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PRATARMĖ

Senybas teisyba—dabar posaka... 
O seniau po žemį voikščiojo ir die
vas, ir velniai.

Prieš daugelį metų tėvų namuose girdėti pasakojimai apie velnius, 
raganas, aitvarus, apie prasivėrusį dangų, apie Sepetoje paskendusią 
bažnyčią, piliakalnyje miegančią karalaitę ir daug kitų įdomių ir baisių 
dalykų išliko gyvi mano atmintyje. Fantastinis padavimų pasaulis nors 
baugino, bet drauge ir masino. Norėjosi išgelbėti išsikėlusią bažnyčią, 
pažadinti miegančią karalaitę, pamatyti prasivėrusį dangų ir iš jo išpra
šyti ką nors vertingo.

Kada tekdavo būti su tėveliais kaime pas gimines ar jų bičiulius, 
mes, vaikai, paslapčia žvilgterėdavome uždurėlin, ar kartais senelis pa
šalėje neslepia auksinių. Nubėgdavome į gurbą, tikėdamiesi dienodar- 
žio prieblandoje pamatyti raganą, kuri, čia slapstydamasi, naktį iškarpo 
avims vilnas. Skubėdavome į klojimą — o gal tenai, pašelmenyje, tupi 
to kiemo aitvaras. . . Įdomu buvo kartu su piemenimis ganyti gyvulių 
bandą, ugniakure kepti bulves, takeliu pro rugius, pro jaują, per didelį 
kluoną parbėgti į gryčią ir ten, sėdint užstalėje kartu su šeimyna, val
gyti parūgėlius, dažant juos į riebų varškės dažinį.

Tačiau gražiausia būdavo išvyka į gamtą. Anksti rytą, vos švintant, 
motutė pažadindavo mus, vaikus, ir mes kartu su ja išeidavome iš namų 
visai dienai į mišką uogauti, grybauti. Pirmas gaivinantis saulės spindu
lys, rasotos smilgos, pabudusio paukštelio čirenimas, tarp uogienojų be
siranganti gyvatė Juodynių ar Drulėnų miške, raudonų spanguolių kili
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mas Sepetoje, netikėtai užklupusi audra su perkūnija. . . Sitai buvo gra
žiausia! Gimtojo krašto grožis, įsijaustas vaikystėje, lydėjo visą gyveni
mą, ugdydamas dvasią ir brandindamas protą.

Kai kartą pamėginau surašyti vaikystėje girdėtus pasakojimus, pa
davimus, užfiksuoti įdomius savo gimtosios apylinkės papročius, įvai
rius prietarus, burtus,— supratau, kad, gyvenant toli nuo kaimo, šito pa
daryti neįmanoma. Daug ką slepia laiko uždanga, vaizdai nubluko, namų 
apyvokos daiktų pavadinimai primiršti. Ir nusprendžiau vykti į kaimą.

Kasmet keliems mėnesiams nuvykdama į savo gimtinę — Kupiškį, jo 
apylinkės kaimuose rinkau įvairiomis temomis etnografinę ir tautosa
kinę medžiagą. Skubėjau fiksuoti istorinius praeities įvykius, nes su 
liūdesiu pastebėdavau, kad senosios kartos atstovai vienas po kito 
miršta, nusinešdami į kapus daug žinių ir brangių prisiminimų. Užra
šinėjau viską, ką tik įdomaus pasakodavo medžiagos pateikėjas apie 
tai, kaip buvo gyventa, kaip dirbta, kuo domėtasi, kaip linksmintasi, 
juokauta, pagaliau kaip buvo gydomasi ir auginami vaikai.

Per daugelį metų (nuo 1935-ųjų) susirinko nemažas pluoštas pasako
jimų apie kupiškėnus ir jų gyvenimo būdą, jų darbus, papročius, prie
tarus ir burtus, o taip pat padavimų, dainų, smulkiosios tautosakos. 
Kai kas, tiesa, užrašyta ir iš kaimyninių valsčių, nes kai kurie medžia
gos pateikėjai yra atvykę iš kitur, ir jų pasakojimai lietė jų gimtinę. 
Daugelį dainų, dainuškų, posakių, o taip pat ir kai kuriuos pasakojimus 
užrašiau kupiškėnų tarme. Smulkiąją tautosaką ir medžiagą skyriui „Kai
mo medicina'1 1920—1940 m. surinko mano sesuo, Stefanija Glemžai- 
tė, dirbusi Kupiškio ir Šimonių apylinkėse. Padavimų, pasakojimų, 
dainų, kai kurių papročių bei istorinių įvykių pateikėjai nurodomi 
knygos gale pridedamuose paaiškinimuose.

Pasakojimus čia perduodu taip, kaip juos girdėjau ir užrašiau iš se
nų žmonių, dažnai nebekeisdama nei jų dėstymo pobūdžio, nei pasako
tojo asmens.

Daug įdomių liaudies papročių, būdingų buities bruožų yra susiję 
su įvairiom šventėm, religinėm apeigom. Jose dažnai dar atsispindi ir 
gilios senovės, pagonybės laikų prietarai bei papročiai, kurių atskirus 
elementus vėliau pasisavino krikščionybės skleidėjai ir pritaikė savo 
reikalams.
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Tiek, kiek šiose bendrakrikščioniškose šventėse atsispindi būdingi 
lietuvių liaudies papročių ir buities bruožai, jie užfiksuoti ir pateikiami 
knygoje. Grynai religinės apeigos čia neaprašomos, nes jos etnografi
nės vertės neturi.

Tai, kas čia užrašyta, liečia tik vieną mažą Lietuvos kampelį ir tėra 
lašas jūroje, tačiau ir tai gali padėti pažinti mūsų tautos dvasinę ir 
materialinę kultūrą. Čia pateikiamoji medžiaga gali parodyti, kiek gy
venimo patirties ir gilios išminties sukaupta žodinėje mūsų liaudies 
kūryboje, kokių gražių tradicijų ir papročių turėjo senasis mūsų kai
mas. o antra vertus — kokios sunkios tamsumo, prietarų ir burtų naš
tos jis yra nusikratęs dabar.

autore





KUPIŠKIS IR JO APYLINKĖ





KUPIŠKIO MIESTELIS IR VALSČIUS

„Geografiniame-statistiniame Rusijos imperijos žodyne" (1865 m.) 
sakoma:

„Kupiškis yra miestelis Kauno gubernijoje, Ukmergės apskrityje, 
55° 5Г š. pi. ir 42° 38' r. ilg; 87 varstai į šiaurės rytus nuo apskrities 
miesto, prie upių Lovenės ir Kupos. Gyventojų skaičius 1617, kiemai 
264; katalikų bažnyčia, žydų maldos namai, parapijinė mokykla, sene
lių prieglauda; turgai ketvirtadieniais. XVI amžiaus viduryje Kupiškis 
buvo karališkųjų žemių valsčius; XVII amžiaus pradžioje Zigmantas III 
čia pastatė bažnyčią, vėliau ją turtais apdovanojo ir kiti lenkų karaliai; 
tada Kupiškis buvo seniūnija. Senovės sutvirtinimų liekanos rodo, kad 
miestelis buvo karinės reikšmės vietovė."

Lenkų istorikas M. Balinskis drauge su T. Lipinskiu išleistame vei
kale „Starožytna Polska" (1846 m.) rašo:

„Kupiškio seniūnijos miestelis prie Lėvens upės, tarp miškų. Zig
mantas III 1616 m. įsteigė parapijos bažnyčią Angelų sargų vardu. 
1631 m. suteikė lėšų bažnyčiai ir klebonijai. Vladislovas IV 1636 m. 
bažnyčią dar labiau apdovanojo turtais.

Kupiškis buvo didelė seniūnija, kuri XVIII a. buvo Tyzenhauzų ir 
Čartoriskių nuosavybė."

„Miestelis turėjo būti labai senas. Jo senumą liudija miestelio pakraš
ty stovįs piliakalnis, buvusi Lietuvos tvirtovė, tur būt, įkurta ne vė
liau kaip XIII amžiuje, t.y. dar tais laikais, kada Lietuvos kunigaikščiai 
kovodavo su Livonijos ordenu, plūdusiu ir puldinėjusiu Lietuvą pro Di- 
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nabarko tvirtovę. Galimas daiktas, kad Kupiškio tvirtovė, tas kitkart 
sutvirtintas piliakalnis bus įsikūręs vienu metu su Dinabarku.

. . .Kupiškėnai čižuodavo, arba vargaudavo, šaly Kupiškio Pajuodupio 
dvare, kuris ir buvo administratyviu viso valsčiaus centru.

Valstiečių ūkininkų Kupišky nuo paskutinės 1861 metų liustracijos 
buvo 64 kiemai. Jie turėjo tris didelius savo laukus ir dar valdžios duo
tas dvi su mišku vietas: Pašepetį, 5 varstai nuo Kupiškio, ir Vidugirius, 
9 varstai nuo miestelio. Ten būdavo kupiškėnų pievos ir tarpupievės gi
rios aikštėse. Miškas buvo mišras, puikus, greit augąs."1

1 Prof. Povilo Matulionio atsiminimai.— „Židinys", 1932 m., Nr. 7, 41—42 psl.

2 Ten pat, 41 psl.

Prof. P. Matulionio tėvas pasakodavęs, kad vidury Kupiškio mies
telio buvusi didelė bala, karklų kelmų prižėlusi. Miestelio vidurys 
buvo gyvenamas pirklių, visokių rūšių amatininkų. Aplink miestelį ėju
sios bent kelios gatvės, valstiečių gyvenamos, o pakraščiuose — „įsiki
šę į keturias dalis „jursdikai", arba mažažemiai, kampininkai"1 2.

Rytinėje miestelio pusėje stovėjo sinagoga (vėliau jų buvo trys), 
prie turgaus (miestelio centre) buvo karčiama, vadinama osterija.

Miestelis priklausė Kupiškio seniūnijai, bet rinkosi savivaldybę ir 
tvarkėsi savarankiškai.

Kupiškio valsčiaus valdyba nuo neatmenamų laikų buvo įsikūrusi 
Pajuodupio dvare, kur buvo Kupiškio seniūnijos karališkųjų žemių 
centras.

Iki šių laikų žmonės atsimena, kad valsčiaus namai buvo mediniai,, 
stačiom lentom apmušti. Kitame valsčiaus namų gale buvo karčiama.

Valsčiaus valdybą sudarė valsčiaus vyrų „nurenkami": viršaitis, va
dinamas „staršina", seniūnai, vadinami ,,Storastom", ir samdomas vals
čiaus raštvedys, vadinamas „pisorium". Valsčiaus raštvedys vedė visas 
valsčiaus bylas, susirašinėjimą, rašė į knygas valsčiaus valdybos nuta
rimus ir pan. Valsčiaus nutarimai buvo tvirtinami viršaičio parašu ir 
seniūnų antspaudais, nes seniau retas kuris mokėjo pasirašyti. Viršaičio 
antspaudu buvo tvirtinami įvairūs įgaliojimai, dokumentai, pasai ir pan.

Kupiškio valsčiaus senovinis antspaudas, kuriame pavaizduotas smai
lus bokštas skyde su karališkąja karūna, išsilaikė iki pat pirmojo pašau- 
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linio karo pabaigos. Autorės žinioje esą dokumentai iš 1861—1915 metų 
patvirtinti šituo antspaudu; antspaudo apvade užrašas: „Купишскаго 
волост. правл. Вилкомирскаго уез.” Vienas 1861 metų valsčiaus val
dybos nutarimas patvirtintas viršaičio parašu ir aštuonių seniūnų štam
pais. Kupiškio seniūnijos miestietiškų ūkininkų štampo tekstas: „Ста
роста Николаевскаго сель, общ."

Po pirmojo pasaulinio karo Kupiškio valsčius buvo priskirtas prie 
Panevėžio apskrities. Arčiau Kupiškio esantieji kaimai buvo priskirti 
prie Kupiškio valsčiaus, toliau esantieji — prijungti prie kitų artimesnių 
valsčių. Visas valsčius buvo suskirstytas į keturiolika seniūnijų, kurios 
išliko iki 1940 metų.

Pateikiame Kupiškio valsčiaus seniūnijas alfabeto tvarka:
I s., Buivėnų: Aukštaičiai, Buivėnai, Girelka, Kirdiškiai, Mikalaus- 

kynė, Mutkūnai, Pakarkliai, Pamarnakų dv., Ropiškis, Suvainiškiai, 
Siauriai, Vasalava, Stirmiškiai.

II s., Daukučių: Daukučiai, Daukutėliai, Kunigiškiai, Mazgeliškis, 
Miliūnai I, Palėvenėlės dv., Palėvenėlės vnk., Palėvenėlės miestu Pago
ję, Rukšiškiai, Suvainiai, Žaideliai.

III s., Gyvakarų: Astravai, Didžprūdžiai, Dumbliūnai, Duorpiai, Gy- 
vakarai, Gričiūnai, Likalaukiai, Maugarai, Užusienis, Vilkiškis.

IV s., Jutkonių: Gindvyliai, Jutkonys, Laukminiškiai, Samarskas, Vil
nius, Virbališkis.

V s., Kuosenų: Bočiupis, Civonys, Duoniūnai, Gabreliava, Girvala- 
kiai, Jurėniškis, Kuosenai, Kuosenaitė, Mirabelis, Naiviai, Puponys III, 
Puponėliai, Plundakai, Užukupis, Valiuliškis.

VI s., Laičių: Drulėnai, Girvalakiai, Kreivėniškiai, Kreivėniai, Laičiai, 
Maldiniškis, Rudikai, Rudikėliai.

VII s., Noriūnų: Didžiagrašiai, Karaliūnai, Levovčyzna, Noriūnų dv., 
Palėvenės miest., Ploteliai, Zabelinė, Zvėriai.

VIII s., Puponių: Blizgė, Bukonys, Byčiai, Cižovka, Grauželiškiai, Me
dinos, Puponys I, Paberžiai, Salnakundžiai.

IX s., Papilių: Abračuvka, Bukėnai, Bertošiškis, Čiovydžiai, Kikonys, 
Keginiai, Papiliai, Puponys II, Rakučiai, Skuodiniai, Skuodinėliai, Užu- 
balis.

X s., Račiupėnų: Aukštupėnai, Aleksandrija, Krasnava, Račiupėnai, 
Smilgiai, Stičkalnis, Slavinčiškis, Šnipeliškis, Sepeta, Užukapis.
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XI s., Svy denių: Akmenytė, Ąžuolytė, Didžprūdėliai, Intapai, Keršu- 
liškis, Ožkiniai, Paketiniai, Palėvenės vnk., Svydeniai, Vizgiūnai, Ze- 
guniai.

XII s., Šaltenių: Bikonys, Ciuladai, Gręžiškiai, Girelė, Gaisiškiai, Mi
liūnai II, Oniūnai, Pamarnakiai, Pagilės vnk., Šalteniai, Varniškiai, Va
rniškiai, Varniškis.

XIII s., Vėžonių: Biriečiai, Brastkuškis, Bagdonys, Dianizava, Dvaro- 
miškis, Iciūnai, Kauniškiai, Norkiškis, Pyragiai, Pajuodupys, Patašiškis.

XIV s., Vidugirių: Akmeniai, Dubliškiai, Karklyne, Karaliūniškis, Lu- 
košiškis, Rudyliai, Sineliškis, Šapalai, Vidugiriai, Vilniškiai.

Vilniaus vyskupo 1744 m. padarytame dekanatų rejestre nurodyta, 
kad Kupiškio dekanatui priklausė šios parapijos: Kupiškis, Šimonys 
(Kupiškio fili j a), Svėdasai, Subačius, Vabalninkas, Pasvalys, Krinčinas, 
Biržai, Papilys (Biržų f iii j a), Panemunys, Radkūnai (Panemunio f iii j a), 
Kvietkai, Pandėlys, Rokiškis, Anuniškis (Rokiškio filija). Obeliai, Kriau
nai, Dusetos, Jūžintai, Vienuravas (Dusetų filija), Skapiškis su altarija, 
Utena, Vyžuona, Užpaliai, Kamajai ir koplyčios: Salamiestis, Sieruikai, 
Miežiškiai, Aukštadvaris, Oviliai, Daugeliai ir Antalieptė.1

1 J. Kurczewski. Biskupstwo Wilenskie. 1912, 170 psl.
2 Ten pat, 294 psl.

KUPIŠKIO PRADINĖ MOKYKLA

Kunigaikštis Adomas Cartoriskis Kupiškyje buvo įsteigęs parapijos 
mokyklą, Lankastro sistemos. 1781 m. Kupiškio parapijoje gyventojų 
buvo 5090, mokinių tais metais buvę: bajorų 21, miestiečių 3 ir vals
tiečių 4; 1782 m.— bajorų 3, miestiečių 11 ir valstiečių 3; 1804 m. mo
kinių iš viso buvę 4; 1805 m. — 4; 1828 m. — 30.1 2

Prof. P. Matulionis pasakoja:
. . .,,Vyresnieji mano du broliai, Petras ir Jonas, mokėsi Kupiškio pra

dedamojoje mokykloje lenkų kalba. Buvęs anuo laiku žiaurus mokyto
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jas lenkas Tučinskis, kuris persekiodavęs vaikus už lietuvių kalbos var
tojimą „metelinka".

„Metelinka" buvo lentelė, pati juodai dažyta ir virvele perrišta. Joje 
buvo šie žodžiai įrašyti: „Pro lingua lituanica." Kas mokinių prabildavo 
lietuviškai, tam tuojau užkabindavo ant nugaros tą metelinką. Iš tokio 
„paniekinto" vaikelio „visas svietas" juokdavosi, einant per miestelį jį 
visi pirštais badydavo. Kaip tąja metelinka galėdavo nusikratyti? Gi jos 
nešiotojas turėjo teisės pasiklausyti mokinių tarpe, ar nekalba kas lie
tuviškai. Išgirdęs ką lietuviškai kalbant, metelinkos nešiotojas ūmai nu
siimdavo metelinką ir nerdavo kitam lietuviškai kalbėjusiam ant kaklo 
ją. Jei tas nesiduodavo neriamas, tai vis tiek metelinką mesdavo jam 
ant stalo ir išeidavo. Dabar jau kitas vargšas mokinys turėdavo bėdos 
ir gėdos, kol tokia metelinka atsikratydavo."1

1 Prof. Povilo Matulionio atsiminimai, 45—46 psl.

„Po 1864 metų Kupišky vietoj lenkų mokyklos įsikūrė rusų mokyk
la. Neatmenu, kokiais metais rudenį, kada mano kaimynai jau lankė 
mokyklą, manęs tėvas dar neleido, nes aš buvęs dar mažas. Bet vieną ry
tą, gruodui esant, kitiems bemiegant, apieaušriu, iškūlus klojimą ir pa
valgius pusryčius, aš basas išbėgau mokyklon kitame miestelio krašte, 
kur draugai mane parodė išėjusiam iš vidaus mokytojui kaipo jauną 
mokinį. Mokytoju tuomet buvo jaunas gražus vyras rusas Jonas Levic
kis, kuris maloniai mane priėmė ir, ištyręs, kad aš jau moku skaityti ru
siškai, parodė mane visiems kaipo pavyzdį, davė knygučių ir raštu įsa
kė mano tėvui apauti mane ir leisti toliau mokytis.

Mokykloje man sekdavosi ne blogiau, kaip kitiems. Kad atvažiuoda
vo inspektorius arba kita kokia vyresnybė, mokytojas pirmučiausia ma
ne jiems rodydavo.

Mokykloje lietuvių kalbos persekiojimo nebuvo. Kai kurie mokyto
jai mėgindavo net versti į lietuvių kalbą rusų knygas arba aiškinti lie
tuviškai. Prisimenu tik vieną mokytoją Kirilovą, didelį girtuoklį, kuris 
klasėje girtas besėdėdamas imdavo ir išvirsdavo iš kėdės. Ir mes, vai
kai, jį keldavome. Tačiau pastebėjau, kad mokykloje, jau neminint Jono 
Levickio, būdavo labai geri ir mylį vaikus ir mokyklą mokytojai. Spėju, 
kad jie buvo didelėj 60-jų metų epochos reformų įtakoje, kada buvo 
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atleidžiami iš baudžiavos valstiečiai ir kada buvo imta steigti naujieji 
žemietybių teismai.

. . .Mokytojo lenko Tučinskio laikai, prie kurio, kaip minėjau, teko 
•eiti mokslus maniesiems broliams, buvo pilni baisenybių. Broliai, grįžę 
iš mokyklos namo, apsakinėdavo, kaip mokytojas klupdydavęs vaikus 
plikais keliais ant žirnių, kaip mušdavęs, plakdavęs su kančių ir su linija 
per galvą ar per delnus. Tokių kankinimų rusų mokykloj aš nesu ir 
matęs."1

1 Prof. Povilo Matulionio atsiminimai, 48—49 psl.

Kupiškio mokyklos mokytojas Jonas Levickis, minimas prof. P. Ma
tulionio atsiminimuose, dar 1871 metais tebedirbo Kupiškio mokykloje. 
Kupiškio valsčiaus valdybos nutarimų knygoje 1871 m. sausio mėn. 3 d. 
rašoma: „7c mokyklos vedėjui Levickiui nuo rugpiūčio mėn. 1 d. iki 
spalio mėn. 1 dienos 39 rub. 64 кар. išmokėti iš valsčiaus pajamų ka
sos." Nutarimas pasirašytas viršaičio Prano Vaitiekūno, kuris 1865 me
tais buvo paskirtas antruoju mokytoju į Kupiškio mokyklą.

Pranas Vaitiekūnas buvo baigęs Panevėžio gimnazijos keturias kla
ses ir vėliau mokėsi kunigų seminarijoje Varniuose. Iš ketvirtojo semi
narijos kurso Vaitiekūnas išstojo ir, sugrįžęs į Kupiškį, vedė. Vėliau jis 
dirbo mokykloje. Mokytojaudamas jis gaudavo devynis rublius algos į 
mėnesį. (Mokyklos vedėjas tuo pačiu laiku gaudavęs devyniolika rub
lių į mėnesį.) Pranas Vaitiekūnas, išsilavinęs žmogus, ilgus metus buvo 
Kupiškio valsčiaus žemvaldžių A. Kellary, Suvazelio tarpininku i]- įga
liotiniu. Kai pro Kupiškį buvo tiesiamas geležinkelis, Kupiškio miestie
tiškų ūkininkų 1876 metų kovo mėn. 23 d. nutarimu jis buvo paskirtas 
įgaliotiniu tartis su Libavo-Romno bendrove dėl žemės pardavimo gele
žinkelio linijai.

Pranas Vaitiekūnas ilgai buvo Kupiškio valsčiaus valdybos viršaitis. 
Jis kartu su Buivėnų kaimo valstiečiais-patikėtiniais dalyvavo 1871 m. 
balandžio 6 d. ryšium su 1863 m. sukilimu uždaryto Palėvenės vienuo
lyno pastatų įvertinimo procedūroje ir, kaip Kupiškio viršaitis, šį aktą 
pasirašė kartu su vachmistru A. Vologuskiu. (Įsidėmėtina, kad Palė
venės vienuolyno pastatai: dviejų aukštų mūro rūmai, atskirai mūri
nis sandėlis su rūsiu, šulinys, dengtas stogeliu, arklidės — visas šis
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Kupiškis 1916 m.

Linų sandėlis {Kupiškio spaustuvės kieme), 
statytas prieš 1846 m.



Kupiškio pradinė mokykla, 
statyta XVIII a. antroje pusėje Kupiškio dviklasė mokykla, 

statyta 1908 m., iš kiemo pusės



turtas buvo pripažintas šimto rublių vertės, paaiškinant: „Langai be 
stiklų, durys be klingių, ir pastatai randasi toli nuo miestelio.")

Buvusio Kupiškio mokyklos mokytojo Vaitiekūno sūnus Liudvikas 
Vaitiekūnas, 84 m. a., 1956 metais pasakojo, kad, kai jis 1880 metais 
mokėsi Kupiškio mokykloje, mokyklos vedėjas buvo Dekanickis. Mo
kiniams žodžius jis lietuviškai paaiškindavęs, bet lietuvių kalba su 
mokiniais niekad nekalbėdavęs. Mokykloje tada mokęsi iki 50 mokinių. 
Jie buvę įvairaus amžiaus—nuo 8 iki 20 metų. Iš rudens į mokyklą 
užsirašydavo iki 100 mokinių, bet žiemai pasilikdavo tik pusė: vieni 
nesugebėjo mokytis, kitų tėvai neleido, nes leidžiant reikėjo juos ap
auti ir aprengti, gi namie ir su medžiukais apsieidavo. Be berniukų, tuo
met mokėsi ir šešios mergaitės — visos miestelio gyventojų. Jas mokė 
atskirai mokytojo žmona.

AUTORĖS ATSIMINIMAI APIE MOKYKLĄ

Kupiškyje buvo caro įkurta mokykla, bet ten mokė iš „graždan
kų” — lietuviškų knygų, spausdintų slavų raidėmis. Tėveliai mūsų į tą 
mokyklą neleido, sakė: „Dar pravoslavais pavers." Kelerius metus mus 
mokė namie „dėdė” Janulionis, neįsišventęs kunigas. Jis pasakojęs, kad 
primicijos metu jam prieš akis pasirodydavęs jo pažįstamos labai gra
žios moters paveikslas, tai ir išeidavęs iš prosbiterijumo. Taip su juo 
buvę du kartu, tai jau trečią kartą ir nemėginęs tapti kunigu.

Dėdė Janulionis eidavo iš namų į namus ir mokė vaikus: viename 
kieme išmokydavo, tada eidavo į kitą. Jis gražiai nupasakodavo, kaip 
žmonės gyvena, mokė, kaip reikia saugoti sveikatą. Jo mažame medi
niame lagaminėlyje-skrynutėje buvo įvairių daiktelių. Ypač jis saugo
jo tikro šilko skiauteles, sakydamas: „Šilkine skiautele įpiautą ar 
įdrėkstą vietą aptversi — tuoj sugis.” Vaikus labai bardavo, kai jie nuo 
aukšto suoliuko šokdavo žemyn. Jis sakydavo: „Kojos, į žemę atsi
trenkdamos, kaulo smegenis sutrenkia, tada smegenys ima džiūti, kau
las nebeauga, ir kojos suvysta.” Dėdė Janulionis taip pat vaikus labai 
bardavo, kad jie įsidėdavo į bumą, ant dantų, sidabrinį popierių, ku
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riuo būdavo įvyniojami arbatos pokeliai ar šokoladas. Jis sakydavo, 
kad sidabras gadina dantis.

Tuoj po pusryčių, būdavo, aplink stalą susėda keturios mergytės, at
skleidžia elementorių, vedžioja po jį discipulka, choru balsiai skaito 
išrikiuotus į stulpelius nesuprantamus, sunkiai ištariamus žodžius: 
„bržmi, drzdzi"... ir su baime mąsto: „Matyt, niekad nebus galo tam 
nepakenčiamam skaitymui." Juk tada buvo mada lenkiškai mokytis — 
lietuviška knyga buvo uždrausta. „Dėdė" su lazdele rankoje seka visus 
mokinius, neteisingai perskaičiusiam tuoj šeria lazdele per galvą. Jeigu 
visai nesiseka skaityti, dėdė Janulionis rodo į kabantį ant sienos kan
čiuką, kuriuo išlupdavo nesimokančią mokinę grįžęs iš darbo tėvas.

Vyresniosios seserys skaityti jau mokėjo. Jos skaitė kažkokią geo
metrijos knygą. Kai ir jas dėdė pagąsdindavo kančiuku, kuriam laikui 
kančiukas dingdavo. Tada pamokos vykdavo geresnėje nuotaikoje. Tik 
vėliau, kai dėdė jau nebemokė, paaiškėjo, kad seserys slapta sudegin
davo kančiuką krosnyje,— vis praeidavo šiek tiek laiko, kol dėdė pada
rydavo naują.

Motutei atsibodo trejus metus laikyti namuose svetimą žmogų, at
sibodo dėdės Janulionio skatinama vaikų egzekucija, ir namų moky
tojo buvo atsisakyta. Jis mūsų nieko neišmokė, o tik dūmė akis tėvams.

1902 metais į Kupiškio mokyklą paskyrė mokytoją Spaskają. Ji buvo 
maloni ir švelni. Tuoj miestelio ir apylinkės kaimų mergaitės užsirašė- 
į mokyklą, taip pat ir mes, keturios Glemžų šeimos mergytės. Buvo mo
kinių tarpe ir 18 metų amžiaus mergaičių. Tėveliams buvo labai sunku 
leisti į mokyklą keturis vaikus — visiems reikėjo apsiaustų, apavo, kny
gų,— tačiau ryžosi. Vyresnioji sesuo pateko į trečią skyrių, mes, ma
žesnės, į pirmąjį. Mokykloje buvo virš 30 mokinių. Prieš pamokas buvo 
kalbama malda lietuvių kalba. Taip nuostabiai lengva buvo mokytis — 
skaityti, skaičiuoti, dainų, rankdarbių; pamokos praeidavo greit ir dar
bingoje nuotaikoje. Nors skaitėme iš rusiškų elementorių, bet greit iš
mokome skaityti ir rašyti, nes jau ne taip sunku buvo sudėti iš raidžią 
žodžius. Seniau vartotos „graždanka" parašytos knygos kaip pabaisa 
dar gulėjo didelėje klasės spintoje.

Atėjus 1905 metų revoliucijai, naujai išrinkta Kupiškio valsčiaus val
dyba nutarė uždaryti carinę rusišką mokyklą ir reikalauti lietuvis— 
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kos. Tuo metu į mūsų namus atėjo mokytoja Spaskaja ir pasiguodė mo
tinai, kad viena mokykloje bijanti būti. Sakė, laikraščiai rašą, kad Lie
tuvoje žmonės uždaro rusų mokyklas ir su mokytojais žiauriai elgiasi. 
Ji prašė motiną leisti dvi savo mergytes pas ją nakvoti. Motina sutiko. 
Dvi vyresniosios sesutės nuėjo pas mokytoją nakvoti. Mokytojos kam
barėlis buvo mažutis, tad jos sugulė klasėje, pasidėjusios ant suolų kla
sės lentą, po galva pasiėmusios mokytojos pagalvį. Miegoti buvo var
ginga ir baisu, tačiau naktį nieko neatsitiko. Taip abi mergytės pernak
vojo ir kitą naktį. Sėdi po pamokų jos klasėje ir baiminasi, kas bus. 
Staiga prasivėrė klasės durys, ir išsigandusi sargienė sušuko: „Ateina!" 
Mergytės, nesitverdamos išgąsčiu, išbėgo iš klasės ir sustojo prie mo
kyklos durų. Mokyklos linkui plačiais žingsniais ėjo keli vyrai, į eilę 
išsirikiavę. Vienas iš jų, vidurinis, rankoje laikė į ritinį suvyniotą bal
tą popierių, matyt, raštą. Mergytėms vyrų veidai tartum buvo pažįstami, 
tačiau po jų kojų girgždantis sniegas ir jų ryžtas išgąsdino jas. Jos stri
magalviais puolė iš kiemo, pasuko į daržą ir per pusnynus, per tvoras, 
klimpdamos sniege, verkdamos parbėgo namo. Motutė ramino mergytes, 
sakydama: „Tie vyrai yra mūsų valdžia, jie nieko blogo mokytojai ne
padarys." Vėliau tėvelis pasakojo, kad tie valsčiaus vyrai jam sakė: 
„Ir ko tavo vaikai taip mūsų išsigando? Mes mokytojam perskaitėm 
raštą, kad rusų mokykla uždaroma, jiems liepiama iš čia išvykti. Mo
kyklos turi būti lietuviškos." Tačiau, reakcijai užėjus, vėl viskas pasi
liko kaip buvę.

Kupiškio dviklasė mokykla buvo įsteigta 1909 metais. Dviklasei mo
kyklai pastatė didelius su salkomis medinius rūmus. Čia buvo pirmosios 
mergaičių ir berniukų klasės su keturiais skyriais ir antroji klasė su 
dviem skyriais, be to, mokyklos vedėjui butas, mokytojų kambarys ir 
bibliotekos kambarys. Antroji klasė buvo mišri. Į ją priėmė tuos, kurie 
buvo baigę pradinę mokyklą ir šiek tiek kitur pasimokę. Klasėje buvo 
trylika berniukų nuo 14 iki 18 metų amžiaus ir viena mergaitė.

Dviklasės vedėjas Paškevičius buvo geras pedagogas ir rūpestingas 
mokyklos vedėjas. Be jo, čia dirbo mokytojai: Šuravinas, lietuvių kal
bos mokytojas Gorinąs, kapelionas Počiobutas, mergaičių pradinės mo
kyklos mokytoja Paškevičienė. Mokyklos programa buvo plati, buvo 
mokoma, be kitų dalykų, gamtos, istorijos, geometrijos ir lietuvių kal
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bos. Gerų pedagogų vedamos pamokos visos be išimties būdavo įdomios. 
Ypač pakilioje nuotaikoje praeidavo literatūros pamokos. Mokiniai mie
lai mokėsi Puškino, Lermontovo, Kolcovo eilėraščius, žavėjosi Turgene
vo gamtos aprašymais, Gogolio poezija prozoje iš „Mirusių sielų" ir sva
jojo, kad ką panašaus sukurtų ir lietuviai.

VIETOVAIZDŽIAI IR JŲ PADAVIMAI

Kupiškio apylinkės žemės paviršius labai įvairus: kalneliai, daubos, 
miškai, miškeliai, upelių ir upių išvagoti. Nestinga čia ir klampių balų. 
Didžiausia apylinkėje bala — Šepeta. Žmonėms tos klampios vietos, 
matyt, yra labai įkyrėjusios, nes, norint stipriai sukeikti, šioje apylin
kėje dažnai sakoma: „O, kad tave bala. O, kad tu prasmegtum." Gi įky
ruolis išgirsta: ,,Eik tu Sepeton nuo mano galvos."

Kupiškio miestelį supa srauni, vingiuota, akmenėtu dugnu upė Kū
pa, kuri įteka į Lėvenį. Ant aukštų Lėvens krantų išsidėstę Drulėnų, Pa- 
keturių, Svydenių, Byčių ir kiti kaimai, o taip pat Palėvenės miestelis 
su buvusio vienuolyno pastatais ir Noriūnų dvaras.

Apylinkėje auga daugiausia lapuočiai miškai. Miškuose, krūmuose 
nestinga giesmininkų paukščių ir kitų smulkių gyvūnėlių, o taip pat įvai
rių uogų. Sepetoje auga uoga tekšė, retai kur kitur Lietuvos balose be
sutinkama.

Dirvos čia prie molio, neretai akmeningos. Čionykštis žemdirbys tu
rėdavo gerokai pavargti, kol iš tokios žemės gaudavo derlių.

Kupiškėnai yra nuoširdūs, vaišingi, mėgsta padainuoti. Seniau jie 
mėgdavo pasakoti apie aitvarus, raganas, vaiduoklius. Kupiškio apylin
kėje nestigo ypač vaiduoklių. Retas kuris nebuvo matęs vaiduoklio. 
Pasakoja: „Nei iš to, nei iš šio, žiūrėk, pasirodo ant balto žirgo raitelis, 
arba kelio pakraštėliu piemenėlis bėga bėga ir pranyksta, arba staiga 
ant tvarto stogo pamatai begulintį šunį... bežiūrint jis dingsta." Taigi, 
būdavo, „vaidenas, ir gana".
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Sipsobalio vaiduokliai

Tarp ulyčių ir miškelių 
Likalaukių ti laukelis, 
Pabalaliai samanoti 
Ir kelaliai akmenuoti.

Ti važiuojant rotai krotos 
Ir purvyno daugel iiiotos, 
Labai klumpu, plačiai tvokso, 
Samanoti kelmai riogso.

O labjausiai nakties laiki 
Ti vietala labai klaiki, 
Dažnai motom unt kalnalio, 
Unt Sipsobalio kelmalio,

Noktį sėdi šuva juodas, 
Asunt galva kaip ir puodas, 
Gol pinigai ti senybas, 
Senų laikų neteisybas.

Susitorį aisma koštų 
Šviesioj nokty apie brostų, 
Ko gi reiktų, kad iškostum, 
Kaip par sopnų tartum rostum.

Tad knatinių nebavilktum 
Ir baronais apsivilktum, 
Ir dėl barnų negailatum, 
Ir kaimynus pamylatum.

Bat mon motos, mielas broli, 
Kad to loima nog mum toli, 
Mat, tik reikia susiprosti — 
Nepadėjus nėr ko kosti.
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* *

Kad vaidintis tai vaidanas, 
Daug girdėti, kad gundanas, 
Ir mon kartų atsitiko, 
Kad vaiduoklis man sutiko.

Vos sauluta nusilaida, 
Šlumštalajo mon par akis, 
Kai tik okys atsigoda — 
Špatnas žydas atsirodo.

Barzda ilga, kaip ir šluota, 
No žilumo net šarmuota, 
Kojas valka par purvynų, 
Par Sipsobalio kelmynų.

Mon bažiūrint ir pranyko... 
Štai čigoną pasitiko, 
Jau to vikriai aplink suka, 
Kaip skrusdama artyn brukąs.

Jai užvilktis minkąs, šoltas, 
Tik unt pečių šleikos boltos, 
Kaip ji žiūri unt man šviesiai, 
Aš jai rodau špygų tiesiai.

Onei žodžio ji nešoko, 
Koišiot špygų mon pakoko...

ŠEPETA

Į pietus nuo Kupiškio, Subačiaus linkui, yra didelė klampi bala Še- 
peta. Seniau ji užėmė iki 40 ha žemės plotą. Žmonės kalba, kad labai 
seniai čia būta ežero. Iš pakraščių ežeras užžėlę įvairiomis žolėmis ir 
ilgainiui užako — pavirto bala. ,
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Sepetos plotai — liūnas, užaugęs baltomis samanomis. Balos pakraš
čiuose yra girtuoklių uogų, pasitaiko ir bruknių, pačioje Šepetoje—* 
spanguolių ir tekšių. Kemsynėlėse auga pušaitės,—Jos nedidukės, „ke
rojas: ant vietos",— kur-ne-kur stiebiasi berželis. Šepetoje perisi dau
gybė įvairių balų paukščių, yra ir gervių. Sausesnėse vietose pasitaiko 
gyvačių.

Šepetoje augančios baltos, sprindžio ilgumo samanos naudojamos prie 
statybos. Į Sepetą samanų žmonės nuvažiuoja važiuoti, bet į pačią balą 
su arkliais neįvažiuoja, tuoj klimpsta: balos paviršius tik „žmogų ke
lia". Prirovę samanų ir surišę į marškas, nešte neša jas iki vežimo. Par- 
vežę namo, samanas paskleidžia žemėje, kai padžiūsta — kloja tarp 
-statomo namo sienojų, kad sienų neprapūstų.

Tekšės uogos Šepetoje prisirpsta apie vidurvasarį. Tai yra reta uoga. 
Ji yra gelsva, avietės didumo ir išvaizdos. Tekšės stiebeliai sprindžio 
aukštumo, išsišakoję, vieni su kitais pašaknyje susijungę, nelyginant 
driekenos. Ant stiebelio šakelių būna nuo keturių iki šešių uogų.

Spanguolės — vėliausios uogos. Jos auga ant plonyčių kaip siūlas 
šakelių ir apriečia visus balos kupstelius. Uogos būna prigludusios prie 
•samanėlių ir prisirpusios atrodo kaip pribarstytos raudonom krūvelėm. 
Kartais spanguolių būna labai daug; uogautojos per dieną jų tiek pri
renka, kad atvažiuoja vežimu parsivežti.

Spanguoles rinkti smagu ir nenuobodu. Kartu su vyresniais uogauti 
eina ir vaikai. Kartais, kai koks vaikas nusprūsta nuo kemsynėlės, tai 
ir pasineria iki pusiau šlapiose samanose. Tada priešais jį iškyla visas 
samanų kupstas. Kai jis išlipa iš samanų, balos paviršius ir vėl susily
gina. Kai šlapias ruduo, tai ir suaugęs murkt murkt iki pusiau pasineria 
vandenin.

Šepetoje, ypač į Kupiškio pakraštį, yra neužakusių ežerokšnių, va
dinamų „akimis". Tarp jų yra dvi mažesnės, o viena „smagiai didelė", 
kaip kokios trys keturios krūvon sudėtos kūdros. „Akys" yra labai gi
lios. Vyrai, norėdami išmatuoti ežerokšnio gilumą, buvo surišę kelias 
kartis, bet dugno nepasiekė. Kitą kartą sukabino keliolika grandinių, 
gale pakabino svorį ir leido ežerokšnin, bet vis vien dugno nepasiekė,— 
taip, gal kiek perdėdami, pasakoja žmonės.

Ežerokšnių krantus supa bent metro platumo pakilesnis žemės lankas, 
apaugęs žole ir samanėlėm. Ten atsistojus, koja neklimpsta, tačiau prie 
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tos sausumos prieiti yra nelengva: ją supa liūnas, apaugęs geltonom sa
manom. Kai ten atsistoji, tai tuoj ir grimzti. Kartą dvi uogautojos su
manė ežerokšnyje vandens atsigerti. Viena iš jų kaip tik žengė į tas gel
tonas samanas, taip ir ėmė grimzti. Vos spėjo kniūbsčia parvirsti. Tada_ 
atopakalia, atopakalia ir nusistūmė atgal.

Ežerokšniai žiemą niekad neužšąla, ar todėl, kad ten labai gilu, ar 
todėl, kad vanduo sukasi „kaip grąžtas”. Kam tenka žiemą pro tuos 
ežerokšnius važiuoti, tas gerokai toli jų atsilenkia. Įvažiavęs tikrai pri- 
gertum.

Apie Sepetą yra keletas padavimų.

Paskendusi bažnyčia. Seneliai pasakoja, kad ten, kur dabar yra Se- 
peta, buvęs didelis ežeras, o prie ežero stovėjusi bažnyčia. Kartą ta baž
nyčia tik šlamokšt ežeran ir paskendo. Su visais žmonėmis paskendo. 
Kartais Velykų rytą ji išsikelia. Jeigu kas suspėtų tada įbėgti į zakristi
ją ir paskambinti signaturka, bažnyčia daugiau nebeskęstų ir žmonės, 
kurie joje yra, būtų išgelbėti. Tačiau, nors daug kas matė išsikėlusią 
bažnyčią, bet iki šiol dar niekas į ją neįėjo: arba nesuspėdavo, arba bi
jodavo.

Kartą velykų rytą iš Šalnakundžių pro Pašepetį ėjo moteris. Ji pa
matė iš Sepetos išsikėlusią bažnyčią, o aplink ją einančius žmones. Ta
da ji bėgčia, bėgčia į Kupiškį, nubėgo pas kleboną ir jam papasakojo, 
ką mačiusi. Klebonas jai pasakęs, kad reikėjo tuoj įeiti į bažnyčią ir 
paskambinti signaturka — tada ji nebebūtų skendusi, o dabar bažnyčia 
ir vėl nugrimzdo ežeran.

Mergaitė. Nuo Kupiškio į pietų rytus eidami, prieiname balą, Tyru
lį, turintį arti tūkstančio ha plotą, kurio aukštuma lygi su buvusios pir
mosios medinės Kupiškio bažnyčios bokšto aukštumu. Iš Šepetos viršu- 
kalnio balos vidurio matydavosi Kupiškio bažnyčia.

Šepetos vietoje labai seniai buvęs didelis miestas. Vidury to miesto 
stovėjusi šventykla. Mieste gyvenusi našlė su dukterimi. Duktė visoje 
apylinkėje buvusi gražiausia mergaitė. Vieną kartą, atginus galvijus 
vakarop namo, mergaitė pasigedusi veršiukų. Motina paliepusi savo duk
relei eiti surasti jų. Duktė ieškojusi tų veršiukų tris dienas ir tris naktis 
ir neradusi. Pailsusi, išvargusi, išalkusi ji, bevaikščiodama taip užpy- 
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kusi ir, įėjusi į miestą, prakeikusi jį, sakydama: „Kad tu skrodžiai že
mės nueitumai."

Dievas išklausęs mergaitės keiksmo, ir miestas skrodžiai žemės nu
ėjęs, ir toj vietoj pasidaręs šitas ežeras, apaugęs krūmais. Dabar toj vie
toj belikusi tik bala.

Kad toj vietoj iš tikrųjų būta ežero, tai parodo Tyrulio vidury užsi- 
likusios atviros akys su tamsiu vandeniu; vandeny jokio gyvio, jokios 
žuvelės, jokio kirminėlio nėra ir nesimato dugno. Tos akys žiemą ne
užšąla.

Kartą Pašepečio pievas žmonės šienavę. Buvęs sausas šienapiūtis. 
Piovėjams tekę gilią duobę kasti, kad vandens rastų, pasiektų. Ir kasta. 
Prisikasus balto molio sluoksnį, buvęs rastas gražiausios mergaitės ak
mens kūnas, t.y. suakmenėjęs. Jai drapanos jau buvę supuvę, bet ilgi 
juodi plaukai dar tebebuvę, kaip buvę. Žmonės tą mergaitės kūną vėl 
tuojau užkasę, kadangi spėję, kad tas kūnas buvęs kaip tik tos mergai
tės, prakeikusios miestą.

VELNIOBALA

Velniobala buvo „velniškai šlapia bala". Pavasarį joje augdavo ga
na sultingos viksvos, kurias galvijai mielai šapsnodavo, todėl čia buvo 
ganoma banda. Velniobaloje būdavo taip šlapia, kad, varydami į ją gal
vijus, ustovas ir piemenys nusimaudavo kelnes, permesdavo jas sau ant 
rankos arba užsikardavo ant kaklo.

Ganyti čia buvo labai sunku, visi piemenys iki pusiau peršlapdavo. 
Gana dažnai karvės įklimpdavo. Mat, visą žiemą stovėjusios tvartuose, 
pavasarį jos būdavo numitytos taip, kad, į balą įklimpusios, savo jėgo
mis nebeišlipdavo. Jas reikėdavo vilkte išvilkti. Ilgiau taip palikusios, 
jos ten būtų galėjusios nugrimzti, todėl, išginę iš Velniobalos galvijus, 
ustovas su piemenimis juos suskaitydavo. Jei kurios karvės trūksta, tai, 
žiūrėk, rasi ją baloje. Piemenys tuoj ten bėga, susineria už rankų ir 
kartu su ustovu traukia karvę iš balos už ragų, už uodegos. Kartais pa
tys savo jėgomis įklimpusios karvės išvilkti nepajėgdavo, tada vienas 
iš piemenėlių bėgdavo kaimui pranešti. Tuoj trys ar keturi vyrai atbėg
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davo karvės gelbėti. Užkišę virves jai pro papilvę, jie ištraukdavo ją 
ir nuvilkdavo per balos buizą tolėliau, į sausesnę vietą. Ten leisdavo 
karvei ramiai pagulėti. Kai ji pailsėdavo, vyrai padėdavo jai atsikelti 
ir nuvarydavo prie kitų galvijų.

AKMENYTĖ

Į šiaurę nuo Kupiškio, tarp piliakalnio ir Lėvens upės, yra miestelio 
ganyklos, vadinamos Akmenytė. Viename ganyklų plote yra tiek daug 
akmenų, kad ten jokia žolė neauga. Kiek tų akmenų žmonės išrinko, kiek 
išvežė statybos pamatam, kiek išsprogdino grindiniui, dar ir traukiniais 
vežė, o jų vis yra ir yra. Tarytum iš apačios akmenys lenda, augte auga.

Velnio pamestas akmuo. Padavimas sako, kad labai seniai palei Lė
vens upę velnias nešęs didelį maišą akmenų. Maiše tarp mažų akmenų 
buvęs didelis didelis akmuo. Tai tas didysis akmuo nusmuko maišo ga
lan ir pratrynė jį. Netrukus maišas praplyšo, ir tas didysis akmuo šla- 
mokšt ir iškrito Smilgių kaimo ganyklose. Tada pro tą skylę bir bir bir 
ir pabiro akmenys. Pribyrėjo akmenų pilnas laukas. Tai nuo tada Lėvens 
upės pakrantėje šitie akmenys atsirado ir dabar tebėra, todėl ir ta vieta 
vadinama Akmenytė. O Smilgių arklių ganykloje dar ir dabar teberiogso 
tas didysis velnio pamestas akmuo.

SLAVINCIŠKIO GANYKLŲ BOLNIS

Slavinčiškio ganyklose, Greibinėje, vaidendavosi. Mat, čia rado pa
sikorusį Greibų, ir nuo to karto ta nyki vieta taip ir buvo praminta.

Kartą vyrai išjojo nakties, girdi — arkliai prunkščia, žiūri — ogi bal
tas kupetys slankioja. Jau jeigu arkliai prunkščia, tai jie junta piktąjį. 
Bernai tuoj arklius susirinko ir parjojo namo. Kai vaiduoklis ėmė daž
niau rodytis, naktigoniai apsiprato ir ėmė jį vadinti „Bolnis", sakydavo: 
„Jau Bolnis ateina/'
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Vieną kartą mėgino Bolnį pagauti. Naktigoniai jį, vaiduoklį, apsupo 
ratu... Gi žiūri — jis iš rato išlindo. Vėl vyrai eina vilkstine, tai Bolnis 
persimetė kiton vilkstinės pusėn. Taip ir negalėjo Bolnio sugauti. Kada 
kaimas išsikėlė į vienkiemius, naktigoniai nebesujodavo ir apie Bolnį 
pamiršo. Tiesa, jis dabar ir nebesirodo.

DRULĖNŲ LIEKNAS

Drulėnų kaimo laukuose yra nedidelis ežerėlis — lieknas. Visas jo 
«dugnas užgriuvęs medžiais, ir jų šakos trukdo žvejoti. Tik keli kaimo 
vyrai žinojo, kur galima žuvauti; nežinantis tuoj įkliudydavo žvejojimo 
įrankį. Žmonės bijodavo prie liekno prisiartinti ir jame maudytis.

Kartą pro liekną ėjo samdinys, gal dvidešimties metų jaunuolis, ir 
girdi — liekne takšt, takšt, takšt... Žiūri pro krūmus — nieko nematyti, 
bet girdi: maudosi žmonės, ir gana. Atrodo, visai kaip žmonės, tik artyn 
baisu prieiti. O ką, jei ten esama raganų, jos į ežerėlį galėtų įtraukti... 
Jaunuolis greit nuskubėjo namo.

SVYDENIŲ KAIMO „RAGANŲ ŠLUOTOS”

Svydenių kaimo laukuose yra kalnelis ir skynimas, tenai gyveno ra
ganos. Krūmų viršūnės ten augdavo sukerėjusios, jas vadino „raganų 
šluotomis", nes jų lapai buvo susisukę kaip šluota. Kai piemenys pro 
tuos krūmus gindavo galvijus, jiems liepdavo persižegnoti ir drausdavo 
paliesti krūmą. Jų nei šakelės nenulauždavo, šluotų iš jų nedirbo. O jei 
kas nors viena „raganos šluotos" strėlele ką užgaudavo — ar žmogų, ar 
gyvulį,— tas susirgdavo. Kas nežinodamas paliesdavo „raganos šluotą", 
tam tuoj liepdavo rankas nusimazgoti.

„Raganos šluotos" įsimesdavo ir į beržo viršūnę, tada ji būdavo su
sisukus tarytum šluota.
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KUPIŠKIO PILIAKALNIS

Į šiaurę nuo Kupiškio miestelio dunkso piliakalnis. Jis visiškai ply~ 
nas, iš tolo matyti jį supantis volas. Volas platus, iki keturių metrų pla
tumo, jo įduba ir iki dabar gero vyro ūgio gilumo. Senovėje čia buvo 
tvirtovės pilaitė. Kaip daugelis Lietuvos piliakalnių, taip ir Kupiškio 
piliakalnis stovėjo gana saugioje vietoje: iš vieno šono jį supa Lėvuo su 
Aukštupio intaku, toliau Aukštupėnų lygumose telkšnoja Varliaežerio 
plotai. Iš Varliaežerio vingiavo upelis, supdamas piliakalnį nuo Kupiš
kio miestelio pusės. Tuo būdu į piliakalnį buvo tik vienas įvažiavimas. 
Žmonės kalba, kad Aukštupio dugne yra akmenimis grįstas kelias, kurį 
galėjo žinoti tik pilaitės sargyba. Šiuo metu piliakalnis apsodintas me
džiais ir gyvatvorėmis.

Apie Kupiškio piliakalnį yra keletas padavimų.

Du milžinai. Aukštupėnų kaimo seniai, prie kortų susėdę, kalbėjo: 
„Seniai seniai gyveno du milžinai: vienas Pake tūrių kaime, kitas Aukš
tupėnų kaime. Juos abu skyrė Lėvens upė ir slėnis. Jie mėgdavo pyp
kiuodami pasikalbėti. Jų pypkės buvo ilgos ir susisiekdavo toj vietoj, kur 
dabar yra piliakalnis. Kada abu milžinai baigdavo pypkiuoti, tada jie 
pelenus iškratydavo ten, kur jų pypkės susisiekdavo. Jie tiek ilgai gy
veno, kad ilgainiui iš pypkių pelenų susidarė kalnas — Kupiškio pi
liakalnis."

Aukštupio upelis. Aukštupio upelis yra atsiradęs iš ašarų. Kai Pa- 
keturių kaimo milžinas pasimirė, tai jį palaidojo tame piliakalny. Aukš
tupėnų kaimo milžinas labai verkęs savo draugo, Paketurių kaimo milži
no; tiek verkęs, kad iš jo ašarų pasidarė Aukštupio upelis.

Kartą Aukštupėnų kaimo milžinas nebetvėręs. Jis kaukdamas nubė
go, nubėgo Dvaromiškio linkui ir ten dingo. Nuo to karto neretai iš ten 
pakyla staugiantis viesulas.

Du broliai milžinai. „Seniai seniai Lėvuo buvo daug kartų platesnis. 
Ir miškų tada buvo daug Lietuvoje... O žmonių maža, bet jie buvo mil
žinai. Gyveno šioje vietoje du broliai... Taip, čia prie piliakalnio. Vie
nas žemę dirbo anoj pusėj upės, kitas šioj. Gyveno laimingai, mylėjo 
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vienas kitą. Buvo geri darbininkai, turėjo puikius rūmus, daug žirgų. .. 
Vyresnysis kartą pasišaukė jaunąjį. Susėdo taip vienas ant šio kalno, 
kitas ant ano ir tariasi: „Aš, brolau, jau sugalvojau. Esu vyresnis, eisiu 
į svietą žmonos sau ieškoti. Pasilik, manęs palauk. Grįžęs kelsiu vestu
ves." Ir išėjo. Ėjo ėjo jis ilgai. . . Trečią dieną per medžių viršūnes 
(jis buvo didesnis už aukščiausius medžius) pamatė pilį, kurioje jo 
mergelė gyvena. Netruko ją parsigabenti į savo rūmus. Iškėlė puikias 
vestuves. .. Tik vestuvių dieną atsibastė nelemti priešai žuvėdai ir pra
dėjo šturmuoti pilį.

Kas broliams milžinams? Juokai. Vyresnysis ir sako jaunesniajam: 
,,Tu,—sako,— eik, juos išmėtyk, kad jų čia nė dvasios nebūtų, o jei ne
pajėgsi, švilpterėk — mes nueisim."—,,Ko čia nepajėgti,— sako jaunes
nysis,— puotauk, aš eisiu." Kai pamatė jį priešai, tai net sustingo iš 
išgąsčio. Bet jų generolas sušuko: „Sauk!" Ir visi pradėjo šaudyti. Suba
dė kulkos milžiną, bet jis nė nejunta. Sugriebė keliolika žuvėdų ir nu
metė kažkur už Pajuodupio, bus bent du varstai. Jau griebė kitus, bet 
čia vėl papoškėjo šautuvai, ir tūkstančiai kulkų sulindo milžinui į galvą. 
Pasverdėjo milžinas ir ėmė alpti. Sušvilpė broliui. Atbėgo jis su svečiais 
ir, matydamas parkritusį brolį, baisiai įtūžo. Kaip liūtas šoko jis ant žu
vėdų ir išblaškė juos į visas puses. Bet jaunesnysis brolis jau buvo 
miręs. Labai jo brolis gailėjo, su didelėm iškilmėm palaidojo. Šitą pilia
kalnį savo rankom supylė ant jo kūno... Nuo ašarų šis šaltinėlis pra
dėjo tekėti. Būtų ir pats iš skausmo miręs, bet žynys išpranašavo, kad 
milžinas kelsis po tūkstančio metų..."

Švedų kariai. Kupiškio piliakalnis esąs supiltas švedų karių. Pasako
jama: „Kaip jų (švedų) labai daug mira maru, tai jie išsigundo, krauju 
pasirošė, kad nigdi čionai nebaatais. Ir valyg to pasirošymo liepa jiem 
supilti kolnų. Švedų kareivjai savo gyveriais sunešė žėmį ir supyla Ku
piškio piliokalnį. Sanoviški kareivjai nešiojo aukštas kepuras su gyve
riais. Tadu švedų kareivjai po kepurį, po kepurį prisisama smėlio ir su
pyla kolnų. Kolno vidury yra rūsis, ti stovi skrynia, pilna popėrių. Skry
nių užkavojo, kad niekas nepajimtų. Tai ti reikia ilgo laiko atkost."

Mieganti karalaitė. Seni žmonės pasakodavo, kad piliakalnio vidu
ryje miega karalaitė. Ji sėdi gražiame soste, savo dvariškių apsupta, ir
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laukia, kada ateis valanda pabusti. Kai jinai pabus, atsidarys kalno du
ris, išeis iš piliakalnio ir valdys kraštą.

Šios knygos autorė ir jos sesuo, klausydamosi padavimo, labai norė
davo pamatyti karalaitę. Kada jos su tėveliais nueidavo į Kupiškio pi
liakalnį, tuoj pasileisdavo volo dauba ten, kur nebuvo išminto tako, 
kur žmonės nevaikščiodavo, ir kalno šlaite, ties Aukštupėnų kaimu, 
ieškodavo kalno durų. Atsiklaupusios jos grabaliodavo rankutėmis žo
lėje, ar neužgriebs durų, ar nesuras rakto. Juk raktas turėjo būti dide
lis, toks kaip didžiųjų bažnyčios durų... Mergytės, ieškodamos pilia
kalnio durų, prisibijodavo. O ką, jei, duris suradus, prikels karalaitę? 
Kas tada bus, jei nelaiku prikeltų karalaitę? .. Pabūgusios jos bėgte nu
bėgdavo pas motutę ir, tik prisiglaudusios prie jos šono, nurimdavo.

STICKALNIS

Kupiškio valsčiaus Račiupėnų kaimo ganyklose yra gana aukštas 
kalnas, vadinamas Stičkalniu. Jis užima pusantros dešimtinės žemės plo
tą. Kalnas plynas, nei krūmais, nei medžiais neapaugęs, jo dirvožemis — 
molynas. Tame kalne neretai iškasama žmonių kaulų. Matyt, šičia vyko 
mūšiai, tačiau tatai buvo labai seniai, nes niekas iš gyventojų šito ne
beatmena.

SMĖLIO KALNELIS

Nuo Palėvenės važiuojant į Kupiškį, už pusės kilometro nuo mies
telio kairėje pusėje yra kalnelis, vadinamas ,,Smėlio kalneliu”. Kalnelis 
plynas, medžiais neapaugęs, jo viduriu eina įdubimas, užžėlęs pageltu
sia žole. Padavimas sako, kad ant to kalnelio baudžiavos laikais plakda
vę baudžiauninkus. Tenai tiek daug žmonių buvo plakama, kad iš ašarų 
viršukalnėje pasidarė ežerėlis. Iš ežerėlio žemyn tekėdavęs ašarų upe
liukas. Dabar tas upeliukas išdžiūvęs, bet jo buvusioje tėkmėje neauga 
jokia žolė, jo vaga yra pageltusi nuo senų laikų baudžiauninkų ašarų.
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PYRAGIŲ BERŽYTĖ IR EŽERAS

Netoli Kupiškio, Pyragių kaimo laukuose, yra ežeras, vadinamas 
Pyragių ežerėliu. Seniau jis buvo vadinamas „Ščiuburku" arba „Dubi- 
niu”. Prie ežero ant kalnelio buvo gražus beržynėlis, kur šventadieniais 
jaunimas mėgdavo susirinkti,—čia įvykdavo didesnės gegužinės su vai
dinimais. Šiuo metu Pyragių ežeras su visais krantais užima 5 ha žemės 
plotą ir yra viso kaimo nuosavybė. Ežeras šaltiniuotas, jo dugnas duobė
tas, todėl čia veisiasi lydžiai, kuojos, lynai, ešeriai, yra ir vėžių. Žve
jai su kartimis matavo ežero gylį ir nustatė, kad giliausia vieta siekia 
iki 14 metrų.

Pyragių žvyrduobė. Prie Pyragių kaimo beržytės, Madeikių žemėse, 
yra žvyrduobė. Iš čia žmonės veždavo žvyrą. Bekasdami jį, iškasdavo 
įvairių senoviškų daiktų. 1891 metais pas Plundakų Alekną buvo žvyr
duobėje rastas vainikas su pakabėlėm („zvaneliais"), taip pat jis turėjo 
gelsvo kaip auksas metalo rankogalį, keturių pirštų platumo, viename šo
ne susegamą. Senesni žmonės kalbėjo, kad žvyrduobė yra senovės karių 
kapai, todėl tenai naktį vaidenasi.

Pyragių beržytės vaiduokliai. Blieka su draugu vežiojo dviem veži
mais prekes į Kupiškį. Kartą iš Pandėlio miestelio atvežė daug prekių» 
Kol jas iškrovė, gerokai sutemo. Buvo šviesi naktis, mėnesiena. Į namus, 
jie grįžo pro Pyragių beržytę, pro žvyrduobę. Privažiavo beržytę. Ogi 
žiūri, iš abiejų kelio šalių apstojo ginkluota kariauna. Ginklai blizga, 
šarvai net žvaga. Tiek tankiai apstoję, kad kelio vos pravažiuoti liko. 
Blieka pasakojo: „Mas nebajaučiam, kad unt galvos kepura yra, taip 
nusigundom, kaip tas voiskas mum apigula." Bliekos draugas pirmas va
žiavo. Tik jo arklys stapt ir sustojo. Blieka sakąs: „Važiuok greičiau", 
o anas nei iš vietos.

Tada Blieka išlipo iš vežimo ir priėjo prie draugo. Gi žiūri—-arklio* 
koja pririšta prie ienos. Nupiovė viržį. Tada kariaunos vyresnysis priėjo 
prie Bliekos ir pasilenkė, tas dar daugiau nusigando. Nei tas, nei anas 
nieko vienas kitam nepasakė. Paleisti arkliai greit nuvažiavo. Kariauna 
jų nestabdė ir nieko nedarė.
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VARLIAEŽERIS

Aukštupėnų kaimo laukuose yra nedidelis ežerėlis, vadinamas Var- 
liaežeriu. Jis yra Pyragių ežero dalis: mat, seniau Varliaežeris susisiek
davo su Pyragių ežeru. Pavasarį tame ežerėlyje tiek daug varlių, kad jų 
nepaliaujamas kurkimas net miestelyje girdėti. Nuo neatmenamų laikų 
jo krantuose augęs miškas; dideliausi medžiai suvirto į ežerą, susislėgė 
žemyn, juos užnešė žemėmis. Žmonės sako: ,,Šiekštos da ir dabar yra 
ežere, guli sugriuvę. Per šakas ežere net žvejoti negalima."

Varliaežerio vanduo neskaidrus, dumblėtas, krantai klampūs. Čia 
niekas nesimaudo. Dabar, kai melioracininkai nukasė griovį į Lėvenį, 
Varliaežeryje vanduo nuseko, ežerėlis dar mažesnis pasidarė. Ežere vei
siasi karosų. Kartais Aukštupėnų kaimo berniokai susitardavo ir dienos 
metu išplaukdavo į ežerą pažvejoti. Įsėda į lovį, nusistumia nuo kranto 
ir su samčiais griebia žuvį. Kartą viso kaimo puotai prigaudė pilną ku
bilą pusantro sprindžio dydžio karosų. Moterims buvo darbo, kol žuvį 
išdorojo.

DUBJUOSKALNIS

Tarp Pyragių ežero ir Varliaežerio yra kalnelis, vadinamas Dubjuos- 
kalniu. Jis yra pailgas, juostos formos, kaip kūbrys, kuris apjuosia du
bą. Nuo to jo vardas: Dub-juos-kalnis. Pyragių kaimo Jablonskio vien
kiemis įsikūrė Dubjuoskalny.

SČIUBURKO EŽERAS

Kai mes buvome maži, tai seneliai žilagalviai daug pasakų mums sa
kydavo. Vienas senelis pasakojo: „Pyragių Kireilienės piemenėlė ganė 
aveles ir užgirdo, tartum avelės buriuoja. Jinai subarė: „Sčiu, neburk." 
O čia iš apačios, iš po kojų, ėmė sunktis vanduo. Piemenėlė tuoj namo 
bėgti ir aveles nusivarė. Bematant išsipylė vanduo ir pasidarė ežeras, 
katrą praminė „Sčiuburku", kaip toji piemenėlė sakė."
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Kupiškio valsčiaus namai, statyti prieš 1880 m.

Kupiškio valsčiaus namai iš kiemo pusės



Kupiškio piliakalnis (Fotografuota .1936 m.)

elnio pamestas" akmuo Smilgių arklių ganyklose



DUBINYS

Prie Pyragių beržytės pievose ganėsi galvijų banda. Kartą ėjo dvi 
mergos iš bažnyčios papieviais. Tenai buvo versmė. Jos pasilenkė prie 
versmės atsigerti vandens ir pajuto, kad žemė po jų kojomis linksta. 
Viena mergų sušuko: „Oje, sesut, įdubom." Tuoj abi šoko į šalį ir greit 
parėjo namo. Ant rytojaus eina pažiūrėti versmės, ogi žiūri — vietoj 
versmės tyvuliuoja ežeras. Nuo to karto ežerą praminė „Dubiniu".





BAUDŽIAVOS,

1863 METŲ SUKILIMO,

1905 METŲ REVOLIUCIJOS

ATGARSIAI





BAUDŽIAVA

Kaip visur Lietuvoje, taip ir Kupiškio apylinkėje žemdirbiai dvarams 
ėjo baudžiavą. Sakydavo: ,,Kaimų žmonas ajo atbūt dvorų.” Tik ne visi 
žemdirbiai vienodai atlikinėjo savo baudžiavą dvarui.

Šioje apylinkėje gyveno: paprasti ūkininkai valakininkai — dvaro 
lažininkai; karališkieji, vadinamieji „karaliaučiniai”, ūkininkai vala
kininkai, taip pat dvaro lažininkai; savižemiai ar laisvieji ūkininkai; 
miestietiški ūkininkai valakininkai, bežemiai, dvariokai ir grytelninkai.

Paprasti ūkininkai valakininkai ėjo dvarui baudžiavą ir atlikinėjo 
lažą, t.y. uždėtą dvaro darbą, tris kartus, o karališkieji — tik vieną kartą 
į savaitę. Savižemiai buvo laisvi nuo baudžiavos, jie į dvarą dirbti vi
sai nėjo. Grytelninkai ir bežemiai ėjo baudžiavą kasdien, t.y. jie dirbo vi
sus dvaro uždėtus darbus.

Visi valakininkai lažininkai turėjo dvarui duoti vieną darbininką, 
kuris ėjo į tą dvarą baudžiavą, vadinamą „lažu”.

Į dvarą lažo eidavo stipresnis, sumanesnis šeimos darbininkas, daž
niausiai pats šeimininkas.

Lažininkas dvarui dirbo su savo inventoriumi: dvaro laukus arė su 
savo arkliu ir žagre, šieną piovė savo dalgiu, griovius kasė savo kas
tuvu ir pan. Rudenį lažininkas savo vežimu ir arkliu turėjo vežti į 
Vilnių ar Rygą dvaro parduodamas prekes, būtent: grūdus, linus, bra
voro alų, degtinę ir pan. Be to, lažininko žmona turėjo nustatytą dienų 
skaičių ravėti dvaro daržus, dvarui uogauti, grybauti ir panašų mote
rišką darbą atlikti (paprasto lažininko ūkininko žmona tris dienas, o 
karališkojo — vieną dieną į savaitę).
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Prie dvarų gyvendavo bežemiai ir mažažemiai. Jie buvo tikri bau
džiauninkai: dirbdavo dvarui kas dieną, gaudami už savo darbą mažą 
atlyginimą natūra. Jei tik tokio baudžiauninko šeima buvo kiek di
desnė — vaikai maži, seni tėvai namie,— tai baudžiauninko uždarbio 
šeimai neužtekdavo: ji gyveno pusbadžiu.

Dvaro valakininkai lažininkai už žemę dvarui mokėjo pyliavomis ir 
pinigais, tai yra „duodavo duonį". Pyliavos buvo labai didelės; reikėjo 
duoti grūdų, linų ir kt. Žmonės neretai būdavo priversti atsisakyti ūkių, 
pabėgdavo.

Aplink Kupiškio prekybinį centrą gyveno miestietiški ūkininkai, 
kurie ėjo baudžiavą ne dvarui, bet Kupiškio bažnyčiai: jie apdirbdavo 
jai priklausiusį dviejų valakų palivarką. Vėliau, po didžiojo Kupiškio 
gaisro 1868 metais, miestietiški ūkininkai išsikėlė ir sudarė Aukštupėnų, 
Račiupėnų ir Smilgių kaimus.

Dvaras žiūrėdavo, kad žemdirbys valakininkas būtų pajėgus, stiprus, 
sumanus darbininkas. Buvo atsitikimų, kad dvaras atimdavo žemę iš 
vieno ir atiduodavo kitam, pajėgesniam. Dažniausiai silpnesni ir ne
darbingi lažininkai būdavo iš ūkio išvaromi ar kitur išsiunčiami. Dva
ras savo lažininkams valakininkams neleisdavo „valako draskyti", t.y. 
padalinti žemę sūnums. Jei šeimoje būdavo daugiau sūnų, jie iš namų 
išeidavo mokytis kokio amato ir tapdavo bežemiais. Tokie stengdavosi 
įsigyti sklypelį žemės, pasistatydavo grytelę ir eidavo uždarbiauti pa
dieniais, — likdavo grytelninkais. Kiti dirbdavo bei gyvendavo dvare 
ir buvo vadinami „dvariokais".

Dvariokai. Vieni dvariokai patarnaudavo ponui rūmuose, kiti buvo 
prie arklių, dar kiti medžioklės šunis prižiūrėdavo, lakindavo ir kitokius 
darbus dirbdavo. Ne kartą ponas šaukdavęs dvarioką pas save į kam
barius. Jei tik dvariokas įėjęs ne taip nusilenkdavo ir ne taip pasvei
kindavo poną, kaip čia buvo priimta, arba jo išvaizda nepatikdavo, po
nas tuoj šerdavo ropniku per pečius.

Vienas Mirabelio dvaro dvariokas, gana gudrus, drąsus, kartą ponui 
neįtiko. Jam ponas taip išvanojo ropniku pečius, kad tas visas išraudęs 
vos išspruko iš kambario. Kitas dvariokas jo klausia:

— Ko gi toks raudonas?
— Ogi ponas, iš rankų nepaleidęs, davė tris porcijas.
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Dvariokas pamanė, kad ponas anąjį vaišinęs degtine. Jis tik šmakšt 
pas poną į kambarį.

— Ką pasakysi? — sugriaudė ponas.
Tas mikt mikt ir nežino ką sakyti. Tai ponas jam ropniku, ropniku... 

Atskaitė net trylika kartų. Dvariokas išskubėjo iš kambario ir puolė 
draugą:

— Tai kam gi tu mane šitaip apgavai? Sakei, porcijas gavai, o man 
ropniku per pečius priklojo.

— Koks gi tu kvailas,— atsakė anas.— Ar girdėtas daiktas, kad po
nas su mužiku gertų. Norėjai su ponu pasivaišinti, tai ir gavai.

DVARO VAITAS

Dvaro vaitas, vėliau vadinamas urėdas, prižiūrėjo visą dvaro ūkį. 
Jis skirdavo baudžiauninkus, vyrus ir moteris, į darbą, katras kuriam 
darbui tinkamas, ir panašiai. Jei jis buvo žmoniškas, kartais baudžiau
ninkės su mažu kūdikiu nevarydavo į darbus. Bet dažniausiai vaitai bū
davo kietaširdžiai ir žiūrėdavo tik dvaro naudos.

Vaitas prižiūrėjo dvaro žemių arimą, derliaus nuėmimą, dvarui pri
klausomų kaimų sėją, arimą ir kitus lažininkų ūkio darbus. Jis tikrindavo, 
ar žemė sėjai gerai paruošta, ar javai gražiai auga. Jam rūpėjo, kad 
derlius laiku būtų nuimtas, rugiai tinkamai nupiauti ir pan. Jei tik kurio 
ūkininko žemė būdavo blogai išdirbta, sėja pavėluota, o ypač rugiai per 
aukštai nupiauti — šiaudas pagadintas, toks tuoj ropniko per pečius 
gaudavo.

Rudenį vaitas važiuodavo per dvaro kaimus „duonės" atsiimti. Kaip 
įmanydami ūkininkai vaišindavo vaitą, kad jis būtų ne toks reiklus, su
kalbamesnis.

Kaimo vyrai supa vaitą. Rudenį į Plundakų kaimą atvažiuodavo Mi- 
rabelio dvaro vaitas „duonės" atsiimti. Jis apsistodavo pas Dauderį. Ten 
susirinkdavo vyrai net iš kitų kaimų, taikydami pono vaitą gražiai pri
imti ir pavaišinti.

Vos tik vaitas į gryčią įžengia, tuoj viso kaimo moterys ima nešti 
įvairių valgių: rūkytos dešros, virtos mėsos, sviesto, sūrio, kiaušinių, 
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šviežios dešros su kopūstais, pyrago ir pan. Vyrai atsinešdavo gėrimų. 
Tada vaitą, būdavo, sodina užstalėn ir ima vaišinti. Vaišina, vaišina, kol 
nuvaišina — vaitas ima snausti. „Negerai,— mąsto vaitas.— Snaudulys 
ima, o duonė nesurinkta..Kartą vaitas sakąs:

— Na, vyrai, pasupkit mane.
Susirūpino vyrai: kurgi vaitą supti? Gryčios mažos, lovos išilginės... 

Ponas vaitas negi guls į mužiko lovą. Pagaliau vyrai sumojo: į Dauderio 
priemenę atvilko roges, permetę virves per balkius, parišo jas. Mo
terys sunešė išpurentas duknas — vienas po šonu, kitom apsikloti. Po 
galva padėjo pagalvę. Vaitą nešte išnešė iš gryčios ir paguldė į roges, 
kaip į kokį lopšį. Tada vaitas liepė supti.

Vaitą supdavo bent keli vyrai pasimainydami, kol jis pamiegodavo. 
Jei kuris neįtikdavo supti, tai vaitas kad surėkdavo: „A, ty, psiakrev!" 
Kuosenų kaimo Drovy  džius geriausiai įtikdavo vaitą supti, užtat jį vis 
pakviesdavo į Plundakus vaito vaišėms.

Taip vaitas supamas pamiegodavo ir atsikėlęs būdavo sukalbames
nis: kalbėdamas su vyrais apie reikalą, nepykdavęs ir ponui neskųsdavęs.

PAJUODUPIO DVARO BAUDŽIAVA

Žmonės atsimena, kad Pajuodupio dvaras, be kaimo baudžiauninkų 
žemių, turėjo 6 valakus žemės. Dvarui priklausė labai daug didelių kai
mų, turinčių iki 40 valakų žemės.

Dvaras buvo kunigaikščio Čartoriskio nuosavybė. Visi dvaro kaimai 
buvo karališkieji. Kartu su Kupiškio miesteliu jie sudarė Kupiškio se
niūniją.

S. Olgelbrando visuotinėje enciklopedijoje (IX t. 71 psl.) sako
ma: „Aštuonioliktame amžiuje Pajuodupio dvaras priklausė Tyzenhau
zam. Jau 1771 metais šis dvaras perėjo į Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
kanclerio Čartoriskio žinią. Už dvarą valdžiai buvo mokama į metus 
7090 zlotų. 1780 m. Pajuodupio dvaras perėjo į visišką kanclerio žmo
nos Eleonoros Cartoriskos nuosavybę. Šios žemės vadinosi Kupiškio se
niūnija."

Nors Pajuodupio dvaro lažininkai buvo karališkieji, tačiau nereikia 
manyti, kad baudžiava dvare buvo lengva. Žmonės pasakoja, kad 1850 m. 
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ir anksčiau dvaro vaitas buvo kietas, neteisingas žmogus, baudžiau
ninkus spausdavo prie darbo ir visaip juos išnaudodavo. Ypač sunku 
buvo bežemiams baudžiauninkams. Jų gyvenimas buvo vienas vargas. 
Ir dainelė — raliavimas kalba apie Pajuodupio dvarą:

Pabaubokit, jauteliai,—baubo, ralio, 
Papustykit ragelius — baubo, ralio, 
Išpustykit dvarelį — baubo, ralio, 
Pajuodupio dvarelį — baubo, ralio.

Dvaro vaitas sušaukdavo žmones dvaran, o ten visiems darbo nebū
davę (dvaras buvo mažas), tik be reikalo trukdydavęs. Valakininkai dar 
šiaip taip pasipriešindavo vaitui, o jau mažažemis, grytelninkas vis tu
rėjo eiti.

Negana to, kad vaitas baudžiauninkus vertė įvairius darbus dirbti, 
kurie nepriderėjo karališkiesiems žemdirbiams, bet, kas baisiausia, jis 
reikalavo, kad susituokusio baudžiauninko nuotaka pirmąją naktį pra
gulėtų su juo. Pajuodupio dvaro vaitas ne kartą šitaip baudžiauninkes 
prievartaudavo.

Baudžiavos laikais ponas kartą pareikalavo, kad ištekanti baudžiau
ninkė pirmąją naktį su juo pragulėtų. Jaunavedžiai sutarė poną apgauti. 
Jaunoji išsitepė galvą riebalais ir išbarstė žirnieniais miltais — galva at
rodė tarytum kaltūnuota, visa šašuota. Tokia ji nuėjo pas poną. Ponas 
tuoj pamatė apgaulę, merginą pavarė, o jaunavedį liepė surakinti gran
dinėmis ir atidavė į rekrutus.

Vis dėlto karališkųjų kaimų valstiečiai gyveno savarankiškiau už 
kitus baudžiauninkus.

Kartais pasitaikydavo, kad kito kaimo mergina susidabodavo su ka
rališkojo kaimo jaunuoliu, ir jiedu susituokdavo. Šitoks įvykis buvo lai
komas didele laime merginai, nes ji tapdavo karališkojo kaimo piliete.

DVARO DARBŲ PASKIRSTYMAS

Pajuodupio dvaras turėjo savo kalvę, dailidystės skyrių, audyklą, 
siuvyklą, pieno skyrių ir viską, ko reikėjo dideliam ūkiui. Dvare gyve
no felčeris; buvo karčiama ir prie jos krautuvėlė. Be to, čia buvo visos 
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Kupiškio seniūnijos valsčius. Dvaro mokykla stovėjo Kupiškio mieste
lio pakrašty, ties bažnyčia.

Į dvarą atveždavo didelį kiekį įvairių prekių. Dar ir dabar kai
muose galima aptikti dideles, žmogaus ūgio, statines, kuriose buvo ga
benamas dvarui cukrus. Tuomet cukraus rafinadas buvo ledinamas di
delėmis, pusės metro aukščio, smailiomis konuso formos galvomis. Ga
benosi taip pat muilą, geležį, druską ir kt.

Ne visi Pajuodupio dvaro baudžiauninkai dirbo žemę. Nagingi vy
rai ir moterys dirbo vieni prie kalvystės, kiti dailidžiavo, dar kiti audė, 
verpė. Paketurių kaimo vyrai buvo „meistrauni": Saplys buvo dvaro kal
vis, Kubilius — stalius. Virbališkio kaimo mergaitės dvare pieną tvarkė, 
Gričiūnų moterys dailiai verpė, Račiupėnų miestietiškos mergaitės dai
liai siuvinėjo.

Dvare ausdavo vyrai, vadinami „atkočiai". Jie ausdavo drobes kelio
lika nyčių, kurios vadinosi „atkočinės". Kaimo moterys būtinai norė
davo turėti šešiolikos nyčių nuometą, tai susitardavo su atkočiumi ir to
kių nuometų įsigydavo. Ar juos ausdavo atkočiai ūkininkų namuose, ar 
nupirkdavo dvare, šito niekas nebeatsimena, bet šešioliknyčių „atkoči- 
nių" nuometų, staltiesių Kupiškio apylinkės kaimuose neretai sutinkame. 
Baudžiavą panaikinus, ,,atkočiai" eidavo per kaimus ir, kam reikėjo, 
ausdavo „atkočinius" audeklus.

Pajuodupio dvaro verpėjos verpdavo paprastai namuose. Kuri mo
teris ar mergina mokėjo gražiai plonai verpti, tokia verpdavo žie
mą. Už verpimą dvaras tam kiemui atskaitydavo vasaros darbą daržuo
se — lažą. Tam kiemui būdavo lengviau vasarą su savo ūkiškais darbais 
apsieiti. Tokia verpėja sakydavo: „Mon nebareikia dvaran ait, žiemų 
sruogas verpjau." Atkočiniams audeklams reikėjo labai plonai verpti, 
tiek plonai, kad visą sruogą galėjai pertraukti per sutuoktuvinį žiedą. 
Kai siūlus poniai paduodavo, tai ponia siūlų sruogą pliup, pliup ir per
traukdavo per žiedą. Kai tik sruoga nepralenda, tuoj per galvą šeria ir 
liepia kitą suverpti.

Geriausios Pajuodupio dvaro verpėjos buvo Gričiūnų kaimo moterys 
ir merginos.

Pajuodupio dvaro siuvykloje dirbo bent dešimt merginų. Iš Smilgių 
kaimo miestietiškų ūkininkaičių siūti ėjo trys, kitos iš kitų kaimų. Tuo
met viskas buvo siuvama rankomis,— darbas nebuvo spartus. Marški
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nius siūdavo kelios mergaitės: viena pačius marškinius pasiūdavo, kita 
„aptavojo" — siuvinėjo, dar kita apykaklę ir rankogalėlius paltakiavo.

Mergaitėms siuvykloje buvo smagu dirbti, jų labai neragindavo — ne 
toks darbas; tik žiūrėdavo, kad viskas būtų atliekama dailiai ir švariai. 
Kai pasklido gandas, kad panaikins baudžiavą, siuvykloje ėmė daugiau 
spausti prie darbo. Tada daug daug marškinių prisiuvo ir prikrovė pil
nas skrynias. Mat, skubėjo: kai paleis žmones, dykai niekas nebedirbs. 
Žiūrėjo, kad ponams to gero užtektų visam amžiui.

Siuvykloje dirbančios mergaitės vilkėdavo mėlynais čerkasiniais „ka
rališkaisiais" sijonais ir prie baltų marškinių mėlynom liemenėm. Taip 
pat vilkėjo ir Noriūnų dvare, nors jis buvo privatus. Smilgių kaimo Lat- 
vėnienė pasakoja, kad jos motina, prisimindama anuos laikus, kai, jauna 
būdama, siuvo dvaro siuvykloje, vis svajojo pasisiūti mėlyną liemenę, 
tokią, kaip tada vilkėjo, ir su ja pasilaidoti. Taip ir padarė. Kai ji mirė, 
ją palaidojo su mėlyna liemene ir nuometu ant galvos.

Dvaro pieno ūkį tvarkė Virbališkio kaimo merginos. Jos kasdien atei
davo į dvarą ir ten dirbdavo iki vakaro. Vienos muštokėse sviestą suko, 
kitos varškę sunkė, pieną pilstė į puodynes. Atspėjamu laiku jos tvarkė 
rūmų kambarius, grindis plovė.

Merginų darbą prižiūrėjo dvi „akmistrinios". Viena „akmistrinia" 
buvo tyli, bet šykšti, stropiai žiūrėjo dvaro naudos ir merginoms neleis
davo suvalgyti nei trupinėlio varškės, jau ką bekalbėti apie sviestą. Kita 
prižiūrėtoja buvo smarkaus būdo, merginas apšaukdavo, aprėkdavo, bet 
turėjo gailestingą širdį. Ji sakydavo: „Kai tik aš smarkiai baruos, žino
kite, kad arti nieko nėra, ko reiktų saugotis, tai pavalgykit kas patinka 
ir pieno atsigerkit." Ją merginos labai mylėjo ir stengdavosi gerai atlikti 
darbą.

GRŪDŲ SANDĖLIAI (MAGAZINAI)

Po badmečio valdžia vienur kitur pastatydino sandėlius grūdų atsar
goms laikyti, vadinamus „magazinais". Pajuodupio dvaras turėjo du ma
gazinus: vienas, pamūrytas iš akmenų, stovėjo pačiame dvare,— jame 
buvo laikomi rugiai ir miežiai; antras, pastatytas iš sienojų,— Gindvilių 
kaime; jame buvo laikomos avižos. Magazinai buvo be langų. Jų stogai 
dvigubi,— tarytum ant didesnio stogo uždėtas mažesnis,— skindeliais 
dengti.
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Mūriniame magazine palei sienas buvo iš rąstų sukrauti didelės gry
čios talpumo aruodai rugiams ir miežiams. Magazinus prižiūrėdavo vals
čiaus vyrų renkamas magazinierius, kuris turėjo mokėti rašyti, nes grūdų 
pristatytojas gaudavo pakvitavimą, pagal kurį valsčius apmokėdavo už 
grūdus, be to, jis vedė ataskaitą: turėjo žinoti, kiek magazine yra grūdų, 
kiek jų dar reikia. Valdžia magazinieriui mokėjo aštuonis rublius algos 
į metus; jis buvo atleidžiamas nuo valsčiaus uždedamų prievolių: nuo 
pastočių, kelių taisymo ir t.t.

Magazinierius prižiūrėdavo supiltus grūdus, juos vėdindavo, perpil
davo. Kas rudenį tos seniūnijos vyrai pristatydavo magazinui šviežių 
grūdų ir juos pakeisdavo į senus. Ilgainiui šitos tvarkos imta nesilaikyti. 
Magazinierius, toliau gyvendamas, nesuspėdavo grūdų išvėdinti, tinka
mai tvarkyti, ir grūdai per ilga sugesdavo.

Paskutinis Pajuodupio dvaro magazinierius, Smilgių kaimo Čiurlys, 
gyveno už penkių kilometrų nuo magazino, todėl negalėjo tinkamai grūdų 
prižiūrėti. Žmonės kalbėjo, kad, kai jis kartais grūdus aruoduose bertuve 
pilstydavo, jie ne byrėdavo, bet gniužulais skildavo: buvo sugedę, supuvę 
ir tiek dvokė, kad prie to darbo nė pusvalandžio neištverdavai. Kas gi 
tokius grūdus mainys į gerus! Tik Smilgių kaimo vyrai įkalbėti paimdavo 
tų grūdų pašarui.

Pajuodupio dvaro mūrinis magazinas 1909 metais, perkūno trenktas, 
sudegė. Ilgai dar baltavo apylinkėje šio išdegusio magazino sienos. Gind- 
vilių kaimo magaziną likvidavus, jį nupirko Kikonių kaimo Malinauskas 
ir iš jo sienojų pasistatė sau gyvenamus namus.

Apie 1897 metus valdžios grūdų magazinus buvo nutarta likviduoti.
Salamiesčio magazinas, grafo Tiškevičiaus pastatytas prieš 1860 metus, 

buvo mūrinis, apie 60 m ilgio ir 25 m pločio. Kaip nenaudojamas, jis buvo 
nugriautas 1935 metais.

MIRABELIO DVARAS — ATADAVANAS

Baudžiavos laikais Mirabelio (vietiniai žmonės sako „Mirobelio") 
dvaras priklausė grafui Suvazeliui. Dvaras turėjo 25 valakus žemės ir 
palivarką „Bėdą", vėliau pavadintą Aleksandrava, kuris turėjo 2,5 va
lakų žemės. Jam ėjo baudžiavą Kuosenų, Plundakų, Slavinčiškio ir kiti 
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apylinkės kaimai. Tų kaimų žmonės turėjo dvarui „duonę" duoti ir 
kelias dienas į savaitę dirbti dvare.

Kas atsimena, pasakoja, kad Mirabelio dvaro rūmai buvo dideli, gra
žūs. Aplink rūmus stovėjo ūkio trobesiai: du dideli klojimai, klėtys, dvi 
daržinės, jauja, tvartai galvijams ir arklidės, nes buvo laikoma daug 
arklių.

Mirabelio dvaras anksčiau buvo vadinamas Atadavanu. Žmonės kal
bėjo: „Atadaviau, atadaviau",— iš čia jo pavadinimas. Kartą užėjo labai 
šalta žiema, ir Atadavano dvaro visas sodas iššalo,— ėmė džiūti obelys. 
Tada žmonės kalbėjo: ,,Miršta obelys", ir dvaras buvo pramintas Mir- 
obeliu, t. y. ,,mirusios obelys".

Dvaro ponui labai nepatiko, kam žmonės jo Atadavano dvarą Mir- 
obeliu praminė. Kai tik kuris iš žmonių ateidavo su reikalais pas poną 
ir nusižeminęs sakydavo: „Atėjau pas šviesiausiąjį Mirobelio poną pra
šyti. .ponas supykęs šaukdavęs: „A, tu, šunsnuki!" ir tuoj šerdavęs 
ropniku per pečius, net kelis kartus. Su tokiu baudžiauninku į jokias 
kalbas nesileisdavęs. Kuris, sveikindamas poną, atsimindavęs, kad tikras 
dvaro vardas Atadavanas, tasai ropniko negaudavęs ir su ponu pasikal
bėdavęs jam rūpimu reikalu.

MIRABELIO DVARO BAUDŽIAUNINKŲ BAUSMĖS

Mirabelio ponas buvo labai ūmus. Kuris baudžiauninkas jam neįtik
davo, supykęs liepdavo lipti medin ir šaukdavo: „Kukuok, bestija!" 
Baudžiauninkas išsigandęs kukuoja, paukštį pamėgdžioja. Tada ponas 
nusitaiko, pokšt ir nušauna ,,gegutę". Taip nei už ką žūdavo žmonės 
baudžiauninkai.

Kartą ar Mirabelio, ar kito dvaro ponas kelyje sutiko savo pabėgusį 
iš dvaro baudžiauninką. Pamatęs jį, labai supyko, šoko iš vežimo prie 
jo, norėdamas „pamokyti". Baudžiauninkas mėgino iš pono nagų pa
sprukti, taikė į medį įlipti. Nepaspėjo: ponas tik capt jam už ausies ir 
betįsdamas nutraukė ausį. Apsipylė kraujais baudžiauninkas, o ponas 
sėdo į karietą ir nuvažiavo.

Kupiškio miestelyje, Lėvens gatvėje, augo didelis pasviręs žilvitis. 
Miestelio vaikai, prisiklausę pasakojimų apie baudžiauninkų vargus, 
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manė, kad ponas kaip tik iš šito medžio tempė baudžiauninką, pagavęs 
už ausies. Mergytės, pro šį medį praeidamos, giliai atsidusdavo ir baimin
gai tirdavo žemę, ar nepamatys nuvarvėjusio kraujo pėdsakų.

Plakimas lovy. Už didelius nusikaltimus — vagystę, nepaklusnumą, 
prieštaravimą — Mirabelio dvaro ponas liepdavo baudžiauninką išplakti. 
Plakdavo lovyje. Iš medžio kamieno išskaptuotas lovys buvo žmogaus 
ūgio ilgumo. Jame buvo padarytos dvi užstumiamos velkės —• prie pečių 
ir blauzdų. Plakimo lovys stovėdavo klojime. Nusikaltusį baudžiauninką 
nurengdavo, tik kelnes palikdami (vėliau jas nusmaukdavo žemyn), pa
guldydavo lovin kniūbsčią ir užstumdavo velkes per pečius ir blauz
das, kad plakamasis nei kojų, nei rankų nejudintų. Tada iš abiejų 
lovio pusių atsistodavo du vyrai — egzekucijos vykdytojai, laikydami 
rankose karklines šakotas rykštes. Kai ponas pasakydavo: „Pradėkite", 
vienas iš vieno, kitas iš kito šono plakdavo gulintį rykštėmis per sė
dimąją tol, kol iš kūno imdavo trykšti kraujas. Čia pat stovįs ponas, 
glostydamas sau krūtinę, gardžiuodamasis ir seiles rydamas, sakydavo: 
„A tata, a tata, taip jam, mužikui, ir reikia." Plakdavo tol, kol ponas 
pasakydavo: „Gana”; kartais iš anksto būdavo nustatytas rykščių skai
čius.

Senelis Drovydžius, pasakodamas apie baudžiauninkų plakimą lovy, 
tuoj verkdavęs ir vaikams sakydavęs: „Dėkavokit ponui dievui, kad 
jis išliuosavo žmones nuo baudžiavos.” Senelis papasakodavęs apie 
vyrų plakimą lovy, bet kad moteris šitaip būtų plakę, nesakęs. Matyt, 
moteris kitaip bausdavo.

GAIDŽIOKALNIS IR MORGIŲ KALNAI

Netoli Rakučių kaimo, Mirabelio dvaro žemėse, tęsiasi Morgių kal
nai. Seneliai kalba, kad ten, kur dabar esąs Morgių kalnų Gaidžiokal- 
nis, buvusi Juodviršių sodyba. Dvaro ponas kažko užpykęs ant tų žmo
nių ir nutaręs Juodviršį nubausti. Jis liepęs suvaryti visus kaimyninių 
kaimų savo baudžiauninkus ir įsakęs žemėmis ir smėliu užpilti Juodvir
šių sodybą kartu su gyvais žmonėmis. Suvaryti baudžiauninkai savo ke
purėmis nešė, nešė, nešė žemes ir užpylė sodybą su visais žmonėmis, 
palaidodami visa. Tai gaidys ten užpiltas devynias dienas giedojęs, kol 
nunyko. Todėl šis kalnas yra vadinamas Gaidžiokalniu.
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VAIDUOKLIAI MIRABELIO DVARO JAUJOJE IR KLOJIME

Per linų mynimą rudenį vaitas liepdavo baudžiauninkams susirinkti 
jaujoje iš vakaro. Sekmadienio vakare jaujoje susirinkdavo vyrai ir 
moterys. Jauja iškūrenta, šilta. Vyrai suguldavo vienur, moterys — ki
tur. Paryčiu pats vaitas keldavo darbininkus linų minti. Jam buvo pato
gu: nebereikėjo vaikščioti pakiemiais, bet baudžiauninkams nesmagu 
būdavo sekmadienio vakarą jau ruoštis į darbą ir eiti iš namų.

Susirinkę jaujoje, baudžiauninkai suguldavo ir užmigdavo. Tada dar 
prieš dvyliktą jaujoje imdavo vaidentis. Prie jaujos stovinti linų my- 
nimo mašina imdavo tarškėti: trakš, traks, trakš... tarytum kas mintų. 
Moterys, nebesitverdamos išgąsčiu, klykdamos susigrūsdavo vienoje 
kertėje. Jaujoje būdavo tamsu. Jos prašydavo vyrus, kad laikytų jaujos 
duris,— nes vaiduoklis į jaują įeisiąs.

Visi taip išsigąsdavo, kad tik laukdavo, kol pirmieji gaidžiai sugie
dos,— tuomet jau vaiduokliai nebesivaidena. Kiti laukdavo vaito, kad 
jis su žiburiu ateitų jų kelti prie darbo. Moterys taip įsibaimindavo, kad 
nebeužmigdavo, kitos net susirgdavo.

Mirabelio dvaro klojime taip pat vaidendavosi. Kai tik šeimyna kul
davo ar kokį kitą darbą dirbdavo, žiūrėk, iš po vieno prėslo į kitą pra
lėkdavo šuo ar katinas visai kitokio plauko, negu dvare laikomi.

Kartą laučasai (eigulys), visų dvaro miškų vyresnysis, atvažiavo naktį 
pas Mirabelio poną. Taip vėlai naktį negi kelsi poną ar šeimyną. Jis, 
ilgai negalvojęs, pastatė savo vežimą netoli klojimo, iškinkė arklį ir pats 
atsigulė vežiman. Jis sau mąsto: „Kai tik šeimyna eis klojiman kulti, 
tuoj kelsiuos.” Girdi, klojime kulia. Eigulys mąsto: „Taip ilgai miegojau 
ir negirdėjau, kai šeimyna suėjo kulti.” Jis tuoj iššoko iš vežimo ir eina 
prie klojimo. Žiūri, durys užrakintos. Tik dabar jis suprato, kad klojime 
vaidenasi.

Kitą kartą tas pats eigulys vėl miegojo vežime prie klojimo. Tada 
jis išgirdo viduj nepaprastą muziką. Eigulys išlipo iš vežimo ir pasku
bėjo prie klojimo. Žiūri, durys užrakintos. Tuomet jis įsitikino, kad ten 
tikrai vaidenasi.
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SALAMIESČIO DVARAS

Salamiesčio dvaras yra už dvylikos kilometrų nuo Kupiškio mieste
lio. Baudžiavos laikais šis dvaras priklausė italų kilmės ponui Mariko- 
niui ar Mariko. Vėliau Salamiesčio dvaras perėjo Biržų miesto grafo 
Tiškevičiaus nuosavybėn.

Grafas Tiškevičius buvo labai turtingas: jam priklausė 50 apylinkės 
dvarų. Iki 1890 metų jis gyveno Biržų dvaro rūmuose, vėliau išsikėlė į 
Prancūziją ir ten mirė. Grafas, begyvendamas Prancūzijoje, kartais, kai 
jau labai reikėdavo pinigų, atvykdavo į savo dvarus ir, sutvarkęs čia sa
vo piniginius reikalus, vėl išvykdavo.

Baudžiavos laikais grafas Tiškevičius, tebegyvendamas Biržų dvaro 
rūmuose, kartais atvykdavo į Salamiesčio dvarą pamedžioti. Pasakojama, 
kad jis labai mėgęs šunis. Vykdamas į medžioklę, dvaro kieme, jau sė
dėdamas ant žirgo, pasišaukdavęs savo mėgiamiausią šunį ir, suėmęs ran
komis jo galvą, pabučiuodavęs snukį. Kažin, kodėl jis taip darydavęs, 
gal kad geriau žvėris varytų, medžioklė sektųsi? Baudžiauninkai dva- 
riokai, šitai matydami, sakydavo: ,,Ot, kad jam reiktų šitaip baudžiau
ninką pabučiuoti, juk nė už ką nebučiuotų. Mat, jam šuo meilesnis už 
žmogų."

Baudžiavos laikais Salamiesčio dvaro Bakšėnų kaimas turėjo dvyli
ka valakų, t.y. 240 dešimtinių, žemės ir pagal laukus 30 dešimtinių ga
nyklų, be to, dvaro miškuose servituto teisėmis galėjo ganyti galvijų 
bandą.

Grafo dvaruose buvo įvairių dirbtuvių, degtinės bravorai ir kt. Ne
retai į Salamiesčio dvarą iš kitur atsikeldavo žmonės, ieškodami čia dar
bo. Ateidavo darbininkai iš Gelažių, Krinčino, Subačiaus miestelių. Tokius 
ateivius vadindavo — subatėnas, gelažius, krinčinas.

BAUDŽIAUNINKŲ BAUSMĖS

Kaimų išblaškymas. Salamiesčio dvaro ankstyvesnis ponas buvo pik
tas ir beširdis, net kaimus išblaškydavo. Pasakoja žmonės, kad netoli Sa
lamiesčio esančių kaimų gyventojai seniai seniai kažkuo dvaro ponui 
nusidėjo, tai ponas juos išblaškė, o jų žemėse įkūrė naujus kaimus ir da
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vė jiems naujus vardus — Benedikta va ir Martišava. Tuomet buvo pats 
„įdūkimas ponystas".

Loviu guldymas. Nusidėjusį baudžiauninką guldydavo lovin, kuris 
stovėdavo jaujoj ar klojime. Didelio, sunkaus medžio stuobrį išskaptuo
davo ir padarydavo 4—5 metrų ilgio su antvožu lovį. Lovio šonuose — 
briaunose per metrą vieną nuo kitos iškapodavo skyles kojų riešams 
įsprausti. Nusikaltusį baudžiauninką atvesdavo prie lovio, liepdavo at
sigulti ant žemės, įdėdavo koją į lovio skylę taip, kad riešas guldavo 
ant skylės briaunos, o kojos letena atsidurdavo pačiame lovy. Taip prie 
lovio baudžiamąjį paguldę, lovį užvoždavo antvožu ir užrakindavo spy
na. Nubaustasis su įsprausta lovy koja gulėdavo kaip „paskerstas par
šas". Kojos iš lovio ištraukti jis negalėjo; sunkų lovį iš vietos negi pa
trauksi. Žmonės nebeatmena, kiek ilgai nubaustasis taip gulėdavo, kaip 
sakydavo, „gulėdavo lovy". Jis galėjo gulėti aukštielninkas ar ant šono 
pasivertęs.

Lovin guldydavo tokį baudžiauninką, kuris nepadarydavo jam skirto 
darbo, bet dažniausiai triukšmadarius arba pasigėrusius. Tokie gulėdavo 
tol, kol išsipagiriodavo.

Bakšėnų kaimo lažininkas Jackus Vosylius (78 metų amžiaus, miręs 
1907 metais), pasakojo, kad kartą Salamiesčio miestely per Baltramiejų 
(rugpiūčio 24 d.) buvo didelis žmonių susigrūdimas —• kermošius. Tuo 
metu užsidegė dvaro bravoras. Kiek gana buvo „palaidos degtinės". Vy
rai, subėgę gesinti bravoro, priėję prie degtinės, pasigėrė. Jie buvo taip 
girti, kad tuoj susivaidijo — mat, „pasigėrusiems atsiranda senos rokun- 
dos", sąskaitos. Vyrai buvo tiek girti ir taip smarkiai mušėsi, kad juos 
vos jėga išskyrė ir atvedė į Salamiesčio dvarą. Tenai juos „paguldė lo
vin" ir tol laikė, kol išsipagiriojo. Matyt, kad baudžiavos laikų lovys 
dar tebebuvo dvare.

BAUDŽIAVOS PANAIKINIMAS

Stančikienė Izabelė, 84 metų amžiaus, iš Slavinčiškio kaimo, pasa
koja, kad josios motina ėjusi Mirabelio dvaran baudžiavą atlikti. Vieną 
kartą sušaukė į dvarą visus baudžiauninkus. Žmonės ėjo dvaran išsigan
dę, nes nežinojo, ką jiems ten pasakys, ką padarys. Kada visi baudžiau
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ninkai suėjo dvaran, jiems pasakė, kad visi nuo baudžiavos paleidžiami, 
daugiau nebereikės dvarui dirbti. Apsidžiaugė žmonės. Linksmi su dai
nomis grįžo į namus.

Tačiau buvo ir taip: kunigas per pamokslą paskelbė, kad visi nuo 
baudžiavos atleidžiami, ir pasakė: „Dabar pakabinki! tarbas ir padėkit 
zbonelius" (mat, baudžiauninkai, eidami ponui dirbtų, tarbelėse nešda
vosi maistą, o ąsočiuose vandens ar giros atsigerti), tai jį tuoj ir areštavo.

Baudžiavą panaikinus, daugelis mažesnių dvarelių likvidavosi, taip 
pat ir Pajuodupio dvaras, kuris turėjo šešis valakus nuosavos žemės. 
Dabar išsipildė Pajuodupio dvaro piemens aimanos-raliavimai: „Išpus- 
tykit, jauteliai, Pajuodupio dvarelį — baubo, ralio." Jo vietoje įsikūrė 
Pajuodupio kaimas.

Neilgai trukus dvaro trobesiai buvo nuardyti ir nukelti, kaip kam 
patogiau. Dar 1908 m. viename Pajuodupio kaimo diendaržy niūksojo 
balkšvi buvusio dvaro tvarto kertiniai stulpai — senovės mūrininkų sta
tybos palaikai, sumūryti iš stambių akmenų, žvyro, kalkių. Iki šių die
nų yra išsilaikiusi Kupiškio miesto senoji mokykla, Pajuodupio dvaro 
statyta dar baudžiavos laikais. Šito pastato sienos yra bent pusės metro 
storio, taip pat išmūrytos iš didelių akmenų, žvyro, kalkių.

LIUSTRACIJA

Panaikinus baudžiavą, per kaimus ėjo matininkai ir matavo žemę. 
1861 m. pravesta žemės reforma buvo vadinama liustracija.

Žemdirbiai, kurie ūkius iš dvaro nuomojo, žemės negavo, nes jier 
būdami ne tos apylinkės, neturėjo teisės čia jos gauti. Tik tie iš nuo
mininkų gavo žemės, kurie buvo prisirašę nuolatiniais šio valsčiaus gy
ventojais. Pavyzdžiui, Zasnyčių dvaro Repeniškio kaime gyveno trys 
ūkininkai: Glemža Mataušas, Glemža Laurynas ir vienas šlėkta. Per 
liustraciją abu broliai Glemžai gavo po valaką žemės išsimokėtinai, o 
šlėkta nieko negavo, nes jis tik nuomojo iš dvaro žemę, bet nebuvo 
Zasnyčių dvaro lažininkas. Žmonės jam sakė: „Prisirašyk mužiku, šito 
dvoro žemdirbiu, tai gausi savo dirbamų žemį." Šlėkta atsakė: „Ni už 
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kų. Kų jau ba slovos, veli ba galvos/' Tai mat, koks šlėkta buvo „uno- 
raunas". Negavęs žemės, jis iš Repeniškio kaimo išsikėlė.

Be ariamos žemės, žemdirbiai per liustraciją gavo iš dvarų ir iš val
diškų žemių servituto teisėmis ganyklas ir miško savo ūkiškiems reika
lams. Vieni žemdirbiai servituto teises į ganyklas sutvarkė dokumenta
liai, kiti, pagailėję matininkui už jo triūsą primokėti, nepadarė doku
mentų ir ilgainiui savo servitutines teises prarado: dvarininkai apgaulės 
būdu jas iš jų atėmė ir privertė juos tas pačias servitutines ganyklas 
nuomoti. Ir baudžiavą panaikinus, žemdirbiai liko ekonomiškai priklau
somi nuo dvaro.

Kupiškio miestelio miestietiški ūkininkai valakininkai po Kupiškio 
didžiojo gaisro 1868 metais išsikėlė iš miestelio, sudarydami tris kaimus: 
Aukštupėnų, Račiupėnų ir Smilgių. Jie turėjo bendras pievas ir miško. 
Dar nuo senų laikų tie valakininkai naudojosi Pašepetyje Pajuodupio 
dvaro pievomis, vadinamomis Dvarpievom, ir mišku, Vidugiriu vadi
namu. Panaikinus baudžiavą, per liustraciją šitie kaimai gavo nuosa
vybėn šias pievas ir mišką.

Pievos buvo padalintos ,,šniūrais" — rėžiais. Kiekvienas valakininkas 
pievų turėjo po tris dešimtines. Jos buvo išmėtytos trijose vietose.

Per liustraciją kiekvienas tų miestietiškų ūkininkų gavo taip pat po 
tris su puse dešimtinės miško, padalinto sklypais. Iš viso valakininkų bu
vo 64, tai tiek pat ir sklypų buvo. Kiekvieno ūkininko miško sklypas 
buvo pažymėtas žymėmis — ,,už varpytas" įvairiais ženklais. Vienas ant 
savo miško ribos paženklindavo medį, kitas — susukdavo medžio šakas, 
dar kitas įbesdavo virpstis ir pan.

Kartais vienas ar kitas ūkininkas nesusilaikydavo ir išsikirsdavo iš 
svetimo miško ploto reikalingos medžiagos — lotų arba karčių. Kai tik 
savininkas sužinodavo, katras ūkininkas taip padarė, tuoj eidavo ano 
barti. Tačiau greit jie susitardavo: kaltasis atlygindavo savininkui nuos
tolius, ir, išgėrę ,,ugadų", susitaikydavo. Dėl tokio dalyko Račiupėnų 
kaimo vyrai nesibylinėjo. Tame kaime buvo protingų žmonių: senis Gab
rėnas, Petronis, Krapavickis ir kt., kurie mokėdavo pasakyti taikų žodį, 
teisingai išspręsti ginčą. Dėl savo miško sklypų Aukštupėnų, o ypač 
Smilgių kaimai ne kartą bylinėjosi.

Vidugirio miške augo vieno metro skersmens ąžuolai, eglės, kurios 
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„storos, oi storos buvo", beržai, juodalksniai, alksniai, epušės, tik nebu
vo pušų.

Kai 1920 metais šie trys kaimai kėlėsi į vienkiemius, jie panoro pa
sidalinti mišką. Tų kaimų vyrai tarėsi, tarėsi ir nesusitarė, kaip pasida
linti. Labai buvo painu išspręsti, kam kuris plotas turėjo priklausyti, 
nors kai kurie ir senus planus dar tebeturėjo. Vyrams besiginčijant, pa
kilo tokie barniai, kad matininkas neapsikęsdamas pabėgo.

PO LIUSTRACIJOS

Žemdirbiai, iš baudžiavos paleisti, už žemę mokesčius mokėjo val
džiai, tačiau dvaro bijojo, jo ponams lenkėsi ir ne kartą nemokamai at
likdavo dvaro primetamą jiems darbą.

Nusigyvenusio „ponelio", taip vadinamo „šlėktos", žmonės neken
tė. Jį pajuokdavo, vadindami „šunbajoriu".

Jei ūkininkui tekdavo kur karčiamoj susitikti su pasipūtėliu šlėkta, 
tai jis, apsuptas draugų būrio, nusverdavo ranką nuo stalo ir, ja mosti
guodamas, paniekinamai dainuodavo:

Sliakcic, makcic dvorianynas, 
Kur su kiaule rave trinas. ..

Pašiepdavo šlėktą ir tokia daina:

Kai mužikas per mišką jojo, 
Tai visi paukščiai giedojo jo, jo, jo. 
O kai mužikas per miestą važiavo, 
Tai labai linksmai dainavo vo, vo, vo. 
Kai bajoras iš miesto grįžo, 
Tai ant jo visi šunes myžo žo, žo, žo, žo. 
Kai bajoras per laukelį jojo, 
Tai visi šunes link jo lojo jo, jo, jo, jo.
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1863-ųjų METŲ SUKILIMAS

SUKILĖLIAI PAIMA GRŪDŲ MAGAZINĄ

Prieš 1860 metus netoli Puponių dvarelio stovėjo valdiškas grūdų 
magazinas. Tame magazine caro valdžia laikė grūdų atsargas. Magazino 
prižiūrėtojas — magazinierius buvo ūkininkas Šlapelis iš Rakučių kaimo.

1863 m. sukilimo metu sukilėliai paėmė grūdus iš to magazino. Buvo 
šitaip. Prie magazino atėjo bent 30 sukilėlių būrys, vadovaujamas 
dviejų kunigų, apsitaisiusių ilgom sutanom, ir pasakė magazinieriui Šla
peliu!: ,,Atėjome iš valdiško magazino grūdų pasiimti. Duokš čia kir
vį, duris išlaušime, pasiimsime grūdus, ir tada visi sužinos, kad suki
lėliai jėga išplėšė magaziną. Nebijok, tu nebūsi atsakingas.” Kaip tarė, 
taip ir padarė: kirviu sukapojo magazino duris, išvertė jas ir išsivežė 
visus grūdus sukilėliams maitinti.

PUPONIŲ DVARELIO PONŲ LIKIMAS

Sukilėliams išplėšus Puponių grūdų magaziną, netrukus į šią apylin
kę atvyko caro pasiųsti baudžiamieji kazokų būriai. Šlapelio — magazi- 
nieriaus — nelietė, tik suėmė Puponių dvarelio savininkus — ponus Vo- 
ronovus. Visą dvarelį išplėšė, išgaudė žąsis ir, nuvežę į Rakučių kai
mą, magazinieriaus Šlapelio kieman, liepė tuoj iškepti.

Išsigando žmonės, kai sužinojo, kad Puponių dvarelio ponus suėmė. 
Viso kaimo moterys subėgo Šlapeliam į talką: vienos žąsis peša, kitos 
svilina, dar kitos išdarinėja, krosnį kuria. . . Greit pakišo žąsis į krosnį 
kepti.

Nei trim valandom nepraėjus, atjoja atjoja kazokai. Kazokų apsup
tame vežime gulėjo surišti Voronovai, ponas ir ponia. Vaikų jie netu
rėjo. Voronovus kaltino, kad jie sukilėlius šelpė ir buvo sukilimo kurs
tytojai.

Kazokai labai skubėjo. Nebuvo kada jiems žąsų valgyti. Keptas žą
sis šiaip taip susikišo į kišenes ir skubinai išvežė Puponių dvarelio po
nus. Dvarelio turtas buvo išgrobstytas, žemė išdalinta... Dvarelio savi
ninkai jau niekad nebegrįžo į savo namus.
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SUKILĖLIŲ TALKININKAS ALEKSANDRAS ŠLAPELIS

Prieš 1863 metų sukilimą Puponių magazinieriaus brolis Aleksandras 
Šlapelis mokėsi Ukmergės gimnazijoje. Ten paaiškėjo, kad jis caro val
džiai neištikimas. Kai Aleksandras pabaigė mokslus, jam davė atestatą 
be teisės stoti į aukštąją mokyklą. Aleksandras Šlapelis sugrįžo namo ir 
pats nebežinojo, kas jam daryti. Ūkininkauti jis nemokėjo. Tėvai jam 
Skapiškio miestely nupirko sklypą žemės, pastatė namelį ir kalvę. Alek
sandras tapo kalviu. Netrukus jis vedė, susilaukė vaikų.

Sukilimui nepavykus, Skapiškio miestelio apylinkėse lankėsi bau
džiamieji kazokų būriai. Kadangi kalvio Šlapelio namai buvo gana 
erdvūs, tai ne kartą čia apsistodavo kazokai. Kai tik jie įmigdavo, kal
vis tuoj suimdavo jų kardus ir, nunešęs į kalvę, žaizdre tol kaitindavo, 
kol kardai netekdavo savo kietumo, likdavo trapūs, greit lūždavo. Be to, 
jis sugadindavo arklių pakinktus, sulankstydavo balnų kilpas ir kitokių 
negerovių pridarydavo. Tuo būdu kalvis trukdydavo kazokų žygiui.

Pagaliau kazokai susekė, kas jų kardus pagadina ir kitaip jiems ken
kia. Kalvį Šlapelį suėmė ir iki gyvos galvos ištrėmė į Sibirą, prie Tomsko 
miesto.

SUKILĖLIŲ VADAS ŪSEVlClUS

Salamiesčio dvaro lažininkas Glaudelis iš Bakšėnų kaimo dalyvavo 
1863 metų sukilime. Jo būrio vadas buvęs ,,Jegoras", Remeikių kaimo 
valstietis Ūsevičius Jurgis. Patys sukilėliai jį praminė Jegoru. Sukilėlių 
būrys, Jegoro vadovaujamas, buvo nuėjęs arti Biržų miesto, iki Madei- 
kių. Madeikiai — didelis kaimas; čia įvyko smarkus mūšis, sukilėliai 
buvo nugalėti ir išblaškyti.

BAUDŽIAMŲJŲ BURIŲ MAITINIMAS

Malšinant 1863 metų sukilimą, caro valdžia į Lietuvą siuntė bau
džiamuosius kareivių ir kazokų būrius tvarkai krašte palaikyti. Tuos 
būrius savo lėšomis turėjo išlaikyti vietiniai gyventojai. Dragūnai ar 
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kazokai apsistodavo kaimuose,— ten turėjo būti išlaikomi ne tik kariai, 
bet ir jų arkliai. Miesteliuose apsistodavo pėstininkai.

Vienai šeimai tekdavo išlaikyti apie šešis kareivius. Kareiviai gyve
no ir valgė gryčioje. Vieni miegodavo daržinėje ant šieno, kiti troboje. 
Silpniau maitinami kareiviai ne kartą pareikšdavo pretenzijas, kiti išvyk
dami iškrėsdavo šeimininkams kokią išdaigą.

Signalizatorius. Panevėžio miesto pakrašty gyveno Vaišvilų šeima. 
Jiems buvo paskirta išlaikyti šešis kareivius. Seimininkė kiekvieną die
ną kareiviams virdavo barščius su mėsa ar kopūstus, o pusryčiams pa
tiekdavo grikių ar bulvienės košės, užpiltos lašiniais ar sviestu.

Kartą šeimininkė sviestą košėje išmaišė, tai vyresnysis ir sakąs: „Tu, 
šeimininke, mums visai su pasninku košę padavei." Nors šeimininkė 
aiškinosi, kad į košę įdėjusi sviesto, bet jie netikėjo. Kitą kartą Vaiš
vilienė, košėje įmygus duobutę, sviesto gabalėlį padėjo ant viršaus. Da
bar, nors sviesto buvo mažiau dėta, vyresnysis patenkintas tarė: „Da
bar tai kas kita."

Pagaliau kareiviai iš Vaišvilų kiemo išsikraustė ir pasuko miško lin
kui. Vaišvila tuoj sumojo — miške besislapstantiems sukilėliams reikia 
duoti ženklą. Jis tuoj ant ilgo koto įtaisė šluotą, prie kito galo pririšo 
baltą skepetą ir užsilipo ant namų stogo neva kamino valyti. Ne tiek 
su šluota kaminą brūžina, kiek balta skepeta mosuoja miško linkui, vis 
miško linkui. Sitai pastebėjo kareiviai. Jie sugrįžo ir, neklausydami šei
mininko aiškinimų, kad kaminą valąs, liepė lipti nuo stogo žemyn, pa
tiesė vidury kiemo ir įklojo jam 25 rykštes.

