė jam šeimi

ninkas.
Berniokas paėmė ožį ir, pakinkęs į arklą, taip 

jam su botagu pylė, kad vilnos vertės, ir lig su
temstant neleido namo.

Šeimininkas, nesulaukdamas bernioko iš lauko, 

nuėjo į trisienį ir, atsiklaupęs prie lovos, poteriavo. 
Neilgai trukus parėjo ir berniokas. Ožys, įleistas į 
diendaržį pas jautį, nusipurtė ir sako:

- O kad tu surūgtum, kaip jis mane šiandie 
prilupo! Susimildamas, nebesirk tu rytoj, nes aš 
nebegaliu anė galvos pajudint.

Šeimininkas, girdėdamas ožio kalbą, ėmė balsu 
juoktis. Šeimininkė nubudus prispirtai klausia:

- Ko juokies?
Nebegalėdamas niekaip atsikalbėt nuo pačios, 

sako:
— Aš negaliu sakyt tų juokų, nes kad pasakysiu, 

tai tuoj reiks mirt.
— Kad ir mirsi, bet pasakyk, ko juokies, — atsakė 

pati.
Rytojaus dieną šeimininkas pradėjo ruoštis 

mirčiai. Suprašė visus gimines, kaimynus ir my
lėdamas prašė dovanot, jei gyvendamas kam kuo 
nusidėjo. Savo gyvuliam liepė duot gerai ėst ir neimt 
dirbti, vištom ir žąsim papylė miežių. Visi paukščiai 
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džiaugdamiesi lesė, tiktai žąsinas, stovėdamas ant 
vienos kojos, buvo liūdnas. Gaidys, pamatęs, kad žą
sinas stovi, klausė:

— Ko tu nelesi, ko toks nuliūdęs?
— Man gaila gero šeimininko, nes nežinia, koks 

kitas bus, gal nė lest neduos, — atsakė žąsinas.
Gaidys, pakraipęs galvą, sako:
— Kas kaltas, kad jis durnas! Aš turiu tris dešimtis 

pačių — suvaldau, o jis, turėdamas vieną, negali su
valdyt!

Šeimininkas, stovėdamas prie durų, išgirdo, kad 

gaidys teisybę kalba, paėmė gerą pirmagalį ir, pa
šaukęs pačią, davė, kol jai gana buvo, o išlupęs pa
sakė:

— Matai, širdel, ko aš juokiaus.

Pušalotas - Mykolas Vederauskas

šunus

Gyveno vienas karalius su savo moterim, ir 
jiem užgimė sūnus. Praminė jį Vėtros Sūnum — dėl 
to, kad jis taip augo greitai, jog per mėnesį užaugo 
kaip didžiausias vyras ir per dieną suvalgydavo 
po pūrą mėsos ir po pūdą duonos. Tėvas, maty
damas, kad jis taip daug suvalgo, o nieko gero ne
dirba, išvarė į mišką prinešt visam miestui malkų.
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Taip tas Vėtros Sūnus, nuėjęs į mišką, prisirovė 
ąžuolų su visom šaknim, sukabino vieną už kito ir 

parvilko į miestą. Ir tėvas už tą davė jam pakulinį 

rankšluostį.
Kitąkart karalius siunčia jį vėl prinešt iš upės 

vandenio visam miestui. Taip jis, nuėjęs pas upę, 
pradėjo pilt vandenį su laive taip, jog miestas pradėjo 
tvint. Tada karalius, bijodamas, kad neužtvintų 
miestas, ėmė prašyt jo, kad nustotų liet vandenį, ir 

dovanojo jam peiliuką.

Paskum, praleidęs dvejus metus, nusikalė 
geležinę lazdą dešimties birkavų ir išėjo į pasaulį. 

Išeidamas iš namų, įkišo peiliuką į sieną ir užkabino 
ant jo rankšluostį, o motinai savo pasakė:

— Kai tik pamatysi, kad iš peiliuko pradės bėgt 
kraujas, tai žinok, kad aš nebegyvas. Tada sėsk ant 
kalės, kurią turi, ir pasiimk rankšluostį, o ji tave nu

neš į tą vietą, kur aš gulėsiu. Paėmus tą rankšluostį, 

patrink man veidą, ir aš atgysiu.