BAUDŽIAMOJO BŪRIO KAREIVIŲ IŠDAIGOS

Prekyba karvėmis. Panevėžio miesto pirklys Binieris taip pat turėjo 
išlaikyti šešis baudžiamojo būrio kareivius. Nenorėdamas, kad kareiviai 
sužinotų jį turint dvi karves, jas užkėlė ant tvarto lubų ir tenai slapta 
šėrė ir melžė. Kartą iš tvarto dingo karvė. Labai sielojosi dėl to pirklys. 
O čia sužinojo, kad kareiviai iš miesto išsikelia. Netrukus du kareiviai 
atvedė parduoti karvę. Nors karvė buvo žalmargė, ne jo kiemo plau
ko,— mat, jo abi buvo žalos,— bet Binieris, pasitaręs su žmona, karvę 
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nupirko, ypač, kad kareiviai už ją prašė tik 10 rublių, o turguje karvė 
kainavo 20 rublių. Džiaugiasi pirklys, pigiai karvę nupirkęs ir atsikra
tęs kareivių. Dabar abi karves išvarė į ganyklas. Buvo lietinga diena. 
Vakare, kai Binierio karvės grįžo iš ganyklos, abi buvo žalos. Paaiškėjo, 
kad naujai pirkta karvė buvo iš jų pavogta ir, kad šeimininkas nepa
žintų, margai nudažyta. Lietus dažus nuplovė, ir tuo būdu paaiškėjo 
apgaulė.

Lobis. Netoli Panevėžio miesto, Molainių kaimo linkui, riogsojo di
džiulis kaip namas akmuo. Ant to akmens rusų kalba buvo iškalti raš
menys: „Переверни меня — найдешь клад” — „Apverskmane — rasi 
lobį". Ne vienas sau pagalvojo, kad būtų neblogai apversti akmenį ir pa
siimti lobį, bet akmuo didelis didelis — keli vyrai nieko nepadarytų.

Atsibodo Panevėžio apylinkės vyram nuolat galvoti apie nepasiekia
mą lobį. Vieną sekmadienį,— tatai buvo 1901 metais,— iš bažnyčios 
išėję, vyrai sutarė imti ir iškasti po didžiuoju akmeniu paslėptą lobį. Ra
mygalos, Molainių, Upytės ir kitų kaimų vyrai, o taip pat Panevėžio gy
ventojai susirinko prie minėto akmens su dalbomis, virvėmis, kastu
vais, laužtuvais ir ėmė kasti. Oi daug žmonių buvo, per 400 vyrų. Iš 
pradžių akmenį apkasė, paskui, pakišę po juo dalbas, virvėmis jį ap
juosę, vertė, vertė ir pagaliau išvertė. Puolė ieškoti lobio, o ten tuščia. 
Ant apversto akmens apačios iškalti rašmenys vėl sakė: „Переверни ме
ня — найдешь клад”.

Apgauti vyrai ėmė galvoti, kaip čia yra. Pagaliau išsiaiškino, kad 
šitai bus padarę 1863 metų sukilimo malšintojai, baudžiamojo būrio ka
reiviai. Matyt, šičia stovėjusi kareivių kuopa, turėdama laisvo laiko, 
iškrėtė šitokią išdaigą.

SUKILĖLIŲ UŽKASTI PINIGAI

1863 metų sukilimą malšinant, sukilėliai, negalėdami savo iždo išvežti 
ir nenorėdami, kad pinigai pakliūtų į caro kareivių nagus, skubinai juos 
užkasdavo į žemę. Daugeliui metų praėjus, žmonės vienur kitur suras
davo paslėptus pinigus.

Sukilėlių pinigai Rakučių kaimo laukuose. Rakučių kaimo (netoli 
Kupiškio) žemdirbiai, savo dirvas ardami, rasdavo sidabrinių pinigų.
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Dažniausiai jų rasdavo šio kaimo ūkininko Šimonio lauke. Žmonės kal
bėjo, kad tie pinigai 1863 metais sukilėlių pakasti.

Kartų Šimonis nutarė giliai giliai išarti savo lauką ir surasti lobį.
Jis pats buvo senas, giliai arti negalėjo, tat išėjo arti su bernu. Ber

nas varo gilią vagą, o Šimonis, paravėje atsisėdęs, seka. Bernas bearda
mas tik taukšt su arklu kažką užkliudė. Tuoj atskubėjo Šimonis. Dar 
kartą paspaudę arklą, jie išvertė puodą su pinigais. Priskaitė 40 mušti
nių ir dar smulkių pinigų. Seimininkas su bernu, pinigais nešini, parėjo 
namo, tačiau rastus pinigus Šimonis sau prisisavino.

Panevėžio mieste rasti pinigai. 1910 metais Panevėžy, Ramygalos gat
vėje, padienis darbininkas Antanaitis viename kieme tvarkė malkas. 
Tinkamai sukrauti malkas kliudė kauburėlis. Darbininkas paėmė kastuvą 
ir, lygindamas žemes, užkliudė kažkokį kietą daiktą. Tuo metu pro šalį 
ėjo tarnaitė. Ji, išgirdusi tarkštelėjimą, priėjo arčiau. Noroms nenoroms 
Antanaitis prie jos atkasė sagonėlį, kuris iš viršaus buvo uždengtas me
diniu dangčiu. Dangtelį nuvožęs, pamatė pilną indą auksinių pinigų.

Antanaitis davė tarnaitei saują pinigų, kad tylėtų, o visus kitus pa
silaikė sau. Visas Panevėžys tuoj ėmė kalbėti, kad Antanaitis radęs lobį. 
Netrukus Antanaitis išsikėlė kitur gyventi. Jis nusipirko dvarą, pava
dino jį savo vardu —,, Ant ana va". Tada visi suprato, kad jis tikrai rado 
lobį.

1905 METŲ REVOLIUCIJOS ATGARSIAI

Kupiškio apylinkėse studentai, kaime atostogaudami ir vasarodami, 
pažangesnį jaunimą suburdavo į kuopeles, duodavo skaityti bendro 
lavinimosi knygų, nagrinėdavo drauge brošiūrėles socializmo klausi
mais, kur nuošalesnėje vietoje susirinkę, mokė kovoti prieš carizmo 
priespaudą, drąsiai eiti laisvės keliu. Vasaros metu visos apylinkės so
cialistų (jų buvo apie dvidešimt) susirinkimas įvykdavo atvirame ore: 
Pyragių beržytėje, Mirabelio girelėje prie girininko daržinėlės, Bukėnų 
miškelyje ir kitur. Dažniausiai susirinkdavo išklausyti referato, kurį 
skaitydavo vienas iš vadovų studentų. Po referato įvykdavo diskusijos.
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Susirinkimui pasibaigus, padainuodavo marselietę, paskui ,, Pa sakyk, 
mano mylimas krašte" arba ,,Ponai miega iki pietų". Gana iškilmingai 
minėdavo darbo žmonių solidarumo dieną—Gegužės Pirmąją.

Viešieji mitingai įvykdavo sekmadieniais ir turgaus dienomis. Žmo
nėms iš bažnyčios išėjus, vienas iš oratorių, nusigrimavęs, kad jo neat
pažintų, palypėdavo ant vežimo ir, savo draugų apsuptas, pradėdavo 
mitingą. Jis ragindavo siekti žodžio laisvės, reikalauti savų mokyklų ir 
pagaliau net nuversti carą.

PIRMASIS KUPIŠKIO APYLINKĖS MITINGAS

Pirmasis Kupiškio apylinkės mitingas įvyko 1903 ar 1904 metais,— 
vienas iš pirmųjų revoliucionierių kuopos narių, Juozas Bukėnas, tikrai 
nebeatsimena tos reikšmingos datos. Mitingas vyko prie bažnyčios tur
gelio. Tada kalbėjo iš Šiaulių atvykęs oratorius. Jį saugojo atostogau
jantieji moksleiviai, apsitaisę mundurėliais. Jie visi kišenėse turėjo po 
brauningą. Oratorius kalbėjo ugningai ir baigdamas sušuko: ,,Salin caro 
valdžia!" Kažkas iškėlė raudoną vėliavą, kažkas tris kartus iššovė į orą. 
Sitai buvo sutartas ženklas pradėti eitynes. Minia išsirikiavo. Kolonos 
priešakyje ėjo kelios drąsios moksleivės merginos, tyčia apsigaubusios 
skarelėmis. Dainuodami marselietę, visi ėjo miestelio turgavietės linkui. 
Žygiuojančiai miniai kelią pastojo 10 kareivių su karininku priešakyje. 
Jie, išsirikiavę į eilę, su atstatytais į minią šautuvais, pasiruošė šauti. 
Tada eitynės sustojo. Vienas iš mitingo organizatorių išėjo iš kolonos 
į priekį ir, kreipdamasis į karininką, paklausė:

—> Kam kelią pastoj ot?
— Jei eisite į miesto centrą — šausime, — tarė karininkas ir pri

dūrė:— Grįžkit atgal arba eikit siaurom šalutinėm gatvelėm.
Vieni pasileido siaura gatvele pro sinagogą, kiti pro vaistinę, ir visi 

susirinko turgavietėje. Čia vėl oratorius, palypėjęs ant vežimo, kalbė
jo į žmones dar karštesniais žodžiais. Tuoj stražninkai puolė vaikyti žmo
nes. Mitingo organizatoriai ir apsauga neleido jiems skirstytis, įkalbinė
dami: „Na, bent kiek dar paklausykit", tačiau daugelis išsigando ir 
pasileido iš turgavietės prie savo arklių. Beskubėdami kai kurie nebeatri- 
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šo arklių, plaute nuplovė pavadį. Vėliau žmonės juokėsi iš tokių, kal
bėdami: „Bukėnų Zoziokai taip išsigando, kad nupiovė arkliui pavadį ir 
kiek įkabindami pasileido namo."

KNYGNEŠYS PRAKUROTAS

Po 1863 metų sukilimo, caro valdžiai uždraudus lietuvių spaudą, kny
gos buvo slaptai gabenamos iš Prūsų.

Paketurių kaimo Prakurotas iš Prūsų atnešdavo maldaknygių. Kartą 
Prakurotą, benešantį knygas, pasekė caro žandarai. Vos tik jis įbėgo į 
savo kiemą — jau žandarai iš paskos žvanga kardais. Nebėr kas daryti. 
Tikra pražūtis. Pašalėje buvo didelė skiedrų krūva. Prakurotas tuoj sa
vo maišioką su knygom šast nuo pečių ir užkasė į skiedras, o pats pa
sislėpė dilgynėse. Visa tai matė namų devynerių metų piemenaitė, kuri 
tuo metu buvo kieme. Žandarai, į kiemą įbėgę, tuoj puolė piemenėlės 
klausti: ,,Ar nematei mažo žmogelio?" (Prakurotas buvo mažo ūgio.) 
Mergaitė atsakė: ,,Nežinau." Žandarai įbėgę iškratė visą gryčią, užlipo 
ant aukšto, ten su kardais išbadė visas lubas, ieškodami knygų, bet 
ničnieko nerado. Tada nulapseno prie jaujos, ten išvartė išbadė visus 
spalius, sukeldami daugybę dulkių, o knygų kaip nėra, taip nėra. Prie 
piemenės prieidami, vis klausia: „Juk į kiemą įėjo žmogelis, tu turėjai 
matyti." O mergaitė vis tą patį sako: „Nežinau." Žandarai jai pažadėjo 
saldainių duoti, bet piemenė nieko daugiau nesakė. Taip žandarai, nie
ko neradę, visi dulkini, sušilę, suplukę, išskubėjo iš Prakuroto kiemo.

Pavojui praėjus, iš dilgėlyno išlindo Prakurotas, pagyrė piemenę ir 
pasakė: „Kai išmoksi skaityti, gausi iš manęs knygą. Tu mokėsi ge
rai ją paslėpti."

SPAUDOS ATGAVIMAS

Autorė atsimena neramius 1904 metus. Namuose lankydavosi daug 
paslaptingų žmonių. Tėvelis su vyresniąja seserimi vis apie kažką kuž- 
dėdavosi. Nepažįstami žmonės išeidami palikdavo knygų pundelius. Se
suo tuos pundelius paslėpdavo ir, kitiem atėjus, juos atiduodavo. Liūd-
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nas liaudies dainas pakeitė dainos, šaukiančios į kovą. Iš tų neramių 
laikų viena diena pasiliko giliai širdyje.

Buvo sekmadienis. Motina su vyresniais vaikais tik ką buvo grįžusi 
iš bažnyčios. Namiškiai kažkaip pakiliai nusiteikę, kažko tartum laukia; 
staiga visi sužiuro į langą. Darželio takeliu bėgčia skubėjo tėvelis, ran
koje mosuodamas laikraštį. Vidun įėjęs, džiaugsmu nušvitusiu veidu jis 
tarė: ,,Vaikai, gana bus slapstyti knygas. Žiūrėkite, tai yra mūsų lietu
viškas laikraštis, spausdintas Vilniuje. Mes atgavome spaudą." Jo veidu 
riedėjo ašaros. Mes, vaikai, pribėgę prie tėvelio, čiupinėjome laikraštį, 
kuris braukte nubraukė nuo jo veido rūpesčius. Sesuo Stefutė paėmė iš 
tėvelio rankų laikraštį ir ėmė skaityti. Mes, į ją įdūrę akis, klausėmės ir 
verkėme. Taip buvo graudu klausytis apie ilgai trukusį tūnojimą tam
soje ir tuo pačiu ėmė džiaugsmas dėl atgautos spaudos. Rimti, susi
kaupę klausėmės šūkio į darbą ir buvome pasiryžę dirbti, dirbti. . .

CARO ŠNIPAS — REVOLIUCINIO SĄJŪDŽIO TRUKDYTOJAS

Revoliucinis sąjūdis apėmė visą liaudį. Visiems įkyrėjo žandarai, straž- 
nikai, pristavai, antstoliai, tardytojai. Visų širdyse užvirė kova, visų 
lūpose buvo: ,,Šalin caro valdžia!"

Šiuo įtempimo momentu gana dažnai pakliūdavo į policijos rankas 
revoliucijos dalyviai, nes slapta veikė caro šnipai. Vienas tokių šnipų 
buvo Kupiškio pradinės mokyklos mokytojas Verškovas. Revoliu
cionierių kuopa slaptame susirinkime nutarė iš savo kelio pašalinti 
šitą šnipą.

1905 metų vasarą Salamiesčio miestelyje buvo ruošiamas pirmas vie^ 
šas lietuviškas vakaras, kuriame dalyvavo Kupiškio bažnytinis choras 
ir visas pažangusis jaunimas. Ten nuvyko ir Kupiškio miestelio polici
ja. Tą dieną ir buvo nutarta nubausti šnipą.

Buvo žinoma, kad Verškovas visada 16 vai. išeidavo pasivaikščioti,, 
tai, jam einant Bažnyčios gatve, iš Vilniaus gatvės priešais išeis du re
voliucionieriai ir nušaus šnipą. Kad šis sumanymas pasisektų, šeši kuo
pos vyrai turėjo budėti čia pat, karčiamos gonkelėse. Vienas tų vyrų 
šį įvykį taip nupasakoja:
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„Buvo sekmadienis. Aš ėjau namo pro karčiamą, Vėžonių kaimo 
„kvatarą". Nuo karčiamos gonkelių pašaukė mane A. Vireliūnas, Vei
verių seminarijos auklėtinis. Jis nuvedė mane į atskirą kieme esantį na
melį. Ten buvo penki vyrai. Ant stalo stovėjo buteliukas su degtine. Ta
da Vireliūnas man pasakė, kad čia laukiame to momento, kada mūsų 
draugai nušaus caro šnipą. Mes turime padėti jiems pabėgti ir apsau
goti, jei policija mėgintų juos suimti. Skubiai išgėrėme po stikliuką 
degtinės ir išėjome. Vieni stovėjo karčiamos gonkelėse, kiti žiūrėjo pro 
langą. Aš pamačiau, kaip kitoje gatvės pusėje prie mokytojo Verškovo 
pribėgo du vyrai ir šovė į jį. Mes visi jau buvome ant gonkelių. Verš- 
kovas parkrito ant žemės. Kai mes priėjome, jis gulėjo kraujo klane 
ir nebuvo panašu, kad būtų gyvas. Draugai revoliucionieriai nepastebėti 
ramiu žingsniu nuėjo priešingom kryptim ir dingo minioje, kuri susi
rinko įvykio vietoje. Šnipas Verškovas buvo smarkiai sužeistas į vidu
rius, tačiau netrukus atgavo sąmonę. Jis maldavo žmones jam pagelbėti, 
kur nors nuvesti, tik ne į jo butą, nes bijojo, kad revoliucionieriai jo 
nepribaigtų. Kadangi nebuvo nei policijos, nei gydytojo, tai miestelio 
vaistininkas suteikė Verškovui pagalbą ir, nusivedęs į savo namus, pa
guldė ant stalo, kur jis išbuvo iki vakaro, kol atėjo laikas traukiniu 
vykti į Panevėžio ligoninę. Tada jau ir policija pribuvo.

Revoliucionieriai pyko ant vaistininko, kam suteikė šnipui pirmąją 
pagalbą, ir sakė: „Mes šnipus šaudome, o jis gydo."

Šio įvykio liudininkė Ona Dalindienė, 78 metų amž., pasakoja:
„Kartą sekmadienį aš, nieko nežinodama, moklinu Bažnyčios gatve 

ir girdžiu — kažkas šaukia: „Onut, Onut, pasisaugok!" Staiga trinktelėjo, 
ir man skarelė tik švist nuo galvos ir į daržą. Matau—-pargriuvo žmo
gus gatvėje. Subėgo žmonės, išsigandę šaukia: „Caro šnipą nudėjo!" Man 
žydukas padavė skarelę, ir aš nuskubėjau namo. Žmonės kalbėjo, kad 
šnipas Verškovas buvo sužeistas pilvan. Jis dejavo. Ilgai niekas jo ne
pakėlė nuo gatvės, visi bijojo. Vėliau vienas žmogus jį sutvarkė ir nu
sivedė pas save, o paskui nuvežė į stotį. Vakare mačiau Verškovą ve
žant. Jis baimingai žiūrėjo į žmones, gatvėje stovinčius, linkčiojo gal
vą ir, keldamas kepurę, tarytum visų atsiprašydamas, atsisveikino.

Ligoninėje jis pasveiko, bet į Kupiškį jau nebegrįžo. Po šio įvykio iš 
Kupiškio išsikėlė felčeris Jakštas, kuris buvo įtariamas šnipinėjęs caro 
naudai.
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ĮVYKIS JUTKONIŲ KAIME

Į Kupiškį atvykęs dragūnų dalinys išsiskirstė po kaimus. Jutkonių 
kaime, aštuoni kilometrai nuo Kupiškio, apsistojo dvidešimties dragūnų 
būrys. Kaimas privalėjo išlaikyti karius ir jų arklius. Kariai išsiskirstė 
po du tris žmones pas ūkininkus. Jų arkliai buvo laikomi vieno ūkinin
ko klojime, tenai buvo sukrauta amunicija — ginklai. Klojimą saugojo 
sargybinis.

Keliom savaitėm praėjus, sudegė klojimas su arkliais, amunicija ir 
sargybiniu. Tą pat dieną dragūnai išvyko iš kaimo.

Netrukus į Jutkonių kaimą atvyko tardymo komisija. Viso kaimo 
vyrai kaip vienas sakė, kad čia kaltas sargybinis, kuris žuvo ugnyje. Jis 
buvęs girtas ir rūkydamas uždegęs klojimą, dėl jo kaltės žuvę arkliai ir 
visa. Po to įvykio dragūnų dalinys iš Kupiškio apylinkės išsikėlė. Jut
konių ūkininkai sudėjo pinigus ir savininkui pastatė naują klojimą.

Per ilga išaiškėjo, kad šitaip padaryti Jutkonių kaimo vyrus pamokė 
revoliucionieriai: ,,Reikia kovoti prieš caro valdžią, prieš žmonių engė
jus, tik tada kraštas susilauks laisvės."

REAKCIJA

Po 1905—7 m. revoliucijos atėjo sunkūs reakcijos metai, ir daug 
žmonių Lietuvoje nukentėjo. Į Kupiškį atvyko baudžiamasis kazokų bū
rys, kuriam buvo pavesta išaiškinti revoliucionierius. Kazokai, atvykę 
į Kupiškį, tiesiog iš stoties nujojo į Kuosenų kaimą ir ten suėmė naujai 
išrinktą Kupiškio valsčiaus viršaitį Madeikį. Suimtasis norėjo dar aiš
kintis, kad jis išrinktas viso valsčiaus vyrų, bet įpykę kazokai jį sumu
šė ir, pririšę prie arklio uodegos, iš Kuosenų 8 km pėsčią varė į Ku
piškį. Suimtąjį lydėjo raiti kazokai su nuogais kardais. Žmonės, pa
matę taip varomą Madeikį, verkė, aimanuodami: ,,Dievuliau, dievuliau, 
Madeikioką atvaro." Tuo pat metu suėmė Liaudanskį Kikonių kaime. 
Suimtasis pasipriešino, tai jį kazokai labai sumušė, išdaužė dantis ir 
vežte išvežė į Kupiškį. Netrukus suėmė Svydenių Sadulą —• valsčiaus 
sekretorių.
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Tuomet Kupiškyje kalėjimo nebuvo. Suimtuosius nuvežė į Račiupė
nų kaimą, arčiau stoties, ir pasodino ūkininko Juodakio pirtelėn. Suim
tieji, stiprios sargybos saugojami, ten išbuvo dvi paras, o paskui juos 
išvežė į Panevėžį. Teismas Madeikį, Liaudanskį ir Sadulą nuteisė tre
jus metus kalėti. Juos kaltino šiais žodžiais: „Yra caro valdžia pasta
tyta, o čia patys sumanė valdytis." Madeikis ir Sadula kalėjime išbuvo 
pusantrų metų, paskui, politinius kalinius amnestavus, ir juos išleido iš 
kalėjimo. Liaudanskis, nesulaukęs amnestijos, iš kalėjimo pabėgo ir 
emigravo į Ameriką.

JUODAŠIMČIAI

Prasidėjus Rusijoje reakcijai, Lietuvoje pasklido gandai, kad į Lie
tuvą ateis juodašimčiai (черносотенцы) ir žudys žmones.

Kupiškėnuose pasklido gandas, kad Lietuvą puolą juodašimčiai. Jie 
žudą žmones, kankiną moteris ir vaikus, plėšią jų turtą, deginą sody
bas. Jeigu visi gyventojai išvien ginsis, tai juodašimčius įveiks. Šitie 
gandai sujaudino plačios apylinkės žmones, ir visi, kas tik gyvas, pasi
ruošė gintis.

Tatkonių kaimo vyrai išjojo mušti juodašimčių. Skapiškio miestelyje 
pasklido gandas, kad iš šiaurės pusės prie Panemunėlio artinasi juoda
šimčiai. Tatkonių kaimo vyrai susirinkę nutarė gintis. Nusitvėrę kas 
kokį turėjo ginklą: šakes, dalgį, buožę, jie raiti išjojo pasitikti juoda
šimčių. Būrio priešakyje jojo 45 metų vyras Pedišius, per petį persime
tęs dalgį, o paskui rikiavosi kiti raiteliai. Pakeliui prie tatkoniečių pri
sidėjo ir kitų kaimų vyrai, todėl Panemunėlio miestelin įjojo jau gana 
didelis būrys. Čia jie rado apylinkės vyrus susirinkusius ir besiruošian
čius traukti į Tatkonių apylinkę juodašimčių mušti. Tada paaiškėjo, kad 
juodašimčių nei Panemunėlyje, nei Skapiškio miestelyje nėra, ir gynėjai 
išsiskirstė į namus.

Dusetų apylinkėje žmonės tiek buvo įbauginti, kad nutarė slėptis nuo 
juodašimčių ežere, statinėse. Žmonės ritino statines ežeran, rišo jas krū
muose prie kranto arba švendrių tankumyne. Pasirodžius juodašimčiams, 
dusetiškiai tuoj turėjo sulįsti į statines ir ten lindėti, kol juodašimčiai 
pro šalį praeis.
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Paketurių kaiman atbėgo iš Drulėnų žmogus ir sako: „Kų jūs mislijat, 
bakit, slapkitas — juodašimčiai ataina. Mūsų kaimo moterys, vaikus 
šiltai aptaisj, išvežė miškan." Sujudo visas kaimas. Bėga vieni pas kitus 
klausti, kas daryti. Sako, juodašimčiai vyrus prikala prie sienos, o mo
terim krūtis nupiauna, vaikams akis išbado. Atbėgo pas mane kaimynė 
ir sako: „Kų mas darysma, Petrulien, kur turtų dasma?" Kaimynė turėjo 
tris rublius, o aš du rubliu, ir galvojam, kur slėpti pinigus. Nutarėm 
paslėpti smėlio krūvoj, kuri buvo supilta priemenėje žiemos metui gryčios 
aslą išbarstyti. Paslėpusios pinigus, švariai apsitaisėm, galvodamos, kad 
,,gol jau smertis nebatoli". Tuoj pasklido nauji gandai, kad Vabalninko 
miestelio (už dvylikos km) visi žmonės išbėgo ir bažnyčios varpai nu- 
skambino pavojų. Nubėgom pamiškėn, drebam iš baimės ir laukiam, kas 
bus toliau. Kurie namuose paliko, tie užustūmė duris, kas su kirviu, kas 
su peiliu pasiruošė gintis. Betgi juodašimčiai neatėjo.

Daukų kaime laukia juodašimčių. Daukų kaime pasklido žinia, kad 
eina juodašimčiai. Jie, girdi, užpuola gyventojus, išžudo vyrus, moteris, 
vūikus ir visą turtą pasiima. Juodašimčiai yra vienaakiai. Jei pataikysi 
uždrožti iš to šono, kur nėra akies, tai lengvai nugalėsi juodašimtį.

Daukų kaimo vyrai su noru stojo gintis. Jie apsiginklavo kuolais, 
šakėmis, iš dalgių padarytais kardais. Visi nutarė juodašimčius sutikti 
kaime ir gintis trobose. Užkalė langus, vieną langą palikdami gintis, duris 
stipriai užrėmė, ties neužkaltu langu pasidėjo ginklus ir laukia juoda
šimčių. Laukė dieną, laukė kitą — juodašimčiai nepasirodė. Tada išėjo 
pasižmonėti. Kažkas jiems pasakė, kad juodašimčiai jau nugalėti: prie 
Kamajų miestelio vyrai juos sutikę sumušė ir nuo tilto į upę sugrūdo. 
Kaimas nusiramino ir vėl ėmė gyventi kasdieniniu gyvenimu.

Skuodinių kaimo pergyvenimai. Visas Skuodinių kaimas sujudo: 
„Ateina, ateina juodašimčiai. Jie kaktoje turi ragus ir labai panašūs 
į velnius. Jie gerai ginkluoti ir eina didele minia. Juodašimčius siunčia 
pats caras, kad išžudytų žmones ir nuniokotų sodybas." Iš Kuosenų kaimo 
atskubėjo vienas žmogus ir sako, kad iš Pandėlio miestelio juodašimčiai 
eina į čia. Tada visi vyrai, vieni kitus ragindami, nutarė gintis. Jauni
mas— 20—22 metų amžiaus — eis jų pasitikti. Kaimo kalviai iš dalgių 
nukalė kardus. Kas turėjo, pasiėmė medžioklinį šautuvą, kiti kietai spaudė 
rankose šakes ar buožę. Vyrai apsivilko trumpais rūbais: kailinukais ar
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Baudžiauninkų statyti Mirabelio dvaro gurbai. 
Fasado centriniai vartai

Mirabeiio dvaro gurbai. Dienodaržio dalis



Mirabelio dvaro padarginė ir svirnai

Baudžiavos laikais statytas grūdų sandėlis Salamiestyje 
(Nugriautas 1935 m.)



vatinėm. Devintą valandą vakaro jaunimas išėjo į žygį. Pakeliui jie su
stojo Plundakų kaime, nes iš čia jaunimas irgi prisidėjo. Kai būrys pa
siekė Jutkonių kaimą, jame jau buvo 30 vyrų; čia jų skaičius dar padi
dėjo. Jutkonyse būrys pailsėjo, gavo šovinių, pasilikusių iš sudegusios 
dragūnų amunicijos.

Iš Jutkonių kaimo išvyko 40 vyrų būrys. Skuodinių kaime likęs jau
nimas ir seniai ruošėsi gintis vietoje. Jie uždangstė langus, uždarinėjo 
langines, užramstė duris kartimis. Senis Alekna kalbėjo: „Geriausias 
ginklas vitriolius: prie šakalio pririšai skudurą, pasidažei vitriolyje ir 
tėkšk į akis, kai lenda pro langą."

Ginkluotas jaunų vyrų būrys artinosi prie Pandėlio miestelio. Visais 
keliais ėjo vyrų būriai ir vieni kitus klausė: „Ar jau Pandėly juodašim
čiai?" Kiti sakė, kad juodašimčiai išsikėlė Kupiškio stotyje, o dar kiti, 
kad jie esą Biržų mieste, bet niekas jų nebuvo matęs, ir vyrai, Pandėlio 
miestely suėję, nebežinojo, kas toliau daryti. Tuo metu į Pandėlį atvyko 
studentas Čiurlys. Jis, pasidairęs po miestelį, pasiklausęs vyrų kalbų, 
užsilipo ant vežimo ir tarė: „Vyrai, matyt, jokių juodašimčių nėra. Kur 
jum sakė, kad juodašimčiai žmones skerdžia, ten jų niekas nematė. Tad, 
vyrai, skirstykitės ir eikit namo."

Ilgai negaišdami, vyrai ėmė skirstytis. Skuodinių kaimo 10 vyrų irgi 
patraukė į namus. Šešis kilometrus paėjėję, jie pasijuto esą pavargę ir 
alkani. Niekas iš namų neįsidėjo valgio. Beeidami priėjo dvarelį ir nutarė 
nusipirkti duonos, sūrio. Dvarelio savininkas, sužinojęs, kad šie vyrai 
atėjo juodašimčių mušti ir kad Pandėly jų nėra, labai apsidžiaugė ir liepė 
šeimininkei vyrus pavalgydinti. Ta išvirė bulvių, davė silkių ir saldaus 
piero atsigerti. Sočiai pavalgę, vyrai pasilsėję ruošėsi toliau žygiuoti, 
bet daugumai batai nutrynė kojas, neįmanoma buvo eiti. Tada ponas 
liepė pakinkyti į koras arklius ir pavėžėti vyrus iki Jutkonių. Jutkonyse 
jie išsiskirstė kas kur.

Vienas šio būrio dalyvis nuėjo Kupiškio miestelin sužinoti, kas ten 
girdėti, ir užsuko Vėžonių „kvataron". Šeimininkė žydė, jį su šautuvu 
pamačiusi, liepė tuoj nešdintis namo, mat, Kupiškin traukiniu atvyko 
kareivių kuopa, ir jie, žandarų padedami, gaudo socialistus. Mūsų didvy
ris, šautuvą po skvernu pasikišęs, tuoj išskubėjo namo.

Juodašimčiai arti Kupiškio. Viena tų įvykių liudininkė pasakoja: 
„Pasklido gandas, kad Šimonių miestelyje (12 km nuo Kupiškio) juoda-
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šimčiai skerdžia žmones. Mano vyras stražnikas, išvykdamas į Šimonis, 
atsisveikindamas padavė didelį peilį ir sako: „Onut, užremk gerai 
duris ir, kai juodašimtis lįs pro langą, durk peiliu." Pasilikau viena namie 
su mažu vaiku ant rankų. Visą naktį išdrebėjau nemiegojusi; labai bijo
jau juodašimčių.

Rytą atsargiai praveriu duris ir pamatau vyrų būrį, einantį su šakė
mis, kirviais, dalgiais, o kai kas su šautuvu apsiginklavęs. Pamatę mane, 
vyrai nustebo: „Žiūrėkit, sako, kad juodašimčiai visus žmones Kupiškyje 
išpiovė, nei vieno gyvo nebėr, tai kaipgi ta moteris pasiliko?" Tuo pat 
metu ir iš kitų trobų pasirodė žmonės. Tada vyrai suprato, kad Kupiškyje 
juodašimčiai nebuvo, ir išsiskirstė į namus."

Į Šepetą. Autorė atsimena, kaip į namus atbėgo iš vaistinės tėvas ir 
liepė motinai tuojau aprengti vaikus ir bėgti į Šepetą (bala už 5 km 
nuo miestelio). Viena iš mergyčių, vienuolikos metų amžiaus, susirinka 
savo sukneles, susirišo už pakabų, kad nepamestų, ir laukia, kada reikės 
bėgti. Tik žvilgt į langą — pro namus gatve prajojo bent dešimt gink
luotų vyrų. Tuoj išbėgo pažiūrėti, kas jie. Pasirodė, kad tai Noriūnų dvarą 
(8 km nuo Kupiškio) savininkas Venclavavičius su ordinarininkais ir kai
mynais, apsiginklavę medžiokliniais šautuvais, atjojo pasitikti juodašim
čių. Jų Kupiškyje neradę, nujojo toliau.

Vakare mergytė su kitais vaikais sėdi prie motinos kambaryje ir ra
minasi: „Gal juodašimčiai neateis, gal Venclavavičius su karių būriu juos 
nugalės, gal praeis pro šalį." Staiga kažkas pasibeldė į duris. Motina, 
atsikėlė pažiūrėti, kas ten. Pro praviras duris kyštelėjo keista juoda 
galva. Motina išsigando ir aiktelėjo, bet greit atsipeikėjo, pažinusi Ku
piškio mokyklos mokytoją, kuri dėvėjo kepuraitę su kokarda. Mokytoja 
nustebusi paklausė: „Ko taip išsigandote?" Motina paaiškino: pamaniusi, 
kad čia juodašimčiai. Tada mokytoja pasakė, kad juodašimčiais esą pra
minti caro valdžios pareigūnai, „čiornosotency", ir kitokių juodašimčių- 
nėra ir nebus.

Račiupėnų kaimas ruošiasi gintis. Račiupėnai — Kupiškio priemiestis. 
Kai tik pasklido gandas, kad juodašimčiai artinasi, tuoj Povilas Krapa- 
vickas nubėgo pas kaimyną, sakydamas: „Jūs dar miegat, o juodašimčiai 
jau ateina. Reikia tuoj susirinkti ir aptarti, kur gauti ginklų ir kaip nuo 
jų gintis." Tuoj viso kaimo vyrai susirinko ir nutarė, kad reikia kreiptis. 
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į Noriūnų dvaro savininką Venclavavičių; jis medžiotojas, turi šautuvų 
ir durklų. Pas jį vykti išrinko Praną Krapavieką ir L. Vaitkūną. Tačiau 
tą pačią dieną iš Kauno atvyko kariuomenės dalinys: pėstininkai ir arti
lerija. Jie susirinkusiems žmonėms sakė: „Jūs laukėte juodašimčių, o 
atvyko raudoni." Mat, jų kepurės buvo su raudonais apvadais.

Kupiškyje. Žmonės, pamatę kariuomenę, išsigando. Tada Račiupėnų 
kaimo išrinktieji vyrai nuvyko pas Venclavavičių, kad jis užtartų žmones 
ir pasakytų kariuomenės vadovybei, kad jie čia susirinko ne maištauti, 
bet įbauginti juodašimčių.

Venclavavičius tuoj atvyko su dešimtimi medžiokliniais šautuvais 
ginkluotų vyrų ir paaiškino, kad su draugais grįžtąs iš medžioklės, o 
apie Kupiškyje susirinkusius vyrus pasakė, kad visas valsčius yra įbau
gintas juodašimčių ir nežino, kas daryti, kaip nuo jų apsiginti. Tada ka
riuomenės dalinio vadovybė leido Venclavavičiui pranešti žmonėms, 
kad juodašimčių nėra, tai esą tik pramanyti gandai, ir liepė visiems 
skirstytis į namus. Venclavavičius, palypėjęs ant valsčiaus rūmų laip
telių, paaiškino žmonėms, kaip yra, ir visi išsiskirstė.

Visa apylinkė buvo tiek susijaudinusi, kad ilgai nenurimo: naujokai 
išdaužė monopolį, kažkas apiplėšė paštą, vyko tardymai... Kariuome
nės dalinys vis tebebuvo Kupiškio apylinkėje. To dalinio kai kurie ka
reiviai taip pat norėjo laisvės, ir žmonės ne taip jau labai jų bijojo.





ŽEMDIRBIŲ BUITIS





KUPIŠKIO APYLINKES ŽEMDIRBIAI

KAIMAI

Panaikinus baudžiavą, Kupiškio apylinkės žemdirbiai gyveno dide
liais kaimais — sodžiais. Vienur kitur pasitaikydavo vienkiemių, bet re
tai. Kaimai buvo nevienodo dydžio. Šioje apylinkėje didžiausias Gyva- 
karų kaimas turėjo 40 valakų žemės, mažesni — iki 5 valakų.

Seniau kaimai buvo vadinami „ulyčia”, o kaimo gyventojai „ulyčni- 
kais". Sakydavo: ,,Gol nuo golo ulyčios, kad viskų žinai.” Tačiau dar se
niau kupiškėnuos kaimus vadino ,,sodžiais”. Senovės liaudies dainelės 
žodžiai sako: „Ošiai asu panala iš ano sodelio.”

Vienų kaimų trobų išdėstymas buvo „vienašalis”, t.y. sodybos visi 
pastatai stovėjo viename gatvės šone, o kitų, pvz., Paketurių, Kikonių, 
kaimų trobos buvo sustatytos „per abu gatvės šonus”. Vienoje gatvės 
pusėje buvo pastatyti gyvenamieji namai ir klėtys, gi per gatvę, kitoje 
pusėje — stovėjo to paties ūkininko tvartai, klojimas, daržinė, čia būda
vo atitvertas gyvuliams dienodaržis. Šitų kaimų gyvenamų trobų kiemas 
buvo švarus, gyvulių neužterštas. Tačiau moterims liuobti gyvulius, 
skersai gatvę nešti pamazgų kibirus ir kitką buvo labai neparanku, ypač 
rudenį, kai gatvė pabiurdavo ir būdavo neišbrendama. Be to, nepatogu 
būdavo, kai, eidama ruošą, sutikdavai pravažiuojantį pažįstamą. Mer
ginos sakydavo: „Tada nebežinodavai, kaip bepasirodyti su apskretusiais 
darbiniais drabužiais. Tuomet norėjosi kuo greičiau pasprukti ir kur 
nors pasislėpti.”

71



Kai kurių kaimų, pvz., Račiupėnų kaimo sodybos buvo abipus kelior 
ir ūkininkų gyvenamosios trobos stovėjo priešpriešiais. Kai vakare bū
davo uždegamas žiburys, tai kitoje gatvės pusėje gyvenęs kaimynas 
kiaurai matė, kas darosi svetimoje gryčioje. Kalbėdavo: „Matosi ne tik 
kaip gryčioje ruošiamasi, bet ir kuris lipa ant krosnies miegoti/1 Kiek
vieno ūkininko gyvenamieji namai stovėjo vienu galu atgrįžti į gatvę. 
Tame namų gale buvo įrengta gryčia, kur visą dieną vyko įvairūs ūkiški 
darbai.

Prieš gyvenamuosius namus buvo platus kiemas ir klėtis, taip pat 
vienu galu atgrįžta į gatvę. Kiti ūkio trobesiai stovėjo tolėliau, kiemo 
gilumoje.

KAIMO GYVENTOJAI

Kaimo žemė nuo neatmenamų laikų buvo paskirstyta valakais. Vala
kas— 20 dešimtinių; pagal naują matą dešimtinė lygi 1,1 ha. Ūkininkai,, 
kurie turėjo valaką, t.y. 2(į dešimtinių žemės, buvo vadinami valakinin
kais, tie, kurie turėjo pusę valako žemės, t.y. 10 dešimtinių,— pusvala
kiais. Valakininkai ir pusvalakiai buvo vadinami gaspadoriais, t.y. ūki
ninkai, turintieji visą „gaspadą"— ūkį.

Kiekvienas ūkininkas valakininkas stengdavosi savo valaką išlaikyti 
nepadalintą. Ūkininkauti jis pavesdavo vyriausiajam sūnui, o kitus vai
kus išmokydavo siuvėjo, kurpiaus, staliaus ar kalvio amato, išleisdavo 
į kitus namus užkuriom arba į Ameriką. Mat, senoviškai, trimis laukais, 
ūkininkaujant, tik valakininkai galėjo šiaip taip išsiversti, gi visi pusva
lakiai, trečdalininkai (kurie valdė trečdalį valako), ketvirčiai labai sun
kiai vertėsi. ,,Draskyti" valaką, t.y. dalinti jį tarp vaikų buvo griežtai 
draudžiama ir baudžiavos laikais, nes tik valakininkas pajėgė tinkamai 
tvarkyti ūkį ir laiku atiduoti dvarui duoklę. Vėliau, panaikinus baudžia
vą, ūkininkai vis dėlto ėmė „draskyti" valaką, nes, turėdami kasmet 
mokėti per 40 rb. išperkamųjų mokesčių, nebepajėgė išleisti vaikų „į 
žmones", amato mokytis. Taip ir atsirado kaimuose „pusvalakiai", „treč
dalininkai" , ,,ketvirčiai1'.

Be minėtų ūkininkų, buvo dar vienkiemių ūkininkai, taip vadinami 
„vienasėdnikai". Vienkiemio ūkininkų žemė buvo vienoje vietoje, jic£ 
ūkio darbus tvarkė savarankiškai, bet taip pat ūkininkavo trimis laukais.
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Valakininkai, pusvalakiai, trečdalininkai, ketvirčiai vieni buvo laži- 
ninkai, kiti laisvieji ūkininkai, savižemiai.

Savižemiai. Ir baudžiavos laikais buvo ūkininkų, kurie turėjo nuosa
vos žemės; jie buvo vadinami savižemiais. Kaip jau minėta, savižemiai 
dvarui lažo nėjo, o mokėjo jam tam tikrą mokestį. Kiti mano, kad sa
vižemiai buvo gavę žemę iš dvaro kaip dovaną už kokius nors nuopel
nus, bet tai abejotina.

Kupiškio apylinkėje savižemių ūkininkų buvo nemaža. Palėvenės 
dvaro savižemiai buvo Byčių kaimo Plačenis ir Didžiagražių — Lukavi- 
čius (šis pastarasis turėjo du valakus žemės), Pajuodupio dvaro saviže- 
mis — Ičiunėlių kaimo Januškevičius. Tačiau daugiausia savižemių buvo 
Puponių dvarelio Rakučių kaime. Seniausi jų: Šlapelis, Juodviršis, Ku- 
kenys; vėliau čia įsikūrė dar kiti savižemiai.

Savižemis Šlapelis nuo seno turėjo raštą — „Žemės nuosavybės met
riką'1. Metrika buvo surašyta lotynų kalba prieš 1825 metus. Siame raš
te buvo parašyta, kad Šlapelis nuo baudžiavos atleidžiamas ir yra Ra
kučių kaimo savižemis. Matyt, tokias „metrikas" bus turėję ir Juodvir
šis su Kukeniu.

Tas Šlapelių šeimos nuosavybės raštas, pageltęs nuo senumo, gulėjęs 
spintoj, išskaptuoto j iš medžio kamieno, kuri stovėjo klėtyje. Pirmoje 
pasaulinio karo metu Šlapelių pastatai sudegė, kartu su kita namų man
ta žuvo ir „metrika".

Baudžiavos laikais savižemiai dvarui „duonės" neduodavo, o po 
liustracijos išperkamųjų mokesčių nemokėjo, todėl gyveno ištekliuje. 
Jie net savo vaikus leido į mokslus. Savižemis Šlapelis buvo raštingas 
ir baudžiavos laikais buvo Puponių dvarelio grūdų magazino magazinie- 
rius; jo brolis Aleksandras dar baudžiavos laikais mokėsi Ukmergės 
gimnazijoje.

Vienasėdininkai. Dubliškių Jėčius Povilas, 84 metų amžiaus, 1951 m. 
pasakojo, kad jo senelis Dubliškiuose apsigyveno labai seniai. Jo sene
liui tuomet buvę 15 metų amžiaus. Senelio tėvai į Dubliškį atėję prieš 
1820 metus.

Dubliškių žemė buvo valdiška, priklausė caro valdžiai. Iš valdžios 
ją buvo pirkęs Jakubka, o paskui iš jo nupirko Jėčius. Jėčiai turėjo va
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laką žemės. Jie nebuvo savižemiai, bet vienasėdininkai, matyt, turėjo 
mokėti mokesčius,— pasakotojas nebeatsimena.

Grytelninkai. Kiekviename kaime gyveno mažažemių žemdirbių, ku
rie turėjo nuo 1 iki 3 dešimtinių žemės; jie buvo vadinami grytelnin
kais. Tai buvo vargdieniai žmonės: ar merga, susitarusi su bernu ves
tis, ar koks bežemis, vedęs senstančią ūkininko seserį ir gavęs dalies 
žeme, ar valakininko išlaikytinė teta, norėdama sau atskirai gyventi, 
išprašydavo iš valakininko žemės sklypelį; dar kiti buvo „saldotiški" 
grytelninkai, gavę iš valdžios vieną dešimtinę; kai kurie patys žemės 
įsigydavo. Keturiolikos valakų dydžio Pyragių kaime liustracijos laikais 
įsikūrė 14 grytelninkų. Šio kaimo bežemiams iš kiekvieno valakininko 
atskyrė po penkias dešimtines. Tuo būdu tame kaime atsirado grytel
ninkai „desincinininkai".

Savo žemės sklypelyje grytelninkas pasistatydavo grytelę. Prie jos 
būdavo priglaudžiamas trisienis tvartelis kokiam gyvulėliui laikyti — ar 
tai ožkutei, ar paršeliui,— viskas po vienu stogu.

Žemės sklypelis būdavo toks mažas, kad vos vieną lysvelę tegalėda
vai sukasti, o kartais nei tos nebuvo, tačiau po grytelės langu visuomet 
žaliuodavo gėlynėlis. Ten augo rūtos, mėtos, jurginai, aukštos malvių 
rykštės, sidabrinis diemedėlis. Tik pinavijų grytelninkė nesodino: tatai 
ūkininko darželio gėlės.

Kai buvę samdiniai įsikurdavo savo grytelėse, jų jau nebevadindavo 
paniekinamai „bernu”, „merga", bet grytelninkais.

Už žemės sklypelį grytelninkas kasmet mokėdavo ūkininkui po pusę 
rublio, kiti turėjo atidirbti dienas. Nuoma už sklypelį buvo penkios die
nos rugiapiūtės darbo.

Kaip grytelninkai vertėsi su savo darbais ir iš viso kaip tvarkėsi, 
matysime iš žemiau paduodamų jų biografijų.

Grytelninkas Vasiliauskas buvo bežemis. Jis iš mažų dienų dirbda
vo pas svetimus per piemenį, o kai suaugo — bernavo pas ūkininkus. 
Nuo 1865 metų Vasiliauskas kelis metus iš eilės bernavo pas Bakšėnų 
kaimo ūkininką Rasimavičių. Čia bebernaudamas, susidabojo su šeimi
ninko seserimi ir sutarė vestis.

Ūkininkas Rasimavičius savo seseriai atidavė jos dalį pinigais ir 
žeme. Jie vedė, pasistatė grytelę, išėjo ten gyventi ir tapo grytelninkais.

74



Vasiliauskas vedęs dar kelis metus tarnavo pas savo švogerį, o vėliau 
tapo padieniu darbininku: kam padėdavo klojimą pastatyti, kam stogą 
naują uždengdavo, kam malkų atveždavo ir pan. Žmonės sakė: ,,Vasi
liauskas stodavo prie prastos statybos." Šitaip dirbdamas, jis buvo lais
vesnis ir galėdavo savo šeimą aprūpinti maistu, malkomis, pašienauda
vo karvei šieno ir dažnėliau pasibūdavo savųjų tarpe.

„Saldotiški" grytelninkai. Seniai seniai, dar prie caro Nikolajaus I-jo, 
vyrus į kariuomenę paimdavo 25-riems metams. Toks naujokas buvo 
vadinamas „rekrutu". Rekrutas iš namų išeidavo jaunas, o po 25-rių 
metų sugrįždavo senyvas žmogus. Tėvai dažniausiai numirdavo, sūnaus 
nesulaukę. Neretai ir toks kareivis svetimoj šaly galą gaudavo, į namus 
nebegrįždavo.

Grįžęs į namus ir neberadęs tėvų, toks kareivis jausdavosi visai sve
timas. Jo vyresnysis brolis, 25-rius metus dirbęs tėvų žemę ir vargą 
vargęs, nebenori priimti brolio į namus, ypač, kai pats jis būna vedęs, 
turi jau suaugusių vaikų, kuriems irgi reikia žemės, dalies. Visiems 
namuose per ankšta.

Caro valdžia mokėdavo grįžusiam iš kariuomenės kareiviui nuola
tinę penkių rublių metinę pensiją ir išskirdavo gimtajame kaime iš val
diškų žemių vieną dešimtinę žemės.

Toks kareivis, gavęs žemės, turėdavo su dviem liudininkais nuvykti 
pas valdžios tarpininką — „posredniką”, kuris patvirtindavo valsčiaus 
„prigovorą" — nutarimą. „Seniau rublis buvo didelis ponas", tai jei 
katras rublių neturėdavęs, gautos dešimtinės žemės dokumentų nepa
tvirtindavęs, tai iš tokio žemę atimdavę.

Sugrįžęs kareivis gautoje žemėje pasistatydavo grytelę, neretai ves
davo ir gyvendavo, ustovaudamas ar šiaip lengvesnį darbą dirbdamas. 
Buvę kareiviai, „saldotai", apsigyvenę ant dešimtinės žemės, buvo vadi
nami „saldotiškais" grytelninkais arba „saldotiškais" desincinininkais. Vė- 
žonių kaime buvo net keturi „saldotiški" grytelninkai.

Tokiam kareiviui mirus, jam palaidoti per valsčių būdavo išmokama 
pašalpa — 30 rublių. Šitą pašalpą gaudavo jo žmona ar vaikai.

Saldotiškas grytelninkas Kukenys. Rakučių kaime gyveno valakinin
kas ūkininkas Kukenys. Jo brolis buvo „rekrutu" paimtas į caro kariuo
menę. Kai po 25-rių metų jis sugrįžo iš kariuomenės, tėvai buvo mirę, 
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o brolis valakininkas į namus jo neįsileido. Jis sakęs: „Per ištisus 25-rius 
metus aš dirbau šitą žemę, vargau ir esu ją užgyvenęs."

Graudu buvo grįžusiam broliui šitai girdėti, bet nėr kas daryti. Ga* 
vęs iš valdžios vieną dešimtinę žemės, galvoja, ką su tiek žemės pradėti? 
Tada ir vyresnysis Kukenys suminkštėjo ir atskyrė broliui per tris rė
žius po keturkampį žemės sklypelį.

Viename iš gautų sklypų, arti valakininko Šlapelio trobų, jis pasista
tė grytelę ir vedė.

Grytelninko žemės sklypelis dažniausiai būdavo kaimo pakrašty, 
ūkininko žemės rėžio gale. Jei kaime ir kiti ūkininkai duodavo grytel
ninkams žemės, tai pataikydavo prie pirmojo. Tuo būdu, kai pagret keli 
grytelninkai pasistatydavo gryteles ir įsikurdavo, tai kelias prie jų pri
važiuoti būdavo panašus į kaimo kelią, tik siauresnis. Tas pro gryteles 
praeinąs kelias buvo vadinamas „ulytėla" arba „ulytyta". Sakydavo: 
„Ulytytas gyvintojas". „Ulytėla" eidavo ne lygiagrečiai su didžiuoju 
keliu, bet atsisukdavo skersai kaimo. Grytelninkų trobelės buvo stato
mos tik viename kelio — „ulytytas"—šone. Kartais grytelninkų „uly
tyta" eidavo kaimo viduriu, — žiūrint, kaip būdavo paskirstyti kaimo 
laukai, iš kur prasidėdavo rėžiai.

Daukučių, Kreivenių, Rudikų kaimų grytelninkai buvo iš kaimo išsi
kėlę ir gyveno atskirais kaimeliais. Jie ir ganė atskirai. Šitie grytelninkų 
kaimai buvo vadinami mažybiniais vardais: Daukutėliai, Kūdikėliai...

Bakšėnų kaimo grytelninkai buvo įsikūrę abiejuose kaimo galuose, 
nes kaimo laukai tęsėsi vienu kaimo šonu ir į juos buvo du privažiavi
mai — „ulytytas".

Sklypininkai. Po liustracijos žemės darbininkai bežemiai gavo iš val
džios žemės sklypus — po 7—15 dešimtinių. Tokius žemdirbius vadino 
sklypininkais. Sklypininkais dažnai vadino ir mažesnius grytelninkus — 
ir jie buvo pasistatę grytelę ant mažo žemės sklypelio.

Bobeliai, pribuišiai, kampininkai. Bobeliai taip pat buvo mažažemiai. 
Kiti teigia, kad bobeliai neturėjo nei savos žemės, nei grytelės. Kartais 
bobeliais vadindavo grytelninkės našlės vaikus. Kai grytelninkas nu
mirdavo, jo bobelė kartais likdavo su mažais vaikais. Jei kas užklaus- 
davo: „Kieno gryčia?", jam atsakydavo: „Bobelės." Kai bobelės vaikai 
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užaugdavo, samdydavosi per bernus, jų nebevadindavo tėvo pavarde, 
bet pravarde „Bobelis1'. Tačiau šitas išvedžiojimas yra ginčijamas.

Rudikų kaimo pašalėje yra išsidriekęs Rudikėlių grytelninkų kaimas, 
kuriame gyvena „bobeliai". Vienas jų turėjo tris dešimtines, kitas pen
kias, o trečias net dešimt dešimtinių žemės. Vis tiek juos vadino „bo- 
beliais", sakydavo: „Pašauk bobelį.”

Rudikėlių bobeliai atskirai ganydavo galvijus ir arklius. Kartais jie 
išganydavo Rudikų ūkininkų pasėlius, tai anie sakydavo: „Bobelio ark
liai padora iškodų."

Kada iš kito kaimo ar iš kitos parapijos atsikeldavo žmogus ir, išpra
šęs iš ūkininko sklypelį žemės, pasistatydavo grytelę, toks atėjūnas ar 
pribuvėlis buvo vadinamas „pribuišiu'.

Jei kaimo gyventojas neturi savo gryčios ir gyvena pas svetimus, pas 
juos turi kampą — tokį vadina ,.kampininku".

MOKESČIAI

Valstiečių mokesčiai buvo nevienodi: savižemiai mokėjo vos aštuo
nis rublius į metus, gi ūkininkai valakininkai, buvę baudžiauninkai, mo
kėjo išperkamuosius mokesčius iki 50 rublių metams, atsižvelgiant į že
mės rūšį. Tik po 1905 metų revoliucijos išperkamieji mokesčiai buvo 
panaikinti, nes jie jau buvo seniai išmokėti. Be to, valstiečiai mokėjo 
dar savivaldybinius mokesčius iki 10 rublių nuo valako.

Seniau iš valstiečių mokesčius rinkdavo valsčiaus sueigos išrenkami 
mokesčių rinkėjai, vadinami „zborščikai". Į mokesčių rinkėjus buvo 
renkami garbingi ir raštingi valsčiaus vyrai. Kupiškio valsčiaus mokes
čių rinkėjais gana ilgai buvo Gabrėnas, Petronis (iš Račiupėnų kaimo). 
Katelė (iš Virbališkio) ir kiti.

1904 metais, revoliucinio sąjūdžio metais, kartą valsčiaus mokesčių 
rinkėjas, Račiupėnų kaimo pažangus ūkininkas Petronis, su kitais vy
rais sėdėjo valsčiuje. Į valsčių įėjo mokesčių inspektorius Popinąs; ne
pasisveikinęs nei su pristavu, nei su stražnikais, jis priėjo prie Petronio 
(kuris buvo raišas) ir, su juo pasisveikinęs už rankos, sako: „Na kaip 
tu, šlubi, manai? Norit autonomijos. Iš kur pinigus gausit?" Petronis į 
klausimą nieko neatsakė, bet vėliau savo vyram kalbėjo: „Iš kur caro 
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valdžia pinigus gaunar ir mes iš ten gausma. Juk iš žmonių pinigai su
renkami."

Paskirtu laiku į kaimą atvykdavo mokesčių rinkėjas. Į didesnę trobą 
susirinkdavo vyrai ir atsinešdavo mokesčių knygeles. Tuomet kiekvie
nas ūkininkas turėdavo tam tyčia mokesčių knygelę, pailgą, juodu vir
šeliu. Knygelėje mokesčių rinkėjas pažymėdavo, kiek mokesčių sumo
kėta, ir savo parašu patvirtindavo, kad pinigai gauti. Tuo būdu surinkti 
mokesčiai buvo nešami valsčiun, kur pinigus laikydavo tam tikroje ge
ležimi apkaustytoje skrynioje, prikaltoje prie grindų taip pat geležimi. 
Surinkti pinigai buvo siunčiami valstybės iždinėn. Mokesčių rinkėją 
lydėdavo kaimo dešimtininkai, vadinami „desetnikai”. Nuo dešimties va
lakininkų kiemų buvo renkamas vienas dešimtininkas. Jie privalėjo 
vykdyti visus valsčiaus ir valdžios įsakymus ir padėti kaimo seniūnui.

SUSISIEKIMAS IR KELIAI

Dar nuo baudžiavos laikų palei laukus, kur slėsnesnės dirvos, buvo 
kasami grioviai. Kai valstiečiai tapo laisvi, tada kiekvienas kaimas su
tartinai kasė griovius, kur reikėjo, užtverdavo laukus nuo galvijų, savo 
kaimo laukuos taisydavo kelius. Vieškelius ir kitus viešojo naudojimo 
kelius taisė visi kaimai, valsčiui įsakius. Valsčius per seniūnus paskir
davo, kuriam ūkininkui kiek ir kur taisyti kelias. Tada valsčiaus ribos 
buvo pažymėtos stulpais ir visi vieškeliai paskirstyti gabalais. Kelio pa
kraščiuose buvo prismaigstyta 50x40 cm dydžio paplokščių akmenų, 
nubaidytų kalkėm, juose juodai įrašyti skaičiai. Kiekvienas ūkininkas 
žinojo savo numerį, kur jam taisyti kelias. Valakininkas privalėjo tai
syti kokius šešis sieksnius kelio (per dvylika metrų), pusvalakis — tris 
sieksnius, o kiti mažiau, pagal žemės kiekį. Anksti pavasarį į kelią rei
kėjo užvežti žvyrą ir išlyginti, kad nebūtų duobių. Tada seniūnai su de
šimtininkais „kaip pasiutę" lakstė po kaimus, liepdami taisyti kelius.

Pavasarį Ukmergėje gyvenantis pristavas apvažiuodavo savo apskri
tį, tada ir Kupiškio valsčių aplankydavo. Prie valsčiaus valdybos buvo 
laikoma dvejetas arklių ir puiki karieta aukštiem pareigūnam važinė
tis. Be to, reikalui esant, pavarydavo iš kaimo pastotis. Jei tik pristavas, 
valsčių revizuodamas ir minkštoj karietoj besėdėdamas, pajusdavo ke
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lio nelygumus, aptikdavo blogai išžvyruotą kelią, viršaitis gaudavo barti, 
o kartais ir daboklės. 1900 metais ir vėliau Kupiškio valsčiaus viršaitis 
buvo Aukštupėnų kaimo valakininkas Adomavičius. Po pristavo apsilan
kymo jis, žiūrėk, už blogą kelių priežiūrą vis gaudavo dvi, kartais ir 
tris paras daboklės. Ką gi darys viršaitis,— susidėdavo į tarbą maistą 
keliom dienom ir pėsčias išeidavo į Ukmergės miestą, į daboklę atsisėsti. 
Atsėdėjęs bausmę, vėl sugrįždavo prie savo pareigų valsčiuje.

Vėliau kelių taisymą perėmė apskrities valdyba, tam reikalui iš ūki
ninkų buvo paskirta rinkliava.

Prieš 1860-tuosius metus ūkininkų ratai buvo neapkaustyti. Tokie ra
tai neretai sulūždavo, todėl, važiuodami į tolimą kelionę, žmonės įsidė
davo atsarginį ratą, kad prireikus galėtų pakeisti sulūžusį sveiku. Patys 
ūkininkai savo prekes veždavo Rygon parduoti, o iš ten atsiveždavo bent 
16 pūdų (5 cnt) druskos. Į Rygą iš Kupiškio toli. Kelionė varginanti. 
Žmonės ir arkliai turėdavo pakeliui ilsėtis. Užvažiuodavo į karčiamas — 
užvažiuojamus namus, kur po pastoge, saugioj vietoj pastatydavo veži
mą su prekėmis ir arklį, o patys čia pat karčiamoje pavalgydavo, išsi- 
gerdavo, pailsėdavo ir vykdavo toliau.

Pirmasis traukinys. Pro Kupiškį einantis geležinkelis nutiestas prieš 
1870 metus. Libavo-Romno geležinkelio bendrovė jau 1864 metais žemės 
pirkimo reikalu sudarė sutartis su kaimų įgaliotiniais ir ėmė statyti ge
ležinkelio pylimą. Prie statybos darbų dirbo specialistai darbininkai ir 
iš kaimų laisvai samdomi vyrai. Žmonės pasakoja: „Kai vada čigūnų 
(geležinkelio liniją) par Slavinčiškio laukus, tai žmonas kalba j o, kad 
važ ba orklio didelius kai namai vežimus. Unt čigūno dirbo labai daug 
žmonių. Kai baigė statyt čigūnkėlį, tai pulkai žmonių pulkovo ir laukė 
mašinos atainunt. Tuo matu žmogus lauki dirbo, tai kai pamota, kad 
ataina mašina, tai viskų paliko. Baga par laukus, runkom mojuodamas, 
ir šaukia: „Velnias, velnias!" Bat kiti sokė: „Ne velnias važa, vidury 
mašinos yra arklys pakavotas, jis ir važa, tik kad nesimoto."

Vaikai labai bijodavo geležinkeliečių ir juos vadino „mašinos vai
kais”. Daug kas žinojo, kad traukinį galima sustabdyti su raudona vė
liavėle. Mergaitės, kurios ryšėdavo raudonom skarelėm, išgirdusios 
traukinį atidundant, savo skareles tuoj nuo galvos nutraukdavo ir nu
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mesdavo po karklais: labai bijodavo, kad nesustabdytų mašinos ir kad 
geležinkeliečiai jų nepaimtų ir nenusivežtų.

Velnias galvą nutraukė. Sužinoję, kad nustatytą dieną ir valandą eis 
traukinys, žmonės būriais ėjo prie geležinkelio pažiūrėti, „kaip laks 
velnias". Buvo tokių vyrų, kurie bijojo net iš tolo į traukinį pažiūrėti, 
tačiau tie, kurie buvo tarnavę kariuomenėje, pasakojo, kad tai nėra joks 
velnias, tik mašina, kuri visą traukinį traukia.

Nors žmonės bijojo traukinio ir jo saugojosi, tačiau apie jo greitį 
mažai ką nusimanydavo, todėl iš pradžių buvę labai daug nelaimingų at
sitikimų. Kartą darbininkų būrelis dirbo prie geležinkelio pylimo. Vie
nas iš jų savo pietų ryšulėlį pasidėjo ant bėgių. Kada išgirdo traukinį 
atidundant, tuoj puolė prie bėgių savo ryšulėlio paimti. Pasilenkė prie 
bėgių, o traukinys jau čia pat. Kai jis atsitiesė — buvo be galvos, trau
kinio ratai ją nutraukė. Jo stuomuo pasverdėjo ir nusirito nuo pylimo. 
Vyrai žegnojosi ir kalbėjo: „Velnias, velnias galvą nutraukė."

Daug visko pasakodavo žmonės. Vienas sakė: „Kai mašina eina, tai 
kai biesas rūksta, o kai kartą kunigas su švenčiausiuoju sakramentu 
įsėdo į traukinį, tai nei iš vietos. Tai mat, piktoji dvasia ir negali pa
traukti."

Žmonės, traukiniu stebėdamiesi, sakydavo: „Tai stabuklai, nei stuma, 
nei traukia, o važa."

„Ancichristo pečius". Pirmojo pasaulinio karo metu Virbališkio vieš
kelyje pasirodė „Ancichristo pečius". Tuo metu viename kaime šeimyna 
valgė pusryčius. Jie pamatė pro šalį pravažiuojantį pečių, o paskui jį 
bėgančius žmones ir šaukiančius: „Ancichristas, Ancichristas!" Tuoj 
visi šoko iš užstalės laukan ir kartu su kitais pasileido vytis pečių. Vijos 
vijos, iki pat Laukminiškio kaimo nusivijo. O pečius nesustodamas va
žiavo ir nuvažiavo. Mato žmonės, kad nepavys, sustojo. Tada vienas 
vyras ir sakąs: „Gol šitai yr tas vežimas, kur pats, ba orklio, važiuo
ja/''— „Gol",— sutiko ir kiti. Tada visi pasuko atgal ir grįždami į namus 
įsibailinę kalbėjosi apie karo grėsmę, apie gaisrus, apie dundančias 
patrankas. Samdinė Karusia tik dabar pamatė, kad rankoje tebelaiko me
dinį šaukštą. Mat, kaip valgė, taip ir išlėkė, nesuspėjo net šaukšto ant 
stalo padėti.
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Gyvenamieji namai Karališkių km.

Kryžmos rūmas iš sodo pusės, 
statytas 1891 m. Gyvakarų km.



Gyvenamieji namai Naujųjų Miliūnų km., statyti 
prieš 1890 m. Matyti maltuvės langeliai. Gyvenamųjų namų „užkurėlis”

Naujųjų Miliūnų km.



SODYBA

Kiekvienas valstietis savo trobas statė tam tikra tvarka, kuri parei
davo nuo viso kaimo sodybinių sklypų išdėstymo.

Vienas 1867 metų dokumentas rodo, kokios trobos būdavo ūkyje: 
„Mes, Jackevičiai, turėdami žemės ūkį parapijos žemės ribose, apstatytą 
trobesiais, kaip antai: gyvenamas namas dviem galais, viename gale dū
minė gryčia, o antrame gale du kambariai su pravestu kaminu, klėtys, 
keturi gyvuliam tvartai po vienu stogu..."

GYVENAMIEJI NAMAI

Ūkininko gyvenamieji namai buvo mediniai, gana erdvūs — nuo 14 
iki 2Q m ilgio ir 6-^7 m pločio. Jie buvo dviem galais: vienas gyvena
mas, kitas svečiam. Kaip matyti iš aukščiau cituoto dokumento^ gyvena
moji gryčia būdavo dūminė. Tik apie XIX a. vidurį ūkininkai ėmė sta
tyti trobas su kaminais. Kai dūminėje gryčioje užkurdavo krosnį, tai dū
mai iš jos virsdavo į vidų ir išeidavo pro aukštinius. Aukštiniai būdavo 
du: vienas lubose, kitas duryse; kartais duryse aukštinio nedarydavo — 
kad būtų trauka, praverdavo duris. Dūminės gryčios aukštiniai dideli — 
iki 0,5 m ilgio ir 0,4 m pločio. Krosnį užkūrus, aukštiniai tuoj būdavo at
stumiami, tada dūmai pro juos kamuoliais virsdavo į viršų. Ties aukš
tiniu ant gryčios buvo kabinama mėsa; ji ten išsirūkydavo. Jeigu dūmų 
gryčioje niekas nedrumsdavo, jie iš lengvo išeidavo pro atdarus aukš
tinius. Žemesnėse gryčiose dūmai laikydavosi ilgiau, ir aukštesnis 
žmogus tuoj nuo jų užsikosėdavo. Dūminė krosnis išsikūrendavo per va
landą ar pusantros, tada aukštinius užstumdavo. Išsivėdinusi gryčia greit 
įšildavo.

Kurtinis pečius yra suplūktas iš molio ant dviejų rąsto vainikų. Pa- 
pečelis neaklinis: gali kiaurai išlįsti pro kitą jo galą; jis būdavo prikrau
tas įvairių daiktų: medžpadžių, batų, retelių ir pan.

Iš tokio pečiaus dūmai eina ne į aukštinius, nes jų nėra, bet į prie
menę. Iš tokios gryčios dūmai, neturėdami traukos, labai ilgai neišeina. 
Tokį pečių kūrenti — tikras vargas. Dar 1934 m. Šimonių apylinkėje, 
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Jurkštų kaime, Lupeikių kieme gyveno 65 metų amžiaus šeimininkasr 
kuris savo dūminėje gryčioje laikė kurtinį pečių.

Viduryje namų būdavo didelė priemenė. Ją atitverdavo pusiau ir vie
noje pusėje įrengdavo patalpą, kurioje laikydavo duoną, puodynes su 
pienu, tam kartui miltų, kruopų, mėsos ir pan. Dažniausiai toje patal
poje stovėdavo girnos, kur kas dieną prasimaldavo miltų, todėl ji buvo 
vadinama „maltuve" arba „kamara'1.

Namų galas, vadinamas „seklyčia" arba „stoncija", buvo pusiau per
darytas: vienas kambarys laikomas svečiams, o kitame miegodavo kuris 
iš namiškių. Dažniausiai šis kambarys buvo pavestas besimokančiam 
šeimos nariui. Kitame namų gale, vadinamame „gryčia", visą dieną vy
ko įvairūs namų darbai: buvo gaminamas maistas, verpiama, audžiama, 
sukamos virvės, pinami reteliai ir pan. Dažniausiai gryčioje miegodavo 
šeimininkai su mažais vaikais; vėliau čia atitverdavo miegamąjį kam
barį.

Kiekvieno valstiečio gryčia būdavo įrengiama viena ir ta pačia tvar
ka. Namų viduje langus ir duris dažydavo ta pačia spalva, kaip ir iš oro pu
sės. Palei langus abiem pasieniais stovėdavo platūs storų lentų suolai, kur 
galima buvo ne tik sėdėti, bet ir atsigulti. Jie būdavo nekilnojami, pri
tvirtinami prie sienos, Suolų susikryžiavimo kertėje stovėjo keturkampis 
pailgas stalas. Jei šeima būdavo didesnė, tada prie stalo pastatydavo 
pristatomą suolą, vadinamą „zaslanu",— jų gryčioje būdavo keli, įvai
raus dydžio,

Netoli durų, kertėje būdavo sukraunama didelė krosnis, kur gamin
davo valgius. Ji būdavo tiek didelė, kad ant jos galėdavo gulėti net keli 
žmonės. Žiemą ant krosnies užlipdavo sušilti senelis, vaikai ir kiti. Prie 
krosnies kertėje stovėjo: žarstiklis žarijoms žarstyti, šakės puodams kiloti, 
ant ilgo koto šluota, kepant paplotėlius, laitui iššluoti ir pan. Čia pat 
prie sienos būdavo lentyna, kur šeimininkė suvoždavo bliūdus ir laiky
davo šaukštynę, ten sustatydavo medinius šaukštus. Po lentyna ant zasla- 
nėlio stovėjo kibirai vandens. Palei langus prie durų sienos pastatydavo 
neplačią spintą, kur sudėdavo lėkštes, puodelius, stiklines ir šį tą iš 
valgio. Šitos spintos durys būdavo įvairiom gėlėm ištapytos. Tokių 
gryčios gėlėtų spintelių iki šių dienų yra Vėžonių, Byčių ir kituose kai
muose.
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Valgiui laikyti didesnes spinteles statydavo priemenėje, tuoj prie 
gryčios durų. Tokios spintos-indaujos iki dabar yra beveik kiekviename 
kieme. Neretai tokias gėlėmis tapytas spintas laikydavo klėtyse. Be to, 
ties stalu kertėje neretai įtaisydavo kabančią trikampę spintelę, kur lai
kydavo maldaknyges, žvakę, skustuvą ir pan. Tokios spintelės durelės 
būdavo įstiklintos.

Nuo krosnies palei sieną būdavo dvi nekilnojamos išilginės lovos, 
kur gulėdavo tėvai su mažais vaikais. Palei visą sieną lovos aukštumoje 
ant prikaltų medinių atramų ištiesiamos lentos, įtaisomas dviejų lovų ilgio 
guolis. Jo pakraštyje įtvirtinamas rąstagalys, „volas", todėl lova vadi
nama „zavoline”. Tokios lovos viduryje sudėtos dvi eilės pagalvių: 
žmonės joje guli sudurmai galvomis. Vėliau vietoj tokių lovų gryčioje 
pastatydavo sudurmai galais dvi kilnojamas lovas. Tačiau jau po pir
mojo pasaulinio karo, kada valstiečiai išsikėlė į vienkiemius, gryčioje 
dažniausiai atitverdavo miegamąjį kambarį.

Netoli lovų priešakinėje sienoje kabėdavo medinė, įvairiais raštais 
išpiaustyta rankšluostinė, kur užkabindavo ilgą, nėriniais papuoštą rank
šluostį. Jis būdavo laikomas kaip gryčios puošmena. Neretai rankšluos
tines išpindavo iš šiaudų arba padarydavo iš vilnonių siūlų ant medžio 
tošies. Šiaip kasdieniam vartojimui rankšluostį persverdavo ant kartelės, 
kurią įtaisydavo ties lovom. Prie stalo sienas nukabinėdavo šventais par 
veikslais po stiklu, o vėliau ir šiaip kokį paveikslą įsigydavo. Labai 
seniai gryčią apšviesdavo balanomis, kurias pritvirtindavo ant tam tikro 
pakojo, vadinamo „diedu”. Kai atsirado žibalas, valstiečiai įsigijo lem
pas. Ties stalu kabėdavo lempa su „lėkšte” iš viršaus, kad šviesa kristų 
žemyn. Be to, vėliau šeimininkės turėdavo ant sienos pakabinamą lem
pą, kurią pasikabindavo ties krosnimi.

Seniau retai kuri gryčia buvo su medinėm grindim — nebuvo mados. 
Tuomet gryčios grindys buvo plūktinės, lubos lentų ir sienos grynų sie
nojų. Kai tik arčiau į rudenį, kada jau musės prapuola, šeimininkė tuoj 
su šarmu išplaudavo gryčios lubas, sienas. Tada tokioj švarioj gryčioj 
smagu būdavo žiemavoti. Šiaip stalą, suolus ir zaslanėlius gera šeimi
ninkė kas šeštadienį išplaudavo, o jau stalą, kad būtų baltas, net smėliu 
trindavo. Kad stalas nesusiteptų, valgant visuomet užtiesdavo palą, va
dinamą „puse rūbo”; ant jos šutintas bulves papildavo, duoną padėda
vo. Po pirmojo pasaulinio karo, kada ūkininkai kėlėsi į vienkiemius, be
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veik visos kaimo gryčios buvo jau su grindimis. Šeimininkės plauna jas 
kas šeštadienį.

Turtingesniųjų ūkininkų seklyčios būdavo su grindimis, kai kur dažy
tomis ruda spalva. Seklyčioje stovėdavo stalas, didelis su atlašu medi
nis suolas, dailiai išrašytas arba net išdrožinėtas, kelios kėdės. Kertėje 
prie durų komoda, ant jos kryželis ir gėlių puokštė arba smilgų puo
dynėlėje ar stiklinėje vazelėje, neretai ir medinė dėžutė su įvairiais 
niekniekiais. Jei seklyčioje neatskirtas miegamas kambarėlis, tada pa
lei šoninę sieną stovėjo dailiai užklota lova ir prie jos, jei nebuvo ko
modos,— komodinė skrynia.

Gyvenamieji namai stovėjo vienu galu atgrįžti į gatvę. Du gryčios 
langai išeidavo į gatvę, o kiti du — į kiemą. Gyventojai visada galėjo 
matyti, kas pravažiuoja gatve arba įeina į kiemą. Seniausio tipo namai 
turėjo du įėjimus per namų vidurį. Iš kiemo į priemenę įeiti buvo pla
čios durys, gi priešais jas iš priemenės į lauką kitos, mažos durelės, 
vadinamos „uždurėlis". Dažniausiai uždurėlis išeidavo į šiaurinę namų 
pusę, kur niekas neaugdavo —• ,,į dilgėlyną".

Ankstyvesnės statybos namai būdavo su priegonkiais — stogelis, pa
remtas keturiais stulpeliais. Priegonkiai atdari, tik iš apačios apmušami 
lentelėmis iki 70 cm aukščio; virš jų uždėdavo karnizėlį. Abiejuose prie- 
gonkio šonuose įtaisydavo suolus atsisėsti.

Kartais palei gyvenamąjį namą visu jo ilgumu eidavo sodas arba gė
lynas, tada namų antrosios, paradinės durys būdavo su gonkom. Gon- 
kų langų įstiklinimai būdavo labai įvairios formos, stiklai neretai spal
voti. Jie saulėje spindėdavo vaivorykštės spalvomis.

Ūkininkai prie savo namų dažnai statydavo kryžius.
I XIX a. pabaigą Kupiškio apylinkėje vienur kitur kaimuose ėmė sta

tyti kryžmus namus. Kryžmame namų priestate įrengdavo seklyčią; daž
niausiai šis namų galas išeidavo į sodą. Šito tipo namai, statyti 1891 me
tais, yra Gyvakarų kaime (Skardžiaus kiemas), Kuosenų kaime ir kitur. 
Matyt, šito tipo namai didingai atrodė, kad apie juos kalbėjo: „Rūmas 
naujas, kaip sklenyčia, durys dubultavos, ant padlogo gryčia." Jau po 
pirmojo pasaulinio karo, išsikėlus į vienkiemius, kryžmus, visai miestie
tiško tipo namus pasistatė ne vienas ūkininkas (Šapalų kaime Grina, 
Byčių kaime Juodviršis).
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Kada namus statydavo nuolaidžioje vietoje, nuolaidumos pusėje iš
mūrydavo aukštus gilius pamatus ir įrengdavo ten rūsį bulvėms. Šitaip 
pastatyti Plačenių namai Byčių kaime. Kiti rūsius įrengdavo po klėtimis 
(Aukštupėnų kaimo Vaitiekūnų kiemas). Išsikėlus į vienkiemius, ir bul
vines ėmė statyti atskirai. Jas statė iš akmenų ir uždengdavo lentomis 
ar skarda (Smilgių k. Meškauskų kiemas, Pyragių k. Jablonskių kiemas).

GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KLĖČIŲ PAGRAŽINIMAI

Ūkininkų namų langai dažniausiai buvo su langinėm. Langų rėmus, 
staktas, langines dažydavo balta spalva, kai kurie kaimai — šviesiai mė
lynai. Iki šių dienų yra išsilikusios namų ir klėčių durys, o taip pat prie
klėčių stulpeliai, nudažyti balta ir mėlyna arba balta ir raudona spalva. 
Ypač dažnai šioje apylinkėje sutinkamos padvigubintos durys rombo 
formos raštu, sudėstytos iš siaurų lentelių. Pagal lentelių sudėstymo 
kryptį durys nudažomos pakaitomis dviem spalvom. Į XIX a. pabaigą 
Kupiškio apylinkėje buvo kaimų, kur namų langinės buvo vienlinkės, 
rtapytos gėlėmis su vazonais. Dar 1895 metais I-mojo Miliūnų kaimo 
ūkininkų namų langinės buvo gėlėmis ištapytos.

Jau 1900 m. ir vėliau statyti ūkininkų namai imta puošti įvairiais 
medžio išpiaustymais — ažūrais. Iki šių dienų yra išsilikę piaustytiniai 
viršulangių pagražinimai Svydenių kaime, Petronių kieme. Sis namas sta
tytas prieš pirmąjį pasaulinį karą Keginių kaime, Savičiūno kieme: Sa- 
vičiūnas buvo numatęs pasistatyti didesnius namus, tad šį pardavė pus
valakiui Petroniui Kazimierui, Svydenių kaiman, kur jis buvo nuvežtas 
1926 metais, keliantis į vienkiemius. Šio namo ilgis 9f5 m, plotis — 
5,5 m.

To paties Svydenių kaimo Sadulų kieme 1903 m. prie gyvenamų na
mų buvo pristatytas naujas namų galas — 5 metrų ilgio priestatas. Tada 
visi namai su priestatu buvo 17 metrų ilgio ir 7 metrų pločio. Naujai 
pastatytas namų galas, į gatvės pusę atgrįžtas, buvo labai išgražintas. 
Trys dideli namų galo langai ir du kiek mažesni pastogės langai buvo 
baltai dažyti, jų viršulangės papuoštos piaustytiniais — balandžio mo
tyvu — ornamentais. Tuo pačiu ornamentu papuošti ir kiti du langai, į 
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kiemo pūsę. Žmonės kalba, kad dailidės blogai surišo namo sienas, to
dėl jis greit krypo.

Viršulangių išpiaustymus darydavo tie patys meistrai, kurie dirbda
vo langų rėmus. Sitam darbui reikėjo tekintojo varstoto. Tokį turėjo 
vienas kitas ūkininkas, o paprastą staliaus darbams varstotą—beveik 
kiekvienas.

KLĖTYS

Priešais gyvenamus namus būdavo klėtys: kartais viena, kartais dvi 
klėtys su padargine po vienu stogu, arba dvi klėtys su tarpuklėčiu, va
dinamu ,,grūdine1'. Mažažemiai valstiečiai neretai pasistatydavo namus 
po vienu stogu su klėtimi (pvz., Pyragių kaime).

Kiekvienos klėties būdavo vis kitokia paskirtis. Pirmoje klėtyje, va
dinamoje ,,rūbine", būdavo laikomi kraičiai, įvairūs rūbai, žieminės sun
kios drapanos ir pan. Čia stovėjo kraičių skrynios ir kuparai, lovos, 
kartais spinta. Lovose miegodavo šeimininko dukterys ir, jei būdavo, 
samdinė merga. Antroje klėtyje būdavo laikomi supilti į aruodus grū
dai. Jei tarp abiejų klėčių buvo tarpuklėtis, vadinamoji ,,grūdinė", tada 
joje laikydavo grūdus namų reikalams; čia kartais miegodavo šeiminin
kas. Pardavimui skirtus grūdus ūkininkas laikydavo antroje klėtyje, ji 
būdavo tartum pagalbinis sandėlis. Šioje klėtyje pasieniais stovėdavo 
kubilai alui daryti, įvairaus dydžio statinaitės alui leisti, kubiliukai 
agurkams, burokams rauginti ir panašūs rakandai. Ant sienų kabėdavo 
arklių pakinktai, per balkius — dalgiai; čia pat gulėdavo sudėlioti grėb
liai. Ant užlų būdavo laikomi linų sėmenys sėklai.

Tačiau dažniausiai būdavo statomos dvi klėtys su padargine vidu
ryje. Padarginėje šeimininkas pasistatydavo varstotą ir įsitaisydavo ma
žą dirbtuvėlę, nes ūkyje patiems reikėjo pasidaryti įvairius daiktus: 
grėblius, dalgiakočius, zaslanėlius, geldeles, piestas, lovius, kočėlus ir 
pan. Padarginėje stovėdavo važelis, lineika; ant sienų kabėdavo arklių 
pakinktai ir kiti daiktai. Padargine buvo be grindų, į ją pro plačiai at
daras duris įstumdavo vežimus.

Pirmoji ir antroji klėtys būdavo su storom, sandariai suleistom grin
dim, nes senovinės klėtys neturėdavo ištisinių aplinkui einančių pama
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tų. Pirmoji klėtis buvo su lubom, antroji — su užlais, t.y. su laisvai pa
dėtom ant balkių storom lentom, kurias prireikus nustumdavo į šalį.

Retas kuris valstietis pajėgdavo iš karto pastatyti visas klėtis. Iš 
pradžių pastatydavo vieną, o kai būdavo reikalas — padidėdavo šeima, 
tada, palengva pasiruošęs medžiagą, prie pirmos klėties pastatydavo ant
rąją. Todėl kaimo klėčių prieklėčių stulpeliai yra nevienodos formos. 
Neretai senesnės klėties sienos yra apvalių sienojų, gi vėliau statytųjų — 
tašytų sienojų. Tokios klėtys yra Paketurių kaimo Jono Petrulio kieme. 
Pirmoji klėtis, statyta prieš 1865 metus, yra 6 metrų ilgio, apvalių sie
nojų, kita statyta vėliau, taip pat 6 metrų ilgio, kartu su 2,7 metro ilgio 
padargine, jau tašytų sienojų. Seniau statytos klėties prieklėčio stulpeliai 
apvalūs, vėliau — ketvirtoti, su išrantymais. Įsidėmėtina, kad naujoji 
klėtis yra arčiau gatvės, „garbingesnėje” vietoje.

Prieklėčių stulpeliai ir klėčių durys sudaro viso pastato grožį. Durys 
būna padvigubintos, kaip kupiškėnai sako, „padubultavotos” — iki 
170 cm aukščio ir 94 cm pločio. Išorinė durų pusė būna įvairiai sudėstyta 
iš mažų medžio detalių, vadinamų „stiklaliais”, „kvartkom”. Paprastes
nis durų raštas — rombo formos, gana gramozdiškas; kaip anksčiau mi
nėta, lentelės čia būna nudažytos balta ir mėlyna spalva pakaitomis. 
Durys Byčių kaime, Kregždės kieme, darytos prieš 1880 metus, yra su
dėstytos iš trikampių, viršūnėmis sueinančių į centrą. Šie kvadratai durų 
plokštumoj padėti įžambiai ir atskirti vienas nuo kito mėlynos spalvos 
ruožais. Kiekvieno kvadrato trikampiai nudažyti dviem spalvom: vieni 
kvadratai mėlyna ir geltona, kiti — raudona ir žalia, treti — raudona ir 
geltona ir taip kartojasi perdėm. Šių klėties durų ir langelio staktos iš
margintos mėlyna, raudona ir žalia spalvomis lanksčių formų ornamentu, 
lapelių ir gėlių motyvais. Šitoji klėtis anksčiau buvusi su prieklėčiais. Vė
liau, besikeliant į vienkiemius, ji buvo perstatyta, išliko tik šios seno
viškos durys.

Gana gražios klėties durys yra Puponių kaime, Gutausko kieme. Jos 
taip pat sudėstytos iš 23x19 cm dydžio keturkampių. Kiekvienas ketur
kampis sudėliotas iš 4 trikampėlių, kurie viršūnėlėmis sueina į centrą. 
Šie keturkampiai durų plokštumoj sudėti eilėmis ir kiekvienas išskap
tuotas negiliais raštais. Durys nudažytos pošviese ruda spalva, atrodo 
kaip varinės.
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Prie klėties durų ornamentikos būna pritaikyti ir langeliai. Jie būna 
rombo formos, pusiau apvalūs ir pan.

Klėtys, kaip ir gyvenamieji namai, būdavo vienu galu atgrįžtos į 
gatvę. Šis klėties galas pastogėje turėjo mažą 60x40 cm dydžio langelį» 
kurio rėmai būdavo nudažyti ta pačia spalva, kaip namų langai, ir, be 
to, jo viršulangę neretai puošdavo piaustytinis ornamentas.

Gražios klėtys buvo viso ūkio pasididžiavimas, lygiai kaip kaimo 
mergelės gėlių darželis, gerai prižiūrimas, puošdavo visą sodybą. Gra
žioje klėtyje smagu buvo merginoms ilsėtis, gi liaudies dainos žodžiais 
bernelis savo mergelei girdavosi:

Mono dvi j ai klatys, tarpuklaty vazaunia, 
Aruodai pripilti — būsi soti, slauna.

Kitos liaudies dainelės posmas kalba apie bernelį, kuris nepataikė į 
pirmąją klėtį pas savo mergelę:

Oi gi, dievuliau, netropinau, 
Grūdinan klatalan įmoklinau.

TVARTAI

Senoviniai tvartai, vadinami ,,gurbai", buvo statomi po vienu stogu 
ratu. Jų sienos buvo apvalių sienojų, vėliau plūktos iš molio. Tai yra 
keturkampis uždaras pastatas, į kurį įeinama pro plačias suveriamas du
ris. Aplink sustatytų tvartų viduryje pasidaro kiemas, vadinamas „dieno- 
daržiu”. Iš dienodaržio įeinama į tvartus. Kiekvienai gyvulių rūšiai buvo 
atskiras tvartas: tuoj iš kairės — kiaulėms, toliau plačios durys į ark
lių tvartą; po tiesumai durys į daržinę; iš dešinės išsidėsto karvių gur
bai. Čia atitverdavo gurbelį avims, nes jos mėgsta šilimą. Visi tvartai 
su. lubomis, tik daržinė be lubų.

Kupiškio apylinkėje po vienu stogu sustatyti gurbai šiuo metu rete
nybė, bet iki pirmojo pasaulinio karo jų buvo gana daug. Šiuo metu yra 
išlikę Svydenių kaimo Aleknos kieme mediniai ir Byčių kaimo Veronikos 
Vaitonienės kieme plūktiniai gurbai. Šie gurbai statyti prieš 1905 me
tus. Jų sienos 67 cm storio, išplūktos iš molio su šiaudų priemaiša. Gur
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bai 21 m platumo ir 19 m ilgumo. Stogas šiaudinis, su žemai nuleistom 
pastogėm, kur susidaro vieno metro platumo pašalės. Iš lauko pusės 
po pašalėm laikomos malkos, o taip pat sustatomi žaginiai, kur sudžiau
davo bulbienokus, šieną ir net vasarojų. Iš viso šie gurbai su vieno 
metro platumo pašalėm užima 483 (23x21) m2 žemės plotą.

Iš dienodaržio į daržinę mažos durys, užtat gurbo užpakalyje iš lau
ko pusės yra plačios suveriamos durys, pro kurias į daržinę sukrauna
mas šienas. Dvi išorinės daržinės sienos yra ne plūktinės, o apvalių sie
nojų— šitai „šienui sveikiau'1. Kaip anksčiau minėjome, daržinė yra 
be lubų, bet su storom balkelių grindim, kad šienas nepašlaptų.

Šie gurbai išdėstyti taip: pro plačias duris įeinama į dengtą dienodar- 
žį, iš kairės — nedidelės durys į kiaulių tvartą; čia pat, dienodaržio pa
stogėje, atitverta kertelė, kur vasarą laikomi maži paršeliai. Virš jų 
įtaisyta kartelė vištom tupėti. Toliau toje pat gurbo pusėje yra plačios 
durys į arklių tvartą; iš jo į atvirą, be stogo dienodaržį padarytas pailgas 
langelis. Priešakinėje dienodaržio sienoje yra durys į daržinę. Kaip anks
čiau minėjome, daržinėje, lauko sienoj, yra didelės plačios antros du
rys. Dienodaržio dešinėje, netoli kertės, yra durys į karvių ir avių 
tvartus. Dešiniuoju gurbo šonu iki pat dienodaržio durų eina aklina 
karvių tvarto ir padarginės siena. Į padarginę įėjimas yra iš gurbo išo
rinės pusės, ne iš dienodaržio; jos durys plačios, įvažiuojamos, tam gur
bo stoge padaryta išpiova. Iš oro pusės padarginėje du statmenai pailgi 
langeliai; kiti gurbo langeliai gulsti, 80x40 cm dydžio. Tvartų durys, 
kiekvienos atskirai uždaromos medine užstūma, vad. „sukavieka". Gur
bų dienodaržio durys ant nakties užrakinamos.

Kadangi tokio uždaro gurbo stogai nuolaidūs į išorines sienas ir į 
dienodaržio vidų, tai pavasarį ir rudenį nuo kritulių ir nuo srutų dieno- 
daržis labai pašlampa. Tenka beveik iki kelių briste bristi, tada sakoma: 
„Dienodaržis kaip ežeras telkšnoja." Tačiau rudenį, pašalus, dienodar
žio užuovėjoje būdavo smagu linus braukti. Dirbdavo čia ir kitus dar
bus. Be to, iš tvartų ištrūkęs gyvulys iš uždaryto dienodaržio nepabėg
davo: jį greit galėjai suvaikyti.

Vėliau statyti tvartai išilginiai, dažniausiai po vienu stogu su dar
žine; tokių tvartų ilgis būna 20 m ir plotis 7 m (Svydenių kaimo Grigos 
kieme). Seniau statytų tvartų stogai šiaudiniai, vėliau pasiturį valstie
čiai dengdavo juos čerpėmis arba skarda. Tvartų langeliai pailgi, iki 
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vieno metro ilgio ir 70 cm aukščio. Prie išilginių tvartų galo lauke pa
darydavo gardelius, kur dienos metu laikydavo veršiukus, kiaules; toji 
vieta vadinosi taip pat, kaip uždarame gurbe,— „dienodaržis".

KLOJIMAS

Klojimai būdavo įvairaus dydžio — iki 22 m ilgio ir iki 7 m pločio. 
Seniausio tipo klojimai — kryžmi. Kryžmame klojimo priestate įreng
davo javams džiovinti jaują. Kai Kupiškio apylinkėje javus ėmė kulti 
mašinomis, atpuolė reikalas džiovinti juos jaujoje, ir nuo tada klojimus 
ėmė statyti be jaujų. Klojimai buvo statomi iš sienojų. Prie klojimo po 
vienu stogu pristatydavo trisienį, vadinamą ,,paviečių",—• daržinę. Klo
jime kraudavo nekultus javus, daržinėje —- šieną. Daržinės sienos bū
davo įvairios medžiagos: išpintos vytelėmis, kūlio šiaudais, kartais ap
kaltos lentomis. Pyragių kaimo Gudelio klojimas, pastatytas iš apvalių 
sienojų, yra 21 m ilgio, jo daržinės trisienis — 7,5 m ilgio. Tad visas pa
statas po vienu šiaudiniu stogu yra 28,5 m ilgio ir 8,5 m pločio. Daržinės 
sienos išpintos kūlio šiaudais. Klojimo durys plačios ir aukštos, kad pro 
jas laisvai galėtų įvažiuoti prikrautas vežimas. Tam reikalui ties duri
mis iškeldavo stogą arba padarydavo jame išpiovą. To paties Pyragių 
kaimo ūkininko „maniežas" (pastatas linų minamajai mašinai laikyti) 
pastatytas atskirai, už klojimo, yra išpintom vytelių sienom.

Senesnių klojimų stogai dengti šiaudais, vėliau pasiturį valstiečiai 
dengdavo juos čerpėmis arba skarda. Šiaudais dengti klojimai turėjo 
plačias, bent metro platumo, pastoges, vadinamas „pašales". Pašalėse 
palei klojimo sienas sustatydavo avilius, roges, sukraudavo šiaudų kū
lius ir pan., o vasarą ten ant žaginių džiovindavo javus.

Kupiškio apylinkėje yra klojimų su prieklojimiais (Račiupėnų, Pa- 
keturių ir kituose kaimuose). Priešais klojimo duris kryžmai iškelia pa
ilgą stogą, kurį paremia ąžuoliniais stulpeliais. Po prieklojimio pastoge 
paliekamas prikrautas vežimas, kad išdžiūtų, jei kartais, bevežant ja
vus, pagauna lietus arba kai javai nebepareina į klojimą.

Neretai klojime yra priešpriešinės durys, tada įvažiavęs į klojimą 
vežimas, pavertęs ant laito javus, išvažiuoja pro kitas duris. Mat, kloji
me arklį su koromis apgrįžti sunku: per maža vietos.
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JAUJA

Linams džiovinti, minti ir braukti buvo statomos jaujos. Jauja — 
maždaug 72 (9 x 8)m2 dydžio pastatas. Jos sienos plūktos iš molio su 
šiaudų ar spalių priemaišų. Jaujas statydavo ir iš apvalių sienojų, tada 
jos būdavo didesnės; jų šone įtaisydavo maniežą linų minama j ai maši
nai. Jaujos stogas šiaudinis, ypatingos konstrukcijos — „su priestatu". 
Į jaują įeiti vienos durys. Jos sienose yra padarytos kiaurymės —1 
35x35 cm dydžio langeliai, pro kuriuos iš kūrenamos jaujos verčiasi 
dūmai ir džiūstančių linų šutas. Jaujos pasieniais sudėti ardai, ant kurių 
sustatomi džiūti linų pėdeliai. Jaują kūrendavo ne malkomis, bet spa
liais. Išdžiovintus linus tuoj mindavo, nes nuo šiltų linų geriau atšoka 
spalis.

Linams džiovinti jaują ne kiekvienas ūkininkas turėjo, tik tas, kuris 
įsigydavo linų minamą mašiną. Linų minamoji stovėdavo pašiūrėje arba 
prie klojimo pristatytame trisienyje, o kartais tam tyčia pastatydavo 
maniežą.

Kada ateidavo laikas linus minti, visas kaimas susitardavo, kuris ka
da linus mins. Tas savo linus suveždavo į kurio nors ūkininko jaują, 
kartu su šeimininku kūrendavo ją ir prižiūrėdavo savo linus. Išdžiovin
tus linus tuoj mindavo su talka, vieni kitiems atitalkininkaudami. Daž
niausiai jaują kūrendavo ir minamąją mašiną prižiūrėdavo pats šeimi
ninkas. Už naudojimąsi jauja ir minamąja mašina buvo imamas tam tik
ras mokestis pagal susitarimą.

PIRTELĖ

Kaime kas trečias ketvirtas ūkininkas turėjo savo pirtį. Pirtis bū
davo kūrenama kas antrą šeštadienį, ir visa ūkininko šeimyna, o taip pat 
kaimynai eidavo maudytis. Pirma maudydavosi vyrai, o vėliau —• mote
rys, nes jos ilgiau užtrukdavo su vakaro namų ruoša.

Pirtį statydavo tolėliau nuo trobų, nuolaidžioje vietoje, kad vanduo 
nutekėtų, prie upelio ar švaraus vandens kūdros. Ji būdavo statoma iš 
apvalių sienojų. Jos ilgis maždaug 5,5 m, o plotis — 3,5 m. Pirtelėje yra 
dvi patalpos: 3,5 m ilgio pirtelė, kur prausiamasi, ir 1,8 m ilgio priepir- 
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tė, kur nusirengiama. Pirtelės langelis vienas, jis būna gulsčias ar ketur
kampis— keturių „kvartkų”. Stogas dažniausiai šiaudinis, rečiau—-len
tų, ant jo išvestas iš lentų sukaltas kaminas.

Pirtyje, kertėje palei duris, iš akmenų sukrauta krosnis. Krosnies 
pakura žemėje, gili; iš jos liepsna eina viršun pro akmenis į kaminą. 
Nuo liepsnos akmenys įkaista ir prišildo visą pirties patalpą. Kad akme
nys geriau kaistų, ant jų kelis kartus užpila šalto vandens. Pirtelės pa
talpoje palei sieną sukala tris eiles suolų, kylančių į lubas; čia žmonės 
vanojasi beržinėm vantom. Palei kitą sieną yra suolas atsisėsti tiems, 
kurie nepakelia didelės šilimos.

Tie kaimynai, kurie kūrena pirtį, prineša kubilus šalto vandens. Kubi
lai stovi palei krosnį. Prausiantis karšto vandens ir šarmo galvai kiek
vienas atsineša sau kibire. Tokioj pirty besimaudant, kūnai tiek įkaista, 
kad prausiamasi šaltu vandeniu. Kai pirtelėje pasidaro tiek karšta, kad 
nebėra kuo kvėpuoti, pravedamos durys į priepirtę. Jei prie pirties bū
na kūdra, tai neretai besiprausiantieji iš karštos pirties iššoksta pliki ir 
pasineria į šaltą vandenį: „Tada kūną tik gnaibo, gnaibo, ir jau tikrai 
būni švarus." Tokioje karštoje pirtyje, kur nuolat užpilama šalto van
dens ant įkaitintų akmenų, taip gerai išsiprausiama, kad kūnai net 
gurgžda.

Kai kurie kaimai neturėdavo užtektinai vandens. Keli tokio kaimo 
ūkininkai susitardavo ir susidėję pastatydavo pirtį tolėliau nuo kaimo, 
ten, kur būdavo vandens. Tokią sudėtinę pirtį kūrendavo paeiliui, kiek
vienas savo malkomis. Dažniausiai pirtį kūrendavo ir prižiūrėdavo tam 
tyčia paskirtas pirtininkas. Vėliau ir kiti ūkininkai prisidėdavo prie pir
ties išlaikymo. Tuo būdu ta pirtimi naudodavosi visas kaimas.

MAŽAŽEMIŲ IR GRYTELNINKŲ TROBESIAI

Mažažemių ir grytelninkų trobos buvo kur kas mažesnės kaip ūkinin
kų, nes jų žemės ir kito gero buvo mažiau. Nebuvo reikalo ir nebuvo 
iš ko jas statyti dideles. Desincinininkas, turėdamas didesnį žemės plotą, 
pasistatydavo atskirai sau gyvenamus namus, klėtelę ir tvartelį su dar
žine po vienu stogu. Pyragių kaimo desincinininkės Poškienės gyvena
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mas namelis 8 m ilgio ir 5 m pločio. Gryčioje 4 nemaži langeliai; prie' 
menė pusiau perdaryta, ten yra maltuvė su nedideliu langeliu. Prie na
melių po vienu stogu daržinėlė. Atskirai pastatytas tvartelis. Prieš 
namus kelių vaismedžių sodelis ir gražus darželis.

To paties kaimo desincinininko kalvio Jablonskio gyvenamieji na
mai, statyti 1922 metais, gražūs, dideliais langais. Priešais gyvenamus 
namus kieme stovi tvartelis su pašiūre, statytas seniai seniai. Šio pasta
to ilgis 12,2 m ir plotis — 5,75 m. Vidurinis tvartas, 6 m. ilgio, statytas 
iš apvalių sienojų; jame laikomas arklys, karvė ir atitvertas gardelis 
aviai. Iš dešinės yra į šoną nuleistu stogu tvartelis kiaulėms. Jo sienos 
taip pat apvalių sienojų. Iš kairės pristatyta daržinėlė, vadinama „šopa". 
Sopos sienos išpintos vytelėmis; čia laikomas šienas. Žiemą šopa užda
roma šiaudais užpintais vartais. Kieme tarp namų ir tvartų išmūrytas 
iš akmenų rūsys-bulvinė, dengtas skardos stogu. Prie kelio stovi 6,7 x 5 m 
dydžio apvalių sienojų kalvė, dengta lentomis.

Grytelninkų trobos dažnai buvo statomos ir po vienu stogu: gryčia 
dūminė, greta priemenė ir maltuvė, toliau trisienis „pavietis", kur su
kraunamas šienas, ir tvartelis ožkelei ar paršiukui laikyti.

Pyragių kaimo grytelninko Puroniuko trobesiai sustatyti po vienu 
stogu, nes jis labai mažą sklypelį žemės teturi, vos 180 m2. Jo trobelė 
statyta labai seniai; ji dūminė, be kamino. Gyvenamoji troba su prie
mene yra 9 m ilgio ir 5 m pločio, pastatyta iš apvalių sienojų. Gryčios 
trys langai 65 x 55 cm dydžio ir vienas langelis prieš krosnį mažesnis, 
50x35 cm dydžio. Lygiai toks pat mažas langelis yra kitoje trobesio pu
sėje, maltuvėj e. Be to, gryčioje ties išilgine lova yra langelis-kiaurymė, 
be stiklų, trobai pravėdinti. Jis užstumiamas iš vidaus langine.

Gryčios dydis 5 x 5 m. Kampe palei duris pastatyta didelė plūktinė 
krosnis, apriesta dviem pusės metro platumo rąstagaliais, kad ant jų galė
tum pasistoti, lipdamas ant krosnies, o be to, šį tą pastatyti, padžiauti koji
nes, autus. Palei sienas įtaisyti du platūs suolai, kampe stovi pailgas 
stalas ir du pristatomi zaslanai. Tarp krosnies ir sienos įtaisytos išilgi
nės lovos. Šios dūminės gryčios aukštinis, pro kurį išeina dūmai, kūre
nant krosnį, yra apvalus, jo diametras — 35 cm. Gryčios asla plūktinė, 
nuo senumo duobėta.

Šios trobelės priemenė 4 metrų ilgio, perdaryta pusiau taip pat ap
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valių sienojų siena. Atitvertoji patalpa vadinama kamarėle arba mal- 
tuve, čia stovi girnos, laikomi grūdai ir maistas.

Prie gyvenamos trobos galo pristatytas trisienis pavietis, kur laiko
mas sausas pašaras; jo sienos išpintos vytelėmis, o plačios durys — kū
lio šiaudais. Prie paviečio kryžmai pastatytas tvartelis karvei, aviai ir 
paršui. Tvartelio sienos iš apvalių sienojų, šiuo metu, sienojams supu
vus, tvartelio galas užkaltas lentomis.

NAMŲ STATYBOS PAPROČIAI IR PRIETARAI

Pastatyti gyvenamus namus, klėtį ir kitus trobesius—-nelengvas da
lykas. Sodyboje būdavo įsikuriama palengvėle ir kiek tik galima savo 
jėgomis, tačiau trobesių sienoms suręsti, langams, durims padaryti rei
kėjo prityrusių meistrų, gerai mokančių šį darbą. Blogai surištos sienos 
pakrypdavo, tad geri dailidės-meistrai net kelintoj parapijoj buvo pa
girti ir branginami.

Gyvenamajam namui ir klėtims būdavo parenkami tiesūs aukšti me
džiai. Statybai miško būdavo ieškoma net už keliolikos kilometrų. Ku
piškio apylinkėje ne vienas ūkininkas savo trobom miško pirkdavosi 
pas dvarininką Durasą prie Satiliškių — tenai augo tiesus aukštas miš
kas. Statybai rąstus suveždavo su talka. Tai žiemos darbas — tada vyrai 
laisvesni, o be to, žiemos kelias smagesnis — arkliai ne taip nusivaro.

Klėtis statydavo iš pušies; sakydavo, kad pušies medžio šerdis yra 
stipresnė, retai teišpūna. Tačiau šioje apylinkėje liaudies dainos mini, 
kad klėtys buvo statomos iš sadulos medžio, o jų grindys — ąžuolinės:

Mūsų klaties sienos sadulinas, 
Mūsų klaties grindys ųžuolinas.

Pasakojama, kad palei Pyvesą, ties Suvainiais, seniau augo daug sa
dulos medžių. Jų lapai panašūs į vyšnių lapus, tik didesni. Kai kas sako, 
kad sadula yra vinkšna arba guoba. Sadulos medis išgarsintas todėl, 
kad jis kietas ir nepūna. Kai jo šakelę įmeti vandenin, ji ne plaukia, 
bet skęsta.

94



Namų statymas būdavo lydimas tam tikrų papročių ir prietarų.
Statant namus, nereikia dėti nulaužto medžio sienoje, nes tada sienos 

poškės ir braškės.
Kad namai būtų laimingi, pirmojo vainiko sienojuose, visuose ketu

riuose kampuose, iškapodavo kryželius.
Šventadienį prie namų statybos jokio darbo nevalia dirbti, kitaip na

mai sudegs.
Jei iš namų kas gabenasi ir, jam dar neišsigabenus, jau kiti atsi- 

krausto „ano viršun", tada pirmąjį šeimininką apipuls utėlės, ir jos prie 
žmonių ant kaktos ar drabužio ropinės.

Šulinys. Šulinį kasant, reikia aptikti vietą, kur eina „undenio fokas"— 
vandens gysla, tokioj vietoj iškastas šulinys niekad vandens nepristigs.

Vandens gysla surandama taip: ten, kur numatoma šulinys kasti, po 
nauju dar nevartotu šlyniniu puodu iš vakaro pavožia nevirtą vištos 
kiaušinį ir palieka per naktį; iš ryto, puodą atvožus, žiūri, koks kiau
šinis,— jei bus aprasojęs, tai šitoje vietoje reikia kasti šulinys, mat, čia 
teka vandens gysla, o jei kiaušinis sausas, tai šuliniui kasti reikia ieškoti 
kitos vietos. Vandens gysla būna ten, kur auga žolė, vadinama „undenio 
fokas". Ji driekiasi vandens gyslos kryptimi.

SENOVINIS ŽEMĖS ŪKIS

Vidutiniško dydžio — 15 valakų — kaimas turėjo 300 dešimtinių arba 
330 ha žemės. Kaimo žemių dalis buvo dirbama, kita nedirbama — sto
vėjo pievomis, ganyklomis. Be to, kai kurie kaimai savo ūkiškiems rei
kalams turėjo miško.

Kaimas ūkininkavo trim laukais. Viso kaimo dirbama žemė buvo 
padalinta į tris laukus: viename visas kaimas sėjo žiemkenčius rugius, 
kitame — vasarojų, o trečias „ilsėjosi", tai yra stovėjo pūdymu. Kupiš
kėnai sako: „Unt tris laukus žemį dirbo." Kiekviename iš tų trijų laukų 
žemė buvo paskirstyta rėžiais, vadinamais „šniūrais". Kiekviename lau
ke buvo tiek rėžių, kiek kaime buvo ūkininkų. Jei kaime buvo vien tik 
valakininkai, jų lauko rėžiai buvo vienodo platumo, o jei pasitaikydavo 
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pusvalakių, trečdalininkų ir ketvirčių, tai jų lauko rėžiai buvo siaures
ni, proporcingai jų žemės dydžiui. Kadangi valakininkas dirbamos že
mės turėjo apie 12 dešimtinių, tai jo kiekvienas laukas buvo 4 dešim
tinių dydžio. Kiekvienas ūkininkas savo žemę apdirbdavo sutartinai su 
kitais. Visas kaimas sutardavo vasarojaus laukus arti, akėti, sėti. Savo 
rėžį sutvarkęs, ūkininkas eidavo prie pūdymo lauko, čia veždavo mėš
lą, akėdavo ir vėliau, rudeniop,— sėdavo žiemkenčius rugius. Kadangi 
viso kaimo pievos buvo vienoje vietoje, tai šienaudavo taip pat kartu. 
Kas nesuspėdavo nušienauti, to nelaukdavo. Mat, „dykame laike", t.y., 
kai laukai jau apsėti, arkliai būna laisvesni, vyrai išjoja į pie
vas arklių ganyti. Tada ir neišpiautą atolą nuganydavo.

Ūkyje svarbiausiais laikomi žemės darbai: kas laukuose užauga, tuo 
minta ūkininko šeima ir ūkyje laikomi gyvuliai. Užtat anksti pavasarį 
skubama ūkio darbus pradėti: jei tik oras gražus, į dirvą galima įeiti, 
tuoj ima arti. Laiku laukų neišarus, neapsėjus, javai neužderės — netu
rėsi duonelės.

Ūkyje svarbiausi darbų vykdytojai buvo pats šeimininkas ir jo pa
galbininkas — arklys. Prie žemės ūkio darbų arklys buvo būtinas ir ne
pamainomas gyvasis inventorius.

Pavasarį valstiečiai ūkio darbus pradėdavo tam tikra tvarka. Nere
tai, kad lauko darbai gerai sektųsi, laikydavosi įvairių prietarų, kartais 
net burtų griebdavosi.

Seni žmonės sakydavo, kad tam, kuris velykų rytą pirmesnis iš baž
nyčios išeis ir į namus paskubės, tais metais seksis visi darbai nudirbti. 
Užtat seniau velykų rytą prie bažnyčios didžiųjų durų būdavo tokia 
spūstis, kad net baisu. Vyrai, beskubėdami iš bažnyčios išeiti, tarp durų 
įsisprausdavo — nė iš vietos. Kai jau kuris iš tos spūsties ištrūkdavo — 
visas išraudęs, sušilęs, atsilapojęs,— tai tik pasipurtydavo ir skubiai 
eidavo į namus.

Laukus arti reikia pradėti savaitės pradžioje, tada visą laiką darbai 
seksis.

Pirmą kartą iš lauko grįžtantį artoją mergina iš pasalų perpila van
deniu, kad javai gerai augtų. Ji palypėja ant kopėčių arba užsilipa ant 
stogo ir vandenį taiko užpilti ant artojo galvos.

Jei artojas iš lauko grįžta su kumele, tada jį perpila vandeniu du 
kartus — kad javai gerai augtų ir kad kumelė būtų pieninga.
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ARIMAS

Seniau žemę ardavo arklu, padarytu iš beržo medžio. Arklo galus, 
vadinamus „išara", apkaustydavo kalvėje plienu. Taip apkaustyti no
ragai ne taip greit lūžta ir smagiau žemę rausia. Arklą traukdavo vienas 
arklys. Pirmąją vagą išvarydavo palei lauko pakraštį visu ilgumu, tada 
artojas, kilstelėjęs arklą aukštyn, apgręžia arklį ir greta išvarytos vagos 
varo antrąją. Tuo būdu išariamas visas laukas. Arklu žemę arti buvo ga
na nespartu.

Pačioje XIX a. pabaigoje ir Kupiškio apylinkėje imta arti plūgu. Ma
žesnį plūgą traukdavo vienas arklys, o didesnį — pora. Platų lauko rėžį 
vieni ardavo išilgai, o kiti apsukui, artėdami į lauko vidurį. Tuo būdu 
ariant, nereikėdavo plūgo kiloti nei arklio gręžioti. Siaurame lauko rė
žyje apsukui nepaarsi.

Išilgai lauką arti geriau — būna lygesnis arimas. Lauką ariant apsu
kui, kai dvi vagos išsiverčia į vieną pusę, lieka gana gilus griovelis, jį 
reikia užversti. Tada, antrą kartą plūgą varant, vagą verčia vidun. Tuo 
būdu artojas, apsukui ardamas, vieną vagą verčia į šalis, kitą — į vidų. 
Kada laukas ariamas išilgai, šitaip ir savaime išeina.

Artojas, plūgu ar arklu ardamas, padargą nustatydavo, kad jis žemę 
raustų 3 ar 4 colių gilumoje. Giliau ariant, išverčiama nedirbama žemė. 
Tokioje žemėje pasėliai blogai tarpsta.

Vasarojui žemę apardavo iš rudens, o pavasarį ir vėl ardavo, tada 
akėdavo ir sėdavo. Kad paukščiai pasėtų grūdų neišrankiotų, pasėtą va
sarojų užakėdavo, o žirnius dar ir privolkavodavo. Pavasarį tik žirniam 
ir avižom lauko nebeardavo — gerai išdrapakuodavo arba geležinėm 
akėčiom išakėdavo dirvą. Vasarojui trąšų neduodavo.

SĖJA

Kiekvienas valstietis, atidžiai sekdamas pavasarį medžių pum
purus, paukščių iš šiltų kraštų grįžimą ir kitus gamtos duodamus ženk
lus, spėdavo apie vasaros ir rudens orą. Tais gamtos reiškiniais vadovau
damasis, jis sėdavo pasėlius į tą dirvą, kur jie geriau tarpsta būnant 
sausrai ar lietums,— žiūrint, kokia numatoma vasara.
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Ankščiausia sėdavo žirnius, paskui avižas, miežius, linus; vėliau so
dindavo bulves. Vasarinius kviečius taikydavo pasėti anksčiau, kartu su 
miežiais.

Kaime visi valstiečiai sutartinai pradėdavo arimo ir sėjos darbus.
Prieš 1855 metus Svydenių kaime Kukenys Zabijušas buvo tvarkin

gas, darbštus, visų gerbiamas ūkininkas. Kai jis pirmas išeidavo į lau
kus sėti, svydeniečiai sakydavo: „Tai bus nešykštūs meteliai." Tuo pačiu 
laiku tame kaime gyveno šykštus ūkininkas Balčiūnas Antanas; jei tik 
jis pradėdavo pavasario sėją, tai svydeniečiai nusiminę sakydavo: „Išėjo 
susnis satų, tai javai bus nususį." Balčiūną net pravardžiuodavo „Sau- 
sarankiu". Žemiau pateikiu kelis sėjos meto prietarus:

Kada iš ryto danguje yra mėnuo, javų sėti negalima,— jie neaugs.
Eidamas sėti, sėjėjas grūdų pasiima tiek, kiek reikia dirvai apsėti. 

Jei grūdų lieka, tai į namus jų negalima neštis, o reikia į dirvą išbarstyti. 
Jeigu sėjai skirtais likučiais palesinsi paukščių jauniklius — ančiukus, 
žąsiukus, kalakučiukus,— jie susirgs: apžabals arba iš po nagų kraujas 
ims trykšti.

Kartą Slavinčiškio kaimo ūkininko Tučiaus bernas, nežinodamas, kad 
sėklos likučio nevalia į namus parvežti, turėjo bėdos. Šeimininkė liepė 
bernui sėklos likučius papilti ant prieklėčio, kad paukščiai sulestų, bet 
savo naminiams paukščiams jų nedavė. Mat, kas skirta sėjai, reikia vis
ką pasėti, nešykštauti.

Jei vienas sėjėjas javus jau sėja ir ateina kitas sėti, tada pirmojo 
javus „užsės", ir jie išdžius. Kad pirmojo sėjėjo javų „neužsėtų", jis 
tuoj savo dirvoje uždega pakulų kuokštelę ir užvožia kepure. Tada jo 
javams niekas nepakenks, o antrajam sėjėjui saulė javus išdegins, 
nors ta vasara būtų ir lietinga.

Jeigu, į dirvą nuvežęs, padėsi sėklą ant kaimyno rėžio, tai jam 
savo dalį atidavei. Tos sėklos jau nebegali sėti — ji nebedygs. Užtat kai
myno javai gerai derės. Jei taip atsitinka, šitą sėklą reikia vežti namo 
ir paimti kitą.

Sėjos procesas. Sėjėjas, supylęs sėklinius grūdus įmaišus, sukraudavo 
į vežimą ir vežte nuveždavo į lauką. Įsipylęs sėklos iš maišo į sėtuvę, 
sėtuvės juostą užsikabinęs ant kaklo, eina sėti. Sėjėjas kaire ranka pri
laiko sėtuvę, dešine, pasėmęs sėklą, kairės kryptimi sėja vieną ir antrą 
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saują. Pirmu rankos mostelėjimu sėkla nužeriama toliau, antras yra trum
pesnis, ir sėklos krinta arčiau, iki sėjėjo kojų. Apie šį sėjos momentą 
sakoma: „Per abi kojas sėja.”

Sėjėjas, eidamas iš vieno lauko galo į kitą, užsėja iki trijų metrų 
žemės plotą. Yra sakoma: „Jo biržė keturių aršinų.” Geras prityręs sė
jėjas keturių ha rugių lauką įsėdavo per tris dienas. Dviem dirbant, dar
bas spartesnis: vienas sėja, kitas akėja. Visą dieną ištisai sėti neįmano
ma, nes sėjėjui nuo sėtuvės nešiojimo įskausta pusiau, o ir ranka pa
vargsta.

Biržė. Užsėtą dirvos rėžį biržytojas nužymi šiaudeliu, „užbiržija”. 
Sėjėjas, apsigręžęs ir sėdamas kitą eilę, žiūri, kad sėkla kristų iki biržės. 
Biržytojas dažnai būna 6—8 metų vaikas arba senas žmogus. Eidamas 
paskui sėjėją, jis kas keturis penkis metrus įsmeigia į dirvą pusiau su
lenktą šiaudelį, nužymėdamas, iki kur pasėta. Jei kas sparčiai sėja, tai 
biržytojas net nespėja biržyti.

Jeigu pats šeimininkas sėja, tai jis yra apsipratęs su savo lauku 
ir apsieina be biržytojo. Tačiau linų sėmenis ir dobilus sėjant, būtinai 
reikia biržyti, nes šios sėklos yra gana smulkios ir nežymios — be biržės 
negali įžiūrėti, kur baigiasi pasėtas ruožas.

ŽIRNIAI

Žirniams reikia lengvos žemės prie smėlio ir aukštesnės vietos. Cuk
rinius žirnius sėja labai anksti pavasarį, jau balandžio mėnesį. Jiems 
žemę suaria ir paruošia iš rudens. Anksčiau sėdavo cukrinius — baltus, 
labai skanius ir saldžius žirnius, paskui ėmė sėti „bėgūnėlius”. Jie yra 
baltos ir rausvos spalvos, mažesni, tačiau našesni, sėjami daug vėliau.

Žirnius sėja retai. Žmonės sako: „Žirnį nuo žirnio sėk tokio retumo, 
kad avinas pagulėtų.” Tankiai pasėti žirniai susišlieja, išvirsta, rečiau 
pasėti — vienas kitą už ūsų sukabina ir standžiai stovi.

Jei pavasarį gausiai žydi lazdynai, tais metais žirniai gerai užderės.
Kad žirniai nekirmytų, juos reikia sėti penktadienį, pusryčių пера* 

valgius,—mat, pasninko dienoj.
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Kada žirnius sėji ir pamatai atvažiuojantį žmogų, tai viską metęs eik 
namo, nes kai anas žirnius sėjančiam pasakys: „Padėk dieve", tai žir
niai neužderės arba kiti juos išskins.

Priežodis sako: „Kaip pakelės žirnis" (kas nori, tas raško).

AVIŽOS

Seniau Kupiškio apylinkėje sėjo avižą „lietuvnikę"; jos šiaudas di
delis, ir ji greit prinoksta, tik baigę nokti grūdai tuoj byra, o šitai nuos
tolinga. Vėliau ėmė sėti vad. „karčiuotas" arba „vienašones" avižas: 
mat, jų grūdai varpoje tarytum vienan šonan nusvirę ir panašūs į arklio 
karčius.

Avižos turi labai daug lakių. Lakėmis čiužinius kimšdavo. Saky
davo: „Minkštos lakinės, gera gulėti."

Žmonės kalbėdavo: „Jeigu pavasarį ant epušės yra daug pupuolėlių, 
avižos gerai derės."

MIEŽIAI

Seniau sėdavo „šešiaeilių" miežių sėklą: išilgai varpos aplink ėjo 
šešios grūdų eilės. Vėliau atsirado „dvieilės" miežių rūšys, kur išilgai 
varpos gulė dvi eilės grūdų, o pati varpa buvo paplokščios formos. Dvi
eilių miežių grūdai yra našesni, tvirtesni ir didesni.

Kai miežius iškulia, tai jų grūdai būna su akuotu. Akuotus nukulia 
valanu ar kultuvais. Miežių atskyrimas nuo akuotų yra vadinamas „pai
symu". Žmonės sako: „Mūsų miežiai iškulti, tik do nenupaisyti." Iš mie
žių darydavo ir tebedaro miežines kruopas, miltus blynams, alų, lesina 
vištas ir pan.

Žmonių patirtis sako, kad miežiai gerai dera tais metais, kai pava
sarį ant juodalksnių yra daug pupuolėlių.

Vasarinius javus — miežius, avižas, žirnius — kaip tik pasėja, tuoj 
ir volkavoja. Volkavodami išlygindavo dirvą, sutrupindavo didelius mo
lėtus grumstus. Būtinai volkavodavo dirvą prie molio — lygioj dirvoj 
geriau piauti ir grėbti vasarojus.
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Vėliau, pradedant 1934 metais, agronomai aiškindavo valstiečiams, 
kad dirvos privolkavojimas pasėliams yra kenksmingas, nes iš privolka- 
votos žemės greičiau išgaruoja drėgmė. Tačiau molėtas dirvas, o ypač 
pakilesnėse vietose, dar ilgai privolkavodavo.

Volkas yra senovinis ūkio padargas. Jis padaromas iš kokio 1,5 met
ro ilgio ir 35 cm diametro rąstagalio. Kad volkas suktųsi, jo galuose įtai
sytos ašelės, prie kurių prikabinami lininiai valksčiai arkliui įkinkyti. 
Kad rąstas riedėdamas neužgautų arklio kojų, jis įtvertas į gana plato
ką medinį rėmą. Reikalui esant, šis rėmas apkraunamas akmenimis, kad 
volkas savo svoriu geriau grumstus sutrintų.

KVIEČIAI

Anksčiau sėdavo tik žieminius kviečius, vadinamus ,,akuočius", ilgais 
akuotų plaukeliais. Vėliau imta sėti ir vasariniai kviečiai, be akuotų 
(nors kartais ir jie turi akuotus). Kviečiai mėgsta gerą žemę ir drėgmę.

Seniau žmonės nežinojo, kodėl jų laukuose blogai kviečiai užderė
davo. Neturėdami patirties, kaip juos auginti, laikydavosi įvairių prie
tarų, o ne kartą ir burtų griebdavosi.

Manydavo, kad, jeigu iš ryto danguje matyti mėnulis, kviečių ne
galima sėti, nes jie bus kūlėti.

Kad kviečiai nebūtų kūlėti, sėklą reikia imti ne nuo maišo viršaus, 
bet iš apačios: maišą su sėklomis reikia apversti, praardyti galą ir iš čia 
paimtus grūdus sėti.

Kad kviečiai ir rugiai gerai užderėtų, javus pasėjus, jei tik arti lau
ko pamatai augantį dagilį, reikia jį prie žemės prilenkti ir akmeniu 
primygti, sakant: „Kai tu man kviečius užauginsi, aš tave paleisiu." 
Prieš piūtį, kai kviečiai gražiai bręsta, šeimininkas dagilį iš po akmens 
paleidžia.

Kad žvirbliai kviečių ar miežių nelestų, pirmąją biržę sėdamas, sė
jėjas su niekuo nesikalba ir kalbinamas neatsako.

Pasiėmęs iš dirvos akmenėlį, jis įsikanda jį tarp dantų taip, kad 
burna būtų pravira, tada atriša maišą su grūdais ir taip prasižiojęs 
eina sėti.
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BULVĖS

Bulves sodindavo baltas, kietas, gi ankstyvam vartojimui pasodin
davo šiek tiek rausvų ankstyvųjų, vadinamų „panskųjų". Bulvėm lau
ką iš pavasario patręšia mėšlu ir užaria. Tinkamiausias bulvėm arklių 
mėšlas, nes jis yra puresnis ir šiltesnis. Vėlesniais laikais imtas vartoti 
zuperis. Tada, bulves sodinant, į vagas pabarsto zuperio. Mažą skly
pelį bulvėm apsodina trys žmonės: artojas aria vagas, dvi moterys mė
to bulves.

Seni žmonės sakydavo:
Kai pučia rytų vėjas, nereikia sėti javų nei bulvių sodinti. Reikia 

palaukti, kol rytys apsigrįžta.
Bulves reikia sodinti, kai dangus esti kelmuotas: kada ne išvien de

besuoja, bet gabalais duburiuoja.
Bulvės gerai užderės, kai iš pavasario pasirodo daug varlių.
Bulvėms lauką reikia parinkti, atsižvelgiant į eglės kankorėžius. Jei 

iš pavasario eglės kankorėžiai yra tik viršūnėje, tai vasara bus lietinga, 
tada bulves reikia sodinti aukštesnėje vietoje. Jei eglės kankorėžiai ka
ba apačioje, tai šitais metais vasara bus sausa, ir bulves reikia sodinti 
slėsnoj dirvoj. Jei eglės kankorėžiai lieka tik per vidurį, tai vasara bus 
vidutinė.

Rudenį nuo laukų bulvės nuimamos vėliausiai. Artojas bulves va
gomis aria, o kasėjai, kiekvienas pasiskyręs po vagą, jas kasa. Kai
mo laukai buvo ilgi, bent kilometro ilgio, tai nukasti bulvių vagą gana 
ilgai trukdavo. Seniau bulves kasdavo atsiklaupę ant kelių, po savim 
pasiklodami skudurą ar maišą; iš žemės bulves išversdavo tam tyčia 
geležim apkaustytu smaigtuku arba tiesiog rankomis. Jau po pirmojo 
pasaulinio karo išartas bulves ėmė kasti stati. Jas kasdavo ir dabar te
bekasa keturpirščiu geležiniu grėbliuku — kauptu.

Nukastas sausas bulves, nuvežę į namus, supila į jom paskirtą vie
tą: kamaroje į duobes arba į tam tyčia pastatytas bulvines.

Bulvinės būdavo statomos netoli namų. Bulvinės pusiaurūsiui sienas 
darydavo iš apvalių sienojų arba išmūrydavo iš akmenų. Sienos žemės 
paviršiuje būdavo iškeliamos iki metro aukščio, ant jų uždėdavo į abu 
šonu nuolaidų stogą. Anksčiau stogai buvo šiaudiniai, vėliau turtinges
nieji ant mūrinių sienų uždėdavo skardinius stogus. Tačiau retas kuris 
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ūkininkas turėdavo skyrium statytus pusrūsius. Dažniausiai bulves sėk
lai ar pardavimui supildavo į kapčius.

Kapčiai. Sausoje vietoje prie namų išlygindavo žemės paviršių, pa
darydami kiek pakilų pakraštį, dugną išklodavo šiaudais. Tada supil
davo bulves pailgu kaupu, apklodavo jas iš viršaus šiaudais ir apipildavo 
žemėmis. Prasidėjus šalčiams, bulvių kapčių, dėdami pakaitomis šiaudų 
ir žemės sluoksnį, apklodavo iki pusės metro storumo danga. Imdami 
žemes kapčiui uždengti, iškasdavo griovelį aplink visą kapčių. Kiti ūki
ninkai dėl šilumos kapčių apmesdavo mėšlu. Jei į kapčių bulves supil
davo ne visai sausas ir netinkamai užklodavo, tada jos pašaldavo arba 
sušaldavo. Tinkamai užklotos bulvės gerai išsilaikydavo iki pavasario.

Neretai supiltas į kapčius arba į bulvines bulves užpuldavo pelės. 
Su šitais kenkėjais žmonės įvairiai kovodavo: laikydavo kates, staty
davo pelėkautus, o pildami bulves į kapčius, laikydavosi tam tikrų prie
tarų.

Sakydavo, kad bulves į kapčius reikia pilti pučiant žiemiui vė
jui, tada pelės jų nekapos. Mat, diena būna šalta, tai jos pasislėpusios 
tūno.

Bulvių į kapčius nereikia pilti pirmadienį, nes tai yra nelaiminga 
diena, ir jas apniks pelės.

ŠIENAPJŪTĖ

Kada visą vasarojų pasėja, pasodina bulves — maždaug birželio mė
nesio gale, tada piauna šieną. Sienapiūtei parenkamas šiltas sausas oras.

Artinantis šienapiūtei, šeimininkas apžiūri dalgius: patikrina dalgia
kočius, ar tvirti, rankajetes, ar gerai įtvirtintos, tada juos plaka. Dalgiai 
plakami pasidėjus ant tam tyčia padarytos geležėlės, vadinamos ,,pin- 
tala". Pintala įkalta į storą baslį, kuris, dalgį plakant, įsmeigiamas 
į žemę. Išplaktą dalgį papusto su pustu (sūdokliu), kad jo ašmenys būtų 
aštrūs.

Seniau viso kaimo pievos buvo vienoje vietoje, gana toli nuo kai
mo. Jos buvo suskirstytos sklypais. Kiekvienas šienaudavo savo skly
pą, ir, jeigu pievų buvo trys keturios dešimtinės, tai trys piovėjai jas 
vos per tris dienas išplaudavo. Į bendras pievas šienauti išvykdavo vi
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sas kaimas kelioms dienoms. Paimdavo dalgius, grėblius, baslius su 
pintalom, plaktukus — mat, jei dalgis, plaunant žolę, atsidaužia į akme
nį ar į šaką, juo nebepapiausi. Tada reikia jį iš naujo plakti ir papustyti. 
Plovėjas užsikišdavo pustą už juostos ar diržo nugaroje, nes iš kišenės 
gali greit pamesti. Poilsiaudamas jis dalgį įbesdavo į žemę, o pustą pa
dėdavo ant jo rankajetės.

Švintant plovėjai išsirikiuodavo šienauti. Paskui piovėjus eidavo 
merginos. Jos grėblio kotu išskirstydavo žolę iš pradalgių, kad grei
čiau džiūtų. Viena skirstytoja keturių piovėjų pradalgius lengvai išskirs
tydavo. Jei žolė būdavo tanki, tada prie to darbo tekdavo pasispausti. 
Kada išskirstyta žolė iš viršaus apdžiūsta, ją varto. Išdžiūvęs šienas 
grėbiamas į kupetas, iš kupetų — kraunamas į dideles stirtas ir, baigus 
šienauti, sukraunamas į koras ir vežamas į namus. Kas namuose ne
turėdavo didelės daržinės, padarydavo gražius aukštus kūgius, iš ke
turių šonų paremdavo juos kartimis, uždengdavo stogeliu ir taip palik
davo šieną pievose, kol jo prireikdavo namie. Kurių pievos buvo to
liau nuo kaimo, tie pastatydavo ten šienui daržinėles iš apvalių rąstų, 
pvz., Pašepečio pievose.

Šienapiūtės darbas yra sunkus: monotoniškas mosavimas dalgiu 
privargina vyrus. Bėda būdavo šienauti šlapiose pievose: ten nuplautą 
žolę reikėdavo vilkte vilkti į sausumą. Kad lengviau būtų vilkti, žolę 
sukraudavo ant tam tyčia padarytų „rogių" ir, išvilkę į sausumą, ten 
džiovindavo.

Šienavimas vienkiemiuose. Kai ūkininkai išsikėlė į vienkiemius, pla
tūs pievų plotai išnyko. Tik paupiais, palei vieškelius pievos liko bend
ros, padalintos sklypais. Vienkiemio ūkininkai, ūkininkaudami septyn- 
lauke ar penkialauke sistema, vieną lauką užsėdavo dobilais. Dobilais 
užsėtą lauką laikydavo dvejus, trejus metus. Dobilus nupiovus, dobilie
noje ganydavo gyvulius. Paskui dobilieną išardavo ir, įdirbę žemę, sė
davo žiemkenčius rugius arba kviečius.

Dobilieną šienaudavo, taip pat kaip ir paprastas pievas, birželio 
mėnesio gale. Dobilus piaudavo su talka, vieni kitiems atitalkininkau- 
dami. Keturis ha dobilienos šeši dalgiai išplaudavo per dieną. Aišku, ne
lygu piovimas. Sakoma: „Kai tingėdamas piausi, tai kiek gi gali nu
plauti, o kai piauni iš peties, tai dikčiai nuplausi." Iš keturių ha pri- 
piaudavo 14—18 vežimų dobilų. Vežimas—nuo 25 iki 28 centnerių.
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RUGIAPIUTĖ

Oi tu rugeli, tu žiemkentėli, 
Tu nebijojai šaltos žiemužės, 
Tu pabijojai plieno dalgelio-

Po šienapiūtės, apie liepos mėnesio pabaigą, kai tik rugio varpa ir 
šiaudas pageltonuoja, o grūdas būna kietas, pradedama rugių piūtis.

Rugius kerta giedrą dieną,— tai sveikiau grūdui. Priežodis sako: ,,Su 
saulele rugius nuplovus, bus duonelė balta.'1 Jei rugiai prinokę, juos 
kerta ir ūkanotą dieną, nes kai kada jie pradeda varpose dygti. Vieno 
ūkininko 4 ha rugių lauką trys piovėjai nuplaudavo per tris keturias 
dienas.

Seniau rugius kirsdavo trumpakočiu dalgiu, vėliau ėmė piauti ilga
kočiu dalgiu, o dar vėliau — piaunamom mašinom. Trumpakotį dalgį 
kirtėjas laiko dešiniąja ranka, o jo kairėje — grėbliukas. Grėbliuku jis 
užgriebia pėdą, jį prilaiko ir dalgiu nukerta. Nukirstą rugių pėdą grėb
liuku išritina, iškelia ir pusiau gulom pakloja. Šitaip paklotą pėdą leng
viau rišti. Vieni piovėjai pėdą tik išritina, kiti iškelia ir pakloja.

Kupiškio apylinkėje ilgiausiai, beveik iki 1920 metų, išsilaikė trum- 
pakočiai dalgiai. Sakoma: „Viškum neseniai ėmė rugius piauti ilgako
čiais dalgiais.” Priežastis čia, matyti, ta, kad apylinkės kalnuotos, dirvų 
paviršius nelygus.

Rugius kertant ar piaunant darbo spartumas priklauso nuo piovėjo 
įgudimo ir prityrimo. Geras plovėjas moka pasirinkti dalgį, jį gerai 
įtverti ir išplakti. Rugiapiūtė laikoma vienu iš sunkiausių lauko darbų, 
nes jai parenkama giedra diena ir, sparčiai dirbant, būna nepakenčia
mai karšta. Tačiau vienas senas rugių piovėjas sako, kad rugius piauti 
kur kas lengviau nei šienauti. Rugius kertant, yra darbo atmaina: už
kerta, paskui išritina pėdą, o šieną piaunant išvien dalgiu maskatuoji 
ir maskatuoji. Be to, piaunant šieną, reikia žiūrėti, kad dalgis eitų pa
gal žemę, o rugiai plaunami kiek aukštėliau nuo žemės. Tačiau ir čia 
daug kas priklauso nuo piovėjo įgudimo.

Rugių rišėjos. Rugius kerta ir piauna vyrai, o riša — moterys. Dvie
jų kirtėjų rugius viena mergina lengvai suspėja surišti į pėdus. Tačiau 
būna labai sparčių, kurios net trijų ar keturių kirtėjų rugius suspėja 
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surišti. Sakoma: ,,Tokiam darbui reikia geros rišėjos." Jeigu rugiai Tė
tučiai, rišėjai yra lengviau,— ji suspėja rugius surišti į pėdus ir susta
tyti juos į gubas. Kada rugiai piaunami ilgakočiais dalgiais, tada „pėdų 
neišritina", ir rišėjai būna sunkiau. Tada viena mergina, eidama paskui 
piovėjus, nuplautus rugius sumeta į pėdus, o kita juos riša.

Gubos. Rišėjos, jei suspėja, tuojau gubas sustato, o jei nespėja — 
kai pabaigia dienos pinties darbą. Gubos statomos šitaip: pastatę ant 
žemės pirmąjį pėdą, jo viršūnę palaužia ir apie jį aplinkui vieną prie 
kito sustato kitus pėdus. Kiekvieno pėdo viršūnė turi būti palinkusi 
ant to palaužto centrinio pėdo. Į gubas sustato po devynis pėdus. Kada 
oras lietingas, ant sustatytų pėdų gubos gulsčiai uždeda dešimtąjį pėdą 
ir apklosto gubą iš viršaus, kad javai nepermirktų. Jeigu rugiapiūtė pa
sitaiko lietingu metu, tai gubeles sustato mažas, iš penkių pėdų,— to
kias vėjas geriau prapučia ir džiovina.

Seni žmonės sako, kad tas, kuris per rugiapiūtę ketvirtadienį ne 
rugius piauna, o į turgų važiuoja, tais metais neturės ką turgun vežti. 
Mat, Kupiškyje jau iš seno turgai būdavo viduryje savaitės — ketvir
tadienį. Tas, kuris per patį darbymetį važiuodavo į turgų, buvo laiko
mas blogu ūkininku.

Talkos. Ūkininkai, jei tik sutardavo, rugius piaudavo su talka. Ke
turių ha rugių lauką trys piovėjai nuplaudavo per tris keturias dienas, 
o su talka plaunant — per dieną. Tad ūkininkas valakininkas arba pus
valakis, kad su rugiapiūtės darbais ilgai negaištų, susitelkdavo talką. 
Dešimt žmonių per dieną nuplaudavo pusvalakio rugius.

Talkininkai ateidavo po pusryčių ir kartu su šeimininkais eidavo į 
lauką; ten jie dirbdavo tol, kol nuplaudavo visus rugius.

Baigus rugius piauti ir sustačius juos į gubas, talkininkai eidavo 
pas šeimininką į namus. Rišėjos įteikdavo šeimininkui „pabaigtuvių vai
niką", supintą iš rugių varpų ir išsagstytą pievų gėlėmis. (Jis būdavo 
laikomas iki kitos rugiapiūtės.) Šeimininkas kviesdavo talkininkus prie 
vaišių; talkai jis, kai galėdavo, padarydavo alaus. Tada talkininkai vai
šindavosi, dainuodavo ir pašokdavo. Būdavo labai smagu, ir kartais 
talkininkai išsiskirstydavo tik apyaušry. Kitą dieną jie eidavo pas kitą 
kaimyną rugių piauti.
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Rugių kelionė į klojimą. Nuplauti rugiai gubose pastovi, kol apdžiūs- 
ta, paskui jie vežami į klojimą. Kupiškio apylinkėje rugius veždavo 
dažniausiai vienu arkliu, į koras įkinkytu. Vienas arklys paveža iki 
100 pėdų. Koros važiuoja dirva pro išrikiuotas gubas: vienas po kito 
pėdai kraunami į vežimą. Seniau vežimą kraudavo vienas, o vėliau 
dviese: vyriškis pėdus paduoda, o moteriškė, korose stovėdama, pri
ima ir sukrauna. Korų dugne patiesiama marška (marga stora paklodė), 
kad grūdai neišbyrėtų žemėn, ant jos kraunami pėdai. Iš pradžių pėdus 
sudeda iš abiejų vežimo galų, taikydami, kad varpos būtų atgrįžtos į 
vidų, paskui krauna iš abiejų šonų ir galuos, kol prikrauna koras iki 
pat viršaus.

Kad bevežant pėdai iš korų neišlakstytų, prikrautas vežimas priver
žiamas kartimi. Karties drūtgalys įkišamas į tvirtai įtaisytą virvinę kil
pą korų priekyje, o laibgalys vežimo užpakalyje virvėmis priveržia
mas prie korų drangos. Drangoje tam tyčia būna įtaisyti du mediniai 
kuoleliai arba geležinis kablys. Kartį priveržus, virvės galai stipriai 
stipriai užsukami tarp kuolelių arba užkabinami už kablio, kad kartis 
neatsileistų.

Klojime pėdų iš korų neiškrauna, bet paverčia vežimą ant laito. 
Tada sausesni grūdai nubyra; jie laikomi sėklai, nes yra geriausiai pri
nokę. Be to, pirmuosius pėdus, klojamus prėsle ant žemės, nubloškia 
ant kazilų. Šitie grūdai vadinami „blokštiniais", juos taip pat palieka 
sėklai. Iš tokios sėklos javai gražiai uždera ir niekad nebūna kūlėti.

Tas, kuris, javus iš lauko vežant, sėdi ant vežimo, neturi valgyti, nes 
tada tuos javus pelės sukapos.

Kad pelės prėsle sukrautų javų nekapotų, ant pirmojo javų vežimo, 
vežamo iš lauko, uždedamas akmuo. Parvežus javus klojiman, pirmiau
sia šitą akmenį įmeta prėslan, o tik tada paverčia vežimą ir krauna 
pėdus. Tada pelės grauš akmenį ir grūdų nekapos.

Javus krauna prėslan, prisilaikydami tam tikros tvarkos ir nuosta
tų. Iš pradžių bent kelias pėdų eiles deda prėslo galan drūtgaliais į lau
ko pusę. Antrą pėdų eilę guldo, pakreipę viršūnes į jau paklotų pėdų 
varpas; trečią ir kitas pėdų eiles taip pat krauna, kad varpos gultų ant 
pėdų ir būtų pakeltos. Tuo būdu sukraudavo visus javus iki pat prėslo 
viršaus, ir jie ten būdavo iki kūlimo.
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PŪDYMAS IR MĖŠLAVEŽIS

Kitiems metams paliekamas rugiams sėti pūdymas iš rudens nebū
davo ariamas, nes pavasarį pūdyme ganydavosi viso kaimo kiaulės ir 
žąsys. Kada pavasarį pasėja vasarojų: žirnius, avižas, miežius, vikius 
su dobilais, pasodina bulves, tada ruošia žiemkenčiams rugiams lauką.

Mėšlavežis. Į juodą pūdymą išveža mėšlą. Šitas darbas yra gana 
sudėtingas ir vadinamas „mėšlavežiu". Seniau mėšlas buvo laikomas 
geriausia priemone žemei tręšti, tik apie 1908 metus, be mėšlo, Kupiškio 
apylinkėje imta naudoti ir mineralines trąšas. Per žiemą tvartuose ark
liai beveik lubas siekdavo: mat, gyvulių stovėjimo vietoje grindų ne
dėdavo, užtat gerai pakreikdavo šiaudais, todėl gyvuliai daug mėšlo 
primindavo.

Seni žmonės sakydavo, kad rugių laukui mėšlą reikia vežti se- 
nagaly, tada kirmėlės rugių šaknų nenuės. Į rugių juodo pūdymo lauką 
mėšlą dviem trim arkliais išveždavo per tris keturias dienas; dirbdavo 
penki suaugę darbininkai ir paaugliai vaikai. Kas neturėjo namuose rei
kalingo skaičiaus darbininkų, pasikviesdavo talkon kaimyną, kuriam 
paskui atitalkininkaudavo.

Mėšlą veždavo lentiniais kraštais vežimu, kad bevežant jis neišsi- 
kratytų. Toks vežimas įvažiuoja tvartan; tuoj du vyrai, vadinami „nie
žėjai", su šakėmis primeta, primeta jį pilną su kaupu mėšlo. Vienas iš 
mėžė jų varo prikrautą vežimą, kitas ilsisi, kol atvažiuoja su tuščiu. 
Tačiau dažniausiai arklius su mėšlo vežimais varinėja paauglys ar net 
kokių aštuonerių metų vaikas: toks jau moka duobės pasisaugoti ir ve
žimo nepaversti. Šitas darbininkas vadinamas „varinėtoju". Vežimas 
su mėšlu, įvažiavęs į lauką, perduodamas „vertėjui", kuris kabliu verčia 
iš vežimo mėšlą krūvelėmis ant dirvos. Dvi moterys — „kratytojos" — 
mėšlą iš krūvelių šakėmis lygiu sluoksniu iškrato dirvoje.

Mėšlavežio darbas virte verda viso kaimo laukuose. Vos tik niežė
jai mėšlo vežimą primeta, jau kitas tuščias atvažiuoja, vos vertėjas 
išverčia vežimą, jau kitas čia pat. Kratytojos be paliovos dirba, skuba 
iškratyti mėšlą iš krūvelių.

Mėšlavežio darbas yra gana nešvarus, tačiau ne viena valstietė, jį 
prisiminusi, su šypsena taria: „Nors mėšlavežis atrodo nešvarus darbas, 
bet, kai visi išvien dirba, yra smagu dirbti." Vakare visi, išvargę, mėš
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lini, sueina prie kūdros, čia prausiasi, kojas plauna, prasimano įvairių 
juokų... Po vakarienės, nors ir pavargę, tačiau, žiūrėk, kai tik pieme
nėlis ant armonikėlės sugroja, tai ir smagią polką dar sušoka.

Pūdymo arimas ir akėjimas. Kai tik mėšlą ant lauko išveža, artojas 
skuba pūdymą arti, nes neapverstas mėšlas išdžiūsta ir nustoja dalies sa
vo maistingumo. Apartą lauką palaiko iki keturių dienų, kad arimas 
apdžiūtų, tada skubiai akėja, kad žemė neišgaruotų. Akėdavo akėčio
mis mediniais ir geležiniais virbais. Vėliau, jau nuo 1908 metų, arimą 
ėmė akėti plunksninėmis akėčiomis, vadinamais „drapakais". Plunks
ninėmis akėčiomis iš dirvos geriau išraudavo piktžoles negu paprastomis.

Po šienapiūtės ir rugiapiūtės pūdymą aria antrą kartą ir vėl skuba 
laiku užakėti. Rugių sėjai paruošta žemė turėjo pagulėti bent dvi sa
vaites. Tačiau čia viskas priklausydavo nuo oro sąlygų. Būdavo žiūri
ma, kad dirva turėtų užtektinai drėgmės, kad pasėtas grūdas neišdžiūtų. 
Dažniausiai taikydavo rugius pasėti apie žolinę (rugpiūčio mėn. 15 d.), 
bet kartais pasėdavo ir vėliau.

Lauko kartojimas. Kai kurie ūkininkai turėdavo laiko prieš rugių 
sėją pūdymą dar ir antrą kartą suarti. Lauką suardavo, užakėdavo ir, 
kiek palūkėję, vėl ardavo ir akėdavo. Tas iš eilės antrą kartą pūdymo 
arimas yra vadinamas „kartojimu". Sakydavo: „Jis rugius pasėjo į pa
kartotinį lauką." Pūdymo arimą pakartoti, t.y. tris kartus per vasarą 
išarti ir išakėti, yra rugiam geriau — pasėtas grūdas geriau tarpsta.

Ūkininkams išsikėlus į vienkiemius ir pradėjus ūkininkauti septyn- 
lauke sistema, būdavo „užimtas" ir „neužimtas" (juodas) pūdymas. 
Užimtas pūdymas būdavo apsėtas mišiniu ankstyvajam žaliajam paša
rui. Mišiniui nužydėjus, bet dar neužmezgus vaisiaus, jį nupiauna ir ta
da ruošia lauką žiemkenčiams rugiams.

ŽIEMINIŲ RUGIŲ SĖJA

Rugius sėjant, nevienodai sėklos išeidavo: tas priklausė nuo sėjėjo 
įgudimo. Vienas sėjėjas į 4 dešimtines lauko įsėdavo 12 pūrų, kitas — 
18 pūrų grūdų (pūras — 3 pūdai arba 48 kg). Valakininkas pasėdavo 
per 12 centnerių grūdų. Kupiškio apylinkėje sėdavo vietinę rugių rūšį: 
jų šiaudas tvirtas ir varpos grūdingos. Rugius pasėję, tuoj užakėja. Ge
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riausia sekasi dirbti dviese: vienas sėja, kitas akėja. Tuomet, jei tik 
oras palankus, per tris dienas ir įsėja keturių dešimtinių dydžio lauką. 
Rugių lauką 4—5 metrų protarpiais išvagoja vagomis vandeniui nute
kėti. Šitai padaroma labai atidžiai: kur nepasiekia artojas, ten kastuvu 
iškasami griovelyčiai, gražiai sutvarkoma nutekėjimo vaga.

Buvo manoma, kad rečiau pasėti rugiai yra geresni: jų šiau
das tvirtesnis ir grūdas sunkesnis. Senieji žmonės pasakoja, kad, už
ėjus badmečiui, niekur nebuvo sėklos. Tada žmonės plėšė šiaudinius 
stogus, kūlė šiaudus ir gaudavo kiek grūdų. Tais grūdais užsėjo lauką 
labai labai retai — sėjėjas sėjo raitas jodamas, tačiau kitais metais už
augo labai geri rugiai, net visi stebėjosi. Žmonės pasakoja, kad ir pir
mojo pasaulinio karo metu, per vokiečių okupaciją, žmonės pristigo 
sėklos, viskas buvo atimta. Tada ne vienas ūkininkas pirmai pradžiai 
iškuldavo sėklai grūdų iš nuplėšto savo klojimo stogo.

Žmonės sakydavo: jei ant beržo šakelių iš pavasario yra daug pu- 
puolėlių, tais metais rugiai gerai užderės. Tamsuolis ūkininkas dar 
1900 metais, sėdamas rugius, griebdavosi burtų: rugius pasėjęs, galu
laukėje kuolą įbedęs, pakabindavo vyžą, kad rugiai beaugdami nusižiū
rėtų į ją ir jų varpos būtų didelės.

LINAI

Linus Kupiškio apylinkėje sėdavo „ilgūnėlius", rečiau „šilkūnėlius". 
Valakininkas vidutiniškai įsėdavo iki devynių pūdų sėmenų, t.y. tris 
centnerius.

Sėklai parinkdavo pačius geriausius sėmenis. Kai linų galveles nušu
kuodavo, išdžiovindavo, tai pačias didžiausias atskirdavo sėklai ir, su- 
pylę į maišus, padėdavo nekultas klėtyje ant užlų arba kitoje sausoje 
vietoje, kur jos išbūdavo iki pavasario. Labai svarbu pavasarį linų sėk
las iškulti laiku, kad sėmenys nesuplėktų, nesugestų.

Buvo toks prietaras, kad linų sėmenis sėklai reikia kulti tada, kai 
upės ledus laužo.

Jei linų sėmenis kuli pašalą leidžiant, iš tokios sėklos linų negausi: 
jie neauga, kreiliojasi žeme.
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Jei linų sėmenis sėklai kuli paukščiams parskrendant, iš tokios sėk
los linų neturėsi: jie nedygsta, o išdygę teiniojasi žeme.

Kai linų galvelės nužydėjusios pagelsta, o stiebelis, tarp rankų pirš
tų laužomas, atskiria spalį, tada jau laikas linus rauti.

Linus raudavo dažniausiai trys moterys. Valakininkas prisisamdyda- 
vo darbininkių, tada vieno ūkininko linus penkios rovėjos nuraudavo 
per dieną. Visos rovėjos, sustojusios į eilę, pasiskirdavo sau barą. Linų 
rovimo baras būna pusantro metro ir platesnis. Ta rovėja, kuri eina 
lauko viduriu, yra vadinama „baro vada". Pagal jos linijos tiesumą ri
kiuojasi kitos rovėjos. Baras turi eiti tiesiai kaip styga. Jeigu baras bū
na netiesus, tai moterys baro vadę šidina: „Borų iškreivojai", o kitos 
dar prideda: „Iškreivojai borų, tai šėmat neištekėsi."

Linus rauna eidamos savo baru iš kairės pusės į dešinę. Rauna de
šine ranka, o kairiąja prilaiko ir ant jos guldo linus, kol sudaro jų 
saują. Linuose pasitaikiusią piktžolę — kraujažolę, varpį, rūgštį — rau
nant palieka dirvoje, o jei išrauna, tai, apžiūrėjusios linų saują, pikt
žoles išmeta ir tada saują padeda ant dirvos. Trys saujos sudaro linų 
pėdą, o 60 pėdų yra kapa. Gera prityrusi linų rovėja į dieną nurauna 
dvi kapas linų. Nurovusi tris linų saujas, rovėja tuoj jas surišdavo į 
pėdelį.

Tačiau dažniausiai linus raudavo moterys, o rišdavo vyrai, nes linų 
pėdą reikia tvirtai surišti: kitaip jis, linus apdirbant, daug kartų kilno
jant, subyrėtų. Jei raudavo penkios rovėjos, tai vienas vyras, atėjęs 
nuo vidudienio, suspėdavo visus linus surišti. Linus rišdavo šiaudų grįž
tėmis. Šiaudų kūlius atveždavo į lauką vežimu.

Samdyta rovėja grįžtes susisukdavo namie, susirišdavo jas į kūlį ir, 
užsivertusi ant pečių, nusinešdavo į lauką.

Rovėją, kuri mokėjo tiesiai barą išvesti arba dvi kapas linų į dieną 
nurauti, arba sparčiai pėdus rišti — „visi garsino". Vėžonių kaime buvo 
samdinė — labai gera linų rišėja. Ji iki pietų su dvylika rovėjų linus 
rovė, o po pietų visų rovėjų dienos darbo pėdus suspėdavo surišti. Ji 
buvo visoj apylinkėje „visų garsinama”.

Linai būna nevienodo retumo. Rovėja, kuriai pasitaiko retėlesnis 
baras, užbaigia jį greičiau, tada eina padėti atsilikusiai. Jeigu kuri pa
deda kitai barą nurauti, pėdus vis tiek deda ant savo baro. Kurios bare 
būna daugiau pėdų, toji rovėja būna pagarsinta.
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Kai jau baigia barą rauti, o ypač jeigu supuola kitai padėti, tai šau
kia: „Baikim, baikim — kiškį griebkim." O kai užbaigia, sako: „Pabai
gėm rauti ir pagavom kiškį." Tada visos rikiuojasi naujam barui.

Linų rovimas yra sunkus darbas: labai įskausta pusiau. Kelintą 
dieną linus raunant moterys nebeištverdavo: atsiguldavo aukštielninkos 
ant linų pėdelio ir taip kiek pailsėdavo. Sparčioms geroms rovėjoms po 
savaitės rankų pirštai sutindavo. Tokia rovėja kitą savaitę, nors ir kvie
čiama linų rauti, jau nebesutikdavo.

Kai linų laukas būdavo toli nuo namų, rovėjom pietus atnešdavo į 
lauką. Jos susėsdavo aplink puodą ir srėbdavo karštus kopūstus, val
gydavo mėsos, dažniausiai — avienos, mat, jau į rudenį — tai avis plau
davo.

Kadangi linus rauti sunku, tai dirbant niekas nedainuodavo. Tik pa
baigusios darbą, saulei leidžiantis, rovėjos sustodavo ratu ir padainuo
davo kelias daineles, o jei jų būdavo didesnis būrys, tai ir namo grįž
damos dainuodavo.

Surišus linus į pėdus, sustato juos į gubeles ir, kai galvonai apdžiūs- 
ta, kaip anksčiau minėjome, veža namo ir nušukuoja galveles. Nušukuo
tas galveles sužardo ant žardo, kad padžiūtų ir sėkla pribręstų.

Kiekvieno ūkininko kluone stovėdavo žardai. Ant jų sužardydavo 
linų galveles, žirnius, dobilų sėklas ir pan. Linų galvelės, šukuojamos ar 
į kazilus nudaužomos, nuo stiebo atsiknoja su plaušu, todėl ant žardų 
sužardytos laikosi ir būna tol, kol sėkla visai prinoksta ir išdžiūsta. Nu
plautus žirnius taip pat sužardydavo ant žardų; jie ten išbūdavo iki 
mėnesio laiko. Tada žirnius nuimdavo ir kuldavo kultuvais arba arkli
ne mašina.

Žardus statydavo kluono šone. Į žemę įkasami trys ar keturi stori 
ilgi stulpai, maždaug 4 metrų aukščio. Prie stulpų skersai prikalamos 
6—8 kartys, ant kurių ir sužardomos javų sėklos arba kas kita.

Nuėmę nuo žardų, dalį geresnių linų galvelių palieka sėklai neiš
kultas, o kitas kulia ir iš jų sėmenų daro aliejų.

Linų pėdelius neša į pievelę ir išrišę, palikę grįžtes po pėdeliais, 
kloja ant žemės, kad spalis atsigulėtų; kiti linus merkia linmarkose. 
Kupiškio apylinkėje dažniausiai linus merkdavo tam tikrose, ypatingai 
paruoštose linmarkose. Kai linai tam tikrą laiką pamirksta, tiek, kad 
jau spalis atšoksta, tada juos išima iš linmarkų ir čia pat pakloja, kad
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išdžiūtų. Sausus linus suriša į pėdelius tomis pat grįžtėmis ir sukrauna 
klojimo pašalėje, kur jie būna, kol ateina mynimo laikas. Linus mina, 
kai visi laukų darbai nudirbti.

Seniau, kai nebuvo minamų mašinų arba sunku buvo jas išsinuo
moti, linus mindavo mintuvais vyrai ir moterys. Išmintus linus brauk
davo ant brauktuvių, o paskui šukuodavo medinėm ir geležinėm šukom. 
Verpimui skirtus linus dar šukuodavo šeriniais šepečiais.

XIX a. antroje pusėje, o taip pat XX a. pradžioje Kupiškio apylin
kėje sėdavo gana daug linų pardavimui. Juos parduodavo tik išmintus 
ir nubrauktus. Iš pasėtų trijų centnerių sėmenų tik dešimtąją nubrauktų 
linų dalį ūkininkai pasilikdavo savo namų reikalams.

KŪLIMAS

Seniau rugius kuldavo kultuvais. Kultuvas susideda iš trijų dalių: 
siaustuvės, spragilo ir virvutės. Kultuvo kotas, apvalus, ąžuolinis, dvie
jų metrų ilgio, vadinamas „siaustuve". Prie siaustuvės virvele prikabina
mas kočėliukas, vadinamas spragilu. Vienas spragilo galas ir plo
nesnis siaustuvės galas yra užrantyti, kad virvelė nenusmuktų. Virvelė 
yra lininė, pusės metro ilgio. Ją užneria už užrantyto siaustuvės ga
lo, o kitą galą užriša už kočėliuko rantytumo. Tuo būdu sukabinę abi 
dalis, gauna kultuvą.

Rugius ir kitus javus kuldavo rytais dviese, trise ir daugiau, kiek 
yra šeimynos. Kultuvais kuliant, talkos nekviesdavo. Du kūlėjai per 
vieną rytą gali iškulti 40 ar 50 pėdų rugių. Yra sakoma: „Iškulia vieną 
rugių paėmimą"—tiek, kiek tam kartui buvo paimta. Vienas rugių pa
ėmimas iškuliamas per 2—3 valandas.

Kūlimui pėdus sukioja klojime ant laito, o kai klojimas būna pri
krautas pilnas, tada pradeda kulti prie klojimo ant laito. Priešpriešiais 
dviem eilėm sukioja nuo 20 iki 50 pėdų,— žiūrint, kiek yra vietos,— 
taip, kad pėdų viršūnės gultų į vidų. Tada abu kūlėjai sustoja vienas 
prieš kitą ir pradeda kulti. Jei laite vietos maža, tai abu jie susimeta 
į vieną pusę. Kulia sutartinai, laikydamiesi tam tikro ritmo, tuomet 
daug lengviau kulti: pirma vienas paklotus javus kultuvu šeria, tada — 
kitas. Atrodo, tarytum kas sakytų: „Pats su pačia, pats su pačia..Kai
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kulia trise, tai ritmui atitinka žodžiai: „Pats su pačia, pats su pačia, 
piemuo trečias.. ", o kai kulia keturiese, tai, jiem sutariant, tarytum 
kas sakytų: „Kampe tupi, kampe tupi, kuliam keturiese.. Jei kulda
mi netaria, darbas eina nesparčiai, o ir kultuvai gali susikabinti. Kai 
kuris kūlėjas šeria kultuvu per retai arba per tankiai, kiti tuoj tai pa
stebi, nes tada surinka visa eilė. Dažniausiai kulia trys arba keturi žmo
nės, bet geriausia ir smagiausia kulti penkiem.

Seniau dvaruose, kol dar nebuvo kuliamųjų mašinų, kuldavo 8—10 
žmonių. Tada visi išvien ir iš karto kultuvais šerdavo.

Paklotus javus iškūlę, pėdus pakelia, išpurto, varpas rankomis su- 
lanksto, kad užsilikęs grūdas išbyrėtų, ir neša pastogėn, daržinėn arba 
padeda klojime, jei yra vietos. Iš nesulankstytų šiaudų daro kūlius.

Iškultus grūdus sustumia nuošaliai į krūvą tam tikru stūmiku, vadi
namu „stūma". Stūma yra įrankis, padarytas iš ilgo koto ir lentelės. Len
telė būna 40 cm ilgumo ir arti 20 cm platumo; jos viduryje išgręžiama 
skylė ir į ją įstatomas kotas. Laitą švariai pašlavus, vėl klojami kiti ru
gių pėdai. Taip kulia tol, kol iškulia visus vieno paėmimo rugius, t.y. 
tiek, kiek buvo pasiskyrę tam rytui iškulti.

Kūliai. Kai javus kuldavo kultuvais, šiaudas likdavo sveikas. Iš ge
rų, nesulankstytų šiaudų surišdavo kūlius.

Iškultų rugių pėdą suimdavo už varpų, papurtydavo, kad išbaigtų by
rėti grūdai ir užsilikusios žolės, tada švarų ir nesulankstytų šiaudą grįžte 
surišdavo į kūlius. Kūliai būdavo dideli — viso pūdo (16 kg) svorio ir 
viso šiaudo ilgumo, beveik žmogaus ūgio. Kūliai buvo reikalingi stogui 
dengti, paskerstam paršui nusvilinti, lovos čiužiniams, grįžtėms miežių, 
avižų pėdams rišti (jau nuo 1930 metų vasarojaus pėdų neberišdavo), 
ant aukšto sudėtiems obuoliams žiemai apdengti, iškloti bulvių kapčiui 
ir kitiems ūkiškiems reikalams.

Kūlius sukraudavo klojimo pastogės pašalėje taip, kad kūlio drūtga
lys, kuris be varpų, būtų lauko pusėje. Taip sukrauti kūliai neišvirsda- 
vo, gerai laikydavosi ir nuo lietaus nepermirkdavo.

Kai rugiai kuliami mašina, šiaudas susilanksto, ir iš tokių šiaudų kū
lių jau nebepadarysi. Jei kam reikėdavo pasidaryti kūlių, tada truputį 
rugių pėdų palikdavo kultuvais kulti.
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Jauja ir javų džiovinimas. Lietingą vasarą nupiauti javai būna nepa
kankamai sausi, juos prieš kuldami džiovina jaujoje, kad grūdas geriau 
iš šiaudo išsikultų. Jauja javams džiovinti buvo įtaisyta klojime. Linams 
kulti ir minti buvo statomas atskiras ūkiškas pastatas, vadinamas linams 
jauja.

Klojimas su jauja būdavo statomas kryžmas, t.y. vidury klojimo už
pakalinės sienos buvo pristatomas trisienis priestatas — jauja. Dažniau
siai jauja būdavo 6 m platumo ir apie 5 m ilgumo, įėjimas į ją būdavo 
iš klojimo. Jos durys nedidelės, pusantro metro aukščio, kad neišsi- 
varstytų šilima.

Klojimas ir jauja buvo statomi iš rąstų. Visas pastatas uždengiamas 
šiaudiniu stogu. Jaujos sienas bekraunant, sienojus perdėdavo samano
mis, kad ši patalpa būtų šiltesnė. Iš klojimo palei visą jaujos sieną ėjo 
plūktinės krosnies nugara. Joje buvo įtaisyta „pečionė", 40 cm ilgio ir 
20 cm pločio anga, kurioje reikalui esant iš balanų sukurdavo ugnelę. 
Balanas skeldavo iš nespragaus medžio, nes iš spragios balanos iššokusi 
kibirkštis galėtų sukelti gaisrą.

Jaujos krosnį suplūkdavo iš molio, palikdami plačią (70x70 cm) angą, 
pro kurią į jaują verždavosi šilima ir džiovindavo arduose sustatytus 
javus. Išorinėje jaujos sienoje priešais krosnį išplaudavo 30x20 cm dy
džio langelį, pro kurį išeidavo džiovinamų javų garai.

Jau nuo 1880 metų Kupiškio apylinkėje ėmė statyti dvigubą jaujos 
krosnį. Ant pirmos plūktinės krosnies užplukdavo antrą, mažesnę, su 
apskrita 50 cm diametro anga. Pirmos krosnies lubose iš abiejų jos 
šonų padarydavo dvi apskritas skyles — liuftus. Kai apatinę krosnį už
kurdavo, pro tuos liuftus į viršų verždavosi liepsna, ir pro viršutinę 
krosnies angą šilima eidavo į jaują. Dviguba jaujos krosnis apsaugoda
vo pastatą nuo galimo gaisro, nes liepsna ne taip staigiai iš krosnies 
išsiverždavo, o be to, ir pirmoje eilėje javai neapsvildavo.

Jaujoje javus džiovindavo ant ardų. Išilgai jaujos, krosnies linkui 
iš vieno ir kito šono įmūrydavo sienose po du nestorus balkelius: vie
nus— žmogaus juostos aukštyje, o apie 70 cm į viršų nuo jų kitus. Tai 
buvo „ardų pastovai". Ant tų pastovų dviem eilėm sudėdavo skersai 
palaidas kartis. Ant apatinių karčių javus sustatydavo, o viršutinėmis 
kartimis užstumdavo, kad pėdai laikytųsi vietoje.
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Vieno paėmimo javų pėdus nešdavo į jaujų ir statydavo ant ardų 
varpom aukštyn. Iš pradžių pėdus sustatydavo jaujos gale pagal sieną; 
kai visą eilę, būdavo, pristato, tada užstumia kartimi, kad neišvirstų. 
Antrą pėdų eilę sustato pagal anuos ir vėl užstumia kartimi. Iš viso su
statydavo penkias ar šešias eiles, paskutinę eilę per metrą nuo kros
nies.

Sustatę jaujoje javus, apie vidudienį užkurdavo krosnį. Jaują kū
rendavo pats šeimininkas ir, ugnį prižiūrėdamas, vėtydavo iš ryto iš
kultus javus. Jauja būdavo kūrenama malkomis, kelmais apie dvi va
landas. Užkūrus jaują, į vidų įsiveržia dūmų kamuoliai, tai tuoj bė
gama laukan; yra sakoma: „Kad bago Juožeučius, kaip jaujų užkūrįs."

Iškūrentoje jaujoje javus palikdavo nakčiai džiūti. Paryčiu iš jau
jos pėdus surinkdavo, nešdavo į klojimą, suklodavo ant laito ir imda
vo kulti. Kuliant apsišviesti jaujos pečionėje iš balanų sukurdavo ugnelę.

Kai kuriose jaujose džiovinami javai apsmilkdavo — pėdai būdavo 
paišini. Tada kūlėjai, nešiodami pėdus ir kuldami, ne tik apdulkėdavo, 
bet ir gerokai išsipaišindavo.

Grūdų vėtymas. Iškultus grūdus čia pat klojime, ant laito, vėtydavo 
nuo pelų ir dulkių. Sį darbą dirbdavo dažniausiai vyriškis. Jis su vė
tykle — medine bertuve — pasemdavo iš krūvos grūdų ir siausdavo 
puslankiu prieš vėją. Vėjas nupučia pelus visai prie žmogaus kojų, o 
grūdas nulekia toliau. Sunkesnis grūdas toliau lekia, vidutinis — arčiau, 
o prastas, lengvas grūdas krinta prie pelų. Tuo būdu geras prityręs vė
tytojas išskirdavo grūdus į tris rūšis.

Išvėtytus grūdus matuodavo su sykeliu ir pildavo į maišus. Sykelis 
yra 8 gorčiai arba pūdas — 16 kg. Iš klojimo maišus su grūdais neš
davo svirnan ir pildavo į aruodus. Aruodai buvo sumatuoti — žinodavo, 
kiek gaudavo grūdų. Geresnius grūdus supildavo į vieną aruodą, o pras
tesnius — į kitą.

Pelus supildavo į peludės, kurios būdavo prie klojimo pašalėje su
kaltos iš lentų kaip aruodai. Pelai buvo vartojami pašarui karvėms.

Kūlimas valanu. Linų galvonus — sėmenis — nukuldavo, miežius nu
paišydavo, t.y. miežio grūdą atskirdavo nuo akuoto, ir kitą vasarojų 
nukuldavo su valanu. Tik dobilus kuldavo su kultuvais, nes jų maži 
grūdeliai.
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Valanas būdavo padaromas iš postorio (40 cm diametro) pusantro 
metro ilgio rąstagalio. Jo vienas galas laibesnis, kad geriau aplinkui 
riedėtų,— šitaip ir pats medis nuauga. Visą rąstagalio paviršių kas 10 cm 
apkala išilginiais nuskeltais pagaliais, taip kad nuskeltasis pagalio šonas 
glaudžiai prigultų prie rąstagalio, o jo apvalaini šonai būtų paviršiuje.

Būdavo valanų, kurių rąstagalis tankiai prikalinėtas 25 cm ilgio ir 
5 cm diametro stačių kuolelių. Šitoks stačiais kuoleliais pasišiaušęs va
lanas geriau kuldavo, bet rečiau pasitaikydavo, nes jį sunkiau buvo 
padaryti. Prie valano pritvirtindavo pusiaurėmį, kad valanas, besirisda
mas ant ašelių, neužgautų arklio kojų. Valano galuose būdavo įkabi
nami lininiai valkčiai, į kuriuos įkinkomas arklys, kuris traukdavo va- 
laną ratu per paklotus javus ir juos nukuldavo.

Javus su valanu nukuldavo manieže, įrengtame prie klojimo galo, 
po tam tikra pastoge.

Kartais, kai nebūdavo žmonių, tai vasarojų nukuldavo ir vienas 
žmogus: pats arklį varinėdavo, pats sutvarkydavo nukultą grūdą.

Atsiradus kuliamoms mašinoms, rankomis nebekuldavo. Kupiškio 
apylinkėje jau nuo 1910 metų javus kuldavo mašinom.

DIDŽIOSIOS VALSTIEČIŲ NELAIMES

Valstiečio gyvenimą nuolatos lydėjo rūpestis dėl duonos, baimė, 
kad gamtos stichijos, netikėtai užklupusios nelaimės nesunaikintų visų 
jo triūso vaisių. Iš čia kilo daug prietarų ir burtų.

Ūkyje kartais būdavo blogas derlius, kuris padarydavo nuostolių, bet 
šitai pasitaikydavo ne kasmet. Tačiau būdavo nelaimių, kurios už
griūdavo netikėtai, kaip viesulas nusiaubdavo ūkį ir iš pagrindų su
griaudavo visą valstiečio gyvenimą. Tokios nelaimės — maras, dėl itin 
nepalankių oro sąlygų kilęs badas, gaisras ir karai.

MARAS

Svydenių kaimo apylinkėje yra pievelė, vadinama „Abazavieta". 
Kai švedų kariai ar kiti kokie priešai (ką čia beatminsi!) atėjo į mū
sų kraštą, kilo maras. Jie iš Svydenių kaimo paėmė namą, nunešė to
liau nuo kaimo ir, pastatę ant tos pievelės, jame apsigyveno.
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Mano tėvelių tėveliai pasakojo, kad tada buvęs maras, pavėtrė. Nie
kur nebuvę žmonių — išmirė. O jei kur ir buvo likę, tai jei toks vienas 
žmogus per kaimą praeidavęs, su palaidais ilgais plaukais, tai to kai
mo žmonės ant vietos mirdavo. Nei serga, būdavo, nei ligos nematyti — 
išvirsta žmogus, ir nebegyvas.

BADMETIS

Buvo šlapi metai. Taip iš eilės kelerius metus rugiai neužderėjo. 
Apie Kupiškį, kur kalnuotesnė vieta, tai dar duonos buvo, bet ir tai 
žmonės ruginius miltus maišė su pelais, su šaknelėm, ,,by tik ką suval
gyti". Iš ten, kur duona visai neužderėjo, žmonės ateidavo kalėdodami. 
Viena Paketurių kaimo senutė pasakoja: „Per badmetį mūsų namuos, 
būdavo, priraikydavo visą sietą mažų duonos riekelių, tai per dieną visą 
išdalindavo einantiems pakiemiais. Kada vėliau rugiai užderėjo ir žmo
nės pasikepė šviežios duonelės, tai tuos maišytus miltus išpylė ant kelio, 
kad vėjai išnešiotų."

Badas užėjęs dėl to, kad žmonės nusikaltę, visai duonos negerbę, 
nesaugoję. Apie tai kalba sekantis pasakojimas.

Grūdų varpa. Seniai seniai grūdų varpa buvo didelė, viso šiaudo 
ilgumo. Tada žmonės turėjo sočiai duonos. Atsitiko taip. Kartą viena 
moteris kepė blynus. Kaip tik tada josios vaikas apsireikalavo, tai ji
nai, nespėdama ko kito nusitverti, kapt blyną ir pašluostė vaiko užpa- 
kalėlį. Užsirūstino dievas, kilo badas. Nuo tada varpos pasidarė mažos, 
tokios kaip dabar yra.

KUPIŠKIO GAISRAS 1868 M.

Dideli Kupiškio miestelio gaisrai ne kartą sunaikino miestietiškų 
ūkininkų trobesius ir turtą, о XX a. karai kai kuriuos šios apylinkės 
kaimus visiškai nusiaubė.

Iki 1868 metų Kupiškio miestelio centre gyveno kelios dešimtys žy
dų tautybės šeimų, kurios vertėsi prekyba ir amatais. Šiuos miestelio 
gyventojus ankštu ratu supo 64 miestietiški ūkininkai valakininkai.
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Ilgainiui centre gyvenantiems miestiečiams pasidarė ankšta. Jie kal
bino ūkininkus parduoti jiems žemės sklypus, bet ūkininkai apie tai nei 
klausyti nenorėjo. Miestelėnai ypač stengėsi įsigyti žemės sklypus 1864 
metais, kai pro Kupiškį vedė geležinkelį ir miestietiški ūkininkai sutarė 
Geležinkelio Libavo—Romno bendrovei parduoti tam reikalui pievų 
žemės.

1868 metais buvo labai didelė sausra. Prieš petrines visi miestietiški 
ūkininkai išvyko keliom dienom į Vidugirio pievas šienauti. Namuose 
pasiliko tik moterys ir vaikai. Kaip tik tada, birželio mėn. 28 dieną, vi
dudienį užsidegė Kupiškis. Vieni kalbėjo, kad miestelį padegė žydai, 
nes jie savo namelius buvo labai aukšta kaina apdraudę, kiti vėl kal
bėjo, kad pirklys Kulys senovišką degtuką į skustuvo ašmenis degęs — 
siera spragtelėjo į šiaudinį stogą, ir miestelis iš karto suliepsnojo. Ka
dangi visi vyrai buvo išvykę šienauti, nebuvo kam ugnies gesinti, 
tai ugnis greit viską sunaikino.

Apie tai, kad Kupiškis dega, miestietiški ūkininkai sužinojo gana vė
lai. Jie pamatė — bėga žmogus be kepurės ir šaukia: „Kupiškis dega!" 
Vyrai „tuoj šoko kaip be proto ant arklių" ir atsidūrė miestelyje. Ge
sinti jau nebuvo kas. Tada sudegė visas miestelis, liko tik bažnyčia ir 
keturių miestietiškų ūkininkų trobos, kurios buvo už Kupos: Krapavic- 
ko, Alešiūno, Inčiūros ir Skėrio.

Tada taip švariai sudegė visos ūkininkų trobos ir manta, kad žmo
nės liko ne tik be pastogės, bet ir be maisto, drabužių. Apylinkės ūki
ninkai buvo raginami per bažnyčią sušelpti padegėlius ir, kas kiek ga
lėdamas, šelpė juos. Po šito gaisro Kupiškio klebonas ragino Kupiškio 
miestietiškus ūkininkus iš miestelio išsikelti. Ūkininkai taip ir padarė. 
Jie išsikėlė į tris kaimo laukus ir sudarė tris kaimus: Aukštupėnų — 
22 valakų, Smilgių — 20 valakų ir Račiupėnų — 22 valakų žemės. Dau
gelis savo buvusius sodybų sklypus pardavė. Kupiškio miestelyje įsi
kūrė nauji gyventojai, ir miestelis pamažu atsistatė mūriniais namais.

KARAS

Senelė Samanienė Ona pasakoja:
„Kai pradėjo šaudyti, tada aš vedžiau dvi ožkeles, tai jos kad ėmė 

striksėti: viena žemyn, kita aukštyn, taip ir taip. Gal ir jom teko ku- 
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lipkų. Gi aš pati nebeeinu stačia: ropom, ropom iki namelių daropojau, 
o paskui siena siena ir į trobą įlindau. Mano senis guli lovoje nei gy
vas, nei miręs. Man sako: „Kai papoškėjo, tai mislijau, kad užmušė.”

O Siaurių kaimo Zulonienė tai išvilko savo kraitinį kuparą vidurin 
kluono, kad nesudegtų. Taip jis tenai išstovėjo visą mėnesį. O žmonės 
ir juokiasi: „Kas gi tau ims dyką kuparą. Niekam nereikalingas. Savų 
daiktų nebežinai kaip slėpti.” Kai bėgančius apšaudė — visa sunaiki
no. Žmonių, gyvulių kūnus, ryšulius su daiktais po laukus išmėčiojo. . . 
Niekas nieko nelietė. Tik jau per ilga vienas kitas paėmė kokią ska
relę nešioti.

Per pirmąjį pasaulinį karą Kupiškio apylinkėje vokiečiai sudegino 
visą eilę kaimų. Nuo karo nukentėjo buvusių miestietiškų ūkininkų 
kaimas Aukštupėnai. Sitai įvyko 1915 metais liepos mėnesio 26 dieną.

Šios dienos išvakarėse į kaimą atėjo vokiečiai ir ėmė ties kaimu 
ruošti pozicijas. Jie liepė Aukštupėnų, Vėžonių, Plundakų ir kitų kai
mų gyventojams išsikraustyti, sakė, kad aštuntą valandą vakaro padegs 
trobas. Žmonės persigandę šį tą iš namų kraustė, gabeno, bet niekas 
netikėjo, kad nei iš šio, nei iš to degins ramių gyventojų trobas.

Tą vakarą į kaimą atbėgo trys kareivėliai ir įėjo į Vaitiekūno kie
mą. Kadangi vienas jų truputį mokėjo lenkiškai, tai šeimininkas juos 
pakvietė pavyšniautų. Vokiečių kareiviai padėkojo, įsilipo į medį, bet 
netrukus, iš jo išlipę, priėjo prie gyvenamos trobos. Vienas rankoje lai
kė vyšnios šakelę, ją tarytum žaisdamas pridėjo prie trobos stogo, o ki
tas įžiebė degtuką. Bematant visas kaimas suliepsnojo. Buvo išlikusios 
dar kelios trobos, bet ir jas kitą dieną sudegino. Žmonės aimanuoda
mi kinkė arklius, krovė į vežimus mantą, bet... Kiek gi pasiimsi iš 
degančių namų? Taip ir sudegė viskas. Pats pasakotojas, L. Vaitiekū
nas, iš degančio kaimo išvažiavo dviem vežimais — viename vežėsi mil
tų, kitame buvo sukrauti kraičiai. Sudegintų kaimų valstiečiai, likę be 
pastogės, apsigyveno Kupiškio miestelyje, nes jame buvo daug tuščių 
namų. Jų savininkai buvo išvykę į Rusijos gilumą.

Tada sudegintų kaimų rugiai jau buvo nupiauti, stovėjo gubose. Vo
kiečiai sutraukė pėdus į apkasus, o kitus rugius nuvežė už Kupiškio, 
kur buvo kuliamoji, ir iškūlę grūdus sau pasilaikė. Vaitiekūnas, nuvy
kęs ten, vos-ne-vos išprašė gyvuliams šiaudų vežimą. Sudegintų kaimų 
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gyvulių mažai liko. Kaimui degant, gyvuliai buvo ganyklose. Vokiečiai 
visą kaimo bandą išvarė Skapiškio linkui. Vėliau pas buvusį ūkininką 
Vaitiekūną iš aštuonių karvių sugrįžo vos dvi telyčios.

Sunku buvo pabėgėliams gyventi be savų namų. Miestelyje begyven
dami, savo mažą išlikusį turtą išmėtė po įvairias pastoges: vienur gy
veno, kitur buvo laikomi gyvuliai, dar kitur — šienas, šiaudai... Kitais 
metais, pavasarėjant, šiek tiek atsigavę nuo pirmojo smūgio, Aukštu- 
pėnų kaimo valstiečiai kėlėsi į savo sodybų degėsius. Kas pasistatė pir
telę, kas klėtelę ir pan. Vaitiekūnas nusipirko iš Smilgių Jonušio klė
telę, kuri anam netiko prie kitų klėčių — buvo per siaura. Tą klėtelę 
parsivežęs, pastatė ją ant buvusios klėties rūsio ir taip gyveno su visa 
šeima tol, kol 1920 metais išsikėlė į vienkiemius, kur ir savo klėtelę 
perkėlė.

GYVULININKYSTĖS PRIETARAI

Kokio plauko galvijus auginti. Jei šeimininkas yra gimęs rytą, tai 
jam seksis—„eis rankon"—žalmargio plauko gyvuliai, jei vidudienį — 
tokiam seksis balto plauko gyvulius auginti. Vakare gimusiam seksis 
juodo plauko gyvulius auginti.

Kokios spalvos namuose yra įsiveisusios žebenkštės, tokio pat plau
ko seksis ir gyvuliai auginti.

Kokio plauko mažus kačiukus prigirdei, tokio plauko gyvuliai neis 
rankon.

Kas nužudo katę, tam gyvuliai neis rankon.
Katės ir kačiukų negalima užmušti,— tada gyvuliai neis rankon. Jei

gu norima jais atsikratyti, tai reikia juos gyvus po obelim pakasti.
Iš šykštaus šeimininko nepirk veislei gyvulio, neis rankon.
Kai veislinį gyvulį nupirkęs veži namo, tai žiūrėk, kad vežime jo 

pasturgalis būtų atsuktas į arklį. Taip parvežtas gyvulys augs ir eis 
rankon.

Arklių priežiūra. Mylimiausias bernelio draugas buvo ir yra žirgas, 
gražiai ir su meile apdainuojamas:
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Ar gera buvo vieškėlaliu važiuoti?
Ar gėra buvo vieškėlaliu važiuoti?
Ar nepailso bėrieji žirgeliai?
Ar nesutrūko silkinas vadalas?
Ar nesutrūko silkinas vadalas?

Darbinius arklius labai saugojo, nes be arklio žemdirbys kaip be 
rankų. Juos prižiūrėdami, laikydavosi įvairių prietarų ir burtų.

Arklį iškinkęs, tuoj jį išvesk iš ienų, o jau paskui nuimk pavalkus — 
kitaip arklys nulauš ieną arba koją nusilauš, be to, jis greit pails.

Numovus arkliui pavalkus, jų negalima palikti ant žemės gulėti. Jei
gu tik per gulinčius pavalkus peršoks varlė, jie trins arkliui pečius.

Važiuojant negalima arklio dviese vadelioti, nes tada kelionėje 
ištiks nelaimė.

Jei per arklio papilvę perlenda žebenkštė, arklys naktimis nepailsi, 
įšyla ir būna neramus.

Kad arklio plaukai blizgėtų, reikia kurmį numaigyti ir ta ranka arklį 
glostyti.

Kad arklio uodega būtų graži, nenutraišėjusi, jos galus nukirpus 
reikia tris kartus apnešti aplink arklį ir tada duoti jam pauostyti.

Kokį balsą kumeliukas pirmą kartą išgirsta, tokiu ir žvengs. Jei gaidį 
giedant išgirs — tai gaidžio balsu žvengs, jei tuo metu šuo sulos — jo 
žvengimas bus panašus į šuns lojimą.

1907 metais Račiupėnų kaime, Augulių kieme, kumelė atsivedė ku
meliuką. Šeimininkas gryčioje žvengia, mėgina savo balsą — negražus. 
Sužvengia Augulienė — josios žvengimas gražus. Dabar abu Auguliai 
skuba į gurbą. Beskubėdama moteriškė priduso ir kumeliukui sužven
gė prislopintu balsu. Augulis papyko ir leptelėjo pačiai negražų žodį.

Ariami jaučiai. Iki 1875 metų Kupiškio apylinkės Pajuodupio, Pyra
gių, Kuosenų, Slavinčiškio kaimai žemę ardavo jaučiais: sujungdavo du 
jaučius į jungą ir ardavo arba veždavo grūdus ar kitką. Dar 1885 metais 
Pajuodupio kaimo Mateikonis laikė vienui vieną jautį. Su juo ne tik 
žemę dirbdavo, bet ir į Kupiškio turgų važiuodavo.

Vėliau, kadangi ,,jaučiais nevikru orti, tai ir prasimaina unt arklių”.
Seniau, pavasariui artėjant, šeimininkas pasirūpindavo, kad jo jau

tis būtų stipresnis ir kitus nugalėtų. Užtat pavasariui besiartinant jau
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čius geriau pašepdavo ir geriau prižiūrėdavo. Toks jautis-bulius buvo 
laikomas bandos karalium, o šeimininkas didžiuodavosi, kad gerus gy
vulius laiko.

Kada pavasarį gerai užlaikytus jaučius išleisdavo į ganyklas, tai bū
davo baisu: laksto, šnypščia, muro j a, kojom žemę drasko. Būdavo atsi
tikimų, kad du buliai susikibę net dvi dienas imdavosi. Vyrai juos ban
dydavo išskirti kartimis, pildavo vandeniu, kišdavo degančių šiaudų 
gniūžtę, bet niekas nepadėdavo.

Karvių ligos. Karvei susirgus „naryčia" (tešmuo sutinsta), reikia iš
džiovintos pirmagimio placentos gabaliuku apskrieti apie tešmenį sau
lei tekant ar leidžiantis, ir naryčia prapuls.

Jei karvei iš spenių kraujas trykšta, tai karvę reikia kryžmiškai už- 
melžti ant josios nagų.

Karvės speniai sutrūkinėja, kai kregždė perskrenda pro karvės pa
pilvę: tada iš jų trykšta kraujas. Karvės tešmenį tada reikia braukyti 
variniu indu arba kaukopirščiu.

Jeigu karvės šone išsišauna naryčia (gryžas), reikia tą vietą patrinti 
seno čebato aulu.

Kai galvijai serga gelažonėmis, tai reikia paimti šeško mėsos, ją 
įkišti į degančias anglis ir ta svylena parūkyti karvės ar arklio snukius.

Avys. Jeigu kalėdų pirmąją dieną į kiemą pirmoji įeis moteris, tai 
to kiemo avis atves avytes, o jeigu ateis vyras — atves avinukus.

Kad avių vilnos geriau augtų, jas reikia kirpti jaunam mėnesy.
Kai kerpi geringą avį, reikia ją versti į save, tada ji mylės gėriukus.
Kad avis mylėtų gėriukus, reikia iš svetimo kiemo niekam nematant 

pavogti truputį šieno, parsivežti jį senoje vyžoje ir duoti aviai ėsti.
Perkeliant avį į kitą tvartą, reikia ją vesti, o gėriukus kartu nešti, 

tada avis juos mylės. Gėriukus atskirai nešant, avis jų nemylės.
Jeigu avis nemyli gėriukų, reikia iš svetimos daržinės niekam ne

matant per plyšį papešti šieno ir duoti aviai. Tada avis pamylės gė
riukus.

Jeigu avis nemyli gėriukų, reikia niekam nematant iš devynių kiemų 
paimti šieno ir pašerti avį. Jei šieno liko, tai jo reikia vėl parsinešti iš 
devynių kiemų ir visą aviai sušerti.
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Kiaulės ir jų priežiūra. Kad paršai namus žiūrėtų, reikia iš burnos 
vandeniu apipurkšti paršo kojas ir kartu su juo apibėgti tris kartus apie 
trobą.

Kad kiaulė daug paršelių atsivestų, reikia jai duoti daug mažų peliu
kų suėsti.

Kad kiaulė atsivestų bent 10—12 paršelių, reikia jai sušerti tiek 
duonos tešlos gniužuliukų — liurliukų. Kepdama tuo metu duoną, šei
mininkė, taisydama ant ližės duonos kepalėlius, nuo kiekvieno nugny- 
bia po liurliuką arba po du ir sušeria kiaulei. Kiek liurliukų kiaulei duo
dama, tiek paršelių jinai atsiveda. Tatai esanti išbandyta priemonė.

Vaitonienė V., 58 m. a., iš Byčių kaimo, kilusi iš Šimonių valsčiaus, 
sako: „Mono močiula, išgyvanusi 100 matų, mono motuta, turinti 90 ma
tų omžiaus, dar tabagyvana, kaip jos dora, taip ir ošiai darau."

Kiaulės suserga viriais, jeigu į jų tvartą iškratomi šiaudai iš čiu
žinio.

Jeigu kiaulėms neši grūdus su sietu, kiaulė bus viriuota. Kad kiau
lės mėsa nebūtų viriuota, savaitę prieš skerdimą reikia ją šerti žir
niais.

Kad kiaulės pagytų nuo virių, reikia jas girdyti muilinu vandeniu.
Kiaules skerdžiant, reikia parinkti laiką, kad mėsa negestų ir būtų 

skalsi. Jeigu kiaulę paskersi jaunam mėnesyje, mėsa bus neskalsi.
Jauname mėnesyje paskerstos kiaulės mėsa būna labai skani. „Kai 

įdedi puodan mažą gabaliuką, tai beverdant išsipučia, pasidaro didelis 
gabalas. Iš puodo išimi didžiausią šmotą."

Senagalyje paskerstos kiaulės mėsa yra labai kieta, jos negali sušu
tinti,— „masa skūron susitraukia, būna neišpasakyta kietyba", tačiau 
ji būna patvaresnė, kirmėlės joje nesiveisia.

Jeigu kiaulę paskersi lyjant ar sningant, tai kumpiuose įsiveis kir
mėlės, ir jau nieko nebepadarysi, teks mėsą tuoj valgyti.

Kiaulę skerdžiant, kraują nutekina į indą ir, kad jis nesukrešėtų, 
maišo su šakaliu. To šakalio nenumeta, pasideda jį. Kai vasarą kurmiai 
ima pievas gadinti, reikia tuo šakaliu pabadyti kurmiarausius, tai kur
miai pievų neberaus.

Vištų ūkis. Kad vištos namus žiūrėtų, reikia pasiimti burnon van
dens ir užpurkšti jom ant kojų. Tada reikia imti į rankas po vieną vištą 
ir su jos kojomis perbraukti per savo namų sieną.
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Kad vištos namus žiūrėtų, reikia numazgoti joms kojas ir šitą van
denį atžagaria ranka pilti po pečeliu.

Kad vištos laikytųsi krūvoj, kūčių vakarą, kūčias pavalgius, viduas
ly patiesia rezgines, ant jų papila grūdų, išleidžia iš po pečelio vištas ir 
lesina. Jei kuri višta krūvoje nelesa, toji vasarą dings: arba vanagas 
papiaus, ar kitokia nelaimė nutiks.

Kad vanagas vištų negaudytų, reikia sodyboje ant ilgos karties iškelti 
puodynę,— tada vanagas šitą kiemą lenks.

Kad vištos vienoj gūžtoj kiaušinius dėtų, reikia velykų rytą paimti 
seno kubilo ar tekinio lanką, jo viduryje papilti grūdų ir paleisti viš
tas: jei visos les tame lanke, tai ir kiaušinius dės vienoj gūžtoj.

Kai viščiukai iš pradžių būna panašūs į vištytes, o vėliau pavirsta 
gaidžiukais, tai reikia jiems nukirpti uodegas — jie vėl atvirs vištytėm.

Kad vištos būtų kuoduotos, tai, leidžiant jas perėti, į lizdą kiaušinius 
reikia atnešti kepurėje. Pati šeimininkė taip pat turi užsidėti ant galvos 
kepurę.

Užleidžiant vištas ant kiaušinių, visi čia esantieji trumpam turi atsi
tūpti, tada višta gerai perės.

Vištas ant kiaušinių tupdyti reikia vėlai vakare, tada jaunos višty
tės neis anksti tūpti, bus riebios ir dėslios.

SAMDINIAI

Samdinių atlyginimas ir bunda. Kupiškio apylinkėje metams samdo
mą žemės ūkio darbininką vadino „bundininku". Mat, samdiniui atly
ginimą mokėjo ne tik pinigais, bet ir natūra — „bunda”: būdavo sulygs- 
tama, be piniginio atlyginimo, pasėti tiek ir tiek javų ir pasodinti tiek 
ir tiek bulvių jo laimei. Kiek uždera pasėtame lauke, tiek samdinys 
ir gauna. Samdinio bundos tėvai ateidavo patys nuo laukų nusiimti.

Berną, mergą ar piemenį samdydavo metams. Šeimyną samdydavo 
metų pradžioje, sausio mėnesį, bet darbininkai keisdavosi, kai visi kū
limo ir linų mynimo darbai būdavo užbaigti. Naujai pasamdytas darbi
ninkas ateidavo naujiems, pavasario darbams.
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Kai samdinys būdavo pasamdytas iš toliau, jis nesėdavo sau bundos, 
nes namiškiai negalėtų nukasti bulvių, be to, neapsimokėdavo toli vežti 
grūdus ir kitą gerą. Toks su šeimininkais atsiskaitydavo pinigais.

Paviržis. Šeimininkė, atsisveikindama su bundininku, merga ar pie
meniu, įdėdavo dovanų, vadinamų „paviržiu". Paviržis buvo tarytum 
priedas prie algos, duodamas kaip ir norint, kad geras samdinys vėl 
sugrįžtų pas seną šeimininką ir kad jo kiti nepaveržtų. Paviržio duodavo 
įvairiai: kas sviesto, kas lašinių gabalėlį, pyrago, duonos kepalą. Šei
mininkas, seikėdamas samdiniui priderėtus grūdus, užpildavo tris ar ke
turis gorčius viršaus, „pa viržio".

Pogulis. Pogulis yra vidudienio poilsis. Pavasarį ir vasarą prie žemės 
ūkio darbų reikėjo anksti, su saule, keltis. Mat, kol ne taip karšta, dar
bas laukuose sparčiau eina.

Iš lauko darbų sugrįžę ir pavalgę pusryčius, šeimininkas ir bernas 
išsitiesdavo bent kiek pailsėti. Ilsėdavosi maždaug pusvalandį, tada vėl 
išeidavo į laukus ir dirbdavo iki pietų, kurie būdavo 13 ar 14 vai. Pietus 
pavalgę, šeimininkas, bernas ir merga kas sau eidavo poilsio, kuris yra 
vadinamas ,,poguliu". Sakoma: „Pietus pavalgę, visi sugula pogulio." 
Tik viena šeimininkė nemiega pogulio. Ji sumazgoja mazginį, nukraus- 
to stalą, tada eina į tvartą pagirdyti veršiukų, pažiūri darbinius ark
lius, ar jau pasilsėjo. Arkliam sugrįžus iš lauko, jiems tuoj neduoda 
gerti, nes jei arklys sušilęs atsigeria vandens — gauna dusulį. Jiems 
iš pradžių paduoda sauso šieno, o tik vėliau pagirdo ir pašeria 
avižomis.

Paklausta nusenusi grytelninkė, kaip sekėsi gyventi, nusiskųsdama 
pasakė: „Visą amželį pas ūkininkus tarnavau. Kaip sunku buvo tarnauti! 
Tada daug linų sėdavo, daug reikėdavo braukti. Visą dieną brauki, brau
ki. .. Ryte anksti kulti, vakare grūdus malti. Kai nusenau, nebegalėjau 
sunkių darbų dirbti, tai sugrįžau pas tekėjusią seserį į grytelę. Verpda
vau verpdavau, verpdavau verpdavau — vis po kalauratu, po kalauratu. 
Labai gražiai mokėjau verpti megztinukam siūlus. Iš kalaurato ir gyve
nau. O dabar pasenau, viškum nebegaliu dirbti, tai švogerius Puroniokas 
pykdamas ir sako: ,,Kaip pernai, tai iškratei mėšlą, o šįmet man pačiam 
reikia." Mat, iš valdžios gavom dešimtinę žemės, tai sunku seniem ją 
apdirbti."
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MAITINIMASIS

KADA IR KAS VALGOMA

Pusryčiai. Pusryčiai valgomi apėjus namų ruošą ir gyvulius paliuo- 
bus: maždaug devintą valandą. Valgomi žirnieniai, miežieniai ar kvie- 
tieniai papločiai, kepti ant laito, arba rugieniai parūgėliai su dažiniu, 
arba blynai, kepti ant keptuvės. Kartais vietoj blynų ir papločių išvir
davo miežienės arba bulvienės trintos košės, kurią valgydavo su prėsku 
arba raugintu pienu. Be to, gana dažnai darydavo iš miežienių arba 
rupiai maltų kvietienių miltų skrylius, kuriuos valgydavo su taukais 
ir spirgais.

Pietūs. Pietus pasiturinčio ūkininko šeimininkė pagamina drauge su 
pusryčiais — išverda puodą mėsos su barščiais. Išvirtą mėsą iš puodo 
išgriebia, įdeda į kitą puodą, dažniausiai šlyninį, užvožia dugneliu, kad 
neišdžiūtų, ir pastato krosnyje. Pietūs valgomi apie tryliktą valandą. 
Pirmiausia srebiami barščiai, o paskui valgoma mėsa su duona. Kas 
turi, prie mėsos duoda raugintų agurkų. Po mėsos duoda užsrėbti rau
ginto pieno, kurį valgo su duona.

Vakarienė. Vakarienei valgydavo įvairias sriubas, užbadytas pienu. 
Kai karvės užtrukdavo, būdavo verdamos sriubos, užtrintos taukais arba 
aliejumi, vadinamu „užtrinalu". Sakydavo: „Zacirka su užtrinalu." Iki 
1914 metų dažniausiai virdavo žirnienes zacirkas, o vėliau, kai kiekvie
nas pasisėdavo kviečių — kvietienes. Gana dažnai virdavo bulvienę su 
morkomis ir giežčiu arba stambiai papiaustytų šviežių kopūstų sriubą.

Pusdienis. Vasarą, kai ilga dienos, tarp pusryčių ir pietų valgydavo 
dar pusdienį — dažniausiai užsrėbdavo rauginto pieno arba prėsko pieno 
su duona. Jei dirbdavo laukuose, tai turtingesnieji pasiimdavo sūrio, 
sviesto, duonos.

Pavakariai valgomi tarp pietų ir vakarienės. Vasarą pavakarių daž
niausiai valgydavo kaplūną arba užsrėbdavo pieno.

Naktipiečiai būdavo valgomi naktį, po vakarienės. Kartais du trys 
darbininkai — saviškiai ir samdytas arba talkininkai — nori baigti darbą: 
ar tai darinėja paskerstą paršą, arba kopūstus raugimui peiliais ,,šečka- 
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voja", ar kitą kokį skubų darbą dirba. Vidunaktį jie išalksta, ir šeiminin
kė paruošia jiems valgyti: išverda mėsos arba čia pat padarytų dešrų, 
apšutina bulvių, duoda raugintų agurkų. Užsigeriama arbata. Naktipiečių 
pavalgius, vėl toliau dirbama, o jei darbas baigtas — visi eina gulti.

Atsipagiriojimas. Kūlimo talkininkai vakare „baliavoja", o anksti rytą 
susirenka prie vaišių stalo „atsipagirioti". Jie vaišinasi valgių likučiais 
ir pabaigia gerti alų ar kitą gėrimą, kas liko. „Atsipagiriojama" trumpai: 
išgeria vieną kitą stiklinę alaus, užkanda sūrio ar mėsos gabalą ir išsi
skirsto arba eina užbaigti darbo.

Už stalo susėdama paprastai tokia tvarka: krikštasuolyje sėdi tėvas, 
kitame stalo gale, arčiau krosnies,— sėdi šeimininkė, kad galėtų valgius 
iš krosnies greičiau paduoti, užstalėje ant plačiojo suolo susėda vaikai. 
Suaugęs sūnus atsisėda greta tėvo.

Iki pirmojo pasaulinio karo kaime valgydavo iš vieno bliūdo. Val
gydami už stalo laikydavosi santūriai, nekalbėdavo, tik pavalgę šei
mininkas su sūnum ar bernu aptardavo dienos darbus.

Pavalgius šeimininkė išplaudavo bliūdus, šaukštus. Bliūdus suvoždavo 
ant lentynos, atremdama į skersinį, kad vėdintųsi, šaukštus sukišdavo 
į šaukštinę, stalą švariai nušluostydavo.

INDAI

Baudžiavos laikais ir vėliau valstiečiai naudodavo namie gamintus 
indus. Tik sriubai virti, bulvėms šutinti nupirkdavo špižinius puodus, 
vadinamus „sagonais". Tie puodai būdavo į apačią smaugti. Juos iš kros
nies iškeldavo, apkabinę dvišakėm šakėm, o nustumdavo žarstikliu. 
Kitiems reikalams vartodavo medinius indus. Iš liepos medžio kaladės 
išskaptuodavo bliūdelius, piestas, samčius, šaukštus. Išskaptuoto bliūdo 
ar kito indo viršų su stiklu išskusdavo, pakraščius palygindavo, ir indas 
būdavo tinkamas vartojimui.

Šaukštus darydavo iš liepos medžio, įvairios formos: tai smailesnius, 
tai apvalesnius. Jų kotelius išmargindavo raižytiniais raštais ir įdėdavo 
žymes, kad kiekvienas šeimos narys savąjį šaukštą atskirtų. Ir dabar, 
kai vartoja metalinius šaukštus, žymę vis tiek įdeda. Seimininkė, paduo-
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dama valgį, šaukštus padeda ant stalo vienoj krūvoj, kiekvienas savąjį 
atsirenka.

Samtis viralui semti, krosnyje puodui maišyti buvo ilgakotis, gale 
užlenktas, su kabliu. Tokį samtį pakabindavo ant lentynos skersinėlės. 
Ilgakotį šaukštą, kuriuo maišydavo puodus, įkišdavo į tam tyčia pada
rytą krosnies priekaktės skylę.

Nalivočius samtis — medinis, sprindžio aukštumo, bent puodelio tal
pos, buvo taip pat išskaptuotas iš medžio. Jo šone išgręždavo skyles ir 
per jas perkišdavo apvalų ilgą stiprų kotą. Nalivočiumi semdavo iš ki
biro vandenį ir papildydavo puodus krosnyje.

Piestą darydavo taip pat iš medžio. Kai kurios piestos iš šono turė
davo rankeną įsitverti, trinant jose „užtrinalą" sriubai.

Ližė — įrankis, padaromas iš lentos, panašus į kastuvą, kuriuo pašau
davo į krosnį padarytą duonos kepalėlį.

Kamščiai ąsočiams Ir puodynėms. Kopūstlapius po vieną išdėliodavo 
vėsioj vietoj ir apnokindavo, paskui sudėdavo juos krūvelėmis, iš vir
šaus uždėdavo lentą ir prislėgdavo akmeniu. Tada priskindavo iš kūdros 
ajerų ir juos taip pat apnokindavo. Ajerus susukdavo ripkomis, užklo
davo tas ripkas • kopūstlapiu ir užkimšdavo puodynes. Kai kopūstlapis 
sutrukdavo, apsiveldavo — pakeisdavo jį kitu. Tokiais kamščiais užkiš
davo puodynes su grietine, turgun važiuodami.

Ant apnokintų kopūstlapių ir ajerų kepdavo duoną ir papločius.

DUONA

Ruginė duona yra pagrindinis mūsų kaimo žmonių maistas, todėl su 
duonos kepimu nuo seno yra susiję daug įvairių papročių, prietarų, 
kuriuose atsispindi valstiečio pagarba duonai ir susirūpinimas jos skal- 
sumu.

Užminkiusi duoną, šeimininkė ranka suglosto tešlos paviršių ir plaš
takos šonu įmygia kryžių. Tada duonkubilį apdengia duondangčiu (tam 
tyčia laikoma puse marškos) ir šiltai apkloja kailiniais. Kartą šeimininkė, 
duoną užminkiusi, užmiršo įmygti kryžių, tai kai atidengė duondangtį,
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pasiruošusi duoną kepti, iš duonkubilio iššoko tešluotas velnias su teš
luotais ūsais.

Kas iš pavasario baigia rugienius miltus, tas apie liepos mėnesio 
vidurį nusipiauna rugių ir susimala miltų. Anksti nuplautų neįsistovė- 
jusių rugių duona yra neskani, skysta, salstelėjusi. Todėl patarlė sako: 
„Ona skystaplodė." Mat, iki liepos mėn. 26 dienos — šv. Onos dienos — 
šiemečių rugių pakeptos duonos pladelė (kepalas) būna skysta, pa- 
zmekusi.

Ruošdamasi duoną kepti, nudengus duonkubilį, šeimininkė vėl per
žegnoja tešlą, kad piktos dvasios pasitrauktų. Ant ližės duonos pladelę 
darant, reikia saugotis, kad po liže vaikas neperlįstų: jis bus kuprotas. 
Motina tuoj atstumia vaiką iš po ližės atgal.

Pirmąją pladelę pašaunant į krosnį, ją peržegnoja ir plaštakos šonu 
įmygia kryžių. Taip pažymėta pirmoji duonos pladelė valgoma pasku
tinė iš šio duonos kepimo. Tada duona būna skalsesnė.

Pakepus duoną, ližė tuoj išnešama už durų ir padedama į vietą mal- 
tuvėje,— tai kūmuos pakvies. Mat, į kūmus kviečiamos gerbiamos mo
terys ar merginos, „paslovytos" tvarka ir mandagumu.

Pirmąjį duonos kepalą prariekus, kumpeliuką užmesdavo pro aukštinį 
ant aukšto, namų dvasiom. Vakare duonos kepaliuko neprariekdavo, 
o jei būtinai reikėdavo prariekti, tada kumpeliuką užmesdavo ant gry
čios, kad duonos nepristigtų, kad namai dalios neprarastų.

Dabar jau namų dvasiom duonos kumpeliuko nebemeta, bet šeimi
ninkės vis dar saugosi duoną vakare prariekti. Viena motina savo sū
nui pasiskundė, kad jai marti vakare duonos nedavė, sakė: „Neprariek- 
tas kepalas.” Tada sūnus nuėjo į maltuvę ir visus duonos kepalus pra- 
riekė, sakydamas: „Kad man motina turėtų ką valgyti."

Kai mirusio šeimininko ar šeimininkės karstą neša iš trobos, gry
čioje ant stalo padeda neprariektą duonos kepalą, kad tas, kuris pasi
mirė, neišneštų dalios. Taip pat dėl to, laidojimo procesijai važiuojant 
per mirusiojo lauką, negiedama.

Kai bernui, užbaigus metus, paviržiaus įdedamas duonos kepalas, tai 
šeimininkė vis vien kepalo galiuką nuplauna ir sau palieka, kad duona 
iš namų neišeitų. Jeigu ji nenori samdinio skriausti, tai prie nuriekto 
kepalo prideda duonos iš kito kepaliuko.
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Prariektas kepalas padedamas ant stalo neprariektu galu į duris, 
kad duona iš namų neišeitų.

Iš krosnies išimtą duoną išneša maltuvėn, kad atsigulėtų. Tada ji 
geriau raikosi ir pluta neatšoksta.

Iš krosnies išėmus duonos kepalus, juos reikia sudėti taip, kaip ke
pė, nepadėti aukštielninkų. Tai yra labai svarbu, tiek svarbu, kad, pa
vyzdžiui, jei tavo namai dega, o tu pamatai duonos kepalą, apverstą 
aukštielninką, tai pirma duoną gražiai padėk, o jau tik tada bėk ugne
lės gesinti.

Vaiko nemušk per nugarą, nes duonos pluta bus atšokusi.
Jei praraikytos duonos riekelė nukrenta ant žemės, ją reikia pakelti 

ir pabučiuoti, kad neužpyktų.
Kai duona kepama ant kopūstlapių arba ant ajerų, tai nuo kepalo 

apačios negalima jų su peiliu nugrandyti, nes galvijai gali nusilaužyti 
kojas. Tik nuo nuriektos duonos riekės arba visos abišalės kopūstlapiai 
grandomi. (Šitas prietaras rodo, kaip buvo žiūrima, kad nebūtų be rei
kalo nuplauta duonos apačios pluta.)

„Vaikai, eikit duonos atsigerti." Kai motina, ruošdamasi duoną kepti, 
atidengia duonkubilį ir įbeda rankos pirštus į tešlą, tuoj šaukia vai
kus: ,,Vaikai, eikit duonos atsigerti/1 Vaikam pribėgus, motina ištrau
kia pirštus. Iš tešlos duobučių eina toks smarkus rūgšties kvapas, kad 
vaikai, šito kvapo pagavę, ir čiaudo, ir kosti.

Kai duoną išima iš krosnies, ją pavilgo iš viršaus vandeniu, kad bliz
gėtų. Vaikai uosto kylančius garus ir lengvai atsikvepia. Tai yra vais
tas nuo slogos.

KAI KURIE VALGIAI

Šuštiniai. Šuštiniai yra sezoninis, vėlyvo rudens valgis, kai būna 
šviežiai iškultos avižos. Jis yra labai skanus, tačiau jam pagaminti rei
kia daug laiko. Todėl yra sakoma: ,,Seimininkė bijo šuštinių kaip ko
kios darbymetės.” Kadangi šuštiniai labai mėgstami, tai prie jų paga
minimo prisideda visi namiškiai.
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Paimamas visai šviežių, gražių ir švarių avižų sykelis. Avižas su 
sietu nusiaučia, kad nusisiaustų bimbirai, žolių sėklos, lengvutės avi
žėlės, dulkės, paskui supila katilan, užpila vandeniu ir pakiša į karštą 
krosnį, kur jos ilgokai šunta ir brinksta. Seimininkė puodą nuolatos 
pamaišo, kad avižos vienodai išbrinktų. Kitos šeimininkės avižas supila 
rėčkon, apipila verdančiu vandeniu ir tuoj apdengia stora marška. Kad 
vanduo neatvėstų, į rėčką įmeta bent tris iki raudonumo įkaitintus ak
menis. Avižas rėčkoje laiko bent penkias valandas. Vienu ar kitu būdu 
išbrinkintas avižas išgriebia retan sietan, kad nuvarvėtų vanduo, ir pa
pila ant patiestos palos, kad nusausėtų. Nusausintas avižas papila ant 
karštai iškūrentos krosnies laito ir su žarstikliu jas pasklaido penkių — 
šešių cm storumo sluoksniu, kad džiūtų, bet nešustų. Krosnis yra tiek 
įkaitusi, kad ant laito papiltos avižos net spraga. Seimininkė nuolatos 
jas žarsto žarstikliu.

Apgeltusias, net apskrudusias avižas iš krosnies su žarstikliu išgrie
bia į sietą, kad greičiau atvėstų. Atvėsusių ir sausų avižų bent porą 
gorčių supila į piestą ir dviese grūdžia grūstokais. Sakoma: „Vienas kada 
gi sugrūs." Grūda vyrai, nes vienas kitą šeimoje žiūri, kad visi prisi
dėtų prie šuštinių pagaminimo. Avižas piestoje grūda tol, kol grūdai 
palieka švarūs ir blizga kaip perlai, paskui išpila į tankų sietą ir sijoja, 
kad išbyrėtų lakės ir liktų tik švarus grūdas. Išsijotus grūdus supila į 
geldelę ir nieko ja: geldelę paima abiem rankom, prispaudžia prie sa
vęs ir mikliai verčia ją nuo savęs ir vėl atgal. Niekoja labai greit. Tada 
pakyla vėjelis, ir užsilikusios lakės ir ašakėlės krinta žemėn. Palieka 
švarūs, net permatomi branduoliai. Išniekotas avižas mala girnomis. 
Sumaltus avižinius miltus nusijoja tankiu sietu, supila į bliūdą, įdeda 
druskos sulig skonio ir pila vandens tiek, kad visi miltai sudrėgtų. 
Seimininkė mediniu šaukštu maišo šuštinių masę tol, kol susimaišo ir 
išbrinksta visi miltai ir pasidaro minklė viename gniužule. Tada tos 
avižienės minklės ima su šaukštu, įkrečia į delną ir suspaudžia pailgą 
gurvolėlį. Tuo būdu iš visos minklės pridirba gana daug šuštinių, ku
riuos ima iš bliūdo ir valgo.

Kai ateidavo adventas, pasninko laikas, tai visi ir darydavo šušti- 
nius. Tada visa gryčia, būdavo, pakvimpa paspragusiom avižom. Kai 
kuris kaimynų atsilankydavo, tuoj nuvokdavo, kad turima šuštinių.

132



Įėjęs ir pasisveikinęs, kreipdavosi į šeimininkę: „Na, Elzbiet, jūs turite 
šuštinių.” Tada šeimininkė kaisdavo virdulį, ir visa šeimyna su svečiu 
apsėsdavo stalą ir vaišindavosi šuštiniais. Juos imdavo pirštais, kaip 
bandeles, saugodami, kad neperlūžtų pusiau, kąsdavo gurvolėlį iš galo 
ir užgerdavo arbata.

Pomintalas-batviniai. Mėgstamiausia kaimiečių sriuba buvo ir tebėra 
barščiai. Juos verda su mėsa ir valgo karštus. Barščiams reikia natūra
lios batvinių rūgšties, vadinamos „pomintalu".

Porą gerų rieškučių rugienių miltų užpila šiltu vandeniu, bet ne ver
dančiu, nes tada miltai susiguzuoja, ir pastato „pasalti". Per tris va
landas jie pasąla, tada šeimininkė užpila ant jų šalto vandens ir išplaka. 
Paskui gautą tyrelę supila į dviejų kibirų talpos kubiliuką ir, pakai
tom pildama šalto ir šiltoko vandens, batvinių pritaiso pilną kubiliuką. 
Tada įdeda į jį duonos raugalo, o jei kubiliukas „rūgštokas”, jame jau 
buvo batviniai paraugti, tai įmeta duonos riekę, kad greičiau įrūgtų. 
Kubiliuką apdengia dugneliu, viršun užmeta maršką; į vakarą batviniai 
jau įrūgsta. Kai iš kubiliuko batvinius nupila, ant likusio raugo dar 
kartą užpila vandens ir vėl raugina, o paskiau tirščius atiduoda gyvu
liams.

Salta sriuba — žalibarščiai. Į bliūdą įpila pomintalo, papiausto rau
gintų burokėlių (vėliau burokėlius sutarkuodavo burokine tarka), įdeda 
druskos. Jei batviniai būna labai rūgštūs, atskiedžia juos vandeniu. Įpila 
stiklinę ar dvi prėsko pieno, kad žalibarščiai būtų baltesni, įdeda vieną 
šaukštą grietinės ir prilieja rūgščiu pienu. Įdeda krapų; kai yra, kar
tais, kas mėgsta, įpiausto svogūnų laiškų arba ir galvelių. Žalibarščius 
valgo su šutintom bulvėm pietums.

Slėgtinė grietinė arba plūktinis sviestas. Raugintą pieną kartu su 
grietine sumaišo mediniu šaukštu, supila į sūrmaišį ir kietai užriša. 
Tada sūrmaišį apsupa sermėgos gabalu ar vilnone skepeta ir pakasa į 
žemę dviejų plaštakų gilumon maltuvė j e po girnom arba paviety — 
šieninėje, pakastą laiko kokias tris dienas. Paskui sukrečia grietinę ku- 
biliukan, pasūdo ir laiko žiemai.

Slėgtinę grietinę gamindavo advente, kada valgydavo su pasninku. 
Ją valgydavo sekmadieniais ir nepasninko dienomis.
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Kai karvės apsiveršiuodavo, namuose būdavo daugiau pieno, tada 
slėgtinę grietinę praskiesdavo prėsku pienu ir valgydavo su šutintom 
bulvėm, rupių miltų skryliais, žirnieniais papločiais.

Sumpilas. Seniau per gavėnią valgydavo sausai, su pasninku, tada 
pieną rinkdavo, pildami į kubiliuką, ir paraugdavo. Būdavo, per kelias 
dienas pripila kubiliuką pieno, iš viršaus užberia avižų ir taip palie
ka. Avižos suželia, uždengdamos kubiliuko paviršių. Taip raugintas pie
nas būna gardus, o puodynėse rauginamas, jei ilgiau pastovi, „išrūgo- 
ja" ir būna negardus.

Gavėniai praėjus, kubiliuko avižų klodą aprėžia peiliu, semia iš po 
jo raugintą pieną ir valgo su šutintom bulvėm arba su duona.

Parūgėliai. Iš vakaro įmaišo ruginių miltų vandenyje ir pastato šiltoj 
vietoj, ant prieždos, kad parūgtų. Rytą prideda dar miltų, įpila van
dens, įdeda druskos, padaro tešlą, tirštesnę negu blynams, ir kepa pa- 
rūgėlius. Keptuvę jiems kepti gerai įkaitina, patepa gabalu lašinių, tada 
su samteliu „sodina" ant jos parūgėlius ir pakiša prie besikūrenančios 
krosnies angos. Parūgėliai, iš apačios kaitinami, iškyla, išsipučia ir 
greit kepa. Parūgėlius valgo su varškės dažiniu.

Diegtienė padaroma iš daigintų rugių, rugienio salyklo. Sudaigintų 
ги£Щ gorčių rupiai sumala, kelias saujas miltų įplaka šlyniniame puo
de, vasarodrungiame vandenyje, netirštai, kaip blynams, ir pakiša į pa
sikūrenusią krosnį. Saugo, kad neprisviltų. Kelis kartus puodą ištrau
kia, paplaka, pamaišo, kad saitų. Kai pasąla, tada pastumia gilyn į kros
nį, kad sukeptų. Kada košelė pasidaro tamsi, ją išima iš krosnies, gerai 
paplaka ir ataušina, tada įmerkia duonos plutelių, puodą apdengia, pa
stato gryčioje ant suolo šiltoj vietoj, kad parūgtų. Taip palaiko vieną 
parą, kartais ilgiau. Diegtienę valgo su karštom bulvėm. Sis valgis būna 
skanus tris keturias dienas, ilgiau pastovėjęs, jis nurūgsta.

Kartais diegtienę sutaiso su garstyčiomis ir silke. Garstyčių grū
delius — bent dvi stiklines — papila ant stalo, sutrina kočėlu, supila į 
diegtienę ir, gerai išmaišę, pastato šaltai. Valgant įsideda aliejaus, 
druskos, o kas turi — silkės. Dar skanesnė diegtienė būna, kai silkę pa
kepina aliejuje, ją gerai sutrina ir supila į diegtienę.

Trim kvortom diegtienės imama dvi stiklinės garstyčių, truputis alie
jaus, viena silkė.
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Kaplūnas, kitaip vadinamas „ubagiene" arba „čiupnikū". Šimonių 
apylinkėje kaplūną vadina „mėkeriu", sakoma: „Duok vaikam meke
no.,r Į bliūdą įpila vandens, pasaldo cukrumi arba medumi ir pritru
pina duonos arba sumeta smulkiai supiaustytų duonos plutelių. Jeigu 
vanduo būna šaltas, kaplūną pastato į šiltą krosnį, kad apšiltų. Kaplūną 
valgo pavakariams.

Kiti kaplūnui vandenį užsūdo, sumerkia palaužytų duonos plutelių, 
kai jos išbrinksta, pataško aliejumi ir valgo. Kartais į bliūdą įpila per
pus su vandeniu saldaus pieno, įtrupina duonos minkštimo.

Virtiniai — skryliai dažniausiai daromi iš miežienių ar rupiai maltų 
kvietienių miltų. Geldelėje ar moliniame bliūde įmaišo vandenyje tešlą, 
įdeda druskos ir kietai užminko. Tada ant stalo pabarsto truputį miltų, 
tešlą kočioja, piausto ketvirtotais pailgais sklindžiais-skryliais. Skrylius 
sumeta į verdantį pasūdytą vandenį.

Kai skryliai išverda, puodą iš krosnies ištraukia su šakėm, nuneša 
prie stalo ir pastato ant zaslanėlio. Tada šeimininkė su samčiu griebia 
iš puodo skrylius, prilaikydama iš viršaus šaukštu, nusunkia vandenį ir 
paskleidžia juos ant stalo. Vyresnė dukrelė skrylius paskirsto po vieną, 
kad jie nesuliptų, ir, kai jie atvėsta, apverčia ant kito šono. Atvėsusius 
skrylius šeimininkė sužeria į šlyninį puodą, užpila taukais su spirgais 
ir pastato šiltai į krosnį. Skryliai valgomi pusryčiams ar pietums, viralą 
pavalgius.

Saltanosiai — virtiniai su įdaru. Ima miežienių arba kvietienių rupiai 
maltų miltų, bliūde ar geldelėje vandenyje kietai užminko tešlą, ko
čioja gabalais ir supiausto ketvirtotais sklindžiais. Sklindį padeda ant 
delno, įkrečia įdaro (varškės arba mėsos), iš viršaus užverčia tešlą ir, 
užspaudę kraštus, pakraštėlį užraito. Kai kas dar pavolioja virtinį del
nuose, kad stipriau laikytųsi, tada šaltanosis būna pailgai apvalios for
mos. Padarytus šaltanosius sumeta į verdantį vandenį. Kai išverda, juos 
išgriebia į bliūdą, užpila taukais su spirgais ir duoda į stalą.

Lakštiniai. Kai šeimininkė namuose turi krekeno (tai būna, kada kar
vė atsiveda veršiuką), tada pasidaro daug lakštinių, kad užtektų vasa
rai per darbymetį.

Krekeną įpila į bliūdą, įdeda druskos ir iš kvietienių pikliuotų mil
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tų padaro minkštą tešlą. Tešlą gabalais iškočioja ir dalimis sukioja ant 
patiestų staltiesių, apkloja visus stalus, skrynias. Kai tešla apdžiūsta, 
pastingsta, kiekvieną gabalą suvynioja į paplokščią kočėliuką ir, ant 
lentelės padėjusi, plausto siaurais ruoželiukais. Supiaustytą tešlą išdrai
ko ant staltiesių, kad nesuliptų ir visai išdžiūtų. Tuo būdu pridžiovin- 
davo lakštinių didelius užvalkalinius maišus ir laikydavo ant aukšto, kad 
nesugestų. Su krekenų padaryti lakštiniai verdant laikosi ir neišsileidžia.

Lakštinių sriubą dažniausiai virdavo vakarienei: užkaičia puodą van
dens, įdeda bent kiek druskos, kai vanduo užverda, sudeda lakštinius. 
Kai lakštiniai paverda ir iškyla, tada įpila saldaus pieno, kiek negaila, 
ir užvirina.

Lakštinių deda į žirnienę arba bulvienę sriubą. Jie labai tinka viš
tienos sriuboje.

Žirnieniai papločiai arba raguoliai. Paima rupiai sumaltų žirnienių 
miltų, įpila vandens, įdeda druskos ir įmaišo tirštesnę nei blynams tešlą. 
Tada pastato bliūdą ant stalo arba laiko ant kelių pasidėję ir mediniu 
šaukštu tol plaka, kol tešla palieka balta, ima akyti, iškyla poslinkėmis. 
Taip išplakta tešla bliūde iškyla net su kaupu. Tada po šaukštą tešlos 
užkrečia ant džiovinto kopūstlapio arba klevo lapo, kurį laiko ant delno, 
ir tuoj pakepa krosnyje ant laito. Papločiais nukloja visą krosnies laitą. 
Kai iškepa, juos su žarstikliu atsikasa, nulupa kopūstlapį, sudeda į bliū
dą. Sakoma: „Unt podo pokėpa papločius", mat, kupiškėnai laitą va
dina padu.

Žirnienius papločius vadina „papalaniais”, nes jie kartais, ant laito 
kepami, apsipelenuoja. Žirnienius papločius valgo karštus pusryčiams 
su raugintu pienu, pasukomis, bet skaniausi jie su bulvienių dažiniu.

Gurguzai žirnieniai. Sušutina puode žirnius, nusunkia juos ir tame 
pačiame puode grūstuvu sugrūda. Tada įdeda druskos, pipirų, paspir
ginto svogūno ir viską gerai išmaišo. Paskui kabina šaukštu žirnienę 
masę ir su sauja padaro pailgai apvalius gniužulus, vadinamus „gurgu- 
zais". Gurguzus sudeda į puodą, apipila taukais ar sviestu, o pasninko 
dienomis — sėmenų aliejumi ir, apdengę dugneliu, pastato į karštą 
krosnį, kad pakeptų. Pietums gurguzus valgo su barščiais.
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GĖRIMAI

Naminis alus. Alus dažniausiai daromas iš „šešiaeilių” miežių, mat, 
iš jų padarytas alus būna stipresnis. Prie miežių primaišo kviečių, o kai 
kas ir žirnių. Kviečių dedama dėl saldumo, žirnių — kad alus putotų.

Salyklo miežiai brinkinami nevienodai: vieni, grūdus supylę į mai
šą, pamerkia statinėje prie šulinio, kiti — kūdroje prie namų. Išbrinkin- 
tus grūdus papila ant maišo ar ant patiestos marškos trobos kertėje, 
palovyje, ant krosnies arba jaujoje, ten, kur šilčiau. Kartais, kai salyk
las būna posausis, jį palaisto vandeniu,—žiūrima, kad grūdai sudygtų, 
kaip sakoma: „suželtų".

Sudygusį salyklą džiovina krosnyje, duoną iškepus. Žiūrima, kad 
salyklo grūdai bent kiek pagruzdėtų, tada alus būna tamsesnis, raudo
nesnis. Vasarą salyklą džiovina saulės atokaitoje.

Išdžiūvusį salyklą mala maltuvėje girnomis, o kai alus daromas po
kyliui, bent iš trijų centnerių,— tada jis malamas malūne. Alui grūdai 
malami rupiai. Sumaltą salyklą po truputį beria rėčkon, ir, pildami ver
dantį vandenį, su mente maišo, kol gaunama skysta tyrė, „putra". Iš 
karto viso salyklo karštu vandeniu nepliko, nes tada alus greit išrūgtų 
ir būtų neskanus.

Kada putra atvėsta tiek, kad yra „tik ką pamelžtos karvės pieno šil
tumo", į salyklą dedama mielių. Mielės dedamos pirktinės, nes naminės, 
blogo alaus mielės gali pagadinti alaus gerą skonį. Yra sakoma: „Alus 
pradeda rūgti savąja negardžiąja rūgštimi." Įdėjus mieles, į salyklą de
dama apynių. Jei salyklas per daug atvėsta, į rėčką įmeta keletą įkai
tintų akmenų.

Apynių alui kiekvienas kiemas užsiaugina savų, o jei neturi, tai 
skolinasi iš kaimyno, nes pirkti apynius — ne madoj. Toji vieta, kur 
auga apyniai, vadinama „apynojum". Apynojus būna už klėties, kad 
šiaurys neužpūstų. Jis užima penkių kvadr. metrų žemės plotą, o dides
nis — iki 2,5 aro. Kad apyniai gerai augtų, į apynojų pilamos šiukšlės, 
atmatos, kad žemė būtų puri, trąši. Apyniai augdami riečiasi į aukštį 
ant ilgų, statmenai į žemę įsmeigtų karčių, vad. „virpstėmis", kurias su
smaigsto į eilutę. Iš dešimties apynojaus virpsčių gaunamas vienas ki
logramas sausų apynių spurgų.
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Apyniai alui padžiovinami ant krosnies. Išdžiūvusius apynius su
trina rankomis, sudeda į puodą, užpila verdančiu vandeniu ir pavirina, 
paskui nusunkia ir tą skystį supila į salyklo putrą, vadinamą „misą".

Alui gaminti naudojami indai — rėčka, kubilas, kubiliukas, vieno, 
dviejų, trijų kibirų talpos statinaitės, kibirai, koštuvas, mentė ir t.t.— 
turi būti labai švariai išplauti, išdeginti, kad turėtų gerą kvapą ir ne- 
atsiduotų pelėsiais. Daro šitaip: į šukę sužeria žarijų, padeda ant plūk
tinės aslos ir ant jos apvožia kubilą ar kitą kokį indą, kad parūktų, pa- 
kaistų. Kartais sukuria iš balanų ugniakurą arba uždega šiaudų grįžtę 
ir, kai gerai įsiliepsnoja, užvožia indą. Nors ugnis užvožta greit užgęs
ta, bet dūmai savo padaro: indas įgauna gardų kvapą.

Rėčkoje užplikytas salyklas būna maždaug vienuolika, dvylika va
landų, sakoma: „Misai leidžiama gyventi." Tada ją sukrečia į didelį 
kubilą. Kubilas stovi pastogėje (klėtyje, maltuvėje ar priepirtyje, ten, 
kur daromas alus), aukštai ant tvirto trikojo, padaryto iš vieno medžio 
šaknies. Iš vieno šono trikojis įsmaugtas, kad po kubilo skyle laisvai 
galima būtų pastatyti kibirą. Kubilo dugne įtaiso filtrą. Jo dugnan ant 
skylės padedama riestainio pavidalo kūlio šiaudų grįžtė. Tada ant dugno 
sukraunama juodalksnio balanos, kurios įvairiai sukryžiuojamos. Sma
lingo medžio balanų nededa — alus įgautų nemalonų kvapą. Kubilo 
dugno volės skylę užtaiso vole, vad. „verpste", kuri yra išdrožta iš 
juodalksnio medžio. Verpstė apsukama kūlio šiaudais, o šiaudų viršū
nės išsklaidomos, jos apdengia dugne sukrautas balanas. Virš balanų 
padedama dobilų virkščių, kad alus būtų tamsesnis. Į taip paruoštą ku
bilą sukrečia salyklo putrą — „misą"—ir laiko apie keturias valandas. 
„Misa" yra vadinamas ir tik ištekintas, nerūgęs alus.

Iš kubilo alų košia į kibirą. Kibirą pastato po kubilu, verpstę šiek 
tiek ištraukia ir palengva pripildo pilną kibirą. Iš kibiro alų pila į stati
naites per piltuvėlį—koštuvą, kuriame yra prikarpyta kūlio šiaudelių. 
Vieni statinaites tuoj užkala vole, kiti palaiko bent keturias valandas. 
Pradžioje košiamas alus yra geresnis — pirmos rūšies, vėliau košia
mas— antros, o jau iš padugnių alus yra trečios rūšies. Iš vieno pūdo 
padaroma 15 kibirų alaus. Kada keliama puota, alaus padaroma per 
50 kibirų. Naminio alaus niekas nepardavinėja. Prastas, nusistelbęs alus 
vadinamas „bizalu".

Sakoma, kad alus bus negardus, jei kiaulė paknaisioja arba pauosto 
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salyklą. Tam, kuris rūpinasi, nerimauja dėl blogai padėto daikto, sakoma: 
„Ko jūs čia bijot, kaip salyklą padiegus.'1

Kol misa rūgsta, negalima jos gerti — tuoj nustos rūgti.
Kai į trobą įeina svetys, jam tuoj įpila alaus ir liepia išgerti iš eilės 

dvi stiklines, kad nepaliktų šlubas.
Kai, gerdamas su šeimininku, sudauži stiklinėmis, tai stenkis, kad 

tavo stiklinė susidaužiant nebūtų iškilusi aukščiau už šeimininko,— tai 
reikštų, kad nori šeimininką pažeminti.

Jei apverti pilną stiklinę alaus, tai reiškia, kad turi ant šeimininko 
pyktį.

Alus su grietine. Naminį alų sušildo krosnyje, įdeda truputį grieti- 
nės, sviesto, druskos pagal skonį, išmaišo, supila į bliūdą ir duoda į 
stalą vietoj sriubos. Toks alus valgomas su pyragu.

Medus su spiritu. Keturių gorčių talpos paplokščiame bliūde sumai
šydavo medų su spiritu, uždengdavo dugneliu ir pakišdavo į krosnį, 
kad medus ištirptų ir gėrimas sušiltų — „pasidarytų midus". Išimtas iš 
krosnies bliūdas su midumi būdavo statomas vidury stalo. Seimininkas 
uždegdavo jame spiritą. Kai spiritas iš paviršiaus nudegdavo, svečiai 
semdavo midų su šaukštais.

Melynis, 65 metų amž., iš Vederiškių kaimo, Šimonių vis., 1934 me
tais pasakojo: „Kai buvo mono krikštynos, tai iš to bliūdo gera midų —• 
svečiai su šaukštais sama."

Sula. Pavasarį, kovo mėnesio pabaigoje, iš klevo ir beržo medžių lei
džiamos jų sultys—sula. Klevo sula yra saldesnė, todėl ji dažniau lei
džiama. Klevus kartais tam tyčia sodindavo kluone. Pavasarį medžio 
kamiene pragręžia skylę, į ją įspraudžia įgaubtą skiedrą arba išdrožtą 
lovelį, pro kurį iš kamieno sula laša į apačioje pastatytą indelį.

Rauginta sula. Klevo sulos pripila pilną statinaitę, jos paviršių už
pila avižomis. Avižos lengvos, jos laikosi paviršiuje ir suželia, sudary
damos bent penkių cm storumo klodą. Tuo būdu uždengta statinaitė 
palengva įrūgsta skania rūgštimi. Taip paraugta sula laikoma iki šie- 
napiūtės. Šeimininkė statinaitę nusiveža į pievas, ten peiliu praplau
na avižų klodą, ir šienautojai, pavalgę pietų, semia samteliu iš stati
naitės sulą-girą ir gardžiuojasi retu gėrimu.
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Džiovintų obuolių gėrimas. Seniau kaime nežinodavo, ką su džiovin
tais obuoliais daryti. Dažniausiai darydavo gėrimą: paimdavo geras 
rieškučias džiovintų obuolių, įmesdavo puodynėn ir užpildavo trim ke
turiais litrais verdančio vandens. Ataušusį tą skystimą nupildavo ir ger
davo. Kai tik šeimyna sūriau pavalgydavo, tai ir prašydavo šeimininkę 
obuolinio gėrimo.