Taip jis, atsisveikinęs su savo tėvais, išėjo į to
limą kraštą. Ir beeidamas priėjo labai didelį mišką. 
Eina per tą mišką ir atranda žmogų raunant medžius, 
o paskui, išakėjęs su pirštais žemę, jis sėja javus. 

Taip Vėtros Sūnus, priėjęs prie to žmogaus, pasakė 
„padėkdiev" ir pradėjo kalbėt su juo, prikalbinėt 

jį, kad eitų kartu į pasaulį. Tas žmogus paklausė 
Vėtros Sūnaus kalbos, ir susidėję abudu ėjo toliau. O 
to žmogaus vardas buvo Sėjikas.
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Taip eina jie abu. Beeidami priėjo upę. Ir žiūri, 
kad tos upės vidury stovi žmogus ir ant galvos turi 
malūną. Vėtros Sūnus jam ir tarė:

— Ko tu čia, žmogel, stovi? Verčiau eik su mum 
į pasaulį.

Tas žmogus pajudino galvą — malūnas nukrito, 
o jis priėjo prie jų. Traukė visi trys toliau. Vardas jam 
buvo duotas Vandenis.

Ir taip jie visi trys ėjo toliau ir priėjo vieną 
karalystę, kur gyveno toks žmogus, kad galėdavo 
pasiverst į akmenio kalną ir kai tik pamatydavo 
svetimą žmogų, tuoj užmušdavo. Jis, pamatęs juos, 
pasivertė į akmenio kalną ir norėjo užmušt, bet Vėt
ros Sūnus, pamatęs jį atlekiant, liepė Sėjikui suturėt. 
Bet tas negalėjo. Liepė Vandeniui - ir tas taipogi nie
ko nepadarė. Tada Vėtros Sūnus pats atrėmė kelį, ir 
akmenio kalnas sustojo. Jis, paėmęs savo geležinę 
lazdą, sudavė per tą kalną — kalnas persiskyrė į dvi 
puses, ir iš jo išlindo žmogus. Taip jie prikalbėjo tą 
žmogų, kad eitų kartu su jais toliau. Davė jam vardą 
Akmenio Kalnas.

Taip jie atsilsėję vėl traukė toliau visi keturi. Ir 
beeidami priėjo netoli nuo marių grytelę ir tenai 
apsigyveno.

Ne per toli nuo tos grytelės buvo pirtis, į kurią 
dažnai ateidavo vanotis Marių karalaitė su trim 
tarnaitėm. Taip vienąkart Vėtros Sūnus, pamatęs, 
kad jos atėjo į pirtį, siunčia Sėjiką, kad jas suimtų ir 
parvestų į savo namus. Sėjikas, nuėjęs į pirtį, užrėmė 
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duris ir nenorėjo jų išleist. Bet karalaitė, pamačiusi 
tą, priėjo ir sudavė su koja per duris — jis sugriuvo 
kaip kopūstas, o jos parėjo namo. Paskui siuntė 
Vandenį, bet ir tam taipogi atsitiko. Trečiąkart iš
siuntė Akmenio Kalną, bet ir tas parėjo nieko nepešęs. 
Galiausiai nuėjo pats Vėtros Sūnus ir užrėmė duris. 
Karalaitė priėjo, sudavė koja per duris, bet jos ne
atsidarė. Tada jas suėmė visas keturias ir parsivedė 
namo. O paskui visi keturi vedė jas.

Marių karalius, nesulaukdamas savo dukters, 
atėjo jos ieškot. Vėtros Sūnus, nenorėdamas atiduot 
jam dukters, išsiuntė Sėjiką, kad jį užmuštų, bet tas 
nieko negalėjo padaryt ir buvo pats užmuštas. Paskui 
išsiuntė Vandenį, bet ir tas buvo užmuštas. Vėl 
išsiuntė Akmenio Kalną — ir tas teipogi padėjo galvą. 
Galiausiai nuėjo pats Vėtros Sūnus - ir jam taip 
atsitiko. Tada Marių karalius pasiėmė savo dukterį 
ir pargrįžo namo.