ĮVAIRENYBES

Spanguolės. Spanguoles supila į kubiliuką, pastato šaltai priemenėje 
ir užpila vandeniu. Taip jos ten ir būna. Vandenyje laikomos, jos bū
na sultingesnės. Kai žiemą vanduo sušąla, prireikus spanguolių, iška
poja ledą kartu su uogom ir atšildę valgo.

Spanguoles laiko taip pat ir ant gryčios aukšto, samanose: iškloja 
geldą samanomis, supila klodą spanguolių, uždėlioja samanomis, vėl 
papila uogų ir vėl samanų iš viršaus uždeda. Iš viršaus storai apdengia 
samanomis ir palieka žiemai. Taip laikomos uogos nesupliūška.

Bruknes suberia kubiliukan, užpila vandeniu ir laiko maltuvėje. Iš
griebę jas iš vandens, bliūdelyje su mediniu šaukštu sutraiško, tada 
įdeda medaus, sumaišo ir valgo su duona.

Riešutai. Kai surenka gerai prinokusius riešutus, kuriuos nuo laz
dyno nupurto, supila juos į molinį arba šlyninį puodą, sandariai už
dengia dangteliu ir maltuvėje ar bulvinėje pakasa į žemę kokių 35 cm 
gilumoje. Taip riešutai išsilaiko kaip švieži, ką tik nuo lazdyno nu
imti.

Kūčiom tuos riešutus iškasa ir po vakarienės papila ant stalo. Kiek
vienas šeimos narys ima sau kiek riešutų, spaustukais arba kūjeliu 
išsigliaudo, suberia į bliūdelį, įsideda medaus, sumaišo ir kaip didžiau
sią skanėstą valgo.

Briedienos konservavimas. Nušauto briedžio kailį nulupdavo, tada 
mėsą supiaustydavo nedideliais pailgais gabalais (didžiausias gabalas 
būna vieno kilogramo svorio) ir sausai džiovindavo. Konservuojamos 
briedienos vandeniu nešlapindavo, kad nepradėtų gesti, taip pat nesū
dydavo, nes tada mėsa padrėgtų. Supjaustę mėsą gabalais, priklodavo 
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skardą šiaudų, ant jų sudėliodavo mėsą ir pakišdavo į karštai prikū- 
rentą krosnį — tokio karštumo, kaip duonai kepti. Kai apdžiūdavo 
vienas šonas, maždaug už valandos, mėsą ištraukdavo, apversdavo ant 
kito šono ir vėl pakišdavo. Mėsa tol būdavo krosnyje, kol krosnis at
vėsdavo ir mėsa sausai išdžiūdavo. Riebesnė mėsa išsitaukuodavo ir at
vėsusi gerai laikydavosi. Taip krosnyje išdžiovintą mėsą sudėdavo į 
maišą ir pakabindavo ant aukšto sausoj vietoj.

Kai reikėdavo tokią mėsą virti, ją iš vakaro pamerkdavo į vandenį. 
Taip užkonservuota mėsa kvapo neatmainydavo ir būdavo kaip švie
žiena.

ALIEJAUS GAMINIMAS

Aliejų mušdavo iš linų sėmenų, kanapių, aguonų, labai retai iš sau
lėgrąžų ir judrų. Sėmenų aliejų darydavo iš linų galvonų: galvomis 
iškaldavo, iš vėtydavo ir iš švarių sėmenų spausdavo aliejų. Kanapinis 
aliejus gardesnis, bet Kupiškio apylinkėje kanapių mažai sėdavo, tik 
virvėms vyti, savo reikalams, ne pardavimui. Iš aguonų aliejų mušda
vo retai, nes „vienam išmušimui” reikėjo daug — 5—6 gorčių aguonų. 
Todėl iš aguonų aliejų per metus tekdavo spausti bent kartą. Judrų 
aliejus būdavo spaudžiamas iš judrų, kurie auga linuose.

Aliejų spausdavo tam tyčia padaryta mašina, varstotu ar staklėmis 
vadinama. Tokį įrengimą įsitaisydavo vienas koks valstietis ir aptar
naudavo artimus kaimus. Aliejų spausti susidėdavo 4 ar 5 kiemai ir 
nuo kiemo važiuodavo vienas žmogus. Už staklių naudojimą savininkas 
imdavo kvortą aliejaus arba „sėmenų sūrį”, t.y. išspaudų plytą. Sė
menų sūris buvo naudojamas veršiukų pašarui. Dažniausiai vienas kie
mas aliejaus spausdavo iš vieno pūdo (16 kg) sėmenų ir gaudavo per 
6 kvortas aliejaus.

Linų sėmenis iš pradžių grūsdavo piestoje. Piesta padaroma iš 
70—80 cm ilgio beržo arba ąžuolo medžio rąstagalio. Nuo jo nuvaly
davo žievę ir, pastatę siauruoju galu į apačią, vidurį išskaptuodavo kaip 
tūtą, viršuje plačiau, į apačią siauriau. Piestos vidus būdavo iki 40 cm 
gilumo ir 15 cm platumo apačioje.

Sėmenis piestoje grūsdavo piestoku. Piestokas yra įrankis, panašus 
į kočėlą, iki 1,5 m ilgio ir apie 12 cm skersmens, jo galas apkaltas ge
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ležimi. Per vidurį iš abiejų pusių jame įtaisoma po du kuolelius. Du 
vyrai, priešpriešiais sustoję, įsitvėrę piestoko kuolelių, grūsdavo pies
toje sėmenis. Piestoką į viršų kilnodavo lingė: jo viršutiniame gale bū
davo įsukama grandis, prie jos pririšama virvė, kuri pritvirtinama prie 
lingės. Vyrai piestoką spausdavo žemyn, o į viršų „užmesdavo" lingė. 
Sėmenis vyrai grūsdavo priemenėje, kur prie balkio būdavo pritaisyta 
lingė, grūsdavo tol, kol sugrūsdavo į miltus.

Sugrūstus sėmenis sijodavo per vielinį pikliaus sietą. Sijodavo mo
terys gryčioje ant stalo — rankomis trindavo siete sėmenis ir sijodavo. 
Svariai persijotus sėmenų miltus supildavo geldon.

Gelda — iki 1 m ilgio ir iki 0,5 m pločio medinis pailgas indas su 
pusiau apvaliu dugnu. Ją padėdavo ant pasienyje įtaisyto plataus suo
lo ir, supylus į ją išsijotus miltus, aplaistydavo juos verdančiu van
deniu, kad būtų drėgni. Tada dvi moterys susėsdavo ant suolo geldos 
galuose ir rankomis trindavo miltus tol, kol, tarp dviejų pirštų suspau
dus masę, pasirodydavo aliejus. Tada šitą sėmenų masę semdavo iš gel
dos emaliuotu bliūdeliu, krėsdavo į sagoną ir pakepdavo krosnyje.

Sagonas „viedrapilis" yra kibiro talpos ketinis indas, kurio vidus ema
liuotas. Į tokį sagoną tilpdavo pusė pūdo sėmenų masės, tad vieno pūdo 
sėmenų masę reikėjo krosnyje pakepti per du kartus. Tai buvo moterų 
darbas. Krosnis turi būti nelabai karšta: joje kūrendavosi keli paga
liukai. Moterys, ištraukusios iš krosnies puodą, medine mente (storoka 
lopetėle) pamaišydavo masę. Šitaip masė būdavo kepama tol, kol pasi
darydavo ruda košė. Tada karštą masę krėsdavo maišan.

Maišas aliejui spausti būdavo pasiūtas iš drobės. Sėmenų košę su- 
krėtus maišan, jo galą užlankstydavo ir įdėdavo kitan maišan, kuris 
būdavo pasiūtas iš milo. Šito maišo galą užlenkdavo į šoną ir tada maišą 
apvyniodavo storom tvirtom vadelinėm virvėm, nuvytom iš devynių 
lininių virvelių. Virvę vyniodavo tankiai tankiai. Maišo galus palikdavo 
neužvyniotus. Tada maišą skubinai nešdavo į stakles, kad neatvėstų.

Staklės aliejui spausti stovėdavo padarginėje tarp dviejų klėčių. Jos 
būdavo padaromos iš ąžuolinių dilių: diles sunerdavo, kaip namus sta
tant, jų galai būdavo išlindę laukan. Staklės būdavo gerokai didelės, 
kaip stalas, visi šonai vienodi, apie 1,5 m ilgumo. Staklių centre būdavo 
įtaisyti klepčiai, panašiai kaip sūriams spausti; į juos įdėdavo maišą su 
sėmenų koše ir iš viršaus įkaldavo medinius klynus — „akėčkuolius".
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Tada vienas vyras suimdavo rankomis kaladę, kuri kabėdavo pririšta 
ant virvės, ir su ja šerdavo į klynus. Kaladės smūgiai varydavo klynus 
gilyn, jie verždavo diles, dilės spausdavo maišą ir sunkdavo aliejų. 
Aliejus varvėdavo į padėtą emaliuotą — „bumai prausti"—bliūdą.

Tuoj po pirmojo pasaulinio karo, 1917 metais, aliejui spausti stakles 
pasidarė Svydenių kaimo ūkininkas Lisas Kazys. Jo visa šeima dirbdavo 
šitą darbą. Kai tik, būdavo, linų sėmenis iškulia, tai ne tik iš kaimy
ninių kaimų, bet ir iš toliau atvykdavo žmonės pas Lisą aliejaus spausti. 
Tada šiuose namuose kasdien būdavo žmonių, darbas virte virė nuo pat 
ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Suvažiuodavo žmonių tiek, kad net 
kelias dienas laukdavo eilės; gulėdavo gryčioje ant suolų, ant grindų. 
Tris metus Lisai aliejų spaudė; tam darbui suvartojo nemaža drobės mai
šams ir tris rietimus milo.

MALIMAS

Iki pirmojo pasaulinio karo grūdus duonai ir kitam maistui valstie
čiai patys susimaldavo naminėmis girnomis. Girnos stovėjo atskiroje 
nedidelėje patalpoje, vadinamoje „maltuve". Didelei šeimai reikėjo daug 
miltų, todėl kasdien iš ankstyvo ryto vienas šeimos narių vis maldavo 
ir maldavo. Malti girnomis nelengva ir nuobodu, todėl miltų malėja, no
rėdama miegą išblaškyti, niūniuodavo dainą:

Ūž ūž girnos, Mataušo girnos, 
Ūž ūž girnos, gaidžiai negieda. 
Už ūž girnos, Mataušo girnos, 
Ūž ūž girnos, malu per dieną. 
Už ūž girnos, Mataušo girnos, 
Už ūž girnos, Aleknos žirniai. 
Už ūž girnos, Mataušo girnos, 
Ūž ūž girnos, puspūrio žirnių. 
Už ūž girnos, Mataušo girnos, 
Ūž ūž girnos, primalta miltų. 
Už ūž girnos, Mataušo girnos, 
Ūž ūž girnos, Cepeliuko malinys.
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Ūž ūž girnos, Mataušo girnos, 
Ūž ūž girnos, susipešė visi trys. 
Ūž ūž girnos, Mataušo girnos, 
Ūž ūž girnos, Mataušo girnos.

Malimui grūdus iš vakaro padžiaudavo krosnyje. Iš ryto šeimininkė 
grūdus iš krosnies su žarstikliu atkasdavo ant švariai iššluotos priež
dos ir, susėmusi sykelin, nešdavo maltuvėn malti. Krosnyje bent kiek 
grūdų dar likdavo, tai šeimininkė pakeldavo vieną kurį vaiką, tas įlip
davo į krosnį ir su šluotraželiu iššluodavo grūdus.

Pokyliams ar švenčių progomis miltų susimaldavo malūne.
Kupiškio miestelyje, ant Lėvens kranto, į Zuntę einant, stovėjo van

dens malūnas, gi Pakarklio gatvėje prieš 1880 metus buvo pastatytas 
lauko akmenų sienomis didelis vėjinis malūnas. Vėliau vienas paskui 
kitą miestelyje atsirado bent penki malūnai, tačiau visi jie buvo likvi
duoti, kai ankstyvesnis didžiausias malūnas tapo varomas motoru. Tas 
malūnas iki šiol aptarnauja visą Kupiškio apylinkę.

Savo kasdieniniams reikalams vienas kitas valstietis prie trobų įsi
taisė mažus vėjinius malūnėlius. Kai kurie gyvulių šarui grūdus tebe
mala naminėmis girnomis.

VILKEJIMAS

VILKĖJIMO vaizdeliai

Anksti rytą dar su rasa moterys išsiruošia į bažnyčią. Apsitaisiusios 
išeiginiais rūbais, apavą susiriša į mazgelį ir paima dar kietai surištų 
gėlių puokštę. Kad sijonai nesušlaptų, viršutinio sijono apačią plačiai 
atlenkia ir permeta ant kairės rankos, kurioje laikomas ryšulėlis su 
burločiais ir gėlės. Dešiniąja ranka suimami į saują apatiniai sijonai ir 
laikomi aukštai iškelti, kad nesušlaptų ir kojų nebrūžintų. Netoli baž
nyčios moterys sustoja, apsiauna kojas, pasitaiso skareles, nupurto sijo
nus. Mergaitės susitvarkiusios smagios visu būriu praeina pro „Žiūriu 
kalnelį" (pakilesnė vieta prie šventoriaus, kur prieš pamaldas susiren
ka berniokai pasistovinėti). Savo plačiais ilgais sijonais jos pakeldavo 
dulkių debesį, tačiau vertė gėrėtis rūbų spalvingumu.
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Arba štai žiemą per vestuves:
Gražus žirgas, pakinkytas į važį, sustoja ties namais. Iš važio iššoka 

pajaunys. Jis apsivilkęs juoda, žemę siekiančia taluba. Ant galvos — 
aukšta baroninė kepurė. Taluba atsegta, kailinė apikaklė atversta, nuo 
kaklo išilgai krūtinės nutįsęs margas šalikas. Iš po trumpos liemenės 
šviečia įvairiaspalvė juosta, kuri svariais kutais nusvyra palei kišenes. 
Apsiavęs jis žvilgančiais auliniais čebatais. Besišypsantis jaunuolis pla
čiais žingsniais žengia išmintu sniego taku, vienoje rankoje laikydamas 
botagą spalvingu botkočiu, kitoj margariešę pirštinę. Žirgas trypia, 
žvangučiai žvanga. Lankas papuoštas gėlių puokšte, prie ienų plevena 
popieriniai spalvoti kaspinėliai. Važelyje klega pamergės, dalindamosi 
pajaunių saldainiais. Jos apsivilkusios juodom ilgom angerkom ar ba
ronėliais. Puošnios skaros atsmauktos. Jų žvilgančiuose plaukuose žiba 
tirpstančio sniego lašeliai.

Reikia, žinoma, atminti, kad taip rengtis galėjo toli gražu ne visi.

KADA IR KAS VILKĖTA

Kviestam į svečius atvykti paprastai apsivilkusiam buvo nepadoru. 
Todėl, besiruošiant į svečius, o ypač į vestuves, iš skrynių iškeldavo 
viską, kas iš rūbų buvo gražesnio, brangesnio, kas akį verdavo savo 
skaisčiomis spalvomis.

XIX a. pabaigoje kupiškėnai rėdėsi turtingai, juos nukonkuruodavo 
tik pandėliečiai. Mat, anie dažniau pasiekdavo Rygą, iš ten parsivež
davo įvairių prašmatnybių ir paskleisdavo savųjų tarpe. Kai Kupiškyje 
būdavo koks kermošius, tai pandėliečiai ir pasirodydavo su naujybė
mis. Kupiškėnai greit pasekdavo naujovišką madą. Sunkiau būdavo nau
jus parėdus įsitaisyti šimoniečiams, nes jų žemės smėlėtos, nederlingos. 
Kai kuri iš mergaičių būdavo prastėliau apsitaisiusi, tai įsigėręs koks 
berniokas net dainuškėlę užtraukdavo:

Kad ne ungliai, ne dagutas,
Šimoniečiam būt bankrutas,
Kad ne grybai, kad ne uogos, 
Šimoniečiam būtų bodas.
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Žiemos metu ankštose gryčiose rūbų gražumas ne tiek matydavosi, 
tada rūpindavosi šiltais viršutiniais rūbais, stengdavosi, kad kailiniai 
būtų apmušti brangia gelumbe, apikaklės ūdros ar šeškų kailio. Tokius 
kailinius, ilgus, iki žemės, vadino talubom. Talubas vilkėdavo važiuo
dami į svečius, į vestuves ir šiaip kada ilgesnį laiką tekdavo būti ke
lionėje.

Kupiškėnai mėgo puoštis, tačiau laikydavosi tam tikros tradicijos: 
ne visur vienodai pasirėdydavo. Važiuodami į vestuves arba į kermo
šių, pasirėdydavo gana spalvingai ir puošniai. Vykdami į įkurtuves ar 
į krikštynas, vilkėdavo paprasčiau, nes čia susirinkdavo daugiausia sa
viškiai. Pakasynose vilkėdavo tamsius, juodus rūbus, ir moterys virš 
baltų nuometų apsigaubdavo juodom kašmirinėm ar šilkinėm, trikam
piu sulenktom skarom.

Ankstyvesnių laikų valstiečių rūbai buvo balti: išsiausdavo linines 
ar pakulines drobes, pasisiūdavo marškinius, kelnes. Vyrai vilkėjo ir 
trinyčiais, ilgais, iki kelių, sujuosiamais juosta; moterys gaubėsi bal
tom skarom, galvas apmuturiuodavo baltais nuometais. Tekėjusios mo
terys, ypač vasarą, mėgo vilkėti baltus rūbus: baltus marškinius su 
ilgom rankovėm, dvipalę baltą prijuostę, kuri buvo tiek plati, kad už
dengdavo margojo sijono priešakį ir šonus. Ant galvos užrištas nuome
tas per nugarą nusidriekdavo iki pakinklių. Visoje moters povyzoje 
reiškėsi santūrumas ir kilnumas. Nenuostabu, kad šio krašto moteris 
lygindavo su balta gulbe, sakydavo: „Visa balta kaip gulbala."

Mergaičių rūbai žėrėdavo spalvomis, kaip pavasarį žydinčios pie
vos. Jų balti marškiniai būdavo užžičkuoti plačiais rinktiniais raštais, 
liemenės galionėliais apvedžiotos. Įvairiaspalviai sijonai, jų pačių austi 
namuose,— vienavilniai ar čerkasiniai. Galvas jos puošdavo rūtų vai
niku, karūna ar galionu. Ant kaklo kelios eilės karolių; mėgdavo tik
rojo koralo vėrinius, kuriuos pirkdavo iš „vingrių" (keliaujančių pirklių 
iš Vengrijos), o taip pat gintarą, vadinamą „burkštinu". Taip pasipuo
šusi mergaitė atrodė kaip žydinti gėlė, užtat ir sakydavo: „Margoita 
kaip kvietkėlis.”

Vyrai vilkėdavo baltom kelnėm. Gyvakarų kaimo Zuoza, 82 metų 
amžiaus, pasakoja, kad dar 1900 metais to kaimo berniokai į vakaruš
kas ateidavo, apsimovę baltom, aštuonytai išilginiais rumbais austom 
kelnėm. Arba dvinytai austas kelnes smagiai išlazurkuodavo, tada jos 
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būdavo tamsesnės. Kiti apsimaudavo rainom — „čvilkinėm" kelnėm, 
austom mažais mėlynais ar juodais langeliais, baltais lininiais siūlais 
pamargintom. Kas turėdavo čerkasines tamsias kelnes, tai užsimaudavo 
jas virš baltų dvinytų. Tas pats Zuoza pasakoja, kaip jis, mažas būda
mas, vilkėjo: ,,Šitas rūmas suvažtas do mono piemenystaj. Buvau do 
piemo, žiemų šolta, tai, kad nesušolčia, sienojus bavaždamas, tai tre
jom kelniom apsimaudavau. Mat, vienom drobinam būtų šolta. Unt gal
vos užmaudavau kepurį ir do apsirišdavau, kad ausų nenušolčia. O virs 
viso apsivilkdavau koilinius ir stiprai sujuosdavau diržu."

Pats seniausias kasdienis apavas buvo vyžos. Jas pindavo iš liepos 
karnų. Kad vyžos būtų patvaresnės, jas pamušdavo knatiniais padais. 
Iš pakulų suvydavo pančius ir, juos apsukui sukaliodami, susukdavo^ 
padus. Tada tokį padą su didele lenkta adata, vadinama „švoika",, pri
siūdavo po vyžos padu.

IŠEIGINIAI VYRŲ RŪBAI

Išeiginius drabužius vyrai vilkėdavo tamsius, pasiūtus iš namuose 
austo milelio ar čerkaso. Siūdavo švarką, kelnes ir liemenę. Visa eilutė 
buvo vadinama „čerkasėliais". Yra sakoma: „Jis vilkėjo čerkasėliais." 
Prie čerkasėlių vilkėjo baltus marškinius su atlaša apikakle arba atski
rai prisegama kauline apikakle, kurią valydavo su skuduriuku ir drung
nu vandeniu. Neretai prie paprastų marškinių užsidėdavo iš perkelio 
pasiūtas maniškas ir apikaklę. Po kaklu parišdavo raudoną juostelę su 
kutosiukais arba prisisegdavo juodą kaklaryšį, vėliau ėmė nešioti su
rišamus margus kaklaryšius. Kelnes vyrai pajuosdavo marga vilnone 
pinta juosta, kurią iš priešakio užrišdavo mazgu ir jos galus apsukui 
nuvesdavo į abu šonus. Juostos galai, užbaigti kutais, palei kišenes nu
tįsdavo per sprindį.

Prie tokių čerkasėlių mūvėdavo burločius su auleliais, suveriamus 
šniūreliu, arba kamašus. Viršum aulelių užleisdavo kelnes; taip mūvi
mos kelnės buvo vadinamos „šarvais”. Kamašais neilgai mūvėdavo, ries 
jų šonuose įstatoma guma išsitempdavo, tada kamašų auleliai atsivėp- 
davc, ir kelnių apačia sulįsdavo vidun, o šitai buvo labai negražu. Žie
mą dažniausiai mėgdavo čebatais mūvėti.
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IŠEIGINIAI MOTERŲ RŪBAI

Išeiginiai moterų rūbai skyrėsi nuo kasdienių geresne medžiagos 
kokybe. Kasdienius drabužius — marškinius, sijonus, o taip pat vyriš
kas kelnes — moterys pačios pasiūdavo, o jau išeiginius rūbus, kaip 
antai: nažutkėles, suknias, sermėgas, pusangerkes, angerkas, baronėlius 
ir pan.,— siūdavo siuvėjai.

Kasdieniai marškiniai buvo siuvami iš storos drobės, tačiau neretai 
viršutinę jų dalį pasiūdavo iš plonesnės drobės, o nuo liemens apačioje 
pridurdavo storesnės. Tokie marškiniai buvo vadinami su „pridurkais". 
Tačiau nuo seno buvo priimta marškinių stuomenį siūti iš storesnės 
drobės, o rankovėm drobė buvo tam tyčia audžiama siauresnė ir bent 
kiek plonesnė. Jei marti dovanom duodavo siauresnę drobę, tai tuoj 
moterys pajuokdavo: „Dova stuomenis kaip rankovėm." Išeiginiai marš
kiniai būdavo ilgi ir trumpi. Ilgus marškinius mažiau puošdavo siuvi
nėjimais, dažniausiai jiems uždėdavo puošnią išsiuvinėtą apikaklę, o 
jau trumpus marškinius išpuošdavo įvairiais paltakėliais: apikaklę, krū
tinę, perpetes ir rankogalius išsiuvinėdavo baltu haftu — kiauraraščiu. 
Yra kupiškėnuos užsilikę iš seno marškiniai, puošti žičkais. Rankovių 
žičkai būna paprasti — užausti dryželiais raudonų ir mėlynų siūlų, ir yra 
rinktiniais raštais. Ilgus puošnius marškinius moterys labai brangindavo 
ir jų visai nesunešiodavo, o palikdavo įkapėms.

Prijuostes kupiškietės nešiodavo įvairias, tačiau būdingiausios šiai 
apylinkei yra baltos, rinktiniais raštais, austos dvinytai ir aštuoniany- 
tai. Jos yra plačios, dvipalės. Senesnės moterys nešiojo juodos ir rudos 
medžiagos prijuostes, apačioje pasiuvinėtas vilnoniais siūlais gėlių mo
tyvais.

Sijonai kasdieniai buvo pakuliniai, margi, dvinytai austi. Sakoma: 
„Rainiukų susimorginom ir nešiojom.” Išeiginiai sijonai buvo platūs, 
bent keturių palų, vienavilniai ir čerkasiniai. Seniausi keturpaliai viena- 
vilniai sijonai buvo: išilginiais ruoželiais paskersuoti, languoti, išilgi
niais dryžiais ir net aštuonianytai austi bent 10 cm platumo dryžiais. To
kius plačius dryžius nešiojo skersai, ir sijonas vadinosi „skersadryžis". 
Neretai skersadryžio sijono apatinis dryžis būdavo kur kas platesnis ir 
visiškai kitokio rašto; toks sijonas buvo vadinamas „su pasamonu”.

Keturpalį sijoną suraukti buvo nelengva; juos raukdavo įvairiai, su
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imdami klosteliais ir prisiūdami ant juostelės. Tik plonus lininius sijonus 
nešiojo surauktus ant mastelės. Kad keturpalių vienavilnių sijonų klostai 
gultų lygiais kirveliais, naujai pasiūtą sijoną paguldydavo ant skrynios, 
sudėliodavo klostus lygiai ir, apdengę marška, iš viršaus apkraudavo iš 
krosnies išimtais duonos kepalais, kad. po garais atsigulėtų.

Jau pradedant 1870 metais kupiškietės ėmė siūdintis „suknias"—tos 
pačios medžiagos sijonus ir nažutkėles. Tam išaušdavo smulkaus raštelio 
dimiškus, aštuonianyčius ir šešioliknyčius, gana šviesių spalvų audinius, 
o į XIX a. pabaigą ėmė austi „vilnelinius" (iš pirktinių vilnonių siūlų) 
audinius, dažniausiai miliškai, šešianytai. Jie būdavo plytinės, žalsvos, 
gelsvos spalvos. Vilneliniai sijonai buvo kerpami klynais į apačią pla
čiau, kliošu. Juos užpakalyje labai smarkiai paraukdavo, pamėgdžio
dami miestietišką madą „tiurniurą". Tokius vilnelinius sijonus puošdavo 
aksomo lankais arba plačiais falbonais, arba pirktom kricėm — ažūri
niais agramantais.

Nažutkėles siūdavo į liemenį; kad gražiai prigultų, jos būdavo su 
pamušalu. Nažutkėlių priešakys buvo sudėstomas klosteliais, suraukia
mas koreliais, puošiamas įvairiais agramantais, sagomis. Nažutkėlė nuo 
liemens į apačią buvo sukerpama platesnė, ypač užpakaly, kad gultų 
giliais klostais, vadinamais „kirviukais”. Tokia nažutkėlė buvo vadinama 
„nažutkėlė su kirviukais". Buvo siuvamos nažutkėles ir su stačiais klos
tais aplink, ir su „kikseliais"— jų užpakalys buvo gerokai nutįsęs žemyn 
smailiu arba apvaliu klynu.

Vasarą vietoje nažutkėlių vilkėdavo liemenes iš puošnios, margos 
medžiagos, austos dimeliu. Jas siūdavo įvairiai, tačiau dažniausiai pri
durdavo karpytus skvemelius arba išvien sukirpdavo ilgumu ir nuo 
liemens palikdavo neužsiūtus skvernelius, bet taip pasiūta liemenė 
ne visada gražiai guldavo. Seniausio sukirpimo liemenė yra iš priešakio 
ilgaskvernė, o šonuose ir užpakalyje trumpa, iki liemens. To fasono 
liemenės kupiškėnuose buvo siuvamos iš pirktinės vienašalės šilkinės 
medžiagos — „adamaškos". Dažniausiai sutinkamos spalvos yra avietinė, 
plytinė, rečiau mėlyna. Yra liemenių, pasiūtų iš parčos, „žibalinės me
džiagos",— ją pirkdavo Rygoje arba Dinaburge, kur veždavo savo pre
kes parduoti. Ypač gerus pinigus gaudavo už linus, tada ir nupirkdavo 
įvairių medžiagų namiškiams. Pirkdavo gelumbės ir kangaro talubom 
apmušti, mergautinei mergaitei apsiaustui medžiagos, šilkines skaras, 
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skareles ir pan. Nors ir pirkdavo fabriko medžiagų, bet savo darbo mi
lelius labai vertindavo, kaip patvarią medžiagą. XIX a. vidury buvo 
labai madoj vilkėti pilko milo sermėgas. Jas siūdavo ir vyrai, ir mo
terys, tik moterų išeiginės sermėgos būdavo labai įmantriai išpuoštos 
ir apvedžiotos aksomu arba mašastu. Dantytai iškarpytu aksomu dabin
davo apikaklę, viršutinį sermėgos skverną, rankovių galus ir kišenes. 
Puošnias sermėgas vilkėdavo palaidas, paprastesnes susijuosdavo juosta, 
o vyrai diržais. Paprastas nudėvėtas sermėgas vadino rudinėm.

Jaunosios rūbai skyrėsi nuo kitų mergaičių — pamergių rūbų, nes 
tėvai, išleisdami dukterį, stengdavosi visa padaryti taip, kaip ji prašy
davo. Prieš šimtą metų visos pamergės vilkėdavo savo darbo gražiais 
margaspalviais sijonais, tik jaunajai įtaisydavo žibalinės (parčos) ar 
adamaškinės medžiagos liemenę. Ant galvos jaunoji, be rūtų vainiko, 
užsidėdavo galioną. Galioną nešiodavo taip pat ir pamergės. Galionas — 
70 cm ilgio iki 8 cm pločio auksinė ar sidabrinė juosta, kurios galus, 
ją ant galvos uždėjus, užpakalyje sukeičia kryžmai ir sukeitimo vietoj 
prisega šilkinius gėlėtus kaspinus, vadinamus „kasnykus". Kad galionas 
ant galvos gerai laikytųsi, iš pradžių uždėdavo 3 cm platumo lankelį, 
aptrauktą ta pačia medžiaga, kuria pamuštas galionas,— dažniausiai rau
donos, rečiau mėlynos spalvos.

Vėliau, kai moterys ėmė vilkėti vienos spalvos sijonus ir nažutkas, 
apie 1880 metus, jaunoji ir pamergės ant galvos užsidėdavo kalpokėlius. 
Vestuviniai kaipokai būdavo padaromi iš kartono, o seniau iš tošies 
lankelio. Lankelį aptraukdavo kasnyku ir palei jo pakraštį į viršų pri
siūdavo šakeles medžiaginių gėlių ir stačių žibaliukų, kurie einant 
judėdavo ir žibėdavo. Kalpokėlio užpakalyje prisegdavo du ir daugiau 
kasnykų.

Susituokus, jau namuose, jaunajai, sėdint užstalėje, kalpokėlį nuim
davo ir uždėdavo nebe nuometą, bet čepkelį. XX a. pradžioje vietoj 
kalpokėlių pamergės prie kasų iš kairės pusės prisisegdavo medžiaginių 
gėlių puokštes, vadinamas girliandomis. Gėlytės būdavo nedidelės, mė
lynos ir baltos, arba mėlynos ir rausvos, arba raudonos su žaliais lape
liais. Girliandas pirkdavo krautuvėse, ir pamergės, jei būdavo galima, 
pasirinkdavo visos vieną kokią gėlių spalvą, kad skirtųsi nuo kitų ves
tuvių vestuvininkų pulko, jei pasitaikydavo tą dieną ir kitos vestuvės.

Nuometas kupiškėnuos yra iškilmingiausia moterų galvos danga.
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Kupiškio apylinkėje nuometu ryšėdavo tekėjusios moterys beveik iki 
XIX a. pabaigos. Motina sūnui sakydavo: „Kai atvesi marčių ba nuo- 
mato, tai mon tokios nereikia." Mat, be nuometo marti per daug naujo
viška, nesilaikytų visų kaimo tradicijų. Senutė Kukulienė, 89 metų am
žiaus, iš Gyvakarų kaimo, pasakoja: „Mano tėveliai grytelninkai nešiojo 
trinyčiais ir mūvėjo vyžom. O motina ryšėjo nuometu; aš kai ištekėjau, 
tai tik čepkelį po skarele nešiojau." O kita 80 metų amžiaus moteris, 
Vanagienė iš Byčių kaimo, sako: „Kur ūkininkės bagotos, tai nuometais 
apsirišdavo, kada į bažnyčią eidavo, o jau aš kai tekėjau, Čepkelius po 
skarele nešiodavo."

Zlotkuvienė, 94 metų amžiaus, pasakoja, kad jos motina, tekėdama 
už palivarko nuomotojo 1850 metais, vilkėjo taip: marškiniai lininiai, 
balti, haftuoti. Sijonas ir liemenė pirktinės vienašalės pusšilkinės me
džiagos, vad. „adamaška", avietinės spalvos. Sijonas platus, apačioje 
apsiūtas žibalinėm strekom (sidabrine juostele). Liemenė su nutįsusiais 
skverneliais priešakyje, dėl standumo pamušta balta drobe. Ji taip pat 
apsiuvinėta žibalinėm strekom, suvarstoma grandinėle per šešias poras 
sidabrinių puošnių kilpų. Prijuostė balta, drobinė, apačioje su rinktiniais 
raudonų raštų žičkais. Ant galvos galionas ir rūtų vainikas. Po sutuok
tuvių galionas buvo nuimtas ir užrištas nuometas. Apsiavusi ji buvo 
rudom naginaitėm ir baltom kojinėm — auteliais. Iš to vestuvinio rūbo 
išliko tik liemenė.

XIX a. pabaigoje, kai pamergės ėmė nešioti vestuvinius kalpokus, 
jaunoji dažniausiai vilkėdavo rūbą, pasiūtą iš pirktinės pus vilnonės bal
tos ar gelsvos medžiagos, vad. „muslindelen", panašios į kašmirą. Sijo
nas būdavo iki žemės, platus, į apačią „kliošavas", užpakalyje smarkiai 
rauktas. Nažutkėlė poilgė, užpakalyje su „kirveliais", per liemenį smaug
ta, iš priešakio su paraukimu. Prie taip pasiūto rūbo prijuosčių nene
šiojo. Taip vilkėjo iki pirmojo pasaulinio karo. Kitos jaunosios pasisiū
davo ne baltus, bet žalios ar kitokios spalvos rūbus — tokius ir po ves
tuvių vilkėdavo ir visai sunešiodavo, kaip viena iš moterų sako: „Savo 
žalią mergautinį sijoną jau seniai vaikam sudraskiau, liko tik nažutkėlė." 
Kartais ištekėjusi į vargą patekdavo, nebūdavo kada jų vilkėti, o dai 
ir figūra pasikeisdavo, tai ir laikydavo įkapėms savo vestuvinį rūbą.

1954 m. Kupiškyje vieną Byčių kaimo senutę palaidojo jos vestuvi
niais rūbais. Ji buvo apvilkta gelsvai baltu rūbu: nažutkėlė ir sijonu.
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Jos prijuostė buvo grynai balta, užbaigta šilkiniais baltais kutais ir apa
čioje pasiuvinėta gėlių raštais raudonais ir tamsiai žaliais siūlais, ant 
galvos — balta šilkinė mergautinė skarelė. Tekėjusios moterys labai sau
godavo savo vestuvinius rūbus, ypač brangias žibalines ar adamaškos 
medžiagos liemenes, ir būtinai norėjo būti su jomis palaidotos, todėl ir 
tų liemenių labai mažai kupiškėnuos išliko.

Išeiginis apavas jau nuo seno buvo burločiai, kuriuos pasiūdavo kai
mo kurpiai. Kaimo kurpių darytas apavas buvo labai grubus, tačiau kar
tais moterims pataikydavo geros odos burločėlius pasiūti. Mergaitės 
savo burločėlius labai saugodavo, vasarą, eidamos į bažnyčią, įsirišdavo 
juos į mazgelį ir tik miestelyje apsiaudavo.

Apavą seniau darydavo didesnį, kad kojų nespaustų, todėl kaime iki 
šiol juokiasi iš podidžių burločių: „Šitie batai trimis numeriais didesni. 
Užsimoviau dvejas vilnones kojines, autelius užsukau, ir da pietūs 
pareitų."

Samdinių rūbai. Samdiniai — bernas ar merga — kasdienius drabu
žius vilkėjo šeimininko, tai juk neduos šeimininkas jiems geresnių už 
savąsias. Šeimininkas mūvėdavo tamsiom „čvilkinėm" kelnėm, o bernui 
duodavo baltas, pakulines. Taip pat ir šeimininkė mergai duodavo pras
čiau vilkėti negu pati vilkėjo. Samdinys prie algos prisiderėdavo čer
kasėlius, kuriuos šeimininkas turėdavo pasiūdinti. Tuo būdu per ilga jis 
įsitaisydavo ir milinę, ir čebatus. Tačiau jei kuris iš samdinių gražiau 
vilkėdavo, tokį valakininkų sūnūs pajuokdavo: „Mat, namie neturi iš 
ko gyventi, eina tarnauti, o apsitaisę."

KAIMO MOTERŲ AUDINIAI

Kaimo moterys namuose verpdavo ir ausdavo. Jos išaušdavo ploniau
sių drobių marškiniams, prijuostėms, nuometams, gražiausio spalvų de
rinio vienavilnių ir čerkasinių audinių sijonams, nažutkoms ir pan. Vir
šutiniams rūbams, kaip antai: angerkom, pusangerkėm, vyriškom eilutėm 
išaušdavo įvairių milelių ir čerkasų. Viskas, kas buvo pagaminta namie, 
buvo labai branginama, ypač drobės. Baltos plonos drobės dainose labai 
gražiai apdainuojamos. Tam darbui buvo skiriama daug laiko ir meilės. 
Čia pasireikšdavo audėjos skonis ir sugebėjimas.
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Siekdamos grožio, audėjos net baltas drobes išaušdavo raštuotas. 
Kaitaliodamos išbaltintus lininius siūlus su nebaltintais, gaudavo raidžius 
audeklus. Beausdamos pakojomis išrinkdavo trinytinius, grąžintinius, 
miliškus, dimiškus, šešianyčius, aštuonianyčius, kiauraraščio audeklus.

Senutės mirdamos tokias savo austas drobes palikdavo dukterims arba 
anūkėms, bet niekad marčiai, nes toji nemokėtų jų tinkamai branginti 
ir laikyti. Moteris, apsigaubusi ploniausiu nuometu arba prisijuosusi pri
juostę, su meile sakydavo: „Čia mono motutas austa, o čia tai mono 
bobutas." Ir pati mergaitė stengdavosi būti ne prastesnė audėja, kaip 
jos motina ar bobutė buvo.

Drobių baltinimas. Išaustas drobes išimdavo iš staklių, jas plaudavo 
viename gabale ir patiesdavo sode pievoje dar šlapias, kad saulėje džiu
tų,— tada drobės pabąla. Geriausiai drobės bąla naktį, kada ant jų užgula 
rasa, o rytą saulė jas džiovina. Naktį baltindama drobes, mergina atsi
guldavo prie jų ir saugodavo, kad kas nepavogtų, nes ir dieną baltinant 
atsitikdavo, kad „aitvaras” nunešdavo drobes.

Išbaltintas drobes dar kartą išplaudavo, išdžiovinę perlenkdavo pu
siau ir kočiodavo. Gerai iškočiotas drobes suvyniodavo ant kočėlo, ko
čėlą ištraukdavo ir ritulį dar iš viršaus kočėlu sušerdavo, kad būtų kie
tesnis. Taip sutvarkytos drobės vadinamos drobių rietimais. Drobių 
rietimus sudėdavo skrynios dugne. Jei mergina ilgai mergaudavo, tai ji 
savo darbo audeklų prikraudavo pilną skrynią. Čia būdavo dvinytos 
drobės, aštuonianyčiai įvairaus rašto rankšluosčių rietimai, o taip pat 
raštuoti audeklai užvalkalams, staltiesėms ir pirmoryčio paklodėms.

Pirmoryčio paklodės, tarmiškai — „pirmoryčio morškos”, yra audžia
mos aštuonianytai, tačiau seniausios, šimtametės paklodės, iki šių dienų 
kupiškėnuos išlikusios, yra dvinytos, labai gražiai, plačiais raštais, išsiu
vinėtos riškėmis, raudonais ir mėlynais siūlais, arba užaustos rinktiniais 
raštais žičkų siūlais. Tos rūšies puošnios paklodės išilginis pakraštys ir 
vieno galo pakraštys būna užbaigtas dantytu išsiuvinėjimu arba apsiūtas 
dantytais mezginiais. Lovą užklojus, iš po antklodės matydavosi puošnūs 
paklodės pakraščiai. Jaunavedžius guldydavo klėtyje, kur seniau stovė
davo vienakojė lova. Tos lentinės lovos vienas galas ir pakraštys būdavo- 
medžiukais pritvirtintas prie sienų, o kitą lovos galą ir pakraštį atrem
davo ant vienos tvirtos kojos. Tokią lovą užtiesus paklode, jos išilginis. 
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ir galo pakraštys buvo matomas, todėl seniausių pirmoryčio paklodžių 
išilginis ir galo pakraštys ir yra puošniai užbaigtas. XX a. pradžioje 
kupiškėnai klėtyje ėmė vartoti kilnojamas, pastatomas lovas; tokių lovų 
užliesimas yra vienašalis.

RAKANDAI, BALDAI IR JŲ GAMINIMAS

XIX a. pradžios skrynios, kuparai, spintos, maisto spintos, klėčių du
rys» gyvenamųjų namų durys ir langinės būdavo dailiai išmargintos 
įvairiais spalvotais raštais, ypač gėlėmis vazonuose ir paukščiais. Taip 
pat margindavo važelio atlošą iš lauko pusės ir arkliui pakinkyti naudo
jamą lanką. Kaip nešiosenoje, taip ir namų apstatyme buvo mėgiamas 
spalvingumas. Į pabaigą XIX a. ir XX a. pirmoje pusėje namų baldus, 
duris dažo šviesiai ruda spalva — riešuto medžio imitacija. Šito laiko
tarpio komodiškos skrynios dažomos vien tik ta spalva; tamsiai ruda, 
auksinė ir sidabrinė spalvos buvo vartojamos pagražinimui. Iki šių dienų 
Kupiškio apylinkėje yra išsilikę senoviško darbo stalai, kėdės, spintos, 
lovos, kambario ir prieangio durys, dažytos riešuto medžio spalva. Šios 
rūšies stalų, kėdžių yra Byčių, Vizgiūnų kaimuose. Buvusio savižemio 
Plačenio namuose, Byčių kaime, svetainėje stalas, kėdės, spinta rūbams 
ir sienoje spintelė indams, o taip pat abejos kambario dvilinkės durys 
išdažytos ir nupoliruotos riešuto imitacija. Kiekvienas daiktas papuoštas 
bent kiek kitokiu ornamentu; visa kartu sudaro puikų komplektą. Šios 
rūšies baldų dažytojas novatorius buvęs žydų tautybės amatininkas iš 
Skapiškio miestelio, bet ir kaimo meistrai taip pat mokėjo gražiai da
žyti. Kiek teko patirti, šio amato jie mokėsi iš kitų meistrų, o neretai 
išmokdavo jo būdami karo tarnyboje, kai pakliūdavo į kareivinių dirb
tuves Peterburge ar Maskvoje. Kiti ten pramokdavo kalvystės.

Namuose reikalingus rakandus, baldus nagingesni vyrai pasigamin
davo patys. Iš rąstagalių jie iškaldavo piestas, lovius, kraičlovius; iš 
karklų ar šiaudų pynių išpindavo kraites, bumbles grūdams laikyti ir 
kraičbumbles — kraičiams laikyti; iš lentų padarydavo zaslanus, stalus, 
skrynias kraičiams sudėti, net šėpas-indaujas — laikyti indams ir maistui. 
Seniau mediniai kibirai vandeniui semti, gyvuliams ėdalui laikyti, stati
naitės, kubilai, muštokės būdavo nagingesnių kaimo vyrų darbo.
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Kubilai, statinaitės alui, sulai, girai buvo daromi iš ąžuolinių šulų, o 
duonkubiliai ir kubilėliai burokams, kopūstams raugti — iš eglinių šulų, 
kurie būdavo suveržiami lazdynų ar kito medžio karnom.

Kubilus, statinaites, muštokes ne kiekvienas mokėjo dirbti, tam rei
kėjo prityrimo. Dar baudžiavos laikais Pajuodupio dvarui ąžuolinius ku
bilus darydavo Vėžonių kaimo lažininkas valakininkas Puronas Jurgis, 
todėl jis neprivalėjo eiti į lažą. Namuose versdamasis tuo amatu, jis už 
kubiliuko padarymą imdavo vieną gorčių grūdų.

Beržo tošis. Kai kuriems ūkiškiems reikalams buvo vartojama beržo 
tošis. Ja apsukdavo naujas molines puodynes, kad nesudužtų; iš jos da
rydavo tošines pintinėles ir pan.

Beržo tošį plėšdavo nuo jauno 20—25 metų beržo. Tam geriausiai 
tinka beržas, kurio skersmuo yra 10—15 cm ir kuris augęs senų beržų 
pavėsyje: jo žievė būna balta, neapkerpėjusi.

Tinkamiausias laikas beržo tošiai plėšti yra birželio pabaiga: tada 
beržo žievė „atkutus" ir pasiduoda plėšti. Kada beržyne aptinkamas ly
gus, gražaus liemens beržas, tada, kiek ranka galima pasiekti, peiliuku 
įstrižai įpiaunama 2,5 arba 3 cm pločio juostelė ir plėšiama iš viršaus 
žemyn, vis einant aplink beržą. Tuo būdu, atsargiai plėšiant, iš vieno 
beržo nuplėšiama ilga ilga, bent 10 metrų ilgio, tošies juosta.

Nuplėšus nuo beržo tošį, medžio liemuo lieka dar aptrauktas žalsvai 
ruda žievele. Ta žievelė greit sumedėja, ir beržas per daug nenukenčia; 
bent nebuvo pastebėta, kad beržas su nuplėšta tošim nudžiūtų.

Karnas vyžoms pinti, reteliams, balaninėms daryti plėšia nuo liepos 
medžio išilgai kamieno iki pat medžio šerdies. Taip sužalotas medis nu- 
džiūsta. Užtat karnas plėšia tuoj liepą nukirtus.

Bakšėnų kaime valstietė Vosylienė visos apylinkės šeimininkėm dai
liai apipindavo beržo tošim įskilusias ir naujas puodynes, kad indas būtų 
patvaresnis. Beržo tošį jai parūpindavo jos sūnus Antanas, geriausias 
tos apylinkės tošies piešėjas.

KRAICLOVIAI

Labai seniai kraičius laikydavo kraičloviuose. Kraičlovį iškaldavo iš 
liepos ar eglės rąstagalio iki 1,5 m ilgio ir 60—70 cm skersmens, panašiai 
kaip kelminį avilį. Jo galus nukapodavo ir užgaubdavo — užtaisydavo 
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lentiniais skrituliais. Kraičlovis iš viršaus užvožiamas pailgu 50X30 cm 
lentiniu dangteliu — durelėmis. Vienas dangtelio kraštas dviem šikšne
lėm pritvirtintas prie kraičlovio angos krašto, kitame krašte padaroma 
kilpelė, kuri, užkabinus už ringės, užkišama smaigtuku. Senovinis kraič
lovis 1933 metais dar buvo Puožos vienkiemyje, Čiurlio kieme prie Kuo- 
senų kaimo.

BUMBLĖS IR KRAICBUMBLĖS

Bumbles pindavo iš lazdynų karnų arba iš piršto storumo šiaudų 
pynių. Sudėdavo bent 20—30 ruginių kūlio šiaudelių ir, juos sukdami 
su karnom, supindavo pynes, iš kurių paskui padarydavo bumbles ir 
kraites. Jas pradėdavo pinti nuo dugno, apsukui glausdami pynę prie 
pynės. Tarpusavyje jas surišdavo vytelėmis arba virvute. Bumbles esti 
pilvotos puodynės formos: apačioje siaura, į šonus plačiau, o viršuje 
,,užraukta", užsmaugta, paliekant bent 40 cm skersmens angą. Kraič- 
bumblės būna per 75 cm aukščio, 50 cm dugne ir 40 cm skersmens vir
šuje, jos iš viršaus užvožiamos taip pat pintu dangteliu apkabui. Vienoje 
pusėje jis pritvirtintas prie bumbles, o kitoje padaromos kilpos, kurios 
sukabinamos spynele ir užrakinamos.

Bumbles grūdams supilti, kruopoms, žirniams laikyti būdavo įvairaus 
dydžio. Petronytė Ona, 77 metų amžiaus, iš Svydenių kaimo, 1948 m. pa
sakojo: „Mūsų senelis nupindavo keturių pūrų bumblį, ti bant keturi 
vaikai pasislapdavo." Kad bumblių apačia nepelėtų, prie jų dugno kar
nomis pritvirtindavo kojas iš kaladyčių. Tada po bumble galėdavo pa
lįsti katė, ir pelės į vidų neįsigrauždavo.

KRAlCKUBILIAI

Kraičkubiliai yra mediniai kubilai, kur seniau sukraudavo kraičius. 
Kraičkubilius darydavo iš eglės medžio šulų. Įdėjus dugną, šulus su
statydavo ir suverždavo mediniais lankais — lazdynų karnom. Du prieš
priešiniai šulai abiejuose kraičkubilio šonuose į viršų yra ilgesni, su 
apvaliom skylėm, pro kurias, dangtį užvožus, prakišama lazda. Kraič- 
kubilis užvožiamas dangčiu apkabui. Jo pakraščiuose yra padaromos dvi 
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pailgos skylės; užvožiant dangtį, pro jas pralenda išsikišusios aukščiau 
kraičkubilio ąsos. Užvožus dangtį, per ąsų skyles perkišama tam tyčia 
padaryta lazda — „velkė". Vienas velkės galas su burbulu, kitame pa< 
daryta pailga skylė. Perkišus velkę per kraičkubilio ąsas, jos gale paka
binama spyna — taip kraičkubilis užrakinamas.

TARTYCIOS

Dirbant kubilus ar baldus, skrynias, kuparus, reikėdavo lentų, o se
niau lentpiūvių nebuvo. Tekdavo patiems išsipiauti lentas iš aptašyto 
sienojo. Kupiškėnuos šis darbas buvo vadinamas „tartyčiomis", jį atlik
davo keliaujantieji darbininkai. Lentas piaudavo kieme, iškeldami sie
noją ant ožių žmogaus ūgio aukštumoje. Du lentų piovėjai,— vienas 
apačioje, kitas užsilipęs ant sienojo,— pradėdavo plauti lentą iš galo. 
Viršutinis eidavo atbulas, o žemėje stovintysis — pirmyn, taip jie iš
plaudavo lentą iki kito sienojo galo. Viršuje stovintysis sekė, kad plau
nama lenta būtų tiesi. Apatinis, taip pat sekdamas piūklo piūvius, žiūrėjo 
į viršų, ir jam ant veido visą laiką byrėdavo piuvenos. Lentų tiesumą 
jie nužymėdavo paišina virve; paimdavo kieto medžio pagalį, apdegin
davo ir tuo nuodėguliu išpaišindavo virvę. Kad virvė nesusimazgytų, 
ją suvyniodavo ant tam tikros špūlės, sukdami rankenėlę. Paėmę naują 
sienojų lentoms, piovėjai per jį išilgai pertraukdavo tą paišiną virvę, 
ją standriai iš galų prilaikydami; vienas vyras per vidurį virvę kilsteli 
ir staigiai paleidžia žemyn, tuo būdu nužymėdamas būsimos lentos liniją 
ir storumą.

SKRYNIOS

Skrynios ar kuparai, kur buvo sudedami kraičiai, stovėdavo pirmoje 
klėtyje pasieniais. Klėtys su prieklėčiu buvo potamsės, todėl skrynios, 
kuparai buvo dažomi ryškiom spalvom. Pačios seniausios skrynios buvo 
tapomos gėlėmis.

Kaimo baldus, ypač skrynias, kuparus, darydavo iš pušinių, o daž
niausiai iš eglinių lentų. Skrynią mokėjo padaryti kiekvienas nagingas 
vyras. Ją padarydavo brolis seseriai, bernelis savo sužadėtinei, todėl 
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tas seniausias klėties baldas būna įvairaus dydžio, formos ir įvairiai 
dekoruojamas. Skrynia nuo kitų panašių baldų skiriasi tuo, kad ji į apa
čią siaurėja — „žemyn nusklimpta", bet pasitaiko, nors labai retai, dėžės 
formos skrynių. Skrynia nuo kuparo skiriasi ne tik savo forma, bet ir 
dangčiu: jos viršus yra lygus kaip stalo paviršius, jis uždaromas pri
glaustai. Tačiau, kad skrynia gerai užsidarytų ir josios vidus nepridul
kėtų, prie skrynios dangčio iš priešakio ir šonų prideda 2—3 cm platumo 
briaunelę. Briaunelė iš viršaus dailiai sujungiama su dangčio paviršiumi, 
o jos kraštai nusileidžia žemyn, sandariai apkabindami skrynios sieneles.

Skrynios ilgis iš priešakio viršuje vidutiniškai 108 cm, apačioje — 
100 cm, šonai iš viršaus—68 cm, apačioje — 60 cm, aukštis — 70 cm.

Skrynių dalys sujungiamos capais. Capus darydavo skrynios šonuose, 
kad iš priešakio ne tiek būtų žymūs jų sujungimai. Skrynią sustačius, 
jos kertės sutvirtinamos medinėmis vinimis. Medinė vinis yra patva
resnė. Įkalta ji savo kampuotomis briaunomis stipriai įsipleišina į medžio 
plaušų tarpą ir gerai suriša sieneles. Skrynios apačia — dugnas yra pa
daromas dviem trim centimetrais didesnis už skrynios sieneles, todėl, 
dugną prikalus, iš šonų ir iš priešakio išsikiša briaunelė, kuri ne tik 
puošia baldą, bet ir suteikia skryniai patvarumo. Skrynios kojos gana 
įvairios formos, tačiau dažniausiai jos padaromos iš storos figūriniai iš
pjaustytos lentos. Neretai tokios kojos pagražintos išraižyta vingele. 
Iš šonų skrynios kojos būna iš vienos lentos, su dviejų kojų išpiovomis. 
Skrynios viduje, prie šoninės sienos, įtaisomas 10—15 cm platumo ir 
gilumo stalčiukas, vad. „prieskrinkėlis".

Padarytą skrynią ir dangtį nudažydavo viena kuria spalva. Seniausios 
skrynios — žalios spalvos, vėlyvesnės — žalsvai mėlynos. Kada skrynia 
nudžiūdavo, ją apkaustydavo geležies plokštėmis, padėtomis įstrižai arba 
išilginėmis juostomis. Briaunų apkaustymai iš abiejų pusių apkabindavo 
skrynios sieneles ir sutvirtindavo jos korpusą. Geležies plokštės skry
nių pakraščiuose būna dailiai iškarpytos dantukais ir iškapotos ažūrais, 
pro kuriuos šviečia skrynios fonas. Skrynios dangtį pritvirtindavo dviem 
vyriais, įdėdavo didelę vėžinę spyną — užraktą. Užrakto skylę taip pat 
dailiai apkaustydavo. Skrynios apkaustymai, kurie eina per skrynios 
vidurį, priešakyje ir užpakalyje užlenkiami į apačią: tuo būdu sutvirti
namas skrynios dugnas. Prie skrynios šonų pritvirtinamos geležinės, ne
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retai įvijai susuktos rankenos — skrynią nešant įsitverti. Apkaustymai 
nudažomi juoda spalva.

Apkaustytą skrynią papuošdavo įvairiais dviejų trijų spalvų orna
mentais. Seniausias skrynių ornamentas yra sudėstytas iš sukryžiuotų 
gėlių šakelių. Neretai gėlių puokštėse būna sutupdyti paukščiukai, daž
niausiai gaidžiai,— mat, gaidys reiškia tvirtą gaspadorystę,— bet pasi
taiko ir gandrų. Gaidžiai piešiami įvairiaspalviai, su didelėmis raudono
mis skiauterėmis ir pabarzdėmis. Centrinis raštas įstatomas į dviąsę 
vazelę —,,vazonėlį". Tapytos skrynios vadinamos „kvietkinėmis", „mar
gomis" skryniomis.

Skrynių priešakio ornamentas dažniausiai yra apkaustų suskaldytas 
į tris dalis. Centrinis ornamentas tada būna beveik du kartus platesnis 
negu šoniniai. Senesnių skrynių šoniniai ornamentai buvo skirtingi: vie
nas būdavo smulkaus rašto, kitas — stambesnio, jiedu skyrėsi ir savo 
forma bei gėlių motyvais. Vėliau dažytos skrynios ima laikytis rašto 
simetrijos: šoniniai ornamentai būna to paties rašto ir tų pačių spalvų.

Kupiškio apylinkėje seniausia skrynia pažymėta 1836 m. data, vėliau, 
jau nuo 1860 metų, imta daryti kuparai. Vienas iš žymiausių šios apy
linkės skrynių dirbėjų buvo Paketurių kaimo ūkininkas, karališkųjų že
mių baudžiauninkas Petrulis. Jo skrynia, daryta 1862 metais, pasižymi 
dailiu darbu ir yra patvari. Petrulis pats skrynias padarydavo, pats jas 
apkaustydavo, nudažydavo ir nutapydavo gėlėmis bei paukščiais. Matyt, 
to amato jis išmoko Pajuodupio dvare, kur baudžiauninko lažą atlikdavo 
staliaus darbu.

Nuo senų senovės motinos kraitinė skrynia atitekdavo vyresniajai 
dukteriai, o toji palikdavo ją savo vyresniajai dukteriai. Kupiškio apy
linkėje, kiek teko patirti, yra skrynių ir kuparų, atkeliavusių iš Šimonių, 
Salų, Skapiškio ir net Pandėlio apylinkių. Kartą paklausiau Petronytę 
Oną, 77 metų amžiaus, iš Svydenių kaimo, ar nenorėtų savo skrynios 
parduoti. Ji atsakė: ,,Ošiai ne ubagė, kad parduočia tokį brungų doiktų. 
Čia mon kaip mono namai. Kad ne mono motutas būtų, ir ošiai neturė- 
čia skrynios. To skrynia daug kėliovo. Mono motutas motuta iš Akme
nių Pilipoičia, mono motuta iš Maldiniškių, jinai nutekėjo į Svydenius, 
dabar ošiai jų atsivežiau Kupiškin. Tai mat, kiek to skrynia kėliovo."
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KUPARAI

Kuparas yra į dėžę panašus baldas, tačiau jo dangtis yra pusiau 
apvalus, išgaubtas, su plačiais pakraščiais. Jis užvožiamas apkabui, nes 
kuparo pakraštys ir jo dangtis yra išskaptuoti, todėl uždaromas jis užsi
vožia. Kuparai, taip pat kaip ir skrynios, daromi iš eglinių ir pušinių 
lentų. Seniau darytų kuparų apkaustymai yra dantyti, geležiniai. Vėly
vesnį kuparai apkaustyti paprasčiau, tik dangčio išgaubtos briaunos 
vienas pakraštys būna dantytas, „su falbonėliais". Kuparai, taip pat kaip 
ir skrynios, buvo dekoruojami gėlėmis su paukščiukais ir vadinami 
„kvietkiniais" kuparais. Byčių km. Plačenio, Rakučių km. Šlapelių kiemo 
ir kitų turtingesnių ūkininkų kuparai buvo tiek dideli, kad iš abiejų 
šonų buvo įtvirtinama po dvi rankenas. Tokį kuparą, prikrautą kraičių, 
keldavo keturi vyrai.

Kai kurių kuparų apatinėje dalyje įtaisydavo stalčių. Tokio kuparo 
dugnas būna dvigubas: po stalčiumi ir virš stalčiaus. Abiejuose stalčiaus 
šonuose būna tuštumos, kurios vadinamos „užužandomis”. Sakoma: „Ku
paras su stalčiumi ir užužandom." Kuparo stalčių ištraukus, į užužandas 
sudėdavo įvairius „niekoniekius": mezginėlius, siūlelius, sagutes, skudu
rėlius. Motina pasakydavo: „Mesk, dukryta, galan kuparo, užužandan.” 
Kupare, taip kaip ir skrynioje, įtaisydavo prieskrinkėlį, kuriame laiky
davo kaspinus, karolius, apyrankėles. Stalčiun sudėdavo šilkines ska
reles.

Kuparai, kurie buvo dekoruojami ne teptuku, bet trafaretiniu būdu, 
štampais, buvo vadinami „muštiniais". Jie buvo vadinami „margais ku
parais", nes jų smulkučiai raštai besikartodami visą baldą padaro margą 
kaip žydinčią pievą. Kupiškio apylinkėje muštiniai kuparai atsirado prieš 
1880 metus. Jie daromi lygios formos, maždaug 107 cm ilgio, 70 cm pločio 
ir 75 cm aukščio. Muštinio kuparo kojelės iš 6 cm aukščio kaladėlių, 
apkaustymas juodos skardos, iki 4 cm pločio. Kuparai dažomi daugiausia 
mėlyna ar vyšnine spalva, bet yra ir žalsvų, rečiau pasitaiko rudos 
spalvos.

Padarę kuparą, jį nudažo viena kuria spalva ir, dažams nudžiūvus, 
apkausto; apkaustymus nudažo juodai ir tik tada kuparą dekoruoja. Muš-
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tinio kuparo priekį ir dangtį išpuošia smulkučiais raštais, kartais pagra
žina ir jo šonus.

Kupiškio apylinkės muštinių kuparų dirbėjas Zovė Pranas, 73 metų 
amžiaus, iš Račiupėnų kaimo, 1948 metais pasakojo, kad jis dirbęs mušti
nius kuparus pardavimui. Dar seniau, kai būdavo kuparų paklausa, Zo
vė su darbininku į savaitę padarydavo ne daugiau trijų kuparų. Juos 
dailiai išdažęs ir išmarginęs, parduodavo turguje po 4 rublius sidabru 
už vieną kuparą. Sudėtingam raštui jis pasidarydavo iškarpas iš karto
no. Tokią iškarpą padėdavęs ant kuparo tinkamoj vietoj, per ją tep
tuku su dažais perbraukdavęs,— ir pagrindinis raštas padarytas. Dažams 
nudžiūvus, dėdavo kitą iškarpą ir dažydavo jau kita spalva. Tuo būdu 
nupiešdavo gėles. Atskiros muštinio kuparo rašto detalės — ratukai, la
peliai — buvo išmušamos štampais, kuriuos padarydavo iš žalios bul
vės arba griežčio. Įvairios vingelės ir apkaustymo apvedžiojimai buvo 
padaromi smailiu pagaliuku arba teptuku, gi maži taškučiai, kuriais ap
vedžiodavo pagrindinį raštą,— tiesiog pirštu: piršto galą padažo į dažus ir 
štampuoja.

Muštiniai kuparai buvo kai kur vadinami „baronkiniais", nes juose 
vežiodavo į jomarkus riestainius.

KOMODIŠKOS SKRYNIOS

XX a. pradžioje Kupiškio apylinkėje įėjo į madą skrynios-komodos, 
kitaip vadinamos „komodiškos skrynios". Jos buvo panašios į komodą, 
tačiau jų viršus būdavo kaip kuparų, su kraštais. Jų dangtis buvo lygus, 
todėl baldas ir vadinamas skrynia, o komodiška ji todėl, kad apačioje 
yra du ištraukiami stalčiai.

Tokios skrynios būdavo maždaug 110 cm ilgio, 70 cm pločio ir 90 cm 
aukščio. Komodiškos skrynios buvo dažomos gelsva spalva įvairiomis 
vingelėmis, vad. „uosiškai", arba taškais, vad. „kaštanavai". Iš šalių 
jos būna pagražintos tekintom kolonėlėm ir piaustytiniais medžio orna
mentais. Baldo centriniai filingai yra puošiami bareljefinio pobūdžio 
piaustytiniais ornamentais — emblemomis: sukryžiuotais raktais — jie 
reiškia turtą, gėlių ar rūtos šakele — skaistumą ir pan. Pagražinimai 
dažomi juoda ir auksine arba juoda ir sidabrine spalvomis.
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Stalius Žiaugra iš Puponių vienkiemio, Skapiškio parapijos, labai 
gražiai padarydavęs ir nudažydavęs komodiškas skrynias. Jis labai gerai 
mokėdavęs sutaisyti dažus, ypač auksinė spalva žėrėdavusi kaip tikras 
auksas. Kiti kaimo staliai prašydavo Žiaugrą juos pamokyti dažus su
taisyti, bet jis, nenorėdamas konkurencijos, niekam nerodė. Iš tokio, 
kuris nemokėjo auksinės spalvos dažų sutaisyti, juokdavosi, sakydami: 
„Jo paauksinimas kaip žirnienė tešla."

KOMODOS

Komodiškas skrynias pakeitė komodos — baldas, sudarytas iš ištrau
kiamų stalčių. Kiekvienas stalčius iš priešakio papuošiamas išgaubtais 
ir įgaubtais figūriniais filingais. Neretai filingai puošiami raižytiniu būdu 
lanksčių linijų ornamentais. Komodos ilgis maždaug 115 cm, plotis 57 cm, 
aukštis 110 cm.

Komodas ir kitus geresnius baldus mokėjo daryti tie staliai, kuriems 
kareiviavimo metu buvo tekę dirbti kariuomenės dirbtuvėse.

SEPA-INDAUJA

Indauja, kurioje laikomas tam kartui maistas — sviestas, sūris, ski
landžio gabalas, duona — stovėdavo priemenėje. Tokios indaujos seniau 
būdavo nudažomos žaliai mėlyna ir vyšnine spalva, o durys išpuošiamos 
dviejų trijų spalvų tapytomis gėlėmis. Tokių spintų Kupiškio apylinkėje 
dar yra. Tačiau jau XX a. pradžioje spintas-indaujas ėmė dažyti gelsva 
spalva, „uosiškai", ir nemaža „kvietkinių” spintų tada perdažė „nauja
madiškai".

Spintos rūbams ir seklyčios suolai su atkaltėmis maždaug nuo 
1895 metų taip pat buvo dažomi „uosiškai". Jau tada pasitaikydavo 
seklyčios suolų su medine atkalte ir minkšta medžiaga aptraukta sėdyne. 
Tokius suolus padarydavo jau 1880 metais Kupiškyje gyvenęs stalius 
Tučias.
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KAIMO KALVIAI

Prieš penkiasdešimt metų beveik kiekviename kaime buvo kalvė, 
o didesniuose, iki keturių dešimčių kiemų, kaimuose — net dvi kalvės. 
Jos būdavo kaimo galuose, kad pravažiuojantis galėtų be vargo jas. 
surasti ir kad iš kalvės iššokusi žiežirba negrėstų visam kaimui gaisru.

Kalviai būdavo stiprūs tvirti vyrai. Kalvystės amato jie išmokdavo 
iš kitų kalvių ir tada pasistatydavo kalves ant savo žemės arba išsinuo
modavo kalvę kitur. Kalvio amato mokėsi grytelninkų, sklypininkų sū
nūs, kurie iš savo žemės nepragyvendavo, o bernauti pas svetimus ne
norėjo. Tačiau neretai ir valakininkas, nenorėdamas draskyti valako, 
žemę užrašydavo vyresniajam sūnui, o kitus išleisdavo į žmones amato, 
kad ir kalvystės, mokytis.

Kalviai dirbdavo įvairius žemės ūkio padargus. Kaimo žmonės buvo 
įsitikinę, kad tik savas žmogus, savas kalvis nukals iš geros geležies 
ir gerą įrankį — toks bus patvarus. Todėl kaimo kalviai kaldavo nora
gus, dalgius, kirvius, piūklus, dirbdavo pasagas, apkaustydavo važius, 
brikelius, nukaldavo antkapiams kryžius. Kalviai suliedindavo dalgių 
nulūžusias kojeles, o iš nulūžusių dalgių padarydavo gerus aštrius peilius.

Daugiausia darbo kalviai turėdavo pavasarį, kai reikėdavo skubiai 
pataisyti senus padargus ir pagaminti naujus. Geležį pirkdavo Kupiškio 
miestelyje, geležies krautuvėje, patys užsakytojai, tik pasiklausdavo 
kalvį, kokios geležies ir kiek reikia.

Pajuodupio dvaro kalvis buvo Paketurių karališkojo kaimo valaki
ninkas Saplys. Jis buvęs aukšto ūgio, petingas vyras; kalvio amatą gerai 
mokėjęs (išmokęs pats per save) ir buvęs teisingas žmogus. Saplys, bū
damas valakininkas, laiku atbūdavo dvarui lažą kalvio darbu ir nesi- 
duodavo vaitui skriaudžiamas.

Kartą jis su savo kaimynu sutarė ginti kaimo reikalus. Jie nutarė 
nukeliauti į Varšuvą, pas dvaro poną kung. Cartoriskį, ir apskųsti vaitą, 
kuris įvairias blogybes darąs.

Abu kaimynai ėmė ruoštis į kelionę. Susitaisė apavą, prisidėjo pilną 
tarbą mėsos ir vis tarėsi, kaip kunigaikščiui viską išdėstys. Taip jiems 
kelionėn besiruošiant, šmakšt žinia — ,,visi žmonės nuo baudžiavos pa
leidžiami". Tada visi apsidžiaugė, ir kalvis Saplys į Varšuvą nebekeliavo.
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KALVĖS ĮRENGIMAS

Kalvės būdavo 30 m2 dydžio, pastatytos iš sienojų: nupirkdavo kalvis 
kur nors seną klėtelę, parsiveždavo į savo žemę ir pasistatydavo kalvę. 
Rečiau pasitaikydavo lentinių sienų ar plūktų iš molio kalvių. Kalvių 
stogai būdavo iš lentų, kad ne taip greit užsidegtų. Kalvės durys plačios, 
pusantro metro platumo, kad pro jas laisvai galima būtų įtraukti didelį 
pataisyti atvežtą daiktą. Be to, kalvės durys dirbant būna praviros, kad 
į vidų įeitų šviesa, nes langų ten nėra.

Žaizdras įtaisomas kalvės gilumoje, jis sukraunamas iš plytų, kaip 
krosnelė. Į žaizdrą kalvis įpila akmens anglių; kai jos įkaista, ant jų 
deda geležį, įkaitina iki raudonumo — „suvirina" — ir kūjo pagalba su
teikia jai reikiamą formą.

Seniau kalviai akmens anglies negaudavo, tada pasigamindavo ąžuolo, 
beržo, juodalksnio — kieto medžio — anglių. Kad medžio anglys būtų 
kaitrios, jas ne visai išdegindavo, persijodavo per sietą, kad nepaliktų 
pelenų ir smulkių anglių, tada padėdavo vartojimui.

Dumplės kalvėje yra didelės, pailgos formos; jų ilgis iki pusantro 
metro, o plačiojo galo skersmuo siekia 70 cm. Dumplės kaip bučius į galą 
siaurėja, tačiau yra paplokščios formos. Jos sustatytos iš keliolikos laz
delių ir iš viršaus aptrauktos galvijo oda. Oda iš šonų ir iš viršaus su
siūta ir tarp lazdelių susilanksto kaip armonika. Dumplių smailusis ga
las baigiasi metaliniu vamzdeliu. Jas prie žaizdro įtaiso gulsčiai, 
smailiuoju galu į žaizdrą, o prie plačiojo galo pritaiso lingę. Lingė, ran
ka spaudžiama žemyn, pučia orą į žaizdrą, ir tada žaizdre įsiliepsnoja 
anglys.

Priekalas yra geležinis pastovas. Jo ilgis iki 75 cm ir plotis — iki 
35 cm. Priekalo paviršių dengia bent dviejų centimetrų storumo plieno 
plokštė. Plienas nebijo karščio ir nenudyla. Priekalas kainuodavo iki 
120 litų.

Kūjis. Kalvis turi bent penkis kūjus. Sunkiausias kūjis — penkių ki
logramų, lengviausias — vieno kilogramo svorio. Kalvis, įkaitinęs ge
ležį, kūju ją išplečia, tada sakoma: „Geležis išplėsta", o jei geležis su
plojama į storesnį gabalą, sakoma: „Geležis sutraukta."
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Replės. Įkaitintą geležį iš žaizdro kalvis išima replėmis. Kalvėje yra 
bent kelios replės. Dideliam geležies gabalui išlaikyti imamos didelės 
replės, mažesniam — mažesnės. Kai norima geležiai priduoti apvalią 
formą, tada ji laikoma apvaliomis su įdubimu replėmis.

Grąžtas. Įvairius padargus darant, geležyje reikia išgręžti skyles, 
pvz., noragui. Tam reikalui vartojamas grąžtas, kuris kitaip vadinamas 
„bormašina".

„Gruntauninkas" yra įrankis, su kuriuo padaromi sraigtai (šriube- 
liai). Be jo prie geležies darbų negalima apsieiti.

KALVIO APSIVILKIMAS

Kalvio kasdieniniai drabužiai prie darbo pajuosta, sugrumba, įgauna 
specifinį kvapą. Kad apsaugotų drabužius nuo įkaitintos geležies ir 
anglių dulkių, kalvis prisijuosia prijuostę, pasiūtą iš pakulinio audeklo, 
kurią raišteliu užsikabina už kaklo ir susiriša už nugaros. Tikri kalviai — 
amatininkai įsigydavo odines prijuostes, bet būdavo ir tokių kaimo 
kalvių, kurie vietoj prijuostės prisirišdavo su virvute paprastą paku
linį maišą.

Dirbdami kalviai mūvėdavo kepurėmis, kad galva nepridulkėtų ir 
plaukai nenusviltų. Kalvis dažniausiai avėdavo klumpėmis — medpa- 
džiais, kad anglis ar įkaitinta geležis nenusvilintų kojų.

Šeštadienį kalviai, anksčiau baigę darbą, eidavo pirtin.

ARKLIŲ KAUSTYMAS

Arklių kaustymo darbas reikalauja didelio atidumo. Kalvis turi ge
rai nusimanyti, kokio dydžio pasaga tinka vienam ar kitam arkliui, 
kokios ji turi būti formos. Arklių kanopos būna nevienodo dydžio ir 
formos, pasitaiko arklių su pilnapadėmis kanopomis. Tokiems arkliams 
pasagą kalvis turi iš vidaus „išbruktavoti"—padaryti įdubą, kad ji ne
siektų nago gyvonio.
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Kaimo kalviai Kupiškio krautuvėje nusipirkdavo šešių — aštuonių 
metrų ilgio, nuo vieno iki pusantro colio storio geležies štangą ir pa
darydavo iš jos tokio dydžio pasagų, kokios daugiausia eidavo, nuo 
16-kos iki 8 cm pusračio: septinto, aštunto ar devinto numerio.

Kalvis nukerta nuo geležies štangos įvairių pasagų dydžio gabalus. 
Įkaitinęs žaizdre vieną gabalą, jis su kūjo pagalba ant priekalo vieną 
ir kitą galą nutempia ir abu galus tuoj užlenkia. Tuo būdu padaromi 
pasagos galų grifai. Tada iš abiejų galų į pasagos vidų iškertama po 
griovelį ir juose padaroma po penkias ar keturias skylutes uknoliams 
prakišti. Dabar kalvis vėl įkaitina geležį, sulenkia per vidurį pasagos 
puslankį ir pasiruošia jos viduryje pritvirtinti priešakinį pasagos grifą. 
Grifas būna jau įkaitintas, jį replėmis čiumpa, padeda pasagos centran 
ir bent tris kartus šeria kūju: tuo būdu grifas pritvirtinamas, „prišvei- 
cuojamas". Paskui pasagą pritaiko prie arklio nagos ir kausto.

Pasagas prie kanopos prikaldavo fabriko darbo uknoliais, kuriuos 
pirkdavo krautuvėje — jų neapsimokėjo patiems daryti. Uknoliai būna 
didesni ir mažesni — pagal pasagos dydį.

Arklį kausto dviese: savininkas arklį pririša, palaiko ant pastovo 
sulenktą koją, o kalvis derina pasagą ir uknoliais prikala ją prie nagos. 
Kada arklį kausto žiemai, tai, kad pasagos neslydinėtų, jų vidurinį grifą 
ant priekalo iš šonų pasmailina. Arklius daugiausia kaustydavo žiemą 
per polaidį — kada paleidžia, o paskui vėl pašąla. Tada būna taip slidu, 
kad su blogai pakaustytu arkliu arba su nudilusiom senom pasagom ne
pavažiuosi — arklys slysta, krinta.

KALVIO ATLYGINIMAS

Už darbą kalviui dažniausiai mokėdavo natūra. Kaimo žmogus steng
davosi jam atsilyginti grūdais, bulvėmis, atveždavo malkų, gerų kaitrių 
anglių, apardavo kalvio lauką ir panašiai pasitarnaudavo. Būdavo, žino
ma, ir tokių, kurie pažadėdavo kalviui už jo darbą atlyginti, bet paža
do netesėdavo. Kaime kalviai buvo visų gerbiami. Kalvį visuomet kvies
davo į vakaruškas, į pokylį, kur šeimininkas jį gerai pavaišindavo.

Artimi kaimynai kalviui nemokėdavo, o pavaišindavo degtine, atsi
nešdavo gėrimo. Kalviui būtų geriau, kad jam už darbą pinigais mo- 
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ketų, o ir kaimynui atsieitų pigiau, bet anas sakydavo: „Jau tokia tvar
ka— kalvį reikia vaisinti, be to, ir pats išgeri.'' Kai gydytojai vienam 
kalviui griežtai užgynė gerti, tada jau visi, sužinoję tai, jam už darbą 
mokėdavo pinigais.

PASAKOJIMAS APIE KALVĮ

Seniai seniai žemėje gyveno kalvis. Jis visas dienas kaldavo ir nie
kuo nesiskųsdavo. Ponas dievas su šv. Petru, vaikščiodami po žemę, užėjo 
pas tą kalvį ir pasiprašė nakvynės. Kalvis pakeleivius priėmė, paval
gydino, paguldė. Iš ryto dievas kalviui sako: „Prašyk ko nori." O kalvis 
atsako: „Kad man nieko nereikia." Tada šv. Petras jam pašnibždom 
sako: „Prašyk dangaus." Kalvis atsako: „Kurgi aš dėsiu tokį didelį dan
gų?" Šv. Petras vėl kalviui sako: „Prašyk dangaus." Tas vėl ginasi: 
„Kurgi aš dėsiu tokį didelį dangų?"

Dievas nusišypsojo ir sako: „Tu žmogus geras, ir aš tave noriu ap
dovanoti. Prašyk trijų dalykų." Kalvis pagalvojo, pagalvojo ir sako: 
„Pro galą mano gryčios eina kelias, ten nuolatos zuja žmonės ir vel
niai. Ten pat auga sena obelis. Aš norėčiau, kad tas, kuris į obelį 
įlips, nebeišliptų." — „Gerai, tegul taip būna", — tarė dievas. „Ir dar 
aš prašyčiau, — sako toliau kalvis,— mano kalvėje ant priekalo krašto 
yra kapeika, kas panorės tą kapeiką paimti, kad pirštai priliptų ir ne
begalėtų atsitraukti." — „Gerai, tegul taip būna,— tarė dievas.— Ir ko 
dar norėtum?" Kalvis tarė: „Norėčiau, kad tik man leidus galėtų išlipti 
iš obels ir pasitraukti nuo pinigo." — „Gerai, tegul taip būna." Tada 
pakeleiviai atsisveikino ir išėjo.

Netrukus pas kalvį atėjo stora, riebi giltinė su dalgiu ant peties ir 
sako kalviui: „Einam". Kalvis nenori su giltine eiti, jis dar gyventi nori 
ir sako giltinei: „Aš tuoj pasiruošiu, o tu nueik į mano obelaitę, pri- 
skink obuolių kelionėn." Giltinė įsilipo obelin, prisiskynė obuolių, nori 
iš medžio išlipti ir nebegali. Suprato, kad pakliuvo į spąstus. Sėdi dieną, 
sėdi kitą, sėdi metus, sėdi antrus, o išlipti negali. Ilgai ilgai sėdi 
giltinė obelaitėje. Ji išdžiūvo, vieni kaulai beliko, o kalvis vis jos ne
paleidžia. ..
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Nuo to karto, kai giltinė iš medžio nebegalėjo išlipti, žmonės ne
mirė. Senukai, nepagydomi ligoniai kankinosi žemėje, prašė mirties 
ir gyveno. Kalvis išgirdo, kad žmonės žemėje dejuoja, laukia mirties, 
ir paleido giltinę iš obels. Barškėdama kaulais, su dalgiu ant peties, 
giltinė šmėkštelėjo pro kalvę ir skubiai nuėjo, kad jau niekad čia ne
begrįžtų. Kalvis pasiliko vienas.

Nespėjo giltinė pasišalinti, atėjo velnias ir vadina kalvį kartu su 
juo eiti. Kalvis jam sako: „Nueik į kalvę, ant priekalo yra kapeika, 
paimk ją, kelionėje bus reikalinga.” Velnias greit nubėgo į kalvę, kapt 
už kapeikos, ir prilipo pirštai. Traukia šiaip, traukia kitaip ir nebegali 
nutraukti. Suprato velnias, kad yra apgautas, o čia ir kalvis atėjo. 
„Dabar abu dirbsiVa”,— sako kalvis velniui ir ėmė įkaitintą geležį kalti. 
Su savo didžiuoju kūju kartą duoda į geležį, kitą kartą velniui, taip 
kala ir kala. Velnias cypia, raitosi, rėkia, prašo paleisti... Kalvis ir 
klausyti nenori. Daug metų kalvis geležį kalė — vienas kūjo smūgis į 
įkaitintą geležį, kitas — velniui. Pagaliau atsibodo kalviui šitaip kalti, 
ir jis paleido velnią. Tas iš kalvės viesulu pasikėlė ir stačiai į pragarą 
nugarmėjo. Kalvis ir vėl vienas gyvena: giltinė pas jį nebeužeina, vel
niai nebelanko. Nuobodu pasidarė ant svieto gyventi, ir kalvis nutarė 
iškeliauti. Jis pasiėmė savo didįjį kūjį, užsimetė ant peties ir išėjo. Ėjo 
ėjo, ėjo ėjo ir priėjo pragaro vartus. Patukseno. Tuoj subėgo velniai pa
žiūrėti, kas čia beldžiasi. Staiga vienas velnias suriko: „Ai, ai, bėkim, 
bėkim, čia kalvis!” Velniai tuoj užtrenkė duris ir staugdami, cypdami 
strimgalviais pasileido bėgti. Pastovėjo, pastovėjo kalvis prie pragaro 
vartų. Nėr kas daryti. Nukėlė nuo peties savo didįjį kūjį, kad gi trenks 
į pragaro vartus, net visi velniai į patį pragaro dugną nugarmėjo. Kal
vis vėl užsimetė kūjį ant peties ir nuėjo.

Ėjo ėjo, ėjo ėjo kalvis ir priėjo dangaus vartus. Prie dangaus vartų 
stovi šv. Petras ir, dangaus vartus pravėręs, įleidžia dūšeles. Iš dangaus 
sklinda nepaprasta šviesa, girdėti angelų giesmės. Priėjo ir kalvis. Pa
matęs kalvį, šv. Petras sako: „Eik, eik nuo dangaus vartų. Anundai tu 
dangaus atsižadėjai.” Tačiau kalvis nori į dangų eiti, ir gana. Pasitrau
kia į šalį ir lūkuriuoja. Kai tik šv. Petras pravėrė dangaus vartus, no
rėdamas naujas dūšeles įleisti, kalvis tik švyst ir įmetė savo kūjį į 
dangų. Tada, šaukdamas: „Kur mano kūjis, ten ir aš! Kur mano kūjis, 
ten ir aš!” — įsigrūdo į dangų. Taip kalvis ir pasiliko danguje.



USTOVAI IR PIEMENYS





KAIMO GYVULIŲ BANDA IR GANYKLOS

Seniau viso kaimo žemė buvo vienoje vietoje, taip pat ir ganyklos. 
Viso kaimo gyvuliai ganėsi kartu: galvijai su avelėm vienoje bandoje, 
kiaulės — kitoje, arkliai vėl kitur ganėsi — arklių ganykloje. Kadangi 
kiaulės, beknaisiodamos snukiais, išgadindavo žemės paviršių, tai jas 
daugiausia ganydavo pūdyme, į geras ganyklas jų neleisdavo. Viso kai
mo žąsys ganėsi krūvoje, viename pulke. Kaime gyvulių laikydavo 
daug, kad mėšlo primintų; prieš penkiasdešimt metų mineralinių trąšų 
niekas nevartojo.

Kupiškio apylinkėje vidutinis kaimo dydis buvo 15 valakų, jame 
gyveno 15 ūkininkų valakininkų, todėl susidarydavo nemaža gyvulių 
banda.

Kaime gyvenantieji desincinininkai ir grytelninkai prie bendros ban
dos ganė savo karvę ar ožką, avytę, paršelį ir žąsį. Kiek gyvulių kas 
turėjo, tiek ir ganė bendroje ganykloje.

Tokiai aibei gyvulių sužiūrėti ir ganyti reikėjo sumanaus vadovo. 
Tam darbui buvo samdomas suaugęs žmogus, vadinamas „ustovu". Jam 
į padėjėjus kiekvienas valstietis duodavo piemenį nuo 7 iki 12 metų 
amžiaus; tatai buvo berniukai ir mergytės, kurie visą dieną sekiojo pas
kui bandą ir saugojo, kad gyvuliai neįsisuktų į pasėlius ir nepadarytų 
žalos. Piemuo būdavo valstiečio vaikas, „saviškis piemuo”, arba sam
domas, tada jis buvo vadinamas „samdytas piemuo”. Sakydavo: „Mūsų 
piemuo — saviškis, Sanvaičio kiemo piemuo — samdytas/'

Račiupėnų, Kikonių ir kiti to krašto kaimai ustovą vadindavo stovu.
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Apie Pušalotus ustovą vadindavo viršininku. Ten piemenys savo „vir
šininką" — ustovą apdainuodavo taip:

Viršininks, širšininks
Vyžų važinėja, 
Duonos prašinėja. 
Viršininks, širšininks 
Duonos negavo, 
Sūdo paragavo.

Ustovo žinioje buvo visi kaimo gyvuliai. Jis buvo už juos atsakin
gas, jeigu kas blogo jiems atsitiktų beganant. Jo žinioje taip pat buvo 
visi vaikai — piemenys. Jis paskirdavo, kuriam kurią bandą ir kur ga
nyti. Mat, karvių banda su bulium ir telyčiom ganėsi vienoj krūvoj. 
Prie jų ganėsi ir avys, jei buvo ganoma ne miške, nes ten jos mede
lius nugraužtų; kai bandą ganydavo miške, avis atskirdavo ir ganyda
vo kitur. Kaimo kiaulės ganėsi atskirai, žąsų pulkai taip pat atskirai.

Vidutiniško dydžio kaimo ustovas turėdavo savo žinioje per 300 gy
vulių: karvių, avių, kiaulių; apie 700 žąsų su žąsiukais ir apie 30 arklių.

USTOVAS

Dažniausiai ustovas būdavo pagyvenęs žmogus, „išėjęs iš sveikatos", 
nebegalįs dirbti sunkių žemės ūkio darbų. Ne bet koks senis tikdavo 
į ustovus. Tai dažniausiai būdavo saviti, gana originalūs žmonės. Ne bet 
kas galėtų per ištisas savaites išbūti su vaikais-piemenimis, juos suval
dyti, kartais pažaisti, jiems pasakų pasekti.

Ne kartą būdavo taip, kad savame kaime negaudavo ustovo nusi
samdyti, tekdavo jo ieškoti net kelintoje parapijoje.

Ustovą samdydavo viso kaimo ūkininkai-gaspadoriai prieš šv. Jurgį 
(balandžio mėn. 23 d.). Ganiavos reikalais jie dažniausiai susirinkdavo 
pas seniūną ar dešimtkiemį. Paketurių kaimo vyrai to reikalo aptarti 
susirinkdavo karčiamoje, kuri buvo jų kaimo gale; sumesdavo po 5 ka
peikas degtinei — „velnio ašarėlėm"—nusipirkti ir gurkšnodami sutar
davo, kokį ustovą samdytis.
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Gana dažnai atsitikdavo, kad pereitų metų ustovas kaimui patikda
vo: buvo „nezirzus", gero būdo, gyvulius gerai „paganydavo", tai tą 
ustovą ir nutardavo vėl samdytis. Tada vienam to kaimo ūkininkui pa
vesdavo susitarti su ustovu. Toks, nuėjęs pas ustovą, kalbindavo jį: 
„Tai ką, Jonuk, ar šįmet pas mus ganysi?" Anas atsakydavo: „Na tai rei
kės. Kam čia kitur ieškoti."

Tuo būdu ir susitardavo. Būdavo tokių seniokų, kurie viename kaime 
išustovaudavo per 20 metų. Toks priprasdavo prie to kaimo žmonių, 
prie aplinkos, prie ganyklų.

Ustovai, ilgą amžių ustovaudami, pajuokiamai sau raliuodavo:

Ralio, ralio pradžioj, 
Ralio, ralio pabaigoj!

Ustovo darbas buvo labai svarbus visam kaimui. Ustovas prižiūrė
davo viso kaimo galvijų bandą, paskirdavo piemenis, kurie kurią bandą 
ganydavo ir kuriomis dienomis. Mat, valakininko piemuo kas dieną ga
nydavo, gi pusvalakio — tik per dieną, trečdalininko piemuo — kas tre
čią dieną. Vieni piemenys ganydavo karves ir avis kartu su ustovu, 
kiti — kiaules, treti — žąsis. Ustovas turėjo žiūrėti, kad piemenys visus 
gyvulius lygiai gerai ganytų, be reikalo jų nevaikytų, per skaudžiai bo
tagu nešertų, gyvulio nesužalotų, o taip pat, kad nebūtų rodoma vieno 
kokio kiemo galvijam ypatinga simpatija.

Pavasarį kaimo vyrai susirinkdavo su ustovu tartis dėl ganymo tvar
kos. Vienais metais nustatydavo, kad valakininkas kas dieną piemenį 
stato, pusvalakis — kas antrą dieną... Kitais metais vyrai sutaria, kad 
piemenys statomi pagal galvijų skaičių: kas daugiau karvių laiko, tas 
ir piemenį stato dažniau. Visa tai ustovas turėjo sutvarkyti, surikiuoti. 
Grytelninkai piemenio visai nestatydavo, nes jie neturėjo savo ganyk
lų. Jie už ganiavą mokėjo kaimui pinigais. Tas jų mokestis buvo va
dinamas „galvijopinigiais".

Guciūnų ustovas. Labai senas buvo Guciūnų šimtakiemis, 40 valakų 
kaimas. Kaime gyveno valakininkai, pusvalakiai, trečdalininkai ir kiti. 
Iš viso kaime buvo šimtas kiemų, todėl jis ir buvo vadinamas šimta- 
kiemiu. Tame kaime tas pats ustovas ustovavo ištisai keturiasdešimt 
metų. Per visus tuos metus jis nė sykio nesusipyko su to kaimo šeimi
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ninkėmis: visom buvo geras, visom įtaikė. Užtat ir kaimo šeimininkės 
ustovą mylėjo ir gerbė už jo sąžiningą darbą.

Laikui bėgant, Guciūnų kaimo ustovas paseno ir, gilios senatvės su
laukęs, pasimirė. Žmonės pasakoja: „Kadangi žemėje jis savo pareigą 
atliko gerai ir sąžiningai, tai po mirties eina prie dangaus vartų. Priėjęs 
mato: prie dangaus vartų stovi šv. Petras. Prisiartino prie jo ir sako: 
„Esu Guciūnų ustovas, noriu į dangų." O šv. Petras ustovo į dangų ne
leidžia. Nustebo ustovas, mąsto: „Per ištisus 40 metų viename kaime 
išustovavau, nė su viena šeimininke nesusipykau nei susibariau, visom 
įtaikiau, tai kaipgi čia į dangų neįleidžia..

Eina ustovas pas poną dievą teisybės ieškoti. Nuėjo ir apskundė 
šv. Petrą. Ponas dievas klauso klauso ustovo pasakojimo apie jo didžiai 
painų ir sunkų ustovavimo darbą ir mato, kad jis vertas dangaus ka
ralystės. Pasišaukė dievas šv. Petrą, išbarė jį, kam tokio sąžiningo ir 
doro vyro neįleido į dangų, ir... atėmė iš jo dangaus karalystės rak
tus. Nuo to karto, kai šv. Petras nenorėjo į dangų įleisti Guciūnų usto
vo, jis dangaus karalystės raktų jau nebeturi."

Ustovo trimitas. Kiekvienas ustovas, ganydamas bandą, prie savęs 
turėdavo trimitą, vadinamą „triūbą" arba „dūdą". Trimitai būdavo įvai
rūs: vieni — mediniai, apsukti tošimi, kiti metaliniai, padaryti iš skardos 
ar kitos medžiagos. Savo trimitą ustovas perrišdavo iš abiejų galų vir
vute ir, permetęs per petį, nešiodavo už nugaros.

Medinis ustovo trimitas yra daromas iš kieto medžio, dažniausiai iš 
šaltekšnio, tada jo balsais skardus.

4 ar 6 cm skersmens šaltekšnio medis nukertamas ir iš jo liemens 
išplaunamas trimitui reikalingo ilgio stuobrelis, maždaug 70 cm (iki 
110 cm). Vienas stuobrelio galas yra storesnis — tatai trimito rezonanso 
anga, kitas plonesnis — tatai trimito pūtimo galas. Nuo stuobrelio nu
imama, nuskutama viršutinė žievelė, tada jis perskeliamas išilgai į dvi 
lygias dalis. Perskeltas dalis iš vidaus dailiai išskaptuoja, išlygina, išglais- 
to. Abi paruoštas trimito dalis — puseles suglaudžia, suriša ir, pradedant 
nuo drūtgalio, iš viršaus stipriai stipriai apsuka beržo ar liepos tošimi. 
Prie galo tošies juostelę nupjauna ir jos galą užtaiso, kad neatsisuktų. 
Trimito pučiamąjį galą užkiša mediniu kamščiu ir jo centre išdegina 
1 ar 1,5 cm skersmens skylutę. Pro tą skylutę pučiant ir išgaunamas 
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garsas. Kai trimito galas jau užkištas kamščiu, ant jo uždedama macin- 
zinė ringelė, bent 1,5—2 cm platumo, ir pritvirtinama prie trimito vinele.

Vos švintant ustovas, būdavo, eina per kaimą ir trimituoja: tai yra 
ženklas, kad piemenys keltųsi ir šeimininkės iš tvartų išvarytų galvijus. 
Palūkėjus ustovas dar kartą trimituoja ir iš kaimo galo gena bandą ga
nyklų link. Tada šeimininkės skuba prie genamos bandos „priduoti" 
savo galvijus. Kuri nesuspėja, ustovas nelaukia: galvijai nestabdomi, 
nes galėtų susibadyti. Tokia šeimininkė pati turi savo galvijus nuginti 
į ganyklas.

Ganyklose apie dešimtą valandą ryto ustovas trimituoja „rytelio". 
Piemenys, išgirdę trimito balsą, gena galvijus į stovijėlį, kur jie atrajo
dami sugula ir ilsisi.

Kai vienas ar kitas galvijas iš bandos paklysdavo, jo ieškoti ustovas 
pasiųsdavo piemenį, o pats protarpiais trimituodavo, duodamas ženklą, 
kur yra banda. Piemuo, trimito balso klausydamas, parvarydavo pakly
dusį galviją prie bandos.

Pagal reikalą ustovas kaskart vis kitaip trimituodavo: iš pat ryto, 
kai „keldavo piemenis",— vienaip, „rytelio"—kitaip, paklydusio gyvu
lio beieškant — vėl kitaip. Ustovas su piemenimis iš anksto sutardavo, 
ką reiškia, kai jis vienaip ar kitaip trimituoja, ir tie tuoj žinodavo, kas 
reikią daryti, kai jis trimituoja tęsiamai, kai su tam tikrais tarpais ir kai 
trimituoja „balsą mainydamas."

Jei kuri šeimininkė ustovui prastai valgyti duodavo ar jis šiaip ko 
papykdavo, tada rytą, žiūrėk, prie to kiemo sustojęs, „triūbija" tol, kol 
visi susikelia ar pati šeimininkė su žarstikliu jį nuvaro. Tatai būdavo 
daroma pusiau juokais, ir šeimininkė ateityje stengdavosi ustovui įtikti.

PIEMENYS

Piemenis samdydavo per užgavas, kovo pradžioje. Piemenauti eida
vo grytelninkų, miestelio darbininkų vaikai. Eidavo piemenauti ir treč- 
dalininkų, ketvirčių ūkininkų vaikai, kai namuose jie buvo keli tokio 
amžiaus: vienas pasilikdavo piemeniu namie, kitus išleisdavo pas sve
timus.
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Neretai samdomas piemuo, šeimininkų skriaudžiamas, pabėgdavo 
namo. Piemeniui pabėgus, kitą pasamdyti šeimininkui nebuvo leng
va, nes visi samdiniai jau būdavo parsisamdę. Be to, pačiam šeiminin
kui buvo nebegražu, kaimynai sakydavo: „Pas jį net piemuo nepabū- 
va." Kad taip neatsitiktų, kai kas griebdavosi burtų. Pasakojama, kad 
kai kur šeimininkas, pasisamdęs piemenį ir parsivežęs jį namo, pats nu
plaudavo jam kojas, o tą vandenį papildavo po pečeliu: kad piemuo lai
kytųsi prie šitų namų ir nepabėgtų.

Pasamdytas piemuo, kol neganė, padėdavo šeimininkei ruoštis na
muose arba šeimininkui liuobtis. Ganyti pradėdavo gegužės pradžioje; 
tada piemuo ištisas dienas išbūdavo ganyklose ir namo pareidavo tik 
vakare. Sugrįžęs iš ganyklų, jis padėdavo šeimininkei bulvių paskusti, 
žabų ar malkų parnešdavo ir kitą darbą atlikdavo. Nustodavo ganyti 
lapkričio pradžioje; tada piemenėlis, visas dienas namie būdamas, pa
dėdavo šeimininkams ruoštis, gi vakare su visa šeimyna plunksnas plė
šydavo. Piemenėlių metų pabaiga skaitydavosi Mikalojaus diena — 
gruodžio mėn. 6 d., bet dažniausiai šeimininkai piemenį užlaikydavo iki 
pat kalėdų (gruodžio mėn. 25—26 d.).

Piemens botagas. Būtinas piemenėlio įrankis yra botagas. Ragindamas 
gyvulius, piemenėlis pliaukši juo ore, šeria per žemę, o kartais kokiai 
papaikėlei karvei užkerta per šonus. Gyvulėliams botagu šerti ustovas 
drausdavo, už tai piemenėliai gaudavo barti.

Piemenėlis, miklindamas ranką, botagu šmaukščiodamas, švilpinda
vo orą, šerdavo per krūmus, per smilgas... Jis tik prabėgom pastebė
davo, kaip nuo krūmų nubyra švelnūs rasoti lapeliai, kaip gula pakirs
tos smilgos. Piemenėlis pasišokėdamas smagiai dainuodavo:

Do čiuta, do čiutala!
Ko ne vietoj, obuolala, 
Saly kelio augai!
Vis tin eina piemenėliai, 
Vis tau šeria botagėliu. 
Do čiuta, do čiutala!

Berniukai piemenėliai botagus patys sa« nusivydavo, gerus botko
čius pasidarydavo ir savo botagą saugodavo. Botkočius darydavo iš laz-
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dyno, alksnio, tačiau geriausias botkotis iš ėglio (verbos) medelio. Ėglio 
botagas lengvutis, lankstus ir nelūžta. Botkotis viename gale yra plo
nesnis, kitame storesnis. Plonesniame jo gale užrišama botago virvu
tė — botagas. Kad botago virvutė laikytųsi, nenuslystų, tame botkočio 
gale įpiaunamas griovelytis ir toj vietoj užrišamas botago virvutės po- 
naralas.

Botagą vydavo iš linų ar kanapių pluošto. Tam reikalui iš šeiminin
kės piemenėliai išprašydavo geresnių linų, nes botagas, nuvytas iš ge
rai iššukuotų linų, būna labai šmaikštus: toks net švilpdamas šerdavo. 
Botagui virvutę nuvyti pamokydavo vyresnieji. Iš pradžių iš linų pluoš
to nuveja tris plonas virvutes. Jas sudeda krūvon, galus sulygina ir 
užriša mazgelį, kad neatsisuktų: tatai yra botago galas. Šitą galą užka
bina už vąšo sienoje ir suka iš trijų virvučių patį botagą. Kada virvutė 
gerai jau susukta, tada jos galą, kuris bus ponaralas, ypatingu būdu 
užsuka, kad pats botagas ant botkočio gerai laikytųsi ir šeriant neužsi
suktų

Ponaralo užnėrimai pagal išvaizdą būna vadinami „bačkėla", „bita- 
la" ir kitaip. Baigiamo sukti botago virvutės galą kelis kartus vis už- 
neriant už jau nuvytos virvutės, gaunamas išvien apskritas, storas po
naralas, panašus į bačkelę. Kelis kartus iš eilės užneriant virvutės galą, 
paskui paliekant tarpelį ir vėl kelis kartus iš eilės užneriant virvutės 
galą — gaunamas ponaralas, vadinamas „bitala": per vidurį jis būna 
kaip bitė įsmaugtas.

Mergaitės ganydavo su vytinėm ir jų nesaugodavo: vieną numesda
vo, kitos pasiieškodavo.

PIEMENĖLIŲ VARGAI

Samdomi piemenys, būdami pas svetimus, daugiausia kentė nuo šal
čio ir alkio.

Dažniausiai piemenėlis miegodavo kamaros lovoje, kur vietoj čiu
žinio būdavo įmesta šiaudų ir užtiesta marška. Apsiklodavo jis savo 
drapanėlėmis arba gūnia. Mažesni piemenėliai bijodavo kur atskirai mie
goti, tai miegodavo gryčioje ant suolo, po šonu pasitiesdami savo dra
panėles; kai jau būdavo labai šalta, užlipdavo miegoti ant krosnies. Kar-
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tais, kai piemenėlis būdavo labai išvargęs, sukniubdavo bet kur ir išmie
godavo iki ryto nenusivilkęs.

Neretai šeimininkai suaugusiems, būdavo, atriekia duonos iš viso 
kepalo, o piemenėliui pakiša sausos, kur vaikų suvazotos, išdžiūvusios. 
Piemenėliui labai norėdavosi geros duonos, tai jis tuos sudžiūvėlės ga
balėlius užkišdavo, paslėpdavo už suolo ir prašo šeimininkę duonos, o 
toji jam vėl pakiša sausainį, sakydama: „Valgyk, valgyk, jauni dan
tys, sukramtysi."

Į pavasarį, sunkesniu laiku, piemenėliui pusdienio ir nieko neįdė- 
davo; pirmą valandą pavalgydavo pietų — batvinių su duona ir rūgu
sio pieno užsrėbdavo, ir viskas, o paskui lauk, kada bus vakarienė. 
Viena moteris, prisiminusi savo piemenavimo laikus, kai ji nuolat jau
tė alkį, sako: „Ne kartą mano didžiausias noras tada buvo numirti, ma
niau, jau tada nebe j ausčiau alkio. Taip sunku būti alkanam, o dar ma
žam!"

Nors ir pas svetimus, namuose būdamas piemenėlis jautėsi dar šiaip 
taip, bet jau anksti keltis, iš šiltos gryčios tuoj į lauką eiti būdavo 
baisu. Taip pat piemenėliui atsibosdavo visas dienas sekioti paskui gy
vulius, braidyti po šlapias ganyklas, o ypač būdavo sunku, kai užeida
vo lietingas laikas. Tada piemenėlis, nuolat šlapias būdamas, nuliūdęs 
šaukiasi saulelės:

Ralioj, ralioj, išaik, saulala,
Ralio  j, ralioj, su pyrogais!
Ralioj, ralioj, nuvyk debesėlį, 
Ralioj, ralioj, su botogais!

Kada piemenėliui prailgdavo diena, jis skųsdavosi:
Ilga dienala ba tėvelio, 
Do ilgėsna ba motutas. 
Sask, saulala, už medelių, 
Griūk, pušala, unt takėlio!

Taip pat piemenėlis skundžiasi, kad jam nėr kada pasilsėti:
Gono možas piemenėlis
Savo didžių bandų,
O tos morgosios karvytas
Vis kažin kur lenda.
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Jis jas pobara, parodo, 
Kur žolala ėsti, 
Jos neklauso ir neduoda 
Vargšui ni prisėsti.

Taip visada jis ir vargsta, 
Taip visada kinčia, 
Nors yr kartais didžios švintas, 
Bet jis jų nešvinčia.

Jokių švinčių, vakaruškų 
Jam nėr kadu regėti, 
Nes karvytes margolalas 
Reikia prižiūrėti.

* * *

Piemenėlis biednas, 
Sodžiuj užaugintas, 
Neturi dėl savi 
Išmintingos vietos.

Nieks nekviečia unt bunkieto, 
Nesodina puikion vieton, 
Nėr ni jokios notos, 
Vienok asmu sotus.

Iš kiemo unt kiemų 
Par sniegų pūškuoja, 
Visas apšarkšnijįs, 
Vos tiktai kvapuoja.

Nieks nekviečia unt bunkieto, 
Nesodina puikion vieton, 
Nėr ni jokios notos, 
Vienok asmu sotus.
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Per visą vasaros piemenavimo laiką piemenėliai nueidavo į bažny
čią vieną, du kartus. Juos į bažnyčią paleisdavo jų tėvai, t.y. tą dieną 
už piemenėlį ganydavo ar jo tėvas, ar motina.

Bažnyčia būdavo toli, už kokių 7 varstų; piemenėlis pats vienas 
nueidavo ir sugrįždavo, nes kartais ten, kur jis ganydavo, nebuvo kitų 
laisvų tą dieną vaikų. Šventoriuje jis apsiaudavo atsineštais burločiais 
ir tada įeidavo bažnyčion. Ten būdavo labai tvanku ir šilta; burločiai 
išdžiūvę, nepranešioti, veržė kojas, taip pat veržė kūną išaugtos dra
panėlės. Pasimeldęs piemenėlis skubėdavo namo, vėl prie savo bandos. 
Čia jam buvo smagiau, kur niekas jo nestumdė, kur nors seni, bet 
laisvi drabužėliai jo nevaržė.

Jeigu kuriame kieme būdavo kokia sena bobelė, jinai šventadienį 
kartais paleisdavo iš ganyklų piemenėlį pasibėgioti. Tada piemenėlis 
linksmas pasileisdavo su draugais miškan uogauti ar grybauti. Jis 
laimingas atbėgdavo pas tą geradarę bobelę, atnešdavo jai uogų, pabu
čiuodavo rankon, dėkodamas už jam suteiktą malonumą. Jeigu pieme
nėlis būdavo švelnaus, gero būdo, tai ir kitą kartą ta bobelė jį užva
duodavo.

PIEMENĖLIŲ MAITINIMASIS IR INDĖLIS

Saulei tekant piemuo, jei jis tą dieną ganydavo, išgydavo gyvulius. 
Jeigu tą dieną to kiemo piemuo neganydavo, tai jis ilgiau pamiegodavo, 
gyvulius iš kiemo išvarydavo ir ustovui priduodavo pati šeimininkė ar 
kas kitas iš namiškių.

Piemenys gyvulius į ganyklas išgindavo nevalgę. Paganę bent tris 
valandas, pasimainydami eidavo pusryčių.

Ustovas pusryčių eidavo su paskutiniais piemenimis. Jiems būdavo 
geriau, nes tada pusryčius tikrai rasdavo paruoštus, o be to, su ustovu 
einantieji piemenys ilgiau namuose pabūdavo.

Ustovas ir piemenys pietų valgyti neateidavo. Pietums šeimininkė 
įdėdavo taip vadinamo „indėlio". Savo pietus — indėlį — piemenėliai 
susikraudavo į indėlio tarbelę, kurią nešiodavo prie kairiojo šono, jos 
virvutę permetę per petį. Varškė būdavo poskystė, tai ją sudėdavo į 
vagonę, t.y. dėžutę, padarytą iš storos karnos ar tošies. Seimininkė, su
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dėjusi varškę į vagonę, jos vidurin įdėdavo šaukštą sviesto, kuris, va- 
gonę atsidarius, šviesdavo kaip akis.

Kartais apie rudenį piemenėliai savo indėlį pasišildydavo prie ug
niakuro. Tada jie pasikasdavo bulvių, iškepdavo jas ugniakure ir val
gydavo, pasidažydami druskoje.

Vakarienę piemenėlis valgydavo tada, kai šeimininkai apeidavo na
mų apyvoką, apliuobdavo ir sužiūrėdavo gyvulius. Vakarienei dažniau
siai būdavo pieniškos sriubos: bulvienė, zacirka, kartais taukais užtrin- 
ta žirnienė.

Kai gyvulių bandą keliom savaitėm išgindavo toli į nušienautas pie
vas, ustovas ir didesni piemenys visam laikui likdavo ganykloje: ten 
miegodavo, ten ir valgydavo. Tokiam ilgam laikui šeimininkės įdėdavo 
jiems valgio, taip vadinamo indėlio.

Nors ustovas su piemenim įsidėdavo indėlio, tačiau merginos, kas
dien ateidamos karvių melžti, atnešdavo jiems karštos vakarienės. Usto- 
vui valgį pristatydavo tas kiemas, pas kurį tą dieną jam priderėjo 
valgyti.

PIEMENĖLIŲ ŠVARA IR LIGOS

Piemenėlių sveikata mažai kam rūpėdavo. Jie labai daug kentė nuo 
šalčio ir alkio. Sunku buvo vaikui visą dieną išbūti ganyklose, ir taip 
diena dienon per ištisą pavasarį, vasarą ir rudenį. Piemenėlis išeidavo 
anksti rytą ir tik apie 9 valandą grįždavo namo valgyti pusryčių. Įdėtą 
visai dienai indėlį vaikas greit suvalgydavo, o paskui ir būdavo iki 
vakaro alkanas.

Piemenėliai iš ryto galvijus išgindavo dažniausiai nesiprausę ir ne
valgę. Vieni nusiprausdavo kur nors balelėj ar griovy ir nusišluosty
davo su kepurės pamušalu, o mergytės su skaryte; kiti piemenėliai 
prausdavosi namuose, kai ateidavo iš ganyklų pusryčių pavalgyti.

Savo kasdienes viršutines drapanėles piemenėliai kai pavasarį ap
sivilkdavo, tai ir nešiodavo visą laiką, kol baigdavo ganyti. Marškinius 
keisdavo kas antrą savaitę, kai šeimininkai pirtį kūrendavo. Nieks ne
sirūpindavo, jeigu piemenėlį apipuldavo brudas: pats tuo galėjo rūpin
tis, o jei nemokėjo, tai jau jo valia.
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Galvą šukuoti nebūdavo kada. Iš ryto mergaitė piemenėlė pati ran
ka ar šepečiu, kur linus šukuodavo, paglostydavo sau plaukus, kad ne
būtų pasišiaušę, ir užsirišdavo skarytę. Jos plaukai būdavo ilgi, supinti 
į dvi kasytes ir surišti. „O ne, tai tuoj kas patųsytų už kasų." Po kasa 
įsitaisydavo utėlių gūžtos. Pati piemenėlė nemokėjo išsivalyti brudo, o 
be to, ir nebuvo kada. Jeigu arti gyveno piemenėlės tėvai, tai sekma
dienį ateidavo į ganyklą motina ir, kai galvijai suguldavo stovijėlio, 
iššukuodavo ir išvalydavo mergaitės galvą.

Samdytų piemenėlių sveikata mažai kas rūpinosi. Jau jeigu visai ne
begalėdavo piemenėlis paeiti, tai šeimininkė kiek pagydydavo, ir gana, 
vėl eik ganyti.

Pilvo susirgimai. Ne vienas mažas vaikas skųsdavosi pilvo skaus
mais, bet piemenėlis kam gi pasiskųs?

Broniukas, nors buvo pusvalakio ūkininko sūnus, turėjo eiti pie
menauti, nes namuose buvo vargas. Jo namiškiai, nuolat užimti namų 
darbais, jo nei karto piemenaujančio neaplankė, o jis toks visų buvo 
apleistas, plonai apsivilkęs. Beganant Broniuką suimdavo tokie stiprūs 
pilvo skausmai, kad jis krisdavo žemėn ir raitydavosi nuo skausmo, 
nežinodamas kas daryti. Dažnai jį ir kitus suimdavo tokie skausmai ir 
kamuodavo, bet ir vėl praeidavo. Jis niekam nesiskundė, nes tokio ne- 
besamdytų ganyti. Kitus šeimininkės gydydavo, patepdamos pilvą de
gutu.

Drugys. Kartais ganyklose piemenėlį imdavo krėsti drugys. Dažniau
siai tatai būdavo po pietų. Drugys taip imdavo vaiką krėsti, kad jis 
visai nusilpdavo ir ilgai bejėgis gulėdavo. Piemenėliai, jo draugai, ne
žinodavo, kuo sergančiam padėti. Paskui jis atsikeldavo ir vėl būdavo 
sveikas iki kito karto.

Gyvačių įkirtimas. Kupiškio apylinkės ganyklos buvo gana šlapios, 
apaugusios krūmokšniais. Pamiškėje, kur kemsynėse augdavo bruknių, 
mėlynių uogienojai, veisėsi gyvatės. Gyvatės įkandimas buvo mirtinas, 
kaip žmogui, taip ir gyvuliui. Jų įkirtimas buvo vos žymus, aguonos 
grūdo dydžio taškelis, bet negydomas įkirstas gyvis tuoj imdavo tinti 
ir greit mirdavo. Piemenėliai, gyvatynuose ganydami, gerai apsiau
davo kojas, apmuturiuodavo jas autais, o jei atsitikdavo, kad gyvatė 
įkirsdavo, tuoj bėgdavo namo pranešti. Įkirstą vietą imdavo gydyti daž
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niausiai užkalbėjimais: kaimuose vienur kitur buvo senų žmonių, mo
kančių nuo gyvatės įkirtimų užkalbėti. Kiti sutaisydavo vaistų, gydomo 
vandenėlio; tuo vandenėliu įkirstą vietą pamazgodavo, ir tinimas at
slūgdavo.

Po lietaus gyvatės išlįsdavo saulutėje pasišildyti. Tada piemenėliai 
eidavo jų gaudyti. Jie nusipiaudavo postorę lazdelę, vieną jos galą pei
liuku perskeldavo — išžiodydavo. Kai tik pamatydavo gyvatę, ta lazdele 
užgriebdavo jos kaklą ir suspausdavo kaip spąstais. Gyvatė raičio- 
davosi, kaišiodavo geluonį, bet jau niekam nebuvo pavojinga. Pieme
nėliai ją lazdomis užmušdavo arba į balą įmesdavo. Kiti iš ustovo pyp
kės su šiaudeliu paimdavo tabako syvų ir tuo šiaudeliu perbraukdavo 
per gyvatės liežuvį — geluonį, tai bežiūrint gyvatė išpampdavo ir pa
stipdavo.

Gražiomis vasaros dienomis gyvatės su gyvačiukais išlįsdavo iš kups
telių saulutėje pasišildyti. Susirangiusios jos prilaikydavo prie savęs 
vaikučius, o pačios, iškėlusios galvas, dairydavosi, ar nepamatys prie
šo. Kaip tik tokiomis dienomis piemenėliai patraukdavo uogauti. Jie 
būdavo atsargūs: kur tik tankesni uogienojai, iš pradžių su lazdele per 
juos perbraukdavo, o jau paskui uogas rinkdavo. Gyvatės pabaidytos 
tuoj pasislėpdavo.

Kojų ir rankų supleišėjimas. Nuo rasos, purvo ir vėjo piemenėlių 
kojos taip skaudžiai supleišėdavo, kad iš jų net kraujas ištrykšdavo. 
Ypač kojas nubrūžindavo nuo rasos sušlapęs pakulinis sijonas ar kel
nių atlankai. Niekas iš vyresniųjų namie nekreipdavo dėmesio į tai, o 
samdytas piemuo šeimininkei negi pasiskųs.

Tokias skaudamas kojas kiekvienas piemenėlis pats stengdavosi pa
gydyti. Jis apšlapinda^ųp kojas savo šlapumu, tada jos taip baisiai imda
vo skaudėti, kad piemenėlis parvirsdavo žemėn, iškeldavo kojas aukš
tyn ir, jas vėsindamas, rėkte rėkavo. Praėjus kuriam laikui, kojos imda
vo mažiau skaudėti ir pagydavo. Šlapumu gydydavo ir supleišėjusias 
rankas.

„Valasnykas" ir pūliavimai. Šlapiose ganyklose, raiste, piemenėliai 
ganydavo basi, tada jų kojos būdavo išmirkusios. Ne kartą kojas per
plaudavo viksva, uždurdavo šaka. Tada jos „užpykdavo", padai pra
kiurdavo, pavirsdavo vien pūliuojančiomis žaizdomis, ir nupūdavo gys- 

183



lėlės,— tai būdavo vadinama „valasnyku”. Piemenėlis su tokiom kojom 
nei paeiti, nei pastovėti nebegalėdavo. Jau tik tada šeimininkė imdavo 
piemenėlio sveikata rūpintis. Ji ištepdavo jam degutu kojų padus ir 
letenas. Degutas svilinte svilindavo kojas, jos nebepakenčiamai skau
dėdavo. Vaikas jau nebegalėdavo pasikelti iš lovos, gulėdavo visą naktį 
ir dienai įpusėjus. Jo vietoje galvijus ganydavo merga. Tačiau jau vidu
dienį, žiūrėk, ateina šeimininkė ir ragina piemenėlį eiti pamainyti mergą, 
kuri trumpam jį pakeitė. Ką bedarysi? Piemenėlis, sunkiai kojas vilk
damas, eina į ganyklas. Tačiau kojos, degutu išteptos, nebepraleidžia 
vandens, nebeperšlampa ir nebe taip skauda.

Pamuštos kojos. Piemenėliai dažnai „pamušdavo” kojas: ant kojų 
pado susimušdavo stora oda, tarytum didelė, visu pado platumu, nuo
spauda. Padai nepakenčiamai skaudėdavo. Naktį piemenėliai iš skaus
mo negalėdavo užmigti, mėgindavo nuplėšti tą pamuštąjį padą, bet nie
ko negalėdavo padaryti. Rytą vėl turėdavo keltis ir šlubuodami, vos pa- 
sivilkdami, eidavo į ganyklas.

Seimininkė nepastebėdavo, kaip piemenėlis kenčia, o piemenėlis ne
gi pasisakys. Jau į pavakarį toks piemenėlis su pamuštomis kojomis svir
duliuodamas sugrįždavo namo ir iš skausmo nebegalėdavo suvarinėti 
kiaulių. Kartais kokia grytelninkė, prisiminusi savo vaikystę, kaip yra, 
kada „kojos pamuštos”, padėdavo jam suvarinėti kiaules.

PIEMENŲ VILKĖJIMAS

Maždaug iki 1885 metų 12—13 metų amžiaus kaimo vaikai vasarą 
vilkėdavo tik vienais marškiniais, kitokių drapanėlių nenešiodavo. Taip 
vilkėjo ir piemenėliai. Kaip mergaičių, taip ir berniukų marškiniai bu
vo ilgi, iki kojos kauliukų. Marškinius siūdavo iš pakulinio audeklo. Jie 
buvo ilgom rankovėm ir su stačia apikakle. Apikaklę susegdavo me
dine sagute, „brunkteliu”, arba surišdavo mastele. Tokiais marškiniais 
apsivilkus, per liemenį susi juosdavo juostele. Dažniausiai juostelė nu
sismaukdavo iki pažastų, nes mažų vaikų liemenėlio negi atitiksi.

Kelnes ir švarkelius berniukai ėmė nešioti apie 1895 metus. Pieme
nėliui pasiūdavo pakulines ilgas kelnes ir baltos drobės švarkelį — 
„trinyčius”. Švarkelis buvo užsegamas 3 ar 4 medinėmis sagomis.

184



Kai berniukams ėmė siūti kelnes, kaimo mergaitės ėmė nešioti sijo
nėlius ir nažutkėles. Sijonėliai buvo margi, pakuliniai. Kai einant per 
rasą toks pakulinis sijonėlis sušlapdavo, tai sustiręs stovėdavo kaip ra- 
gažė. Mat, sijonai būdavo išausti iš storiausių pakulų, tai net blauzdas 
nudraskydavo.

Nažutkėles siūdavo iš plonesnio audeklo. Jas vilkėdavo viršum sijo
nėlio; ilgumo jos būdavo bent 15 cm žemiau liemens. Nažutkėles būda
vo užsegamos iš priešakio, ilgom rankovėm ir stačia apikaklėle.

Rūpestingos šeimininkės lietingam orui piemenėliams pasiūdavo iš 
kieto audeklo tam tyčia skraistę-pusmaišį nuo lietaus apsigaubti. Lyjant 
tokį pusmaišį piemenėlis užsidėdavo ant galvos taip, kad jis nelyginant 
skraiste uždengdavo galvą ir pečius. Kai labai lydavo, piemenėlis atsi
tūpdavo kur aukštesnėje vietoje, apsigaubdavo skraiste taip, kad ji siek
davo žemę ir net užsiriesdavo, ir tūnodavo tarytum palapinėje.

Sakesniam orui esant piemenėliai ir piemenėlės apsivilkdavo rudi- 
nėlėm. Rudinėlės — viršutinis apdaras, panašus į dabar siuvamus pa
laidus apsiaustus. Jas siūdavo iš prastų vilnų kietai suausto milo. Ru- 
dinėlių nei vėjas neperpūsdavo, nei lietus greit neperlydavo. Apsivilkę 
rudinėle, per liemenį susi juosdavo diržu ar juostele.

Ankstyvą pavasarį arba vėlyvą rudenį ganyti būdavo gana šalta. 
Kartais šeimininkai savo piemenėliam duodavo apsivilkti kailinėlius. Ne 
visada tokie kailinėliai būdavo tinkamo dydžio. Dažniausiai jie būdavo 
suaugusiųjų šeimos narių jau gerokai nunešioti ir didesniems vilkėti 
netinkami. Mažesniam piemenėliui tokie kailiniai būdavo ilgi, platūs. 
Tada šeimininkė pati jais piemenėlį apvilkdavo, skvernus užmesdavo 
toli vieną ant kito ir per pusiaują surišdavo juosta arba sujuosdavo 
dirželiu.

Ne kartą piemenėliai drebėdavo nuo šalčio ir persišaldydavo.
Buvusi piemenaitė Čečinienė Ona pasakoja, kad kartą ji ganė gyvu

lius pas turtingą ūkininką Sabaliauską, šešių valakų žemės savininką. 
Nors ji buvo kailiniais apsivilkusi, bet jai buvo labai šalta, ir ji visą 
laiką nuo šalčio gungėsi. Tuo laiku į ganyklas atėjo jos motina pažiū
rėti, kaip jos vaikas gano. Pamačiusi savo dukrelę besigungiančią, pa
klausė:

— Ko, tu, Onyt, vis gungais?
O kitas piemenėlis ir sako:
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— Žiūrėk, tetulyt, jos visi kailiniai kiauri.
Motina nuvilko Onutės kailinius ir apvilko ją savo vatiniu. Kailinius 

parsinešė į namus palopyti. Parsinešusi žiūri — visi kailiniai sutrūkę, 
nėr kur lopinio dėti. Tada ir sako tėvui:

— Nunešk Sabaliauskienei kailinius ir atiduok. Sakyk, kad pieme
nei duotų šiltą, neprapučiamą drapaną.

Tėvas paėmė kailinius ir nunešė. Tuo metu Sabaliauskų šeimyna 
kugeny linus braukė. Tėvas atneštais kailiniais apgaubė kugenio slenksti 
ir pasakė:

— Paimk sau tuos kailinius ir duok mano dukteriai geresnius. Juk 
sušals!

Kai Onutė parginė gyvulius namo, Sabaliauskienė perpykus pagrie
bė nuo merginos pečių kailinėlius ir juos meste numetė piemenei į akis, 
sakydama:

— Še imk! O tai vėl atlėks senis, putosis!
Pasiėmė Onutė kailinėlius ir juos iki kalėdų nešiojo, kol grįžo į sa

vo namus.
Ant galvos piemenėliai nešiojo kepures, o vasarą, karštomis dieno

mis,— šiaudines skrybėles. Piemeniui kepurės nepirkdavo — namuose 
vis kokia palaikė kepurė būdavo, ją piemuo ir nešiojo. Nieks nesirūpin
davo, jei ji buvo truputį didelė ar apiplyšus — piemeniui ir tokia gera.

Didesni piemenys iš šiaudų išpindavo pynes ir iš jų padarydavo skry
bėles. Šiaudinės skrybėlės turėjo gana plačius brylius ir apie galvutę 
buvo apjuosiamos siaura juostele.

Šeimininkė mergaitėms piemenėms duodavo skareles. Skarelės buvo 
drobinės, pačių austos. Kartais skarelę padarydavo iš paprastos drobės, 
ir tiek. Tokias skareles piemenėlės savo nuožiūra išmargindavo aviečių 
ar mėlynių uogomis ir neretai gaudavo už tai barti.

Tačiau jau apie 1880 metus piemenėlės išsiderėdavo iš šeimininkių 
pirktines skareles, kurios buvo glaudesnės ir smagios ryšėti. Senutė Ce- 
činienė Ona pasakoja, kad kartą jos motutė grytelninkė aplankė ją, 
ganyklose beganančią. Ji pamatė, kad jos dukrelė Onutė ryši stora dro
bine skarele, ir tarė:

— Onut, mūsų namie niekas neryšėjo naminėm skarelėm, ir tu ne
ryšėsi.
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Ir tuoj nupirko naują kartūninę skarelę. Seimininkė, pamačiusi pie
menę ryšint nauja sava skarele, paklausė:

— Ko gi tu, Onut, nerysi mano skarele?
— Mano mama neryšėjo drobine skarele, ir ašiai neryšėsiu,— atsakė 

piemenė.
Seimininkė tuoj davė jai pirktinę palaikę skarelę, o savąją liepė pa

sidėti.
Mergaitės ir berniukai piemenėliai apsiaudavo naginėlėm, klumpėm, 

burločiais. Didesni piemenėliai patys nusipindavo iš liepos karnų vy
žas.

Dažniausiai piemenėliai avėdavo naginėlėm. Tai buvo lengvas ir 
smagus nešioti apavas, pasiūtas iš vieno odos gabalo: šonai ir padas 
išvien. Naginių pakraščiuose buvo tankiai tankiai išpiaustytos skylutės, 
pro kurias perverdavo šikšneles ir sutraukdavo naginėlės viršų, kad ge
rai prie kojos prigultų. Kad naginėlė nesmukčiotų, prie užpakalinės jos 
siūlės pakraščio įverdavo apyvarus, t.y. ilgas šikšneles ar virveles ir 
jomis kryžmiškai apsukdavo blauzdą. Apyvarų galus prie kelio suriš
davo ir mazgus paslėpdavo už ryšio.

Naginėm ar vyžom avint, iš pradžių kojas apvyniodavo autais, o tik 
tada apsiaudavo apavą.

Kartais atsitikdavo, kad naginių ar vyžų apyvarai atsirišdavo ir nu
sidriekdami kliudė paeiti, tada įvykdavo nelaimė.

Apie vieną tokią nelaimę pasakoja Sadula Adomas, buvęs pieme
nėlis.

Adomėlis vos 7 metų amžiaus išėjo ganyti. Jis buvo labai mažas, ir 
jam buvo graudu, kad jis piemenėlis. Kartą, jam beganant, visi pieme
nėliai išėjo pietų valgyti, pasiliko prie galvijų tik jis su ustovu. Staiga 
Adomėlis pamatė, kad galvijai visai arti vasarojaus. Jis kiek drūtas bė
ga galvijų nuvaryti, o čia, kaip tyčia, atsirišo naginėlių apyvarai ir su
sipynė jam kojos. Bėga mažasis piemenėlis ir pabėgti nebegali: žengia 
žingsnį ir griūva, stojasi ir vėl griūva. Pravirko piemenėlis, dreba iš 
baimės, kad ustovas jį peršers botagu. Nuvijo ustovas galvijus ir ėmė 
barti Adomėlį. Tiek barė, tiek barė, kad kitą dieną mažasis piemenėlis 
nebenorėjo eiti ganyti ir graudžiai verkė. Tačiau tėvas jį subarė, aprė
kė ir išvarė.
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Mažasis Adomėlis ganė tik vienerius metus ir daugiau nieko nebe
atsimena, kaip tik tą nelaimę, kai jam atsirišo naginėlių apyvarai.

Užėjus lietingam orui, piemenėliai apsiaudavo klumpėmis, t.y. me- 
džiapadžiais. Klumpių viršai negilūs, odiniai, jų padai stori, mediniai, 
užtat šis apavas ir vadinamas medžiapadžiais. Klumpėmis avėdavo bas
nirčia arba apsiaudavo lininėmis ar vilnonėmis puskojinėmis.

Avint klumpėmis, greit paeiti arba pabėgti yra „nenarava", t.y. ne
patogu, tačiau piemenys mėgdavo klumpėmis avėti, kadangi šis apavas 
yra neperšlampamas.

Nudėvėtas odinis pusaukštis apavas, suveriamas šniūreliais, buvo 
vadinamas burločiais. Burločius siūdavo iš prastos jukto odos. Nudė
vėti, sudžiūvę į titnagą, jie buvo nepatogūs ir dažnai nutrindavo kojas, 
todėl piemenys nemėgdavo burločiais avėti, ypač, kad nebuvo kada 
juos suvarstyti. Jie bet kaip, per dvi skylutes surišdavo juos virvute ir 
eidavo klepsėdami.

Drėgnam, lietingam orui esant, sušlapdavo piemenėlių pakulinės kel
nės, mergaičių sijonėliai. Jie pasidarydavo kieti kaip plaušinės. Šitokios 
šlapios drapanos skaudžiai nubrūžindavo piemenėlių blauzdas. Rūpes
tingos šeimininkės piemenėlių blauzdas apvyniodavo ilgomis lininėmis 
juostomis, vadinamomis tunkčiais, tuo būdu apsaugodavo jas nuo žaiz
dų. „Aptunkčiok piemenėliui blauzdas",— sakydavo.

PIRMOJI GANYMO DIENA

Galvijus ganyti pradėdavo nuo šv. Jurgio (balandžio mėn. 23 d., pa
gal naująjį kalendorių—gegužės 6 d.).Sutartą dieną ustovas apyaušry 
eidavo per kaimą ir trimituodavo savo trimitu, „keldavo melžėjas", 
kad, kol galvijus išgins, moterys suspėtų karves pamelžti. Pusvalan
džiui praėjus, jau saulei tekant, ustovas vėl sutrimituodavo ir tada 
drauge su piemenimis pradėdavo galvijus ginti nuo kaimo galo ganyk
lų linkui.

Kiekvienas kiemas galvijus ustovui ,,priduodavo", tai yra šeimininkė 
savo galvijus išvarydavo į gatvę ir jam pasakydavo, kiek ir kokių 
gyvulių išgena. Ustovas sekdavo, kiek iš kurio kiemo gyvulių paimda
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vo: kiek karvių, telyčių ir avelių. Jis žiūrėdavo, ar gyvulys sveikas, ar 
kokia karvė neapšlubus, kad paskui jo dėl to nekaltintų.

Kad apsaugojus gyvulius nuo „blogų akių", kurios gali juos nužiū
rėti, ir jie tada susirgtų, kad į ganyklas išginti gyvuliai sveiki vėl į na
mus grįžtų ir neklaidžiotų po svetimus kiemus, kad karvės gerai pasi
ganytų ir duotų daugiau pieno, pirmų kartą bandą į ganyklas genant, 
buvo laikomasi burtų ir prietarų.

Šeimininkas, pirmą kartą pavasarį savo gyvulius į ganyklas išvary
damas, dar tvarte juos suskaitydavo ir, paėmęs pagaliuką, jame skersai 
įpiaudavo tiek ruoželių, kiek gyvulių išgena. Šitą sužymėtą pagaliuką 
pakišdavo pastogėn ir laikydavo iki rudenio: tada gyvuliai neklaidžios, 
greit suras namus, neprapuls, nenunyks.

Atėjus rudeniui, šeimininkas, paėmęs tą pagaliuką, vėl suskaitydavo 
savo galvijus ir neretai rasdavo jų prieauglį. Pabaigus ganyti, šeiminin
kas, suskaitęs gyvulius, pagaliuką išmesdavo.

Šeimininkė, pirmą kartą su vytine gyvulius iš tvarto išvarydama ir 
pridavusi juos ustovui, vytinės nenumesdavo: ją pakišdavo tvarto pa
stogėje,— tada gyvuliai neklaidžios po svetimus kiemus ir žiūrės savo 
namų.

Pirmą kartą gyvulius į lauką išgenant, juos parūkydavo švęstom Ve
lykų verbom, kad blogos akys jų nenužiūrėtų ir jiems nieko blogo ne
atsitiktų. Švęstas verbas padėdavo ant šukės, uždegdavo ir kylančiais 
dūmais parūkydavo kiekvieną iš tvarto išeinančią karvę.

Čiurlys A., 52 metų amžiaus, Puožo k., Papilės vis., pasakoja, kad 
jo motina prieš 1914 metus pavasarį, pirmą kartą išgindama galvijus 
į lauką, rūkydavo bažnyčioje pašventintomis verbomis ar kitomis švęs
tomis žolėmis, kad laimingai per vasarą ganytųsi, kad nesusirgtų ir 
kad visokių nelaimių apsisaugotų. Rūkydavo taip: pripildavo puodą ža
rijų, viršum uždėdavo švęstas žoles ir su rūkstančiu puodu eidavo į 
gurbą. Ten kiekvienam gyvuliui rūkstantį puodą pakišdavo po snukiu 
ir duodavo pauostyti. Parūkytus gyvulius paleisdavo nuo ryšių ir gin
davo pirmą kartą laukan.

Kad vieno kiemo karvės laikytųsi krūvoje, nepaklystų, visos kar
tu iš ganyklų grįžtų į namus, pirmą kartą jas į ganyklas išgenant, nu
plaudavo uodegų plaukų galiukus.
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Kad karvės daugiau pieno duotų, pirmą kartą jas į ganyklas išge< 
nant ir varant pro tvarto duris, prie slenksčio šeimininkė ar šeimininkas 
sumesdavo įvairius dienodaržio apyvokos padargus: grėblius, šakes, 
durų ramsčius ir pan. Karvės, per ,,užtvaras" atsargiai perėjusios, ga
nyklose geriau ganydavosi ir tuo būdu tapdavo pieningesnės.

Tuo pačiu tikslu šeimininkė nusaugodavo iš ganyklų su galvijais su
grįžtantį piemenį ir perpildavo jį vandeniu. Paskui piemenį vaišindavo 
sūriu, sviestu, kiaušiniais.

Vakare, gindami iš ganyklų galvijus, ustovas su piemenimis suskai
tydavo juos, ar visi yra. Atsitikdavo, kad atginti į kaimą gyvulėliai čia 
prapuldavo, paklysdavo. Seimininkė, pamačius, kad kokio gėriuko nė
ra, tuoj siųsdavo pakiemiais ieškoti. Atklydusį gyvulėlį greit pažin
davai, nes jis mekendavo ir savo motinos ieškodavo. Tokį atsivarydavai 
namo. Jeigu būdavo kokia pirkta, atsivesta karvė, tokią pirmą dieną iš 
ganyklų grįžtančią reikėdavo pasitikti, arba piemuo tokią karvę į kiemą 
atgindavo. Seimininkė karvę pasitikdavo ir pakišdavo duonos gabalėlį, 
kad atskirtų savo kiemą.

Pasitaikydavo kaime „ilgarankių". Jei į tokio kiemą pataikydavo 
gėriukas ar žąselė, tai tuoj peilį po kaklu, ir baigta. Savo gyvulėlio 
ieškok neieškojęs, nebesurasi. Kitas juokais dar pasakydavo: „Gol oitva- 
ras nunešė."

PIEMENYS IR VILKAI

Pasitaikydavo ganyti paaugliam, tai kartais tokie pasigaudavo avi
ną ir paplaudavo, o mėsą išvirdavo ir sočiai pavalgydavo. Tada, kad 
jiems bėdos nebūtų dėl papiauto avino, imdavo rėkti: „Oliui, oliui..." 
Taip rėkia, kai vilkas aviną nusineša. Subėgę žmonės nerasdavo nei vil
ko, nei avino. To šeimininko piemuo, kurio avinas papiautas ir suval
gytas, vakare, parginęs gyvulius, vaikšto tarytum nepatenkintas. Sei
mininkas klausia:

—• E kog jau toks papykįs?
— E kog čia būsi geras.
— Tai gol jau vilkas buvo?
— Nejau kunigas.
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— Tai gol jau kų nunešė?
— Nejau atonešė.
— Tai gol ni neoliojot?
— Nejau tyla jom.
Klebono piemuo. Piemuo ganė klebono aveles pamiškėje, ir vilkas 

nunešė vieną gėriuką. Bandą parginus, klebonas suskaitė aveles, ma
to— vieno gėriuko nėra. Jis piemenėlio klausia:

— Vaikeli, gol vilkas buvo?
— Negi stirna.
— Vaikeli, golgi nešė gėriuką?
— Negi okmenį nešė.
— Vaikeli, ko gi nevijai?
— Negi pirmas bagau.

STOVIJELIS

Sausesnė, pakilesnė ganyklų vieta kaimo galulaukėje buvo skiriama 
galvijams poilsiauti. Ši vieta buvo vadinama stovijėliu arba stovyna. 
Čia melžėjos ateidavo karvių melžti, iš čia ustovas ir piemenys prasi- 
mainydami eidavo į kaimą pusryčių valgyti.

Ustovas pagal saulę numanydavo, kada galvijus ginti į stovijėlį. Sto- 
vijėlio laikas buvo maždaug apie dešimtą valandą ryto. Tada ustovas 
piemenim sakydavo: „Gysma galvijus stovijėlio!" Tuoj piemenys pus
račiu apsupdavo galvijus ir, botagais švelniai šmaukščiodami, gindavo 
juos stovijėlio linkui, raliuodami:

Ralio, ralio, karvytas, ralio!
Ralio, ralio, karvytas, ralio!

Per visas ganyklas pasklisdavo monotoniški raliavimo garsai. Karvės, 
klausydamos piemenėlių raliavimo, eidavo stovijėlio linkui. Piemenėliai 
nesustodami vis raliuodavo:

Siu pulkan, siu pulkan!
Sugulkit, karvytas, sugulkit, karvytas.
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Siu, Bauža, siu, Bauža!
Sugulkit, karvytas, sugulkit, karvytas.

Siu, Juodmargėla, siu, Juodmargėla!
Sugulkit, karvytas, sugulkit, karvytas.

Tuo būdu ragindami, galvijus suvarydavo vieną prie kito arti arti, 
kaip tik atgulti. Piemenėliai, vis raliuodami, apžiūrėdavo, ar jau visos 
karvės stovijėlyje sugulusios, nes tik tada jie gaudavo pailsėti. Jei 
pamatydavo, kad kuri karvė dar stovi, vėl raliuodavo:

Ralio, ralio, karvytas, ralio!
Ralio, ralio, visos sugulat!
Ralio, ralio, Žaloja do stovi!
Ralio, ralio, gulk tu, Žaloja!
Ralio, ralio, gulk, Juodmargėla!
Ralio, ralio, duok piemenėliam pasilsati.

* * *

Guolio, karvytas, guolio, 
Pušį raguolio.

Guolio, jaučiukai, guolio, 
Pušį raguolio.

Guolio, teliukai, guolio, 
Pušį raguolio.

Guolio, avytas, guolio, 
Pušį raguolio.

Guolio, Margoj a, guolio, 
Pušį raguolio.

Guolio, Dvyloj a, guolio, 
Pušį raguolio.

Guolio, Margakoja, guolio, 
Pušį raguolio.

Guolio, Baroge, guolio, 
Pušį raguolio.
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Galvijams sugulus, ustovas su piemenimis sužiūrėdavo, ar visi gyvu
liai yra stovijėlyje. Jei kurios karvės trūkdavo, pasiųsdavo piemenėlį 
ieškoti. Kai jau visa banda būdavo prie vietos, tada ustovas kelis pie
menėlius paleisdavo pusryčių valgyti ir, kai anie sugrįždavo, pats eida
vo pusryčiauti su paskutiniaisiais piemenimis.

Jei kaimo ganyklos būdavo toli, ustovas ir piemenys į kaimą pusry
čių neidavo. Jie visai dienai įsidėdavo maisto į savo indėlio tarbą ir, 
galvijams sugulus, susirinkdavo į krūvą ir pusryčiaudavo. Piemenys 
prasimanydavo žaidimų, o kartais ustovas priprašytas papasakodavo pa
saką ar senų laikų įdomų atsitikimą. Kartais piemenys pasiskirstydavo 
ir pasnausdavo: vienas tįsodamas ant akmens, kitas užvirtęs ant karvės 
kupros, dar kitas pasiklojęs kailiniukus,— tik saugodavos, kad ustovas 
nepamatytų.

Stovijėlio poilsis trukdavo valandą laiko. Karvės pasilsėjusios kel
davosi ir, žolę šapsnodamos, eidavo kuri kur. Tada piemenėliai raliuo
dami keldavo atsilikusias karves:

Stokit, gulkit, galvijėliai, gulioryčio, 
Jau pavargo piemenėliai, gulioryčio! 
Atsigula galvijėliai, gulioryčio, 
Pasilsajo piemenėliai, gulioryčio!

* * *

Gulio rylio, galvijėliai, gulio rylio! 
Askit, karvytes, po grubų, po grubų, 
Neškit pienelio po bliūdų, po bliūdų!

Gulio rylio, galvijėliai, gulio rylio!
Askit, karvytas, po dirvonų, po dirvonų, 
Neškit pienelio po uzbonų, po uzbonų!

Jei būdavo susikalbėta, kad melžėjos vidudienį ateis karvių melžti, 
tada galvijus stovijėlyje palaikydavo nuo vienos iki dviejų valandų.
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RALIAVIMAI

Piemenėliai, galvijus ganydami, raliuodavo, kad galvijai ėstų, raliuo
davo, kai šaukė pas save, kai į stovijėlį atvarydavo — kad jie sugultų ir 
pasilsėtų. Visas raliavimų gražumas intonacijoje, nuotaikoje. Raliuoti 
gali vienas piemenėlis ir pulku. Sustoja pulkeliu ir raliuoja:

Ralio ralyta, ataik, sasyta, 
Ralio, ralio, ralio.

Padėk ganyti, galvijų vaikyti,
Ralio, ralio, ralio.

Ralio raliukas, ataik, broliukas, 
Ralio, ralio, ralio.

Padėk ganyti, galvijų vaikyti, 
Ralio, ralio, ralio.

* * *

Kaip mas gysma par dirvonų, 
Nešk pienelio po uzbonų, 
Ralio, ralio, ralio.
Kaip mas gysma pro kėlmynį,
Nešk pienelio po puodynį, 
Ralio, ralio, ralio.

Prapuolusias karves piemenys taip šaukdavo:

Tprok, tprok, tprok tpro ralio!
Tpruka, tpruka, tpruko ralio!

Arba:
Tpruok, tpruok, tpro ralio!

Karvės, užgirdusios piemenų šaukimą, murodamos sugrįžta prie ban
dos. Tada piemenys džiaugdamiesi taip dainuoja:

Tprok, Dvyloj a, tprok, Margoj a, 
Ut par kelmus atlervoja.
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Kartais karvės, lyg neturėdamos apetito, nenoromis ėda, bet vis eina 
tolyn ii tolyn. Tada piemenys, užbėgdami karvėms už akių, jas sulaiko 
ir taip raliuoja:

Ėdra, karvytas, ėdra, ėdra ralio.
Ėdra, Žaloja, ėdra, ėdra ralio.
Ėdra, teliukai, ėdra, ėdra ralio.
Ėdra, avytas, ėdra, ėdra ralio.

* * *

Ko neadat, karvytas, ralio!
Ar ne žalia žolyta, ralio!
Ar ne gaili rašyta, ralio! 
Ralio, ralio, u ū!

Ko neadat, karvytas, ralio!
Ko gaivalas aukštai nešiojat, ralio!
Tunkiai kojėlas kilojat, ralio!
Ralio, ralio, u ū!

Kukulienė, 98 metų amžiaus, iš Gyvakarų kaimo, atsimena, kad buvo 
ariama jaučiais. Vienas ūkininkas turėdavo porą jaučių. Jaučius laikė 
todėl, kad jiems ne tiek reikėjo pašaro. Be to, arkliai, per žiemą blogai 
šeriami, pavasarį neatsikeldavo, tai kaipgi ars, o jaučiai buvo patvaresni.

Jaučius ganydami, raliuodavo:

Pabaubok, jauteli, ralio, 
Paskardink miškelį, ralio,

Pasišauk pulkelį, ralio, 
Ralio, ralio, ralio, u ū!

Ganydami raliuodavo ir vaikams dainuodavo vaidindami:

Strumaus jaučiai, bau, bau, 
Ylų ragai, bau, bau, 
Stiklų okys, bau, bau, 
Tūbų ausys, bau, bau.

Kai galvijai greitai eina į 
juos sulaikyti, sako:

Piestų kojos, bau, bau, 
Kanopių uodega, bau, bau, 
Nelįsk! Kad šoksiu, 
Tuoj subadysiu!

draudžiamas vietas, piemenys, norėdami

Kur eini, Margakoja, o!
Kur eini, Baltnugora, o!
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Gindami namo bandą, piemenys

Siu namo, siu namo, 
Duos motuta pieno,

Mergaitės:
Siu namo, siu namo, 
Duos motuta pieno,

Kiaules ganydavo atskirai. Namo 
į krūvą, piemens troliuodavo:

Kur lio lio vorvalio, 
Gysma kiaulas namulio.
Pro kieno vartus?
Pro Jugulio vartus.

Ką Juguliena dirba?
Košį varda.
Kokių miltų?
Vienų glindų.

Kuo užtriną?
Varias taukais.
Kuo pamaišė?
Kuino kojų.

berniukai taip dainuoja:

O margoitam netikėlam 
Supuvusio šieno.

O berniokam netikėliam 
Supuvusio šieno.

gindami arba norėdami suvaryti jas

Kur padėjo?
Gali lauko.
Kuo apvožė?
Akėčiom atvirkščiom.

Kas tų košį ištapas, 
Ba duonos, ba druskos, 
Su variniu šaukšteliu, 
Su kumelio šudėliu?

Kur lio lio vorvalio, 
Kur lio lio vorvalio, 
Kur lio lio vorvalio, 
Kur lio lio vorvalio!

REKLOJIMAS

Kartais galvijai miške ar lauke rasdavo lavonų liekanas,— kraują, 
kaulus, mėsgalius ar šiaip kokią dvėselieną,— tuojau uostydavo ir pra
dėdavo klaikiu balsu bliauti, „rėkloti". Kiti galvijai, užgirdę bliovimą, 
susibėgdavo draugėn, lįsdavo pauostyti dvėselienos, baisiai bliaudavo ir 
pradėdavo vienas kitą badyti. Toks susigrūdimas ir badymasis, žinoma, 
pavojingas, kadangi didesnieji mažuosius ragais gali perdurti, todėl pie
menys tuojau su botagais vydavo galvijus nuo dvėselienos tolyn ir rėk
loti ilgai neduodavo.
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Kartais piemenys pasinaudodavo tokiu rėklojimu, norėdami labai 
išsiskirsčiusią po ganyklas bandą surinkti krūvon. Jie leisdavo bent 
keliems galvijams rėkloti, iki kiti subėgdavo draugėn, paskiau su bota
gais nuvydavo iš tos vietos tolyn.

RYTELIS

Pačiam dienos įkaršty gyvulius varydavo namo, taip vadinamo rytelio. 
Kai jau labai saulė „užušyla", ustovas piemenim sako: „Gana, gykim 
korvas rytelio, labai koršta!"

Tuo metu dažniausiai sparvos „kaip musios apipuola gyvulalius". 
Tada karvės nebeėda, o ima po ganyklas „dzilioti", iškėlusios uodegas 
kaip žarstiklius. Taip be tvarkos lakstydami, gyvuliai galėjo susižeisti, 
susibadyti, užtat juos tuoj varydavo namo. Galvijai, pragynios keliu 
varomi į kaimą, bėgte bėgdavo, sukeldami dulkių debesis. Kartais silp
nesnė karvė bebėgdama net pargriūdavo.

Kai kada rytelio genamas karves būdavo sunku suvaikyti, jos pie
menų neklausydavo. Tada koks papaikėlis tokiai karvei pauodegiu įseg
davo dagilį arba, pamėgdžiodamas sparvą, imdavo karvei į ausį zvimbti: 
biz, biz. . . Šitaip pagąsdintos karvės kaip pasiutusios pasileisdavo namo 
bėgti. Moterys, karves melždamos, pauodegy aptikdavo dagilį ir bardavo 
piemenis: „Varias, pauodegin dagilį pakišo!"

Rytelio atvaryti galvijai subėgdavo į savo tvartus arba dienodaržin. 
Jie pasibūdavo pavėsyje, atvėsdavo. Šeimininkės paraudavo žolės ir 
įmesdavo tvartan. Tada melžėjos melždavo karves.

Ustovas su piemenim, gyvulius rytelio atvarę, pavalgydavo pusryčius 
ir eidavo kas kur truputį numigti. Rytelio poilsiui praėjus, ustovas tri
mituodavo, susirinkdavo piemenis ir vėl gindavo galvijus į ganyklas.

Kaimai, kurių ganyklos buvo krūmuose ar miške, gyvulių rytelio 
negindavo. Saulei ėmus kaitinti, galvijus suvarydavo į krūmus, kur jie 
apsigindavo nuo vabzdžių ir pavėsėlyje pasilsėdavo. Taip, pvz., Račiu
pėnų kaimas savo gyvulių rytelio negindavo, nes jų ganyklos buvo krū
muose. Be to, jie į savo ganyklas priimdavo bent 20 miestelio karvių, 
tai, rytelio galvijus atvarius, nebūtų kur dėti svetimų karvių.
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STOVIJELIS — GARDAS

Kai kurių kaimų ganyklos būdavo mažos, užtat, kai nušienaudavo 
pievas, galvijus leisdavo atole ganytis. Kaimo pievos dažniausiai bū
davo už 3—4 km nuo kaimo. Į šias pievas galvijus gindavo trim ar 
keturiom savaitėm. Galvijus prižiūrėdavo ustovas su didesniais pieme
nimis. Nakčiai galvijus suvarydavo į stovijėlį, kuris būdavo iš visų pusių 
aptvertas, kad galvijai, piemenų nesaugomi, neišsisklaidytų. Toks ap
tvertas stovijėlis buvo vadinamas gardu.

Gardą aptverdavo dviem eilėm karčių. Karčių galus įsprausdavo tarp 
priešpriešais įkastų stulpelių, stipriai užvyčiuodavo vytimis,— kitaip 
karvės ragais iškilnotų gardo užtvaras. Jei kartu su karvėmis ganyda
vosi avys, tada gardą aptverdavo keturiom ar penkiom eilėm karčių, 
kad smulkesni gyvuliai neišsilakstytų. Taip savo ganyklas aptverdavo 
ir du ar trys kaimynai „vienasėdininkai", vienkiemių gyventojai, kad 
avys neišbraidytų pasėlių ir, užklydusios į mišką, nepakliūtų į vilko 
nasrus.

Išginę galvijus į iššienautas pievas, ustovas ir piemenys visą laiką 
pasilikdavo ganyklose, apsigyvendavo tam tyčia pastatytoje daržinėje 
arba susitarus nakvodavo kokioje čia pat gyvenančių desincinininkų 
trobelėje. Maistą jiems atnešdavo vakare melžėjos. Ustovui maistą kas 
dieną atveždavo tas kiemas, kur ustovui priderėjo tą dieną valgyti. 
Kartais su tuo vežimu atvažiuodavo ir melžėjos. Pamelžusios karves, 
jos apsinakvodavo desincinininko trobelėje arba kur ant šieno. Ryto 
metą mergaitės, vėl pamelžusios karves, su visu pienu grįždavo namo. 
Kartais vakaro pienas surūgdavo, nes ir pievose žolė būdavo poliesė, 
o liesas pienas greičiau rūgsta.

Pavakary ustovas su piemenim galvijus sužiūrėdavo ir suvarydavo 
į stovijėlį — gardą, užkeldavo arba užstumdavo kartimis gardo vartus, 
kad galvijai neišsivaikščiotų.

MALSTUVES — SUMBORIAI

Sekminių pirmą dieną piemenys ruošdavo malstuves. Tatai buvo iš 
viso kaimo šeimininkių išprašytos, išmelstos piemenų vaišės. Bakšėnų 
kaime, Vabalninku valsčiuje, malstuves vadino sumboriais.
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Sekminių pirmą dieną šeimininkės dažniausiai piemenų nekeldavo, 
leisdavo jiems pamiegoti — „piemenis pamigdydavo". Tą dieną iš ryto 
galvijus išgindavo „rytelio" šeimininkų duktė ar kitas saviškis. Gyvuliai 
buvo ganomi palaukiais iki pusryčių. Po pusryčių galvijus gindavo į ga
nyklas ustovas su piemenim. Tą dieną gyvulių bandą iš ganyklų atgin
davo anksčiau, nes piemenėliai dar su šviesa turėdavo apeiti viso kaimo 
kiemus ir susirinkti malstuves. Kai kur piemenėliai malstuves rinkdavo 
iš ryto, bet tas retai atsitikdavo, nes karvės juk dar nebūdavo apkai
šytos, nebūdavo kaip rinkti.

Karvių papuošimo paprotys. Buvo toks paprotys, kad per sekmines pie
menys aptaiso vainikais visus galvijus. Jeigu galvijai tą dieną pareitų 
namo nepapuošti, tai reikštų didžiausią piemenų apsileidimą. Todėl jie ga
nydami nuo pat ryto pina iš visokių žolynų vainikus ir merkia į van
denį kūdroje, kad nenuvystų. Vakare gi, prieš gindami, ima vainikus 
iš vandens ir puošia karves ir kitus galvijus. Vainiką deda gyvuliui ant 
kaktos, galus aplenkia per ragų apačią ir viršuj galvos suriša raišteliu. 
Patys piemenėliai taip pat pasipuošdavo: kepures ir botagus apkaišydavo 
gėlėmis, mergaitės ant galvų užsidėdavo gėlių vainikus. Tada visą bandą 
vainikuotą pargindavo namo. Kai galvijai, visi vainikuoti, sueidavo kie
man, tuojau subėgdavo visi namiškiai pažiūrėti tokios didelės grožybės. 
Šeimininkė piemenį pagirdavo: „Tai gražiai aptaisytos mono karvalas!" 
ir pažadėdavo malstuvių. Girdavo jį visi namiškiai, vesdavo į gryčią, 
sodindavo kaip svečią už stalo ir vaišindavo sviestu, sūriu, kiaušiniais, 
pyragais.

Šykšti šeimininkė, pamačiusi savo karves apvainikuotas, tuoj vai
nikus nudraskydavo, sakydama: „Kų čia prasimonat, gyvulalį mūčyti!" 
ir malstuvių piemenim neduodavo. Kitais metais to kiemo samdytas pie
menėlis „ni už kų" nepalikdavo čia piemenauti. Kaimo vaikai perspėda
vo naująjį piemenėlį, kokia čia šeimininkė. Jai ant pykčio kitais metais 
sekminių dieną to kiemo karves piemenėlis apkaišydavo sausom šakom 
ir dar ant ragų užkardavo kaulų. Taip pajuokta šeimininkė susiprasda- 
vo ir kitą kartą piemenim malstuvių jau duodavo.

Vos tik piemenys galvijus atgindavo, tuoj visi susirinkdavo ir eidavo 
malstuvių. Malstuvių eidavo visi: tie, kurie tą dieną ganė, ir tie, kurie 
buvo laisvi. Prie piemenų prisidėdavo mažesni, iki penkerių metų am
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žiaus, vaikai, nes ir jie norėjo dalyvauti malstuvėse. Pradėję nuo kaimo 
galo, vaikai apeidavo visus kiemus.

Visi piemenys, lydimi kaimo vaikų, sugužėdavo į kiemą. Keli didesni 
ir drąsesni piemenys įeidavo į trobą ir sakydavo: „Šeiminyke, atajome 
malstuvių prašyti." Kitur sakydavo: „Sveika, gaspadyna! renkame sum- 
borius, gol kų duosi. Prašytumam miltų ar ko kito". Vienas didesnis pie
menėlis nešdavo retelį malstuvėm susidėti.

Piemenys taip surinkdavo gana nemaža malstuvių. Kai tik retelis 
būdavo pilnas, tuoj keli vaikai nešdavo produktus į tą kiemą, katras 
buvo pasižadėjęs malstuves paruošti. Seimininkės mielai duodavo, kuri 
ką turėdavo,— pyrago, kiaušinių, kita sūrį, sviesto arba dešros, virtos 
mėsos ir pan.,— nes juk tie piemenėliai dažniausiai būdavo saviškiai, to 
kaimo vaikai, jų pačių vaikai.

Malstuvių prašydavo ir grytelių gyventojus, nors jie savo piemens 
nelaikė, tik už ganyklas mokėdavo. Duodavo, kas ką turėdavo.

Bakšėnų kaimo viena grytelninkė buvo labai neturtinga, ji tik ožkelę 
laikė, bet piemenim malstuvių duodavo mažą kaip pusė kumščio sūrelį. 
Piemenėliai jos gailėjosi ir sūrelio imti nenorėdavo, bet ji vis vien jiems 
sūrelį įbrukdavo, sakydama: „Kad gonot mono ožkelį, tai jau jimkit sum- 
borio iš man sūrelį."

Pačios malstuves įvykdavo sekminių antrą dieną, kada iš gautų pro
duktų šeimininkės pagamindavo valgius.

Malstuves paruošdavo tas kiemas, kuris netingėdavo su vaikais už
siimti, o ypač toji šeimininkė, kuri turėjo saviškį piemenį ir kitų mažų 
vaikų. Malstuvėse dalyvaudavo ustovas, bent dvidešimt piemenų ir kai
mo mažesni vaikai, kurie draugaudavo su piemenėliais, buvo jiems 
meilūs.

Į gryčią sunešdavo stalus, užtiesdavo juos staltiesėm ir apkraudavo 
valgiais. Čia būdavo pyrago, sviesto, sūrio, virtos kiaulienos, dešrų, virtų 
kiaušinių, kiaušinienės ir kitko. Kai visi susėsdavo už stalų, paduodavo 
šutinto pieno moliniuose puodukuose.

Užstalėje sėdėdavo ustovas, to kiemo šeimininkas, piemenys, šeimi
ninkė su vaikais ir kiti kaimo vaikai, susėdę prie savo broliukų. Neretai 
ateidavo vienas kitas vyras iš kito kiemo pasižiūrėti, kaip piemenėliai 
vaišinasi.
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Malstuvių vaišės prasidėdavo apie 20 valandą ir trukdavo iki 23 va
landos. Piemenėliai pasistiprinę įvairius juokus krėsdavo, padainuodavo, 
kai kas iš vyresniųjų ką įdomaus, juokingo papasakodavo. Paskui visi 
triukšmingai išsiskirstydavo namo.

Kitą dieną piemenėliai, kurie iš ryto gindavo galvijus, užbėgdavo 
pas malstuvių šeimininkę, ir anoji kiekvienam ką nors iš malstuvių įdė
davo: tai mėsos, tai sūrio, tai kiaušinių ir pan.

Malstuvių paprotys buvo tiek įsigyvenęs Kupiškio apylinkėje, kad 
neretai ir vėliau, kada kaimai išsiskirstė į vienkiemius ir piemenėlių 
jau seniai nebebuvo, vis vien ruošdavo „malstuves". Tų laikų „malstu- 
vės" buvo paprastos vaišės sekminių švenčių proga.

GANA GANYTI

Gyvulių bandą ganydavo iki vėlyvo rudens, iki pirmojo sniego. Pa
snigus gyvulių nebegindavo, nes su sniegu žolės paėdęs gyvulys persi
saldydavo ir susirgdavo. Dažniausiai ganyti pabaigdavo iki visų šven
tųjų (lapkričio 1 d.).

Kai ateidavo šaltas ruduo, o vis dar nesnigdavo, piemenėliai imdavo 
spėti, kada gi snigs, nes jiems buvo iki gyvo kaulo atsibodę po lietum 
šlapti, nuo žvarbaus vėjo šalti ir jau taip norėdavosi ilgiau pamiegoti. 
Ar greit snigs, piemenėliai sužinodavo, beburdami su balta ožka ar ožiu.

Nesulaukdami, kada nustos ganyti, piemenėliai ima kalbėti: „Vėskim 
ožį apie baržų!" Vyresnis iš būrio piemuo, o dažniausiai koks pramušt
galvis, tuoj įsilipa medin ir ima kalbėti: „Ei, piemenys, klausykit, kų 
ošiai jum pasakysiu! Jau šolta. Nusibodo ganyti. Reikia ožys vėsti aplink 
baržų. Pažiūrasma, jeigu ožys, aidamas aplink baržų, spyruos, tada grait 
snigs ir nebareiks ganyti, o jeigu myš, tad lis ir do ganysma. Visi žiū
rėkim, kad jis spyruotų!"

Tada tas piemuo „provodyrius", pabaigęs kalbėti, išlipa iš medžio, 
ir piemenys bėga prie beržo, kiti atsiveda baltą ožį ar ožką. Bandoje 
vis būdavo viena kita grytelninkų ožka, tat burtams praversdavo. Dabar 
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visų rupesnis, kad gyvulys, vedamas aplink beržą, apsireikalautų: arba 
spyruotų, arba šlapintus, kitaip būrimas būtų nepavykęs.

Yra žinoma, kad jei ožkai ar ožiui staiga kas uodegon įkanda, gy
vulys tuoj apsireikalauja. Kas gi gera valia sutiks ožiui uodegon kąsti? 
Tada visi piemenys sutaria burtų keliu išspręsti šį reikalą. Piemenys 
sustoja ratu, „provodyrius” tuoj ima burti, kalbėdamas:

Atais senis unt pietų, 
Atnaš bobai riešutų. 
Sana boba ba duntų, 
Neįkunda riešutų.

Šiuos žodžius sakydamas, jis iš eilės paliečia ranka kiekvieną vai
ką. Kurį paliesdamas pasakydavo paskutinį žodį, tas iš rato atsitrauk
davo. Tuo būdu tol burdavo, kol likdavo tik vienas vaikas, tas ir turėjo 
ožiui uodegon kąsti. Dažniausiai piemuo beburdamas taip pataikydavo, 
kad pasilikdavo tasai vaikas, kurį norėdavo pajuokti.

Dabar veda ožį aplink beržą, o tas „išburtasis" piemuo turi jam uode
gon kąsti. Kai tas neina, tai kiti piemenys jį prie ožio stumia, galvą 
lenkia — prasideda grumtynės. Kartais tampomas ožys ima spyruoti, tada 
piemenys šūkauja, juokiasi, džiaugiasi. Bet dažnai tas vaikas, kuriam 
išpuldavo kąsti uodegon, pats eidavo: ne ką darysi, tokia jau buvo 
tvarka, toks visų nutarimas.

Ustovas, matydamas, kaip piemenys beldžiasi, juokus krečia, pats 
kartu juokiasi ir net patarinėja, kas reikia daryti. Kada vakare gyvulius 
namo pargindavo, piemenys triukšmingai pasakodavo, kad „ožį apvedė 
apie beržą”, kad jau nebeganys. Suaugusieji taip pat nusijuokdavo ir 
nutardavo nebeganyti. Džiaugėsi piemenys, kad pabaigė ganyti, džiau
gėsi ir ustovas.

Jei kada po visų šventųjų dar būdavo gražių dienų, tai atskiri ūki
ninkai išgindavo savo galvijus paganyti, bet ganydavo tik saviškis pie
muo. Samdyti piemenys po visų šventųjų nebeganydavo. Taip jau buvo 
suderėta.
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NAKTIGONIAI

Kai iš pavasario ganyklos pradžiūsta, žolė paauga ir kai galvijus jau 
gano, tada arklius ima ganyti naktį, t. y. joja nakties. Nakties joja aštuo- 
nerių — keturiolikos metų berniukai, vad. naktigoniai. Jeigu namuose 
nebūdavo berniuko, tai jodavo mergaitė. Paketurių, Gindvilių ir kituose 
kaimuose gana dažnai nakties jodavo ir mergaitės-merginos. Jei ganyklos 
arti, galulaukėje, tai naktį pas naktigonius ateidavo vienas kitas senis 
pažiūrėti, kaip naktigoniam sekasi, ar gerai tvarkosi. Kai ganyklos bū
davo toli, tada kartu su vaikais jodavo vienas kitas vyras, kad jie, ko 
gero, neprasimanytų ,,nebūtų dalykų”.

Dažniausiai ganyklos būdavo toli, jeigu kaimas didelis — net už trijų 
kilometrų. Jos būdavo apaugusios krūmokšniais, tarp kemsynių. Jodami 
nakties, naktigoniai virš kasdieninių drapanų apsivilkdavo kailinius, 
kojas apsiaudavo vilnonėm kojinėm ir klumpėm — medžpadžiais. Su 
klumpėmis buvo smagu po pievas vaikščioti: kojos neperšlapdavo ir ne
sušaldavo.

Nuolatinėje ganyklų vietoje pastatydavo iš rąstų daržinėlę. Tokia 
daržinėlė buvo Vilniaus kaimo ganyklose, Račiupėnų—Smilgių, Vidugi
rio pievose-ganyklose ir kitur. Daržinėles uždengdavo šiaudais, kartais 
lentomis. Po pirmojo pasaulinio karo daržinėlės kai kur buvo sudegu
sios, tada vietoj jų buvo iš šakų išpintos palapinės—būdos, dengtos 
šiaudais. Daržinėlėse ant žemės priklodavo kūlio šiaudų. Naktigoniai, 
atjoję nakties, arklius supančiodavo ir paleisdavo laisvai ganytis, patys 
gi tankiai tankiai suguldavo ant šiaudų ir išmiegodavo iki ryto, vienas 
kitas pasiklausydami, ar arkliai ramiai ganosi, ar vilkas neprislinko, ar 
neprunkščioja arkliai, svetimą žmogų — vagį pajutę. . . Kartais iš nakties 
prapuldavo arklys: jį pavogdavo arba kas nors, radęs „iškadoje”, pasi
gaudavo, kad išpirktų. Tada arklio savininkui-naktigoniui būdavo blogai: 
arklį reikia išpirkti, o pinigų ne visada būna. Anksti rytą naktigoniai su
siieškodavo savo arklius ir parjodavo namo.

Kartais nakties jodavo ir tie vyrai, kurie prie ganyklų turėdavo dar 
nesuartos žemės. Tada toks tuoj iš ryto pasigaudavo savo arklį ir iki 
pusryčių ardavo arba akėdavo.

Naktigoniai buvo saviškiai ir samdyti. Saviškiai naktigoniai, parjoję 
namo, eidavo gulti, bet samdyti naktigoniai-piemenėliai neturėdavo kada 
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pailsėti: jie padėdavo ruoštis apie namus, o kiti net turėdavo gyvulius 
ginti. Užtat samdyti naktigoniai būdavo labai išvargę ir, atjoję nakties, 
tuoj guldavo ir kietai užmigdavo, gi tie vaikėzai, kurie dieną pamiego
davo, vakare prasimanydavo ganyklose įvairių išdaigų.

Prieš 1880 metus Kupiškio apylinkėje laukus ardavo jaučiais, juos 
naktį taip pat naktigoniai ganydavo. Žemiau pateikiu jaučių naktigonio 
aimanas:

Tumsi noktis, uodai kunda, 
Jonas jaučių nebarunda. 
Naktytalas toks tumsumas, 
Jonų jėma neramumas. 
Jeig tie jaučiai nusigūbis, 
Gaspadorius Jonų būbis.

Per rugiapiūtę, kai arkliai būdavo dyki, juos ganydavo dieną. Prie 
arklių piemenis skirdavo ustovas. Apie trisdešimt arklių prižiūrėdavo 
du piemenys, nes arkliai ganydavosi supančioti. Kai kur kaimuose prie 
arklių nusamdydavo senį, kuris buvo ,,be sveikatos" ir kitam darbui 
netiko. Toks senis vienas sužiūrėdavo viso kaimo besiganančius arklius.

NAKTIGONIŲ IŠDAIGOS

Jodami nakties, naktigoniai raiti pasileisdavo per visą kaimą taip 
greit, kad net dulkių debesis sukeldavo. Tada jų kailinėlių skvernai 
plevėsuodavo, prie juosmens pririšti geležiniai pančiai žvangėte žvan
gėdavo, ir, arklius ragindami, jie šaukdavo nesavais balsais. Gražu bū
davo į tokias lenktynes žiūrėti! Kai katrie ant vieno arklio po du susės
davo, atliekamą arklį už pavadžio vesdami. Kiti sakydavo: „Žiūrėk, dvi- 
sados joja!"

Kartais naktigoniai, per kaimą jodami, dainuodavo:

Dainovo, dainovo, dainovo, 
Smilgių berniokai dainovo! 
O kų jie dirbdami dainovo? 
Naktalas išjojį dainovo.

Dainovo, dainovo, dainovo, 
Smilgių berniokai dainovo! 
O kų jie dirbdami dainovo? 
Žirgus ganydami dainovo.
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Dainovo, dainovo, dainovo, 
Smilgių berniokai dainovo! 
O kų jie dirbdami dainovo? 
Ugnalį kurdami dainovo.

Dainovo, dainovo, dainovo, 
Smilgių berniokai dainovo! 
O kų jie dirbdami dainovo? 
Bulbalas kepdami dainovo.

Naktigoniai susikurdavo ugniakurą, kad apsisaugotų nuo uodų, o kar
tais ir indėlį susišildydavo ar bulvių išsikepdavo. Seniau degtukų nebuvo, 
tai ugnį įskeldavo su skiltuvu. Titnago gabalėlį skeldami, apačioje lai
kydavo nuo medžio sausą kempinę. Pintis nuo kibirkščių užsidegdavo, 
tuo būdu įkurdavo ugniakurą. Ugniakurui malkų, sausų šakų parūpin
davo mažesni naktigoniai.

Kuris „nudžiaudavo" iš namų gabalėlį lašinių, tas supiaustydavo juos 
skiltelėmis, bent du kartus apsukdavo drėgna skepetėle ir įkasdavo į pe
lenus. Lašinius karštuos pelenuos palaikydavo dešimt-penkiolika minučių 
ir išėmę valgydavo. Vienas buvusių naktigonių sako: „Skanesnių lašinių, 
kaip naktigoniu būdamas, nesu valgęs." Apie 1905 metus naktigoniai iš 
namų pasiimdavo keptuvę ir tada čirškindavo lašinius, net kiaušinį už
leisdavo.

Prie ugniakuro naktigoniai prasimanydavo įvairių žaidimų. Didesni 
piemenys mėgdavo nuodėgulius svaidyti, taip pat ir per ugniakurą šokti. 
Jeigu kuris, o ypač dar sulaikytas, įšokdavo į ugniakurą, visiems būdavo 
juoko. Neretai prie ugniakuro eidavo veltynių.

Išjoję nakties į kaimo galulaukę, naktigoniai kartais, slapstydamiesi 
šešėliuose, sugrįždavo į kaimą ir čia pridarydavo įvairių pokštų. Kitą 
dieną kaime būdavo daug juoko. Ypač šėldavo naktigoniai šeštadienį, 
nes sekmadienį iš ryto jie neskubėdavo namo joti, galėdavo ilgiau pa
miegoti.

Obuolių ar agurkų vogti susitardavo keli. Jie užsėsdavo ant arklių ir 
patylomis prisiartindavo prie sodo ar daržo. Vieni užkalbindavo senį 
sargą, o kiti obuolių pakrėsdavo ir prisikraudavo pilnas tarbas. Tada vėl 
užsėsdavo ant arklių, kiek drūti parlėkdavo į ganyklas ir visiems pada
lindavo obuolių.

Duris užriša. Kai kurie naktigoniai, įėję į svetimą sodą ir bijodami, 
kad šeimininkai jų neaptiktų, užrišdavo namo duris. Prisirinkę obuolių, 
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jie nueidavo. Tik rytą šeimininkus iš gryčios paleisdavo atėjęs klėtyje 
miegojęs saviškis.

Seniau kaimo gyventojai, nuėję gulti, retai kuris užšaudavo duris: 
viskas tada buvo „valioj". Patylomis naktigoniai įsibraudavo svetimon 
gryčion ir čia apversdavo kibirus, pakišdavo po stalu žarstiklį, šakes, 
puodkilį ir šluotas, puodus po suolu suslėpdavo. Atsikėlusi šeimininkė 
ne tuoj surasdavo, kur kas padėta, ir papykusi sakydavo: „Čia jau nakti
gonių būta."

Duonkepių pakeitimas. Neretai naktigoniai apkeisdavo dviejų šeimi- 
ninkių-kaimynių įmaišytą duonkepėje duoną. Moterys tai pamatydavo 
tik tada, kai jau susiruošdavo duoną minkyti. Gerai dar, jei vyrai bū
davo namie, tai greit vėl apkeisdavo duonkepes, o jei ne — tai tokia 
laiko gaišatis!

Pakartas. Keli berniukai susitardavo „pakarti" naktigonį. Jie susiieš
kodavo virvę, miegančio naktigonio kojas surišdavo ir, virvės galą per
traukę per būdos grebėstą, už kojų „pakardavo" miegantį. Naktigonis, 
keliamas už kojų aukštyn, pabusdavo, išsigandęs imdavo rėkti. Būdoje 
kildavo triukšmas, bet kaltininko nesurasdavo.

Prikaltas. Keli išdaigininkai iš anksto išsipiaudavo keturis dvišakius 
smaigtus. Kai iš naktigonių kuris kietai įmigdavo, jie prislinkdavo prie 
jo ir, tais smaigtais apkabinę miegančiojo kojas ir rankas, juos įsmeig
davo į žemę. Kai „prikaltasis" naktigonis prabusdavo, jis nesavu balsu 
imdavo rėkti, kad jį „kažkas laiko". Pabusdavo kiti, ir paaiškėdavo nakti
gonių išdaiga.

Kepurė prapuolė. Šaltomis naktimis naktigoniai miegodavo su kepu
rėm, šiltesniam orui esant, kepures pasidėdavo po galvom. Išdaigininkai 
paimdavo iš po galvos kieno nors kepurę ir ją prisiūdavo miegančiajam 
prie drapanėlės, ant nugaros, kad nepamatytų. Kai anksti rytą visi susi- 
keldavo ir, užsidėję kepures, išeidavo prie arklių, vienas naktigonių 
savo kepurės niekur nerasdavo. Pagaliau kiti pamatydavo kepurę ant jo 
nugaros ir šaukdavo: „Žiūrėk, tavo kepurė ant kupros prisiūta."

Lošimas sagomis. Pradedant 1900 metais tarp naktigonių paplito žai
dimas „guzikais" — sagom. Vaikai įsmukdavo į klėtį, kur pasieniais 
kabėdavo išeiginiai rūbai, ir iš jų prisiraudavo sagų, kartais net su me
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džiaga. Sagomis lošdavo ant lygios vietos. Du žaidėjai prie savęs pasi
dėdavo po sagą ir pakaitomis sprigtu ją varydavo. Katro ėjimas, tasai 
pavaro savo sagą ir tuoj sprindžiu matuoja, ar nuo sagos pasieks prieši
ninko sagą. Jeigu su sprindžiu priešininko sagą pasiekia, tai išlošė ir tą 
sagą sau pasiima. Tuo būdu žaisdami pralošdavo gana daug sagų. Tik 
apie rudenį šeimininkės išsiaiškindavo, kodėl jų drapanos be sagų.

Kas turėdavo pinigų, tai mėgdavo žaisti „erelį — skaičių". Pinigą 
mesdami į medį, šaukdavo: „Erelis ar skaičius?", t. y. reikėdavo įspėti, 
kuri pinigo pusė atsivožė: su ereliu (buvęs Rusijos valstybės ženklas) ar 
su skaičium. Kai pinigas nukrenta, jį tuoj delnu pridengia, kad nematytų 
tasai, kuris spėja. Jei jis įspėja, kuria puse atsivertęs pinigas guli, tai 
išlošė ir pinigą sau pasiima.

Kartais pinigą ant stalo šonu pastatydavo ir pasukdavo, baigiant 
suktis, pinigą pridengdavo delnu, o kiti spėdavo.

NAKTIGONIAI IŠJOJA KELIOM SAVAITĖM į PIEVAS

Arti Kupiškio buvę Smilgių ir Račiupėnų kaimai turėjo Pašepety, 
bent už keturių kilometrų, savas Vidugirio pievas. Rudenį, kada nuim
davo rugius ir vasarojų, kada arkliai būdavo dyki ir vyrų darbai jau 
nebe taip skubūs, abu kaimai sutardavo ir išjodavo į pievas arklių ga
nyti. Iš abiejų kaimų priskaitydavo per penkiasdešimt arklių. Jų ganyti 
išjodavo iki dvidešimt žmonių, suaugę vyrai ir vaikai nuo dešimties 
metų amžiaus. Vidugirio pievose buvo tam tyčia pastatyta daržinėlė, kur 
naktigoniai miegodavo ir nuo lietaus pasislėpdavo. Ganyklose jie išbū
davo iki mėnesio laiko.

Išjodami į pievas, naktigoniai su savimi pasiimdavo valgio, taip va
dinamo „indėlio": virtos mėsos ar lašinių, vagonę varškės, sutaisytos su 
sviestu, kieto sūrio, duonos. Kai pristigdavo valgio, bent du vyrai par
jodavo namo ir vėl atgabendavo maisto. Gerti nieko neimdavo, nes pie
vose kur-ne-kur rasdavo vandens, o Pašepetyje tarp krūmų prisiuogau- 
davo, prisiriešutaudavo ir laukinių obuoliukų prisiobuoliaudavo. Savo 
indėlį naktigoniai šildydavo ant laužo, ten išsikepdavo bulvių, grybų, 
pasispirgindavo lašinių.
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Išjoję su arkliais visam mėnesiui, naktigoniai rūpindavosi, kad arkliai 
gerai pasiganytų, parinkdavo geresnės, sultingesnės žolės ganyklas. 
Arklius kilnodavo iš vienos vietos į kitą.

Naktigoniai, visas dienas būdami pievų miškeliuose, prisipiovę lazdų, 
prisiplėšę karnų, beržų tošių, darydavo vagones, tabokines, pindavo 
balanines, keselius-retelius. Jie pasidarydavo dailius, išrašytus spaustu
kus, verpstes, šaudyklėles audimui, kultuves, grėblius, išsipiaudavo gerus 
grėbliakočius, pasidarydavo lanksčius botkočius, prisigamindavo vantų, 
šluotų, kad visai žiemai užtektų. Jie riešutaudavo, uogaudavo, grybau
davo. Riešutų tiek pririnkdavo, kad užtekdavo iki kalėdų švenčių arba 
varduvininkui dovanoti. Kiti savo riešutus parduodavo turguje.

Poilsio valandomis naktigoniai prasimanydavo įvairių žaidimų, kaip 
ir piemenys, bet dažniausiai mėgdavo veltynių eiti. Pavakare, kai sužiū
rėdavo arklius, naktigoniai susirinkdavo prie daržinėlės, ir vienas iš 
senesnių sekdavo pasakas ir pasakodavo įvairius atsitikimus.



KALENDORINIAI PAPROČIAI
IR
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KUClŲ VAKARO BŪRIMAI

Kūčias pavalgius, jaunimas burdavo.
Sėdėdami už stalo, iš po staltiesės traukia šieno šiaudą. Jeigu šiau

delis ilgas — merginos busimasis ar bernioko busimoji bus aukšto ūgio, 
o jei trumpas — tai mažo. Taip dar buria ir gyvenimo ilgį. Trumpą šiau
dą ištraukęs sako: „Mano trumpas gyvenimas.1 ’

Kuris vyras, kūčias pavalgius, iš po staltiesės ištraukia ilgesnį šiena- 
galį, tas tais metais turi linus sėti — jie augs aukšti, pluoštas bus ilgas.

Paimama iš bliūdo sauja šližikų ir žiūrima, pora ar ne. Jei saujoje 
šližikų po porą, tai ateinančiais metais susiporuos, o jei ne, tai dar ves
tuvių nekels.

Pavalgę kūčias ir pakilę iš užstalės, vaikinai ir merginos pasiima po 
saują šližikų ir padėlioja juos ant žemės eilėmis išilgai gryčios, palik
dami takus praeiti; tada iš kiemo įleidžia šunį. Prie kurios šližikų eilės 
šuo prieina ir griebia ėsti, toji mergina ar vyriškis artėjančiais naujais 
metais ištekės arba ves.

Po kūčių berniokai traukia iš po pečelio už uodegos vištą. Jei višta 
traukiama tyli, gaus gerą žmoną, o jei kudakuoja, tada žmona bus rėksnė.

Kūčių vakarą po vakarienės jaunimas, daugiausia mergaitės, bėga pas 
kaimyną ir po langu klausosi, kas ten kalbama. Jei kalbama apie links
mus dalykus — bus linksmi metai, o jei apie liūdnus — bus liūdni metai. 
Dažniausiai pirmas išgirstas žodis lemia ateitį, pavyzdžiui, „oras"—pasi
keis gyvenimas, „važiuoja” — sulauksi piršlių.

Po kūčių mergina pašino j a gryčią ir, šiukšles susėmusi į prijuostės 
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sterblę, nuneša į kryžkelę, papila ant kelio, klausydama, iš kur šunes 
loja. Iš kurios pusės šunes loja, iš tos šalies reikia laukti piršlių.

Panašiai buriama ir prieš Naujus metus.

Seimininkas, kūčias pavalgęs, išeina į sodą ir papurto medžius, — 
lada ant jų bus daug vaisių.

Seimininkė, kūčias pavalgiusi, išeina laukan pažiūrėti, ar daug žvaigž
džių danguje. Jei dangus žvaigždėtas, tai vištos bus dėslios ir anksti 
pradės dėti. Sakoma: „Bus Velykos su kiaušiniais."

Prie kūčių stalo piemuo pirmas nesėda, nes tada beganydamas gyvu
lių neišlaikys „nuo iškados".

Kūčias pavalgius, stalą nukrausčius, žiūrima, ar daug ant stalo iš 
šieno grūdų pribyrėjo. Jei grūdų daug, bus derlingi metai.

Jei kūčių dieną ant stogo pakraščio laikosi daug sniego, tai ateinan
čiais metais bus daug baravykų.

Jei kūčias pavalgęs atsiraugai, tai dar ir kitais metais kūčias val
gysi.

Jei kūčių dieną nuo ryto atėjo pirmutinis vyras, bus derlingi metai.

NAUJŲJŲ METŲ BŪRIMAI

Kas įvyks ateinančiais metais? Ant stalo apvožia tris bliūdelius ir po 
jais slapta padeda žiedą, gėlę ir žvakę ar rožančių. Kam eilė vožti bliū- 
delį, tas iš tų trijų atvožia vieną. Jei po bliūdeliu žiedas — šiais me
tais susituoksi; jei atvoži gėlę — dar tuos metus mergausi ar bernausi; 
jei žvakę atvoži — mirsi, o jei rožančių — liksi davatka.

Gabalą popieriaus lengvai pagniaužo saujoje ir, padėję židinėje ar 
ant skardos, sudegina. Tadą skarda pakeliama ir žiūrima, ką vaizduoja 
popieriaus šešėlis. Pirmoji mintis lemiama. Jei matai vežimą — ateinan
čiais metais keliausi, jei namus — į savo namus vyksi, jei lopšį — susi
lauksi kūdikio ir pan.

Skirtas bernelis. Mergina į stiklinę vandens įberia žiupsnelį pelenų. 
Pelenai turi būti to vainikėlio, su kuriuo buvo pamergiuos arba kurį 
turėjo ant kasų, eidama į bažnyčią. Tada ant stalo pastato stiklinę, atsi
sėda ir žiūri į stiklinės dugną, kol pamato sau skirtąjį.
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Šliurę meta. Mergina atsigula aukštielninka ant grindų galva į lau
ko duris ir, pakėlusi koją, per galvą meta šliurę. Atsikėlusi žiūri, į kur 
šliurė atsisukus: jei į duris, ateinančiais metais ištekės. Mat, iš namų 
išeis.

Busimojo vardas. Ant dvylikos lapelių surašomi vyriški vardai, o try
liktasis paliekamas tuščias — bevardis. Visi lapeliai susukami į dūdeles 
ir pasidėdami po pagalve. Vos pabudus reikia tuoj kišti ranką po pa
galve ir ištraukti vieną raštelį. Koks vardas bus jame įrašytas, tuo 
vardu bus busimasis.

Jei kartais naktį prabundi, raštelį vis vien reikia iš po pagalvės iš
traukti ir padėti nuošaliai. Prie šviesos ryte perskaitomas vardas. Jeigu 
ištrauksi bevardį raštelį, tada šiais metais busimojo nelauk.

Šie būrimai rodo, kad buria daugiausia merginos, svajodamos apie 
bernelį ir savo namų židinį.

TRYS KARALIAI

Trijų karalių dieną paaugliai vaikai, apsivilkę margais drabužiais, 
užsimovę aukštas popierines kepures, vaikščiodavo pakiemiais, vaizduo
dami tris karalius. Kupiškio miestelyje kartu su paaugliais eidavo ir su
augę vyrai, tėvas su dviem paaugliais sūnumis. Įėję į trobą, pagiedodavo 
atitinkamą giesmę ir gaudavo atlyginimą pinigais. Kai trys karaliai bū
davo paaugliai vaikai, tai, negalėdami, nedrįsdami giedoti, pasakodavo 
apie tris karalius arba eilėraštį pasakydavo. Tokius karalius pavaišinda
vo pyragais, duodavo saldainių, tačiau jiems mieliau būdavo gauti pi
nigų.

UŽGAVĖNĖS IR GAVĖNIA

Užgavėnės — paskutinė mėsiedo diena arba paskutinė diena prieš 
gavėnią. Gavėnia — septynių savaičių priešvelykinis pasninkas. Per ga
vėnią mėsos nevalgė, tik su pienu, o trečiadienį, penktadienį ir šešta
dienį valgydavo sausai. Sėmenų ir kanapių aliejus buvo pasninko rieba
lai. Todėl Užgavėnių dieną būdavo stengiamasi praleisti linksmai, triukš
mingai ir daug mėsiškų ir šiaip riebių valgių valgoma.
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Užgavėnių dieną buvo priimta devynis kartus valgyti mėsiškus val
gius ir paskutinį kartą užsrėbti pienu užbaltintais lakštiniais. Užgavėnių 
vakaruškos pasibaigdavo vienuoliktą val.r iki dvyliktos vai. nakties visi 
turi užsigavėti. Vienuoliktą valandą imdavo skambinti bažnyčios varpai 
ir skambindavo visą valandą, kad parapijiečiai pasiruoštų sutikti gavė
nią. Senės, išgirdusios varpus skambinant, tuoj išvaikydavo vakaruškas. 
Sugrįžę namo, vakaruškininkai puldavo prie krosnies, kur stovėdavo 
puodas su lakštiniais, ir pasrėbę užsigavėdavo. Kita diena — pelenija: 
sauso pasninko diena.

Užgavėnės — įvairių išdaigų ir juokų diena. Tada ne tik buvo sten
giamasi privalgyti už visą gavėnią, bet ir surengiami įvairūs vaidini
mai, išgalvojamos įvairios kaukės. Kupiškio apylinkėje mėgstama pa
vaizduoti Gavėną, Lašininskį su Kanapinskiu, velnią, ožką, gervę ir 
kitokius padarus. Maždaug iki 1920 m. Kupiškio apylinkėje kiekvienoje 
troboje pasirodydavo Užgavėnių ir peleni jos kaukės. Jas ir dabar dar 
visi prisimena.

Gavėnas — Užgavėnių baidyklė, kurią parengia pusberniai. Jie iš 
šiaudų kūlio padaro žmogystą, aprengia rudine, veidą padaro baisų. Tą 
baidyklę įsodina į roges arba pritaiso ant rato, pritvirtinto prie rogučių. 
Gavėno rankos — kultuvai (spragilai).

Pusberniai vežioja Gavėną išilgai kaimo. Gavėno reikia saugotis, nes 
jis kultuvais kemaruoja, visaip juos kraipydamas, gali sušerti ir per gal
vą, ir per pečius. Kas pamato vežant Gavėną, tuoj bėga į šalį, toliau 
nuo jo, o jei nesuspėja pabėgti, tai Gavėnas kultuvais „paglosto”. Tada 
visiems būna juoko.

Gervė dažniausiai ateina į gryčią ir savo ilgu snapu kerta kiekvie
nam, kas tik jai pasipina po kojom. Vaikai, pamatę gervę, klykdami šo
ka ant pečiaus pasislėpti, bet gervė su savo ilgu snapu vaikus ir ten 
suranda. Kartais ji taip sušeria snapu, kad net ašaros ištrykšta.

Gervę pavaizduoja suaugęs žmogus. Jis apsivelka išvirkščiais kaili
niais, apsidengia jais ir galvą. Kairę ranką jis laiko po kailiniais, o į de
šinę paima ratelio verpstę, įtraukia į rankovę ir, ranka prispaudęs prie 
galvos, su verpste vaizduoja ilgakaklę gervę. Gryčios prieblandoje di
delė ir smarki gervė nemažai baimės įvaro.
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Ožka. Kaimo gryčioje visuomet yra pailgi kilnojami suolai ant ke
turių kojų, vadinami zaslanais. Apie metro ilgumo zaslaną įsineša prie- 
menėn, žmogus apžergia jį raitas ir apsigaubia balta paklode, kad būtų 
panašus į ožką; ant galvos prisitaiso ragelius. Tada, iš abiejų šonų ran
komis įsitvėręs zaslaniuką, kiloja jį ir eina priekin. Tokia ožka, į gry
čią įėjusi, tuoj puola žmones ir bado kur tik pakliūva. Visi nuo jos 
bėga.

Kumelys — vyro „štukoriaus" kaukė. Iš gelsvos medžiagos, būdavo, 
pasiuva riestą arklio kaklą ir galvą, prikiša šiaudų, šieno, kad kaklas 
ir galva standžiai laikytųsi. Tą arklio kaklą pritaiso ant pagalio, kurį 
raitelis apžergia panašiai kaip tikrą arklį. Prie pagalio iš užpakalio pri
taisydavo arklio pasturgalį ir stipriai pritvirtindavo su diržais prie 
raitelio liemens. Karčius ir uodegą padaro iš gražiai iššukuotų linų. Ku
melio uodegą įtraukia į tam tyčia pasturgalyje įtaisytą vamzdelį, kad 
stipriai laikytųsi ir dailiai gultų. Tada arklį gražiai iki pat žemės ap
dengia gelsvom gūniom, kad kojų nesimatytų. „Dveigys kumelys" žveng
damas pasileidžia šuoliu, kad raitelis vos jį išlaiko. Ant kumelio kaklo 
žvanga žvangučiai, visas lankas džiugulių. Raitelio rankoje — stimako- 
čio bizūnas. Pats raitelis dailiai apsivilkęs: po kaklu parištas kaklaraiš
tis, ant galvos kepurė.

Toks kumelys, įšokęs į gryčią, kur yra keliamos vaišės, padaro gar
daus juoko. Jis šokinėja viduasly, spardosi, žvengia... Jei kas jį užkliu
do — tuoj spiria, o raitelis šeria bizūnu. Bobos, tokį kumelį pamačiusios, 
tuoj kertėn sulekia. Kartais „kumelys" taip įsismagina, kad užšoka ant 
vaišių stalo ir ten išdarinėja įvairius pokštus.

Dar 1912 metais kumelį puikiai atvaizduodavo apie 40 metų amžiaus 
Smilgių kaimo ūkininkas Puronas.

Peleni jos diena — gavėnios pradžia.
Kanapinskas ir Lašininskas — pelenijos kaukės. Jie vaizduoja liesas 

pasninko ir riebias nepasninko dienas. Kanapinskas būna poliesis, pailgo 
veido, su kanapių barzdele. Jis susijuosęs kanapine virve. Ant galvos už
mauta aukšta kepurė, ant kaklo — raudonas šalikas. Lašininskas yra rie
bus. Jo veidas apvalus, skustas, išteptas lašiniais, kad net varva rieba
lai; jis užsimaukšlinęs plačią kepurę. Kanapinskas ir Lašininskas būna 
susėdę važelyje ir vežiojami kaime ir po Kupiškio miestelį. Važelyje 
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jie abu grumiasi, katras katrą įveiks. Dažniausiai Lašininskas važelyje 
sėdi atvirtęs, o Kanapinskas jį užgulęs kumščiais kulia: mat, per ga
vėnią viršus — Kanapinsko, nes visi valgo su pasninku, vartoja kanapių 
aliejų. O tam, kuris taip nedaro, Kanapinskas tuoj pilvą peiliu perrėš.

Pusgavėnis būdavo tada, kai praeidavo pusė gavėnios pasninko. Žmo
nės linksmai sakydavo: „Gavėnas per žardą pervirto'1, mat, pusė pas
ninko beliko. Ypač vaikams atsibosdavo pasninkauti. Pirmomis gavėnios 
dienomis nauji valgiai — avižinis kisielius su karštom bulvėm, svogū
nai su aliejumi, silkė, keptos bulvės — būdavo skanėstai, bet neilgam. 
Vaikai pasiilgdavo pieno. Jau nuo 7 metų amžiaus jie turėjo sausai pas
ninkauti. Kartais, kai motina pakabindavo sūrmaišį su varške ant vąšo 
gryčioje, kad nuvarvėtų išrūgos, vaikas prislinkdavo, kai niekas nema
tydavo, pakišdavo po čiurkšle pirštelį ir aplaižydavo. Nors pasninkas 
sulaužytas, bet šitai taip skanu!

Giltinė vaizduojama per užgavėnes, bet dažniausiai žiemos metu per 
„nugėrimus". Žmogus apsisiaučia balta paklode; iš bulvės skiltelės iš- 
piausto retą tvorelę, įsideda į burną ant dantų, tada burna atrodo kaip 
kaukolės. Prie ausų jis prikabina dzvangulių, per petį persimeta ilgakotį 
dalgį. Rankoje šakalys — pustas. Giltinė įėjusi sako ieškanti kokios 
dūšios, nusiima nuo peties dalgį, pusto jį su šakalio drūtgaliu, mėgina 
sau per kaklą, ar aštrus... Tada su dalgiu siekia kokią žmogystą, sa
kydama: „Man tavo dūšia patinka." Užstalėje pasidaro sąmyšis — visi 
klykia, rėkia. Giltinė vėl papusto dalgį ir vėl renkasi auką.

VELYKŲ PAPROČIAI

Pirmąją Velykų dieną visi iš bažnyčios uri uri stengiasi kuo greičiau
siai išeiti. Sakoma, kad tam vyrui, kuris pirmesnis išeis iš bažnyčios ir 
paskubės į namus, tais metais seksis visi darbai nudirbti. Velykų val
giais atsigavėję, seniai eina gulti, o jaunimas kiaušiniauti, ridinėti ir 
„mušti" kiaušinių.

Vaikai eina kiaušiniauti pakiemiais. Kuris, įėjęs į gryčią, įsikiša į 
burną vieną pirštą, tam šeimininkė duoda vieną kiaušinį, kuris du pirš
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tus— tam duoda du, o katras iš nedrąsumo į burną sugrūda visus pirš
tus, iš to pasijuokia ir nieko neduoda.

Kupiškio apylinkėje kiaušiniauti eidavo antrą velykų dieną. Pirmą 
dieną nevalia eiti, nes Velykos yra labai didelė šventė. Eidavo kiauši
niauti į tuos kiemus, su kuriais tėvai draugaudavo, o dar drąsiau pas 
krikštomočią arba krikštotėvą. Nedrąsus vaikas, įėjęs į gryčią, nieko 
nesako, tik įkiša į burną pirštą ir stovi. Tada krikštomočia duoda jam 
dažytą kiaušinį. Gautąjį kiaušinį tuoj pasideda užantin, kai drabužėlis 
su kišenėm — į kišenę ir padėkojęs, atsisveikinęs išeina.

Maži vaikai gaudavo iš Velykės kiaušinių. Jie būdavo padėti Ve
lykų rytą ant lango arba lovelėje prie pagalvėlės. Vaikai, velykų rytą 
pabudę, tuoj žiūri, ar jau buvo Velykė. Kai pamato įvairiai nudažytus 
kiaušinius, pasiima ir vėl bėga į lovelę. Džiaugsmui nebūna galo.

Dabar vaikai galvoja: „Kaip Velykė įėjo į gryčią?” Namiškiai jiems 
ne kartą pasakojo, kad Velykė įeina visur: jai nereikia nei langų, nei 
durų darinėti. Kai jau vaikai paūgėja ir supranta, kas dažytus kiauši
nius ant lango padeda, tada jie ir nebegauna Velykės kiaušinių.

Apie Velykę vaikai įvairių pasakojimų žino. Velykė yra gera gera 
senutė, kuri pamiškėje dažo kiaušinius. Kai prieš Velykas ateidavo koks 
senelis, tai vaikams pasakodavo: „Jau mačiau Velykę, pakrūmėje da
žančią kiaušinius.” Kiti sakydavo, kad Velykė primerkia visokių žole
lių, samanėlių ir pakrūmėje dažo kiaušinius, kad kiškiukai padeda jai 
dažyti, kad jie parūpina malkų ir verda kiaušinius. Velykė nudažytus 
kiaušinius sudedant! į vežimėlį ir vežanti geriems vaikams. Vežimėlį 
traukią kiškiukai. Velykės botagėlis — saulės spindulių.

Mažiems geriems vaikams Velykė palieka po du įvairių spalvų kiau
šinius. Velykės kiaušiniai būna kitoniški, nei kad yra namuose, juos arba 
tam tyčia nudažydavo kitaip, arba pasikeisdavo su kaimynėmis. Kartais 
vaikui padėdavo tik vieną kiaušinį, sakydami: „Mat, buvai negeras, tai 
Velykė tik vieną kiaušinį padėjo.”

Vienoj šeimoj mažas berniukas buvo pripratęs keiktis. Dar kaip reb 
kiant kalbėti nemokėjo, o kai pykdavo, tai tuoj ir murmėdavo keiksma
žodžius. Motutė ir pabardavo, ir kartais palupdavo, bet niekas nepadėjo. 
Tada motutė jam pasakė: „Matysi, kad toks esi keiksmininkas, Velykė 
kiaušinių tau nepadės.” Velykų rytą tas berniukas pabudęs žiūri — pa
dėtas vienas kiaušinis, ir tas negražus, juodas. Jis murmėdamas sako: 
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„Kam toks negražus kiaušinis, ne taip kaip kitų." — Motina jam tarė: 
„Užtat, kad tu keikies, matyt, šitą kiaušinį padėjo velnias. Tikrai ne
gražus ir dar medinis." Nuo to karto berniukas paliovė keiktis.

Velykės kiaušinius vaikai labai saugodavo. Jei Velykės kiaušinis su
duždavo — tuoj ašaros. Jos kiaušinius laikydavo iki velykėlių (pirmas 
sekmadienis po Velykų) ir dar ilgiau, jeigu jau buvo labai gražūs. Ve- 
lykėlėms vėl virdavo kiaušinius ir, jei spėdavo, taip pat nudažydavo.

1935 metais Didžprūdžių apylinkėje vaikai pamatė Velykę. Velykė 
ėjo per laukus, graži, apsitaisiusi margaspalviais tautiniais drabužiais, su 
karūna ant galvos. Nuo karūnos per nugarą driekėsi įvairiaspalviai kas- 
nykai ir plevėsavo pavėjui. Velykė nešėsi pintinėlę. Vaikai tuoj ją pa
žino ir džiaugsmingai šaukė: „Ateina Velykė, ateina!” Jos pintinėlė 
buvo apipinta žalumynais, iškaišyta margom gėlytėm ir pilna dažytų 
įvairiaspalvių kiaušinių.

Velykė aplankė visus tos apylinkės vaikučius ir visiems davė kiau
šinių. Kiekviena motina, dėkinga Velykei, ją palydėdavo iki pat lauko 
durų ir į jos pintinėlę įdėdavo dažytų kiaušinių. Taip Velykė, lankyda
ma vaikus, nepristigo kiaušinių. O jau visiems džiaugsmo buvo kiek 
gana.

Artinantis Velykoms, jaunimas ir paaugliai vaikai stengdavosi gauti 
stiprių kiaušinių, tokių, kad nesudužtų, žaidžiant žaidimą „kiaušinius 
mušti”. Kiti jau nuo gavėnios pradžios imdavo rinkti stipriausius kiau
šinius. Kiaušinio stiprumą mėgindavo kalendami jo smaigalį į dantis. Jei 
kiaušinis kietai atsimuša — jis stiprus, o minkšto kevalo kiaušinis links
ta, ir balsas jo duslus. Stipriausi kiaušiniai buvo „marikanskų” vištų: 
tokį kiaušinį ne bet kas permušdavo. Šitos vištos buvo ypatingos veis
lės, ilgais kaklais.

MARGUČIŲ MUŠIMAS IR RIDINĖJIMAS

Margučius mušdavo šitaip: suima savąjį kiaušinį į saują tarp nykš
čio ir smiliaus, palieka tik truputį išsikišusį jo smaigalį. Kitas savuoju 
kiaušiniu, taip pat smaigaliu, kerta anam. Taiko į pat kiaušinio galą, nes 
šitoji vieta yra stipriausia. Jeigu kas į šoną įmuša kiaušinį, tai reiškia, 
kad neteisingai mušė. Ant tokio pykstama, kam sumušė gerą kiaušinį, o 
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jo savininkas nesiskaito pralošęs. Teisingai sumušus priešininko kiau
šinį, sumuštąjį kiaušinį sau pasiima nugalėtojas. Kuriam pasitaiko stip
rus kiaušinis, tai tiek margučių laimi, kad pilnas kišenes prisikrauna.

Šį žaidimą žaisdavo tik vyrai, net iki 50 metų amžiaus. Kai Kupiškio 
bažnyčios giedoriai didįjį šeštadienį vakare ateidavo mišparų, tai jau 
atsinešdavo kiaušinius. Prieš mišparus bažnyčioje mušdavo būgną. Pa
vakary, prieš saulei leidžiantis, būgną įnešdavo aukštai į varpinę ir muš
davo taip garsiai, kad net už 8 kilometrų būdavo girdėti. Tada giedoriai 
ir kiti vyrai susirinkdavo už šventoriaus, šnekučiuodavo, „kalenda
vo kiaušinius" — tas to pakalena, anas kito pakalena. Kai jau kiauši
nius išmėgina, tada sako: „Tu paturėk, aš mušiu", o kitas sako: „Ne, tu 
paturėk, aš mušiu." Susitaria ir muša. Kai kiaušinį sumuša, sako: „Kiau
šinį išmušė" ir ieško po kišenes kito, stipresnio.

Kartais mušdavo kiaušinio smaigalį ir dar atsukdavo „pučką" — drūt
galį. Kai abu galus sumušdavo, tada ir atiduodavo kiaušinį laimėjusiam.

Paaugliai susirinkdavo už šventoriaus „kiaušinių mušti", mėginda
vo, katro stipresnis. Šitai nepatikdavo tėvams, nes vaikai per ilgai už
sibūdavo miestelyje ir pamiršdavo, kad reikia skubėti į namus. Kartą 
vienas vaikėzas, prisidėjęs pilną kišenę kiaušinių, per prisikėlimą ne
turėjo laiko melstis, o tik saugojo kišenę. Vienas senis nužiūrėjo jį ir 
tarytum netyčia prispaudė prie kitų. Kiaušiniai susitraiškė ir užteršė visą 
kišenę. Jam jau nebeteko „kiaušinių mušti".

Margučių ridinėjimas yra malonus laiko praleidimas. Juos ridinėja 
lauke. Tam padaro iš lentos įgaubtą lovelį, kokių 10 cm ilgio ir 15 cm 
pločio, arba parenka stiprų eglės žievės gabalą. Vienas lovelio galas 
atremiamas ant kaladytės, kad žemyn būtų nuolaidumas, ir iš viršaus 
per jį leidžiamas kiaušinis. Ridinėjimui kiaušiniai imami įskilę, tik žiū
rima, kad šonai būtų sveiki, nes suskilusiais šonais kiaušinis blogai 
rieda.

Kiaušinius ridinėja kieme, kur gerai ištrypta žemė, kad jie riedėdami 
niekur neužkliūtų. Kada vienas žaidėjas kiaušinį paleidžia, tada leidžia 
kitas, taikydamas, kad kiaušinis nuriedėtų iki ano ir užkliudytų. Kai 
kiaušinis riedėdamas užgauna svetimą, pirma nuriedėjusį kiaušinį, tai 
anas yra laimėtas, išloštas, ir žaidėjas pasiima jį sau. Prie šito žaidimo 
susirenka 4—8 žaidėjai. Kiekvienas paleidžia skirtingos spalvos kiau
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šinį, kad lengviau galėtų atskirti savąjį. Kiaušinius per griovelį leidžia 
pagal eilę. Kuris kiaušinį išlošia, tas be eilės tuoj vėl leidžia savąjį. Jei
gu ir vėl išlošia kiaušinį, tai ir vėl leidžia savąjį kiaušinį: tol, kol kiau
šinis kito nebepaliečia. Tada iš eilės sekantis žaidėjas ima iš lauko sa
vąjį kiaušinį ir leidžia. Šitame žaidime leidžiama vietoj išlošto kiaušinio 
duoti kitą, daugiau suskilusį.

Kiaušinių ridinėjimo žaidimas turi tam tikras taisykles. Jeigu kiau
šinis žaidimo lauke guli kairiame šone, tada savąjį kaušinį leidi smai
galiu į kairę, o jei kiaušinių yra daugiau dešiniajame krašte, tada kiau
šinis paleidžiamas smaigaliu į dešinę. Kai kiaušinis stovi viduryje ties 
taku, tada parenkamas apvalesnis, bukesnių galu kiaušinis — toks rieda 
po tiesumai. Kas atidžiai šį žaidimą žaidžia, išlošia tiek kiaušinių, kad 
prisikrauna pilnas kišenes ir dar užantin prisideda.

Seniau, iki pat pirmojo pasaulinio karo, buvo paprotys pirmąją Ve
lykų dieną susirinkti prie Kupiškio bažnyčios šventoriaus ir čia ridi
nėti kiaušinius arba mėginti, katro stipresnis. Susirinkdavo vyriškasis 
jaunimas, paaugliai ir seniai. Seniai dažniausiai būdavo stebėtojai ir 
patarinėtojai; paaugliai žiūrinėjo, kieno kiaušiniai gražiau nudažyti, 
mėgino, kieno stipresni, patys kiaušinius mušė ir zujo iš vieno galo į 
kitą, stumdydamies ir šūkaudami.

MARGUČIŲ DAŽYMAS

Velykoms kiaušinius dažydavo svogūnų lukštais (tada jie būna rudos 
spalvos) arba nuo vantos nubrauktais beržo lapais (tada kiaušiniai būna 
geltoni). Raudonai, rausvai, žaliai kiaušinius dažydavo pirktiniais dažais. 
Svogūnų lukštus ar beržo lapus įdėdavo į puodą su verdančiu vandeniu; 
kai jie gerai prišusdavo, sudėdavo kiaušinius ir virdavo bent 5—10 mi
nučių, kad būtų kieti, kad, mušant ar ridinėjant susikūlę, neištykštų. Ber
žo lapais dažant, į vandenį reikia įdėti alūno, kitaip nekanda. Norėdami, 
kad kiaušiniai būtų rausvi, įsipildavo bliūdelin šaltų raudonų dažų ir 
bent porą kartų pa voliodavo jau išvirtus kiaušinius.

Kiaušinius dažydami tamsiai ruda spalva, ištirpindavo skardinėlėje 
vaško ir su pagaliuku išrašydavo juos gėlyčių, vingelių raštais, ir tik 
tada, būdavo, atsargiai įleidžia į dažus ir verda. Išėmę iš dažų, vašką 
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peiliuku nuskuta. Toj vietoj palieka balti raštai. Kiti tamsiai dažytus 
kiaušinius išskutinėja įvairiais raštais peiliuku. Išmarginti kiaušiniai 
vadinami margučiais.

SMALINIAI IR CUKRINIAI MARGUČIAI

10—12 metų vaikėzai pasidarydavo smalinius kiaušinius. Tokio kiau
šinio niekas nesumuša, bet jau jei kas aptinka, būna blogai. Kartą 
vienas vaikėzas su savo smaliniu kiaušiniu visų kiaušinius sudaužė. 
Vienas senis turėjo „marikanską" kiaušinį, tai tas ir savo kiaušinį pa
kišę, manydamas, kad jo nesumuš. Tik vaikėzas taukšt ir sumušė. Se
nis tuoj žiūrėti, ar tikras. Perpyko senis, sako: „Tavo smalinis!", pa
griebė kiaušinį ir tvojo į tvorą. Smalinis kiaušinis suskilo į gabalėlius. 
„A tai apgavikas! — sušuko senis. — Tuoj surink savo kiaušinio šmo
tus ir suvalgyk." Vaikėzas ką bedarys, bijo gauti lupti, susirinko gaba
lus ir verkdamas suvalgė smalinį kiaušinį.

Smalinį kiaušinį darydavo labai slaptai, kad niekas nežinotų, kur 
daržinės užkampy pasislėpę. Dažniausiai susitardavo du draugai. Jie jau 
iš anksto turėdavo prisirinkę pušų smalos.

Iš pradžių kiaušinį su adata pradurdavo ir pro tą skylutę iščiulpdavo 
jo tūrį. Tada į tą skylutę įstatydavo šiaudelį kaip piltuvėlį, aplipindavo 
tešla ir pildavo šiltus sakus. Kad sakai greit varvėtų, kiaušinyje pada
rydavo dar kitą skylutę, į kurią įstatydavo šiaudelį. Vienas, būdavo, pila 
sakus, o kitas pro šiaudelį traukia iš vidaus orą ir padeda sakam — sma
lai tekėti į vidų. Kai jau prileidžia visą kiaušinį smalos, tada skylutes 
užtaiso su šiaudeliais šitaip: į pirmąjį šiaudelį įkiša vidun plonesnį, 
paskui dar plonesnį. Gerai skylutes užtaisę, sakinį kiaušinį drauge su 
kitais sudeda į „darylus". Nudažyto tokio kiaušinio neatskirsi nuo tik
rojo. Aišku, kur yra specialistų, ten smalinio kiaušinio nesineša.

Kartais kiaušinius prileidžia tirpinto cukraus, bet toks kiaušinis yra 
sunkesnis. Mat, cukrus greit sustingsta, nevienodai užpildo kiaušinio 
vidų, ir ten, kur jo yra daugiau, kiaušinis pasidaro kietas kaip akmuo ir 
svyra į tą pusę. Be to, tokį kiaušinį kalenant į dantis, tuoj iš balso nu
manu, kad netikras. Jo balsas būna duslus kaip akmens, neskambus. 
Toks kiaušinis nesirita.
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BALANDŽIO PIRMOJI

Kam pasiseka pirmąją balandžio dieną kitą apgauti, tam visus metus 
seksis. Užtat visi stengiasi būtinai ką nors apgauti.

Seni žmonės sako: „Apšidyti būtinai reikia/1 Tai yra labai senas pa
protys. Kam pavyksta kitus apšidyti, tas sako: „Net gera, kad apgamu.” 
Būna daug juoko, kai pavyksta būrelį žmonių apgauti. Pavyzdžiui, įbėga 
kas į gryčią ir šūkteli: „Žiūrėkit, paukščiai jau atskrenda.” Tuoj visi 
bėga laukan žiūrėti, o anas juokiasi: „Pirmas aprilis!”

Dvi draugės sutarė trečiąją apgauti. Įbėga jos pas aną į gryčią ir 
persigandusios šaukia: „Karvė palindo po ėdžiom ir nei kaip negalima 
ištraukti!” Visos trys bėga kugenin, dar susitiko bernioką, ir tas kartu 
lekia.. . Visi nubėgo, o ten viskas tvarkoj. Anos juokiasi: „Pirmas 
aprilis!”

Įėjo vyras į gryčią ir sako žmonai: „Reikės tuoj avelės kirpti, visos 
nupešiotos.” Žmona tuoj striokt nuo suolo ir bėga avelių žiūrėti, argi 
būtų raganos vilnas nupešiojusios. O vyras ir juokiasi: „Pirmas 
aprilis.”

Aukštupėnų kaimas didelis, bent kilometro ilgumo. Jo viename gale 
buvo kalvė. Balandžio pirmąją dieną šeimininkas iš kito galo kaimo 
nuėjo į kalvę. Į jo kiemą įbėgo kaimyno berniokas ir sako bernui: „Sei
mininkas liepė į kalvę nunešti sienoją.” Bernas tuoj užsivertė ant pečių 
ąžuolinį neaptašytą rąstą ir nuvilko į kalvę. Sienojas buvo toks sunkus, 
kad bernas visas šlapias nutrenkė jį kalvės kieman. Seimininkas berną 
klausia: „Kam gi atvilkai?”—„Seimininkas liepei atnešti”,— sako bernas, 
rankove prakaitą šluostydamas. Dabar visi suprato, kad „pirma balan
džio.” O jau kaime buvo iš to juoko. Ir dabar neretai pasako: „Tai tau 
vilkti neaptašytą sienoją.”

Balandžio pirmąją kaime, norėdami ką apgauti, „apmonyti”, siunčia 
pas kaimyną paskolinti neskolinamo daikto. Samdinei merginai šeimi
ninkė sako: „Nubėk pas Petrienę, paskolink gaištuvėlį.” Toji nueina gaiš- 
tuvėlio skolinti, o anie ir juokiasi. Mat, tik gimusį kūdikį kaime vadina 
gaištuvėliu, nes su juo daug laiko sugaištama. Sakoma: „Jau susilaukėm 
gaištuvėlio.”

Kartais siunčia paskolinti skiemenų (žiočių), sako: „Nueik pas Bočiulį, 
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parnešk skiemenis." Jei kuri mergina nueina skiemenų skolinti, tai iš jos 
juokiasi, kad ji nieko neišmano apie metmenis ir audimą.

Siunčia kartais ir rakučių parnešti. Rukučiai — vilnų gniužulėliai, 
kurie susivelia, mūvint vilnones kojines. Kukučius tuoj iš kojinių išmeta, 
jų nelaiko. Jeigu kas pasiųstas eina rakučių skolinti, tai jam įduoda įvai
rių juokingų daiktų.

GEGUTE

Gegutė — paslaptinga paukštė, todėl pavasarį, kai tik ji pirmą kartą 
užkukuoja, kiekvienas susirūpina: ar turi prie savęs pinigų, ar tuo metu 
neša pilnus kibirus, pilnas kašes, ar yra gerai nusiteikęs. Mat, gegutė 
užkukuodama nulemia tiems metams žmogaus laimę ar nelaimę.

Padavimas kalba, kad gegutė buvusi mergaitė. Ji turėjusi labai my
limą bernelį. Tas bernelis jaunystėje žuvęs. Tada mergaitė, vardu Ge
gutė, mylimojo ieškojusi, verkusi, šaukusi kukū—kukū. Iš didelio gai
lesčio Gegutė pavirto į paukštę ir dabar tebegyvena vieniša. Ji savo 
lizdo nesuka,— kiaušinius deda į svetimą lizdą ir pati vaikų neperi.

Kada pavasarį gegutė kukuoja, tada ji yra tikrai gegutė. O vasaros 
pabaigoje gegutė pavirsta į vanagą ir lekia į miškų gilumą.

Gegutė, pati būdama nelaiminga, savo kukavimu paguodžia našlaitė- 
liūs, piemenėlius... Kada jie verkia, tai ir gegutė verkia kartu su jais. 
Jie prašydavo gegutę:

Pilka gegutala, 
Pakukuok, pakukuok, 
Keli meteliai, 
Pakukuok, pakukuok, 
Reik mon ganyti, 
Pakukuok, pakukuok. 
Aukštam medely tupadama, 
Pakukuok, pakukuok, 
Žaliam kraslaly sadadama, 
Pakukuok, pakukuok.
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Jei pirmą kartą pavasarį išgirsti gegutę kukuojančią ant žaliuojančio 
medžio šakos — gerai. Jei gegutė kukuoja, tupėdama ant nudžiū
vusio medžio šakos,— blogai: tame kieme mirs žmogus arba bus blogi 
metai.

Jei gegutė pirmą kartą pavasarį užkukuoja esant kompanijoje, vaka- 
ruškoje, subuvime, tada tie metai bus linksmi.

Kai gegutė pirmą kartą užkukuoja medyje, po kuriuo sėdi,— bus var
gingi metai. Jei šitaip gegutė užkukuoja merginai, tada blogai — ji susi
lauks pavainikio vaiko.

Jei gegutė pirmą kartą užkukuoja dar pusryčių nevalgius, t. y. ant 
tuščios, tai iki kitų metų kukavimo būsi nepatenkintas, vis ko nors stigs.

Kuriame kieme gegutė kukuodama tarytum nusikvatoja, tame kieme 
mergaitė susilauks gėdos, gims pavainikis vaikas.

Kuriame kieme pavasarį gegutė sodo medžiuose kukuoja ir po sodą 
žemai skraido, tiek žemai, kad beveik siekia sparnais pievos žiedus, ten 
šiais metais bus vestuvės. Ir daina sako: „Ir iškukavo, ir išviliojo iš mo
čiutės dukrelę."

Pirmą kartą išgirdusi gegutę kukuojant, mergina tuoj turi slinkti prie 
medžio atopakalia ir prie jo prisiglausti nugara. Tada reikia nulaužti 
medžio šakelę ir padaryti kabliuką, tai su juo prisitrauks patinkamą 
bernioką. O jei nori nepatinkamą atstumti, tada reikia padaryti šakutę, 
tai su ja nustumsi.

Kai pirmą kartą pavasarį išgirsti gegutę kukuojant, reikia klausti: 
„Pasakyk, gegute, kiek metų gyvensiu?" Kiek kartų gegutė kukuoja, 
tiek metų dar gyvensi. Jaunimas dažnai klausia gegutę: „Kada ištekėsiu, 
kada vesiu?" Kiek kartų sukukuoja, tiek metų reikės laukti piršlių arba 
būti nevedusiam. Bet šito rimtai nieks neklausia. Dažniausiai žiūri, ar yra 
kišenėje pinigų,— tada nieko nestigs šiais metais.

Apie gegutę dainuojama taip:

Už visus paukštelius geguta puikėsna, 
Valai atsirunda, dėl to ji slaunasna.

Kai tik užkukuoja sodi, abalalaj, 
Smūtkų pranašauja biednom siratalam.
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Kūlimas kultuvais

Plaka dalgį



Senoviniai kaimo indai ir įrankiai: bumblės, 
geldelės, piestos, muštokė, šakės, 

žarstiklis, šluotos Piestos, bumblės, vagonės, kraitės (Nuotrauka iš 
Kupiškio kraštotyros muziejaus fondo)



Balselis gegutas, kaip žodžiai motutas, 
Kaip girioj kukuoja, kaip rasti rokuoja.

Klausia jos paukšteliai ir visi žvėreliai, 
Kad girioj linksmyba ir visų grožyba.

Kaip tik užkukovo, strielčiukas apsigovo, 
Pinigų kišėnaj jis savo nebrunda.

Sustojįs dūmojo, smūtnai dusovo, 
Kad par matus liko ba vieno skatiko.

Kas miške paklysta, smūtkų išpažįsta, 
Renka saujom uogas ir smūtniai dūsauja.

Kai tik gegutala linksmai užkukuoja, 
Pakėlįs galvalį, dainuškų dainuoja.

Nepeikim strazdelio, to puikaus paukštelio, 
Kad vakari gieda, unt rytojaus giedra.

O tas starkėlis, juokingas paukštelis, 
Balso neišduoda, jo vodaga juoda.

Geguta gražėsna, dėl visų meilasna, 
Graži kanapata, dievo įžymata.

Vištų vanagėlis, paukščių cesorėlis, 
Gegutas negaudo ir strielčiai nešaudo.

Burkuoja karvelis, išvedįs vaikelius, 
Išskranda strazdelis, kai suvežam rugelius.

Raunam linelius, piaunam žirnelius, 
Pulkeliai gulbelių išskranda, žųsėlių.
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Sodžiaus gaspadoriai, gyvinkit malonaj, 
Šeimynų mylakit, algų užmokėkit.

Jog dievas meilingas, visiem teisingas, 
Gerus šėnavoja, piktus pakoroja.

Iš pradžių linksmybe, unt golo smūtnyba, 
Gegutį pagyriau, teisybį datyriau.

Dabar sustosma, dievui dakavosma, 
Kai atais čėsas, vėl paminavosma gegutį.

Gegutės žiedas yra augalas, turintis burtų jėgą. Jis auga miške, jo 
aukštas stiebas retai apaugęs priešpriešiniais posiauriais lapais, žiedas 
melsvas, susidedąs iš daugelio smulkių žiedelių. Gegutės žiedo šaknys 
persikryžiavusios, kaip dvi rankos su pirštais. Viena šaknis didesnė — 
vyriškoji, kita mažesnė — moteriškoji; mažesniosios šaknelėse žymu 
griovelyčiai. Iš gegutės žiedo daromas „liubčikas" ir kitaip buriama.

„Liubčikas" daromas iš moteriškos gegutės žiedo šaknies. Tą šaknį 
išvirina, sunką nupila ir duoda gerti vyriškiui, kurį nori prisivilioti. 
„Liubčiką" sugirdo su alum, su arbata, įpila į stikliuką su degtine... To 
liubčiko savo mylimajam užgirdžiusi, tuoj jį priviliosi.

Dvi mergaitės ėjo mišku į vakarušką. Jos pamatė gegutės žiedą ir 
sutarė juo pasinaudoti. Tuoj žiedą išrovė. Mato — šaknys tarytum dvi 
rankos persikryžiavusios. Mergaitės nusilaužė vyriškąją šaknį ir pasi
trynė ja rankas. Dabar juokaudamos eina toliau.

Vos tik įėjo į gryčią, prie vienos tuoj prisistatė netinkamas bernas: 
nei šokt, nei kalbėt su juo. O jai vos 17 metų sukako — norisi šokt. 
Tas bernas nepaleidžia, ir gana. Jos draugė mato, kad Antasė įkliuvo, ir 
sako jai: „Antase, tave brolis šaukia, jam armoniką reikia pataisyti, eik 
namo, parnešk segtuką." (Mat, Antasėlės brolis vakaruškose armonika 
grodavo, o kai ji sugesdavo, ją pataisydavo su segtuku.) Tai Antasė 
kad rūko iš gryčios segtuko parnešti,— tas bernas tiek ją ir tematė.

„Nakties gegute" vadina žmoną, nes kaip jinai vyrą nuteikia, taip 
namuose ir būna. Anyta todėl ir skundžiasi: „Nakties geguta viskų pa- 
dora, tadu ir močia nebagėra."
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JONINIŲ PAPROČIAI

Nuo senų senovės Joninių diena (birželio 24-oji) buvo laikoma ypa
tinga. Tą dieną kaip jaunimas, taip ir senimas griebdavosi įvairių 
burtų ir atlikdavo tam tikras apeigas, nes tikėjo, kad per Jonines 
išsipildo įvairūs norai ir pageidavimai.

Joninių naktį mergaitė buria, už ko ištekės. Tą naktį reikia nueiti 
į kapines, nuo trijų antkapių prisirinkti gėlių, iš jų nusipint! vainiką, 
užsidėti ant galvos ir su juo eiti gulti. Tada prisisapnuos tavo 
bernelis.

Norint sužinoti, už ko ištekėsi, reikia Joninių naktį, einant gulti, 
po pagalve pasidėti rūtų šakelę. Ką naktį susapnuosi, tas bus busimasis 
vyras.

Kas nori įsigyti gydomąją jėgą, turi Joninių dieną ir tos dienos iš
vakarėse visiškai nemiegoti. Reikia Joninių naktį nueiti pačiam vie
nam į mišką, prigaudyt! šv. Jono vabalėlių, sutrinti tarp rankų ir vėl 
visą Joninių dieną ir sekančią naktį nemiegoti. Tada rankos bus nuo 
visų ligų „pamačlyvos": votį patrinsi—atslūgs, grįžą pačiupinėsi — 
nustos gelti, rožę paglostys! — prapuls.

Prieš Jonines visi stengiasi prisigaminti vantų. Tuo metu vantoms 
nuplautos beržo šakelės sudžiūsta kartu su lapais, lapai laikosi, nenu
byra. Sitai ir yra geros vantos ypatybė.

Kad karvė duotų daugiau pieno, šv. Jono dieną saulei tekant ją 
„apžolina”. Moteris, kuri nori savo karvę padaryti pieningesne, tą die
ną anksti rytą iš po pieningos svetimos karvės snukio parauna žolės 
ir tą žolę sušeria savo karvei. Po to leidžia abiem karvėm pasiuostytL

Moteris, savo karvę apžolinusi, tuoj bėga pas anos karvės šeiminin
kę ko nors pasiskolinti. Jei tokiai paskolinsi, tai tikrai savoji karvė ne
beduos pieno — apžolintoji karvė iš anos karvės „nutrauks pieną". Tada 
apžolintoji karvė duos į dieną iki pusantro kibiro pieno, o anoji kar
vė, nuo kurios pieną nutraukė, duos vos pusantro litro. Negana to, anoji 
karvė pasidaro nerami, muistosi ragais, duria, ir jos pienas palieka ne
begardus — varškėtas.

Tokią pakerėtą karvę gydo „majuvkos" žolės šaknimis. Majuvka 
žydi mėlynais žiedais, jos šaknys baltos, storos, panašios į karvės 
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spenius. Šaknis sutrina ir, sumaišę su miltais, duoda karvei. Majuvkos 
šaknys vartojamos ir džiovintos, tada jos įgauna juodą spalvą.

Norėdama iš kitos karvės nutraukti pieną, Joninių rytą, dar saulei 
nepatekėjus, moteris kerėtoja eina į kaimyno pievas ir su audeklo pala 
braukia nuo žolės rasą. Kada pala gerai rasos primirksta, sugrįžta į 
namus, palą išmazgoja vandeny ir šitą vandenį sugirdo savom karvėm. 
Tada saviškės karvės duos daugiau pieno, o kaimyno karvių pienas 
^sumažės arba jos visai užtruks.

JONINIŲ IŠVAKARĖS — JAUNIMO ŠVENTĖ

Jaunimas—berneliai ir mergelės — susirenka dažniausiai paupiuo
se, arklių ganyklose: arkliai ganosi, jaunimas linksminasi, iki pat auš
ros nemiega. Seniau vaikinai sukurdavo didelį laužą, kad iš tolo būtų 
matyti, arba uždegdavo stebulę. Stebulę užmaudavo ant ilgos karties 
galo, apipildavo degutu, dar šiaudų įkišdavo ir uždegę aukštai iškelda
vo. Karties drūtgalį įkasdavo į žemę. Jaunimas prie laužo spirgindavo 
lašinius, kepdavo pelenuose bulves ir kitokiais valgiais vaišindavosi, 
dainuodavo, šokdavo ir per laužą šokinėdavo.

Artėjant vidunakčiui, visi kalbėdavo apie papartį ir jo stebuklingąjį 
žiedą. Kartais koks drąsuolis nepastebėtas eidavo į mišką paparčio žie
do ieškoti. Papartis žydi tik vieną kartą metuose, Joninių naktį, 12 vai. 
vidury girios. Kai papartis žydi, tai aplink jį švieselės spindi. Paparčio 
žiedą saugo įvairios baidyklės, piktosios dvasios, ir kliudo jį nuskinti. 
Jei kas pamato žydintį papartį ir jau siekia nuskinti žiedą, tai ne tik 
kad įvairios baidyklės klykia, visaip baido, rėkia, viesulai sukasi, bet 
į akis koks neregėtas gyvulys šoka, tai kiškis su šieno vežimu prava
žiuoja, tai šuo su malkų vežimu. Kadangi paparčio žiedo tik pavieniui 
ieškoma, tai ir drąsiausias pabunga ir pabėga iš miško.

Buvo sakoma, kad tas, kuris paparčio žiedą turi, viską žino, visų 
žmonių kalbas supranta, net jų mintis išskaito. Jis žino visas žemės 
slaptybes ir kur pinigai užkasti, paslėpti.
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Joninių rytą saulė būna apsupta vainikais. Tie vainikai apie saulę 
sukasi sukasi, bėga... Vieni vainikai būna kaip ir rausvi, kiti spalvin
gi, panašiai kaip laumės juosta. Kaimo jaunimas laukia saulės patekė
jimo, kad pamatytų saulės vainikus; paskui giriasi, kad jau kelintą kar
tą juos mato.

Kupiškio apylinkėje, Palėvenės vienuolyno bažnyčioje, būdavo di
deli šv. Jono atlaidai ir jomarkas — kermošius. Tos apylinkės samdiniai 
jau iš anksto iš šeimininko išsiderėdavo, kad per Jonines bus laisvi, ir 
išvykdavo į Jono kermošių. Tada būdavo paprotys iš kermošiaus vykti 
į svečius, „pakermašėn". Jaunimas kartais susimesdavo į karčiamą arba 
kur pakrūmėje ir išsigerdavo. Begirtuokliaujant ne kas ir susimušti. Ku
riam gerokai kliūdavo, šitą apdainuodavo:

Svinto Jono kermašėly, o pa-pa!
Labai mušė Navickėlį, tir-lia-lia!
Tir-lir-lilia, li-lia-lilia, tir-lir-lia!

Kai Bakšėnai juos užkurą, o-pa-pa!
Net jiem nulakė kepura, tir-lir-lia!
Tir-lir-lilia, li-lia-lilia, tir-lir-lia!

Mušės pliekės, vajavojos, o-pa-pa!
Ir išlaužė kraslo kojas, tir-lir-lia!
Tir-lir-lilia, li-lia-lilia, tir-lir-lia!

Užu savo grivinalį, o-pa-pa!
Išvoliojo purvynalį, tir-lir-lia!
Tir-lir-lilia, li-lia-lilia, tir-lir-lia!

Soltas girtas maklinėjo, o-pa-pa!
Alaus račkon įburbė  j o, tir-lir-lia!
Tir-lir-lilia, li-lia-lilia, tir-lir-lia!

Vieni iš račkos traukdami, o-pa-pa!
Kiti par kuprų mušdami, tir-lir-lia!
Tir-lir-lilia, li-lia-lilia, tir-lir-lia!
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* * *

Vokar, vokar, vokar dienų 
Radau kieme nosį vienų... 
Saukia doktarų ir kitų, 
Kad jom nosį prilipdytų.

PADAVIMAS APIE PAPARČIO ŽIEDĄ

Labai seniai didelės girios pagiryje gyveno vienas nebejaunas, penk
toj dešimty, vyras, vardu Jonas. Jis buvo jautrus, doras, visus užtarda
vo, o kadangi pats iš pat mažumėlės buvo našlaitis, tai labai užtardavo 
ir užjausdavo našlaičius. Jaunas būdamas, jis ne kartą ėjo ieškoti pa
parčio žiedo. Jis kalbėdavo, kad, suradęs paparčio žiedą, globotų našr 
laičius ir senelius, neleistų jų vežti į mišką mirti.

Anapus girios Jonas turėjo jaunystės draugą. Jo draugas buvo dau
giau nusenęs ir taip pat vardu Jonas. Tas našlaitis Jonas Joninių išva
karėse išėjo per girią aplankyti savo draugo. Du jaunystės draugai pa- 
sibuvo, pasikalbėjo. Pavakary našlaitįs Jonas atsisveikino savo draugą 
ir išėjo. Jam per girią einant, sutemo. Eina eina, eina eina ir nebegali 
iš girios išeiti: mato — paklydo. Klaidžioja klaidžioja ir neberanda kelio, 
nebegali sugrįžti į savo namus. Jam baisu, kad jis naktį girioje vienas; 
gali žvėrys užpulti... o ir taip vienam neramu. Staiga jis atsiminė, kad 
šitoji naktis — Joninių naktis. Kas nors naktį ateis paparčio žiedo ieško
ti. Jam jau ne taip nyku vienam girioje, ir nusiraminęs eina giria. Jam 
beeinant ir užkrito už vyžos paparčio žiedas. Jis dar nežino, kad tą žie
dą nešasi tarp vyžos karnų.

Staiga jis pasijuto viską žinąs, suprato, kad turi paparčio žiedą. Jo
nas tuoj atsigodo, kur į namus kelias, ir pargrįžo namo. Jau jis žino, 
kad žiedas vyžoje ir katroje vyžoje. Jonas nusiauna vyžą ir paima 
žiedą. Žiūri — paparčio žiedas nedideliukas, tik žėri žėri visomis vaivo
rykštės spalvomis. Jonas dabar galvoja, kur paslėpti paparčio žiedą, kad 
jo nepamestų, kad kas nepaimtų.

Jis jau žino, kad vienas žmogus galvoja: „Kad žinočiau, kas turi pa
parčio žiedą — pavogčiau." Kurgi dabar žiedą padėti? — ir jau žino 
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kur. Jonas peiliuku įpiauna kairę ranką ir sau po oda paslepia žiedą. 
Žaizda tuoj užgijo.

Dabar Jonas tapo turtingas. Jis sužinodavo, kur turtai paslėpti, juos 
pasiimdavo ir išdalindavo našlaičiams ir seneliams. Visiems buvo gera 
gyventi, kol Jonas gyveno. Tačiau Jonas jau paseno, ruošėsi mirti. Jo 
artimieji prašė jiems palikti paparčio žiedą. Bet juk jis žiedo kitiems 
nebegalėjo atiduoti. Kai jis mirė, tai nuo tos dienos ir paparčio žiedo 
galia prapuolė. Dabar ieško kiti. Tačiau nuo ano karto, kai Jonas turėjo 
paparčio žiedą ir globojo senelius, jau niekas senelių nebe veža miškan 
numirti.

KERMOŠIUS IR ATLAIDAI

Vasarą, besiartinant atlaidams, kada miestelyje įvykdavo kermo- 
šius-jomarkas, kas gyvas rūpindavosi kuo prašmatniau apsitaisyti. Jau
nimas siūdindavosi naujus parėdus, o senimas nors kepurę ar skarelę 
įsitaisydavo.