Tuokart Vėtros Sūnaus motina, pamačius, kad 
iš peiliuko bėga kraujas, pasiėmė kuo greičiausiai 
rankšluostį ir atjojo į tą vietą, kur jie gulėjo. Paėmus 
tą rankšluostį, patrynė visiem keturiem veidus — ir 
jie atgijo. Vėtros Sūnus, padėkojęs savo motinai, lie
pė grįžt namo, o jie vėl paliko gyvent toj pačioj gry-

Vienąkart Vėtros Sūnus išėjo medžiot, ir jį 
užkniupo didelis lietus. Ieškodamas vietos pasislėpt 
nuo lietaus, jis pamatė medy sakalo gūžtą, kurioj 
buvo maži vaikai. Jis įlipo į medį ir palindo po gūžta,
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o sakalo vaikus uždengė su savo apsiaustu. Nieko 
netrukus atlėkė sakalas ir, pamatęs, kad jo vaikai 
uždengti su apsiaustu, atsiliepė, sakydamas:

- Kas mano vaikus uždengė su apsiaustu, tegul 
tas prašo iš manęs, ko tik nori, o aš jam tą padarysiu.

Vėtros Sūnus, išgirdęs tuos žodžius, atsakė 
jam:

- Aš uždengiau tavo vaikus ir noriu, kad tu mane 
pemeštum per marias pas Marių karalių.

Sakalas paėmė jį ir pernešė per marias. Jis at
silsėjęs ėjo toliau ir beeidamas nuėjo į dvarą to ka
raliaus, kuris jį buvo užmušęs. Karalaitė pamačius jį 
tuoj pažino ir išbėgo pasitikt. Bet, bijodama, kad 
nepamatytų tėvas, sugrįžo greitai į savo kambarį, 
prašydama, kad ateitų kitąkart, kai tėvo nebus 
namie.

Kitą dieną Vėtros Sūnus, sužinojęs, kad kara
liaus nėra namie, nuėjo pas savo moterį senobinę, 
tai yra pas karalaitę, ir pradėjo prašyt jos, kad su
žinotų iš tėvo, kur yra jo mirtis, kad niekas negali jo 
užmušt.

Kai sugrįžo karalius namo, duktė pradėjo 
klausinėt, kur jo mirtis yra. Tėvas iš pradžios neno
rėjo sakyt jai teisybės, bet paskui pasakė, kad jo 
mirtis yra saloje po ąžuolu, kuri yra raudonosiose 
mariose, ir kad kas ten nuvažiuotų ir išrautų tą 
ąžuolą, tai ten atrastų skrynelę, o toj skrynelėj — an
tį, pas tą antį ras kiaušinį, tai su tuo kiaušiniu jį 
užmuštų.
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Vėtros Sūnus, sužinojęs apie viską iš savo mo
teries, tai yra iš karalaitės, nuvažiavo su laive į tą 
salą, išrovė tą ąžuolą ir, kaip sakė karalius, atrado 
skrynelę, o toj skrynelėj — antį. Užmušė tą antį ir, 
išėmęs kiaušinį, pargrįžo į karaliaus rūmus ir, vie
nąkart pasaugojęs, kai karalius išėjo pasivaikščiot į 
sodą, sudavė jam su tuo kiaušiniu per galvą. Kara
lius tuoj išgriuvo ir numirė. Paskui Vėtros Sūnus, 
palaidojęs jį, nuvažiavo už marių, atsivežė savo 
draugus Sėjiką, Vandenį ir Akmenio Kalną, iškėlė 
didelį balių ir paliko visad su karalaite gyvent tam 
dvare ir valdyt karalystę.

Pumpėnai—Antanas Stakelė
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