Kupiškio „aniolų sargų", taip vadinamų „keturių dešimtų adynų" at
laidai buvo viena iš tų švenčių, kada į kermošių — atlaidus suvažiuoda
vo iš visos plačios apylinkės daugybė žmonių. Mergaitės ir moterys, 
išeiginiais rūbais pasipuošusios, ryšulėliais, kraitelėmis nešinos, jau iš 
vakaro, su nakvyne, būdavo, skuba į atlaidus. Miestelyje nėra namų 
be svečių; daržinės ir tos pilnos žmonių, ieškančių nakvynės. Jau iš va
karo turgavietėje ir gatvėse abiem pusėm išsirikiuodavo škapleminkų- 
būdelninkų būdos.

Ankstyvą rytą suvažiuoja maldininkų namiškiai — vyrai. Kiekviena
me kieme iš pat ryto vyksta skubus pasiruošimas į bažnyčią: prausiamasi, 
dulkinamas!. Vyrai greit susitvarko: su skarele (nosine) nudulkina ke
purę, švarko pečius, atlapus ir gerai nublizgintus kamašuš ar burločius. 
Ta pačia skarele nusišluosto sukaitusią kaktą, tada, pašalėje susėdę, 
kantriai laukia moterų.

Moterys skubinai dulkina sijonus, tvarko nažutkas, ant kaklo užsiri- 
ša karolių vėrinį. Iš kraitelės jos išsiima baltais haftais apsiuvinėtas pri
juostes ir prisijuosdamos susiriša užpakalyje plačiais raiščiais, kad jų 
galai matytųsi. Kartais raiščių galuose būna išsiuvinėti paukščiukai. Ta
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da vaikai džiaugdamiesi sako: „Mūsų motuta su kurapkėlėm už nugaros." 
Senesnės moterys prisijuosia juodas, gėlėmis siuvinėtas prijuostes. Pas
kui šukomis taisomas plaukų skyrimas ir gaubiamas! išeigine skaryte. 
Čia moterys ilgiausiai sugaišta, kol prieš veidrodį nutaiso skarytės už
rišimą. Pasipuošusios pasiima į ranką po gėlių puokštę ir, paraginusios 
vyrus, iškilmingai išeina į bažnyčią.

Tuo metu gatvėse neįmanoma spūstis. Pėsti, važiuoti ir raiti — visi 
skuba, stumdydamiesi ir pasisaugodami trypiančių žirgų, grūdasi į prie
kį. Moterys beskubėdamos smalsiai dairosi į būdose išdėliotas prekes 
ir į praeivių parėdus.

Prie šventoriaus sustatyti valstiečių brikeliai su iškinkytais ir prie jų 
pririštais žirgais. Žirgai žvengia, kojomis trypia, žemę kapsto. Ant bri
kelių sėdi jų savininkai ir, išsidėstę valgius, užkandžiauja. Čia yra vir
tos kiaulienos, dešrų, skilandžio, balto sūrio, pyrago. Vagonėse pridėta 
skanios varškės, kurios viduryje kaip akis šviečia geltono sviesto gniu
žulas. Kas sėdėdamas, kas stovėdamas valgo, šnekučiuojasi su kaimy
nais, juokauja. Pavalgę visi skuba į kermošių.

Nuo pat šventoriaus iš abiejų kelio pusių viena prie kitos sustatytos 
būdos. Čia ant virvelių sukabinėtos įvairios prekės: rožančiai, škapleriai, 
karoliai, dūdelės, apikaklės. Ant stalų sudėtos maldaknygės, segtukai, 
šventųjų paveikslai ir pyragėlių krūvos. Pyragėliai nepaprasti — paukš
tytės su margais sparneliais ir uodegytėm. „Kermašavi" saldainiai ilgi, 
iki 20 cm ilgumo, įvynioti į raudoną, žalią ar mėlyną popierių, su iškar
pytais spurgeliais galuose, o per vidurį apvynioti auksine ar sidabrine 
juostele. Čia yra skaryčių, kojinių, diržų ir visko, ko tik širdis geidžia. 
Prie būdų spūstis, klegesys, triukšmas. Arčiau šventoriaus eilėmis išsiri
kiavę elgetos gieda giesmes, prašo išmaldos; čia pat lūpinėm armoni
kėlėm groja, dūdelėm dūduoja vaikai; besiderančios moterys ginčija
si. O jaunimas, vidury tako būriu sustojęs, dalinasi kermašavais saldai
niais, juokauja.

Turgavietėje grūste prigrūsta vežimų. Ienos aukštyn pakeltos, ant jų 
sukabinėtos įvairios prekės: skarytės, avių kailiai, pakinktai, riestainių 
virtinės. Didžiausias susigrūdimas prie riestainių. Visiems reikia mažų 
„kermašavų" barankyčių. Jas perka virtinėmis ir, užsikabinę ant ran
kos, nešiojasi, vaišinasi. Kuris išdykesnis, „kermašavų" barankyčių vir
tinę užsikabina ant kaklo.
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U. Tamošiūnaitės apie 1885 metus sudėta dainelė taip apdainuoja Ku
piškį ir prekybą būdose:

Kauno gubernijoj, Ukmergės pavietoj 
Dailiai juokias atsisėdįs aukštojoj karietoj.

Kupiškio miestas, ilgas ištiestas, 
Tarp kalnalių ir upelių visaip kaip išriestas.

Kiek unt matų yr dienelių, tai tiek budinkėlių, 
Kiek unt matų adynėlių, tai tiek kaminėlių.

Dunkso bažnytala, kaip dunguj žvaigždala, 
O ta balta varpinyčia, kaip ryto šalnala.

Grūdas žmonas, grūdas prie Majausko būdos, 
Oi, juda, juda Majausko būda. ..

Ko tik reikalauja, pas Majauskų gauna:
Žirklių, peilių, bukų, smailų, gruntaunykų, drailių,

Posagų, linciūgų, visokių dūdelių 
Ir pypkelių pamorgintų, juodų ir baltučių.

Gražių zarkolalių, gražių abrozdėlių, 
Jisai turi rožančiukų ir vorio žiedelių.

O jo sanala, mažuta bobala, 
Turi špilkelių ir tamboko žiedelių.

ALUTIS

Mas geriam rudų olų už litus ir už dyką,
Mas asam šiauras krošto, netoli Vabalnyko, 
Laimingas miežio grūdas, oi lilio lilio, lilio, 
Valio alutis rudas, oi lilio lilio, lilio.
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Kupiškėnai — naminio alaus mėgėjai. Šioje apylinkėje be alaus ne
apsieina joks pokylis. Net yra tam tyčia kaime vyrai, vadinami aluda
riai, „pivoriai", kurie padaro alų. Kiekvienas aludaris stengiasi alų pa
daryti stiprų, gerą, kad svečiai gerdami būtų linksmi. Todėl jis, kai tik 
užraugia alų, pats būna linksmas, dainuoja, šokinėja, visaip kraiposi. 
Kada svečiai, gerdami alų, susibara, tai sako: „Gol pivorius buvo piktas, 
kai olų dora, todėl ir svečiai boras/'

Kai kas nors pats vienas geria, sako:

— Sveikas, uzbonėli.
— Sudieu, razumėli.
— Sveikas, Jonuk.
— Dakui, uzboniuk.

* * *

Sveikas būk. Dakui, cibuk.

* * *

Gėriojo, gėrio j o olų, puodelio dugni vos keli lašai baliko.

* * *

Jei kuris iš svečių atvyksta vėliau, tai šeimininkas sako: „Iš eilės trys 
alaus", ir, pripylęs stiklinę alaus, liepia svečiui gerti, o kad iš eilės tris 
išgertų, tai svečio alkūnę paremia savo ranka ir saugo, kad stiklinės ne
pastatytų, kol neišgers baudos. Moterys svečiuose tiek gerdavo, kiek 
norėjo pačios, jų neversdavo gerti. O merginos, ypač per vestuves, visai 
negerdavo nei alaus, nei stikliuko degtinės.

— Man gėrimo nors ir mažiau,— ginasi svetys.
— Ne ne, ir tamstos nelenksime,— sako šeimininkas.

* * *

Pasigėriau kai bitala...
Ir taip ainu, ir šiaip ainu — 
Kėlalis kreivas.

234



* * *

Mas, alučio neragovį, 
Namo nevažiuosma.

* * *

Oi arielka, gardi, pilka, 
No galvos plaukus nuvilko. 
Liko keli unt pakaušio, 
Ir tie stovi pasišiaušį.

* * *

Nu, išgerkim iš tuščios, 
Kepuras unt galvos — 
Ir pro duris.

* * *

Kad vis taip būt, kad vis taip būt, 
Kad visos dienos — švintas būt, 
Kad viena diena dirbama, 
Ir ta pati nugeriama.

* * *

Vyrai geria, vyrai gers, 
Kol žemala apsivers.
Kai žemala apsivars, 
Unt griuvėsių vyrai gers.

* * *

Kų mislijai, apvynėli, patvory būdamas, 
Kų, kų, kų mislijai, patvory būdamas?

Kų mislijai, apvynėli, virptėlin lipdamas, 
Kų, kų, kų mislijai, virptėlin lipdamas?
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Kų mislijai, apvynėli, spurgėlį sukdamas, 
Kų, kų, kų mislijai, spurgėlį sukdamas?

Kų mislijai, apvynėli, kai tavi nuroškė, 
Kų, kų, kų mislijai, kai tavi nuroškė?

Kų mislijai, apvynėli, kai tavi džiovino, 
Kų, kų, kų mislijai, kai tavi džiovino?

Kų mislijai, apvynėli, kai tavi virino, 
Kų, kų, kų mislijai, kai tavi virino?

Kų mislijai, apvynėli, kai tavi padora, 
Kų, kų, kų mislijai, kai tavi padora?

Kų mislijai, apvynėli, kai uzbonan pyla, 
Kų, kų, kų mislijai, kai uzbonan pyla?

Kų mislijai, apvynėli, kai unt stolo stota, 
Kų, kų, kų mislijai, kai unt stolo stota?

Kų mislijai, apvynėli, kai svečius mylajo, 
Kų, kų, kų mislijai, kai svečius mylajo?

* * *

Svečiai bagoliai namo nevažiuoja, 
Gaspadorius, gaspadyna labai aimanuoja.
Jau surijo porą korvjų ir avalį trečių, 
Susiedėliai, ratavokit nuo šitokių svečių.

* * *

Oi, učia, učia, učia, 
Do bačkėla viena pučia.

Oi, učia, učia, učia, 
Duokit vyno, ne alučio.

Oi, učia, učia, učia, 
Mum alučio jau gana.

Oi, učia, učia, učia, 
To alučio balta puta.
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Oi, učia, učia, učia, 
Kas išryja, tas pasiunta.

Oi, učia, učia, učia, 
Mon alučio negana.

*

Išgėriau septynias, 
Do gersiu devynias, 
Do mono galvalaj 
Do nieko nėra.

Gėrsma olų iš bakolų, 
O arielkų iš torielkų.

Oi, učia, učia, učia, 
O arielkų iš torielkų.

* *

Paraičia lieptelį, 
Nuplaukčia laiveliu, 
Do mono galvalaj 
Do nieko nėra.

Begurkšnojant alutį, buvo mėgstama pasakoti visokias linksmas isto
rijas ir pasakas. Štai viena tokia pasaka:

Kaip numirė mano pirmoji žmona

Apsivedžiau jauną žmoną, gerą gaspadinę. Turėjau dūminę gryčią, 
gerai gyvenom, gerai sutikom su žmona. Žmona nupenėjo labai didelį 
meitėlį. Pamislijom piauti. Susiprašėm dešimt vyrų padėti papiauti mei
tėlį. Atėjo tie vyrai. Ieškom, ieškom, nebėr meitėlio. Ogi žiūrim — po 
šluota kertėje palindęs. Kaip griebėm visi dešimt vyrų ir papiovėm. 
Potam tą meitėlį ištiesėm, išrevidavojom, sučvertavojom. Dabar mėsą 
reikia užnešti ant gryčios vindyti. Nešam — čvertis nei pro duris, nei 
pro langą nelenda. Ogi žiūrim — aukštinis yra. Tik šmakšt, šmakšt ir 
iškišėm pro aukštinį visą mėsą, kad ji ten vindytųs. Taip meitėlio mėsą 
sudorojom.

Prisireikė man kada tai vasarą ruoštis kelionėn. Paprašiau žmonos, 
kad užliptų ant gryčios ir nuimtų to didžiojo meitėlio mėsos. Žmona už
lipa ant gryčios. Viršuj gryčios langelis buvo atdaras, ir vėjas pūtė pro 
langelį. O mėsoje buvo skūra atsiknojus, tai nuo vėjo pūtimo tenai, už 
tos skūros, labai gražiai birbė. Žmona pamanė, kad orkestras groja, ir 
ėmė šokti. Labai smarkiai šoko, šoko, ir įlūžo gryčios lubos. Žmona įgriu
vo vidun ir užsimušė.

Aš likau našlys, vedžiau antrą žmoną, bet jau toji nebenupenėdavo 
tokio didelio meitėlio.
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KŪMŲ PIETUS

Įvairiausiomis progomis ruošiamos vaišės turėjo savo atitinkamą pa
vadinimą: per vestuves — „svočios pietūs", kai svočia nuleidėja vyro 
pusėje svečius vaišina savo karvojumi; per krikštynas — „kūmų pie
tūs", kai ant stalo padedamas kūmos pyragas ir kūmo gėrimai, ir 
„bobutės košė", kada bobutė pribuvėja vaišina svečius ir praveda rink
liavą; „želabni pietūs" — kai, mirusį palaidoję, namiškiai kviečia gimi
nes ir artimuosius į gedulingus pietus, kur giedamas rožančius.

Per krikštynas kūma ant stalo padeda savo pyragus, o kūmas pastato 
butelį. Šitos vaišės vadinamos „kūmų pietūs". Per kūmų pietus svečiai 
prasimano įvairiausių juokų; daugiausia tenka kūmui.

Svečiai, išgėrę jo gėrimus, reikalauja daugiau, o kūmas nebestato 
butelio. Tada juokais užmeta jam ant kaklo valkstį ir traukia neva kar- 
čiamon, kad vaišintų. Kiti ima spausti kūmą, kad išspaustų sunkos, ir 
tol kamuoja, kol kūmas pastato antrą butelį.

Kūmas, prašomas gėrimo, užsimauna kepurę ir sako: „Kas kepurę 
nuims, tam statysiu butelį." Prasideda įvairūs tykojimai nuimti kūmo 
kepurę.

Bobutės košė. Biriečių kaime buvo toks paprotys: per kūmų pietus 
bobutė įdeda į dubenėlį saldainių ar pyragėlių ir, prie kiekvieno sve
čio prieidama, siūlo „bobutės košės". Kas priima bobutės vaišes, tas 
į dubenėlį įmeta pinigų ar saldainių. Šitai bobutės uždarbis, padėka, kad 
pagavo naujagimį.

Bobutė šlaksto. Per kūmų pietus bobutė paima ilgą balaną, vieną 
jos galą įskelia ir ten įspraudžia skepetėlę. Skepetėlę padažo į dube
nėlį su vandeniu ir šlaksto svečius, kiekvieną atskirai, sakydama: „Kad 
kitais metais būtų derlius", arba: „Kad kitais metais būtų krikštynos". 
Pašlakstytasis meta bobutės prijuostės sterblėn pinigą.

Bobutę prausia. Kitur per kūmų pietus „bobutę prausia" ir reikalau
ja iš jos tinklelio, su kuriuo ji vaikus gaudo. Tada bobutė turi svečius 
vaišinti, o jei nevaišina, tada ją visaip kamuoja, geldoje vežioja.

Bobutė nuprausta kūdikį. Per kūmų pietus bobutė pamirko vande
nin pirštą, juo perbraukia per kūdikio burnytę, nušluosto skepetėle ir 
eina palei svečius pinigų rinkti, sakydama: „Duokit muilui nusipirkti. 

238



burnytei nuprausti, vystyklėliams išmazgoti." Kartais sako: „Bobutės 
kvartukas sučiuręs."

Bobutė nori geldelę užlopyti. Bobutė neša palei svečius geldelę ir ren
ka pinigus.

Bobutės vaišės. Besibaigiant „kūmų pietums", svečiai sukrunta rei
kalauti iš bobutės vaišių — degtinės. Jei bobutė butelio geruoju nepa- 
stato, atsisako, sakydama: „neturiu", tada svečiai ima ją kamuoti: pri
riša prie lopšio, veržia vystymo juosta arba rankšluosčiu, „mygia" — 
spaudžia, kad išspaustų vaišes. Būna taip, kad vieni bobutę slegia kaip 
sūrį, o kiti į gryčią atsineša kastuvą ir „prakasa” plūktinėje asloje duo
butę, „kad privarvėtų sunkos”. Jeigu bobutė vis dar vaišių nepažada, 
tada svečiai nutaria bobutę guldyti ant akėčių. Tuoj atitempia akėčias, 
atverčia akėtvirbaliais aukštyn ir jau guldo bobutę. Bobutė spiriasi, pra
šosi paleidžiama, bet tai nieko negelbsti. Tik kai bobutė pažada degtinės, 
tada apverčia akėčias atgalio, ant jų padeda šiaudų, pasodina ten bo
butę ir, jeigu būna žiemos kelias, patys pasikinkę veža ją karčiamon. 
(Senais laikais, prieš penkiasdešimt metų, kiekviename kaime buvo 
karčiama.) Karčiamoje bobutė vaišina vyrus degtine. Pavaišinti vyrai 
parveža bobutę atgal.

Kaime bobutauti eidavo pagyvenusios ūkininkės, jos galėdavo kitus 
pavaišinti.

KALENDA

Kalenda buvo vadinamas metinis parapijiečių lankymas ir rinklia
va, kurią surinkdavo kunigas, bevažinėdamas pas valstiečius. Pasiturį 
ūkininkai kunigą ir jo tarnus—vargonininką, zakristijoną, varpininką — 
vaišindavo. Vieni iškeldavo pietus, į kuriuos kviesdavo kaimynus ir 
iš kitur svečius, kiti duodavo vakarienę. Šitos vaišės yra vadinamos 
„kalėdininkų vaišinimu".

* * *

Kartą motina pakepė blynų kunigėliui pavaišinti. Vaikai prašo: „Mo
tut, duok mum blynų." O motina sako: „Palaukit, kai kunigėlis pavol- 
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gys, kas liks, gausta.” Kunigėlis, palaiminęs namus, atsisėdo užstalėn 
ir ėmė blynus valgyti, o vaikai, ant krosnies užsilipę, žiūri, kiek jiems 
liks blynų. Matydami, kad kunigas paskutinį blyną valgo, ir suriko:

— Moč, paskutinį blynų ryja.

* * *

Kunigas kalėdodamas klausia berniuką:
— Ar poterius moki?
— Tokio šūdo nemokėsi! — atsakė vaikas.
— Kiek gi tau metų?
— Tat, kiek gi mon matų?
Tėvas klausia močią:
— Moč, kiek gi Lionginiukui matų?
— Ogi su Kubilių Uršulyti tais matais gimįs. 
Kunigas, tapnodamas vaikui per petį, kartoja: 
— Taip, taip, gimei su Uršulyte.

VARDADIENIS

Kupiškio apylinkėje vardo dieną sveikindavo jau suaugusį žmogų, 
kuris gali jį sveikinusius susikviesti ir pavaišinti. Vardo dieną, varduvi
ninkui dar tebemiegant, arba ir iš vakaro, namų duris apvainikuoja iš 
žalumynų supintu vainiku, iškaišytu gėlėmis. Jo galai net į tako pa
kraščius nutįsta. Varduvininkas apvainikuotas tuoj sužino, kas jį svei
kino, ir paruošia vaišes. Jei varduvės būna šventadienį, tada jau apie 
vidudienį kaimynai susitarę eina sveikinti, o jei paprastą dieną, tada 
susirenka tik pavakaryje.

Pas varduvininką susirenka jo draugai ir, sveikindami, linkėdami 
laimės, tuoj čiumpa jį glėbin rišti. Varduvininką riša rankšluosčiu, 
juosta, stuomeniu, o kokį jaunylį tai ir paprasta šiaudų grįžte. Riša 
tam, kad varduvininkas vaišintų. Kiekvienas stengiasi veržti — „išsunk
ti”, „išspausti” vaišėms sunkos. Varduvininkas vaišina susirinkusius deg
tine, alum, padeda šutintų pupų, kieto sūrio užkąsti. O kai mergaitės
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Kaimo mediniai indai
Šlyniniai bliūdai, bezmėnas, kočėlai, kultuvė, tošimi apipintas 
ąsotis, retelis sūriams džiovinti, kalvių nukaltos šakutės



Kaimo jaunimas 1885 m.



ateina sveikinti varduvininko — jas vaišina obuoliais, riešutais. Vaišin
damas riešutais, savo mergaitei sako:

Aš tau duosiu riešutų, 
kad tu neitum prie kitų.

Mergaitės šidina:

Mūsų barnai likučiai, 
o kur jūsų riešučiai?

Kai obuoliais vaišinama, sako: „Saulala kelmo neaplinkia, tai kaipgi 
tavi aplinksiu: pa j imk obuolalį."

Kada geria už varduvininko sveikatą, tai jis atsistojęs sako:
— Už mani geriat, tai ošiai pirmas išgersiu.— Tik tada, kai jis išlen

kia stikliuką, kiti išgeria savuosius.
Žymesnių vardų vardinės pasitaiko pavasarį, vasarą, rudenį — šiltam 

metų laike. Tada jaunimo mažos vaišės įvykdavo ant prieklėčio. Jau
nimas pajuokaudavo, pasivaišindavo, padainuodavo ir išsiskirdavo. Kaip 
bernaičius, taip ir mergaites lygiai sveikindavo, tik mergaičių „neriš- 
davo", nes jos gėrimais nevaišindavo.

Vardinių proga vaišes keldavo namų šeimininkas maždaug iki pen
kių dešimčių metų amžiaus. Šeimininkė rečiau vaišes keldavo arba vi
sai nekeldavo, nes ji mažiau reikalų turėdavo su kaimynais, kurie pa
sisiūlo vaišinami.

Į vardines eidami, svečiai atsinešdavo ką nors valgomo, geriamo: 
degtinės, ladynos. .. mergaitės — sūrį, pyragą. Vėliau, po pirmojo pa
saulinio karo, įėjo į madą dovanoti nevalgomą daiktą. Vyrui dovanodavo 
marškinius, kaklaryšį, moteriai — skarytę, suknelei medžiagos. Bran
gesnį daiktą kelios mergaitės susidėjusios nupirkdavo.

Šeimininkas-varduvininkas už stalo nesėdi, ’ jis vaišina svečius, su 
ąsočiu rankoje prie kiekvieno prieina ir su kiekvienu užgeria alaus. 
Vaišėms įpusėjus, į gryčią įneša žalumynais ir gėlėmis aptaisytą kėdę, 
sakoma, „apvainikuotą kėdę". Kėdę pastato viduasliu, į ją mandagiai 
pasodina varduvininką ir, kėdę į viršų kilnodami, šaukia: „Valio, va
lio!" Taip varduvininką pakilnoję, kėdėje leidžia jam atsipūsti. Paskui 
kėdė išnešama, tada varduvininkas vaišina svečius geriausiais gėrimais. 
Būna dar ir taip, kad svečiai, varduvininką bekilnodami, net lubas su
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jo galva pasiekia. Kartą varduvininką į lubas taip stuktelėjo, kad se
niai kalbėjo: „Kad jau bobai šitaip būtų, tai do nieko, o jau Meškaus
ko tai iškada."

Varduvininką arba pagerbia, arba pajuokia. Būna taip, kad vieni ap
vainikuoja varduvininko duris, o kiti nupina gražesnį, ilgesnį vainiką 
ir pakabina virš ano. Pasitaiko ir taip, kad pirmąjį vainiką nuplėšia ir 
savąjį pakabina, tada toks nemandagus elgesys daug pykčių sukelia.

Kartą vienai moksleivei jos klasės draugės vardo dieną užkabino 
ant durų gražų vainiką. Josios vyresnioji sesuo iškėlė jai vardines. 
Kitais metais ir vėl tai pačiai moksleivei apvainikavo duris. Rytą atsi
kėlė varduvininkė, ogi žiūri, vietoj gražiojo žalio vainiko pakabintas 
šiaudų grįžtės vainikas. Varduvininkė, taip skaudžiai pajuokta, ėmė 
raudoti. Vyresnieji jai pasakė: „Tu pati kalta, kad taip įvyko: nei tavo 
sesuo, nei kiti suaugesni moksleiviai nekelia vardinių, o tu, mat, nori 
būti už kitas mandresnė."

Kartą, dar prieš pirmąjį pasaulinį karą, Viešintų ap., Starkonių km., 
vienas vyras, trejeto vaikų tėvas, susidabojo su savo samdine. Jis su 
ja ruošėsi palikti šeimą ir namus. Sitai buvo jo vardo dienos išvakarė
se. Visas kaimas buvo tuo pasipiktinęs, tad vardinių proga kaimynai 
„apvainikavo" jo duris — pakabino ant jų dvi senas vyžas ir parašė: 
„Laimingos kelionės Juozui ir Teopilei." Taip išjuoktas, Juozas vis dėl
to paliko namus, ir daugiau apie jį niekas nieko nebegirdėjo.

GIRTAVIMAS IR GIRTUOKLIAI

XIX a. pabaigoje Kupiškio apylinkėje valstiečiai labai gerdavo deg
tinę. Nors, panaikinus baudžiavą, buvo likviduotos dvarų išlaikomos 
karčiamos didesniuose kaimuose, Kupiškio priemiesčiuose Zuntėje ir 
Bėdoje ir pačiame miestelyje (čia buvo karčiama, vadinama osterija), 
tačiau tuoj įsikūrė naujos karčiamos. Tada pačiame miestelyje įsisteigė 
kelios privačios karčiamos. Be to, buvo valdiškas degtinės sandėlis — 
monopolis. 1905 m. revoliucijos metu žmonės monopolius išdaužė.

Pasakojo žmonės, kad girtuokliai labai mėgdavę būti Minkienės kar- 
čiamoj. Jie ten gerdavo iki nakties; kai jau nusibosdavo karčiamoj 
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sėdėti, išeidavo, apsukdavo ratą aplink turgų ir vėl grįždavo karčiamon. 
Būdavo vėlu, karčiama uždaryta, tai jie beldžiasi į duris, kad įleistų. 
Iš vidaus klausia: „Kas ten?" Iš lauko atsiliepia: „Buzas, Burokas ir do 
vienas pijokas."

Sakoma, kad karčiamninkai supilstydavo į butelį pasilikusią stik
liukuose degtinę. Kai kokiam vyrui tokios degtinės užduodavo, tai jis 
ir palikdavo amžinas girtuoklis. Užtat pas karčiamninkus geriančiųjų 
niekad nestigdavę.

Girtuokliai nemėgdavo grįžti į namus, nes žmonos burdavosi. Vėžo- 
nių kaimo Varkalys, girtas būdamas, atsivesdavo namo draugų; prie 
svetimo žmogaus žmona nesibardavo. Kartą jis, grįžęs į namus girtas, 
iškinkė arklį, pastatė arklidėje, o pats atidarė kiaulių, avelių tvartus. 
Gyvuliai tuoj išbėgiojo, o jis, įėjęs į gryčią, sako žmonai: „Eik gyvulius 
suvarinėk, žiūrėk, po kiemą slankioja." Žmonai nebuvo kada bartis.

Kai vyras girtas grįždavo į namus, tai, kad žmona jo nebartų, tuoj 
jis ją bara: „Moč, vištos negerai sutupdytos: vienos galva, kitos uodega." 

1908 metais Vėžonių kaime gyveno Leišys. Jis įgėręs pėsčias retai 
kada eidavo, bet riste risdavosi, kūlio virsdamas. Iš Kupiškio į Vėžonius 
4 km kelio, tai Leišys, nė kiek nesustodamas, kūlio virsdamas, nusiri- 
tindavo iki namų. Jis pralenkdavo pėsčius, o arkliai baidydavosi, pa
matę tokį nepaprastą reiškinį.

Kartą kūčių vakarą Leišys nešėsi iš Kupiškio mazgelį cukraus. Jam 
pastojo kelią stulpas, o jis manė, kad tai prakeiktasis, tai kad ėmė dau
žyti su mazgeliu prakeiktąjį... Davė, davė, kol sutrupino visą cukrų. 
Kai parėjo namo, žmona klausia: „Kodėl taip ilgai neparnešei cukraus? 
Duok šen." — „Ugi pastojo kelią prakeiktasis, ana ten prie kelio. Cuk
rų sutrupinau, kol iš jo ištrūkau." Nubėgo žmona pažiūrėti. Tikrai, ap
link stulpą pritrupinta cukraus, net stulpas suaižėjęs.

* * *

— Tu, tėvuliuk, Šimonyse buvai.
— O iš kur tu žinai?
— Aš ėjau tavo padais — gimbom, gimbom ir parėjau namo.
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Dainos apie girtuoklius

To tvorala, to naujoji, 
Pijokėlį keravoja.

Ulytala tu tiesioji, 
Pijokėliai iškreivoja.

Pijokėlis unt pievalas 
Sada, gula ir vėl kėlias.

Purvynala tu pilkoji, 
Pijokėliai išvolioja.

Pijokėlis ravi drybso, 
Išsikišį duntys žybso.

To kiaulyta, to dagioj a 
Jį paknoisa, pavolioja.

Prisikišus ausin šoko: 
,,Ko guli tu čia unt toko?"

,,Aik šalin tu, čia nelojus, 
Aš paraisiu padrybsojįs."

* * *

Išgėriau vienų, boltų kaip pienų, 
Susimilk, susimilk, do ir untrų mon įpilk.

Išgėriau untrų, nieko nesuprantu, 
Susimilk, susimilk, do ir trečių mon įpilk.

Išgėriau trečių, mani šaltis krečia, 
Susimilk, susimilk, do ketvirtų mon įpilk.

Išgėriau ketvirtų, pasijutau tvirtu, 
Susimilk, susimilk, do ir pinktų mon įpilk.

Išgėriau pinktų, po j ėmiau branktų, 
Susimilk, susimilk, do ir šeštų mon įpilk.

Išgėriau šeštų, pradėjau peštis, 
Susimilk, nebapilk, daugiau nebagėrsiu.

Skauda mon galvalį, negaliu pakelti, 
Nuo tų šešių kieliškėlių nebgaliu paaiti.
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* * *

O kur buvai, pijokėli mono? 
Karčiamoj, karčiamoj, širdala mono.

O kiek tu pragėrei, pijokėli mono? 
Pinkėlgį, šėšėlgį, širdala mono.

O kai tu susirgsi, pijokėli mono?
Kai sirgsiu, tai mirsiu, širdala mono.

Kas tau uždags žvokį, pijokėli mono? 
Simkiena, Maušiena lajinį sovo.

O kas tau pazvonys, pijokėli mono? 
Cerkėlas, plėčkėlas unt žydo stolo.

Kur bus tavo dūšia, pijokėli mono? 
Unt pečiaus kertalaj, užrišta tarbalaj, 
Širdala mono.

* * *

O tu seni dienugali, 
Kur tu podėdi, kų sumali? 
No gimalių — kišenalan, 
Pro vartelius — karčiamalan.

UBAGAS

Ubago tarbos kabo iš abiejų šonų, pakabintos ant virvučių. Tarbų 
virvės vadinamos „šokai". Jos užkabintos per krūtinę kryžmiškai, kad 
stamantriau laikytųsi, nesisukinėtų. Ubagas rankoje turėdavo botagą 
apsiginti nuo Šimų.

Ubagui visada reikia paduoti išmaldą. Jeigu jam papoteriavus nie
ko neduosi, tai nuo to karto naktimis rankos užmirs.
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Kai vaikai ubagui paduoda išmaldą, tada jie gerai auga ir būna sveiki. 
Todėl neretai tenka matyti, kad motina įspraudžia vaikui pinigą, saky
dama: „Paduok ubagui."

Ubagas, gavęs išmaldą, pasako: „Duok dieve šeimynikėlai visų laikų 
turėti, kad turatum kų ubagui duoti." O kai kas papoteriavus nieko ne
duoda, tai ubagas nusiskundžia: „Tai, dieve, savo poterius kaip šikinalan 
sukišiau."

Apie nusigyvenusį sako: „Išėjo šunim blakstienų kapoti." Mat, šuo 
puola ubagą, tai ir reikia kirsti jam per blakstienas. „Ir mas išėjome iš 
ūkės, ir nėr kur dėtis, ir eini ubagaudamas."

Einu patikrinti lioterijos bilietą... Ale kas tau duos ubagui iš armo- 
tos šauti.

Burtažodis. Avin kokti, daržan šokti, morkas rauti, terbon krauti, 
ubagom išdalinti.

LIGONIAI IR LAIDOJIMO PAPROČIAI

LIGONIŲ LANKYMAS

Kai jau kaime, būdavo, kas suserga, tai senesnės moterys, tamsiai ap
sirengusios, ateina ligonio lankyti. Jos pataria, kaip gydytis, bet dažniau
siai klausinėja, kiek metų ligonis turi, ir, jei jau labai senas, beviltišklai 
palinguoja galva. Ligoniams šitai labai nepatinka. Kai pamato ligonis, kad 
moterys renkasi lankyti, susierzinęs sako: „Et, kai jau juodos varnos 
mane lanko, tai bus blogai." Kada draugai aplanko — visai kas kita: jie 
pajuokauja, padrąsina, sako: „Dar kartą buteliuką baltosios išgersim."

Kai Glemžienę, 76 metų amžiaus, jos draugės ėmė lankyti, klausinėti, 
kiek jai metų, ar seniai negaluoja, ir gailestingai linguoti galva, tai ji 
papykusi tarė: „Jei neturite ko malonaus man, ligoniui, pasakyti, tai ir 
nelankykit."

Paprotys reikalauja, kad mirštantysis prieš mirdamas atsiprašytų kai
mynus, jei buvo susipykęs. Jei nesusitaikys, tai mirusiam iš burnos 
„pykčiai eis"—sunksis nešvarumai. Kiti gi sako, kad, jei prieš mirtį 
nesusitaikysi su tais, su kuriais esi susipykęs, tada mirdamas apsirei- 
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kalausi. Jei kartais taip atsitinka, kad šeimininkas numiršta, nesuspėjęs 
su kaimynais susitaikyti, tai namiškiai, pamatę, kad kaimynas ateina 
pašarvotojo aplankyti, tuoj tokį meiliai sutinka ir sodina už stalo pa
vaišinti.

Jeigu mirusio vaiko motina yra susipykusi su kaimyne — abi sten
giasi susitaikyti. Kartą susipyko motina su krikštamočia. Jos ilgai py
kosi, nes krikšto motina buvo turtingesnė, todėl turėjo daugiau teisės 
pykti, tačiau kai trejų metų amžiaus vaikutis numirė, tai krikšto motina 
atėjo pas motiną ir pasisiūlė pati aptaisyti savo krikštavaikį. Ji pasiuvo 
mirusiam šviesiai mėlynos medžiagos rūbelį, apavė medžiaginiais bate
liais, pasiuvo pagalvėlę, išmušė karstelį balta medžiaga ir, kai mirusį 
paguldė karsteliu, apstatė kambarinėmis gėlėmis.

Seniau prie mirusiojo gėlių vazonuose nestatydavo, nes manydavo, 
kad jos paskui nunyks. Jei kas savų gėlių neturėdavo, tai kiti nesko
lindavo, bijodami, kad jos nenunyktų.

LIGONIO MARINIMAS

Seniau, būdavo, kai ligonis ima merdėti, namiškiai tuoj duoda kaimy
nams žinią. Tie atskuba prie mirštančiojo. Kai ligonis jau skiriasi su šiuo 
pasauliu, jam į ranką įspraudžia degančią grabnyčios žvakę, kuri yra 
nuliedinta iš bičių vaško, rūko švęstom žolėm, skambina tam tyčia tu
rimu varpeliu, šlaksto švęstu vandeniu. Šlaksto kryžmiškai, stengiasi kuo 
toliau pašlakstyti ir piktai sako: „Salin, piktosios dvosios, šalin, pikto
sios dvosios."

Prie mirštančiojo lovos susirenka visi namiškiai. Jei tai būna naktį, 
tada visus prikelia, net kūdikius paima ant rankų, kad mirštantysis „ne
užmigdytų". Mat, sakoma: jei žmogui mirštant tame name kas miega ir 
jo prie merdinčioj o nepakelia, toks palieka labai kieto miego, jo negalėsi 
prikelti.

Mirusįjį nuplauna, aprengia „smertiniais marškiniais,r, kuriuos kiek
vienas senesnis žmogus paprastai pasideda tam laikui, ir kitais geriau
siais mirusiojo rūbais. Savas, artimas žmogus tam darbui „širdies neturi", 
gailisi, o ir bijo, todėl šitai atlieka kokia svetima moterėlė, vyriškis, 
kurie yra pratę mirusius aprengti. Už tą paskutinį patarnavimą miru

247



siajam atlyginama ne pinigais, bet duodama kokia mirusiojo drapanėlė, 
nes šis darbas pinigais neapmokamas.

Mirusįjį pašarvoja seklyčioje, geriausioje, garbingiausioje vietoje. 
Ant dviejų suoliukų padeda lentą, ją užtiesia baltom staltiesėm ir ant jų 
paguldo mirusįjį, kol padaro karstą, todėl yra sakoma: „Atsigulsiu ir aš 
ant lentos." Mirusįjį iš šalių apstato gėlėmis, palei galvą uždega žvakę, 
o turtingesniam dvi žvakes iš šalių.

Kada padaro karstą, mirusįjį paguldo karstan.
Mirus jaunamartei, į jos karstą įdėdavo jos pačios krikšto marškinė

lius bei galvaryšėlį. Nors jos pastojimas nebuvo žymus, bet... ką gali 
žinoti, gal ir jau. Marškinėlius deda tam, kad, jeigu būtų buvęs kūdikis, 
jam aname pasaulyje nereiktų nuogam vaikščioti.

Mirusiąją mergaitę, ar ji sena, ar jauna, papuošia rūtomis: ant galvos 
uždeda rūtų vainikėlį, apkaišo jomis karstą.

Kupiškio apylinkėje iki 1890 m. moterys ryšėdavo nuometus, ir tada 
buvo paprotys laidoti su nuometais. Smilgių kaimo Latvėnienė, 75 metų 
amžiaus, pasakoja, kad jos motina buvo palaidota su nuometu. Mirusios 
brolis, kuris nesuspėjo į laidotuves laiku atvykti ir rado ją jau palaidotą, 
labai sielvartavo, kam palaidojo nuometuotą: „Juk nuometas toks sun
kus, galvą veržia."

Šermenys

Mirusįjį pašarvojus, kaime būdavo mušamas būgnas, tada visi, dideli 
ir maži, eidavo poterių kalbėti. Buvo sakoma: „Jaububinųpomušė, ainam 
apsaduos." Mat, eina „apsėsti" mirusiojo — melstis, giedoti, jo vieno ne
palikti, kad piktos dvasios nepristotų. Kur būgno nemuša, ten, jei šeimos 
narių yra daugiau, vienas eina pakiemiais ir prašo: „Ataikit poterių 
kalbatų prie numirusiojo." O jeigu šeima maža, tai paprašo kaimyną, 
kad duotų žinią visam kaimui. Giminėms tuoj mirus duoda žinią.

Kaime visuomet yra žmonių, kurie moka prie mirusiojo giesmes gie
doti. Giedoriai, būdavo, susėda užstalėn ir gieda giesmes. Ant stalo gie- 
doriams uždegdavo žvakę arba šv. Blažiejaus juostelę, o neturtinguose 
namuose žvakę paimdavo nuo mirusiojo. Vėliau, kai ėmė naudoti žiba
lines lempas, prie mirusiojo būdavo šviesiau. Vieni pagiedoję išeina, 
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kiti atėję gieda. Giedoriai parenka iš kantičkų giesmes, kurios gieda
mos ryte, kurios vidudienį, kurios vakare. Prie mirusiojo naktį pasilie
ka giedoriai, kurie yra visur kviečiami giedoti. Tada giedoriai ir visi 
troboje esantieji apie dvi valandas gieda rožančių. Rožančių pagiedo
jus, giedoriai pakviečiami į gryčią, jei mirusysic pašarvotas seklyčioje, 
ir čia vaišinami. Jei šeimos nariai yra labai užimti, tai valgyti kviečia 
kas nors iš giminių, kas gerai pažįsta to kaimo žmones. Jam pasako: 
„Pavadink ir sodink/' Giedoriai vaišinami virta mėsa, sūriu, sviestu, 
tam tyčia pakepa pyrago, duoda alaus, jei buvo padarytas iš anksto, 
kada buvo numanu, kad ligonis nepasveiks, mirs. Jeigu alaus nesuspėjo 
padaryti, tada duoda kavos, šutinto pieno.

Mikalauskienė iš Kuosenų kaimo, 75 metų amžiaus, buvusi grytelnin
kė, pasakoja, kad josios senelis iš motinos pusės, Miliūnų Leiška, bu
vęs raštingas giedorius. Dar 1860 metais jis prie mirusiųjų giesmes gie
dodavęs iš kantičkų. Jis kaip svečias buvo vežiojamas iš vienų pakasy
nų į kitas. Jei kur giedoriaus Leiškos nebūdavo, ten neraštingi giedoriai 
giedodavo giesmę, vad. „Žekelis". Toji giesmė yra tokia ilga, kad, kol 
ją išgiedodavo, šeimininkė pakūrendavo krosnį ir valgyti išvirdavo, 
o kai kurie giedotojai ir nusnūsdavo,— tik dvyliktąjį posmą begiedant 
visi sukrusdavo giesmę užbaigti. Pabaigus giesmę, šeimininkė duodavo 
valgyti.

Labai sena laidotuvių giesmė

Aina dūšia raudodama, 
Švintos vietos ješkodama. 
Prėjo dūšia dungaus vartus, 
Dungaus vartai užrakinti 
Ir lenciūgai užkabinti.

Aina dūšia raudodama, 
Švintos vietos ješkodama. 
Prėjo dūšia čiščiaus vartus, 
Ciščiaus vartai užrakinti 
Ir lenciūgai užkabinti.

Aina dūšia raudodama, 
Švintos vietos ješkodama. 
Prėjo dūšia paklos vartus, 
Paklos vartai atrakinti 
Ir lenciūgai atkabinti.
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♦ ♦ *

Kolnai, kolnai, užgriūk mani, 
Gilios morios, skundink mani, 
Kad aš daugiau nebagriešyčia, 
Omžiais pakloj neslūžyčia!

RAUDOS

Senovėje buvo paprotys skausmą išreikšti balsiai, pusiau dainuojant. 
Mirus artimam mylimam žmogui, raudomis paminimi susiję su mirusiuo
ju gyvenimo momentai. Kupiškėnuos iki 1880 metų balsiai apraudodavo 
mirusįjį, gi vėliau balsiai išreikšdavo tik vieną kitą mintį.

Motina, mirusią dukrelę į kapus lydėdama, pravažiuodama pro kai
mo kryžių, rauda: „Dievuli mono, pakreipįs galvalį krypavai, krypa
vai, kol mono dukralį iškrypavai..

Kai kalvis Kairys numirė, o jis jau buvo senas, aštuoniasdešimtus 
baigė, tai jo žmona, mirusį glostydama, raudojo: „Oi gi, oi gi, Stanis- 
liukai mono, galvytala mono. Kas gi man bepakeis: „Aik, Nastut, pe
čiaus kurt..

Dar neseniai į ligoninę atėjo moteris aplankyti sergančio vyro ir 
atnešė jam išvirtą gaidžiuką, o jis jau buvo miręs. Padėjusi gaidžiuką 
ant stalelio, ėmė balsu raudoti: „Ni tu bažiūri, ni tu banori, tavo gai
džiukas atšalįs stovi..

Rauda

Numira motuta mono mieloji 
Ir visa šlovala mono gražioji.

Įdėjo motutį naujan grabėlin, 
Paliko kukuojant mus našlaitalius.

„Ataikit, vaikeliai, nedėlios rytely 
Aukštoj an kalnalin mani prilunkytų.
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Parėjį namėlin, neuliavokit, 
Nors vienus metelius pastoskavokit.”

Žėlabos meteliai do nesuvėjo, 
Jaunas bernužėlis pas man atjojo.

Jaunasai berneli, kų sudūmojai, 
Kad mani našloitį pasidabojai?

Neturiu tėvelio ni motinalas, 
Ni aukso, kraitelio, onei dalalas.

Tik turiu dalalas aukso žiedelį, 
Unt gelsvų kaselių rūtų vainikėlį.

LAIDOJIMO PRIETARAI

Vasaros vakarais atskrenda mirusiųjų vėlės mažyčių pilkų musyčių 
pavidale. Jos sutupia ant lango stiklų, žiūri, ką namiegos daro.

Į šermenis eina dideli ir maži, nes, prie mirusiojo pasimeldę, gauna 
atlaidų.

Mirusįjį visi skuba palydėti, nes kai pats numirsi, tada visi, kuriuos 
palydi, ateis pasitikti.

Kai, karstą uždengus, mirusysis tebėra gryčioje, dar tebegiedant, 
namiškiai tuoj pat sukrauna ant stalo priraikyto pyrago, duonos, kad 
tuose namuose niekad nestigtų to gero.

Smilgių kaimo viename kieme dar tebegiedant ant stalo padeda ne- 
prariektus pyrago ir duonos kepalėlius, „kad mirusysis neišvežtų iš na
mų dalios". Šitaip daro, jei yra miręs šeimininkas ar šeimininkė, o jei 
vaikas ar kitas kas iš namiškių, tai neprariektos duonos ar pyrago ke
palų ant stalo nededa. Dar 1906 metais, mirus seneliui Jonušui Kuosenų 
kaime, jį išlydint šeimininkė ant stalo padėjo neprariektą duonos ke
palą ir sūrį, kad su mirusiu kartu neišeitų namų ištekliai, namai neiš- 
tuštėtų. Dar 1940 metais neprariektas duonos kepalas ant stalo buvo 
padėtas Drulėnų kaime.
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Mirusįjį vaiką iš gryčios išlydint, tėvas turi pirma karsto išeiti, kitaip 
mirs antras vaikas.

Karstą uždengiant, į jį įdedama sulaužytų ir sutaršytų kiečio žolių,— 
tada su mirusiuoju iš namų išeis liga.

Vyrui mirus, kad paskui jo nereiktų bijoti, reikia jam pabučiuoti 
į kojas. Šiaip, atsisveikinant su mirusiu, jis bučiuojamas į veidą ir į ran
kas. Į kojas mirusį bučiuoja tik vaikai ir krikštavaikiai.

Savo arklį turint, svetimu arkliu mirusįjį nepritinka vežti.
Jei, mirusįjį iš namų vežant, išsikinko arklys, tai reiškia, kad miru

siojo gyvenimas namuose buvo sunkus, žmona juo nesirūpino arba vyras 
buvo žmonai nepakantrus.

Mirusįjį iš namų išlydint, jei pavėlavai ateiti — nesivyk. Jei vysies, 
tai tuose namuose vėl kas nors mirs. Sakoma: „Mirtis vejasi."

Jei, išlydint iš namų mirusįjį, pirmą sutiksi jauną žmogų, tai tame 
kaime pirmiausia numirs jaunas, o jei seną — tai senas žmogus.

Lydint mirusįjį per jo lauką, nereikia giedoti, nes tada būna blogas 
derlius.

Jei, mirusįjį laidojant, kapui stinga žemės, tai jis buvo šykštus.

Jei, duoną iš krosnies išėmus, pasilieka nepastebėtas duonos kepa
las — „pladelė duonos", tai tuose namuose kas nors mirs.

Jei, kūčias valgant, už kurio nugaros pamatai ant sienos šešėlį be 
galvos, tai tas kitų kūčių nesulauks — mirs.

Jei šuo staugia nuleidęs galvą — pranašauja mirtį.
Jei pelėda arti namų klykia — pranašauja mirtį.
Jeigu gegutė kukuoja, tupėdama ant sausos šakos arti namų, tuose 

namuose kas nors mirs.
Jei genys kala namų kertę, mirs tų namų šeimininkas.
Jei važiuojančiam kepurę vėjas nupučia, tasai greit mirs.
Jei eini atbulas, sau karstą matuoji; kai kelis žingsnius atbulas eini — 

savo motinai karstą matuoji. Maži vaikai šito labai bijodavo ir steng
davosi atbuli nevaikščioti.

Nevaikščiok viena koja basa, kita apauta: jei kairė basa — tėvas 
mirs, jei dešinė — motina.
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SENATVE IR MIRTIS

Posakiai

Jau anas nebeateis pas mus dirbtų, atsiknojo.

Nesako, kur auksiniai padėti, tai dar nemirs.

Atsiknojo Bložys, tai ir nėra, kas ateitų malkų suplauti.

Tėvukas jau šaukštą padėjo. Daugiau nebeims.

Kaimynai kalbasi su mirusiojo sūnum:
Na ką, senąjį tėvą palaidojai, dabar vienas turėsi namais rūpintis.

— Taip, taip,— dabar mano eilė lipti ant pečiaus.
Mat, seni žmonės, o ypač vyrai, nieko neveikdami, guli ant krosnies 

ir šildosi.

Kaimynė marčiai pareiškia užuojautą, kad šešuras mirė. Marti sako:
— Ką gi padarysi, senas buvo, gulėjo unt pečiaus kaip molio šmote

lis, betgi buvo drąsiau, kai namie vyro nebūdavo, vis ne viena.

Kas nuskriaudė, po mirties atsiims.

Senas žmogus po kojomis minamas. (Jis jau nebeturi savo namuose 
galios.)

Žmogaus gyvenimas tris kartus keičiasi: kai jaunas, kai veda ir kai 
pasensta. Tada jau mirti reikia.

Kolai aš čia bagyvinsiu. Mas, seniai, tik svečiuojamės.

— Ar neskriaudžia tavi, Stanislavai?
— Kų gi skriausti, jei ne sanų,— atsako karšantysis.

— Jau ko tik nebamočius. Jau aštuoniasdešimt aštuntus matus ainu. 
SanaJ reikia namo važiuoti, kaip Puroniena Pyragių kad šoko: ,,Vež
kit mani namo" (į kapus).
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— Nueisi ir pėsčia,— sako namiškiai.
Matf dar ne laikas jai mirti.

Nuvežė nustirano, apikasa aplatano. (Mirusįjį nepagarbiai laidojo: 
vežant kratė, ir duobkasiai net antkapio nesulygino, saviškiai rankomis 
apglostė.)

DUOBKASIAI. KAPINĖS

Kupiškio parapijos kapinės „uždėtos" (įkurtos) prieš 1860 metus Dva- 
romiškio žemėse, netoli Pyragių kaimo, šilelyje, todėl neretai išgirsti 
sakant: „Pasilaidosiu šilelyje". Pirmosios kapinės buvo nedidelės, įsikū
rusios trijuose laukuose ir aptvertos mūro (akmenų) siena su čerpių sto
geliu. Vartai aukšti, viršuje su niša, kur stovėjo archangelo statula, 
trimituojanti paskutiniajam teismui. Jau 1901 metais kapus dvigubai pa
didino. Kapų aptvėrimo mūro akmenyje, palei vartus, iškalta data — 
1868 m.—matyt, rodo, kada kapai buvo aptverti.

Laidojant mirusįjį, duobkasiais buvo kviečiami kaimynai, neseni 
tvirti vyrai. Jiems besiruošiant į kapines, juos ypač gerai pavaišindavo 
ir duodavo degtinės. Be degtinės tokio nemalonaus darbo niekas nepra
dėdavo. Mat, būdavo laidojama į tą patį šeimos kapą, kur jau ilsėjosi 
kiti šeimos nariai, tad, duobę bekasant, tekdavo pagauti negero oro, 
išvartyti pirma palaidotųjų karstus ir kaulus.

Dar 1928 metais Alyzavos klebonas reikalavo, kad, naują duobę be
kasant, iškastų ją bent keturių aršinų (2,8 m) gilumo. Tokioj duobėj 
būtų lengva vėliau mirusius laidoti. Bet valstiečius prie naujos tvarkos 
sunku buvo pripratinti — niekas tokios gilios duobės nekasdavo.

Kupiškio kapuose yra pastatytas didelis kryžius, ant kurio užrašyta, 
kad „ant tos vietos" palaidotos astuonios Verbickų šeimos „dūšios".

Klausiu žmonių, kokia nelaimė ištiko Verbickų šeimą, argi iš karto 
visi mirė. „Ne,— man atsako,— čia palaidoti tos šeimos nariai, mirę įvai
riu laiku."

Seniau žmonės labai bijodavo kapinių. Kai vakare reikėdavo kam pro 
kapines eiti, tai tas bėgte prabėgdavo, kad tik kas nepasivaidentų. Iš 
kapinių nevalia buvo jokio daikto paimti: nei gėlės nuo kapo nuskinti, 
nei šakelės nuo krūmo nusilaužti. Pas tą, kuris ką nors iš kapų pasiim
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davo, naktį ateidavęs numirėlis ir sakydavęs: „Atiduok, ką paėmei." 
O būdavę ir taip: skina žmogus nuo kapo gėlę, o numirėlis sagt ir pri
sega, ir negali jis pasitraukti, čia pat negyvas griūva.

Kartą, gerokai prieš pirmąjį pasaulinį karą, keli Plundakų kaimo 
berniokai susiginčijo, kuris iš jų nebijos ir parneš iš kapų kryžių. Sude
rėjo tam duoti tris sidabro rublius. Vienas pusglušis sutiko eiti. Temstant 
jis išėjo į kapines. Berniokai pasiliko laukti; laukia laukia, o anas ne
sugrįžta. „Na, tai bus koks numirėlis jį prisegęs”,— kalbasi jie. Apie 
vidunaktį mato — anas pareina, vilkdamas kryžių. O iki kapinių buvo 
gana toli, apie tris kilometrus kelio. Ir pasitaikyk gi taip, kad kryžius 
buvo Plundakų kaimo. Visi labai išsigando, kad šitoji nedorybė neišeitų 
aikštėn ir kad klebonas nesužinotų, kokia šventvagystė padaryta. Auš
tant kryžių nuvežė į kapines ir pastatė į vietą. Kryžiaus savininkas tuoj 
sužinojo. Vos-ne-vos išprašė jį, kad nekeltų triukšmo.

Dar prieš 1890 metus Pyragių kaimo davatkėlei Karosaitei Onai atsi
bodęs brolis, kuris, iš Kupiškio miestelio eidamas namo girtas, užeidavęs 
pas ją ir iki vidunakčio sėdėdavęs. Kartą ji sumanė brolį pagąsdinti: 
užsirišo baltą skepetaitę, apsisiautė balta paklode ir laukia jo ties kapi
nėmis. Kai anas ėjo pro šalį, ji užpuolė su pagaikščiu, į kurį buvo įkalta 
smaili vinis, ir ėmė tvoti. Brolis parbėgo į namus ir sako: „Nebeikit dau
giau pro kapus. Kad užpuolė mani bent šešios dušelas, kad ėmė su ylom 
badyti, vos ištrūkau.” Nuo to karto jis pro kapus nebeidavęs, o pasirin
kęs aplinkinį kelią pro Aukštupėnus.

JUOKAI

Posmeliai iš giesmių, giedamų prie mirusiojo:
„Ir giminas jau ištvirko, rėkia visi kaip unt vilko...”
„Čia tau kamoroj sėdėti, savo žmonos neregėti..."

Skuodinių kaime prie mirusiojo gieda:
„Jėzau unt kryžiaus pri...” —kiti baigia: „Pririštas." — „Nepririštas, 

o prikeltas." — „Na, vyrai, kų čia kalbat, bi tik koba.”
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Lotyniškai giedant, mūsiškai išeina. Kupiškio senoje bažnyčioje buvo 
kunigas Deveikis. Jis labai greit viską darydavęs, ir giedodavęs pasku
bom. Kunigas, velionį sutikdamas, tik iškelia, būdavo, vieną koją per 
bažnyčios slenkstį ir sugieda: „Duonų adįs numira." O vargonininkas 
jam atitaria: „Daugiau duonų nebaas."

Pamokslas. Mieli mano parapijonys, jūs skundžiatės, kad aš jum ne
sakau pamokslo... Kai aš nuvažiuosiu į Vilnių, kai aš nusipirksiu kny
gelę, kai aš paskaitysiu iš tos knygelės, kai aš jum pasakysiu pamokslą, 
tai... trauk jus velniai. Kas duok dieve. Amen.

NEDORĖLIAI IR KAIP JUOS IŠAIŠKINTI

Jei velykų rytą kam pavyksta pavogti kokį daiktą, tada visus me
tus jam seksis gribštauti, niekas jo nesugaus.

Kai nori paslėpti žirgą, tai, kad jis nežvengtų, jo uodegon įriša ak
menį.

Jeigu gegutė užkukuoja, dar medžiams neišlapavus, tada visus me
tus nesiseks vogti.

Jeigu arklidėje arklio kinkos „tamposi", tai tą arklį greit pavogs.
Norint pavogtą daiktą surasti, reikia paimti kuolelį ir įkalti ton vie

ton, iš kur pavogtas daiktas, tada vagis atneš pavogtą daiktą ir padės 
ten, iš kur paėmė. Mat, tas kuolelis vagį „prisegė".

Kaimynas nedorėlis priprato malkas vogti. Ūkininkas, iš kurio vogė, 
kelias malkas atžymėjęs, išgręžė jose skylutes ir užtaisė paraku. Kitą 
dieną žiūri, atžymėtų malkų pašalėje nėra — paimtos. Jis nueina pas 
įtartą kaimyną, mato — jo krosnis marškom užtiesta. Klausia, kas gi čia 
pasidarė? Seimininkas parodė savo išgriuvusią krosnį.

Kai aptinki, kad yra koks daiktas pavogtas, tai, įėjęs gryčion, tuoj 
apversk stalą aukštyn kojom, tada vagis apglūšta, ir jį tuoj išaiškinsi.

Kai pavagia gyvulį, tai tuojau, įėjus į gryčią, reikia apversti stalą 
aukštyn kojom, jo kojas kryžmai supančioti ir vėl pastatyti stalą vie
ton, tai vagis „susipančios", susipins kalboje ir pasisakys, ką padaręs.

Kaip surasti vagį. Norint surasti vagį, reikia padėti ant stalo malda
knygę, atversti maldą „septyni zomkai", ant tos maldos padėti raktą ir
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mąstyti apie įtartą žmogų. Jei tas žmogus, apie kurį manai, pavogė, tada 
raktas turi sujudėti. Jei raktas nesujuda, tai reiškia, kad ne tas kalti
ninkas. Tada reikia raktą nukelti, maldaknygę užvožti ir mąstyti apie 
kitą įtartą žmogų, paskui vėl knygą atversti, padėti ant maldos raktą 
ir giliai mąstyti apie tą kitą žmogų, žiūrint, ar raktas nesujudės. Taip 
reikia permąstyti visus įtariamus žmones tol, kol raktas sujudės. Galvo
jant apie tą žmogų, kuris pavogė, raktas tikrai sukrutės.

PASISVEIKINIMAS

Kai įėjęs į gryčią valgantiems sako: „Skalsu",— jam atsako: „Ačiū" 
arba „Prašom skalson.” Kiti dar sako: „Prašytume, jeigu eitumėt."

Draugui į žodį „skalsu" atsakoma juokais: „Dangun balsu”, arba 
,,Nerėk balsu."

Kada sveikinasi, paduodami vienas kitam ranką, ir rankos būna 
šaltos, tada juokais sakoma: „Šaltos rankos — bagotas." Kiti sako: „Šal
tos rankos — šykštus.” Žmogus gali būti šykštus ne tik turto, bet ir žo
džių, mergina šykšti glamonių. Kai pirštai braška, sakoma: „Būsma gi
minės.”

Į gryčią įėjus ir radus sviestą sukant, kad sviestas greičiau susisuktų, 
sakoma: „Atvažiavo šlynininkas”, arba: — „Mačiau šlynininką atva
žiuojant".

SVEČIAI

Garbingesnį svečią sodina krikštasuolin, už stalo galo. Prastesnį, ne 
tiek garbingą, sodina stalo galan prie durų.

Mylimą arba gerbiamą svetį palydi iki vartų. Šiaip svetį palydi tik 
iki slenksčio, sakydami: „Palydėsiu, kad dienos neišneštum.”

Jei kas, tik atėjęs, tuoj skuba išeiti, sakoma: „Dar kojų nesušilai, o 
jau skubi.”

Kai kaime pas ūkininką atsilankydavo koks miestelėnas: vaistinin
kas, valsčiaus sekretorius, vargonininkas ir pan., tas kiemas didžiuoda
vosi: „Pas mum buvo panski svečiai.”
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Panskl svečiai. Juodžiūnų kaime pakermašėje buvo daug svečių. Ten 
buvo ir viešnia iš miestelio — „panska" viešnia. Ji kartu su kaimo 
jaunimu šoko, linksminosi. Staiga sujudo svečiai, ir pasigirdo pagarbus 
šnabždesys: „Ateina, ateina." Seimininko lydimas, į gryčią įėjo svetys 
iš Rygos: tvirtas vyras, įkaitusiu veidu, — matyt, gerokai alučio raga
vęs,— pasmukusiom kelnėm, skersai liemenę žibanti laikrodėlio grandi
nėlė. Tuoj rygietį supažindino su „panska" viešnia. Svetys, ją pašoki
nęs, pasisodino greta savęs ant suolo, o pats nieko nekalba, tik pukši. 
Muzika nebegroja. Viešniai nuobodu. Kaip tik tada asloje pasirodė ka
tinėlis. Viešnia pasišokėjus pastvėrė katinėlį ir, pasodinusi savo vietoje, 
pati išėjo kieman. Visi sujudo: „Oi oi, kaip čia bus, užpyks svetys." Ta
čiau svetys neužpyko, tik kitus klausė: „Gal aš jai ką pasakiau, kad 
pabėgo?" Mat, kaime, kai jau esi niekam nebetikęs, sakoma: „Ir sėdėk 
katės vietoje."

Mokyti svečiai. Vėliau kaime, kviesdami į svečius, nebesakydavo: 
„Pas mum bus panski svečiai", bet sakydavo: „Pas mum bus pamokytų 
žmonių." Kai pakermašėj ar šiaip pasilinksminime dalyvaudavo besi
mokantis jaunimas, studentai,— tada visi išvien linksmindavosi.

Kai vieni kitus kviesdavo į vestuves ar kitas iškilmes, suminėdavo, 
kokie svečiai yra kviesti ir pasakydavo: „Atvažiuok apsitaisius, kad ne
būtų sarmata."

Kai jau kas perdaug puikiai apsitaiso, pajuokia: „Šarka ant uodegos 
nuneš."

Kai svetys ar viešnia atėję nesėda, sakoma: „Gal mielių skolinti 
atėjai, kad neatsisėdi?" (Mat, jei mielių atėjai, tai sėstis negalima —• 
pyragas nekils.)

Kai susitikom, tuoj apsikabinom — glėbys ant vietos.
Kuris į svečius nuveža, tas turi ir į namus parvežti, o jei ne, tai 

sakoma: „Atovėžė iki Aukštupanų ir padrobsta."

Ženklai, kurie rodo, kad bus svečių

Jei katei užmynei ant uodegos, lauk svečių.
Jei katė prausiasi, bus viešnia, o jei besiprausdama kojele vis už 

ausies užmeta, bus svečias vyras, su ūsais.
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Jei gaidžiai tarp savęs kapoj asi — bus svečių.
Kada du žmonės vienu kartu ištaria tą patį žodį, bus svetys melagis.
Jei nukrenta peilis — atskuba svečias vyriškis, o jei nukrenta šaku

tė — bus viešnia.
Kai šaukštas nukrenta ant žemės kniūbsčias, atskuba sotus svečias, 

nereikės vaišinti, o jei šaukštas nukrenta aukštielninkas, bus alkanas 
svečias.

Jei, stalą nukrausčius, ant jo pasilieka šaukštas, bus alkanas svečias.
Kai naktį stalas braška, tai pranašauja svečius,— bus pokylis.

KELIONĖJE

Jei kojų padai niežti, bus kelionė.
Jei, iš namų išėjęs, susitikai moterį su pilnais kibirais ar pilna ka

sė — kelionė bus laiminga.
Jei, išėjęs iš namų, sutikai bobą, tai sugrįžk į namus, tris kartus ap

sisuk ir vėl keliauk, tada kelionė nusiseks.
Jei, išvažiavęs iš namų, pirmą sutikai moterį, tai kelionė nepasi

seks. Kad kelionė vis dėlto pasisektų, reikia ant kelio pamesti įšvirkš
čius marškinius ir per juos pervažiuoti.

Jei keliaujant juoda katė perbėga kelią — blogai. Kad galėtum 
išvengti nelaimių, toj vietoj pats kūlio apsiversk.

Jei kiškis perbėga kelią — ištiks nelaimė. Jeigu kiškis perbėga kelią 
užančio linkui — gerai, bus pelnas.

Išvažiuojantysis, jau visai apsivilkęs, ir visi namiškiai atsisėda gry
čioje, kad kelionė sektųsi. Tada motina palaimina iškeliaujantį vaiką 
kryžiaus ženklu ir bučiuoja į veidą, o vaikas tėvams pabučiuoja į ranką.

Iš namų išvažiuodamas, kai jau sėdi vežime, atsigrįžk, tada vėl su
grįši į savo namus.
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KAD BŪTUM LAIMINGAS IR TURTINGAS

Kas nori būti laimingas, turi žinoti, kuri savaitės diena yra jam 
laiminga. Tam ieškoma ženklų.

Kurią dieną surandi keturiais lapeliais dobilą, ta savaitės diena 
bus tau visą gyvenimą laiminga. Pavyzdžiui, jei dobilą keturiais lape
liais surandi antradienį, tai visą gyvenimą tau antradienis laiminga die
na bus, o jei sekmadienį — tai sekmadienis ir 1.1.

Kai turi kokį sumanymą ir nori sužinoti, ar pasiseks jį įvykdyti, tai 
alyvos žiede ieškai penkių ar šešių lapelių vainikėlio. Jei tokį surandi — 
pasiseks, o jei iš pradžių pamatai trijų lapelių vainikėlį — sumanymas 
nepasiseks.

Taip pat ir dobilo lapelis tinka tam būrimui. Tada ieškoma keturių 
lapelių, nes dobilas — trijų lapelių augalas.

Radęs pasagą ant kelio, parnešk namo ir prikalk ją prie gryčios 
slenksčio išlinkimu į vidų, taip, kaip arklys eitų į gryčią. Tada seksis pre
kyboje, amatuose, ūkyje.

Kad prekyboje sektųsi, po savo namų slenksčiu reikia pakasti virvę, 
ant kurios buvo pasikoręs žmogus.

Kai pirmą kartą pamatai starkus atskrendant, virsk kūlio. Tada pi
nigus rasi, bet nepamesi.

Jei kūdikis gimsta ,,su marškinėliais", tai jis bus laimingas. Tuos 
marškinėlius reikia išdžiovinti ir laikyti, kol jis užaugs. Užaugusiam 
tuos marškinėlius, įvynioję į skepetėlę, kad nesubyrėtų, įsiuva į dra
bužį. Toks visur būna laimingas. Sakoma: „Kur tik jis eina, tai ir lai
mė su juo eina. Jei jis tuos marškinėlius su savim turės, tai ir kare jo 
nenušaus."

Kūdikio nukritusią virkštelę sudžiovina ir laiko tol, kol jam sueina 
treji metai. Tada vaikutį nusiveda į didelę krautuvę, jam į rankutę 
įspraudžia tą virkštelę, kad jis nemačiom numestų. Šitaip padarius, už
augusiam seksis prekyboj ir jis bus turtingas.
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Iš kregždės lizdo reikia išimti tris kiaušinėlius, juos kietai išvirti 
ir vėl padėti atgal lizdan. Po trijų dienų vietoj padėtų kiaušinių rasi 
lizde šaknelę. Tą šaknelę reikia paimti ir visada su savimi nešiotis — 
tada niekad nestigs pinigų.

MANDAGUMAS IR PADORUMAS

Nevalia spiauti į vandenį: numiręs šitą vandenį vienu gurkšniu tu
rėsi išgerti.

Jei sėdėdamas supi koją, tai ,,velnių supi". Už tai kaime yra barami 
ne tik vaikai, bet ir suaugę.

Troboje nevalia švilpauti, sakoma: ,,Velnių šauki." Dar kiti sako: 
„Tavo tavas ne tiek turajo ir tai prošvilpa, o tau tai nė už kų."

Jei sijono atlankai atsilenkę ir taip vaikštai, sako: „Būsi girta, ma
tyt, uliavosi."

Kai škaplieriai išlenda iš po apikaklės ar pro marškinių spragą, sa
koma: „Poteriai dar nekalbėti", arba: „Prašo poterių".

Besiaudamas batus, juos peržegnok, kad velnias į juos neįlįstų.

Kai apivaras atsiriša, sakoma: „Žmonės apkalba." Jeigu atsirišo api
varas dešinės kojos — kalba gerai, o jei kairės — peikia.

Nevalia peilio pamesti ašmenimis į viršų: tasai, kuris tą valandą 
gimė — užaugęs peiliu pasipiaus, arba tą valandą mirs vienas iš giminių.

Moteriškei nevalia karstytis po obelis ar šiaip medžius, nes to me
džio vaisiai skilinėja ir žievė perplyšta. Moteriškė, jei nori vaisių, juos, 
nukrečia pagaikščiu ar kartimi.

Kai mergina, skalbdama žlugtą, apsipila pilvą, sakoma: „Gausi gir
tuoklį vyrą."
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Jei pavasarį mergina, pirmą kartą pamačiusi starkus atskrendant, 
viską pametusi bėga laukan jų pažiūrėti, ji per visus metus indus dau
žys.

Nešluok gryčios pušine šluota, nes vištos rūtas iškapstys ir iška
pos. Kiti vėl sako: „Vanagas vištas išgaudys." Mat, su pušine šluota 
šluojamas tik krosnies laitas.

Jei supykęs kam kaišioji špygą, sakydamas: „Te tau, te tau", tai 
'anam atiduodi savo laimę.

Su špyga gali apsiginti nuo piktojo, nuo raganų užbūrimo. Kai piktąjį 
pamatai, tuoj jį „badyk" špyga, ir jis atsitrauks.

Kai susitinki raganą, tai, pro ją praeidamas, nežymiai kišenėje laikyk 
špygą. Tada ji nieko nedarys, nepastebės, nematys, o jei ir norėtų ką 
daryti, tau nieko blogo neatsitiks: špyga apsaugo nuo kerų.

„Pauostyk špygą". Kai vaikas pyksta, jam liepia pasitraukti į kertę 
ir ten uostyti špygą, kol pyktis praeis. Vaikas pats iš kertės sugrįžta 
besišypsodamas.

Kartą vaikas pamatė, kad bobutė kažko supyko. Jis sako:
— Bobut, tu pyksti, pauostyk špygą.
Bobutė išėjo; netrukus ji vėl grįžo į kambarį linksmesnė. Anūkėlis 

klausia:
— Bobut, tu jau pauostei špygą?

APIE AKIS, NOSĮ, NAGUS, PLAUKUS

Jeigu niežti dešinės akies blakstienas — žmonės giria, jei kairės — 
peikia.

Jei akį trūkčioja — išgirsi apie mirusįjį. Jei trūkčioja kairiąją akį — 
mirė svetimas, jei dešinė — bus kas iš giminių miręs.
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Jei niežti dešinės rankos delną — sveikinsies, jei kairės—pinigų 
gausi.

Kai nosį niežti aukštyn — išgirsi apie krikštynas.

Nagai. Ką reiškia, kai pirštų nagai žydi? Jeigu nykštys žydi — gausi 
turtą; jei smilius — laimė ištiks; jei vidurinis — gausi dovanų; jei be
vardis — būsi pakviestas į vestuves, o jei mažylis — pakvies į laidotuves.

Nagus apkarpęs, dėk užantin, kad numiręs turėtum ką dievui paro
dyti: ką esi gavęs, nieko nepraradai.

Nagus apkirpus, reikia paslėpti užanty. Kas iš užančio sapne išims 
nagą, tas bus tavasis.

Plaukai. Kai mergina galvą šukuodama pastebi, kad plaukai slenka,— 
tai mylimasis jos gaili.

Iššukuotų plaukų nevalia mesti žemėn ar pro langą: tada paukščiai 
juos surinks, susuks lizdelin, ir plaukai slinks. Iššukuotus plaukus reikia 
sudeginti židinyje.

Norint privilioti bernioką, reikia savo plaukų kuokštelę nukirpti ir 
nemačiom įsiūti į jo drapaną. Kol tuos plaukus nešios — berno neatsi
ginsi.

Norint privilioti merginą ar vaikiną, reikia kryžmiškai išsikirpti iš 
savo pakaušio dešinės pusės ir nuo smilkinio kairės pusės po kuokštelį 
plaukų. Tuos plaukus, sudėjus į šukelę, saulei leidžiantis sudeginti, pe
lenus sutrinti ir su degtine sugirdyti mylimajai ar mylimajam. „Tada jau 
gatava — tavo bus/'

Per Blavesčių (kovo 25 d.) mergaitės galvos nešukuoja, nes kitaip 
vištos darželį iškapstys.
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Jei, galvą šukuodamas, padėsi šepetį ant stalo, tai prie svečių, vi
siems matant, utėlė ant kaktos išlįs.

Jeigu šukuojiesi šventą dieną per mišias, tai visą savaitę skaudės 
galvą.

APIE MIEGĄ

Guldamas dešinės kojos didžiuoju pirštu pastuksenk lovos galan tiek 
kartų, kurią valandą reikia nubusti, tą valandą tikrai pabusi.

Į čiužinį nereikia dėti kūlio grįžtės, tada kaulus laužo.

Viena mergina taip miegojo, kad pramiegojo bernioką, pas ją pirš
lėmis atvažiavusį. Jokiu būdu negalėjo jos prikelti. „Gal mano dūšia 
buvo išėjusi pasivaikščioti",— sako.

Sakoma:

Kas miego nenori, nors akmenimis uždėk — neužmigs.
Taip gi miegan krinta: taip ir maniau, kad bus oro atmaina.

SU VALGIU SUSIJĘ PRIETARAI, PATARLES, PRIEŽODŽIAI

Jei mergina, bevalgydama mėsą, gerai sukramtys pasitaikiusią gys
lą— bus gera audėja.

Jeigu mergina valgys liežuvius—bus liežuvininkė. Kaime nepama
tysi merginos valgant liežuvį.

Valgydamas iš bendro bliūdo, pavalgęs savo šaukšto nepadėk ant 
bliūdo krašto, nes velnias bliūde kojas mazgos.
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Mergina valgydama turi saugotis iš bliūdo paimti paskutinį kąsnelį, 
nes tada vakaruškoje vaikinai jos nešokins, aplenks, arba paims pasku
tinę.

Berniokai valgydami turi saugotis paimti iš bliūdo paskutinį kąsnelį, 
nes kitaip naktį einant pas mylimąją į klėtį šunes labai los. Yra sako
ma: ,,Ko neimi paskutinio kąsnelio, gal bijai, kad pas mergaitę einant 
šunes los?"

Kai valgydamas paspringsti, tai reiškia, kad atskuba kas nors al
kanas.

Kai valgydamas atsirūgsti, tai šitą valgį dar teks valgyti ir kitais 
metais.

Jei prie stalo to paties kąsnelio siekia du žmonės, tai jie yra tą patį 
įsimylėję.

Neturtas skystą košę verda.
Kada turim, tada valgom.
Nuo valgio nebūsi bagotas, tik pilvotas.
Tokį pilvą ant baslio pakabink, tegul varnos kapoja.
Taip priėdžiau — nei pastoviu, nei pasėdžiu.
Kruopų pavalgęs, kaip balą perbridęs: per blauzdas nuvarva, ir vėl 

valgyti noris.
Pilvas ne gromata — niekas nemato, ką įdėjai, o ką ant savęs užsi

dėjai — visi pamato.

Kad sotus, tai ir bagotas.
Nėra pakalnės, ir negali kąsnio nuryti.
Dievas davė dantis — duos ir duonos.
Pelė ant aruodo nedvės.
Palieku valgančius, rasiu barančius.
Tai ką gi valgysi, negi plytą atsisėdęs grauši.
Peilis neaštrus, nuriekta duona kaip arimas.
Burna tai nedurna, kai ką prikiši, tuoj išsižioja.
Akys kaista — širdis džiaugias. (Šeimininkės akys kaista žiūrint, ar 

viskas tvarkoj, o kai stalas visko pilnas — ji džiaugiasi.)
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Nuo mėsos lūpa vėpsos.
Nuo varškės dantys tarškės.
Nuo arbatos pilvas kratos.
Nuo zacirkos dreba kinkos.

* * *

— Ko gi steni? 
— Kad barščiai seni.

* * *

Ir šutink, boba, ridiką 
Užu savo skatiką.

* * ♦

Ir šauksi, ir kauksi, 
Kai valgyt negausi.

* * *

Gaspadorius labai pyko, 
Kad pandėliečiai atvyko.

Gaspadorius nusiminęs, 
Sėdi nosį pakabinęs.

ĮVAIRŪS PRIEŽODŽIAI, PATARLES, MĮSLES

Kas nedūko želdamas, tas ūždūks žildamas.
Su pinigais ir velnią ant stogo užvarysi.
Kumelys ir žarde žvengia. (Nors kumelio kailis žarde kaba, jis ne

begyvas, o vis žymu, kad kumelio būta.)
Kaip stojau geran kelin, tai ir važiuoju.
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Abudu sušlijo, taip ir pradėjo gyventi.
Katras arklys neės avižų.
Kaip ant bubino, visi gi mato.
Kaip dieglys po šonu.
Malka ne duona, kada nori nenusipirksi.
Kad reteliu vandenio nepasėmiau, nors retelį išploviau.
Ko rėki, kaip kiaulė maiše.
Čia kalbant, čia paliekant. (Atsargumas.)
Bačkoj augo, špunką žindo. (Apie tamsuolį.)
Vaikai, kol sterblėj laikai, o kai paleidi iš sterblės — nesugausi kai 

varlės.
Ne lik viekui, lik čėsui.
Jaunam padavus — nesulaikysi.
Du pešasi, o trečiam kudlos krenta.
Du pešasi, o trečias po kišenes.
Eidamas neužteršk kelio, kad galėtum juo grįžti.
Metus gyvenk, šimtą metų renkis.
Kur pinigas muštas, ten giliuoja, kur gimęs, ten traukia.
Kad ir akys kaista, by širdžiai gera. (Apie gobšą.)
Kad girtas nebagotas, tai ir dvėsi — neturėsi.
Martynas ant ledo, kalėdos ant vandens.
Negirk dienos be vakaro, marčios be metų.
Kai kruti, tai ir užkruti.
Ir akmuo vietoje samanom apauga.
Gulinčio guolis, einančio padai.
Kas guli —nieko neturi, kas dirba — užsidirba.
Ir šventųjų į save pirštai riesti.
Pirkta duona peilio bijo (neskalsi).
Daugiau dienų nekaip kilbasų.
Sūru — kišk po skūra.
Su šykštu, su kytru vis primanai, su neturinčiu vis blogai.
Nebūk durnas — būsi bagotas.

* * *
Juodas kiškis šokinėjo ir pėdas paliko. (Blusa.)
Už šunį mažesnis, už arklį didesnis. (Balnas.)
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Pati plati, pats užplutis, sūnūs sukčius, duktė — akla. (Žemė, dan
gus, vėjas, naktis.)

Miške stirna, geležim paspirta. (Pakaustytas arklys.)
Kai buvau mažas, per ragelį gėriau, o kai suaugau, vestuves iškė

liau. (Veršiukas spenį čiulpia, vėliau plaunamas pokyliui.)
Bėgo katė per padlagą, vijo pūslę ir botagą. (Katė su pele.)
Stovi boba gintaruota, pasiėmus plačią šluotą: ar sušąla, ar sušyla, 

rūbas jos nei mainos, nei dyla. (Eglė.)

ANEKDOTAI

„O TAI VYRAI. . .”

Kaime buvo labai netvarkinga šeimininkė. Kartą ji kepė duoną. 
Lygindama ant ližės tešlos kepalą, ji išgirdo, kad kieme kiaulės milž
tuvę volioja. Viską pametusi išbėgo kieman. Tuo metu gryčioje siuvo 
siuvėjas. Jis tuoj iš pasuolio ištraukė vyžą ir pakišo po duonos tešla 
ant ližės. Sugrįžusi šeimininkė palygino tešlą ir pašovė į krosnį.

Kitą dieną šeimininkas riekė duonos kepalą ir išvertė vyžą. Seimininkė 
nustebusi net rankom suplojo:

—• O tai vyrai! Ir kūla, ir vata, ir vyžos nemota!

INKLIUKAI

Šimonių apylinkėje per miškus keliai klampūs. Kartą tokiu keliu per 
upelį važiavo kunigas Strazdelis. Jo vežimas įklimpo upelio pakrantėje. 
Arkliai kamavosi, kamavosi,— niekaip negali vežimo išvilkti. Tada su
bėgo vyrai ir su dalbomis, virvėmis vos-ne-vos ištraukė vežimą.

Strazdelis vyrams padėkojo ir, atsisukęs į klampynę, tarė:
— Tegul šitoji vieta būna Inkliukai.
Nuo to karto toji vieta ir vadinama Inkliukai — nuo žodžio „inkliūti".
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URUNDAS

Urundas — pravardžiavimas: Ilgapirštis, Papurgalvis, Čiulpa, Pa- 
kustalūpis... Kai vaikai vienas kitą pravardžiuoja — tėvas bara: ,,Nesi- 
rundavokit."

Butkūnuos buvo trys broliai Cerniai — Jonas, Petras ir Antanas. Jie 
iš mažens buvo įsidėję urundą: Jonas — Degys, Petras — Napuzas, An
tanas— Bizdas. Kartą visi trys broliai jojo į svečius ir sutarė nesirun- 
davoti. Vienam iš jų, Jonui, nuo papiroso užsidegė kelnės. Petras jam 
sako:

— Tu degi.
Jonas perpyko: juk namuos buvo sutarę broliai nesirundavoti. To

nas, grįždamas arklį atgal, sušuko:
— Na tu, Napuzai, tu, Bizdai, jokim namo!

VIŠTOS

Kokoko, kokoko!—vištos kalbasi:
— Aš labai didelius kiaušinius padedu. Mano šeimininkė turguje už 

kiaušinius gauna po 38 kapeikas.
— Tai mat, o mano šeimininkė už mano kiaušinį gauna 40 kapeikų.
— Tai... Dėl dviejų kapeikų aš nesidraskysiu.

VELNIŲ GUDRUMAS

Seimininkė ant stalo pastatė bliūdą karštų kopūstų. Kopūstai rie
būs— negaruoja. Vyresnysis sūnus kapt už šaukšto, kopūstų pasėmęs, 
tuoj į burną. Kopūstai nusvilino liežuvį. Pakėlęs į lubas akis, jis tarė:

— Dangaus aukštumas.
Antrasis sūnus, neperspėtas, tų pačių kopūstų taip pat srėbtelėjęs, 

šūktelėjo:
— Žemės gilumas!
Dabar tėvas ima šaukštą ir kaip reikiant srėbteli karštų kopūstų. Išsi

plikęs gerklę, dėbčiodamas į sūnus, tarė:
— O tai velnių gudrumas.
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VARLES

Gandras, baloje varlinėdamas, kapt ir nutvėrė varlę. Sparnais mos
telėjęs, varle nešinas, pakilo į orą. Tik varlė šmukšt jam iš snapo. Vi
saip kėtodamasi, kūlvirsčiais krinta varlė žemėn. O iš balos kita varlė, 
iškišusi galvą, jai kurkia:

— Kūma, kūma, pasitaisyk.
— Ai, bile kaip! — atsiliepė ana varlė ir šlioptelėjo į balą.

SUVAS IR BA DUONOS

Seimininkė iš kamaros atsinešė dešrą ir, pasidėjusi ant zaslanėlio, 
atsigręžė peilio pasiimti. Tik šuo kapt už dešros ir pro duris. Seiminin
kė išbėgo į kiemą, šaukia šunį:

— Ciuciuk, ciuciuk, te tau duonos...
O siuvėjas, pravėręs langą, jai sako:
— Suvas ir ba duonos.

DURNIUS

Prieš kūčias mužikėlis prisigaudę pono ežere žuvies ir važiuoja na
mo. Kelyje susitiko poną. Ponas mužikėlį klausia lenkiškai:

— Co tu wiezisz, czy nie rybę?
— Ryba, ponuli, ryba... Ryb rotai, ryb kumala, ryb aš pats.
Ponas nieko nesuprato. Dabar ponas klausia mužikėlį lietuviškai:
— Kų čie veži, ar ne žuvą?
— Žūva, ponuli, žūva, kaip nežūva,— parnai karvala, šįmat kuma

la žūva, kaip nežūva.
,,Ką čia su durnium kalbėti!"—ponas numojo ranka ir nuvažiavo.

SUSIKALBĖJO

Simoniečiai didelį seną vilką, kuris užpuola arklį, vadina žogaru. 
Susitiko šimonietis su kupiškėnu. Simonietis sako:

—’ Žogaras kumalį papiova.
— Gol vilkas? — klausia kupiškėnas.
— Ne, nevilko, unt vietos papiova.
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AR TU, PLIKIAU, PASITRAUK...

Kunigas bažnyčioje sako pamokslą. Priešais sakyklą stovi plikis. 
Už plikio stovįs berniokas nuobodžiaudamas su smilga perbraukia jam 
per plikę. Anas, manydamas, kad musė nutūpė — kapšt su ranka. Ne- 
pagavo. Kiek palūkėjęs berniokas ir vėl perbraukė smilga per plikę. 
Anas ir vėl kapšt su ranka. Tuo būdu gana ilgai vyko „musės" gaudy
mas. Kunigas, pamokslą sakydamas, mato šį žaidimą ir nebeištvėręs 
sako:

— Ar tu, plikiau, pasitrauk, ar tu, durniau, išeik.

* * *

Palėvenėlės klebonas sakydavęs pamokslą užsimerkęs. Parapijonys 
kartą susitarė ir laike pamokslo, batus nusiavę, patylomis išėjo iš baž
nyčios. Kunigas ir toliau pamokslą sakąs, valandėlei pramerkė akis, 
žiūri — gi bažnyčia tuščia.

* * *

1895 m. Papilyje buvo kunigas, kuris negalėdavęs daug išgerti. 
Kartą, puotaudamas pas mokytoją, jis tiek nusigėrė, kad reikėjo į kle
boniją vežte nuvežti. Kunigą paguldė į važelį. Mokytojas įsikinkęs 
traukė važelį, girininkas stūmė, tuo būdu parvežė svetį namo. Tuoj pa
piliečiai sudėjo mįslę: ,,Mokslas veža, miškas stumia, šventa dvasia va
žy guli." (Mokytojas, girininkas, kunigas.)
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JAUNIMO BENDRAVIMAS

Seniau, prieš kokius penkiasdešimt metų, jaunimas kasdien bendrau
davo dirbant kaimo laukuose, šienaujant pievose ir prie kitų darbų, 
susitikdavo sekmadieniais galvijus rytelio išginus, į bažnyčią einant, 
vakaruojant ir pan. Sekmadienį ar šiaip šventadienį kaimo jaunimas 
nedideliais būreliais eidavo į miestelį, į bažnyčią, tada būdavo gera pro
ga mergaitėms ir berneliams susitikti ir pasikalbėti. Tuomet nebuvo ma
dos, kad merginos, nuėjusios į miestelį, vaikščiotų ten su berniokais 
arba pačios vienos į turgų eitų,— tokias tuoj būtų išjuokę. Iki mieste
lio ateidavo visi būriu, o tenai, būdavo, tuoj išsiskiria: mergaitės su
eidavo į bažnyčią, o berneliai stovinėdavo ant kalnelio prie šventoriaus 
ir iki pamaldų pradžios šnekučiuodavosi.

Seniau bernelis mergelę galėdavo lydėti tik dienos metu, einančią 
į bažnyčią arba grįžtančią namo, ir tai kitų mergaičių būry. Jei kas 
nors vienu du pamatytų dienos metu einančius, tuoj būtų apkalbami ir 
pajuokiami. O jei kas užtikdavo abu prietemėlėje arba dieną pakrūmė
je, tai jau amžinai prapuolęs,— geriau nė akių niekur nerodyti. Tada 
kliūdavo ir mergelei, ir berneliui. Mergelė su berneliu galėjo vaikščioti 
tik tada, kai tėvai sutardavo juos apvesdinti ir kai jų užsakai jau eidavo.

Apie pasibučiavimą nė minties nebuvo. Pasakoja senieji: ,,Apsaugok, 
pone, kad kas mergelę pabučiuotų." Kai koks berniokas ilgais žiemos 
vakarais ateidavo pas mergelę, tai ji kartu su visais gryčioje vakaruo
davo, sėdėdavo užstalėje, kokį darbą dirbdama. Kad būtų toliau nuo 
bernelio, apsisodindavp jaunesnėm seserim. Visi kartu dainuodavo, ar
ba kas iš vyresnių pasaką sekdavo.
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Jei berniokas kokį negražų žodį pasakydavo, tai mergaitė į jį nė 
nepasižiūrėdavo. Jau su tokiu šokti neidavo. Pasakoja Gurklienė, kad 
ji mergaudama buvo įsižiūrėjusi vieną bernelį. Kartą ji ravėjo daržą, ir 
pro šalį jojo tas jos mylimas bernelis. Jis, nepamatęs mergelės, uždai
navo tokią nepadorią dainušką, kad mergaitė labai susigėdo. ,,Iš gėdos 
nors žemas užsikosk. Atsiguliau tarpėžin, kad nematytų, kad nežinotų 
tokių dainuškų išgirdus. Vėliau, kada tas berniokas piršlam atajo, tai 
kaip gyva dainuška prieš akis. Tai ir nėjau už jo. Maniau, kad bernio
kas tokių dainuškų dainuoja, taip goli blevyzgoti, tai yra niekam tikįs."

ŠEŠTADIENIO VAKARAS

Šeštadienio vakarą žiemos metu kūrendavo pirtis, visi eidavo praus
tis. Į pirtį samdiniai eidavo kas antrą šeštadienį, nes tada keisdavosi 
skalbinius. Mergaitės, susitarusios apsiprausti, nubėgdavo pas kaimy
nus, nes vienas ar kitas ūkininkas kaime vis pirtį kūrendavo. Vasaros 
metu jaunimas eidavo maudytis. Jei arti nebūdavo upelio ar ežerėlio, 
tai išsikasdavo dideles kūdras ten, kur buvo švaraus vandens.

Mergaitės kas šeštadienį su smėliu iššiūruodavo stalus, suolus, pa
langes, išplaudavo langus, duris, klėties duris ir patį prieklėtį. Plūktinę 
gryčios aslą, darželio takelius jos išbarstydavo smėliu. Smėliu taip pat 
išbarstydavo taką nuo namų iki gatvės pavartės, ypač tada, kai lauk
davo svečių.

SEKMADIENIO POPIETIS

Gerokai prieš pirmąjį pasaulinį karą kaimo mergaitės pavieniui ne
vaikščiodavo. Sekmadienį ir šiaip šventės dienomis į pievas, parugėn, 
į mišką uogauti, grybauti eidavo visu būriu. Kiekvienas kaimas turė
davo dyką žemės plotą, kur nors ant kalnelio, pamiškėje, — ten ir 
rinkdavosi jaunimas. Parėję iš miestelio, pavalgydavo, pasisėdėdavo ir 
imdavo rinktis tame kieme, kur yra daugiausia jaunimo. Susitarę išei
davo į papievius, parugėn. Merginos skindavo rugiagėles, ramunes, ber
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neliai joms padėdavo, susėdę pindavo vainikus, rišdavo grandinėles, 
kapodavosi ,,gaidžiais" (gyslalapių žiedais). Mergaitės, nupynusios vai* 
nikus, užsidėdavo ant galvos, o skarytes, dailiai sulanksčiusios, nešda
vosi rankoje. Visi būriu papievy susėdę dainuodavo, juokaudavo, eida
vo ratelio, vyrai mėgdavo imtis.

Kupiškio apylinkės kaimai, išsidėstę Lėvens ar Kupos aukštuose 
krantuose, toli toli vienas kitą matydavo. Kaimyninių kaimų vaikinai 
ir merginos, šventadienį susirinkę papieviuose, vieni su kitais lenkty
niaudavo daina. Jie arba dainuodami vieni kitus kviesdavo pas save, 
arba, šalin varydami, pajuokaudavo. Paketurių kaimo jaunimas, susi
rinkęs ant aukštos Lėvens pakrantės, dainuodavo drulėniškiams, juos 
pas save kviesdamas:

Drulanų berneliai, šinoj, šinoj, 
Arba:

Svydėnių berneliai, tuno j, tuno j,
Drulanų berneliai, šinoj, šinoj.

Kito kaimo jaunimas taip pat atsiliepdavo daina:

Treji mateliai ne viena diena, 
Par mėnesėlį trisdešimt viena.

Parplyšo vyžos, sudilo batai, 
Atmink, panala, jau treji matai.

Jeigu tu nori mani mylati,
Reikia kišėnaj šimtas turėti.

Jeigu tu myli, kas tau patiko, 
Gali mylati ir ba skatiko.

* * *

Mono panytala, tu mani mylajai, 
O unt rudenėlį puikavot pradėjai.
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Žadėjai suskinti mon rūtų kvietkėlį, 
Žadėjai nupinti rūtų vainikėlį.

Nuvyto kvietkėlis, mon runkoj baturint, 
Išdžiūvo širdala, unt tavi bažiūrint.

Kai tik margužėla į darželį a j o, 
Visi žolynėliai žydėti pradėjo.

Kai tik bernužėlis į darželį ajo, 
Visi žolynėliai tuoj vysti pradėjo.

Nevartas, berneli, į darželį piti, 
Nevartas darželio vartelius atkelti.

* * *

Atsidusk, berneli, nuo tikros širdalas, 
Katrų tu mylajai, nebar tos panalas.

Katrų tujai lunkei rytas vakarėlis, 
Jau užusakytas bažnyčioj vardelis.

Skubinkis, berneli, nešk aukso žiedelį, 
Maž do perprašysi jos tikrų tėvelį.

Parnešiau žiedelį, dar ir to negana, 
Kiek unt man kalbėlių visokių pramona.

Šoko, kad pijokas, šoko, kad gėrėjas, 
Šoko, viena klatis ir toj švilpia vėjas.

Mono d vi j ai klatys, vidury vazaunia, 
Aruodai pripilti, būsi soti, slauni.

Dienodaržis naujas, tik šėmat statytas, 
Dujan jungiai jaučiai, žirgas pakinkytas.
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Rūmas kryža vinis, naujas kaip sklenyčia, 
Durys dubultovos, unt padlogo gryčia.

Sienos tinkavotos, lubos moliavotos, 
Lungai padvainuoti, žolynais nukloti.

SienapiūtEs džiaugsmai

Kaimo pievos būdavo ne vienoje vietoje, toli nuo kaimo. Visas kai
mas šienaudavo kartu.

Per šienapiūtę merginos apsitaisydavo kasdieniniais geresniais švie
siais rūbais. Jos turėdavo tam tyčia šienapiūtės marškinius, kurių ran
kovių galai būdavo laisvi, be rankogalių, o jų pakraščiai dailiai išsiu
vinėti kiauraraščiu arba užžičkuoti; prisijuosdavo dailias prijuostes, 
užsirišdavo šviesias skarytes. Kiekviena mergaitė stengdavosi kuo dai
liau atrodyti, nes per šienapiūtę jaunimas kartu išbūdavo pievose bent 
tris keturias dienas. Taip pat ir vyriškasis jaunimas vasariškai pasipuoš
davo ir stengdavosi arčiau pabūti su savąja mergele. Per šienapiūtę 
būdavo išdainuojamos gražiausios dainos ir rezgėsi busimojo gyvenimo 
svajos. Jei būdavo gražus oras, šienapiūtė praeidavo šventiškoje nuo
taikoje.

DAINA

Kol kupiškėnai nebuvo išsiskirstę į vienkiemius, labai gražiai dainuo
davo. Daina išreikšdavo ilgesį, liūdesį, rečiau džiaugsmą, nes juk 
džiaugsmas — trumpalaikė būsena, nereikalaujanti apmąstymo, susikau
pimo: linksma, ir gana.

Dainuodavo visada ir visur: mergelė, namų ruošą apeidama ar prie 
ratelio verpdama, bernelis, žirgą užsėdęs, jodamas į laukus, piemenėlis 
raliuodavo ganydamas. Pabaigęs darbus, iš lauko jaunimas grįždavo su 
daina. Pievose ar vakaruškoje žaidimai buvo su daina. Kadrilį, polką 
šokant dėl smarkumo pritardavo daina arba tūtavimais.

Sutartinės. Daugiausia dainuodavo ištisines dainas choru, ,,turavo- 
jant", tačiau kupiškėnuos pačios seniausios dainos, dainuojamos trijų 
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dainininkių, yra sutartinės. Šios rūšies dainą ne visos dainininkės iš 
karto pradeda, bet viena po kitos iš anksto numatyta tvarka. Pradeda 
pirmoji dainininkė, paskui po kelių dainos taktų įstoja antroji, dar po 
kelių — trečioji dainininkė. Trečiajai įstojus, pirmoji kelis taktus ilsisi. 
Dainuotojoms šitaip pasikeičiant ir pailsint, sutartinė dainuojama be 
jokios pertraukos, kol išdainuojamas visas dainos tekstas, todėl ji vadi
nama „apskrita". Sakoma: „Dainuojama apskritai" — ratu.

Šių sutartinių dainavimo būdas išlikęs iš žilos senovės. Jų melodija 
gana primityvi, primena ankstyvą rytą, kai bunda gamta ir paukšteliai 
giesmininkai vienas paskui kitą įsijungia į vieną didingą chorą. Kupiš
kėnuos trijų ir keturių dainininkių dainuojamos sutartinės išsilaikė iki 
1890 metų. Jas mėgdavo, jomis grožėdavosi, nes ne bet kas jas padai
nuodavo: reikėjo didelio susiklausymo, kitaip tuoj surikdavo.

Iki šiol kupiškėnuos senovinių sutartinių yra išlikę per dvidešimt. 
Žemiau pateikiu vieną vestuvinę sutartinę:

Skumbinoj kunklaliai, lioi riti augo, 
Atvažiuok, motuta, lioi riti augo, 
Pas mani, dukralį, lioi riti augo. 
Aš nežinau kėlalio, lioi riti augo. 
Aš indėsiu žymalį, lioi riti augo, 
Šaly kelio liepalį, lioi riti augo, 
Atrasi kėlalį, lioi riti augo, 
Pas mani, dukralį, lioi riti augo.

Skumbinoj kunklaliai, lioi riti augo, 
Atvažiuok, tėveli, lioi riti augo, 
Pas mani, dukralį, lioi riti augo, 
Aš nežinau kėlalio, lioi riti augo. 
Aš indėsiu žymalį, lioi riti augo. 
Saly kelio berželį, lioi riti augo, 
Atrasi kėlalį, lioi riti augo, 
Pas mani, dukralį, lioi riti augo-

Skumbinoj kunklaliai, lioi riti augo, 
Atvažiuok brolali, lioi riti augo,
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Pas mani, sasutį, lioi riti augo. 
Aš nežinau kėlalio, lioi riti augo. 
Aš indėsiu žymalį, lioi riti augo, 
Saly kelio uoselį, lioi riti augo, 
Atrasi kėlalį, lioi riti augo, 
Pas mani, sasutį, lioi riti augo.

Skumbinoj kunklaliai, lioi riti augo, 
Atvažiuok, sasuta, lioi riti augo, 
Pas mani, sasulį, lioi riti augo. 
Aš nežinau kėlalio, lioi riti augo. 
Aš indėsiu žymalį, lioi riti augo, 
Šaly kelio rūtalį, lioi riti augo, 
Atrasi kėlalį, lioi riti augo, 
Pas mani, sasutį, lioi riti augo.

SENIEJI MUZIKOS INSTRUMENTAI

VAMZDELIS — LUMZDELIS

Vamzdelis arba lumzdelis yra piemenėlių muzikos instrumentas, iš* 
sukamas iš medžio lazdos. Pavasariui atėjus, kada medžių žievė lengvai 
nusilupa, piemenėliai nusipiaudavo tinkamo dūdelei storio alksnio, žil
vičio ar karklo lazdą ir pasidarydavo lumzdelius. Šį vamzdeliui skir
tą lazdos gabalą jie apdaužydavo, apdaužydavo į rankas, kad geriau 
išsisuktų, ir gana lengvai iš vidaus išsukdavo šerdį. Tuo būdu pagrin
dinė vamzdelio dalis jau yra; pagal medžio formą, jo vienas galas lai- 
besnis, kitas storesnis. Kad vamzdelis grotų, jo laibgalys užkemšamas 
3 cm ilgio kamštuku. Vienas kamštuko šonas per pusę centimetro pei
liuku lygiai nuplaunamas: pro tą skylutę pučiamas oras įeina vamzdelio 
vidun ir išgauna garsą. Kamštuko išorinis galas įstrižai, skylutės linkui, 
nuplaunamas, kad vamzdelį būtų geriau lūpomis apimti ir pūsti. Ten, 
kur baigiasi kamštukas, vamzdelio sienelėje viela arba vinimi išdeginama 
skylutė — „orui atsikvėpti".
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Jei tik vamzdelis padarytas tinkamo ilgio, kamštukas gerai nudrož
tas, skylutė „orui atsikvėpti" nei per didelė, nei per maža — tada jis 
groja. Jo balsas priklauso nuo kamštuko — švilpynės: jeigu ją daugiau 
nudroši, balsas bus storesnis, jei mažiau — plonesnis. Be to, čia dar svarbu 
ir švilpynės ilgumas: jei švilpynė trumpesnė — balsas vienoks, jei ilges
nė — kitoks.

Suaugesni — 15—16-kos metų — berniukai vamzdelius darydavo iš 
pušies. Tam reikalui tinka trijų metų amžiaus pušelė: jos liemenėlis būna 
5 cm diametro. Vamzdeliui nuplaudavo liemenėlio gabalą nuo šakos iki 
šakos, maždaug 30 cm ilgio. Iš pušies vamzdelį išsukti tegalima tik pa
vasarį, kada sultys eina; vėliau darydami, vamzdelį grąžtu išgręždavo.

Norint iš vamzdelio išgauti dainos melodiją, reikia be „orui atsi
kvėpti" skylutės, maždaug už 10—15 cm nuo jos, tame pat vamzdelio 
šone išdeginti vieną paskui kitą dar 6 skylutes kas pusę centimetro. 
Vamzdelį pučiant, tos skylutės pirštais pridengiamos arba atleidžiamos, 
ir tokiu būdu išgaunama reikiama melodija.

Byčių kaimo Bolna ir Vidugiriuose Stankevičiokai padarydavo labai 
gerus lumzdelius. Lumzdelis labai tiko prie aukšto balso armonikos: 
išgrodavo įvairias polkas.

Muzikantas Lukavičius Zigmas, 65 metų amžiaus, iš Didžiagrašių kai
mo, pasakoja, kad, būdamas 12-kos metų, jis iš pradžių išmokęs groti 
smuiku, o vėliau — armonika, bet mėgdavęs ir lumzdeliu groti. Aukš
čiau išvardinti lumzdelininkai taip pat mokėjo groti armonika, tai visi 
trys išmoko polkas, kadrilį ir valsą ir buvo kviečiami per vestuves groti.

SKUDUČIAI

Skudutis yra muzikos instrumentas, kurį pučiant, gaunamas tik vienas 
garsas. Skudutis prie lūpų kamščio neturi, užtat jo apačia užkalta, ir 
visas garsas eina atgal: jis pučiamas kaip į butelį. Skudutį pučia iš vir
šaus į apačią, L laikydami jį prie apatinės lūpos. Jei skudutis plones
nis, tai ir jo balsas plonesnis, jei storesnis, tai ir balsas storesnis. 
Skudučiai daromi, t. y. išsukami, iš alksnio, žilvičio ar karklo lazdų.
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Išsuktą šerdį iš vidaus ištraukę, gauna vamzdelį, kurio apačią užkala 
aklinai, o viršų palieka atdarą. 11—13 metų amžiaus piemenėliai jau 
mokėdavo pasidaryti skudučius.

Skudučių pūsti susirinkdavo keli vaikinai nuo penkiolikos iki dvide
šimt metų amžiaus. Vieni turėdavo plonesnius ir trumpesnius skudučius, 
kiti — storesnius ir ilgesnius. Visi sustodavo pusračiu paeiliui pagal sku
dučių storumą, pradedant storesniais, baigiant pačiu ploniausiu, ir imda
vo pūsti: „Pus, pus, pus", arba „Ut, ut, antyta, ut, ut, antyta." Taip pūs
dami, skudutininkai iš savo instrumentų išgaudavo vienodą, tačiau įdo
mią muziką.

Kupiškio apylinkės kaimuose skudučiavo ir suaugę vyrai. Jonuška 
Jonas, 82 metų amžiaus, pasakoja, kad, miestietiškiems ūkininkams išsi
skirsčius į tris kaimus, naujai įsikūrusio Smilgių kaimo vidury, gatvės 
šone, gyventojai susidėję pastatė didelį ąžuolinį kryžių. Prie to kryžiaus 
vakarais susirinkdavo skudutininkai (kaime jų buvo bent penki) ir sku
dučiuodavo. Visokiais balsais grodavo, ploniau ir storiau, kaip sakoma: 
„Visokiais balsais, net siaudžia."

Skudučžolės skudučiai. Piemenėliai pasidarydavo sau skudučius iš 
skudučžolės, kitaip vadinamos garšva. Ji yra panaši į krapų krūmelį 
arba į builį, auga prie liūnų, balose, drėgnoje vietoje, žydi smulkiais 
baltais skėčio pavidalo žiedais. Skudučžolės stiebas gana aukštas, tuščia
viduris, su slanksteliais-mazgeliais. Skudučiui parinkdavo storesnį stiebą 
ir taip nuplaudavo, kad prie vieno galo pasilikdavo nenupiautas slanks
telis. Galas su slanksteliu buvo skudučio apačia, gi kitas — atvirasis — 
buvo pūtimui. Iš tos žolės padarytais skudučiais vaikai grodavo taip, 
kaip tikraisiais. Jei skudučiai buvo padaryti iš storesnės skudučžolės, 
tai jų balsas buvo storesnis, o jeigu iš plonesnės — plonesnis.

RAGAS

Aukštikalnis iš Vizgiūnų prieš 1910 metus labai gražiai grodavo stir
nos ragu. Rago balsas buvo jausmingas, duslus. Už kilometro būdavo 
girdėti. Toks ragas turėdavo šone apie šešias skylutes. Stirnos ragu 
Aukštikalnis grodavo labai seną polką.

283



kitokį muzikos instrumentai

Dūdelė iš žąsies spaiglio. Paėmus gana storą žąsies plunksną, reikia 
nuplauti drūtgalį, iškrapštyti, išvalyti vidų. Tokią dūdelę pridėjus prie 
apatinės lūpos, lengvai pučiant, kad oro srovė pakliūtų į vidų, išgauna
mas muzikos garsas. Iš spaiglio dūdeles dažniausiai pasidarydavo pie
menėlės mergaitės.

Vaikai nusiskindavo žalią viksvą, ajero lapą ar motiejuko lapelį. 
Vieną iš tų pailgų lapų gulsčiai pridėdavo prie lūpų ir pūsdavo, vis lūpo
mis ar delnu lengvai pakštelėdami, taip jie išgaudavo garso vingiavimus. 
Šukas taip pat paversdavo muzikos instrumentu: tankias šukas dantimis 
į viršų pridėdavo prie lūpų, iš viršaus prispausdavo ploną papirosinį 
popierių ir, vedžiodami jį išilgai šukų, grodavo. Vaikai mėgdavo groti 
lūpinėm armonikėlėm ir molinėm švilpynėm.

Šokiai

POLKA

Kaime daugiausia šokdavo polką: sukasi ir sukasi aplink. Polkos šokio 
tempas yra nevienodas, todėl kiekviena polka turėjo savo atskirus pa
vadinimus. Šokėjai muzikantus prašydavo tą ar kitą polką pagroti. Že
miau pateikiu polkų pavadinimus pagal šokio tempą:

Varytinė polka — lėto tempo. Šokėjas savo partnerę vis „varo ir va
ro" atbulą, paskutiniame melodijos takte apsukdamas.

Reta polka. Sakydavo: „Grok ratų jų polkų." Šitoji polka labai lėto 
tempo.

Trepsėtinė polka — senovinė polka. Melodijos posmo gale, ketvirtame 
takte muzikantas sustoja groti ir sutrepsi. Tada sutrepsi ir šokėjai.

Liuoksėtinė polka šokama pasišokę j ant — liuoksint.
Padūkėlė polka yra labai smarkaus tempo.
Tankioji polka. Ją šokant labai tankiai minama kojomis.
Polka-kugiukas. Ją šokdami, viename melodijos takte abu šokėjai 

sutupia.
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Pliaušku!ė polka. Šokėjai viename melodijos takte sutrepsi ir pliauš
ka delnais.

Haliop polka, panašiai kaip liuoksėtinė, gana smarkaus tempo. Šokė
jai būna susitvėrę už rankų ir liuoksi į priekį.

Polka-mazurka būdavo šokama kaip paprasta polka, tik šokėjai vie
name takte sudauždavo kulnimis.

Polka Kvi kvi dama. Muzikantas melodijos gale nusikvatoja.
Polkos „Kugiukas” ir „Pliauškutė” buvo šokamos Šimonių apylinkėje, 

visos kitos — Kupiškio apylinkėje.
Neretai muzikantai grodami polkos taktui pritardavo daina — posme

liais. Kartais polkos buvo vadinamos pagal posmelių turinį. Šokantieji 
prašydavo: ,, Pag rok „kalė balta”, „Eina senis iš Keginių” ir pan. Žemiau 
pateikiu polkų pavadinimus pagal posmelių tekstą:

Eina senis iš Keginių, 
Nukels mergą nuo kiaušinių.
Ram ta drilia, ram ta drilia, olia lia, olia lia...

Eina senis iš Slyvočiaus, 
Nebetoli nuo Subočiaus.
Ram ta drilia, ram ta drilia, olia lia, olia lia. ..

sjc *

Kalė balta
Trečia diena gryčia šalta, 
Guli pečiuj kalė balta.
Tuntą, tuntą tir lir lilia, 
tir lir lilia tuntą tuntą. . .

* * *

Šeškas gaudo voverytę, 
Užsidaręs kamarytėj, 
Jei ne šita kamarytė, 
Būt išbėgus voverytė.
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* **

Buvo ciocios ir tetulės, 
Buvo mano išleistuvės. 
Tam pam pam, 
Rim pam pampa tir lir lilia, 
Buvo mano išleistuvės.

* * *

Veronika („polka padūkėla")- 
Gražiai groja armonika, 
Graži mano Veronika.
Trečia diena be kvartuko, 
Biesas žino, kur nutrūko...

* * *

Varia pupos, varia pupos,
Varia pupos, varia pupos,
Rupūžė rugienoj, rupūžė rugienoj,
Rupūžė rugienoj, rupūžė rugienoj...

* * *

Šok, mergyte, kad ir basa, 
Čia ne purvas ir ne rasa. 
Šokčiau šokčiau, nebegaliu, 
Sopa kojos iš kelelių.

Šok, mergyte, šok, jaunoji, 
Šok, čibulia geltonoji.
Šoksiu šoksiu, nepakysiu, 
Skvernais žemę išdraskysiu...
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* ♦*

Kiaulė grikiuos, kiaulė grikiuos,
Kiaulė grikiuos, kiaulė grikiuos,
Paršas pastarnokuos, paršas pastarnokuos, 
Paršas pastarnokuos, paršas pastarnokuos...
(Šimonių apylinkei charakteringa polka.)

KADRILIS

Kadrilis yra labai senas 2—4 porų šokis. Jo figūros tokios:
I figūra — porų sumaišymas. Poros, eidamos priešais, vienos su kitom 

pasikeičia damomis: palieka savąsias kitiems ir vėl atsiima.
II figūra — grandinėlė. Už rankų susitvėrę, šokėjai eina į priešingas 

puses ir vėl grįžta į savo vietas.
III figūra — „per šalį", kitaip vadinama „užausti". Poros šonais pasi

keičia vietomis ir vėl grįžta į savo vietas.
IV figūra — atidavimas arba „našlelis" — dama atiduodama prieš sto

vinčiai porai, tada anie šoka trise.
V figūra — kryželis: dvi poros, kryžmiškai už rankų susitvėrusios,, 

sukasi ratu.
VI figūra — „galiopas", kada poros, susitvėrusios už rankų, liuoksė- 

damos šonais, šoka ratu.
Kadrilį labai mėgsta senesni žmonės. Per vestuves arba pokylyje, kai 

svečių nuotaika linksma, būdavo, išeina garbingi svečiai šokti kadrilį — 
tai net miela žiūrėti. Šokančių judesiai santūrūs, žingsnis tvirtas, šokio 
figūros sklandžiai keičiasi viena po kitos. Moterų povyza iškilminga, 
judesiai grakštūs, platūs jų sijonai išsipūsdami susimeta į užpakalį arba 
išsiriečia. Šokis praeina iškilmingoj nuotaikoj.

KAIMO VAKARUŠKOSE

Į kaimo vakaruškas šokti eidavo jau aštuoniolikos metų mergaitės. 
Jos turėjo mokėti šokti, nes jei vaikinas, būdavo, išveda nemokančią 
šokti, tai, apsukęs ratą, ją vėl pasodina. Toji taip visą vakarą ir sėdė
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davo, o vėliau prašydavo savo drauges arba kokį bernioką, kad pamo
kytų šokti. Kai kurios mergaitės išmokdavo šokti 14-kos metų. Apie mer
giną, kuri mokėjo gerai šokti, sakydavo: ,,Kaip unt varpstelio sukasi/' 
Sitai geriausiai sekdavosi vakaruškoj: nors ji ir samdinė būdavo, ją 
šokindavo geriausi berniokai, nes kaimo vakaruškose jaunimas neskir- 
davo ūkininkaičių nuo samdinių.

Kai atsirasdavo girtų, vakarušninkų kompanija suskildavo. Sakyda
vo: ,,Šiandieną dulkių yra, reikia išskirti/1 Kartą taip buvo prieš pir
mąjį pasaulinį karą Kuosenų kaime. Šiaip visas Kuosenų jaunimas su
sirinkdavo padainuoti, ratelius sukti Aukštakalnio kalnelin. Pavakary 
šokti susieidavo kieno nors kieme, o žiemą šokdavo kieno nors dides
nėje gryčioje. Jeigu vakaruška užsitęsdavo iki vidurnakčio, tada ten 
sėdėdavo vienas iš vyresnių—kad ko neatsitiktų, kad kas nesumanytų 
nepadoriai pasielgti.

Kiekvienas kaimas turėjo savo muzikantą, dažniausiai armonikistą, 
arba smuikininką su klarnetininku. Vakaruškose daugiausia šokdavo 
polką, vėliau valsą, padispaną ir kitus šokius. Vienas iš seniausių šokių 
buvo kadrilis, kurį šokdavo keturios poros. Tam šokiui reikėjo gero 
vadovo, kuris nusakydavo figūrų eigą.

Šokantieji vakaruškoje laikydavosi tam tikros tvarkos. Jeigu bernio
kas kviečia mergaitę šokti, tai, nors jis jai ir nepatiktų, turi eiti, kitaip 
jis įsižeis. Kai berniokas turėdavo mylimąją, tai tik su ja šokdavo ir pa
šokęs su ja sėdėdavo. Kartais jie sėdėdavo už rankų susiėmę. Kai kitas 
tą mergaitę norėdavo pašokinti, tai turėdavo bernelio atsiklausti, ar lei
džia. Tas visuomet leisdavo, jei pats nešokdavo to šokio. Bet jei kas 
neatsiklausęs paimdavo mergaitę šokti, tai anas atsistodavo, atsiimdavo 
ją iš šokančio ir vėl pasisodindavo šalia savęs.

Ne visi berniokai šokdavo. Jei kuris nešokantis jaunikaitis žiemą 
į vakarušką ateidavo, tai atsisėsdavo arčiau merginų ir su jomis šposau- 
davo, juokaudavo. Toks visuomet turėdavo kišenėje žirnių, riešutų ar 
šutintų pupų, kartais laukinių šaldytų obuoliukų. Jis pasisemdavo saują 
riešutų ar žirnių ir liepdavo mergaitėm spėti, ,,pora ar lišnas". Mergaitės, 
būdavo, spėja; katra įspėja, tai atiduoda, o jeigu neįspėja, tai mergaitė 
pati mėgina atimti — visiems būna juoko. Jeigu kuri mergina jam pa
tinka, tai nežymiai kyšteli skanų obuolį arba saldainį.
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Kai į vakarušką ateidavo kokia palaidūnė merga, kuri „dovijas" su 
bernais, tai ją berniokai, paėmę pašokinti, paleisdavo į dilgynes (kai 
būdavo šokama kieme). Tada tokia merga, skarelę ant akių užsitraukusi, 
išbėgdavo iš vakaruškos.

„Puikaunos" merginos. Jei kurios mergaitės labai puikiomis dėdavosi, 
su bet kuo nešokdavo, tai už jų puikumą berniokai pro klėties langelį 
primesdavo arklių mėšlo, senų vyžų, sulaužytų daiktų ir pan.

Kartais kermošiaus dieną medyje iškeldavo labai įsivaizdinančios 
mergaitės margą pakulinį ar čerkasinį sijoną ir apdainuodavo.

Kai kurioms mergaitėms berniokai klėties duris užkraudavo akėčiom 
ar kęseliais, reteliais ir ant viršaus užkabindavo sijoną ar vyriškas kel
nes, kurias rasdavo kieme bekabančias. Rytą, mergaitei atidarius klė
ties duris, tas viskas sugriūdavo vidun. Taip pajuoktai mergaitei būdavo 
negražu, o visam kaimui — daug juoko.

Žiemą šiokiadieniais mergaitės su rateliais susirinkdavo vakaruoti, 
kur yra didelė gryčia. Paskui jas, žiūrėk, ir berniokai ateidavo; tada, 
būdavo, jei tik armonika užgroja, tuoj mergaitės ratelius į pašalius — ir 
pradeda šokti. Vakaruškose, kad kas blogo neatsitiktų, turėjo sėdėti vie
nas iš tėvų. Jaunimas poromis pašokdavo patrypsėdavo, o kai tik muzika 
baigdavo groti, tuoj poros išsiskirdavo: merginos sau, berniokai sau sto
viniuodavo. Jei kas pamatydavo bernioką apkabinus mergaitę, o ji jam 
tai leisdavo, tai apie ją tuoj motinai pasakydavo. Tada tokia, būdavo, 
gauna barti, jos nebeleidžia vakaruoti, kol per ilga motinos išsiprašo 
ir pasižada, kad taip nebebus.

Tačiau ir seniau susitikdavo bernelis su mergele vienu du, tik jau 
labai slapta, kad niekas niekas nesužinotų. Jei koks berniokas norėdavo 
išvesti mergaitę kur nuošaliau, tai bešokant ar ratuką bežaidžiant va
karuškose spustelėdavo ranką ir susitardavo, kur. Bet kai berniokas mer
gaitės ranką užlaikydavo savojoj pernelyg ilgai, tai anoji ištraukdavo, 
jausdavosi įsižeidusi ir pasipūsdavo.

Kartą per pamokslą klebonas mokė jaunimą, kaip reikia padoriai 
šokti. Jis rodė, kaip seniau mandagiai šokdavo, ir, lėtai sukinėdamasis, 
dainavo: ,,Ti ti riti, ti ti riti..O dabar, girdi, šoka kaip velniai: „Tri ti 
ti, ti, tri ti ti ti. . ." Ir klebonas supykęs taip smarkiai ėmė sakykloj trep
sėti, kad net bažnyčia sudundėjo.
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Seniau šiokiadieniais į vakaruškas eidavo vyžom apsiavę. Vyžų padai 
būdavo knatiniais (storom virvėm) paadyti. Kai žiemą keliu einant padai 
sušaldavo, tai šokant labai pyškėdavo, bet kai atsileisdavo, nutirpdavo 
ledas, tai, žiūrėk, knatgalis ir velkasi nuo vyžos — maskati, maskati.

Mergos, sėdėdamos suole, kai tik muzika užgrodavo, tuoj alkūnėmis 
į sieną pradėdavo daužyti ir, muzikai pritardamos, dainuodavo:

Man motuta užaugino, 
Saly pečiaus pasodino. 
Man motuta užaugino, 
Šaukštu košės pakabino.

ŽAIDIMAI TROBOJE

Dažniausiai būdavo žaidžiamas visiems žinomas „žiedo dalinimas"-
Žiedo dalinimas. Žaidėjai sustoja ratu. Rato viduryje stovi tas, kuris 

turi spėti, pas ką žiedas. Žiedas greitai duodamas iš rankų į rankas, 
leidžiamas ratu aplink, ir visi dainuoja:

Eina žiedas per rankytes, per rankytes, 
Jūs, mergytės, saugokitės, saugokitės.

Pas ką žiedas atsiras, atsiras, 
Tas viduryj atsistos, atsistos.

Pas ką žiedas rastas, tas atsistoja rato viduriu spėti. Tuo būdu žaidi
mas vyksta, kol atsibosta.

Rekrutai. Žaidime dalyvauja tiek berniokų, kiek mergaičių. Berniokai 
išeina už durų. Mergaitės patylomis pasiskirta vyrus, stengdamosi ne 
savo simpatiją pasirinkti, kad būtų sunkiau atspėti. Tada jos susėda, ir, 
muzikai grojant, įeina vienas iš berniokų, lenkiasi vienai iš mergaičių, 
kur numanu, kad jį išrinko. Jei pasilenkia ne tai, tada visos ploja ran
komis ir juokiasi, kad neatspėjo, ir berniokas tuoj iš trobos išeina, o jei 
savąją atspėjo — tada „priimamas" į pulką ir kviečiamas sekantis. Žai
dimas tol vyksta, kol visi berniokai atspėja, kas juos išrinko. Tada, mu
zikai grojant smarkią polką, poros apsuka ratą, ir už durų išeina mer
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gaitės, o berniokai renkasi. Žaidimas vyksta toliau ta pačia tvarka, kol 
atsibosta.

Įdabro, martala. Ant suolo susėda visas žaidžiąs jaunimas, o vidury
je — „močia". Jaunikis su piršliu raiti ant zaslanėlio atjoja prie močios 
ir prašo leisti dukterį į marčias. Prasideda sekantis dainuojamas pokalbis:

Sveika gyva, uošvala, įdabro,
Ar duosi dukralį, įdabro?
Ar skirsi dalalį, įdabro?

Iš kur asat, sveteliai, įdabro?
Iš katros šalalas, įdabro?
Ar geras ponulis, įdabro?

Pono pandeliečio dvarelio, įdabro, 
Tai lygūs laukeliai, įdabro, 
Tai rimsta žirgeliai, įdabro.

Jei geras ponulis, įdabro, 
Tai duosiu dukralį, įdabro, 
Tai skirsiu dalalį, įdabro.

Tada išskiriama marti. Jaunikis su piršliu pasodina ją ant žirgo 
(zaslanėlio) ir nujoja.

KLĖTIS IR MERGAUJANTI MERGINA

Nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens valstiečių dukterys miega 
klėtyje. Merginoms skirta klėtis yra pirmoji nuo gatvės, ji dar yra va
dinama „rūbinė". Čia merginos miega, čia stovi jų kraitinės skrynios, 
prikrautos audeklų rietimų, čia pasieniais ant didelių medinių vąšų su
kabintos sunkios drapanos ir margi vienavilniai ar čerkasiniai sijonai.

Pas mergaitę į klėtį ateidavo jos draugės pasidžiaugti naujai išaus
tom drobėm, pasiguosti mergautiniais rūpesčiais. Ir mylimas bernelis 
aplankydavo savo mergelę klėtyje. Tada ji dienos šviesoje jį įsivesdavo 
į klėtį ir pasisodindavo ant savo lovos, kur jie kalbėdavosi jiems rū
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pimais klausimais. Temstant jie išsiskirdavo. Sakoma: „Saulala sada, 
ir aina bernelis namo." Prie klėties susirenka jaunimas šeštadienio ar 
sekmadienio vakarais ir, susėdęs ant prieklėčio, juokauja, kalbasi ir dai
nuoja. Todėl klėtis kaimo mergaitei yra surišta su mielos jaunystės at
siminimais. Pačioje klėtyje ir prie klėties būdavo įvairių įvykių.

„Einam pamerginti." Per vestuves, pakermašyje ir kitomis progomis, 
kada į vieną kiemą suvažiuodavo daug svečių, jų priguldavo visur, 
kur tik galima. Merginos viešnios eidavo gulti į klėtį, berniokai — į klo
jimą, ant šieno. Tada jaunimas prasimanydavo įvairių juokų: eidavo 
vieni kitų gąsdinti, ištraukdavo iš lovos, pakutendavo padus ir pan. Būda
vo, keli berniokai susitarę visu būriu klegėdami sueina ant prieklėčio. 
Durų velkė, kaip tyčia, pasirodydavo neužsukta (tuo pasirūpindavo šių 
namų mergina, bernų įprašyta). Vos merginos pajunta, kad durys ve
riamos, viena budresnių šaukia: ,,O je, margos, žiūrėkit, bamai ataina!" 
Tuoj visos vienmarškinės (su marškiniais ir sijonėliais) šoka iš lovų ir 
bėga slėptis: lenda po drapanom, už kuparo, užsiglaudžia už durų... 
Klėties durys jau plačiai atidarytos, kyla šauksmas, juokas. Berniokai 
ieško pasislėpusiųjų, taikydamiesi savąją surasti, o suradę traukia be- 
sispiriančią už pusiau, už rankos iš slėptuvės. Taip kokią valandą 
padūkę, berniokai išsiskirstydavo.

1904 metais Daukučių kaime, pas Zuloną, penkios viešnios kartą su
gulė klėtyje. Namiškės mergaitės, matyt, tyčia, neužrakino durų. Kaip 
tik tada į klėtį subildėjo berniokai padūkti su merginom. Kilo triukš
mas, klegesys. Viena iš viešnių šituo buvo nepatenkinta ir ėmė bernio
kus plūsti. Apie tai sužinojo ir namų šeimininkė ir iš ryto tai viešniai 
sako: ,,Vaikeli, ir kų tu padarei. Šinkuniokas su Šilinioku atajo jum 
pamerginti, o tu juos kolioji, bari. Tokių garbingų tavų berniokai pas 
jum klatin atajo; gi pas kitas nėjo. O tu, vaikeli, juos veji laukan. Taip 
nemožna. Kad berniokai atajo, tai tokia merginom garba."

Bernas moišėje. Vienas senbernis piršosi gražiai jaunai mergaitei. 
Jai jis nepatiko, buvo nemielas, tačiau tėvai su juo būdavo meilūs, tai 
ir ateidavo, lankydavosi. Nebeišmanydama kas daryti, kaip atsikratyti 
berno, mergaitė pasisakė broliams. Tada visi nutarė berną pamokyti. 
Kartą, niekam nematant, broliai ištiesė moišę po klėties pastogės lan
geliu, o sesuo tą senbernį prietemėlėje įsileido į klėtį. Netrukus į klė
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ties duris ėmė belstis broliai. Mergina neva išsigando, liepia tam sen
berniui lipti ant užlų ir iššokti pro langelį. Bernas kabarai, kabarai 
užlipo ant užlų ir šoko žemyn. Kai šoko, taip ir pataikė į moišę. Moišė 
užsitraukė. Broliai berną visaip išbarė, išplūdo. Tuoj visas kaimas su
žinojo, kad "berną pagavo moišėje". Visiems buvo juoko. Nuo to karto 
senbernis tos mergaitės daugiau nebelankė.

„Kiškis" ir „lydys". Kai kaimo berniokai aptikdavo, kad merginos 
klėty yra jos mylimasis, tai kalbėdavosi: „Šitoj klaty yra kiškis", arba: 
„Pas Amiliutį yra lydys — reikia pagauti." Tada jie tyliai prisėlindavo 
prie klėties ir ties durim pakabindavo rezgines. Berniokas, iš klėties 
išeidamas, užkliūdavo už rezginės. Kaimas juokiasi: „Pagovom lydį var
žoj", arba: „Sugovom kiškį."

Merginai įsileidus bernioką, bernai patykodavo išeinantį iš klėties, 
pastverdavo ir vesdavo „pirtin", prie šulinio. Ten jie tol pildavo jam 
ant galvos vandenį, kol jis pažadėdavo juos pavaišinti. Jam nesutikus, 
tuoj visas kaimas sužinotų, kad jie pagavo „kiškį" arba „lydį varžoj".

Degutu ištepa vartus. Jeigu mergaitė pas save į klėtį ant nakties 
įsileidžia bernioką, tai šito kaimo bernai patykoja ir, jei kelis kartus 
tas bernas pas ją atsilankė,— jos klėties duris ištepa degutu, kad visi 
žinotų, jog „būta kiškio". Tada apie tai sužino visas kaimas. O kada 
paaiškėja, kad ta mergaitė laukia kūdikio, tada berniokai ištepa de
gutu to kiemo vartus ir ypač darželio vartelius. Tuo būdu pasmerkiama 
mergaitė ir padaroma gėda visiems namams.

Bernelis, motinos išguitas iš klėties, skundžiasi:

Zvirblalis paukštelis, tu lizdelį susukai, 
Uošvala žintėlį iš klatalas išvarei.

* * *

Oi mergyta, žalia rūta, 
Pas tau kiškio šindei būta. 
Kad ne kiškio, tai lapalas 
Išvoliotos kanapalas.
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KAIP PRIVILIOTI PATINKAMĄ BERNELĮ

Norint privilioti sau patinkamą bernelį, reikia slapta paimti jo 
marškinius ir per juos tris kartus perlįsti, perlindus vėl padėti į vietą.

Reikia saldainį palaikyti po pažastimi, kol suprakaituos. Kurį tik 
vaikiną tuo saldainiu pavaišinsi, tas jau nebeatsitrauks.

Jeigu berneliui nematant jo švarko atlapan įsmeigsi adatą, jis pri
sisegs kaip adata.

Kad prisiviliotum bernelį, reikia nusipirkti naują adatą ir iš savo 
medžiagos pasiūti su ja mirusiajam marškinius. Paskui tą adatą reikia 
įsismeigti į savo drapanas ir nieko daugiau su ja nebesiūti. Adatą tol 
reikia nešioti su savim, kol pritykosi ją įsmeigti tam, kurį nori prisivi
lioti.

Kai pirtyje besimaudant ir vanojantis prilimpa vantos lapas, jį rei
kia suvynioti į švarią skepetaitę ir, parsinešus namo, išdžiovinti. Kai 
panorėsi prisivilioti patinkamą bernelį arba mergelę, šitą lapą reikia 
sutrinti į miltelius ir suvalgydinti mylimajam ar mylimajai su kokiu 
nors valgiu.

Kai nori prisivilioti bernioką, reikia apie jį nežymiai apeiti keturis 
kartus ir kiekvieną kartą ant nosinėlės kampo užmegzti mazgelį. Aplink 
bernelį einant, reikia sakyti šiuos žodžius: „Mezgu mezgu ir primez- 
gu, mezgu mezgu ir primezgu..O berišant ketvirtąjį mazgelį, reikia 
pasakyti: „Mezgu mezgu ir primezgiau." Tada tikrai visam gyvenimui 
bernelį prisimegsi.

Kad sugrįžtų nuviliotas berniokas. Kai berniokas, vieną merginą pa
likęs, ima kitą merginti, reikia jį vėl susigrąžinti. Kai tas berniokas 
maudosi pirty, pamesta mergina turi tyliai įeiti į priešpirtį, paimti už 
riešelių jo apatines kelnes ir vilkte apvilti tris kartus apie pirtį. Reikia 
saugotis, kad niekas nepamatytų, kad tas berniokas nė juste nepajustų, 
jog yra buriamas, tuomet jis vėl sugrįš prie pirmosios merginos.

Ne taip seniai pas Vosylienę (Božių kaime) atėjo kaimynė ir raudo
dama ėmė skųstis:
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— Turiu labai didelį skausmų. Mono Kastutį nuskriauda. Kaip žinai, 
mergino ūkininkoitis, o dabar jis unt kitų jėma žiūrati. Kaip manai, Vo- 
sylien, ar nepadatų šitie burtai su jo apatinam kelniom, kad jis vėl su
grįžtų?

— Ne, ne, kaimynai, dabar ne tie laikai, kad burtai kų gelbėtų,— 
atsakė Vosylienė.

Tai abi kaimynės ir išsiskyrė.

Kai mylimasis ima eiti pas kitą merginą, reikia po anos merginos 
slenksčiu išgręžti skylutę, pripilti gyvojo sidabro ir užtaisyti ją drož
lėmis. Mylimasis aną merginą pames ir sugrįš prie pirmosios.

SAPNAI PASAKO, KURIS MYLI

Kai sapne pamatai mylimąjį ir prabudusi norėtum, kad mylimasis 
tave irgi susapnuotų, reikia apversti pagalvę ir vėl užmigti. Mylimasis 
tave sapnuos.

Kai nori sapnuoti savo mylimąjį, tai, pavalgius vakarienę, paskutinį 
kąsnelį reikia nuslėpti burnoje, prieš gulant atsiklaupti prie lovos, su
kalbėti poterius, tada nuslėptą kąsnelį išimti iš burnos ir padėti po pa
galve. Jei bus skirta šiais metais ištekėti, sapne pamatysi savo myli
mąjį, o jei ne, tai matysi gėles, vainiką ir pan.

Šitaip buriama trečioje dienoje jaunam mėnesiui patekėjus.

Šventojo Andriejaus dieną mergaitė, kuri nori sužinoti, kas bus jos 
vyras, sėja kanapes. Tos dienos išvakarėse (Х1.29) ji paima žiupsnelį 
kanapių grūdų ir juos pabarsto darže ar kieme, klausdama: „Kas man 
padės nurauti?" Kanapes pasėjus, reikia sukalbėti tris poterius ir atsi
gulti. Koks vyriškis prisisapnuos, tas ir bus jos vyras.

Norint sužinoti, ar bernelis myli, reikia, sodinant kopūstus, pasku
tiniojo daigo šaknelę nugnybti ir tą daigą pasodinti. Jei daigas prigis, 
tai bernelis myli.
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MEILINIMOSI POSAKIAI IR DAINUŠKOS

O kai aš važiavau Kupiškio ulyčia — 
Aukštos tvoros, storos bobos, 
Margos kaip telyčios. (Marga — mergina.)

Tai pravorni marga, kaip telyčia.

Trap kojų, trap kitų, 
Mon berniokai po padu.

Kad dova počiai, mėlynų padora, bat ir dabar zgodoj 
tabagyvana.

Unt tokių pasistojus į kitus žiūriu. 
(Taip giriasi, kai piršliai nepatinka.)

Išviliojo iš merginos visų raudonumų.

Augo dygo dagilalis aplink kaladalį, 
Suko rotų bernužėlis aplink panytalį.

— Motut, mani barnai mergina.
— Kaipgi tavi, vaikeliuk, mergina?
— Ogi kad dova okmeniu par golvų.

— Mani berniokas pamergino.
— Tai kaipgi?
— Ogi kaip undenį sėmiau, botagu per blauzdas 
apšmaukštovo.

Nėra kas bučiuoja, nėra kas kumščiuoja.

Katras mani kalbino,
Tas barži paskabino (pasikorė),
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Katras mani bučiovo, 
Tų vornos sučiučiovo (sukapojo).

Kai jų kėlia motinyta
Ryto blynų kepti, 
Ji nežino, katrų pušį 
Patalnios patepti.

Panala jaunoji, ko neteki, 
Sužėlo rūtalas į šepetį.

Sasuolytas jaunuoly tas, buvote šinkuose, 
Dabar visi pasakys, geriat karčiamose.

Dėjovo motuta ir sanas tėvelis, 
Kad mūsų dukralį pražuda bernelis.

Kaip tu nori gurklį pūsk, 
Nepatinki, nors pasiusk.

Tu jau nieko nebijai, 
Savo volių įgijai.

Bieso pusa, kas prikusa 
Sanų barnų žėnytis.

Zėnykis, berneli, ko tu bieso lauki, 
Veideliai išbolį, visas susitraukei.

Gol biednas, kad nežėnotas.

Seni, seni, duok tabokos —
Senis negirdėjo.
Seni, seni, šia mergiota — 
Senis sukrutėjo.
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Laiminga būčia, kad ištekėčia, 
Unt savo vyrų volių turėčia. 
Kojas apaučia, bumų nuprausčia, 
Volgyt paduočia ir pabučiuočia.

Sanas diedas barzdų kroto, 
Kad mergelį jaunų moto.

* * *

Vokar vedžiau, nesanai, 
Šiandien tujai pasanai. 
To dainala netiko, 
Padainuosma dar kitų.

Yra švieti visokių, 
Kad nemoka ir tokių. 
Kas tos dainos neišmoks, 
Tas kazoko pašoks.

* * *

Suk, mergyta, tunkiai rotų, 
Kad berniokai pasdabotų.

Paprašyčia motinalį, 
Kad duot pieno puodynalį, 
Užsilačia batvynėlius, 
Pamylačia bernužėlį.

Mon galvijų šešios štukos, 
Unt gaivalas žiba šukos.

No arielkos baigia dvėsti, 
O dar mano apsivesti,
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Ni karūna, ni vainikas, 
Viršugalvis visas plikas, 
Dujai duntis burnoj turi, 
Į mergiotas vis tik žiūri.

Kolai jaunas, jaunas nežėnotas, 
Būdavo, nuainu pas gražias mergiotas, 
O dabar, kai žėnotas, 
Mono sprundas kaip plaktuko kotas.

Kai jaunas buvau, visos margos dėl man drebėjo, 
O kai pasanau, parvirstu nuo vėjo.

Ajo mergėla linelių rautų, 
Rodo bernelį vilkų papiautų. 
Nėr kom raudoti, nėr kom giedoti, 
Jauno bernelio pažėlavoti.

Parplyšo vyžos, sudilo ūsos, 
Tų sanų barnų papiova blusos.

Ti netoli nuo Sudargu 
Jonas susirado margų.

Ošiai puiki nebuvau, su visais kalba jau, otsako prieš 
dievų neturasiu.

Puišina kaip aukštinio kamštis.

Susirišo skaralį, kaip baisiau.

Nenori kalbat, tai nuzykia, nuzykia.

Sokčia, šokčia, tuncavočia, 
Bijau pikto vyro.
Atsisadįs užu stolo,
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Kaipo vilkas dyra. 
Dyrak, nedyrak, 
Ošiai už tau neisiu. 
Tavo lova moliavo ta, 
Nieko nepaklota.

Sakar makar duok ragaišį, 
Kur Mariukė vokar maišė. 
Šiaudais pečių iškūrino, 
Ragaišėlį išdžiovino.

* *

Sanas diedas balsu šaukia, 
Veido prokaitų tik braukia: 
— Bada mon, bada mon, 
Bada mon nežėnotam. 
Oi oi, oi oi oi, 
Bada mon nežėnotam!

Kad turėčia kokių počių, 
Ar Agnieškų, ar Darotų, 
Bada mon, bada mon, 
Bada mon nežėnotam.
Oi oi, oi oi oi, 
Bada mon nežėnotam!

Taip išgirdus badavojant, 
Darata ir išsižiojo: 
— Imk mani, imk mani, 
Imk, berneli, imk mani! 
— Oi ne, oi ne ne, 
Ošiai nenoriu imt tavi.

— Turiu sanų žilų ožkų, 
Sėšių matų sūrio slagto, 
Imk mani, imk mani, 
Imk, berneli, imk mani! 
— Oi ne, oi ne ne, 
Ošiai nenoriu imt tavi.

— Turiu možų rundeliukų, 
Kepsiu kasdien kugeliukų, 
Imk mani, imk mani, 
Imk, berneli, imk mani!
— Oi ne, oi ne ne, 
Ošiai nenoriu imt tavi.

— Turiu ošiai gerų gryčių, 
Šešias poras čeverykų, 
Imk mani, imk mani, 
Imk, berneli, imk mani!
— Oi ne, oi ne ne, 
Ošiai nenoriu imt tavi.
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— Nugarų tau pakasysiu, 
Kojų padus padraskysiu, 
Imk mani, imk mani, 
Imk, berneli, imk mani! 
— Oi ne, oi ne ne, 
Ožiai nenoriu imt tavi.

— Gerai potalų paklosiu, 
Druskiniu maišu užklosiu, 
Imk mani, imk mani, 
Imk, berneli, imk mani! 
— Oi ne, oi ne ne, 
Ošiai nenoriu imt tavi.

— Ošiai volgyt gardžiai duosiu, 
Apkabinsiu, pabučiuosiu, 
Imk mani, imk mani, 
Imk, berneli, imk mani!
— Taip taip taip, Daračiut, 
Imsiu tavi, imsiu tavi.

RŪTŲ VAINIKAS IR PAKLYDUSI MERGINA

Seniau iš merginos būdavo reikalaujama ypatingo kuklumo. Moterų 
rūbai buvo ilgr ir uždari: sijonai iki žemės, nažutkėlės su ilgom ranko
vėm ir su aukštom apikaklėm. Būdavo gėda moteriai net prie savo vyro 
atsiraityti rankoves iki alkūnių arba iki blauzdų pasikelti sijoną. Dar 
namie šiaip taip, bet jei svetimas vyras bus, tai gink dieve, tuoj išjuok
tų. Jei žmonai reikėdavo nusivilkti viršutines drapanas, tai arba vyrą už 
durų išvarydavo, arba užgesindavo žiburį.

Vyras su žmona galėdavo pasibučiuoti tik slaptai. Viešai bučiuotis 
jiems buvo leidžiama tik vestuvių metu, ant rytojaus ,,po pirmoryčio" 
vyro pusėje, arba ilgesniam laikui išsiskiriant, pvz., į kariuomenę, į to
limą kraštą išvykstant. Vyras su žmona prie kitų pasibučiuoja, kai 
juos susipykusius kaimynai sutaiko. Kitaip elgiantis kaimas vyrą ir 
žmoną būtų laikęs paleistuviais ir išjuokęs. Išjuokdavo net ir tada, jei 
vyras žmoną prie kitų apkabindavo arba nors ranką ant jos rankos 
uždėdavo. Moterį, sugautą su svetimu vyru bučiuojantis, išvarydavo iš 
namų, pirštais badydavo.

Mergaitei pasibučiuoti su vyriškiu buvo laikoma nusikaltimu, ir jei 
tokią mergaitę kas nutverdavo, jai jau nebūdavo gyvenimo: pranešda
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vo motinai, kuri dukterį mušdavo, o kartais net kunigui paskųsdavo,— 
tas paskirdavo nusidėjusiai atgailą. Už nusikaltimą prieš skaistumą ku
nigas užduodavo berniokui ar merginai viešą atgailą. Dažniausiai liep
davo tokiems kryžiumi gulėti. Prieš votivą ties šoniniais altoriais dar 
1904 metais Kupiškio bažnyčioje kryžiumi gulėdavo kaip merginos, 
taip ir vyrai. Seni žmonės pasakoja, kad seniau už nusikaltimą prieš 
dorovę nusidėjėlius rišdavo prie bažnyčios durų į grandis, kad visi 
matytų. Senojoje bažnyčioje tokios grandys buvusios įtaisytos prie du
rų. Naujojoje bažnyčioje, jau pradedant 1908-tais metais, nusikaltė
lius prieš dorovę klupdydavo bobinčiaus (zakristija iš kairės pusės) 
pasienyje. XIX a. pradžioje nusidėjusiai prieš dorovę mergaitei liep
davę prie špitolės piestoje vandenį grūsti, kol visą ištaškydavo.

Rūtos ir rūtų vainikas yra skaistumo ir dorovingumo emblema. Rū
ta nuo senų senovės apdainuojama liaudies dainose. Ji pažymi mergelės 
nekaltumą, todėl seniau kiekvienos mergaitės darželyje būdavo sėja
mos ir auginamos rūtos. Rūtomis merginos puošdavo galvas, jaunajai 
ir jaunajam pindavo vainiką iš rūtų šakelių; taip pat ir pamergės savo 
kasinyčių vidų puošdavo rūtomis. Jeigu mergaitė nusidėdavo skaistumo 
dėsniams, apie tokią sakydavo: „Ji ba rūtų/' Jei moterų aptarta mer
gaitė, eidama pamergiuos, ant galvos užsidėdavo rūtų vainiką, tai ko
kia tetulytė, kuri tikrai žinojo, kad ji yra „nusidėjusi", drąsiai prie to
kios prieidavo ir nuplėšdavo nuo galvos rūtų vainiką, sakydama: „Pra- 
uliavojai rūtų vainiką ir do čia lendi."

Seni žmonės sakydavo, kad, kai išteka mergaitė „be rūtų vainiko", 
praradusi nekaltumą, tai per sutuoktuvių iškilmes vargonai ne groja, 
bet plerpia. Sitai labai žymu esą tada, kai bažnyčioje tuokiasi kelios 
poros.

Rūtų vainiku puošia nekaltos mirusios mergaitės galvą, vis tiek, ar 
ji jauna, ar sena. Nusenusios merginos ne kartą pasididžiuodamos saky
davo: „Pasikavosiu su rūtalam."

Sunki buvo skaistumo dėsniams nusidėjusios merginos dalia. Tai ro
do kad ir ši daina:

Atjojo bernelis par lygius laukelius, 
Išeik, panytala, atkelk vartelius.
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Išeina panala, gailiai raudodama, 
Atkelia vartelius smūtna, dūsaudama.

Ko taip smūtna esi, jauna panytala, 
Ko taip gailiai verki, balta lelijėla?

Ne taip gailiai verkiau, mažuta būdama, 
Kaip aš dabar verkiu, žmonių apkalbama.

Kur ošiai stovėjau, žemala įdubo, 
O kur vaikštinėjau, žolala nuvyto.

Kaip tik prasivėriau rūtelių darželį,
Visi sudrebėjo žydinti kvietkėliai,

Kaip tik nusiskyniau rūtelių kvietkėlį, 
Mon runkoj baturint, nuvyto lapeliai.

Dėl ko gi nukrito žalieji lapeliai?
Kad jau atsimaina bernelio žodeliai.

Salnala pakundo rūtalas lapelius, 
Vėjas nunešiojo bernelio žodelius.

Kad mon atiduotų tėveliukas dolių, 
Ošiai išvažiuočia už juodųjų morių.

Tinai aš gyvinčia unt krošto salalas, 
Kad man nematytų to krošto žmonalas.

Tinai negirdėčia verkiant motinalas 
Onei užkukuojant pilkos gegutalas.

Eičia po dirvalį linelių lunkytų, 
Kad mani verkiančios niekas nematytų.

Einu padirvėliu, mon lineliai žydi, 
Kad būt bernužėlis, būtų kas palydi.
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„Nusidėjusią" merginą kur tik galima pajuokdavo. Žiemą, kurioje 
nors gryčioje verpiant-vakaruojant ir linksminantis, būdavo bėda mer
gaitei, kuri jau be rūtų vainikėlio. Kitos mergaitės tuoj pradėdavo dainą 
apie paklydusią mergaitę ir taip iššaukiamai žiūrėdavo į tą „paklydusią", 
kad toji turėdavo iš gryčios išbėgti. Arba vėl, jei tokia mergaitė nu
eidavo į vakarušką, ten įvairiai ją pašiepdavo, šokančiai prisegdavo 
mėšliną virvagalį. Yra sakoma: „O mėšlino knato jai, tokiai, ne va- 
karuška." Kai kurie berniokai griebdavo jai už nosies pačiupinėti: mat, 
kaime sakydavo, kad mergai, kuri jau „nusidėjusi”, prasiskirianti no
sies galo kremzlė. Ją pačiupinėjus, girdi, atrodo, tartum nosies galiu
kas būtų skilęs.

Seniau kaimuose „paklydusiai" mergaitei liepdavo skarelę užsirišti 
išvirkščiai, taip, kad mažesnis skarelės kampas, „lapelis", būtų ant vir
šaus, kad visi matytų, jog ji laukia mažyčio. Sakydavo: „Marga nėščia, 
do skaralį nesusirišo kaip reikiant." Su tokia mergina niekas nedrau
gaudavo, niekur jos nekviesdavo, ją kaip išmanydami pajuokdavo. Se
niau kaimuose „marga su vaiku" buvo labai retas atsitikimas, kelintuos 
metuos viena kita tepasitaikydavo. Dažniausiai tai atsitikdavo samdi
nėms, be tėvų globos svetur gyvenančioms mergaitėms.

Puolusiai mergaitei mirus, į jos karstą dėdavo virkščių vainiką arba 
kokių surūdijusių veržlių. Tokią laidodavo be iškilmių.

Pasakoja senutė Matuzevičienė, kad kartą viena prieš skaistybę nu
sidėjusi mergaitė iš Pyragių kaimo buvo pamergiuos ir ant galvos, kaip 
ir kitos, buvo užsidėjusi rūtų vainiką. Klebonas per sutuoktuvių 
iškilmes, ją pažinęs, prišokęs ir nutraukęs nuo galvos vainiką, sumin
džiojęs jį kojomis, sakydamas: „Jei nebeturi vainikėlio, tai kam dar 
ant galvos dėti. Virkščių vainikas dėl tavęs, o ne rūtų. Sumindei mer
gystės stoną, tai ko dar pamergiuos lendi." Taip išbaręs merginą, tol 
„šliūbo" nedavė, kol svočia tą pamergę iš bažnyčios išvedė.

Plundakų kaime viena moteris, turėdama seną vyrą, susidėjo su bun- 
dininku. Vyras ją apskundė kanauninkui. Netrukus jis su savo arkliais 
atvažiavęs į tuos namus, tą moterį visaip išbaręs, ir ji prisipažinusi esanti 
kalta. Tada jis išsivaręs ją kaiman ir liepęs visų atsiprašyti. Pats ėjęs 
kartu su ja. Ta moteris, eidama per kaimą, turėjusi kiekvienam sutikta
jam, ar senam, ar jaunam, atsiklaupusi pabučiuoti į ranką. Jeigu ji bū-

304



Adamaškinė liemenė, vilkėta apie 1850 m.

Nuometuota moteris



Lova, užtiesta senoviškais 
lininiais audeklais Šiaudinė lėkštė, dėžutė, skrybėlė, žvaigždė — 

seklyčios sienų puošmena (Nuotrauka iš 
Kupiškio kraštotyros muziejaus fondo)



tų nepaklausiusi, kanauninkas būtų per atlaidus viešai išvaręs ją iš baž
nyčios.

Baudžiavos laikais pono nuskriausta mergaitė baudžiauninkė nebu
vo per daug ujama. Ją laikydavo ne pasileidėle, bet nelaiminga. Tokios 
mergaitės ne tik kad nebausdavo, bet ją užtardavo, nunešdavo maisto 
ir kitaip sušelpdavo.

Tačiau vėlesniais laikais santykiai keitėsi.
Prieš pirmąjį pasaulinį karą Siaurių kaime buvo gegužinė. Viename 

suole susėdusios samdinės stebėjo šokančius. Pačiame suolo gale sėdė
jo smarki samdinė, kuri buvo „merga su vaiku". Prietemėlėje vienas 
išsigėręs ūkininkaitis, priėjęs prie tos mergos, ėmė ant jos šlapintis. 
Merga įžeista pašoko, pastvėrė akmenį ir tvojo jam į galvą taip smar
kiai, kad anas, apsipylęs kraujais, apvirto. Kilusiame sąmyšyje merga 
pabėgo namo. Ji pasakė šeimininkams, kas nutiko, ir nuėjo į savo ka- 
marytę. Netrukus atbildėjo tas ūkininkaitis kartu su kitais bernais ir 
ėmė daužyti duris, langus, rėkaudami: „Įlaiskit, duokit mum tų mar
gų!" Šeimininkas neapsikentęs nuėjo į kamarytę ir liepia mergai da
ryti tvarką. Tada merga pastvėrė kirvį ir, atsistojusi prie lango, sušuko: 
„Kas lįs, tuoj kirviu galvon." Bernai patriukšmavo, parėkavo ir išėjo 
iš kiemo. Nuo to karto tos mergos jau niekas nebelietė.

Vienos merginos istorija. Graži buvo mergina Juzė, juodbruva, links
mo būdo, dainininkė. Ji buvo raštinga, mokėjo skaityti ir rašyti. Mat, 
jos velionis tėvas buvo išsilavinęs, nuomodavo Medinų dvarelio žemę. 
Tačiau jis netikėtai pasimirė, palikęs šeimą be pragyvenimo šaltinio. 
Juzė išėjo tarnauti pas svetimus. Ji eilę metų tarnavo pas Kubilių Ru- 
dilių kaime. Čia ji buvo laikoma kaip saviškė, padėjo Kubilienei šeimi
ninkauti ir vaikus auginti.

Už trijų kilometrų nuo Rudilių kaimą yra 100 ha žemės Platelių 
dvarelis. Jį valdė keturi broliai Adomoniai. Vienas iš jų, Antanas, ben
dravo su kaimiečiais ir 1906 metais vedė ūkininkaitę Šinkūnaitę iš Dau- 
kučių kaimo. Šituo kiti broliai buvo nepatenkinti ir savo marčią vadi
no „chamuvka". Vidurinysis Adomonis, Juozapas, buvo labai judrus, 
prašmatnus, daugiau išsilavinęs kaip jo broliai. Jis laikydavo labai grei
tus arklius ir tuo didžiuodavosi. Žmonės pasakoja jį kartą susiderėjus 
suspėti nujoti iš Kupiškio kartu su traukiniu iki Subačiaus stoties. Kitą 
kartą jis raitas užjojo laiptais į karčiamą, kuri buvo antrame aukšte.
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Kartą jis aplupo jomarke uriadniką (kiti kalba, kad pristavą). Mat, jis 
savo žirgą taip smarkiai paleido, kad užjojo ant molinių puodų, kurie 
buvo turguje sustatyti ant žemės. Kai uriadnikas jį ėmė barti, tai Juo
zapas su bizūnu jį aplupęs, sakydamas: ,,Ar nematai, kad arklys pasi
baidė",— toks jis buvęs drąsus ir prieš nieką nesilenkęs. Kadangi jis 
mėgo paūžti, sueiti su žmonėmis, tai jam draugų nestigo. O jau kalbų 
ir plepalų apie jį buvo tiek ir tiek. Juozapas įsižiūrėjo į gražią, išsila
vinusią mergaitę Juzę, ir jie susidabojo. Jis būtų ją vedęs, bet staiga 
mirė. Žmonės kalba, kad, jam susirgus, gydytojas prirašęs kažkokius 
lašelius gerti, tai ligonis, nenorėdamas gaišti, juos iš karto išgėręs ir 
nuo to pasimiręs.

Mirusios Juzės duktė Zosė ašarodama pasakoja, kad Adomonis Juo
zapas buvo visai pasiruošęs jos motiną vesti, bet broliai jį užpuolė, pu
sę barzdos išpešė, šonkaulius sulaužė taip, kad po trijų dienų jis pasi
mirė. Mat, broliai ant jo labai pyko, kam jis nori samdinę vesti. O jis jau 
buvo atsiskyręs, sau buvo paėmęs 5 dešimtines žemės ir namelius pa
sistatęs. Su jo mirtimi visos Juzės viltys žuvo. Ji pasiliko viena, belauk
dama kūdikio. Daug vargo teko jai išvargti.

Išėjusi iš Kubilių, Juzė tarnavo kitame kaime. Kaimo bobos sužino
jo, kad ji nėščia, tai visaip ją engė: liepdavo skarytę išvirkščiai, „la
peliu" į viršų, užsirišti, išjuokdavo. Kartą Juzė su kitom merginom 
nuėjo vakaruoti pas kaimyną, kur buvo erdvesnė gryčia. Ten jos, susi
nešusios savo ratelius, verpė: visame būryje verpti linksmiau, o be to, 
tame kieme buvo armonikistas. Netrukus susirinko berniokai. Užgrojus 
polką, merginos ratelius nustūmė į pakraščius ir ėmė šokti. Kadangi 
Juzė buvo graži mergaitė, tai, kuriam nors berniokui arti jos atsisėdus, 
mergos pavyduolės tuoj pradėdavo dainą, kurios žodžiai — visiems aiš
ku būdavo — buvo taikomi jai:

Nebašviečia mon saulala, 
Kur tik einu — paunksnala, 
Tartum kolnai griūva, 
Tartum kolnai griūva.

Saukiu šaukiu, balsu šaukiu, 
Smarkus yra mono balsas,
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Kad pasauly aš paklydau, 
Kad pasauly aš paklydau.

Ne gegutas balsas, 
Margužėlas šauksmas, 
Rauda jauna margužėla 
Rūtų vainikėlio.

Aičiau kėliais par svietelį, 
Kad atrosčiau vainikėlį, 
Šauksiu balsu vainikėlio 
Par visų umžėlį.

Ataduok gi, bamužėli, 
Rūtų vainikėlį, 
Nepadas tau dievas 
Už rūtelių vainikėlį 
Ni už jaunas dienas.

Pasakoja Juzės duktė, kad jos motina ją, pavainikę, augino, gyven
dama pas savo ištekėjusią seserį viename kaime. „Aš jau buvau prigi- 
mus. Tada kaime kunigas kalendavojo. Vyrai pasakė, kad šitame kieme 
yra merga su vaiku, tai tan kieman kunigas nėjo. Kai tik pamatė Ju
zės sesuo, kad kunigas jos kiemą lenkia, ėmė ją barti: „O, tu kaip ka
la, net kunigas nebaaina pas mus."

Juzei taip graudu pasidarė, širdį suspaudė, kad ji nepasimatė, kaip 
kūdikį ant lovos padėjo ir išlėkė kieman. Pastojo ji kunigui kelią ir 
sako: „Kunige, ar taip galima daryti? Kristus nieko nelenkė." Ir susi
grąžino kunigą. Kunigas su palyda įėjo į gryčią ir sakąs: „Ar artikulus 
moki, kad vaiką pasistorojai?" Priėjo Juzė prie lopšio ir kalba iš eilės 
poterius, prisakymus... Klausia: „Ar do reikia, aš moku ir daugiau." — 
,,Gana",— pasakė kunigas."

Sunkus buvo Juzės gyvenimas. Vėliau ji apsigyveno savo grytelėje 
Akmenių kaime. Kai duktė paaugo, Juzė ištekėjo už samdinio bežemio 
Zlotkaus. Jis buvo labai didelis palaidūnas ir girtuoklis, netrukus pra
gėrė jų grytelę ir viską paleido vėjais. Per Juzės vestuves moterys, 
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tarytum atspėdamos sunkų su girtuokliu vyru gyvenimą, dainavo dai
ną, kuri ją, nuotaką, buvo labai sugraudinusi. Ji visą amželį šitai atsi
mindavo.

MERGA VIMO PAPROČIAI

Subrendusi mergaitė būdavo kviečiama į įvairius kaimo pasilinksmi
nimus ir iškilmes: į vestuves, pakermašin, į kūmas ir pan. Subrendusia 
ji laikoma nuo septyniolikos metų amžiaus; tada ji vadinama „mergau
tine". Mergauja ji tol, kol išteka; tas laikotarpis vadinamas ,,mergavi- 
mo laiku". Jei šeimoje yra kelios subrendusios mergaitės, tai į svečius, 
į vestuves ar į kūmas kviesdavo tik vyresniąją dukterį, o kitos likdavo 
namie. Mergaudavo visada vyresnioji šeimoje, o kitos, nors ir nebe
jaunos, kol vyresnioji neišteka, mergauti negali — nevalia. Todėl kita 
mergina, nors ir trijų dešimčių metų amžiaus būdama, nemergaudavo, 
jei vyresnioji tebebuvo netekėjusi.

Duktė laikoma motinos užvadėliu ir yra „motinos vaikas", todėl už 
kokį jos nusikaltimą subardavo arba bausdavo tik motina, retai kada 
tėvas. Motinos žodis nulemdavo ir leidžiant ją už vyro. Tėvas dažniau
siai numodavo ranka, sakydamas: „Tavo vaikas, tu ir valdyk."

Mergaujančiai dukteriai motina pasukdavo geresnį, skanesnį kąsnelį, 
ją ilgiau pamigdydavo nei kitas dukteris, sakydama: „Tegul sau pa- 
miega, kad būtų gražesnė, pilnesnė." Motina, žinodama, kad ji pirmoji 
iš namų išeis, jos labiau ir pagailėdavo.

Kiekviena motina stengdavosi, kad jos dukterys būtų malonios, gra
žios išvaizdos, kaip sakoma: „slaunios ir gražios", ypač mergautinė duk
tė. Motina nesišykštėdavo gerai apdalinti elgetas, kurie už sviesto tru
pinėlį arba už stuomenėlius, per žmones eidami, girdavo jos dukterį, 
sakydami: „Kas do mergėla, kokia dora, graži, storaulyva, supratlyva, 
darbininkė." Senutės pasakodavo, kiek pasogos mergaitei skirta, kokie 
kraičiai, tuo būdu viliodamos piršlius.

Kad duktė augtų sveika, būtų „slauni", laiminga, motina darydavo 
įžadus, užpirkdavo mišias, pasižadėdavo aplankyti kelias bažnyčias. 
Dukteriai siūdindavo puikius rūbus, pirkdavo puikias skarytes, kad tik 
įmantriau už kitas atrodytų. Motinos rūpindavosi ir mergaitės grožiu: 
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liepdavo praustis pienu arba išrūgomis, alum, kad veideliai būtų balti 
Todėl dainoj yra kalbama:

Sakyk, sakyk, rože skaisti, 
Bag ne piene esi prausta? 
Kas dienala, kas adyna, 
Kas taip gražią užaugino?

Taip pat rūpindavosi, kad plaukai būtų gražūs, kasos storos. Kad 
galva būtų švari, be parazitų, ją trinkdavo batvinių ar kita rūgštimi, o 
kad plaukai gerai augtų, būtų gražūs ir blizgėtų, perplaudavo ramunė
lių vandeniu.

Kol vyresnioji sesuo neišteka, tol kitoms dukterims nevalia siūti 
naujų rūbų ir puoštis, kad neatrodytų už ją gražesnės, neaplenktų jos. 
Jeigu jaunesnioji sesuo susilaukdavo piršlių, tai būdavo didelė gėda ne 
tik vyresniajai dukteriai, bet ir visai giminei.

Kai atvažiuodavo piršliai, tėvai, kurie turėdavo daug dukterų, o 
jaunesnės buvo gražesnės, jas paslėpdavo, liepdavo nesirodyti: piršliai 
turėdavo tartis tik su vyresniąja. Kol vyresnioji neišteka, jaunesnio
sioms nevalia tekėti, nors ir kažkokį piršliai atsirastų. Kitos dukterys 
neidavo nei pamergiuos, nei kūmuos, nei į vakaruškas. Jei į paprastas 
vakaruškas ateidavo ir jaunesnės seserys, tai jos negalėjo būti šokina
mos, kol vyresniosios niekas neišveda šokti. Tada jos sėdėdavo kur nors 
nuošaliau ant lovos. Jeigu motina, tėvas ar brolis kur važiuoja, tai 
šalia savęs pasisodina mergaujančią dukterį, seserį; kita duktė, jei yra 
vietos, sėdasi ant lentelės (brikelyje sėdynė atbulam važiuoti), o jei vie
tos nėra, eina pėsčia. Užtat, kai vyresnioji duktė ištekėdavo, „išriedė
davo", kitom seserim būdavo džiaugsmo.

Ypač daug vargo tėvams būdavo su tokia dukterimi, kuri turėjo 
kokį fizinį trūkumą: buvo negraži, kurčia, žliba, šluba ir pan. Tokiai 
mergaitei ilgai „neatsirasdavo vieta" išeiti už vyro. Kai tėvai negalė
davo išleisti už vyro vyresniosios dukters, tada, kad ji „neužkirstų ki
tom dukterim kelio", ją atidalindavo, apgyvendindavo miestelyje, išmo
kydavo siūti arba įkurdindavo ubagyne, „špitolėje", davatkauti; jeigu 
ji būdavo stipresnės sveikatos, kartais išleisdavo ją į Ameriką. Kitaip 
jaunesniosioms nors ir lauk vyresniosios mirties.

Antrąją dukterį į merginas arba mergiotes pakelia per vyresniosios 

309



vestuves arba jai mirus. Viena tetulių tą mergaitę pasodina ant zasla- 
nėlio arba ant kėdės, ir giminės — svečiai kelis kartus ją pakilnoja, 
šaukdami „valio". Kai, mergaitę pakilnoję, svečiai susėda užstalėn, mo
tina atneša į rankšluostį susuktą degtinės butelį, atvynioja jį ir užge
ria dukterį, sakydama: „Dūktai, dabar atadoram tau kiemo vartus." Už
gėrusi dukterį, toliau vaišina kitus svečius. Po tokių iškilmių mergaitei 
pereina visos mergautinės teisės: jai kraunami kraičiai, taisomi rūbai, 
ji visur būna kviečiama. Tada ji gali su broliu važiuoti kermošiun, būti 
pakermašy ir pan.

Senmerge mergaitė moterų laikoma nuo 30—40 metų amžiaus. Ta
čiau retai kuri iš kaimo moterų žinodavo tikrąjį tos ar kitos senste
lėjusios merginos amžių: beveik visos jaunindavosi 10—15 metų. Mo
terys spėdavo jų metus ir ginčydavosi. Dėl dukters amžiaus kaimynės 
neretai ir išsiplūsdavo. Vargas būdavo merginai, kai ji imdavo žilti, 
bet tada bėdą suversdavo ligoms, rūpesčiams ir kitas priežastis suras
davo. Senmergė namuose — tikras kryžius ir gėda, todėl tėvai steng
davosi merginą vis kur nors išleisti, kad tik namuose nepasiliktų. Mer
ginos fizinius trūkumus iki vestuvių kaip išmanydami slėpdavo, o kai 
jau sutuokia, sakoma: „Kai sumezga, tada nebeatmegsi",— tada slėpk 
neslėpk, vis vien išryškėja.

Prietarai

Kuriame kieme šermukšnis auga, to kiemo merginos neištekės, liks 
senmergės.

Jei vaikinas ar mergina kulia talkoj, už darbą pinigais neima,— rei
kia irgi atkulti. Kitaip liksi senmergė arba senbernis.

SUSIPAŽINIMAS IR VEDYBOS

Uršulė. Uršulei 1913 metais suėjo 16 metų, ir ji pradėjo mergauti. Ji 
turėjo vyresnę seserį Juliją, kuri mokėsi siūti, ir jaunesnę Anelę, gim
nazistę, kurią taip pat kviesdavo į svečius. Tų metų žiemą, per mėsie- 
dą, Skuodinių kaime buvo vakaruška su loterija ir skrajojančiu paštu. 
Visos trys seserys buvo ten pakviestos, bet jom neišpuolė vienom eiti, 
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o brolio jos neturėjo, tad, nors ir žinojo, kad labai laukiamos, bet pa
čios nevažiavo ir liūdnos slampinėjo po namus. Motina nebetvėrė ir 
sako tėvui: ,,Tėvai, pakinkyk arklį, ir tegul jos važiuoja/1 Tėvas dar 
lūkuriavo. Tik šast kažkieno arkliai į kiemą įvažiavo. Visi sužiuro. Pa
sirodė, kad tai vienas ūkininkaitis iš Skuodinių kaimo atvažiavo jų pa
siimti.

Merginos tuoj šoko taisytis. Jos apsivilko juodom sukniom su gels
vom marguliuojančiom šilko apikaklėm. Apikaklės buvo didelės, su 
„ragais". Mat, Julė mokėsi Rygoj siūti, tai jau žinojo, kaip gražiai ištai
syti. Per valandą laiko merginos buvo apsitaisiusios, tada susėdo į va
želį ir apie 8 valandą vakaro nuvažiavo į vakarušką.

Ten buvo daug svečių. Uršulė sako: „Kaip dangun pakliuvom: su 
vienu šoki, o jau kiti žiūri, laukia. Kai kuris nepatinkamas išveda šokti 
ir pašokinęs pasisodina prie savęs, tai tik lauki, kad kitas iškviestų, 
paskui jau nebegrįžti ten sėsti. Buvo labai linksma. Be loterijos, buvo 
žaidžiamas naujas žaidimas, „skrajojantis paštas"; daug daug laiškų 
gavom. Mus namo parvežė tas pats berniokas apie trečią valandą nak
ties, kai svečiai ėmė skirstytis."

Kaime buvo tokia mada: katrie iš kiemo paimdavo mergaites, tie 
atgal atveždavo.

Keginių kaime 1919 metais buvo surengta gegužinė. Matininkas, 
kuris matavo Keginių kaimo žemes, pakvietė Uršulę ir jos seseris į ge
gužinę, sakydamas: „Tik būkit Reginiuos." Jos susitarė ten vykti su 
kaimyno Kalvelio sūnumi. (Mat, brolio neturėjo, jis buvo Amerikoje.) 
„Kalvelis pakinkė savo arklį į mūsų kalamašką, visos susėdom ir nuva
žiavom. Gegužinė buvo gražiame miškelyje, prie pat kaimo. Man buvo 
labai linksma,— pasakoja Uršulė,— šokau su Jonu Stuku, kuris mane da
bojo. Mums bešokant, Kalvelis, su kuriuo atvažiavom, tik trukt ir ištrau
kė mane iš Stuko. O man taip rodu buvo su Jonu šokti. Kaip tik mane 
iš jo ataėmė, aš papykau ir visai nenorom šokau. Jis mato, kad aš su 
juo nenoriu šokti, bet nepaleidžia. Paskui tik aš sužinojau, kad Stukas 
užsigavo ir tuoj iš gegužinės išvažiavo. Jis jau buvo suaugęs, bent 
27 metų, ir manė vestis."

Uršulė su Stuku kelis kartus kitur buvo susitikusi. Girdi, žmonės 
kalba: „Stukas tau nori ženytis." Kartą laike advento, apie 11 valandą, 
Uršulė sėdi staklėse ir audžia. Tik staiga bernas įlėkęs sušuko: „Uršul, 
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Stukas atvažiavo." Uršulė tuoj iš staklių iššoko ir nuo kojų purto su
plyšusias vilnones kojines, kuriomis buvo apsimovusi beausdama. Gi 
Stukas, kieman įvažiavęs, tik vadeles ant važio užmetė ir tuoj į gryčią. 
O, jis buvo gudrus, norėjo savo akim pažiūrėti, ką veikia jojo mergi
nama Uršulytė. Jis įėjęs pakvietė ją važiuoti į Kupiškį. Bet Uršulytė šį 
kartą atsisakė, tik, į važelį įsėdusi, palydėjo bent kilometrą ir grįžo 
namo. Ji dabar, prisiminusi Stuką, sako: „Jis buvo baisiai gražus, kaip 
abrozdėlis."

Kitą kartą, turgaus dieną, vėl atvažiavo Stukas, kalbino važiuoti 
Kupiškin. Uršulė su juo nuvažiavo, bent du kartus perėjo per miestelį 
ir sugrįžo namo. Kaimynai, šitai matydami, kalbėjo: „Čia tai Uršulyta 
nebeištruks iš Stuko."

Uršulė su savo seserim buvo „paslovitos" ir berniokų už nosies ne
vedžiojo. Kartą pas Uršulę atvyko piršlėmis labai šumnas ūkininkaitis, 
bet jis jai nepatiko. Ji tik apie Stuką tegalvojo. Namuose tada buvo 
tik tėvas ir Uršulė, kitos seserys mokėsi. Kad nebūtų nereikalingų kal
bų, Uršulė atidarė į kiemą duris ir piršliam pasakė: „Nėr ko laikas gaiš
ti, aš šįmet nesiženysiu, nors karalius ateitų, neisiu." Tada jie apgrįžo 
arklius ir nuvažiavo pas kitą.

Buvo tokių mergaičių, kurios norėjo Uršulę ir jos seseris pajuokti, 
o pačios nekokio elgesio buvo. Kartą K. kėlė balių ir pasikvietė daug 
svečių, ten buvo pakviestas ir Stukas. Keliom dienom praėjus, Uršulė 
su seserim gimnaziste eina per Kupiškio miestelį ir iš tolo pamatė abi 
seseris K. Jos, pamačiusios Uršulę, ėmė net susiriesdamos juoktis ir, 
praeidamos pro ją, pajuokiamai pasakė: „Gal smėliu kelią išbarstėte 
Stukui, o jis pas mus buvo.” Pavyduolių merginų pinklės nepadėjo. Ne
ilgai trukus Stukas vedė Uršulę.

Žmonės kalbėjo: „Tegul tik Julija (vyresnioji) išteka, tai Uršulytę 
pro langą ištrauksma." Ji buvo tokia graži, kad ir be pasogos būtų 
ją ėmę.

Ar nesidažo mergina? Uršulės sesuo Ona buvo labai skaistaus veido. 
Jos mylimasis norėjo patikrinti, ar tik ji nesidažo. Jie abu sutarė va
žiuoti į Ameriką. Jis nuvažiavo į Panevėžį patikrinti akių ir pravažiuo
damas nusivežė ją pas savo tėvus. Tenai pats padavė jai vandens nusi
prausti ir neatsitraukė nuo jos nei žingsnio. Jai nusiprausus, pats pa
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davė rankšluostį veidui nusišluostyti. Tada tikrai įsitikino, kad ji 
nesidažo.

Karusės pasakojimas. „Ant aštuoniolikių metų aš ištekėjau. Mane 
išleido rėkiančią. Jaunikis gerai gyveno, tai ir eik. Tėveliai bijojo, kad 
aš nepasilikčiau senmerge, kaip mano teta Varusia. Ji buvo labai graži, 
tik rinkosi rinkosi ir pasiliko neištekėjus. Mūsų namuose buvo trys 
sūnūs ir trys dukterys. Vyresnioji sesuo ištekėjus, vyresnysis brolis 
norėjo vesti, tad reikėjo seseris iš namų išleisti, bet broliai mane my
lėjo, neragino iš namų. Žmonės kalbėjo, kad buvau graži, per penkias 
parapijas buvau žinoma, pažįstama. Tikrai, kermošiuje ar vakaruškoje 
aplink apstota būdavau. Tėveliai su kaimynais atrokuodavo, kad pas 
mane lankėsi 30 piršlių. Tik per vieną mėsiedą septyni piršliai buvo.

Pirmą kartą užrašė mane su Kaulakiu,— turtingas, tik man nepatin
kamas. Už jo nenorėjau eiti: dvi žiemas verkiau, tai tėveliai „iškasavo- 
jo" užrašus. Tada vėl užrašė su kažkokiu turtingu, žilais paausiais. Kle
bonas pradėjo niekinti, sakydamas: „Jau jūs pasisodinsta ir kitų", 
tai su juo užrašus irgi iškasavojo. O čia jau Baltakys ant pusantro va
lako žemės peršasi, tėveliams kalba: „Mon nereikia turtingos, kad tik 
panala būtų graži." Bet jis iš toli buvo, apie jį tėveliai nieko nežinojo, 
tai ir nesutarė.

Su saviškiu mes pasimatėm vasarą, viename suėjime, vienose vestu
vėse. Aš ten už viešnią kieminėj au, ne pamergys buvau. Jaunimas šoko 
kieme. Į mane įsižiūrėjo Dubindris ir sakąs vestuvių pajauniui Spei- 
čiui: „Būtų gerai Karusę išvest pasikalbėt." — „Jei bus „Ladavos" bu
telis, tai aš ją išvesiu šokti, o paskui gryčion.” Sutarė. Tada Speičys 
priėjo prie manęs, paprašė kito bernioko leidimo ir išvedė šokti. Pašo
kinęs nusivedė gryčion ir pasodino užustalėn, kur jau sėdėjo Dubindris. 
Čia pasikalbėjom kokį pusvalandį apie šį, apie tą, ir vėl Speičys atėjo 
ir išvedė šokti.

Žiemą per mėsiedą Dubindris atvažiavo piršlėmis. Tėvai sutarė. Aš 
verkiau, nenorėjau už jo eiti. Turėjau iš Keginių bernelį, už to tai bū
čiau ėjusi, neverkusi, bet tėvai neleido, sakė: „Neslaunos giminės, 
mėgsta išgerti." Jis mano tėveliams netiko. Jie mane barė, tildė, liepė 
eiti. Aš sutikau. Bažnyčioje per šliūbą taip verkiau, kad moterys pa
šnibždomis kalbėjo: „Graži burna, tik nuo ašarų visa plėmuota."
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Tada buvo mada (1888 m.) ant galvos užsidėti vestuvinius kalpokus, 
tik viena pamergė neturėjo kalpoko, ji ant galvos prie plaukų prisisegė 
gėlę. Tai klebonas ir klausia: „Ko be kasnyko, gal iš Svydenių kaimo?" 
Tada Svydenių kaimo mergaitės per vestuves kalpokų nebenešiojo, o 
segėsi gėles, girliandas.

Tėvų valia buvo, ir turėjau ištekėti.
Jauna ištekėjau. Gyvenau neblogai. Vyras buvo vidutiniško geru

mo. Susilaukiau vaikų: vieni mirė, kiti gyvena. Susilaukiau anūkų.
Anelė pasakoja. Ašei ištekėjau iš savo namų į savo kaimą už vyro 

keturių dešimčių metų, o man buvo dvidešimt. Ašei nežiūrėjau, kad 
jis senas, nors nebuvo akvata už jo tekėti. Kadangi jis buvo nepijokas, 
tai ir išėjau. O da motuta, tetulė ir dėdina prikalbėjo: „Eik, eik, nepi
jokas." Anksčiau vienas piršosi, tai ašei paklausiau: „Ar nepijokas? 
Kažin kaip būtų gražus, neisiu, jei pijokas." Sužinojom, kad mėgsta iš
gerti,— tai man tokio nereikia. Mat, mano tėvelis ir brolis buvo pijo
kai, mačiau, kad su tokiu gyventi nelinksma. O man sakė: „Tau juk 
■duoda vyrą dievą mylintį, nerūkantį, nepijoką.". Taip ir pragyvenom: 
vienas kitam tarnavome.

UŽKURINE IR UŽKURYS

Kai šeimoje yra tik viena duktė, daugiau vaikų nėra, ji vadinama 
vienturtė, tarmiškai „vienatūrė", o kai pradeda mergauti — užkurine. 
Užkurinės vyras vadinamas užkuriu, nes jis ateina į užkurinės namus 
ir tampa šio ūkio šeimininkas. Pagal susitarimą, užkurinės ūkis perra
šomas užkurio vardu. Užkurinė žmona būna reikli ir kartais mėgsta 
pasakyti, kad čia jos ūkis. Būna taip, kad ji bodisi savo vyro motina 
arba jo giminėmis.

Užkurys ir jo motina. Vienas ūkininkaitis išėjo užkuriom ir susitarė 
su žmona, kad kartu gyvens jo motina. Jie abu gerai sugyveno, abu 
dirbo, motina jiems padėjo. Kai motina paseno, marčiai ji pasidarė ne
begera. Kartą, kai vyro nebuvo namie, marti motinai sako: „Išeik iš 
namų." O ji nebeturi kur eiti. Tačiau susirišo savo drapanų ryšulėlį, 
sėdi ant suolo palei duris ir laukia. O čia ir sūnus pargrįžo. Jis pamatė 
motiną sėdinčią su ryšulėliu, į kelionę pasiruošusią, ir klausia:
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— Tai kurgi mama susiruošei?
— Sūneli, marti varo iš namų, sako, duoną dykai valgau.
— Ne, mama, jei tau čia vietos nėra, tai ir man. Kaipgi tu pėsčia 

išeisi. Ne. Tu važiuota važiuosi. Pasikinkysma arklį, įsiversime bent 
kelis maišus rugių ir kitą ką ir išvažiuosma.

Kaip tik užkurys taip pasakė, tuoj žmona puolė prie vyro ir mo
tinai sako:

— Niekur tavęs nevarysiu, būk čia.
Tada ir vėl jie santaikoj gyveno.

Užkurinė Ona. Kaime buvo darbšti mergina užkurinė. Ji sutarė su 
vienu vyriškiu vestis. Anas buvo lėto būdo, savo namuose užguitas, 
nekalbus, tačiau doras ir darbštus vyras. Kada jis atvažiavo pas užku
rinę apsižiūrėti, jinai vedžiojo jį po visus namus, išrodė trobas, pavai
šino skaniais valgiais, paguldė švarioje lovoje. Mergina jo klausia:

— Na tai kaip, tarsimės?
O jis apsiašarojęs tarė:
— Čia taip gražu, kad gyvenime nemiegojau taip gražiai.
Sutarė. Abu važiuoja į užsakus. Užkurinė kalba, kaip jie abu tvar

kys gyvenimą, kaip naują trobą statysis. Ji kalba, kalba, o jis vis tyli. 
Mergina jo klausia:

— Ko tu tyli, nieko nesakai? Aš tau kalbu, kalbu, o tu nieko.
— Ką gi aš sakysiu. Žmonės kalba, kad moteris laiko tris namų 

kertes, o vyras tik vieną. O aš tau ir tą ketvirtą atiduosiu.

Užkurinė Verutė. Verutė buvo dvidešimt penkerių metų mergaitė. Jų 
kaimynas Latvys susitiko karčiamoje su vienu šimoniečiu. Jie buvo trys 
broliai ant žemės, tai vienam reikėjo išeiti užkuriom. Latvys tuoj su
metė, kad būtų neblogai apvesdinti užkurinę kaimynę Verutę. Kai ge
rai išsigėrė, sutarė sekmadienį pas Verutę atvažiuoti piršlėmis. Ir at
važiavo. Tada namuos dar buvo tėvas ir motina. Ant stalo pastatė deg
tinės butelį, motina atnešė sūrį, sviestą, papiaustė skilandžio. Geria visi, 
ir Verutė geria, o pati galvoja: „Vyras nieko sau, pravornas, bet širdis 
sopa, kad nemylės manęs, juk aš negraži. Iš veido nieko sau, tik negra
žaus stuomens, truputį kliša/'

Degtinę išgėrė ir sutarė vestis. Nutarė, kad ketvirtadienį piršlys 
su merga ir jaunikiu susitiks karčiamoje. Atėjo ketvirtadienis, o mer

315



gina bijo, nevažiuoja Kupiškiu. Kalbina ir močia, ir tėvas, o ji sėdi 
staklėse, audžia ir taip rauda, taip gi rauda. Atėjo merginos pusbrolis, 
maldo ją ir sako: „Neberaudok, lįsk iš po staklių. Žiūrėk, piršliai ir 
vėl atvažiavo." Tikrai, atvažiavo piršliai su „didžiųjų arielku": jauni
kis su savo broliu. Gėrė visą naktį, net pasuolėn išvirto, tada galutinai 
sutarė vestis.

Sekmadienį abu nuvažiavo pirmų užsakų, po dviejų savaičių kėlė 
vestuves. Prieš vestuves ketvirtadienį atėjo aludaris alų daryti ir sam
dyta šeimininkė pyragus kepti. Šeštadienio vakare — „jaunosios vaka
ras". Susirinko pamergiai ir pajauniai, padainavo, pašoko ir apie 11 vai. 
vakaro išsiskirstė. Sekmadienį po sutuoktuvių bažnyčioje užkurinė 
merga su jaunikiu ir visos vestuvės nuvažiavo pas svočią, kitan kaiman. 
Pas svočią valgė, gėrė, dainavo, šoko per visą naktį. Pirmadienį išva
žiavo į vyro tėvų pusę, tenai vestuvės buvo per visą pirmadienio naktį. 
Tik antradienį užkurinė su užkuriu ir visos vestuvės sugrįžo į savo na
mus, kur užbaigė vestuves.

Verutė sutiko su savo vyru. Vėliau ji liko našlė. Vyrui mirus, vienai 
senatvėje nelengva. Ji pasakoja: „Kai buvo vyras, gerai gyvanau, tadu 
visi gerba. O dabar, kai tik ožkų laikau, neba korvį, tai šidina: „Visos 
ulyčios žolį nusinaša." Mat, iš patvorių surenku žolį, kurių ožka magsta. 
Tai vėl kalba: „Gol ožkų melžia, unt stolo pastočius." Kai, viena neba- 
galadama išsiversti, jemu kitiem verpti, tai šoko: „Trijų valsčių dorbų 
susinaša."

Užkurys patėvis ir užkurinė Uršulė. Pasiliko viena našlė Uršulė, su 
ketvertu vaikų, pats mažiausias — pusantrų metų. Motina ilgai našlauti 
negalėjo, be vyriškio valako žemės neapdirbsi. Pasipiršo jai iš Zuntės 
kurpis Sperskis, ir jie vedė. O kaimo moterys ir ėmė dejuoti: „Tai, die
ve, užsiėmė užkurį, tai tiem vaikam tikras vargas." Uršulei užėmus 
užkurį, jos gyvenimas nepalengvėjo. Užkurys ūkininkauti nemėgo. Jis 
mieliau dirbdavo medžiokus ir juos turguje parduodavo, o gautus pini
gus pragerdavo. Vargas buvo našlei, kai girtas patėvis sugrįždavo į na
mus. Jis tuoj puldavo vaikus našlaičius mušti. Savo vaikų nesusilaukęs, 
pyko, kad, vaikam suaugus, reikės jam iš ūkio išeiti. Todėl vaikai, 
pamatę grįžtantį patėvį, kaip tik išmanydami slėpdavosi kas kur. Kartą 
vaikai pasislėpė po pečeliu. Girtas patėvis keikdamas badė juos su pa
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gaikščiu, visaip gąsdino, kad padegsiąs papečelį. Ilgai nelaukęs, pastvėrė 
pakulų kuokštą ir uždegė prie pečelio angos. Vaikai labai išsigando, nuo 
tada jau niekad po pečeliu nebesislėpdavo. Mažoji Onytė tiek išsigando, 
kad visą gyvenimą ankštos vietos saugodavosi, bijodama uždusti. Pase
nusi, eidama aštuoniasdešimtus metus, galvodama apie mirtį, ji saky
davo: ,,Aš mirti nebijau, bet kaip baisu vienai karstan gulti."

Vargo našlė užkurinė su savo netikusiu užkuriu, vargo ir josios 
vaikai. Dvylikos metų sūnelis Kaziukas eidavo akėti ir kitus vyriškus 
darbus dirbti, jam padėdavo jaunesnis broliukas. Mažoji Onytė, pabai
gusi šeštus metelius, jau ganė prie ustovo, o kada paūgėjo, padėdavo 
savo broliams vyriškus darbus nudirbti, nes abu buvo prie tinginio, gi 
vyresnioji sesuo šluba. Tad Onytė ir nakties jodavo. Našlė Uršulė ne
turėjo kada aimanuoti, tik paslapčia nubraukdavo ašarą. Yra sakoma: 
,,Varge kuo daugiau ašarų, tuo sveikatos daugiau: eini, trinki, dirbi..." 
Visa paguoda našlei buvo jos sena, per šimtą metų turinti anyta, bet 
kai toji pasimirė, tada pasiliko viena su savo vargais. Bet ne, ne viena. 
Ji pasakoja, kad kartą sekmadienį vakare miegojusi ant krosnies. Gry
čioje nieko nebuvo. Vaikai buvo išėję į vakarušką. Girdi — durys klep- 
telėjo. Kažkas įėjo į gryčią, atsisėdo užstalėn ir sunkiai atsiduso. „Uršul, 
Uršul, jautis golvų pogula!" — pašaukė balsas. Moteris išsigando, juk 
gryčioje nieko nėra, kas gi čia? Bet negaišdama ji nulipo nuo krosnies 
ir nuėjo į tvartą. Tikrai, jautis buvo pagulęs galvą. Jinai atkėlė jaučio 
galvą ir mąsto: „Tai mat, iš anapus vyras išgelbėjo namus iš nelaimės."

Uršulei mirus, užkurys turėjo iš namų išeiti, nes jiedu vaikų neturėjo. 
Ūkį ėmė valdyti vedęs vyresnysis sūnus Kazimieras. Užkurys Sperskis 
išėjęs apsigyveno Kupiškyje, pasistatė namelius ir, antrą kartą vedęs, 
susilaukė šeimos. Kai jis kartais nueidavo aplankyti ištekėjusios poduk
ros Onytės, tai josios maži vaikai jo bijojo kaip ugnies. Jam užgynė 
jų namus lankyti.

iŠ KAIMO Į MIESTELĮ

Paketurių kaimo valstietės Onytės gyvenimas buvo nelengvas. 
Ji augo prie patėvio, kuris namais nesirūpino. Kad ūkis visai nenu
smuktų, jai teko daugiausia dirbti ne tik moteriškus, bet ir vyriškus 
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darbus, nes broliai, būdami prie tinginio, nespėdavo. Onytei tebemer
gaujant, vedė vyresnysis brolis Kazimieras, antras brolis buvo jau mi
ręs. Marti pasitaikė nevalyva, pavydi, o kadangi ji buvo kilusi iš Ožkinių 
kaimo, kuris buvo aptartas raganių kaimu, tai visi Kazimierienę laikė 
ragana. Moterys jai nerodydavo nei savo naujagimių, nei veršiukų, 
ėriukų, bijodamos, kad „nenužiūrėtų". Sunkus buvo Onytės gyvenimas 
prie marčios. Kai jai būdavo labai graudu, pavakary išbėgdavo pakluo- 
nėn, atsisėsdavo ant pakriaušės, įremdavo žvilgsnį į tolius ir ramindavos. 
Pakalnės slėniu vingiuoja Lėvuo, už jo Duburio gojelis, iš ten sklinda 
lakštingalų suokimas, kiek dešiniau dunkso niūrus piliakalnis.

Onytė buvo meili, grakšti mergina. Viena jos amžininkė sako: ,,Po 
mišių laukdavome giedorių iš bažnyčios išeinant, kad galėtume pamatyti 
Onytę,— ji buvo labai graži."

Onytė susipažino su vaistinės tarnautoju Mykolu G., taip pat vals
tiečio sūnumi, už jo meilumą vadinamu Mykoliuku. Jis ją ilgai dabojo. 
Žinodamas jos sunkų prie marčios gyvenimą, kartais ją palepindavo. 
Kartą gavėnioj jai pašnibždom pasakęs: „Iš repeticijos grįžk pro vais
tinę, ten po akmenėliu paslėpiau tau silkę." Kitą kartą jis užkvietė ją 
papirtėn į karčiamą. Onytė, išsiprausus Kupiškio pirtyje, nuėjo į sutartą 
karčiamą, tenai jos laukė Mykoliukas. Tada Onytė išgėrė septynias stik
lines arbatos. Vėliau pati stebėjosi, sakydama: „Kaipgi tiek galėjau iš
gerti ir kaip mylimasis nepasibaisėjo tokia godžia mergina? O aš sėdžiu 
prie stalo, su skepetėle prakaitą nusišluostau ir vėl geriu."

Be Mykoliuko, Onytė turėjo dar vieną mylimąjį. Jis jai geriau pa
tiko negu Mykoliukas; anas buvo šviesaus veido, šitas juodbruvys. Ne
žinodama, katrą pasirinkti, kreipėsi patarimo į kleboną. Jis jai pusiau 
juokom pasakė: „Išsirinksi tu pati. Sv. Andriejus yra jaunimo globė
jas. Tos dienos išvakarėse visą dieną nieko nevalgyk ir negerk ir taip 
eik gulti. Katras iš tų dviejų sapne paduos gerti, tą rinkis per vyrą." 
Onytė taip ir padarė. Sv. Andriejaus išvakarėse visą dieną nieko ne
valgė. Vakare stipriai stipriai pagalvojo, katras iš dviejų paduos jai 
atsigerti, ir nuėjo gulti. Rytą pabudus tuoj prisiminė, kad naktį sap
navo Mykoliuką. Neilgai trukus ji sutiko už jo ištekėti. Tada jai suėjo 
24 metai.

Onytei ištekant, brolis Kazimieras turėjo duoti 300 rublių (sidabru) 
pasogos ir dalies, nes namuose ji daugiausia dirbo, bet jis pasogos jai 
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nedavė, sakydamas: ,,Neturiu iš ko." O marti sakė: „Onyt, tu mon ata- 
duok savo kraičius, tai mas tau vastuvas iškelsma. Tau jie nereikalingi 
miestelyje." Onytė nesutiko kraičių atiduoti. Ji susituokė su Mykoliuku 
be vestuvių ir savo namuose gyveno dar dvi savaites, kol prie vaistinės, 
buvo įrengtas jaunavedžiams kambarėlis. Išbaigusi savo kraičius austi, 
Onytė išsikėlė į miestelį gyventi. Marti taip jai ir neiškėlė vestuvių.

Labai buvo apmaudu Onytei be vestuvių, be pasogos iš namų išeiti. 
Brolis jai davė tik vieną karvę dalies. Iš namų ji pasiėmė kraičių skrynią, 
dvi vatines antklodes, kelis mergautinius sijonus, iš motinos gavo nuo
metą ir maistui spintą, žalsvai dažytą, su ištapytom gėlėm. Kada kaimo 
jaunimas sužinojo, kad Onytė iš namų išvyksta be vestuvių, visi subėgo 
į kiemą jos išlydėti. Vieni nešė kraičius ir krovė į vežimą, kiti ramino 
Onytę, duodami dovanėles ,,pradžiai gyvenimo". Onytė buvo namiškių 
labai nuskriausta, todėl, iš namų išeidama, broliui pasakė: „Tu mon 
dalios neatiduodi, tai nuo tau dievas ims ir mon duos."

Onytė, nutekėjusi į miestelį, pasidarė miestiška ponia. Aptiekorienė 
jai padovanojo juodą, mezginiais papuoštą kepurėlę, parišamą raiščiais. 
Ji ėmė vilkėti miestietiškai. Tačiau jaunystės draugų ji nepamiršo ir 
visą gyvenimą bendravo su kaimu. Gana dažnai ją kviesdavo kaiman 
į svočias, į kūmas. Tada ji prisikepdavo skanių pyragų, sukraudavo 
juos į tam tyčia nedidukę skrynią, užsirišdavo nuometą ir, lydima besi
šypsančio vyro ir džiaugsmingų vaikų, išvykdavo keliom dienom į kai
mo iškilmes. Onytė su jaunystės draugais buvo susikūmavus. Jie daž
nai lankydavo Onos ir Mykolo namus, čia pasakodami įvairius gyvenimo 
nuotykius ir jaunystės prisiminimus. Kartą kūmas iš Svydenių kaimo, 
bekalbėdamas su Onyte, prisiminė kažkokią jų abiejų išdaigą. Besijuok
damas ir vis kartodamas: „Kūma, kūma, e ge ge", taip smarkiai atsi
lošė su kėde į spintą, kad, išvertęs duris, aukštielninkas įvirto vidun. 
Tai buvo juoko, kol jį ištraukė!

GRYTELNINKO VEDYBOS

Onutės tėvai buvo grytelninkai, jie turėjo vieną dešimtinę žemės ir 
ant jos mažą grytelę. Kai paūgėjo, Onutė iš pradžių piemenavo, o vėliau, 
išėjo pas ūkininkus per mergą. Virbališkio kaime betarnaudama, susi
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pažino su vienu bernu, ir jie neilgai trukus susituokė. Tada Onytei ėjo 
dvidešimti, o Juozui (toks buvo bernioko vardas) dvidešimt ketvirti me
tai. Juozas buvo valakininko sūnus, bet jo tėvas buvo girtuoklis, tai 
dalį žemės jau buvo pragėręs ir tiek nusigyveno, kad vaikai išėjo pas 
svetimus tarnauti. Juozas vedęs iš tėvo nepragertos žemės gavo dešim
tinę, ten ir pasistatė trobelę. Onos brolis Dešrys buvo Virbališkio vals
čiaus raštininkas, tai jis pasiūlė švogeriui Juozui pašto arklius prižiūrėti 
ir būti vežėju. Anas sutiko. Tada valsčius laikė ketvertą arklių. Rei
kėjo pirkti arkliams pašarą, juos šerti, valyti,— šitai nebuvo sunkus dar
bas. Neretai, kai reikėdavo važiuoti, važiuodavo Ona, nes josios vyras 
eidavo kitur uždarbiauti. Taip abu sutardami ėmė kabintis į gyvenimą.

Onos brolis, valsčiaus raštininkas, gerai sutikdavo su aukštais pa
reigūnais: zemskiu, teisėju ir kitais, tad jie ir su boba važiuodavo iki 
kito pašto, kur persėsdavo į kitus arklius. Kartais Onai tekdavo naktį 
vienai grįžti; bijodavo viena, tačiau pagalvodavo: „Dievui nereik, o vel
nias negriebs",— ir nusiramindavo. Bet jau grįždama paleisdavo arklius 
taip greit, kad ratai žeme neberiedėdavo. Kai žmonės išgirsdavo — ratai 
trinkt, trinkt,— tai sakydavo: „Tai jau Kukulienė Ona važiuoja."

Neilgai teko Kukulienei su vyru gyventi. Jis susirgo ir mirė, palikęs 
ją našle su septynetu vaikų. Septintasis vos metų buvo. Rauda Kuku
lienė, netekusi vyro, o kaimynės ją maldo: „Neraudok, Kukulien, gy
vensi." Pati našlė galvoja: „O tai beprotės, kaipgi aš gyvensiu." Tačiau 
užaugino penkis vaikus, apvesdino, išleido už vyrų, o dabar švariai ir 
sočiai gyvena pas dukterį ir žentą. Jų nameliai gražūs, palangėmis žydi 
malvos. Pati Kukulienė trumpą savo gyvenimo istoriją baigia tais žo
džiais: „Na tai kas, kad reikia ančiukus ganyti. Be darbo negi būsi."



VESTUVINIAI PAPROČIAI





PIRŠLYBOS

„Seniau mylimų nebuvo",— sako senieji žmonės. Mergina retai kada 
tekėdavo už patinkamo bernelio, nes tėvai vaikus apvesdindavo, žiūrė
dami savo ūkio reikalų, kad nereiktų „draskyti valako". Žemę paveldė
davo vyresnysis sūnus; jis kitiems vaikams turėdavo išmokėti dalį. Pa
vyzdžiui: jei tėvai turi du sūnus ir dvi dukteris, tai, kad vyresnysis sū
nus galėtų vesti, reikia išleisti abi dukteris, duodant iki penkių šimtų 
rublių (sidabru) pasogos, ir išmokėti jaunesniam sūnui jo dalį arba nu
pirkti jam žemės. Todėl pinigai buvo svarbiausia pasogos dalis, nes tas, 
kuris vesdavo, irgi turėdavo savo seserims ir broliams išmokėti jų dalį. 
Tad vedant reikėjo apsidairyti, kuri mergina turtinga, su gera pasoga, 
kad, savuosius išleidžiant, neįsiskolintum, nenualintum savo ūkio. Ūki
ninkai, kurie turėjo vedybinio amžiaus vaikų, kreipdavosi į kurį savo 
draugą, turintį plačių pažinčių, kad patartų ir reikalui esant papiršliautų 
jo dukterims ar sūnui. Toks asmuo yra vadinamas piršliu. Jis pataria 
jaunikiui, kurią merginą geriau vesti, kur daugiau pasogos gaus.

Sutarę jaunikis ir piršlys paima gėrimų ir važiuoja į numatytą kiemą 
piršlėmis. Žiema — pats parankiausias piršliavimo laikas, nes ūkyje 
darbų apmažėja.

Piršliai, į kiemą įvažiavę, tuoj nesisuko, ko atvažiavę, bet skelbiasi 
esą paklydę arba užvažiavę sušilti. Dažniausiai, netikėtai atvažiavę, nori 
ištirti, kaip namuose tvarkomasi, ar valyva mergina.
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ж * »

Piršliai įvažiavo į kiemą. Jaunikis, į gryčią įėjęs, pamatė daug vora
tinklių ir sako:

— O, kokie čia dalingi namai, kiek voratinklių.
Mergina, norėdama pasigirti, atsiliepia:
—• Dar čia ne taip daug, pamatytum, kiek stoncijoje.
Piršliai apsigrįžę išvažiavo iš kiemo ieškoti valyvos šeimininkės.

* *

Piršliai, išlipę iš važelio, įėjo į gryčią ir sako:
— Mūsų arklys apsirgo. Gal rastųs pas jus duoninės tešlos, pridžiū

vusios apie alkūnės?
— Yra, yra! — atsiliepė mergina. — Anoj nedėlioj duoną minkiau, 

tai dar yra, tuoj prigrandysiu.
Piršliai nebelaukė ir išvažiavo iš kiemo.

PIRŠLIUS PRIIMA

Piršliai, tėvų pakviesti vidun, si>da, pasikalba. Kada paaiškėja, kad 
galima kalbėti apie reikalą, tada pltšlys iš kišenės ištraukia butelį gė
rimo ir pastato ant stalo. Seniau piršliai nusiveždavo „Ladynos" butelį — 
gėrimas saldus, su citrinos kvapu, cukrus butelyje tarytum ledas mainė
si,— arba ,,Žvirynos" (irgi gardus, jo butelys būdavo kaip žvyru aplipin- 
tas). Priimti piršliai, besikalbėdami apie reikalą, geria ir vaišinasi, nes 
šeimininkė ant stalo padeda sūrį, sviestą, papiausto skilandžio. (Sūris yra 
tradicinis valgis per piršlybas. Kai jaunikis labai ilgai renkasi sau žmoną, 
tai sakoma: „Vos devintam sūry apsiženijo"— vadinasi, piršosi devy
niuose kiemuose, kur buvo vaišinamas tam tyčia praplautu sūriu.) Kai 
piršliai priimti ir pasodinti užstalėn, tada prie stalo ateina mergina, kuri 
kartu su piršliais ir tėvais išgeria kokį stikliuką gėrimo ir susipažįsta 
su jaunikiu. Žmonės sako: „Kai jaunikis žiūri į paną, tai jis savo meilę 
reiškia, o jei į piršlį ir dar savo kišenes čiupinėja, tai galvoja apie pa- 
sogą." Tada ir piršlys ima kalbėti apie pasogą. Kraičių neminėdavo, nes 
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pasoga pinigais buvo svarbiausia. Žmonės sako: ,,Merga nors vyžoj ve
žama bus, viškum prasta merga, ir negraži, ir neprotinga, bet jeigu pa- 
sogos yra — tai išeis už vyro."

Smilgių kaimo Merkienė pasakoja, kad kai ji 1906 metais tekėjo už 
to paties kaimo jaunikio, tai piršlėmis atėjo jo tėvas, piršlio nekvietė. 
Jis atėjęs pastatė ant stalo butelį ir sako: „Nu, kaimynai, mono sūnus 
nori tavo Anėliutį žėnytis." Tada motina padėjo ant stalo sūrį, sviesto, 
papiaustė skilandžio. Greit sutarė. Jaunojo tėvas prašė dviejų šimtų 
rublių pinigais, vieno arklio pakinkyto (tada geras arklys kainavo 50— 
120 rublių), keturių galvijų (karvė kainavo apie 22 rublius). Tėvas su
tiko duoti dvi karves, jautį ir pažadėjo telyčią. Kai vestuvės pasibaigė, 
tai ir pasogą atidavė. Tėvai negailėjo, nors ir nebuvo žadėta, davė avį. 
Pinigų paskolinti negavo, o kadangi jaunikis buvo vienatūris, dalies 
niekam nereikėjo duoti, tai susitarė taip: jis trejus metus dirbs jaunosios 
tėvo septynias dešimtines žemės ir atsidirbs sau pasogą. Už žemę mokes
čius mokės jaunosios tėvas, nes juk žemė jo tebelieka. Jaunosios tėvas 
po septynerių metų atvedė savo dukteriai veršiuką — karvytę, sakyda
mas: „Aš tau žadėjau do telyčiotį, tai jimk miltams pinigų ir telyčiotį 
prisiaugink. Kai aš tau ketinau, mas neprisiauklajom, tu pati prisiauk- 
lak." Per dvejus metus iš veršiuko užaugo telyčia.

PIRŠLIAMS ATSAKO

Piršliai, išgėrę su tėvais gėrimą, kartais nesutikdavo dėl pasogos, 
tada tėvas užmokėdavo už išgertus gėrimus 10—15 rublių. Bet dažniau
siai tėvai piršliams atsakydavo vėliau. Susitikdavo miestelyje, sueidavo 
karčiamon ir prie buteliuko atsakydavo: „Tiek pasogos negalim duoti." 
Piršliam atsakę, čia pat sumoka už piršlybų metu išgertus gėrimus.

Kartą piršlys su margu arkliu atvažiavo tėvams pranešti, kad ves
tuvės susirikdė, t.y. iširo. Tėvas labai perpyko. Jis buvo sutaręs duk
terį išleisti ir sūnų apvesdinti, o kai pamatė piršlį pajuokai su margu 
arkliu pas jį atvažiavusį, perpykęs šaukė: „Durniau, durniau, dur
niau. . . Dvejas vestuves suardysi, šimtą rublių sumokėsi, o ne — į teis
mą!" 1908 metais Smilgių kaimo Petrulis dėl to net teisėsi.
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SENOVINE PIRŠLYBŲ DAINA

Ein sesutė per kiemą, 
Ein sesutė per kiemą, 
Žiburėlį nešdama, 
Žiburėlį nešdama.

Žiburėlį nešdama, 
Žiburėlį nešdama, 
Tėtušėlį keldama, 
Tėtušėlį keldama.

Kelkis, mielas tėveli, 
Kelkis, mielas tėveli, 
Privažiavo svetelių, 
Privažiavo svetelių.

Ar tu jiems atsakyk, 
Ar tu jiems prisakyk, 
Ar man jauną pažadėk, 
Ar man jauną pažadėk.

Nei aš jiems prisakau, 
Nei aš jiems atsakau, 
Nei tav' jauną žadėsiu, 
Nei tav' jauną žadėsiu.

Mažos mano dukrelės, 
Mažos mano dukrelės, 
Dar mažesnės dalelės, 
Dar mažesnės dalelės.

Nei verpėja, nei audėja, 
Nei verpėja, nei audėja, 
Nei šienelio grėbėja, 
Nei šienelio grėbėja.

Man nereikia verpėjos, 
Man nereikia audėjos, 
Nei šienelio grėbėjos, 
Nei šienelio grėbėjos.

Man tik reikia mergelės, 
Man tik reikia mergelės, 
Tik dėl savęs draugelės, 
Tik dėl savęs draugelės.

PRIETARAI PIRŠLIŲ LAUKIANT

Per Naujus Metus kaime visi būdavo susirūpinę, ar bus per mėsie- 
dą jų kaime vestuvės, mat, tada tektų visiems pasilinksminti, todėl sek
davo šiuos ženklus:

Jeigu Naujųjų Metų dieną per kaimą kas pravažiuodavo su marga 
kumele, tame kaime per mėsiedą vestuvių nebus.
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Jei per Naujus Metus kas atvažiuoja su marga kumele iš rytų pu
sės, tai sakoma: „Vestuves atoveža", o jei iš vakarų — tai reiškia, kad 
per mėsiedą šitame kaime vestuvių nebus.

Piršliai ilgai prie vartų trepsės, o kai kada ir atgal sugrįš, neužva
žiavę į kiemą, jei mergina per naktį palieka stalą apkrautą. Dar sako
ma: ,,Piršliai už durų kojas nušals." Ypač po vakarienės mergina tuoj 
stalą nukrausto.

Piršliai ilgai už durų trepsės, jei mergina pusiau šlavimo numeta 
šluotą ir imasi kito darbo arba dairosi. Dar sakoma: ,,Piršliai ilgai de
rėsis/'

Ties kuriuo kiemu pavasarį gervės skrisdamos suka ratą, tame kieme 
bus vestuvės. Pamačius gerves sukant ratą, tuoj reikia apversti akmenį, 
tada vestuvės neiširs.

Jeigu mergina per mėsiedą nesusilaukia piršlių, tada ji peleni j oje, 
bažnyčioje melsdamasi, žemę pabučiuoją per prijuostę, nepagarbiai, sa
kydama: „Kaip tu mon, dieve, taip aš tau, dieve."

Jei kalėdų dieną iš pat ryto atsilanko viešnia, tai tų namų mergina 
tais metais nebeištekės. Užtat pirmą kalėdų dieną moterys neskuba į 
svečius.

Jeigu mergina pavasarį pirmą kartą pamato du starkus — porelę, tada 
ji tais metais ištekės.

Ties kuriuo kiemu pavasarį žąsys skrisdamos pasiskirsto, tame kie
me sutartos vestuvės iširs.

Tuoj piršlius pristatė. Viena mergina nusipirko šv. Andriejaus sta
tulėlę ir melsdavosi šventajam, kad gautų gerą vyrą. Ji meldėsi kele
rius metus, bet niekas nepasipiršo. Kartą jai pritrūko kantrybės, ji čiupo 
vytinę ir apšmaikštavo šventojo statulėlę. Belupdama šventąjį, tik žvilgt 
pro langą — piršliai į kiemą įvažiavo. Ji tuoj statulėlę pastatė į vietą, 
sakydama: „Kai meldžiaus, tai nieko nemočijo, o kai su vytini apilupiau, 
toj piršlius pristota."

PIRŠLIUS APGAUNA

Būdavo atsitikimų, kad, piršliams atvažiavus, už stalo sodindavo ne 
vyresniąją dukterį, kuri buvo negraži, o jaunesniąją, gražesnę, o į bažny
čią, tuoktis, važiuodavo vyresnioji. Jaunoji rauda namie, rauda baž-

327



nyčioje, tai jaunasis ir nepastebi apgaulės. Bet kai po sutuoktuvių su
grįždavo į namus ir jaunikis pamatydavo, kad yra apgautas, su ap
maudu sakydavo: ,,Tos mon nereikia, aš jos į namus nesivešiu.” Tada 
tėvai tuoj iš kojinės krapšto sidabrinius ir duoda daugiau pasogos. Kai 
jau daugiau pinigų duoda, tai ir žmona būna gera.

„Čia ne to." Papušku vyresnioji duktė buvo negraži: išvėpusiom lū
pom, akys lopšiuos (artiregė). Būdavo, kai tik piršliai pasižiūri, kokia 
ji,— tuoj pro duris. Kartą motina su piršliais pasodino antrąją dukterį, 
tada greit sutarė. Vestuvių dieną prie altoriaus eina ta vyresnioji, ne
graži duktė. Jaunoji bažnyčioje, burną skarele pridengusi, kad gi rau
da, kad gi rauda. Piršlys pamatė — jaunoji ne ta, ir sako svočiai:

— Kas gi bus, čia ne to.
Svočia jam sako:
— Tylak, juk tu girtas.
Taip jaunąjį Stančiką ir pavinčiavojo su kita, su ta negražiąja. Ta

čiau jiedu gyveno gerai. Ji buvo tokia meili, tik jau didelio miego. 
Tai vyras, būdavo, prie vaikų keldavos, o ne — tai moterį pasamdydavo.

Kaime dar ir dabar apie tai paniūkia: „Kaip Stančikas žmonų va
da! Kaip apgovo berniokų!”

ŽIEDAI

Antroje XIX a. pusėje Kupiškio apylinkės valstiečiai auksinių daik
tų mažai teturėjo, tačiau auksinį žiedą mėgo nešioti. Tai ir mūsų seno
vinėse dainose apdainuojama. Auksinį brangų žiedą su akute tėvai nu
pirkdavo savo mergautinei dukteriai, arba motina atiduodavo jai savo 
mergautinį, sakydama: „Aš sana, mon jau nebareikia žiedo.”

Vyresnysis sūnus, gaudamas iš tėvo savo reikalams pinigų, pats sau 
nusipirkdavo žiedą, o taip pat nupirkdavo seseriai, neretai ir mylimai 
mergelei. Jeigu bernelis dovanoja mergelei žiedą, tai reiškia, kad tą 
mergelę mano vesti, o jei mergelė berneliui duoda žiedą — tai pasižada 
už jo tekėti. Sitai pažymi ir liaudies daina:
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Sau pasidrųsinįs ir prisiartinįs, 
Jėmiau už runkėlas, sveikinau panalį. 
Duok mon nuo rankos žiedelį 
Ir pažadėk aiti už mani.

Kai šalta rasala no medžių nukrito, 
Si graži panala nebajo už kito, 
Dova žiedelį no rankos, 
Kad nebaješkočia sau kitos.

Jei pažadus sulaužo, tai žiedus abu grąžina.
Jaunimas mūvėjo auksinius ir sidabrinius žiedus su įvairių spalvų 

akutėmis, tačiau mėgiamiausi žiedai buvo tokie, kur vietoj akutės bū
davo to paties aukso širdelė, spyna, gėlė,— tai vis ištikimybės, nekal
tumo emblemos. Tos rūšies žiedus kaimo jaunimas gaudavo iš savo 
brolių ir giminių, gyvenančių Amerikoje. Iš ten gaudavo ir laikrodėlius 
su grandinėlėmis,— jais labai didžiavosi.

Samdinei mergaitei berniokas žiedo neduodavo: tai būtų jos įžeidi
mas, nes ji pati žino, kad ūkininkaitis niekad samdinės neves. Kartais 
vakaruškoje koks berniokas mėgindavo iš samdinės žiedą atimti, būda
vo, kalba su bernais: ,,Reikia Barborytai žiedas atimti, žiūrasma, kų ji 
sakys." Tada samdinė supyksta ir, traukdama ranką, pasako: ,,Tu mon 
ne barnas, o aš tau ne marga, atiduok žiedą." Ir berniokas žiedą grą
žina, nes tėvai tokį sūnų bartų, kam samdinę mergelę išjuokia ir kam 
su ja prasideda. Šiaip žiedas laikomas puošmena, jo kasdien prie darbo 
nenešioja, laiko skrynios prieskrinkėlyje arba kitoje saugioje vietoje.

Kai kurios labai ,,puikaunos" mergaitės, užsimovusios ant rankos bent 
du žiedus, visaip stengdavosi, kad kiti matytų. Tokia mergaitė nebuvo 
laikoma pagarboje, apie tokią liaudies daina kalba:

Par miestelį aidama, runkelį modama, 
Kad matytų berneliai, kad žiba žiedeliai.

Berneliai priaidami, karčiamon vasdami, 
Kai niekas nemoto, butelį pastoto.
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O kad nematytų, pastoto ir kitų, 
Nugirdą panalį, kai rūtų sakelį.

Ar do tau negana, tu mono aguona, 
Ar do gi negana, tu, pikta rogana.

SENOVINES KUPIŠKĖNŲ VESTUVES

Seniau kupiškėnuos, kaip ir kitose Lietuvos vietose, vestuvės būda
vo labai iškilmingos, neretai trukdavo visą savaitę. Tai būdavo didelis 
įvykis visam kaimui ir didelė pramoga ne tik jaunimui, bet ir senimui, 
ir vaikams. Todėl visi, kaip tik išmanydami, stengdavosi paįvairinti, pra
turtinti tradicinius vestuvinius papročius. Kaimas akylai sekdavo, į kurį 
kiemą piršliai atvažiavo, tuoj sužinodavo, ar sutarė, ar kels vestuves. 
Kai jau eidavo užsakai, tada kiekvienas kiemas stengdavosi kuo nors 
prisidėti, kad jų kaimo vestuvės praeitų kuo iškilmingiau, prašmatniau, 
ne taip kaip kitur. Vieni galvodavo, ką kvies į vestuves, kiti — kaip 
papuošti pajaunių žirgus, dar kiti — kaip vestuvinį „sodą" išrėdyti, kaip 
pastatyti iškilmingus vartus. Galvosūkio buvo visiems tiek ir tiek.

MERGVAKARIS

Šeštadienio vakare prieš vestuves jaunosios pamergės ir šitos šalies 
pajauniai, būdavo, susirenka apie aštuntą valandą vakaro pas jaunąją 
ir pabūna iki kokios dvyliktos valandos. Be jaunimo, čia būna svočia, 
jei ji yra labai artima giminė — tetulė, ateina kaimynai. Jeigu jauna
sai yra iš to paties arba artimo kaimo, tai ir jis ateina. Visi tariasi, 
kada į bažnyčią važiuos, kaip apsitaisys. Pamergės dainuoja mergau
tines dainas, rūpinasi pralinksminti liūdinčią jaunąją:

Augo bernelis sarbinti, 
Ketino mani pa j imti, 
Oi liūlia liūlia, oi liūlia, 
Ketino mani pajimti.

Pakol tu mani pa j imsi, 
Juodus takėlius praminsi, 
Oi liūlia liūlia, oi liūlia, 
Juodus takėlius praminsi.
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Motula mono sanoj i, 
O kų mon skirsi dalalas? 
Oi liūlia liūlia, oi liūlia, 
O kų mon skirsi dalalas?

Broliukai mono jaunasai, 
O kų mon skirsi dalalas? 
Oi liūlia liūlia, oi liūlia, 
O kų mon skirsi dalalas?

Sunkiai skrynalį keliamų 
Plonų drobelių rėžiamų, 
Oi liūlia liūlia, oi liūlia, 
Plonų drobelių rėžiamų.

Porą žirgelių žvingiamų, 
Karapačkėlų riedamų, 
Oi liūlia liūlia, oi liūlia, 
Karapačkėlų riedamų.

Tėveli mono sanasai, 
O kų mon skirsi dalalas? 
Oi liūlia liūlia, oi liūlia, 
O kų mon skirsi dalalas?

Porą jautelių ariamų, 
Tiesių vagėlį voromų, 
Oi liūlia liūlia, oi liūlia, 
Tiesių vagėlį voromų.

Sasuta mono jaunoji, 
O kų mon skirsi dalalas? 
Oi liūlia liūlia, oi liūlia, 
O kų man skirsi dalalas?

Rūtų kvietkėlį skinamų 
Ir vainikėlį pinamų, 
Oi liūlia liūlia, oi liūlia, 
Ir vainikėlį pinamų.

Muzikantai protarpiais pagroja kokį šokį, jaunimas bent kiek pašo
ka, tik neilgai, nes jaunajai reikia pailsėti.

Vestuvių muzikantai mažiausiai būdavo trys: armonika, klarnetas, 
smuikas. Muzikantai buvo kviečiami dviem trim dienom, kiekvienam su
mokėdavo po rublį (sidabru) į dieną. Be to, muzikantai gaudavo iš sve
čių vieną kitą pinigėlį. Mat, kai tik svečių pulkas į kiemą įvažiuodavo, 
tuoj muzikantai grodami išeidavo pasitikti,— tada vienas garbingesnių 
svečių „išmesdavo" kokią griviną. Taip pat muzikantui smuikininkui į 
ranką įbrukdavo pinigą, užsakydami šokį,— jis būdavo orkestro vado
vas. Muzikantus pailsėti pasikviesdavo vienas iš kaimynų, o vasarą pa
guldydavo klėtyje, kur patogiau. Muzikantais labai rūpindavosi, kad jie 
būtų gerai vaišinami ir pailsėtų, nes be muzikos nėra linksmumo.
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VESTUVIŲ SEKMADIENIS

Sekmadienio rytą jaunosios pusėje visi keliasi anksti: ruošiamasi 
jaunikį sutikti. Seimininkės dengia stalą. Pamergės nusiveda jaunąją 
į kamarytę, aptaiso ją vestuviniais rūbais, pina rūtų vainiką. Vyresnis 
pamergys, pasodinusi jaunąją ant apverstos rėčkos, kurioje skalbiamas 
žlugtas, šukuoja jai galvą. Plaukus supina į kasas, sudėlioja ant galvos. 
Vainikas jau nupintas. Jaunoji prašo savo motiną uždėti jai ant galvos 
rūtų vainiką: „Motinyta mono, gimdytoja mono, uždėk mon vainikų. . ." 
Ji rauda, o pamergės ją ramina, dainuodamos tam momentui skirtas 
dainas.

Tuo metu tėvai iš savo namų išleidžia jaunikį pas jaunąją. Tėvai 
palaimina sūnų ir palydi jį iki priebučio. Jaunikis su savo šalies pa
jauniais susėda į vežimus, ir visi išvažiuoja iš kiemo. Pirmas važiuoja 
jaunikis su didžiuoju pajauniu, paskui palyda.

Jaunosios šalyje paaugliai vaikai saugo, kada pamatys atvažiuojan
čius jaunikį su savo šalies pajauniais. Kai tik pamato, tuoj bėga, šauk
dami: „Atvažiuoja, atvažiuoja!" Muzikantai jaunikį pasitinka maršu. 
Saviškiai jaunikį ir jo palydą sutinka ir kviečia vidun.

Didysai arba užgėrų rytas yra tas vestuvių momentas, kada jaunieji 
pasikeičia rūtų vainikėliais. Tam reikalui nupinami nedideli 5 cm skers
mens vainikėliai: jaunajai nupina vyresnysis pamergys ir prisega prie 
kasų, jaunajam nupina jo tėvų namuos ir prisega prie švarko atlapo.

Grojant muzikai, bažnytinė svočia jaunąją iš seklyčios veda prie 
stalo, kur jos laukia jaunikis su pajauniais. Kartais jaunąją prie stalo 
įveda piršlys. Kavoliūnienė E., 84 metų amžiaus, iš Karaliūniškių vien
kiemio, pasakoja, kad per vestuves prie stalo ją vedė piršlys. Piršlys 
paėmė jaunąją už rankos, o ji, ranką paduodama, jam į delną įdėjo 
dovanų pirštines ženklan, kad ne plika ranka eina ji į naująjį gyvenimą. 
Be to, kad jos gyvenimas būtų turtingas, ją iš seklyčios į gryčią vedė 
baltos drobės taku: tam buvo išklotas visas rietimas, bent keturiolika 
aršinų drobės. Šituo taku paskui jaunąją ėjo pamergės.

Tada visus sodina užstalėn. Jaunąją sodina krikštasuolin, greta jos 
sėdasi jaunikis. Iš kito jaunosios šono, ant didžiojo suolo, palei sieną 
susėda vyresnysis pamergys ir kitos pamergės. Priešais, ant pristatomo 
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suolo, vadinamo zaslano, atsisėda didysai pajaunys (mitulys) ir greta jo 
iš eilės visi pajauniai. Prie jaunikio ant didžiojo suolo sėdi bažnytinė 
svočia, kuri jaunuosius lydi į bažnyčią, ir svočia gaubėja, kuri jaunuo
sius vėliau lydės į vyro šalį. Toliau susėda kiti svečiai.

Užgėrų ryto ceremonialą pradeda didysis pajaunys. Jis pastato ant 
stalo butelį gėrimo ir, pripylęs stikliuką, užgeria vyresnįjį pamergį, 
sakydamas: ,,Sveika",— vadinasi, „sveikotų duoda”. Išgėręs stikliuką 
vėl pripila ir paduoda vyresniajam pamergiui kartu su lėkštute, ant 
kurios padėtas jaunojo rūtų vainikėlis. Paduodamas pusiau dainuoja:

Sveikas gyvas, pamergy, 
Tavo rūtų vainikėlis 
Par laukus naštas, 
Vėjo papūstas, 
Šalnos pakųstas.

Tada vyresnis pamergys iš lėkštelės paima jaunojo vainikėlį, padeda 
ant stalo; ant tos lėkštės padėjusi jaunosios vainikėlį, užgeria didįjį 
pajaunį ir, stumdama lėkštę su vainikėliu, atsako:

Sveikas gyvas, dievery, 
Tau aš pasakau: 
Mono rūtų vainikėlis 
N i par laukus naštas, 
Ni vėjo papūstas, 
Ni šalnos pakųstas.

Didysis pajaunys paima jaunosios vainikėlį ir prisega jaunajam prie 
švarko atlapo, o vyresnis pamergys jaunojo vainikėlį prisega jaunajai 
prie kasų. Tada didysis pajaunys ant tos lėkštės padeda duonos kumpe- 
liuką kauburėliu į viršų, kuriame iš anksto prismaigsto sidabrinių pini
gėlių iki rublio vertės, ir pastumia vyresniajam pamergiui, sakydamas: 
,,Prašau.” Vyresnis pamergys tą kumpeliuką pasideda ant kelių, kur yra 
patiesta nosinėlė, ir, iš jo išgnaibiusi pinigus, juos suriša į mazgelį ir 
užsikiša už diržo prie suknios, o duonos kumpeliuką padeda ant lėkštės, 
uždengia baltom pirštinėm su margais riešeliais ir pastumia didžiajam 
pajauniui, sakydama: „Ačiū už dovanas.”
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Tuo baigiamas „užgėrų rytas'1 ir ruošiamasi į bažnyčią.
„Užgėrų ryto" ceremonialas reikalauja gana didelio sumanumo ir 

nuovokos iš abiejų pusių, ypač, kad rūtų vainikėlis ne visur vienodai 
užgeriamas. Žemiau pateikiu kelis jo užgėrimo variantus.

Užgėrų rytas 1904 m. Kuosenų kaime, Jonušio kieme, vyko greites
niu tempu. Čia did. pajaunys, užgėręs vyr. pamergį, stikliuką su gėrimu 
pastatė ant lėkštutės, kurioje storai buvo pripilta druskos, ir, jaunojo 
vainikėlį uždėjęs viršum stikliuko, viską pastūmė vyr. pamergiui. Vyr. 
pamergys jaunojo vainikėlį nukėlė, padėjo ant stalo ir užgėrė did. pa
jaunį, tada su šakute iškapstė iš druskos pinigus ir, ant tos lėkštutės pa
dėjusi dailiai sulankstytą nosinę, atlenkė vieną ragelį, ten padėjo jau
nosios vainikėlį ir pasiundė did. pajauniui.

Vyresnis pamergys dažniausiai dovanoja pirštines; nosinaitę dova
noja tik tada, jei ją pakviečia būti vyresniuoju pamergių čia pat vestu
vėse. Būna taip, kad vyr. pamergys iš did. pajaunio gauna mažai pinigų, 
tada ji, susirinkusi pinigus, lėkštutės su savo dovana nebesiunčia, ir visi 
juokiasi: „Visų pinigų nesurinko." Tačiau kartais did. pajaunys į duonos 
kumpeliuką paslėpdavo auksinį pinigą. Sitai būdavo labai didelė dovana, 
ir apie tokį pajaunį ilgai kalbėdavo. Sidabrinio rublio neslėpdavo—per 
didelis pinigas.

Jaunųjų vainikėlius užgerdavo ne tik pirktiniais gėrimais, bet nere
tai ir alumi. Kartą did. pajaunys, užgėręs vyr. pamergį, įpylė stiklinėn 
alaus, į tą stiklinę sumetė dovanojamus pinigus ir stiklinę, apvertęs ant 
lėkštutės, padavė vyr. pamergiui. Vyr. pamergys ant skubos neatsigodė, 
kas daryti, pakėlė stiklinę ir išlaistė alų, tačiau iš lėkštutės pinigus su
sirinko.

Jaunieji vyksta į bažnyčią. Po „užgėrų ryto" ceremonijų visi išeida
vo iš užstalės ir ruošdavosi į kelionę, kad nepasivėlintų mišių — mat, jau
nuosius sutuokdavo per sumą. Sitai buvo tinkamiausias ir garbingiau
sias laikas. Nors labai skubama, tačiau neužmirštama atlikti, kas būtina, 
kad jaunųjų gyvenimas būtų laimingas.

Kad jaunųjų gyvenimas būtų tvirtas, svočia ar tetulytė į mazgelį įriša 
truputį duonos ir žiupsnelį druskos ir liepia jaunajai tą mazgelį užsikišti 
užantin. Duona ir druska — stiprybės ir tvirto gyvenimo ženklas.

Keliantis iš užstalės, motina liepia pamergėm jaunąją apvesti aplink 
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stalą. Jaunąją bevedant, kai kurios pamergės čiupteli už staltiesės. Kelios 
pamergės palies staltiesę, tiek būsią vaikų.

Kad jaunoji vėliau, nėštumo metu, būtų „nežymi", nestora, vykstant 
į bažnyčią, jai į kojinę įberiama sausų apynių spurgelių.

Kad jaunieji gyventų turtingai, į nuotakos rūbą, jai nežinant, įsiuva
mas auksinis pinigas. Kartais vyresnis pamergys auksinį pinigą įmeta 
į jaunosios kojinę; jis atsiduria po pado įlinkimu.

Jaunavedžiai tuokdamiesi iš anksto turi išsigydyti nuo vočių ar niežų, 
nes jeigu „užvinčiavos" sergantį, tada jau visą gyvenimą niežų nebe
pagydysi.

Kada tėvai jaunuosius palaimina, jiems važiuojant tuoktis, visi turi 
vėl susėsti užstalėn, tada jų gyvenimas bus iaimingas.

Tėvai jaunuosius palaimina, jaunieji priklaupdami bučiuoja tėvams 
į ranką. Jaunoji graudžiai verkia. Yra sakoma: „Jei prieš šliūbą neišme
si ašarėlės, tai gyvenime šimtą kartų išraudosi." Visi jaunuosius išlydi 
į kiemą. Jaunasis su didžiuoju pajauniu važiuoja pirmas, antrame veži
me važiuoja jaunoji su svočia. Kad jaunosios raganos nepakerėtų, jos abi 
apsigaubia marška: tada raganos nebežino, kuri iš tų dviejų yra jau
noji. Pamergės važiuodavo su pajauniais, savo broliais, savo vežimu ir 
arkliais. Kuris pajaunys savo sesers neturi, jis kviečia svetimą mergai
tę— pamergę su juo važiuoti. Jaunuosius ir vestuvininkus iš namų išly
di su muzika — groja maršą. Muzikantai tol groja, kol visi susėda į ve
žimus ir paskutinis vežimas iš kiemo išvažiuoja.

Namuose pasilikusios moterys karia piršlį melagį.
Muzikantai, jeigu jiems atskirai apmokėdavo, važiuodavo į miestelį 

su vestuvininkais. Kupiškyje vestuvininkai apsistodavo „špitolėje" prie 
bažnyčios. Čia vestuvininkai apsitvarkydavo, pamergės ant galvų užsi
dėdavo vestuvinius kalpokus — karūną su gėlėmis, ir visi būriu eidavo 
į bažnyčią: jaunoji su svočia — pamergių būryje, jaunikis su didžiuoju 
pajauniu — pajaunių būryje. Muzikantai vestuvininkus palydėdavo iki 
šventoriaus, grodami „liūdesio maršą". Po sutuoktuvių prie šventoriaus 
muzikantai sutikdavo jaunuosius, grodami „linksmąjį maršą" ir palydė
davo iki „špitolės". Iki 1900 metų kupiškėnuos jaunoji su jaunikiu iš 
bažnyčios išeidavo kartu, paskui juos visu pulku svočia, pamergiai ir 
pajauniai. Pradedant 1905 metais, pajauniai prieš einant į bažnyčią pa- 
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siskirdavo sau pamergę, su ja poroje eidavo į bažnyčią ir per visas 
vestuves su ja drauge būdavo, ją šokindavo daugiau negu kitas viešnias 
ir vaišindavo saldainiais.

Sutuoktuvių prietarai

Jeigu jaunajai į bažnyčią įeinant kas įsitveria jos rūbo, tada jos gy
venimas bus nelaimingas. Šitaip padaro iš keršto ar pavydo jaunikio 
nuskriaustoji.

Einant prie altoriaus, jaunoji atsiriša raikštį, tada lengviau gimdys.

Jauniesiems einant prie altoriaus, svočia prie staliuko patiesia drobės 
stuomenį, kad jų gyvenimas būtų turtingas. Tas stuomuo paliekamas 
bažnyčiai.

Kuris iš jaunųjų prie altoriaus einant pirmas atsistoja ant patiesto 
drobės stuomens ar ant kilimėlio, šito namuose bus valia, šitas namus 
valdys.

Jeigu kunigui rišant rankas ir jauniesiems klaupiantis jaunasis pri
mygs jaunosios rūbo skverną arba ant kojos užmins, tada gyvenime bus 
jo valia, o jei jaunoji užmins, tada ji namus valdys.

Jeigu jungtuvių apeigų metu altoriuje žvakės dega skaisčiai — jau
nųjų gyvenimas bus laimingas. Jeigu žvakės jaunosios ar jaunojo pu
sėje mirkčioja arba prigesusios, tai šitam gyvenimas bus nelengvas.

Jaunoji, po jungtuvių namo sugrįžusi, prie gryčios slenksčio sten
giasi jaunikiui ant kojos užminti, tada namuose bus jos viršus.

Tuokdamasi su nemylimu vyru, jaunoji gana prisiverkdavo bažny
čioje. Pašalietės moterys grūsdavosi ten prie grotelių pažiūrėti, ,,ar jau
noji verkia": tai geras ženklas. Ne kartą zakristijonas, darydamas taką, 
jas stumdamas, sakydavo: „Moterys, juk jūs motat, kaip jum dova šliū- 
bų, tai ko čia grūdatas."

Jaunieji sugrįžta iš bažnyčios. Jauniesiems iš bažnyčios sugrįžus, 
juos kieme pasitikdavo muzikantai, grodami linksmą maršą. Tėvai jau-
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Bumblės grūdams ir statinė, kurioje
baudžiavos laikais buvo atvežtas rafinadas Kraičkubilis ir kraičbumblės (Nuotrauka iš

Kupiškio kraštotyros muziejaus fondo)





nuosius prie durų sutikdavo su duona ir druska. Tada visus, būdavo, 
kviečia prie stalo, kur susėda ta pačia tvarka, kaip per „užgėrų rytą”, 
ir tos tvarkos laikosi per visas vestuves. Jauniesiems susėdus užstalėn, 
jaunimas dainuoja:

Įpuolei, sasuta, 
Didelin vargėlin, 
Kaip žuvala upytalan, 
Šaltan undenėlin.

Neklausei draugelių, 
Sasuta brangioji, 
Dabar sėdi už stalalio, 
Net mainos veideliai.

Reikė netekėti 
Dvidešimt metėlių, 
Būt pakokie ir dėl tavi 
Daržely rūtelių.

Aik tu, sasutala, 
Mas tau išvaduosma, 
Mas tau visos po sakelį 
Žalių rūtų duosma.

Nebamislyk, sasutala, 
Kad grįši, iš kur j imta, 
Tiktai mislyk, kad pargrįši, 
Kur žėmala švinta.

Jaunajai nuima rūtų vainiką ir gaubia ją nuometu. Gerai įpusėjus 
vestuvinėm vaišėm ir visiems tebesėdint užstalėje, didysis pajaunys 
eidavo jaunajai nuimti rūtų vainiko. Jis kviesdavo tėvus prieiti arčiau 
prie stalo, o pats užeidavo už stalo, užlipdavo ant didžiojo suolo palei 
sieną, kur sėdi pamergės, ir pasieniu nueidavo iki jaunosios. Už jau
nosios nugaros stovėdamas, jis klausdavo tėvus: ,,Ar laidžiat vainikų 
nujimti?” Tėvai abu vienas į kitą pažiūri ir sako: ,,O kų gi darysi, lai- 
džiam.” Tada did. pajaunys abiem rankom stveria nuo galvos vainiką, 
jaunoji mėgina jo neduoti, tačiau vainikas nuimamas. Išėjus iš užstalės, 
jaunajai vykstant į vyro pusę, tetulė jaunajai užrišdavo nuometą. Nuo 
tada ji visuomet jį nešiodavo, net pečių kūrendama. Todėl seniau kiek
viena moteris turėdavo bent kelis nuometus.

Jau pradedant 1880 metais kupiškietės rečiau ryšėdavo nuometą, nes 
jis ilgas (3 arš. ilgio), sunkus ir labai nusveria galvą. Tada ėmė nešioti 
čepkelį ir virš jo užsigaubdavo skarelę. Nuo tada ir jaunajai, nuėmus 
rūtų vainiką, uždėdavo čepkelį ir apgaubdavo galvą balta skarele.
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Pamergėm labai nepatikdavo vainiko nuėmimo momentas, ypač ka
da didysis pajaunys, būdamas gana aukšto ūgio, įsigėręs ir svirduliuo
damas, imdamas nuo galvos vainiką, beveik apžergdavo jaunosios pe
čius. Merginos, šitai matydamos, nebenorėdavo kelti senovinių vestuvių.

Viena iš daugelio vestuvinių dainų:

Oi, aš gavau bernelį, 
Oi, aš gavau bloznėlį, 
Kas diena voikšto po karčiamalas 
Su dideliu pulkeliu.

Ir, atajįs iš karčiamalas,
Jis mani muštrąvo  j a,
Jis mani muša, jis mani borą, 
Iš namelių išvora.

Nemušk mani, berneli,
Nemušk mani, bloznėli, 
Ni tu auginai, ni tu nešiojai 
Unt baltųjų runkelių.

Motuta užaugino, 
Motuta užnešiojo 
Ir atodava šelmiui berneliui 
Unt didelio vargelio.

Kinkykit žirgus juodbėrėlius, 
Ošiai važiuosiu
Unt motinafį
Vargelius pasrokuoti.

Ir nuvažiavau pas motinalį,. 
Žiūri broliukas ir sasutala, 
Niekas mani nebakolbina 
Meilingaisiais žodeliais.

Ir išeina mono motinala
Iš aukštojo svirnelio, 
Vartus atkėla ir prakolbino- 
Meilingaisiais žodeliais.

— Oi sveika, sveika, 
Mono dukrala, 
Ko gi nebūni, 
Kur mas išlaidam?

Ten lygūs laukeliai, 
Ten romūs nameliai?
— Kad ir romūs nameliai, 
Kad pijokas bernelis.

— Sudieu tau, sudieu, 
Dukrala mono.— 
Vartus užkėla ir nelydėjo, 
Vartus užkėla ir nelydėjo.

JAUNIEJI RENGIASI Į VYRO SALĮ

Mežliava. Mežliava yra rinkliava jaunosios naudai, jai išvykstant 
į vyro pusę. Sitai yra senas paprotys, kuris pabrėžia, kad jaunikis iš 
tėvų namų turi jaunąją išsipirkti. Todėl seniau, pradėjus mežliavą ir 
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jaunojo pajauniui užmetus saują pinigų, tuojau jaunoji griebdavo kokį 
vieną pinigą, mesdavo žemėn, raudodama: „Neprašiau ošiai tavi vario 
šmotelio, pakaks mono, jaunuolalas, gailių ašarėlių ir mono tėvelio auk
so sidabrėlio."

Mežliavą pradeda didysis pajaunys. Tebesėdint užstalėje jaunajai, 
jaunajam, svočiai ir kitiems svečiams, jaunosios motina ant stalo pade
da tuščią lėkštę rinkliavai. Tada svečiai sujunda, sakydami: „O, jau bus 
mežliava, reikia pinigus krapštyti." Didysis pajaunys atsikelia nuo 
zaslano ir meta į lėkštę sidabrinį rublį, sušukdamas: „Mūsų marti!" Tada 
tuoj jaunosios šalies pajaunys užmeta kelis sidabrinius, sakydamas 
„Mūsų saso." Tuo būdu viena pusė su kita rungtyniauja, kol jaunosios 
pusės išsisemia kišenės. Mežliavą užbaigia jaunikis, užmesdamas daug 
pinigų, iki trijų rublių. Jaunosios brolis, seserį vaduodamas, meta penk- 
rublį. Tada jaunikis užmeta dar didesnį pinigą. Daugiau nebesivaržoma, 
visi šaukia: „Marti nupirkta!"

Vykstant mežliavai, prasimanoma įvairių juokų. Kuris nors pajau
nys dėl juoko taiko iš lėkštės paimti pinigą, kad galėtų toliau rungty
niauti. Tada tuoj didysis pajaunys lėkštę su pinigais užvožia kita lėkš
te. Kitas pajaunys gudraudamas pririša ant virvutės pinigą su skylute, 
meta jį į lėkštelę ir šaukia: „Mūsų marti!", paskui pinigą vėl sau išsi
traukia.

Mežliava pravedama įvairiai. Iškalbingas didysis pajaunys pradeda 
rinkliavą su oracija, kreipdamasis į visus svečius, kiekvieną atskirai 
išvardindamas,— iš pradžių garbingesnius, paskui pajaunius ir kitus sve
čius, nei vieno nelenkdamas. Visus kviečia šiais žodžiais: „Prošom, Pat- 
ras Janulionis, unt miežio šyvo, unt kviečių pyrogo... Vaduok savo 
seserį. Prošom, kaip neprošom." Jeigu Janulionis neatsiliepia, prie stalo 
neateina, tada did. pajaunys sako: „Jeigu jo nėra, gol vaikai yra?" 
Kviečiamasis prieina prie stalo ir klausia: „Ko reikia?" Did. pajaunys 
atsako: „Vaduok seserį", arba, jei kviečiamasis kaimynas, sako: „Va
duok savo kaimynį." Tada pakviestasis smarkiai meta į lėkštę sidab
rinį rublį, taikydamas lėkštę sudaužyti, mat, šukės laimę nešančios. At
sitikdavo, kad per ilga lėkštė suskildavo. Taip kviečiami visi paeiliui 
meta į lėkštę pinigus ir yra vėl ir vėl vaišinami alum, todėl šis momen
tas yra dar vadinamas sugertuvėmis, o surinktieji pinigai — sugertuvi- 
niais pinigais.
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Tuo metu jaunoji, sėdėdama užstalėje, verkia, nes artinasi atsisky
rimo valanda, tačiau, skarele veidą pridengusi, per jos kamputį seka, 
kas ir kiek įmeta mežliavos. Kada jau niekas daugiau nebemeta, išsi- 
vaikšto, sumestieji pinigai pastumiami jaunajai. Jaunoji ant kelių 
pasitiesia nosinę, į ją sužeria pinigus ir suriša mazgelin. Abu jaunuoju 
eina kamarėlėn, kur suskaito, kiek sumesta pinigų. Šitie pinigai skirti 
jaunajai. Ji už juos nusiperka nažutkėlei medžiagą, skarelę, kita — ar
batos, kad galėtų savo mylimą viešnią pavaišinti, ir pan. Iki šiol mo
terys, prisimindamos šį vestuvių momentą, pasako: ,,Ošiai sugertuvi- 
niais pinigais nusipirkau skaralį."

Jaunoji atsisveikina su tėviške. Jaunoji, balsu raudodama tam tikrus 
vestuvių verkavimus, atsisveikindavo ne tik su tėvais, namiškiais, gi
minėmis ir kaimynais, bet ir su darželiu. Atsistojusi prie rūtų darželio, 
užsirėmusi ant tvorelės, pradėdavo raudoti: „Sudieu, mono brangus dar
želi. Jau užkelti dėl mani darželio varteliai, jau nebaravas ir neba- 
laistinas mono boltos runkėlas žaliųjų rūtelių. Nebanešios mono jauna 
galvala žalių rūtų vainikėlio..

Atsisveikinimo metu, kai tik jaunoji kiek nustodavo raudoti apeigi
nius verkavimus, jaunimas dainuodavo lydėtines dainas:

Aušt aušrala, tak saulala, 
Jau mon matas išvažiuoti, 
Do mon miela čionai būti.

Palūkėkit, mieli broliai, 
Do aš aisiu pas tatušį, 
Tatušėliui paskloniot.

Verk, tatuši, verk, sanasai, 
Mani jauną išlaisdamas, 
Mon dalalį atskirdamas.

Aušt aušrala, tak saulala, 
Jau mon matas išvažiuoti, 
Do mon miela čionai būti.

Palūkėkit, mieli broliai, 
Do aš eisiu pas motutį, 
Motinalai paskloniot.

Verk, motuta, verk, sanoj i, 
Mani jauną išlaisdama, 
Mon kraitelį atskirdama.

Aušt aušrala, tak saulala, 
Jau mon matas išvažiuoti, 
Do mon miela čionai būti.

Palūkėkit, mieli broliai, 
Do aš aisiu pas broliuką, 
Brolužėliui paskloniot.
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Verk, broliukai, verk, jaunasai, Palūkėkit, mieli broliai,
Mani jauną išlaisdamas, 
Mon žirgelį atskirdamas.

Do aš aisiu pas sasutį, 
Sasutalai paskloniot.

Aušt aušrala, tak saulala, 
Jau mon matas išvažiuoti, 
Do mon miela čionai būti.

Verk, sasuta, verk, jaunoji, 
Mani jauną išlaisdama, 
Mon rūtalas atskirdama.

* *

Už stolo sėdėjau, 
Pro lungų žiūrėjau, 
Šoka kieme jaunimėlis, 
Ir mon pagrožėjo.

*

Važiuosi, sėsula, 
Par aukštų kalnelį, 
Pasikloniok tatušėliui, 
Pakelk vainikėlį.

Šokit, šokėjėliai, 
Grokit, grojėjėliai, 
Ošiai, jauna jaunolala, 
įpuoliau vargeliu.

Važėlin įsadau, 
Vainikas nukrito. 
Palauk, palauk, bernužėli, 
Paimk vainikėlį.

Įpuoliau vargėlin, 
Gavau sau bernelį. 
Nieks taip gražiai nedainovo, 
Kaip mono bernelis.

Jau jis nebagirdi, 
Jau jis nebaklauso, 
Užušolus jom širdala 
Kaip medelio sauso.

Vožis maliavotas, 
Žirgas kamanuotas. 
Reikia sėsti į važelį, 
Važiuot pas bernelį.

Nemislyk, sasula, 
Kad tu basugrįši, 
Reiks gyvinti tokiam stone, 
Pakolai numirsi.

Jaunoji pasislepia. Vestuvėm išvykstant į vyro šalį, jaunoji su pa
mergėm pasislepia kamarėlėje ar maltuvėje po marškom. Piršlys turi 
jaunąją surasti ir iš po marškų ištraukti. Pamergės, kaip tik išmanyda- 
mos, slepia jaunąją, klaidina piršlį. Kai piršlys iš po marškų ištraukdavo 
kokią mergšę, tyčia ten pasislėpusią, tai visiems būdavo juoko. Tada 
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pamergės dainuodavo: „Netropijai, svoteli, netropijai." Kada pagaliau 
piršlys nutveria jaunąją už rankos ir, ištraukęs iš po marškų, veda ją į 
gryčią pas jaunikį, tada ji, save peikdama, dainuoja:

Ačiū tau, piršlali, 
Kad tu mani ištraukei 
Ni grūdų nemolusių.

Seniau, būdavo, jaunoji niekam nematant taip pasislėpdavo, kad ke
lias valandas jos ieškodavo. Buvo net toks atsitikimas, kad jaunoji pa
sislėpė pašalėje už malkų. Malkos ją užgriuvo, ir kai ją aptiko ir ištrau
kė, ji jau buvo mirusi.

Anos šalies pajauniai gaudo gaidį. Jaunajai važiuojant į vyro pusę, 
pajauniai pagauna to kiemo gaidį ir nusiveža vyro pusėn. Sitai reiškia, 
kad šitų namų gerovė pereis į vyro namus. Dar 1928 metais Rakučių 
kaimo Mėlynaitė, nutekėdama į Kinderių kaimą, Šimonių valsčiun, tol 
iš kiemo neišvažiavo, kol pajauniai nepavogė gaidžio. Mat, gaidys lai
komas gaspadorystės gerovės simboliu. Yra sakoma: „Pas jį gaidys, kaip 
pas tikrų gaspadorių." Jei gaidys išdvesia, tai blogas ženklas, — gali 
ištuštėti namai. Mat, be gaidžio kaip be laikrodžio: nenumanytum, ka
da keltis, kada darbas pradėti. Be to, kai dvyliktą valandą nakties gai
dys užgieda, tai velniai ir vaiduokliai pranyksta. Tad jo reikšmė na
mams yra didelė.

Vyro šalies pajauniai, nusivežę gaidį, įvairius pokštus išdarinėdavo; 
dėl juoko gaidį nugirdydavo alumi.

Jaunajai išvykstant į vyro šalį, jaunimas dainuoja:

Sasut jaunoji, sasut baltoji, Kelsies rytelio nebudinama,
Kų tu ti rasi, pakol priprasi? Versi duralas nedunskindama.

Rasi anytų neparmanytų Šluosi aslai į nedulkindama,
Ir šešurėlį neprakolbintų. Trauksi girnalas neurzgindama.

Rasi mošalį kaip žarijėlį, Prausi burnalį ba undenėlio,
O deverėlį kaip kazokėlį. Nusišluostysi ba abrūsėlio.
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Prietarai, vykstant į vyro šalį

Važiuojant vyro pusėn, kad jaunosios raganiai neužkerėtų, motina 
įduoda jai skiltelę česnako, kurį turi įsidėti į bumą ir laikyti šone tarp 
žando ir dantų, kol atvyks į vyro šalį.

Jeigu jaunavedžiam, važiuojant jaunojo pusėn, kelyje išsikinko ark
lys, 74 gyvenimas iširs.

Kai jaunoji, vyro šalin atvykusi, iš vežimo išlipa paskui vyrą, tada 
jų sugyvenimas bus gražus.

VEDŽIAI IR KRAIČVEŽIAI

Prieš septyniasdešimt metų kupiškėnuose kraičius išveždavo tą pa
čią dieną, kada jaunieji vykdavo į vyro namus, „į vyro šalį'1. Kraičius 
sukraudavo į du vežimus: viename vežime margai išrašytą skrynią su 
drobėmis, kitame „muštinį" kuparą su drapanomis. Kartais vietoj ku
paro turtingesni ūkininkai savo dukterims įtaisydavo rūbams spintą. 
Išnešant kraičius ir keliant per slenkstį, kraičvežiai saugodavosi, kad 
kraičių skrynios nepastatytų ant slenksčio, nes tada tie kraičiai vėl su
grįžtų į tuos namus: arba jaunamartė bevaikė mirtų, arba kita kokia 
nelaimė ištiktų. Kraičvežiais būdavo kviečiami mylimi žmonės, dažniau
siai švogeriai: jaunosios ir jaunojo vedę broliai. Kai skrynias sustaty
davo vežimuose, viršum jų padėdavo ryšulius su pagalviais ir patalais, 
surištus į margas marškas. Kraičvežiai pasipuošdavo aukštom šiaudinėm 
kepurėm su popierinėmis gėlėmis ir plevenančiais popierėliais. Savo 
sermėgas ar kailinius jie sujuosdavo šiaudų pynių diržais, per krūtines 
permetę šiaudines pynes, prie šono pasikabindavo šiaudinius pintus 
kardus.

Pirma kraičvežių ir svečių vestuvininkų išvažiuodavo du jaunosios 
pajauniai, vadinami „vedžiai". Jie turėdavo išpirkti jaunamartei kelią 
ir vartus, išvaduoti klėties raktus, kad būtų kur marčios kraičius su
dėti ir pataisyti lovą jaunamartei gulėti, išpirkti didįjį stalą marčios sve
čiams sodinti. Pajauniai vedžiai su savimi veždavosi išperkamų dovanų: 
kelias margas juostas, keletą butelių gėrimų, pyragėlių, saldainių, pi
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nigų. Kiek būdavo dosnūs vedžiai, tiek mielai būdavo sutinkama jau
namartė, tiek josios giminė turtinga.

Vedžiai, privažiavę jaunojo kaimą, pamatydavo pastatytus vartus, 
žalumynais papuoštus ir užstumtus kartimi. Prie vartų stovėdavo kai
mo jaunimas, reikalaudamas išpirkti vartus ir kelią į kaimą. Tuoj ve
džiai jiems duodavo gėrimo butelį ir pyragėlių — vartai išvaduoti, dabar 
niekas nebeužlaikys nei kraičvežių, nei jaunosios su vestuvių svečiais. 
Privažiavę jaunojo kiemą, vedžiai rasdavo kiemo vartus užkeltus ir 
pančiu užrištus. Prie vartų stovėdavo būrys jaunimo; čia vėl vedžiai 
duodavo išperkamų, tada jiems vartus plačiai atidarydavo, ir vedžiai 
eidavo prie klėties. Čia stovėdavo moterų būrys. Jie, vaduodami klė
ties raktus, užmesdavo ant klingės plačią margą juostą, vadinasi, „at
rakindavo klėties duris". Moterys pasiima juostą ir įleidžia vedžius su 
kraičvežiais.

Atvažiuojančius kraičvėžius pasitinka kaimynai kaip tik galima 
juokingiau, pakeldami tokį triukšmą, kad net apsiklausyti sunku. Vieni 
groja su kočėlais, braukdami per kultuvę pagaliuku, kiti daužo medi
niu samčiu į skardinę pečiodengtę. Kraičvežiai į kiemą įvažiuoja su 
triukšmu, mosuodami šiaudiniais kardais, rėkaudami: „Pas mus viso pil
na ir iš plunksnų, ir iš vilnų." Kartais kraičvežiai savo arklių priešaki
nes kojas apmauna cvilkinėm kelnėm, tada visiems būna juoko. Tačiau 
juokingiausias būna muzikantas su smuiku. Smuikas pajuokai padaro
mas iš pušies balanos, kuri būna per metrą ilgio ir kokių šešių centi
metrų pločio. Jos viduryje pririša išpūstą kiaulės pūslę, kur pripila 
10—15 žirnių, kad barškėtų. Smuiko stygos — iš avies žarnų, kurias per
traukia per pūslę ir tampriai užriša balanos galuose, kad net „smuikas" 
įsigaubia. Avies žarnų stygas pasigamina iš anksto, kai namuose plauna 
avį. Tada žarnas išskalauna ir, suvynioję ant pagaliuko, kad nesusimegz- 
tų, užkabina gryčioje už medinio vąšo sienoje ir, pertraukę per visą 
gryčią, džiovina. Išdžiūvusias žarnas kaip virvutę kryžmiškai suvynioja 
ant pagaliuko ir pasideda į skrynutę. Iš jų prireikus padaro smuikui sty
gas. Smuiko smičius būna apvali lazdelė, per kurią išilgai ištempia arklio 
uodegos ašutų ir stipriai užriša galuose. Arklio uodegos ašutai yra stan- 
desni negu karčių. Muzikantas, grodamas ir barškindamas savo smuiku, 
sutinka kraičvežius ir smarkiai smičium vedžioja, net panosėn jiems 
kišdamas, tada kraičvežiai ginasi kardais.
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Tik tada, kai vedžiai ir kraičvėžiai išvaduoja klėtį ir neša sunkias 
skrynias, ryšulius, prikrautus pagalvių, patalų, visi nustoja triukšmavę 
ir pagarbiai apžvelgia jaunamartės kraičius. Kraičvežiai, sunešę kraičius 
į klėtį, sulipa į lovą ir mėgina, ar ji tvirta, ar išlaikys. Tada jie išriša 
ryšulius ir kloja jaunamartei patalą. Kaip ir ką pakloti, kraičvežiams pa
sako namuose, išvežant kraičius, nurodo, kuriame ryšulyje pagalviai, kur 
įrišta pirmoryčio paklodė, pasako, kad lovą užklotų vatine antklode, 
nes šitai jau 1895 metais buvo jaunamartės pasididžiavimas. Mat, anks
čiau klojėdavo tik patalais. Moterys čia pat žiūrinėja kraičius, pata
rinėja, kaip kloti lovą. Kartą, bevartydamos kraičius, jos aptiko du 
duonos kepalus, įvyniotus į patalus, ir suprato, kad jaunamartė šitai 
padarė tam, kad jos namuose niekad duonos nestigtų.

Žiemą, kai būna labai šalta, kraičius suneša į seklyčią, kurios durys 
taip pat išperkamos, kaip ir klėties. Bet kartais vyro šalies moterys būna 
gana reiklios. Tada viena kokia atsigula ant ryšulio su patalais ir ne
duoda lovos kloti. Kraičvežiai—ką gi darys,— pastato moterims gėri
mo butelį. Tada moterys patenkintos apdainuoja kraičvežius ir marčią, 
giria juos. Jaunoji kraičvežiams duoda po rankšluostį, užrišdama jį per 
petį.

XX a. pradžioje kupiškėnuos kraičius ėmė vežti penktadienį prieš 
vestuves. Tada atpuldavo vestuvinėse apeigose gana sudėtinga kraič- 
vežių misija. Be to, tada jau buvo įėjusios į madą kraitinės komodiškos 
skrynios, tad kai kurios jaunamartės, neturėjusios jų, nenorėjo, kad sve
čiai kritikuotų jų kraičius. Pajuodupio kaimo Tonkienė pasakoja, kad 
kai ji 1906 metais tekėjo už neturtingo, į prastą gryčią, tai jai nepadirbo 
naujoviškos kraičių skrynios ir nedavė kraičių spintos. Brolis lyg ir ža
dėjęs padirbti skrynią, bet taip ir nepadaręs. Tonkienei buvo negražu 
kraičius vežti senobinėse skryniose, tai juos išvežė ne per vestuves, bet 
šiokiadienį, kad niekas nematytų. Tas senovinis kraitinis kuparas, dėl 
kurio ji net verkusi, yra vienas iš gražiausių šioje apylinkėje. Ypač 
gražus kuparo dantytas apkaustymas ir originali muštinio rašto orna
mentika.

Jaunosios kraičiai 1902 metais. Merkienė Anelė, nutekėjusi į Smil
gių kaimą, atsivežė skrynią audeklų ir kuparą drapanų. Iš drapanų bu
vo: kailiniai, naujai pasiūtas žieminis apsiaustas, apvedžiotas baronė
liais, todėl vadinamas „baronėliais", pusangerkė — puspaltis ant vatos.
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^,Cia skaitomi tik geri rūbai, kasdieniai nerokunda." Vienavilnių 
ir čerkasinių margaspalvių senovinių sijonų, tarmiškai ,,undarokų", bu
vo bent vienuolika. Septynios eilės čerkasinių suknių — sijonas ir na- 
žutkėlė, ir du pirktinės vilnonės medžiagos sijonai, tarmiškai „sparny- 
čios", su atitinkamon prie jų nažutkėlėm. Ryšuliuose buvo penki pa
galviai, patalai, vatinė antklodė. Seniau žiemą užsiklodavo patalais, 
„duknom", o vasarą marška arba šiaip kokia drapana. Be kuparų, ji 
kraičių gavo šėpą maistui sudėti.

Jonušienė Veronika, nutekėjusi į Gyvakarų kaimą, savo kraičius at
sivežė kuparuose. Vienas kuparas „išrinkiuotas", gelsvai dažytas, kitas 
„muštinis", margai gėlytėm dažytas. Į vieną kuparą sukrovė du rieti- 
mėlius aštuonianytai austų audeklų užvalkalams, staltiesėms ir rankšluos
čių rietimėlį. Kitan kuparan sukrovė dvinytai austas drobes paklodėm — 
penkis rietimus. Iš jų viena paklodė buvo gražesnė, aštuonianytai austa, 
pasikloti pirmoryčio apeigom. Kada jau drobių rietimai būdavo su
krauti, tada ant viršaus kraudavo drapanas. Kiekvieną drapaną pusiau 
perlenkdavo ir dėdavo kuparan. Patalus, vatinę antklodę, dimais austą, 
ir pagalvius surišdavo rainom marškom į ryšulius ir padėdavo ant ku
parų, kai kraičius veždavo į vyro šalį.

Valkauskienė Nastazija, iš Tauragnos apylinkės, ūkininkaitė nuo 
12 ha žemės, ištekėjo už amatininko staliaus, kuris jų apylinkėje dirbo 
prie namų įrengimo. Ji savo kraičius į Kupiškį atsivežė kraičkubilyje. Į 
kraičkubilį buvo sudėti baltų drobių rietimai, penkiolika rankšluosčių, 
dimais austų, per aštuonias nytis; iš jų trys buvo atausti pilkais nebal
tintais kanapiniais siūlais, todėl jie buvo labai raidaus rašto. Ji taip pat 
turėjo tris dimais austas marškas. Jų metmenys medvilniniai, ataudai 
vilnoniai; viena marška raudona, kita geltona, trečia žalia. Į ryšulius 
surišo septynis pagalvius, patalus ir kelis margus senovinius sijonus.

Sis trumpas kraičių aprašymas aiškiai rodo, kaip buvo branginami 
įvairūs savo pačių austi audiniai: po tiek metų dar viskas atsimenama.

vyro Saly

Jaunųjų sutikimas. Vyro šalyje jaunuosius prie namų durų sutinka 
šešuras ir anyta, „močia". Anyta ant lėkštelės laiko mažas, vienam kąs
niui, duonos riekeles ir jos pakraštėlyje truputį druskos. Jaunieji pa
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ima po duonos riekelę, padažo į druską ir valgo. Slenkstį peržengus, 
jaunuosius sutinka švogeris su dviem stiklinėm alaus. Abu jaunieji čia 
pat prie durų priemenėje išgeria alų. Tada šešuras jauniesiems po kojų 
žemėn meta molinį dubenėlį. Visi žiūri, į kelias šukes dubenėlis suby
rės,— tiek būsią vaikų. Į vidų jaunuosius praleidžia pirma ir veda ten, 
kur sudėti jaunosios kraičiai ir paklota lova. Žiemą šitai būna sekly
čioje, „stoncijoje", o vasarą — klėtyje. Jaunieji tol sėdi prie kraičių, 
kol pajauniai išperka gryčioje „sodą" ir stalą.

Pajauniai išperka „sodą" ir stalą. Vestuvinis „sodas" yra padaromas 
iš ruginių šiaudų kūlio. Jis yra rombo formos, papuoštas gėlytėmis, ir 
jo viduryje pasodintas žmogelis, išplautas iš buroko, vadinamas „agrad- 
nikas". „Sodas" kaba virš stalo, bent kiek aukščiau sėdinčiųjų. Užstalėje 
sėdi šios šalies viešnios, kurios reikalauja išperkamųjų už „sodą" ir stalą. 
Vos tik pajauniai įvažiuoja į kiemą, juos pasitinka šios šalies viešnios, 
dainuodamos:

Šių nedėlių par nedėlių 
Kalakutus šaudam, 
Kų išviram, kų iškėpam, 
Vienos nesuvolgėm.

Moterys pajaunius kviečia vidun, į gryčią, šiais žodžiais:

Prošom, svotai, vidun šiltų, 
Baronėlius sudžiovintų. ..

Moterys giria savo „sodą" ir, kai pajauniai už jį mažai siūlo, dai
nuoja:

Anos šalies svotai, anos šalalas, 
Anos šalies svotai, anos šalalas, 
Atjoja joja, atmocavoja 
Su boltu kuinu, su ilgu tuinu.

Anos šalies svotai, anos šalalas,
Anos šalies svotai, anos šalalas,
Devyni sieksniai vienos kumalas,
Vienu golu joja, kitų šunas loja.
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Anos šalies svotai, anos šalalas, 
Anos šalies svotai, anos šalalas, 
Taigi mundrumas mūsų svotelių, 
Išsitėpį kuodus iš daguto puodo.

Oi laukiam, laukiam anos šalies svotų, 
Oi laukiam, laukiam anos šalies svotų. 
Papiovam gaidį, padirbom dašrų, 
Pakabinom žordy, viršutinaj korty.

Arba:
Aikit tolyn, plikakokčiai, apa pa, 
Jūs darasta čia lig nokčiai, tir liar lia,

Jūs darasta čia ba golo, apa pa, 
Jūsų svočia jau sušolo, tir har lia.

Dainuojama ir taip:
Anos šalies svotai, 
Anos šalies svotai, 
Kokios jūsų nosys?

Oniai šiom, oniai tom, 
Oniai šiom, oniai tom, 
Pakabinti pavalkom.

Kai pajauniai dar derasi, moterys giria savo „sodą", jį pasukioja,
dainuodamos:

Musų sodas labai brungus, 
Viršum sodo motos dungus.

Mūsų sodas labai brungus, 
Visi žiūri net pro lungus.

Mūsų sodas nebadykas, 
Vidur sodo agrodnikas.

Agrodnikas pravoslavnas, 
Žilu barzdų, nebajaunas.
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* * *

Jei jūs sodo nedarasta, 
Jei jūs sodo nedarasta, 
Kur jūs savo marčių dasta?

Jūs čia runkom ilgai mojat, 
Jūs čia runkom ilgai mojat, 
Jūsų marčių šunas loja.

Su sodu ilgai netiko, 
Su sodu ilgai netiko: 
,,Agrodnikas iš ridiko."

Jūs darasta čia ba golo, 
Jūs darasta čia ba golo, 
Jūsų marti jau sušolo.

Aikit šalin, lopiniuoti, 
Aikit šalin, lopiniuoti, 
Atvažiuos mum čebatuoti.

Aikit šalin, jūs, vyžoti, 
Aikit šalin, jūs, vyžoti, 
Atvažiuos mum čebatuoti.

Aikit čionai, rudaūsiai, 
Aikit čionai, rudaūsiai, 
Mas darasma su jum drųsiai.

Vienur moterys už „sodą" prašo dviejų butelių gėrimo, kitur — 
„vieno sikėlio saldainių", tam ant stalo padeda lėkštę, dar kitur prašo 
„trijų pūrų saldainių"—jiems pastato tris stiklines. Kai pajauniai ne
šykštūs, turtingi, tai greit „sodą” nuperka, tačiau kartais ir labai ilgai 
užtrunka. Kartais dėl juoko palubėje netoli „sodo" pritaisomas aukštinis 
iš dviejų lentelių. Kuris iš pajaunių aukštinį užstumia, tas „sodą" nu
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perka. Kai nepataiko aukštinio užstumti, tai arba vienas galas nusvyra, 
arba kitas — tada visiems būna juoko. Kas žino užstūmimo paslaptį, 
tai tik čiūkšt užstumia aukštinį ir išperka „sodą".

Kada „sodas" jau nupirktas, moterys pasiima išperkamąsias dovanas 
ir išeina iš užstalės, užleisdamos didįjį stalą atvykusioms svečiams ir 
jauniesiems. Namiškiai deda ant stalo valgius ir sodina užstalėn jau
nąją, jaunąjį ir anos šalies pajaunius. Jie saugo „sodą", kad kas nepa
liestų, nepagadintų. Tas „sodas" saugomas per naktį, o pirmoryčio* 
apeigom jis jau nebereikalingas.

Kartais ir pas jaunąją būna „sodas", kurį turi išpirkti vyro šalies 
pajauniai, kai jaunieji grįžta iš bažnyčios po sutuoktuvių. Šitą sodą pa
jauniai išsiveža į vyro šalį, pakabinę jį ant kartelės galo. Kartelę per 
petį permetę, važiuoja, veduliuodami „sodu".

Kaip padaromas vestuvinis „sodas". „Sodai" būna gana įvairūs. Vieni 
padarydavo juos iš šiaudų kūlio, kiti iš kiaulės šerių, o dar kiti pasku
bomis iš krijelio, kurį apipindavo žalumynais, nusagstydavo gėlėmis ir 
pakabindavo virš stalo, kaip tikrąjį „sodą". Vestuvinis „sodas" būna 
rombo, kubo ar statinaitės formos, tačiau tradicinis ir dažniausiai daro
mas — yra rombo formos, iš keseliukų.

Rombo formos „sodas" (54 cm. skersmens) padaromas taip: paima
mas kūlys šiaudų, nukerpamas kiekvieno šiaudo plongalis su varpa, šiau
das nuvalomas nuo viršutinės plėvelės ir sukarpomas iki gumbelių, ,,ke- 
lalių".

Paskui 8 lygūs, be gumbelių, 22 cm ilgio šiaudeliai-stulpeliai suve
riami po du ant 4 siūlų ir surišami abiejuose galuose mazgu. Tarp tų 
4 siūlų šiaudo sudūrime įrišami 4 gulsti 20 cm ilgio šiaudeliai ir tuo 
būdu gaunamas bent kiek pailgos rombo formos „keseliukas". Tai yra 
sodo rėmai. Jie pririšami prie kėdės atkaltės ar prie ko kito, kad lais
vai karotų, ir vidun rėmo, pradedant iš apačios, raišio  j ami maži kese- 
liukai, padaryti lygiai taip, kaip sodo rėmas, tik jų sienelių ilgis yra 
vienodas: kiekvienas šiaudelis 7 cm ilgio. Vienam keseliukui reikia dvy
likos tokių šiaudelių, gi visas „sodas" padarytas iš devyniolikos kese
liukų. Apačioje įrišamas pirmas keseliukas, kuris sudaro „sodo" kamary- 
tę, tada antron eilėn rišami keturi keseliukai, trečion — devyni, toliau 
vėl keturi ir paskutinis iš viršaus vienas keseliukas, tada visas „sodas" 
būna pilnas kamaryčių. Visi keseliukai rišami prie sienelių, žiūrint, 
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kad atitiktų jų ilgis ir gerai prigultų. Čia svarbu, kad kamarytės ly
giuotus!, sudarytų kiaurai šviečiančias lygias linijas, vadinamas „uly- 
tytas", —• kitaip „sodas" būna negražus, pajauniai pirkėjai jį smarkiai 
išjuokia. „Sodą" padarius, jį papuošia spurgeliais, iškarpytom gėlėm, 
ant ragų pakabina po mažą keseliuką, apačioje — šiaudinį paukštį, vidun 
įsodina žmogeliuką — sodininką, vad. „agradniką".

Kubo formos „sodas" kabinamas įžambiai. Jo kubo formos rėmai su
statyti iš 32 cm ilgio šiaudų stulpelių. Jis sudarytas iš 27 kubo formos 
kamaryčių, kiekvienos kamarytės sienelės ilgis —10 cm.

Kubo formos „sodas", padarytas iš šerių, ne surišamas siūlais, o še
riai sulipinami vašku. Toks „sodas" buvo padarytas prieš pirmąjį pasau
linį karą prie Skapiškio ir Intapų kaime.

Statinaitės formos „sodas" padaromas iš šiaudų. Iš pradžių padaromi 
statinaitės lankai: apačioje mažesni, per vidurį didesni ir vėl mažesni. 
Prie lankų pritvirtinami šiaudų šulai ir vidun sukraunami keseliukai. Ta
čiau toks išmistus „sodas" neprigijo kupiškėnuose: statinaitė primena gir
tuoklystę, tai blogas vestuvinis ženklas.

Šiaudinis paukštis — „sodo" puošmena. Paukštis padaromas iš per
skeltų daugiau kaip 20 cm ilgio šiaudų. Perskelti šiaudai peiliu iš apa
čios gerai išlyginami,— tada jie gražiai žvilga,— ir sudedami ant stalo 
pakraščio vienas prie kito. Šiaudų galeliai prie stalo prislegiami kokiu 
sunkiu daiktu, kad nejudėtų, ir imama adyti — austi kitais plokščiais 
šiaudeliais. Išaustą gabalėlį paįstrižai sulenkia ir jo galus viršuje suriša 
mazgu, per kurį prakišami sparnai iš armonikėle sulankstyto popieriaus. 
Paukščiui pritaisoma tokios pat formos uodega ir popierinis snapelis. 
Paukštis turi būti lengvutis, kad, „sodo" apačioje pririštas, negadintų 
liaunos jo formos.

PIRMORYTIS

Pirmasis rytas vyro namuose yra vadinamas „pirmoryčiu". Jis pra
dedamas tam tikrom apeigom. Iš ryto jaunąją iš klėties į gryčią veda 
anyta, paėmusi ją už rankos. Muzika groja sutikimo maršą. Įvedus mar
čių į gryčią, anyta jai į rankas įduoda: žarstiklį, puodkilį, šakes ir kitus, 
ūkiškus daiktus, tuo būdu paveda jai šeimininkystę.
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Kartais jaunamartę iš klėties į gryčią įveda šešuras, tuo rodydamas 
marčiai savo prielankumą.

Kai namuose nebėra vyro tėvų, tai jaunamartę iš klėties įveda teta 
ar svočia. Kartą, marčią įvedus į gryčią, ji pamatė, kad ant aslos prie 
slenksčio primėtyta įvairių daiktų: žarstiklis, šluota, rėčkelės, reteliai 
ir kt. Marti pasižiūrėjo į tą netvarką, pasikėlė sijoną ir tuos daiktus per
žengė. Visi ėmė stebėtis, kalbėdami: „Mat, kokia neatgodi." Ji gi turėjo 
šituos išmėtytus daiktus sudėlioti į vietą, kur jie visada būna.

Svočios pietūs. Marčią įvedus į gryčią, visi sodinami užstalėn. Marti 
ir sūnus — jaunavedžiai — sodinami stalo gale. Ant stalo, be kitų valgių, 
būna padėtas svočios pyragas, vad. karvojum, todėl šios vaišės yra va 
dinamos „svočios pietūs". Vestuvininkam susėdus užstalėn, svočia ant 
stalo pastatydavo butelį, užkištą rūtos šakele.

Marčios dovanos. Pirmoryčio vaišėse dalyvauja beveik tik giminės. 
Dar 1936 metais Rudilių kaime per pirmorytį dalyvavo: keturi vedę bro
liai su žmonomis, trys tekėjusios seserys su vyrais, tetulės ir dėdės. Pa
valgius pusryčius, muzikantams grojant, jaunamartė pakilo iš užstalės ir, 
svočios lydima, nuėjo kamarėlėn, kur buvo jos kraičiai. Tenai ji išrinko 
giminėms dovanas, jas susvėrė ant svočios kairės rankos, ir abi sugrįžo 
į gryčią. Dovanos buvo susvertos paeiliui pagal vyresniškumą: iš pat 
viršaus anytai — vilnonės medžiagos sukniai, dieveriams — viršutiniai 
marškiniai, seserims — šilkinės skarelės. (Šešuras buvo miręs. Jam duo
dami marškiniai.)

Marčiai su dovanomis įėjus, muzika vėl ėmė groti. Anyta priėjo prie 
marčios, nusilenkė ir ją pašokino aplink visą gryčią ratu. Tada marti 
paėmė nuo svočios rankos dovaną ir padavė anytai. Anyta, dėkodama 
už dovaną, ją pabučiavo ir, dovaną pasispraudusi po ranka, priėjo prie 
krosnies, paėmė samtį, žarstiklį, šakes ir padavė marčiai, tuo parodyda
ma, kad perleidžia jai šeimininkavimą. Paskui marčią pašokino dieveris, 
kuris taip pat gavo dovaną. Taip iš eilės visi šokino marčią ir buvo ap
dovanoti. Anksčiau, prieš pirmąjį pasaulinį karą, marti turėdavo dova
nomis apdalinti visus gryčioje esančius, net piemenėlį. Ne giminėms marti 
duodavo įvairiaspalves pintas juosteles kelnėms arba marškiniams susi
juosti. Jeigu nebūna muzikos, tada nešokama. Marti dovanomis apdalina 
gimines, kurie negaili jai pagyrimo žodžių, ir perjuosia juosta kertėje
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Dažytas „kvietkinis” kūpa ras

,.Muštinis" kuparas, darytas prieš 1880 m.



Komodiška skrynia (1910 m.)

Sėpelė-indauja (1895 m.)



prie krosnies stovinčius šluotą, žarstiklį, šakes arba užmeta ant jų 
rankšluostį,— tai yra ženklas, kad ji priima šeimininkės pareigas.

Ne visada ir ne visur pirmoryčio rytas praeina ta pačia tvarka. Vieną 
kitą apeigų variantą įneša patys svečiai. Kartais marčią pirmas šokin
davo didysis pajaunys arba piršlys, kai jis būdavo giminė. Tada kiti sve
čiai apstodavo juos ratu ir šokantiems po kojom kaišiodavo žarstiklį, 
matyt, norėdami patirti, ar marti ne kliša. Marti pašokinta piršliui duo
davo dvi nosines dovanų.

Būna dar ir taip, kad per pinnorytį įsismaginusi kokia senių pora 
pašoka dėl juoko.

Po pirmoryčio apeigų svečiai išvažinėj a.
Kur pirmoryčio rytas praeina be ypatingų apeigų, ten jau iš pat ryto 

marti kūrena krosnį ir apeina namų ruošą.

Pirmoryčio prietarai:

Jei vyro šalyje jaunoji pirmą kartą eidama gulti pirma atsigula į lo
vą, tada namuose bus josios viršus.

Kad žmona klausytų vyro, pirmąją naktį, einant jaunavedžiams gulti, 
vyras paprašo žmoną, kad jam čebatus nutrauktų. Jei ji čebatus nutrauks, 
tada visą gyvenimą jo klausys.

Per pinnorytį svočia eina jaunųjų keltų. Jeigu lovoje ar palei lovą 
randa kviečio, rugio ar miežio grūdą, tai pirmasis vaikas gims berniu
kas, jei randa avižą — gims mergytė. Kada lovoje ar palei lovą jokio 
grūdo neranda, tada spėja, kad pora bus bevaikė.

Posakiai. Jei marti anytai patinka, tai ji kitiems sako: „Graži mano 
marti", o jei kada papyksta, tai sako: „Negraži marti, rudom akim, 
čiganska."

Marčių vysiu tolyn su lapini.

POVESTUVINIS LAIKOTARPIS

Ištekėjusią moterį tuojau po vestuvių ima vadinti jaunamarte. Su 
jaunamarte elgiamasi pagarbiai ir su meile. Svečiuose, pokyliuose jau
namartė sodinama krikštasuolin. Ją švelniai kalbina, pirmąją vaišina.
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Tie, kurie nebuvo vestuvėse, pirmą kartą su jaunavedžiais susitikę, 
sveikindamies jiems delnan įspaudžia kokią dovaną, o jei kas donavos 
neturi, tai dešine ranka paima savo drabužio skverną ir per jį pasisvei
kina, sakydamas: „Dovanos neturiu, tai per skverną sveikinu, ne plika 
ranka." Su jaunavedžiais taip sveikinamasi iki dviejų trijų mėnesių po 
vestuvių. Tuo būdu jaunavedžiams linkima dalingo gyvenimo. Jauna
martė, eidama pirmą kartą į svečius pas kaimynus ar pas gimines, ne
šasi dovanų rankšluostį, stuomenį ir pan. Dovanas duoda šeimininkei ir 
jos artimiesiems.

Už nemylimo vyro išėjus, būna labai sunku. Ne viena iš marčių 
sakydavo: „Užvis linksmiausia ir geriausia, kol pas motinytį tikrųjų esi. 
Vaikščioji rožėm išklotais takais. O dabar vaikščiosi erškėčių takais."

Smilgių kaimo Merkienė pasakoja: „Mano vyras buvo piktas kaip 
zizutė. Kaip pradeda rėkti, tai kaimynai sakydavo: „Mislijom, kad de
gate." Tol pyksta, kol rėkia, kai nustoja rėkti, nustoja ir pykti. Kai jis 
pradeda rėkti, tai aš tik lepteliu: „Pabučiuok šik..."— ir pati pro duris. 
Kai jau apsiramina, tai, mane pamatęs, sako: „Nežiūrėk, Aneliut, kad 
aš baru." Nors žinau, kad taip, bet iš pradžių būdavo labai liūdna." 
Trejus metus močia šeimininkavo. Ji virdavo, ant stalo valgius uždėda
vo,— mat, kas pečių kūrena, tas ir į stalą paduoda. Kai močia jau nebe
turėjo sveikatos, tada marti Aneliutė ėmė šeimininkauti.

Svydenių Balčiūnienė apie savo vyrą sako: „Savo Danielių aš labai 
uvažoju, nuplovus jam kojas, galėčia tų undenį išgerti.”

Vienai našlei piršosi vyriškis:
— Man gaila tavęs, kad tu neapžabaltum (nuo ašarų).
O našlė jam atsakė:
— Aš gavau tūkstančiais, o tu man smulkiais siūlai. (Miręs vyras 

buvo puikus žmogus.)

Kai jaunamartė susilaukia vaiko, tuomet ją ima vadinti marčia. Pir
mas vaikas vadinamas „marčios vaiku". Jeigu marčios ilgai nesusilau
kia vaikų, tada marčiomis jos laikomos dvejus ar trejus metus, o paskui 
vadinamos nebe marčiomis, bet bobomis. Kartais smarki moteris, pava
dinta „boba", atsikerta: „Boba po velėna gyvena, boba dirvone ropi
nėja.”
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Priežodžiai ir posakiai

Dieną su pagaliais, naktį po vienais kailiniais.
Boba buvo, boba dvės.
Ožka ne galvijas, boba ne žmogus.
Su boba du turgu.
Ar boba, ar velnias, vis tas pats.
Ką boba padarys, nei velnias neišardys.
Buvo boba sprauni, buvo Vilniuj, buvo Kaune, kai kišenių pakratys, 

ir Peterburgą pamatys. (Apie moterį, kuri gerai mokėjo ginti savo bylą.)
Boba, kai lylyj koba (kai jau vaiką turi).
Susirinko trys Elžbietos, neužtenka gryčioj vietos.
Atvažiuoja trys Daratos, viena pėsčia, dvijai ratuos.
Mįslė: Eina kaip žmogus, kalba kaip žmogus, dirba kaip žmogus, o ne 

žmogus. (Boba.)

Šeimos sugyvenimo vaizdeliai

„AM KĖLNIOS..."

Vienas vyras, kai tik sugrįždavo girtas į namus, visuomet prieka
biaudavo, norėdamas matyti, ar žmona jo klauso. Būdavo, guldamas 
lovon, nusimauna viršutines kelnes, pameta ant zaslanėlio ir liepia 
žmonai jas loti. Žmona su girtu nesiginčija, atsisėda prie zaslanėlio ir 
loja:

Am kėlnios, am kėlnalas,
Am kėlnios, am kėlnalas. . .

Tol, būdavo loja kelnes, kol vyras užmiega. O kai ilgai neužmiega, 
tai4 padeda pypkę ir liepia:

— Lok mono liuikų.
Tada žmona loja:

Am liuika, am liuikėla, 
Am liuika, am liuikėla.
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BOBA

Perpykusi boba čiupo savo senį, parvertė žemėn irf įspraudusi jį 
tarp kojų, bubi ja. Mato senis, kad boba įdūkus, greit nepaleis. Sumetė 
gelbėtis. Iškišęs galvą iš po undaroko, balsiai pasakė: „Tegul bus pagar
bintas. .Boba tuoj paleido senį, sakydama: „Per amžius"... Dairos po 
trobą — svetimo nėra.

„DABAR IR TU SLAPIA"

Lauke lyja. Vyras iš lauko sugrįžo visas šlapias. Žmona sukruto 
ruoštis apie krosnį ir sako vyrui:

— Antanai, tu vis vien šlapias, atnešk iš pašalės malkų.
Vyras eina ir parneša malkų. Žmona ir vėl sako:
— Išnešk, Antanai, anglis į daržinę.
Kai vyras sugrįžo ir norėjo persivilkti šlapias drapanas, žmona prašo, 

kad atneštų vandens, sakydama:
— Juk tu vis vien šlapias, atnešk.
Vyras išėjo vandens. Nešinas kibiru vandens, vyras įėjo į gryčią. 

Tik ūžt visą kibirą vandens ant žmonos. Metęs kibirą viduaslin, tarė:
— Dabar ir tu šlapia.

VELNIAS

Pamiškėje gyveno girininkas su žmona ir keturiais mažais vaikais. 
Pasitaikė taip, kad samdinė merga susidabojo su šeimininku. Netrukus 
žmona liko nebegera. Namuose visa tvarka mergos. Seimininkei nėra 
kas daryti, ne kartą apsiverkė, ir tiek. Jau metai tokio gyvenimo, o ga
lo nematyti. Kartą motina apsikabino vaikus ir rauda. Vaikai ją klausia:

— Motut, ko tu raudi?
— Ak, vaikeliai, pas mus namuose velnias yra.
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Ir visi ėmė raudoti. Žmona tik žvilgt į langą, — vyras kieme. Ji tuoj 
nuėjo kamarėlėn, o vaikai, pasilikę vieni, dar daugiau pravirko. Įėjęs 
į gryčią, tėvas klausia vaikus:

— Tai ko gi jūs verkiat?
— Motutė sakė, kad pas mus namuose yra velnias, — vaikai raudo

dami skundžiasi.
— Tai tegul išvaro.
Kitą dieną merga išrūko iš namų, ir namuose vėl užviešpatavo rimtis.





GAMTOS REIŠKINIAI





UGNIS

Ko gi suvažiovo šitie sveteliai
Mono tėvelio kiemėlin:

Ar ugnies imtų,
Ar kėlalio klaustų?

Yra mono sesula paduot ugnalį,
Yra mono broliukas parodyt kėlalį.

Seniau, kai šeimininkė įkurdavo židinėje ugnį, ją peržegnodavo, pa
šnibždomis sakydama: „Ugnele, žybsok!” O kai ugnį užgesindavo, tai 
židinėje palei šoną sustumdavo žarijas į vieną krūvą, užpildavo pele
nais, užklostydavo ir vėl peržegnodavo, sakydama: „Ugnele, gobsok!" 
(Būk sugaubta.)

Kad žarijos išsilaikytų iki ryto, iki krosnies kūrenimo, šeimininkė 
židinės kampe sukasdavo degančias anglis, jas dar su žarstikliu paspaus
davo, kad nebūtų vėveties, iš viršaus apipildavo pelenais ir vėl gerai 
suklostydavo, užspausdavo. Jei užuosdavo, kad žarijos įsidegė, dar pe
lenais užpildavo. Taip sutvarkytos žarijos neišblėsusios išsilaikydavo iki 
ryto.

Iš ryto šeimininkė atkasdavo pelenus ir, žarijas pūsdama, įpūsdavo 
ugnį, uždegdavo balaną ir pakurdavo krosnį.

Jei namuose būdavo pypkorių ar mažų vaikų, tai jie iškrapštydavo 
anglį, padarydavo vėvetį, ir žarijos išblėsdavo. Negalėdami išblėsusių 
žarijų įpūsti, eidavo ugnies pas kaimynus. Paimdavo sausą eglinę kem
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pinę ir, pridėję prie žarijų, pūsdavo, kol kempinė imdavo rūkti, tada 
nešdavosi ją namo. Prie jos prispaudę balaną, įpūsdavo liepsną ir kur
davo ugnį. Nors paskui ugnį išgaudavo skiltuvu, vėliau degtuku, bet 
nuo seno yra sakoma: „Įpūsk ugnį."

Namuose sausų balanų visuomet būdavo. Seniau, kai nebuvo žiba
linių lempų, balanomis apšviesdavo gryčią. Jas įspraudavo į tam tyčią 
padarytą lazdą, įtaisytą ant trikojo, vadinamo „diedu". Vyrai priskaldy- 
davo balanų ir sumesdavo ant krosnies, palei gaubtuvą, vadinamon „ša- 
kalynėn", ten jos ir džiūdavo.

Su ugnimi elgdavosi labai pagarbiai, atidžiai, su meile. Kamine ant 
trikojo vakarienę išvirus, ugnį užpildavo vandeniu ir tris kartus per
žegnodavo, kad ji neįsiliepsnotų. Nešvariu vandeniu ugnies užpilti ne
valia,—-ugnelė užpyks ir išsiplėtos.

Kas paskutinis iš pirties išeina, tas žarijas vandeniu užpila, užgesina 
ir taip pat tris kartus peržegnoja.

Pasakojama, kad krosniai kūrenantis iš jos išėjo mėlynas kamuolys, 
nusirito po staklėmis, pasirito papečkin. Ten būta paršiuko, tas išsi
gando ir išbėgo iš gryčios. Taip ugnies kamuolys apie visą gryčią pliup, 
pliup apėjo ir vėl grįžo į krosnį.

Susitiko ugnelės ant vartų. Vartai pliupsojo, ir ugnelės tarp savęs 
kalbėjosi: „Aš iš savo šeimininkės išeinu. Mane ji spardo kojomis, plūsta. 
Kaip tik mūsų šeimininko duktė vedasi, tai aš ten išeisiu." Pasikalbėjo 
ir vėl sugrįžo į namus.

Staiga namuose kilo gaisras. Visi namai suliepsnojo ir sudegė. Ugne
lei nebebuvo kur pasidėti, ir ji tikrai išėjo.

Ugnies šventinimas. Didįjį šeštadienį bažnyčia šventina ugnį. Tada 
kiekvieni namai parsinešdavo šventintos ugnies ir naujai įkurdavo ugnį.

Tą dieną šventoriaus užuovėjoje padarydavo žemėje įdubimą, pridė
davo malkų, kelmų, kad užkurta ugnis degtų, bet per daug neįsilieps
notų. Iš pat ryto po mišių tą ugniakurą kunigas pašventina, t. y. „pa
šventina ugnį". Miestelio gyventojai prisikasdavo žarijų į skardinėlę, 
kai kurie net į laidynę, o į kaimus tos ugnies parsinešdavo su kempi
nėmis ar šv. Blažiejaus juostele.
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Sv. Blažiejaus juostelė seniau būdavo labai reikalinga: ja gindavosi 
nuo piktųjų dvasių, o taip pat su ja parnešdavo šventintąją ugnį. Bla
žiejaus juostelę nuveja iš lininių siūlų: keliolinkai sulanksto siūlą, tada 
dažo jį į ištirpdytą vašką ir suveja į kamuolį. Kamuolys būna didelis, 
vos sauja gali apimti. Pašventinus Blažiejaus juostelę, jos galą uždeg
davo kaip žvakę ir taip parsinešdavo namo šventą ugnį.

Iš kaimo ugnies ateidavo paaugliai. Jie pritaisydavo eglines kempi
nes ant vielos, tą vielą užsukdavo ant pagaliuko ir, kempinę prikišę prie 
ugnies, įpūsdavo. Tada, mosuodami rūkstančiom, žaižaruojančiom kem
pinėm, visu būriu grįždavo į namus. Namuose židinėje neturi būti užsi- 
likusios senos ugnies. Seimininkė iš kempinės naujai įpūsdavo pašven
tintą ugnį. Šitą ugnį stengdavosi išlaikyti kuo ilgiausiai, o gilioje seno
vėje — iki kitų metų, kito ugnies šventinimo.

Velykoms kiaušinius virdavo ant naujai pašventintos ugnies.

Prietarai

Įkūrus ugnį, ją reikia peržegnoti, kad ugnelė neišeitų iš krosnies. Ne 
kartą taip atsitinka, kad ugnis išeina iš krosnies, apeina aplink gryčią 
ir vėl sugrįžta į krosnį. Jei ugnies neperžegnosi, gali namai užsidegti.

Nuo velykų iki sekminių neleisdavo piemenėliams lauke ugniakuro 
sukurti, mat, dar laukų ugnis nebūna pašventinta. Jeigu jie sukuria ugnį, 
tai vilkas avis išpiaus, nuneš. Tik kai per sekmines pašventina laukų 
ugnį ir vandenį, tada galima sukurti laužą ir maudytis.

Sv. Agotos duona buvo laikoma namuose kaipo priemonė apsiginti 
nuo gaisro. Agotos dieną žmonės nusineša į bažnyčią duonos gabalėlį 
ir, kai ją pašventina, laiko namuose pagarbioj vietoj. Kilus gaisrui, Ago
tos duonos gabalėlį pasiima į rankas vyresnis namų asmuo ir su ja 
apeina aplink degančią trobą, paskui įmeta duoną į ugnį iš tos pusės, 
kur nėra trobų. Tada ugnelė išeina į laukus.

Jei, krosnį užkūrus, malkos cypsi, tai dūšia šaukiasi pagalbos. Tada 
reikia kalbėti ,,amžiną atilsį1'.

363



Jei žarija išsprogsta arti krosnies, bus svečias iš ryto, jeigu ji iš
sprogsta pasienin — svečias bus vakare, o jei viduaslin — bus svečias 
vidudienį.

Jei žarija iš krosnies išsprogsta pleškėdama, bus piktas svečias.

Jei krosnyje lieka visai juodas nuodėgulis, bus svečias vyras, o jei 
lieka balkšvi nuodėguliai — bus viešnia.

Jei išblėsusios žarijos įsiliepsnoja, tai reiškia, kad bus šaitis.

PERKŪNIJA

Senieji žmonės pasakoja, kad seniau užeidavo tokios perkūnijos, jog 
nors gyvas lįsk žemėn, taip baisu būdavo. Kai griaustinis į žmogų trenk
davo, vietoj užmušdavo, ,,o jo škaplierius nuplėšdavo nuo kaklo ir tolyn 
nusviesdavo”.

Kad griaustinis neuždegtų namų, juos tuojau rūkydavo švęstomis 
žolėmis. Motina ar senutė paimdavo puodynės šukę, iš židinės iškasdavo 
į ją žarijų ir viršum uždėdavo švęstų žolių. Žolės imdavo smilkti. Tada 
motina, smilkalais nešina, eidavo per visus namus ir kalbėdavo poterius. 
Maži vaikai, motinos sijono įsitvėrę, sekdavo paskui ją. Kai kurios se
nelės, kurios turėdavo Bernaktyvos pašventintą varpelį, skambindavo 
juo. Į namus, kurie parūkyti švęstom žolėm, perkūnas netrenkia, ypač 
jei dar varpeliu paskambinta. Perkūnas netrenkia ir į tuos namus, ku
riuose yra karvelių (mat, karvelis yra laikomas šventu paukšteliu).

Pašventintą varpelį ne kiekvienas kiemas turėjo, tik labai dievobai
mingos moterys. Tokios vakare guldamos, būdavo, poteriauja, pasišlaksto 
švęstu vandeniu ir, baigdamos kalbėti poterius, paima į rankas varpelį, 
cilin, cilin, cilin... paskambina. Vaikai labai norėdavo tuo varpeliu pa
skambinti, bet bobutė neduodavo, sakydama: „Pasiklausykit, aš paskam
binsiu.”

Pamatę artinantis audrą, tie, kurie turi pašventintą varpelį, skambin
dami juo, apeina visas trobas: gyvenamus namus, klėtį, tvartus, klojimą, 
jaują, pirtelę. Kartą senelė nebepajėgė su varpeliu apeiti visų trobų, 
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tai vaikai išprašė varpelį — jie paskambins. Senelė varpelį įdavė vyres
niajam, liepdama „iš valios" skambinti ir poteriauti.

Kieme tuoj susirinko bent dešimt vaikų, jiems jau nebėra kada po
terius kalbėti. Vienas varpeliu skambina, kitas šaukia: „Duok man, duok 
man!" Taip jie aplėkė visas trobas. Kaimyno patvoriu bebėgant, kad gi 
ims bartis kaimyno brolis — senbernis: „O tos bobos, palaida vaikus 
su dzvanėliu, mono bunda išdžius! O jūs, varias, pagausiu — tuoj išro
mysiu!" Vaikai kiek drūti bėga nuo to žmogaus. O kaimynas barasi 
dėl to, kad jam lietaus reikia, gi vaikai su švęstu varpeliu gali išvaikyti 
lietaus debesis.

Kai griausdavo, senelis vaikams sakydavo: „Dievas borasi, poterius 
kalbakit." O kai labai smarkiai griaudžia, sakoma: „Parkūnas važiuoja 
su rotais. Kėlias nelygus, dunda." Dunda tada, kada danguje debesys 
maišosi.

Kai atūžia perkūnija, žmonės, į dangų žiūrėdami, kalba: „Alijošius 
par dangų važiuoja su arkliais ir rotais, kai par didelius okmenius va
žiuoja— smagiai sutrinkia; net ugnis iš po rotų pilasi."

Seniau perkūnijos dažnokai padegdavo trobesius. Kartą iš dviejų 
priešpriešinių debesų iškilo du lankai žaibų ir abu kad skėlė vienan 
taškan — į klojimo šelmenį. Klojimas tuoj suliepsnojo.

Žmonės kalba, kad žaibo uždegtos trobos vandeniu neužgesinsi. 
Tokią liepsną reikia gesinti rūgščiu pienu. Kol dar kaimynai tardavosi, 
kuo gesinti, trobos ir sudegdavo.

Jei kam lietaus nereikia, tai meta debesin ližę, tada debesys persi
skirta, ir nebelyja. Taip darydavo Plundakų kaimo Barkauskas. Tačiau 
dažniausiai šitai daro namų šeimininkė. Moteris vienmarškinė apsisiau- 
čia balta paklode ir, paėmusi į rankas ližę, meta ją debesin iš priemenės, 
neperžengdama slenksčio. Kitos moterys ližę apnešdavo tris kartus apie 
namą ir įbesdavo kiemo vidurin. Tada debesys išsiskirsto.

Perkūnas. Vienas nusigyvenęs valstietis turėjęs labai blogą įprotį: kai 
tik kinkydavęs arklį arba jį šerdavęs, taip gi keikdavęs, taip gi keikda
vęs: „A, kad tau perkūnas, a, kad tau nogla, ak, tu, dvėseliena, kad tau 
velniai griebtų..." Dažniausiai keikdavo perkūnu. Kaimynai jam saky
davo: „Žiūrėk, prisišauksi perkūną."
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Užėjo kartą audra, ir perkūnas ganyklose nutrenkė to keiksmininko 
arklį. Šitai buvo jo vienintelis arklys. Šiaip taip įsigijo jis kitą arklį, 
tikrą kuiną. Pagal seną papratimą ir vėl jis savo arklį keikia: „A, kad 
tau velniai griebtų, ak, tu, dvėseliena, kad tau per. . . Dar aš tau vieną 
žodį turiu, tik nesakysiu!" — grūmodamas kumščiu, murma keiksmi
ninkas.

VANDUO

Į vandenį negalima spiauti, ar tai bus šulinys, ar upelis, ar kūdra: 
po mirties tą vandenį vienu gurkšniu reikės išgerti.

Nespiauk į vandenį, gali prisieiti atsigerti.
Į šulinį žiūrėti vaikams drausdavo, gąsdindami: ,,Nežiūrėk į šulinį, 

ten gyvena didelė varlė — įtrauks", arba „Ubagas pagaus ir įtrauks." 
Kol dar vanduo bažnyčios nepašventintas, negalima būdavo maudy

tis: prigersi. Vandenį šventindavo pirmąją sekminių dieną, rytą. Dar ir 
dabar gina anksčiau maudytis, sakydami: „Prieš sekmines nevalia mau
dytis — susirgsta, paskęsta."

Laumės juosta. Laumės juosta iš upių, ežerų, marių siurbia vandenį. 
Kai tik į tą laumės juostos siurbiamą srovę pakliūva žmogus ar kas 
kitas, tai jį ir įtraukia debesin.

Laumės juostos vienas galas jūroje paskendęs, o kitas gali žmogų 
debesin įtraukti. Kai laumės juosta labai daug vandens iš marių, upių 
ir ežerų ištraukia, tada lyja. Po lietaus, kai laumės juosta visą vandenį 
išpila, danguje įvairiom spalvom pasirodo. Jeigu laumės juosta išsikelia 
ir danguje šviečia, tai nebelįs.

Nojus mėgdavęs išsigerti ir daug statinių degtinės turėjęs. Kartą di
džiausios statinės lankas pertrūko pusiau ir pakilo į dangų, nuo to karto 
ir matome danguje laumės juostą — vaivorykštę.

DANGAUS KŪNAI

Grigo ratai. Važiuoja per dangų Grigas, jo ratai nepatepti girgžda, 
braška. .. Užtat Grigo ratai ir apvirto, kad braškėjo ir girgždėjo.

Mėnulis ir sapnai. Kai mergaitė pirmą kartą pamato danguje jauną 
mėnulį, tai turi sustoti kaip įbesta ir, žiūrėdama į mėnulį, sakyti: „Jaunas 
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manuloiti, dungaus karaloiti, tau aukso karūna, o mon sveikata." Ji 
gali prašyti kito kokio daikto: „mon loima, mon Jonelis..." Žiūrėdama 
į mėnulį, mergaitė tuos žodžius turi sakyti tris kartus ir po kiekvieno 
karto sukalbėti maldelę ,,Sveika Marija", tada jos norai išsipildys.

Jei, pamačiusi jauną mėnulį, sustosi ir, iš vietos nepajudėdama, 
sukalbėsi „Sveika Marija", tada dešiniąja ranka iš po didžiojo kojos piršto 
paimsi žemės žiupsnelį, nusineši į klėtį, pasidėsi po pagalviu ir tuoj 
atsigulsi, tai tas, kurį naktį susapnuosi, bus tavo.

Žvaigždės. Kai žmogus gimsta, ant dangaus atsiranda nauja žvaigždė, 
jo žvaigždė. Ji danguje žiba tol, kol tas žmogus gyvena. Kai kada va
saros vakarą, matydami krintančią žvaigždę, žmonės kalba: „Numirė 
žmogus. Jo žvaigždė nukrito ir užgeso." Už mirusį tada kalba maldelę 
„Amžiną atilsį". Kiti vėl sako, kad, kai pamatai krintančią žvaigždę, tai 
ką tą minutę pamanysi — išsipildys.

Saulė. Kai šiltas lietutis lyja, sakoma:

Išaik, saulala, su boltais pyrogais, 
Nuvaryk debesėlį su ilgais botogais.

* * *

Šilko skaralį siūlėdama, siūlėdama,
Boltų pyragėlį raikydama, raikydama, 
Savo vaikeliam po riekėlį, po riekėlį, 
O našlaitėliam po kųsnėlį, po kųsnėlį.

PASAKOJIMAI

GURVOLIS

Kai vyrų kakle išsišauna gerklės kremzlė, sakoma: „Žiūrėk, kąsnis 
po kaklu." Tas kąsnis po kaklu atsirado labai seniai, dar tada, kai Ado
mas su Ieva gyveno rojuje. Kada Adomas rojuje valgė obuolį, kurį jam 
davė Ieva, tai ir paspringo. Nuo tada toj vietoj tebestovi kąsnis, kuris 
vadinamas „gurvoliu''.
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ROJUJE

Seniai seniai gyveno labai neturtingas žmogelis. Kartą jis iš miško 
vežė žabus,— tik keberiokšt ir apvirto vežimas. Žmogelis vaikšto aplink 
vežimą ir skundžiasi: „Biednas aš, biednas, toks nelaimingas... ir dievas 
visai mane pamiršo." Taip jam aimanuojant, prieina prie jo žilas žilas 
senelis ir klausia: „Tai skundies savo gyvenimu? Einam, aš tave nuvesiu 
į rojų." Apsidžiaugė žmogelis, visa palikęs, eina paskui senelį.

Ėjo ėjo, ėjo ėjo ir atėjo jie į rojų. Ogi rojuje neišpasakytas gražu
mas: angelų chorai gieda, gėlės žydi, krūmai ir medžiai vaisius nokina, 
paukšteliai gieda... „Ar nori čia pasilikti?"—klausia senelis (jis buvo 
pats dievas). „Noriu, kaipgi nenorėsiu",— sako žmogelis. „Tai gerai, pa
silik rojuje. Vaikščiok kur tik nori, skink vaisius, valgyk. Ką nori daryk, 
tik, žiūrėk, nieko niekam nesakyk, kaip pamatysi kitus ką darant. O ne, 
tai tuoj iš rojaus išvarysiu." Senelis, šitą pasakęs, nuėjo. Vaikšto žmo
gelis rojuje, stebisi viskuo, atsigrožėti negali. Taip bevaikščiodamas, 
mato — žmogus, į žydinčią obelį įlipęs, laužo šakas. Laužo ir meta že
mėn, laužo ir meta žemėn. Žmogelis tuoj priėjo prie medžio ir sako 
anam: „Ir ką gi tu čia darai? Besarmati, laužai žydinčias obels šakas."

Tuoj pasirodė senelis ir sako jam: „Eik, eik iš rojaus. Aš gi tau 
sakiau, kad niekam nieko nesakytum." Išsigando žmogelis, ėmė prašyti 
dovanojamas, pasižadėjo jau niekam nieko nesakyti. Na, dievas paliko 
žmogelį rojuje. Ir vėl vaikšto mūsų žmogelis rojuje, viskuo džiaugiasi. 
Taip bevaikščiodamas, mato — žmogus šluoja kelią. Kad šluoja, kad 
šluoja — visas sušilęs, suplukęs, o kitas vyras jam vis atgal nušluoja, 
vis atgal nušluoja. Nebeiškentė žmogelis, ėmė aną barti: „O, tu, nenau
dėli, kaipgi tu taip darai. Matai — anas visas sušilęs darbuojas."

Vos tik šitai pasakė, mato, ateina senelis ir sako: „Eik, eik iš rojaus. 
Juk sakiau tau, kad niekam nieko nesakytum." Parpuolė žmogelis ant 
kelių, prašo palikti jį rojuje. Pasižada niekam nieko nesakysiąs. Ir vėl 
paliko dievas jį rojuje. Žmogelis vaikšto rojuje ir vėl džiaugiasi. Ilgai 
jis taip vaikščiojo, ogi mato — atvažiuoja atabilda su tuščia bačka toks 
vyras. Privažiavo prie upės, pastvėrė kibirą, semia vandenį ir pila į 
bačką, semia vandenį ir pila į bačką. Taip skuba, taip skuba, visas su
šilęs darbuojasi. O čia prisėlino prie bačkos berniūkštis, ištraukė volę, 
o pats už krūmo pasislėpė. Bėga vanduo iš bačkos čiurkšlėmis, o anas 
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nė nemato — tik semia vandenį ir pila. Nebeiškentė mūsų žmogelis, 
pripuolė prie krūmo ir ėmė barti berniūkštį: „O tu, pasileidėli, šitaip 
žmogų darbininką šidinti!.Ir tuoj senelis pasirodė ir sako: „Eik, eik 
iš rojaus. Kiek kartų pažadėjai nesikišti, kur tau nereikia, o ir vėl su 
savo šnekom." Ir išvarė žmogelį iš rojaus. Stovi jis prie savo apvirtusio 
vežimo, gailisi rojaus ir galvoja, kaipgi pakelti vežimas.

KAIP ATPAŽINTI VELNIĄ

Velniai ateidavo į kaimą su berniokais ripkos mušti. Berniokai nega
lėdavo jų iš karto atpažinti, bet kai pamatydavo, kad nosis be skylelių, 
tai buvo aišku, kad velnias. Arba kai užmindavo ant kojos — jei bate 
pėdos nėra, tai tikrai velnias. Mat, velnių kojos su kanopom, kaip gy
vulio. Tada su tokiu nebemušdavo ripkos.

GAIDYS GAUDO VELNIĄ

Visų geriausiai velnią mato gaidys, o pamatęs tuoj jį puola. Mažus 
velniūkščius peni vien tik gaidžių skiauterėlėm, todėl, kai tik gaidys 
pamato velnią, tuoj strioksi į viršų ir žiopsi. Tada žmonės sako: „Gaidys 
velnių pagovo."

AITVARAS

Gaidys, išgyvenęs dvylika metų, padeda ilgą kiaušinį. Tą kiaušinį 
reikia nešioti po pažastimi tol, kol išsiperės aitvaras. Aitvaras mėgsta 
gyventi maltuvėje, kamaroje, svirne, ant aukšto arba tvarte.

Aitvaras savo šeimininkui neša javus ir kitas gėrybes. Tas gėrybes 
jis parneša iš kaimyninių kiemų, o kartais ir iš toliau.

Kad aitvaras neišnešiotų iš klojimo javų, klojime ant balkių padė
davo arklio kaukolę ir dievo mūkelę. Šie daiktai ir dabar dar yra lai
komi klojimuose.

Aitvarą galima parsinešti į namus. Jis kartais būna pasivertęs pančiu, 
adata, šiaudų grįžte ir pan. Tokį daiktą pakelyje radęs ir parsinešęs na
mo, nežinai,— o gal aitvarą parsinešei.

24 Kupiškėnų senovė 369



Aitvarą pirkdavo Rygoj. Ten gaudavo viename kėzule tokį „unglį" 
irf parsivežę namo, padėdavo klojime ar daržinėje, tik niekas neturėjo 
to žinoti, išskyrus šeimininkę ir šeimininką. Per mėnesį laiko aitvaras 
išsiperi. Dažnokai šeimininkas eidavo žiūrėti, kaip aitvaras perisi. Iš 
pradžių kėzulas stovi vietoje, paskui pradeda tįsti ir išsitiesia ilgas, juo
das kaip pagaikštis. Kada jau aitvaras pradeda tarnauti, nešti šeiminin
kui turtus, tada jis pasidaro raudonas ir žiba kaip auksas.

Aitvaras išsiperėjęs iš pradžių neša prastus daiktus, o toliau jau ge
rus. Vienam šeimininkui ką tik išsiperėjęs aitvaras atnešė seną vyžą ir 
padėjo skrynion prie šilkinių skarelių. Kiek palūkėjus, vėl šeimininkė 
aptiko skrynioje prie audeklų gabalą mėšlo, pasimušusio iš po arklio 
pasagos. Tada jau šeimininkė labai supyko ir išmetė aitvarą.

Šito šeimininko aitvaras buvo išsiperėjęs klojime, tai jisai, iš to šei
mininko išeidamas, pakėlė tokią didelę vėtrą, kad klojimas sugriuvo.

Jei kuriame kieme yra aitvaras, tai ties tuo kiemu išsiskiria debesysr 
ir tada nebūna lietaus.

Aitvarą galima prisivilioti. Reikia vakare įsižiūrėti, iš kur krinta iš 
dangaus ugnis, tai ten ir yra aitvaras. Tada norintysis privilioti aitvarą 
atsistoja nugara į ugnies pusę, įspraudžia peilį smailumu į dangų tarp 
basos kojos nykščio ir kito piršto ir laukia. Pro šalį lekiantis ugnies 
kamuolys, jei tik žmogus patinka, nutūps jam ant peties ar ant galvos. 
Tada gali atsargiai nešti jį į namus ir padėti, kur jam skirta. Bet jeigu 
aitvarui žmogus nepatiks, tada jis žmogų apdirba ar padaro žvairą ir 
nulekia. Aitvaras nieko nebijo — jis galingas.

Aitvaras savo šeimininkui neša pinigus, grūdus, sviestą, varškę... 
Kai aitvaras lekia pilnas, jis būna tamsus, tik iš pakraštėlių blizga, o kai 
tuščias, tai blizga. Kada auksą neša — tada visas blizga.

Šeimininkė aitvarui paskiria vietą, kur jis padeda tai, ką į namus 
atneša.

* * *

Kartą viename kieme buvo svečių; šeimininkė vaišino svečius, bet 
nedavė nei sviesto, nei varškės. Svečiai sugulė klėtyje, naktį girdi — 
atūžia, atūžia kažkas klėtin ir ,,šmukštalajo". Svečiai išgirdo, kad šeimi
ninkė bara:

— Ir kaip tu taip padarei!
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Jai atsakė:
— Kad niekur arti neradau.
Iš ryto svečiai pamatė klėtyje geldeles sviesto ir varškės ir suprato, 

kad naktį šeimininkė su aitvaru kalbėjosi.

* * *

Vieną kartą tetulytė, būdama pakermašyje, gulėjusi svirne. Naktį ji 
pabudo ir mato — ant kartelės betupįs aitvaras. Jis buvo panašus į žė
rintį gaidį. Aitvaras pasiraivęs ėmė vemti varške į dubenis, kurie sto
vėjo čia pat ant lentynų. Kai ryto metą tetulytė nuėjo pusryčių, ant 
vaišių stalo stovėjo pilni dubenys varškės. Jai pasidarė koktu, ir jinai 
tos varškės nė neparagavo.

* ♦ *

Dar 1880 metais Likalaukių kaimo vyrai pasakodavę apie turtingą 
ūkininką Vaitiekūną, kad jis turįs aitvarą, kuris jam į klėtį nešąs javus. 
Aitvaras atrodo kaip kokia auksinė žibanti viela, pasirodo ir vėl pra
nyksta, pasirodo ir vėl pranyksta.

♦ ж ♦

„Ainu kartų par kiemų ir matau — tartum ugninis pagaikštis švyst, 
švyst ir nulakė. Tai lakė oitvaras taip greit, kad nesuspėjau pamatyti. 
Kiti šoko, kad, kai oitvaras įlakia klatin, pavirsta juodu kotinu, tadu 
vėmja jis auksinius pinigus pastatyton tinaį geldalan."

* * *

,,Oitvaras nešiodavo bagočiams auksinius pinigus. Ošiai buvau visai 
mažuty ta, kada mačiau oitvarų lakiunt par golų ulyčios. Jis buvo su 
žibunčiu golvu, ir tarytum juodas maišas vilkosi iš paskos. Nulakė nulakė 
driūgt, driūgt, driūgt par Požogiškių pievų. Paskui kliopt ir nusilaida. 
Buvo pavakarys, visas vaikų būrys šaukė: ,,Žiūrėkit, oitvaras, oitva
ras. . ." Bijoti jo nebijojau. O maž buvo jis padarytas, kų gi gali žinoti."
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* * *

1900 metais Plundakų Jurėnas turėjo aitvarą. Kai aitvaras skrenda, 
tai driūgsi — driūgt, driūgt kaip pagaikštis, ir jo uodega atsilikus, kaip 
blizganti šluota. Jis, būdavo, apsuka ratą apie sodybą ir nusileidžia 
Jurėno klėtin. Tenai jis išvemia grūdus aruodam Jurėnas turėdavo daug 
grūdų. Kada jis grūdus veždavo turgun parduoti, tai susikviesdavo talką. 
Užtat kaime ir kalbėjo, kad tas kiemas turi aitvarą ir yra parsidavęs 
piktajam.

* * *

,,Kai, jaunas būdamas, jodavau nakties, tai kartu su kitais matyda
vau, kaip žvaigždės driūgt, driūgt, driūgt driekiasi tolyn, tolyn. Tada 
šaukdavom: „Oitvaras, oitvaras!" Bijoti jo nebijodavome.

Kartą išjojom nakties. Ogi matom — atidriūgsi aitvaras, kaip pa
gaikštis visas juodas, tik pakraščiai blizga. Tuoj nušokom nuo arklių 
ir nutarėm aitvarą pagauti. Vienas iš mūsų per kojos iššlyžį (tarp pirštų) 
į žemę įbedė peilį. Aitvaras ir nusileido alksnių viršūnėn, net alksnis 
susiūbavo. Visi susirodijom ir paleidom aitvarą. Buvo baisu. Aitvaras 
ne mūsų buvo." 

* * *

Vienas kiemas buvo labai turtingas, ir visi aptarė, kad jis turi aitvarą. 
Kartą tame kieme buvo vestuvės. Pamergiai prausėsi prie darželio ir ant 
tvorelės sukabino savo šilkines skareles. Jom besiprausiant, skarelės 
nuo tvoros prapuolė. Tada jau visi suprato, kad skareles nunešė to kie- 
mo aitvaras. Visi gūžčiojo pečiais ir sakė: „Niekas kitas nepoima, kai 
tik oitvaras/1

Vestuvininkai pajauniai miegojo kamarėlėje. Ten stovėjo švarūs ku
biliukai, apdengti marška. Apie dvyliktą nakties jie pamatė, kad pro 
praviras duris šmukštelėjo kaip pagaikštis aitvaras. Aitvaras pasirąžęs 
ėmė į kubiliukus kažką kliunkinti.

Rytą pajauniai prabudę puolė prie kubiliukų. Ogi žiūri, pilni kubi
liukai pieno. Jie tarp savęs kalba: „Tai mat, kaip, iš to pieno šeimininkė 
pasidaro sūrių, sviesto." Pajauniam pasidarė šleikštu. Jie nei už ką ne
benorėjo aitvaro išvemtų valgių valgyti ir iš vestuvių išvažiavo. Jų nei 
pamergiai nebepriprašė pasilikti.
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UŽKEIKTI PINIGAI

Prieš mirdamas žmogus turi paslėpti savo sutaupytus pinigus, o jei 
nepaslėps, į žemę neužkas, tai jo mirtis bus labai sunki. Be to, po mirties 
iš tokio kiti norės pinigus atimti. Todėl seniau seneliai mirdami užkas
davo savo pinigus, kad vaikai ar anūkai niekais jų neišleistų, ir dar 
užkeikdavo juos. Užkeiktus pinigus saugodavo piktasis, ir jų niekas 
negalėdavo paimti, tik tas, kas užkeikimo žodžius atspėdavo. Žemiau 
pateikiu kelis užkeikimus.

„Kas mono pagrabi pašoks.. ” Senelis iš pat ryto užsikosėjo ir sako 
marčiai: „Martai, gyvinom nezgodoj, matau, kad mon reiks mirti.. . Išaik 
iš gryčios, bus mon lingviau numirti." Marti tuoj suprato, ką senelis 
nori daryti. Ji tuoj repečki, repečki, kopėčiomis užlipo ant gryčios ir 
žiūri pro aukštinį. Senelis nulipo nuo lovos, iš po pagalvio išsitraukė 
pinigų mazgelį ir pakasė po pečeliu, sakydamas: „Kas mono pagrabi 
pašoks ir padainuos, tas paims pinigus."

Senelis numirė. Pašarvojo jį gryčioj. Susirinko daug žmonių. Marti, 
apsisiautusi skara, įbėgo į gryčią, ėmė šokti ir dainuoti: „Šešurėli, šešu
rėli, tau jau nebežertas, atsigula! unt lintalas paskutinį kartų." Kada 
marti nuėjo kamaron, vyras nusekė ją ir sako: „Kų tu padarei, žmonės 
juoksis.” Žmona tarė: „Tylak, matai”,— ir parodė, iš po skaros ištrau
kusi, mazgelį su pinigais.

„Kaip aš aukštai..Šešuras, sulaukęs senatvės, ruošiasi mirti. Jis 
savo pinigus sudėjo į varinį katiliuką ir išsinešė kluonan. Marti jį pa
sekė. Senelis katiliuką su pinigais pastatė po žardu, o pats, įlipęs žardan, 
pinigus užkeikė tais žodžiais: „Kaip aš aukštai, taip jūs žemai." Tokion 
gilumon pinigai turėjo nugrimzti į žemę. Betgi marti suspėjo po katiliuku 
padėti rožančių. Katiliukas su pinigais sukėsi sukėsi ir į žemes nepra
smego. Tada marti katiliuką su pinigais pagriebė ir nusinešė. Senelis nu
lipo nuo žardo, žiūri — katiliuko nėra, ir ramus nuėjo gryčiom

„Katro runka užkasė.. " Prieš mirdamas senelis nusirangė nuo lovos, 
po pečeliu pakasė pinigus ir užkeikė tais žodžiais: „Katro runka užkasė, 
to runka ir paims." Sitai matė bernas. Kada senelis jau leidosi, tuoj 
bernas senelį nutįsę nuo lovos ir su jo ranka iš po pečelio iškasė pini
gus. Bernas mirštantį senelį paguldė į lovą, o pinigus pasiėmė sau.
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„Devyni galvas padės..Senelis nuėjo už klojimo, užkasė pinigus 
ir, juos užkeikdamas, pasakė: „Devyni galvas padės, o dešimtoji galva 
paims." Tuo metu bernas buvo peludėje ir sako: „Devynios kopūstų 
galvos." O senelis sako: „Devynios žmonių galvos." Bernas ir vėl atsi
liepė: „Devynios kopūstų galvos." „Ne!" — senelis sako. Bet bernas ne
nusileidžia ir vėl sako: „Devynios kopūstų galvos." Senelis pavargo ir 
pasakė: „Tegul bus kopūstų." O pats nueidamas mislijo: „Ką čia su pik
ta dvasia ginčysies."

Kai tik senelis nuėjo, tuoj bernas nukirto devynias kopūstų galvas, 
padėjo ton vieton, kur pinigai buvo užkasti, ir, sakydamas: „O dešimtoji 
galva paims", pinigus išsikasė ir pasiėmė sau.

PINIGAI DEGA

Seniau žmonės, pinigus į žemę užkąsdami, juos įvairiais būdais už
keikdavo, kad jų niekas nepaimtų. Dažniausiai pinigus į žemę užkasdavo 
seneliai, nenorėdami palikti jų vaikams. Pasitaikydavo, kad kariuomenė, 
priešui užpuolus, savo iždą užkasdavo į žemes.

Neretai žmonės matydavo kur pakrūmėje, pievoje ar dirvoje tarytum 
žarijas žėruojant, tai reiškė, kad ten užkasti „pinigai dega", prašosi iš
vaduojami. Jie iškyla arčiau į žemės paviršių ir prašosi iškasami, nori eiti 
apyvarton. Pinigai begulėdami aprūdija, o iškilę apsivalo ir šviečia.

Jei kas pamato pinigus degant, tai, kad jie vėl nenugrimztų į žemės 
gilumą, tuoj turi į tą vietą mesti tokį daiktą. Metama, kas po ranka pa
kliūva: skarytė, kepurė, lazda, batas. Jei mesi trumpesnį daiktą, pvz., 
kepurę, tada pinigai nugrims kepurės gilumon, o jei lazdą — lazdos ilgio 
gilumon. Numetus daiktą į tą vietą, kur pinigai dega, pinigai jau nebe- 
grimzta. Tada ši vieta pažymima kuoleliu ar kaip kitaip, paimamas mestas 
daiktas ir skubiai einama namo kastuvo parsinešti. Kai degančius pinigus 
mato keli žmonės, tai jie visi turi būti juos iškasant, nes nežinia, kuriam 
iš jų pinigai pasirodė ir kieno laimei skirti. Jeigu kuris kasant pinigus 
nedalyvautų, ką žinai, gal jo laimei pinigai pasirodė, tada be jo pinigų 
nebeiškasi — jie nugrims gilyn.

Bet dažniausiai pinigai būna užkeikti, tai, nors žmonės ir mato juos 
degant, bet negali jų paimti. Tokius pinigus saugo piktasis.
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Užkasti ir neužkeikti pinigai gana dažnai iškyla dieną ir pasirodo 
avelės, šuns ar kito kokio gyvulėlio pavidale. Tada tokį gyvulėlį reikia 
tik sušerti, ir pinigai pabirs. Kadangi pinigai buvo neužkeikti, tai juos 
gali susirinkti be baimės.

Kartą devynerių metų Onytė ganė gyvulius. Ji sėdėjo pamiškėje ir 
pamatė — išlėkė iš miško avinukas, toks gražus, rudas kaip auksas. 
Avinukas tris kartus apibėgo apie piemenaitę ir pranyko. Namo sugrį
žusi, Onytė papasakojo motinai, ką matė. Motina sušuko: „Vaikeli, gi 
tai buvo pinigai. Reikėjo sušerti avinuką rykšte ar botagu, jis būtų su
byrėjęs į pinigus. . . Kad ne vidunaktį pasirodė, tai buvo geri pinigai, 
neužkeikti."

Onytė jau buvo mergiotė. Sėdėjo ji vakare gryčioj, užstalėje, ir pa
matė — palei stalą šip, šip, šip ugnis sušvito. Ji suprato, kad pinigai 
dega, šaukia motiną: „Mamyt, mamyt, pinigai dega." — „Paimk juos",— 
per miegus pasakė motina. Kadangi mergaitė į tą vietą nieko nenumetė, 
tai pinigai ir pranyko.

* * *

Intapų kaimo Jermalavičiokas su draugais ėjo iš vakaruškos pro Viz- 
giūnų kalnelį ir pamatė pinigus degant. Tuoj tą vietą užsižymėjo. Vieni 
nuėjo kastuvų atsinešti, o kiti pasiliko laukti. Kai draugai atnešė kastu
vus, ėmė kasti. Jau su laužtuvu junta, kad žemėje yra panašus į skrynią 
daiktas, jau, jau tuoj iškas. Tik kad užėjo vėtra, neapsakomas kaukimas, 
ūžimas,— vyrai išsigando ir pabėgo. Ant rytojaus nuėjo pasižiūrėti, kur 
jų buvo kasta, tai pamatė — ten kaip nieko nebūta, kaip ir nekasta. Tada 
jie sutarė kitą naktį vėl kasti, bet ir vėl užėjo toks baisumas, švilpimas, 
kad pasimetė kasę. Dar ir trečią naktį vyrai nuėjo kasti, bet ir vėl užėjo 
toks baisumas, kad nebeištvėrė ir pasimetė. Matyt, skrynioje pinigai 
buvo užkeikti, ir jų nepaimsi.

♦ * *

Seniai seniai, prieš šešiasdešimt metų, Kamarausko tėvas prisapnavo, 
kad gale jo žemės sklypo, anapus Kupos, po didžiuoju akmeniu yra pa
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kasti pinigai. Akmuo buvo perkūnijos perskeltas. Aišku, kad ten yra 
pinigai,— perkūnas trenkęs į velnią, kuris, tur būt, saugojo lobį. Tad 
tėvas su sūnumi ir žmona nutarė pinigus iškasti.

Kartą jie visi trys aptarė šį reikalą ir gražią vasaros naktį, pasiėmę 
kastuvus, išėjo pinigų kasti. Vyrai briste perbrido Kūpą ir ėmė kasti. 
Kamarauskienė, šiapus upės pasilikusi, saugojo vyrus nuo piktosios dva
sios, po puodyne pavožusi degančią grabnyčią. Buvo labai baisu vyrus 
saugoti. Kamarauskienė iš baimės visa drebėjo. Visą naktį vyrai kasė 
ir pinigų neiškasė. Tarėsi kitą naktį eiti, bet motina nė už ką nesutiko 
saugoti. Taip ir pasimetė pinigų neiškasę.

Tas akmuo ir dabar pakupy tebesivolioja, tiktai didelio vandens net 
į kitą upės krantą išmestas, prie pat Kamarauskų sklypo tvoros.

* * *

Paketurių kaimo Simonavičių Juozas prisapnavo, kad atėjo žmogus 
ir sako: „Kelkis ir eik nuo Kupiškio bažnyčios link piliakalnio. Eik vis 
tolyn, tolyn, kol Kupiškio bažnyčios bokšto vos tik kryželis matysis, 
kaip maža maža paukštytė; ten atrasi didelį akmenį, po juo skrynia su 
pinigais." Per tris naktis tas žmogus jam sakė: „Kelkis ir eik..."

Tada berniokas pasiryžo pinigus iškasti. Kad piktosios dvasios, kurios 
saugo lobį, jo nepaliestų, jis ant kaklo užsidėjo škaplierius ir rožančių, 
įsidėjo užantin šv. Blažiejaus juostelės kamuolį ir vakare, pasiėmęs kas
tuvą, išėjo lobio ieškoti. Ėjo tuo keliu, kaip kad sapne tas žmogus sakė. 
Atitiko vietą, surado akmenį — Kupiškio bažnyčios bokšto kryželis ma
tyti buvo „kaip maža paukštytė". Ėmė kasti po akmeniu. Kasė, kasė, 
kasė, visą naktį kasė ir lobio nesurado. Matyt, jam nebuvo lemta lobis 
iškasti. Vėliau jis apžabalo.

* * *

Kartą vienam žmogui sapne balsas sako: „Eik, paimk pinigus ir už- 
pirk mišias. Aš jau atpakutavojau. Pinigai yra palei Lėvens pylimą, tarp 
Kupiškio ir Zuntos tiltų, kur sukrauta akmenų krūva." Balsas sapne 
liepia ir liepia pinigus paimti. Taip kelios naktys praėjo. Pagaliau žmo
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gelis nuėjo vidunaktį į tą vietą, atkrovė akmenis, rado pinigus ir parsi
nešė namo. Visi metai praėjo, o tas žmogelis neprisiruošė užpirkti mi
šias. Tada ir vėl sapne tas balsas jam sako: ,,Parnešk pinigus!" Ir kitą 
naktį tas balsas liepia: „Parnešk pinigus!"

Dabar tas žmogelis bijo pinigus parnešti. Nebežino, kas daryti. Jis 
eina pas kunigą ir išpasakoja, kaip yra. Tada kunigas liepęs jam pinigus 
nunešti atgal ir dar sakąs: „Tik jau ranką iki pat alkūnės apvyniok šv. 
Blažiejaus juostele." Taip žmogelis ir padarė. Kai pinigus dėjo į vietą, 
tai piktasis kad trūktelėjo ranką, ko tik neišnarino iš peties. Šv. Blažie
jaus juostelė tik išgelbėjo.

Dėkodamas dievui, kad išliko gyvas, žmogelis toje vietoje pastatė- 
kryžių. Jis stovėjo iki 1908 metų, paskui nuo senumo išvirto.

* * *

Kur dabar yra Račiupėnų kaimas, tenai dažnai žmonės matydavo 
pinigus degant, bet iškasti jų niekas neiškasė. Kartą, kai saulė buvo 
nebetoli nuo sėdimo, tąja vieta ėjo žmogus ir pamatė — pinigai de
ga. Jis tuoj kuoleliu pasižymėjo tą vietą ir nuėjo į namus kastuvo, o 
kai sugrįžo, tai rado toj vietoj pribiaurota. Mat, velnias kuolelį ištrau
kė ir pribiaurojo.

RAGANOS IR RAGANIAI

Raganos ir raganiai daug eibių žmonėm pridarydavo: vienam žandą 
atsukdavo, kitą žvairą padarydavo, dar kitą krūpčiojantį.. . Žmonės kal
ba, kad, jeigu motina nujunkytą nuo krūties kūdikį vėl ima žindyti, ta
da toks užaugęs bus raganius arba ragana. Toks kaip įmanydamas ken
kia žmonėm.

Kai ragana pakeri jaunąją — ji tampa bevaikė, o jei nėščią moterį, 
tada josios kūdikis bus apsigimęs — arba su perskelta lūpa, arba be 
ausies, arba sulipusiais piršteliais. ..

Kai raganos iš karvių išmelžia pieną ar avis iškarpo, tai gyvulį pa
gadina. Kai ragana aviai iškerpa kaktoje vilnų kuokštelę, toji avis lie
ka bergždžia, negėringa.
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Jei raganos pavagia iš vištos lizdo kiaušinį, tais metais nebeauga 
■nei žąsys, nei antys, nei vištos.

Raganos yra nematomos, o kartais pavirsta į rupūžes, į kitus gyvū
nus. Pas vieną ūkininką ragana išmelždavo karves. Taip diena dienon 
visą mėnesį buvo. Kartą šeimininkas, eidamas į tvartą, pamatė rupūžę. 
Nuo tos dienos karvių nebeišmelždavo. Mat, ragana pavirto rupūže ir 
pabėgo.

Raganos visas paslaptis žino, jų niekas nemato, o jos visus mato 
ir padaro, ką tik sugalvoja. Raganos šitą jėgą įgyja įvairiais burtais, 
kerais.

Kad visas paslaptis žinotum, reikia pagauti juodą kalytę, ją įkišti 
į tarbą, apipilti puode verdančiu vandeniu ir pakišti į krosnį, kad su
šustų. Sutinti reikia tol, kol nuo kaulų mėsos nusmuks. Tos kalytės kau
lus reikia visus surinkti, išdėlioti vienoje eilėje ir surasti tą kauliuką, 
kuris turi raganavimo „macę"—jėgą. Tai daroma taip: prieš veidrodį 
sėdėdamas, imi kauliukus iš eilės vieną po kito, įsikandi į dantis ir žiūri 
veidrodin: jei kauliukas yra tas, kuris reikalingas, tai savęs veidrodyje 
nebematai. Tai ir bus tas kauliukas, „kuris vedžioja'1. Kai tą kauliuką 
įsikąsi į dantis, galėsi kitam padaryti ką tik norėsi, nes tavęs nematys. 
Šitaip daro raganos, kad galėtų pakerėti žmogų.

Kad galėtum paslaptis žinoti, reikia šv. Grigaliaus dieną (kovo 12) 
iškasti bezdo šaknelę ir ją su savimi visuomet nešiotis. Geriausia įsidėti 
ją užantin.

Kas nori tapti ragana ar raganium, turi atsižadėti saulės, žvaigždžių 
ir dievo. Sitai taip daroma: paimami trys poilgiai pagaliukai, susmaigs- 
tomi į žemę trikampiu ir ant pagaliukų galų kažkas padedama (kas bū
tent, pasakotoja nebeatsimena). Tada ropom pro pagaliukus kryžmiš
kai pralendant pirmą kartą sakoma: „Atsižadu saulės", antrą kartą —• 
„Atsižadu žvaigždžių", trečią kartą „Atsižadu dievo".

Kiekvienam suprantama, kad, jeigu žmogus atsižada saulės, žvaigž
džių ir dievo, tai jis pasižada tarnauti velniui, ir toks žmonėm tik blo
ga darys.

„Ragana" prisivilioja sau vyriškį. Kad meilėje sektųsi, reikia pagauti 
šikšnosparnį, jį įdėti į puodą, dvyliktą valandą nakties tą puodą už
kasti skruzdėlyne ir ten palikti. Skruzdėlės tuoj apninka šikšnosparnį 
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ir suėda, pasilieka tik jo griaučiai. Tada puodą iš skruzdėlyno paima 
ir šikšnosparnio griaučiuose ieško kabliuko ir šakių. Tas, kas turi tą 
kabliuką ir šakes, gali savo mylimąjį su kabliuku pritraukti prie savęs, 
o nemylimą — su šakėm atstumti.

* * *

Žiemą raganos, sėdėdamos berže, šukuodavo galvas ir maudydavosi 
eketėje. Jei kas jas besimaudančias pamatydavo, tai jos užgindavo apie 
tai kalbėti. Jeigu kuris žmogus pasakydavo matęs raganas, tą tuoj, bū
davo, į kurpalį sutraukia, sąnarius iššūkio j a ar kitaip kaip suluošina.

Kartą žiemą kūdros eketėje maudėsi raganos. Pro kūdrą ėjo bernio
kas. Jis užtiko jas besimaudančias nuogas, palaidais plaukais.. . kad 
gi taškosi, kad gi taškosi. Jos jam pasakė: „Ką matai, niekam nepasa
kok. Jei kam pasakyti, tuoj mirsi." Taip užgynė pasakoti. Berniokas 
niekam šito nepasakojęs, tik kai paseno ir ruošėsi mirti, tai per išpa
žintį pasakęs kunigui.

KAIP APSIGINTI NUO PAKERĖJIMU

Seniau šeimininkė, duoną ar ragaišį kepdama, visuomet pakepdavo 
raganom „bundalį", tada raganos tuos namus saugodavo nuo viso pik
to. Ją kepdavo dar 1890 metais. Kai raganos bandelės nepasiimdavo, 
tada šeimininkė ją supenėdavo savo gyvuliams — sulaužydavo į gaba
lėlius ir duodavo kiekvienam.

Dar ne taip seniai vieno kepimo duonos pirmąjį kepalą prariekus, 
jo kumpeliuką užmesdavo ant gryčios aukšto — „namų dvasiom".

Šeštadienį gimęs žmogus kerams nepasiduoda. Raganos tokio „para- 
ganuoti" negali.

Kad ragana nepakerėtų, reikia prie škaplierių pririšti gabalėlį de- 
vyndrekio ir nešioti ant kaklo.

Apsivilkęs išvirkščiais marškiniais, nuo raganų pakerėjimo apsisau
gosi. Dar ir dabar žmonės pasako: „Apsivilkai išvirkščiais marškiniais, 
gol nuo roganų."

Kad raganos nepakerėtų kūdikio, jo marškinėlių geroje pusėje už
siuvama siūlė.
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Paklydus miške reikia nusivilkti marškinius, išversti juos ir apsi
vilkti išvirkščiais — tuoj susivoksi, kur reikia eiti.

Ožkinių ir Keginių kaimai buvo aptarti „ragonių kaimais". Kam tek
davo pro tuos kaimus važiuoti, tai, kad nepakerėtų, į burną už dantų 
įsidėdavo skiltelę česnako, o kišenėje laikydavo špygą. Būtinai šitaip 
turėjo padaryti jaunoji, važiuodama į vyro pusę. Dar ir dabar senos 
kupiškietės prisimena, kad jų motinos taip dariusios, norėdamos apsi
saugoti nuo raganų.

Nėščia moteris užantyje nešiodavosi mazgelį su duona ir druska, 
kad raganos jos nepakerėtų.

Kad raganos nesužinotų, apie ką kalbi, tai, pradėdamas kalbėti apie 
jas ir apie kokį svarbų reikalą, turi prisiminti, kokia yra diena. Jei 
pirmadienis — tyliai sau pasakai: ,,Šventas padelnikas", o jei yra antra
dienis, sakoma — „šventas utornikas", ir taip apie visas dienas vis rei
kia pasakyti „šventas". Tada raganos nieko nesupras, apie ką kalbama, 
ir nepakenks.

Raganos nukirpdavo avis, jei tik šeimininkė prieš kalėdas nesuspė
davo jų nukirpti. Grabnyčių, Blovesčiaus ir Joninių naktį raganos taip 
pat iškirpdavo avių vilnas. Kad raganos avių „nešelmavotų", minėtų 
dienų išvakarėse į tvarto sieną įkišdavo devyndrėkio. Devyndrėkis — 
piršto storumo juodas ir kietas kaip akmuo „vaistas", vartojamas nuo 
įvairių raganų užbūrimų ir nuo priemėčio. Žmonės sako, kad devyn
drėkis yra padarytas iš devynių gyvūnų mėšlo.

„Kad rogana nepakeratų, nieko pikto nepadarytų, pro šolį jos aida- 
mas, laikyk kišėnaj špygų", — mokė seneliai savo anūkėlius, kad jie 
nieko nebijotų. Tą prieš raganas apsigynimo priemonę žinodavo ir mies
telio vaikai.

Raganius Rokas. „Mono senelis buvo Storasta. Jis nuajo pas Rokų, 
kuris buvo aptortas ragonium. Tinai atrodo daug vyrų gėriunt. Rokas 
pasivadino senelį arčiau prie stolo, įpyla čerkėlį dagtinas ir sakus: „Te, 
gerk." Tai senelis pojema čerkėlį runkon, persižegnojo: „Vardan dievo 
tavo. . ." Tuoj čerkėla runkoj ir subyrėjo.

Turėjo senelis kiaulį veislinį. Kiaula atsivada paršelius. Tai senelis 
nuvėjo pas Rokų ir pasigyra: „Kiaula paršelius atsivada." Po trijų die
nų to kiaula do vienų paršelį atsivada. Paršelis buvo negyvas ir page- 
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dįs, jau apsmukįs. Po kelių dienų to kiaula išnyko. Tai, mat, kų Rokas 
padora! Kad būtų senelis nepasigyrįs, nebūtų kiaula išnykus."

Ragana Gervašoičia. Prieš 1890 metus Drulėnų kaime gyveno raga
na Gervašoičia. Ji buvo sena, turėjusi bent septyniasdešimt metų. Jos 
gryčia buvo sukrypusi, dūminė, su mažyčiu langeliu.

Kartų atėjo pas ją kaimo vyrai ištirti, ar tikrai ji ragana. Jie susėdo 
užstalėn, ir pati Gervašoičia čia pat su jais sėdi, kalbasi. Ant stalo 
spingsi mažas žiburėlis. Tik ūmai už lango suūžė, pakilo viesulas ir visu 
smarkumu vidun išstūmė langelį. Žiburėlis užgeso. Gervašoičia švast 
ant pečiaus ir ten tyliai kikena. Aplinkui tamsu, tylu. Tik girdi — kočė
las sprindi, sprindi eina viduasliu. Ant pečiaus puodas tarkšt, tarkišt. Vis
kas gryčioje sujudo. Vyrams baisu pasidarė, ir jie išsibėgiojo.

Jei kas pas Gervašoičią užeidavo, tai į jį kažkas nematomas mėty
davo bulvėmis ar kitais daiktais. Kartą Kupiškio klebonas norėjęs pats 
ištirti šį dalyką ir atėjęs pas Gervašoičią. Tai vos tik jis atsisėdęs už
stalėn, kad ėmė į jį bulvėm mėtyti! Neapsigynęs ir išėjęs.

Tada jis liepęs vyrams Gervašoičios bulves ištepti suodžiais ir da
žais, tik kad ji nepamatytų, tai tada ir ištirsiu, kas gi bulves mėto. Vy
rai taip ir padarė. Kada jie suėjo į Gervašoičios trobelę, į juos „nema
tomasis" ir vėl ėmė bulvėmis mėtyti. Vyrai pastvėrė Gervašoičią ir pa
žiūrėjo į josios rankas. Jos rankos buvo suodinos ir dažuotos. Tada jie 
nuvedė Gervašoičią pas kleboną. Tas jos ir klausia: „Iš kur tu išmokai 
tokių gudrybių, žmones monyti?" Ji jam atsakiusi, kad, kai ji buvusi 
piemenaitė, ją pamokiusi šitaip daryti viena sena moteris. Klebonas lie
pęs jai liautis žmones gąsdinti.

Vyrai Gervašoičios nepaleido, ją smagiai palupo. Ją lupo pritarda
mi: „Už motinų sopulingųjų—Tris kartus; už švinčiausiųjų šeimų — 
tris kartus; už dūšias, čysčiuje kinčiunčias,— tris kartus..."

KAIP ATPAŽINDAVO RAGANAS

Jeigu ragana avim iškarpo vilnas, tai, norint sužinoti, kas taip pa
daro, vakare šeimininkė turi gryčioje po puodu pavožti degančią žva
kę ir laukti. Kam nors duris darant, reikia tuoj žvakę atvožti, ir tada 
pamatysi, kas išgadina avis.
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Gyvakarų kaimo Kovoliūnienė buvo aptarta ragana. Vienas to kai
mo kiemas nuolatos skundėsi, kad jų namuose yra pilna negerovių, ma
tyt, ragana viską gadinanti. Kartą suėjo vyrai į tą kiemą, vienas kaimy
nas ir sakąs: „Susėskim užstalan ir laukim, katro moteris dabar atais, 
to ir yra rogana." Žiūri — ir ateina Kovoliūnienė savo vyro ieškoti. 
Visi nutilo kaip nesavi, ir jos vyras taip pat. Nuo to laiko Kovoliūnienė 
ir tapo ragana.

Kunigas pirmą velykų dieną per prisikėlimą mato raganas, — jos 
per pakėlimą atsisuka nugara į altorių.

Kad galėtum pamatyti raganą, reikia peleni jo j iš aptarto kiemo pa
vogti sūrį ir visą gavėnią nešiotis užantyje. Tada pirmą velykų dieną 
užlipti ant viškų, ir kurią moterį per pakėlimą pamatysi atsisukusią 
nugara į altorių, ta ir yra ragana.

Velykų rytą, sakoma, bažnyčioje susirenka raganos ir raganiai. Jie 
atsineša kerėjimo įrankius. Katra ragana išmelžia iš karvių pieną — toji 
su milžtuve, katra nukerpa avis — ta su žirklėmis. Raganius, kuris išga
dindavo kaimynui laukus,— su akėčiom ant galvos. . .

Vizgiūnų kaimo pribuišė buvo aptarta ragana. Kartą toji moteris ėjo 
pro ganyklas ir pažįstamo kiemo saviškei piemenaitei, išėmusi iš užan
čio, padavė obuolį. Mergytė suvalgė obuolį ir tuoj pasijautė blogai, 
taip ėmė jai vidurius skaudėti, kad pradėjo balsu rėkti. Davė žinią į 
namus. Atvažiavo tėvas ir mergytę nuvežė pas kaimo ,,daktarą". „Dak
taras" sutaisė vaistus ir pasakė: „Kai mergytė namuose išgers vaistų, 
tada ateis toji moteris, bet jos į gryčią neleiskit, nes tada mergytė ne
pagis."

Taip lygiai ir atsitiko, kaip sakė „daktaras". Vos tik mergytė vais
tus išgėrė, žiūri — ir ateina toji pribuišė. Jos į vidų neįsileido ir iš
barė, kam vaiką pakerėjo. Nuo tada ėmė ją vadinti ragana.

Kartą to paties kiemo visos avys iš nakties buvo iki pusės nukirptos. 
Sitai atsitiko žiemą. Abu šeimininkai galvoja: „Čia tik raganos darbas." 
Ogi žiūri — ir ateina toji Vizgiūnų pribuišė. Tai šeimininkas kad puolė 
ją: „O tu, ragana, vilnas nukirpai. Kas gi kitas apkirps, jei ne tu. Tvar
tai juk užrakinti!" Ir išstūmė pribuišę pro duris, dar ir į kuprą sudavė.
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Kitą rytą šeimininkas keliasi, gi žiūri — visas veidas degutu ištep
tas. Tai mat, ką ragana padarė! Seimininkas ilgai darbavosi, kol numaz
gojo degutą.

Šitas kiemas buvo taip tikras, kad Vizgiūnų kaimo pribuišė yra ra
gana, kad kartą penkiolikos metų to kiemo duktė Onutė susibarė su ja, 
kaipo su ragana.

Onutė važiavo į Kauną ir stotyje susitiko su ta pribuišė. Jos abi 
ėmė kalbėtis. Tik Onutė pajuto, kad pribuišė kalba su ja ir vis pučia 
kvapą. Onutė tuoj suprato, kad ragana nori ją pakerėti. Ji patyliukais 
sukalbėjo „Sveika Marija" ir dar, tardama: „Marija, tu mane iki šiol 
globojai, tai ir dabar globok", įkišus ranką į kišenę, padarė špygą. Ta
da piktai tarė tai moteriškei:

— Jei tu nori su manim kalbėti, tai žmoniškai kalbėk, o kvapo man: 
nepūsk. Matyt, tu nori mane paraganuoti.

Pribuišė nustebusi sako:
— Tavo tėvas buvo labai geras ir išmintingas, o vaikai kokie bai

sūs.
Žmonės sužiuro, kas čia pasidarė. Bet Onutė daugiau nieko nebe

sakė. Ji, apsiausto kišenėje laikydama špygą, pasitraukė į kitą salės 
kampą ir piktai dėbčiojo į pribuišę. Mat, su raganom reikia kalbėti 
piktai ir laikyti špygą, tada jos nepakerės.

RAGANIŲ KAIMAI

Kupiškio apylinkės Keginių ir Ožkinių kaimai buvo aptarti raga
nių kaimais.

Keginių žmonės buvo linksmi, mėgdavo pajuokauti, tad kiti kai
mai juos apkalbėdavo: jie esą raganiai. Kam tekdavo tuose kaimuose 
būti per mergą ar berną, tas prikalbėdavo apie to kaimo žmones būtų 
ir nebūtų atsitikimų.

Viena samdinė pasakojo: „Kartą mėnesienoje einu per kaimą ir 
matau: vidury ulyčios kad šoka, kad sukasi ratu Jurėnaičios. Mergio
tės apsivilkusios baltais ilgais marškiniais, plaukai palaidi. . . Aš tuoj: 
įbėgau gryčion.”
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Ralickų kiemas Reginių kaime buvo aptartas raganiais. Kartą vy
rai, išsimaudę Gildučio pirtyje, parėjo namo. Kai pirtin nuėjo moterys, 
tai rado krosnį už pirties iškeltą, o visos milžtuvės buvo sumestos 
Vičbalon, iš kur imdavo pirčiai vandenį. Kai moterys įėjo pirtin, „ne
matomasis" mėčiojo kryžmiškai akmenis, ir moteriškas balsas sakė: 
„Kad čia gumbo nebūtų, kad čia gumbo nebūtų. . ." Tada tuoj visos su
prato, kad tai Ralickų kiemo darbas.

Ralicko stebuklas. Keginių kaime prie kelio augo žilvitis. 1900-tai- 
siais metais kartą pro tą žilvitį ėjo jaunimas iš „majavos". Iš žilvičio 
į jaunimą kažkas nematomas paleido akmenį ir vienai mergaitei pra
kirto galvą, kaip tik tai, ant kurios Ralickienė turėjo pyktį. Tada 
vienas berniokas iššovė į tą žilvitį — visi matė, kad medyje nieko ne
buvo. Po kelių dienų žmonės sužinojo, kad Ralickienės aprišta koja. 
Pasirodo, kad koja buvo peršauta. Tada visi aptarė, kad ne kas kitas, 
kaip tik ji sėdėjusi aną vakarą žilvityje, tik jos niekas nematė, nes ji 
yra ragana ir, matyt, turėjusi užburtą kalytės kauliuką. Tą įvykį kaime 
vadino „Ralicko stebuklu".

Ralickų kiemas buvo nesantaikoje su Gildučio kiemu, tai ir pada
rydavo aniems įvairių pokštų. Kai tik sutemdavo, tai tuoj durys trinkt 
ir tik girdėti: „Uršulyt, Uršulyt, Uršulyt. .." Tada tuoj visas drapanas 
nuo sienos ir nuo lovos nematomasis žemėn sumeta, sumeta... Ir vėl 
durys trinkt, ir nematyti, kaip išeina. „Ir kunigas šventino, ir ko tik 
nedora, nieko nemačijo, kol to kiemo neužgodyjo. Kai Ralickų kiemo 
žmonas pavaišino ir abu kiemai susitaikė, tai ir apstojo nematomasis."

„Blogas akis" turėjo Paketurių Simonavičienė, kilusi iš Ožkinių kai
mo, kuris buvo aptartas „raganių kaimu". Simonavičienės nemėgo. Jai 
nerodydavo naujagimio kūdikio, kad nepagadintų „blogos akys", tada 
vaikas būna labai neramus. Taip pat jai nerodydavo mažų, ką tik at
vestų paršelių, veršiukų, gėriukų, kad ji „nenužiūrėtų", nepagadintų, 
nes tada gyvulėliai nusmurgsta ir ima nykti.

Pati Simonavičienė buvo rudų akių, labai juodais antakiais, ilga „su 
kabliu" nosimi. Ji buvo pavydi, gobši, nekalbi, nevalyva, žiūrėjusi iš 
padilbų. Kaime ją vadino ragana ir niekas jos nekvietė nei į kūmas, 
nei į svočias.
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Šėpa-indauja (1889 m.) Sėpa-indauja (1890 m.)

Seklyčios suolas (1895 m.)



Indauja, daryta prieš 1850 m., su atdaru stalu

Komoda, padaryta staliaus J. Jakučio 1921 m.



Kartą velykų rytą ėjo žmogus iš bažnyčios. Jis jau iš tolo pa
matė, kad nuo Paketurio kalno kažkas baltas nusileidžia žemyn ir vėl 
kyla kalnan. Kai priėjo artyn, mato: Simonavičienė, vienmarškinė, už
dususi, kad bėgioja kalnan ir vėl pakalnėn, kalnan ir vėl pakalnėn. 
„Matyt, raganius jai tokią bausmę uždėjo, kad mažai žmonėm bėdos 
pridarė",— pagalvojo tas žmogelis ir nuėjo toliau. Tuoj visi sužinojo, 
kaip raganius nubaudė Simonavičienę. Vėliau paaiškėjo, kad Simonavi
čienė gaudžiusi pabėgusį gėriuką.

Trys mergos ant avilių joja. Kartą gavėnios laike Ožkinių kaimo 
berniokai pamatė, kaip trys mergos, ant kelminių avilių atsisėdusios, 
išjojo raitos. Po kokių trijų valandų jos sugrįžo ir, pastačiusios pašalėje 
avilius, suėjo gryčiom Bernai tuoj prie avilių. Aviliai buvo prigrūsti 
žalių žirnių virkščių. „A, tai mergos buvo nujojusios į šiltus kraštus",— 
nutarė bernai, ir merginas, suėjusias į gryčią, aptarė raganom.

Kiti pasakoja, kad kartą tie bernai prieš dvyliktą nakties sulindo į 
tuos avilius ir laukė, kas bus. Ogi ir ateina tos trys mergos, tuoj apžergė 
avilius ir pakilo į orą. Skrenda ir kalba: „Kas čia yra, kad mūsų žirgai 
tokie sunkūs.” Nuskrido jos į šiltus kraštus, paliko avilius, o pačios 
nusivilko ir maudosi upely. Tie berniokai žiūri — ogi čia pat žirnių lau
kas. Jie tuoj prisiskynė ankščių pilnas kišenes ir vėl sulindo aviliuos. 
Mergos išsimaudžiusios apžergė avilius ir nujojo. Grįžusios namo, jos 
pastatė avilius pašalėje ir suėjo į gryčią. Berniokai paskui. Įėję į gry
čią, jie sako: „Buvome šiltuos kraštuos, žiūrėkit.” Ir papylė ant štalo 
žirnių ankščių. Merginos pabalo kaip drobės. Nuo tada ir ėmė jas va
dinti raganom.

VAIDUOKLIAI

Petrylos kiemo vaiduokliai. Labai seniai, 1830 metais, Slavinčiškio 
kaime buvo toks nuotykis. Petrylos kiemo šeimininkė su mergina išėjo 
linų rauti ir aptiko kiškio guolyje mažą kiškiuką. Seimininkė kiškiuką 
pagriebė už galvos, o mergina pastvėrė už pasturgalio, ir abi susitąsė. 
Besitąsydamos kiškiuką pertraukė pusiau.

Petryjienė buvo nėščia. Po kiek laiko ji pagimdė kūdikį su kiškio 
galva. Petrylai vaiką nuslėpė ir nudėjo. Nuo to laiko Petrylų kieme ėmė 
vaidentis.
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Kartą pavakary, saulei nusileidus, dvi moterys ėjo pro Petrylos kie
mą. Žiūri — kieme pasirodė berniukas, piemenėlis. Jis patvoriu, patvoriu 
bėgo tolyn, tada palei tiltelį pakraštėliu, pakraštėliu ir... pranyko.

Pro Petrylos kiemą ėjo du berniokai vakarušninkai ir pamatė, kad 
kieme, klojimo linkui, patvoriu, patvoriu skubėjo mergaitė, baltai apsi
vilkusi, ir... kluone pranyko. Jie nustebo: visos mergaitės buvo vaka- 
ruškoje ir nė vienos nebuvo su balta suknele. O be to, ir laikas buvo 
vėlybo rudens — nieks nevilkėjo baltom sukniom. Tada jie suprato, kad 
čia pasivaideno.

Petrylos bundininkas nuėjo liuobtis ir pamatė, kad visos karvės ant 
ryšių įsitempusios ir... nei iš to, nei iš šio stovi veršiokas. Bernas tuoj 
nuėjo gryčion pasakyt, kas yra gurbe. Kai grįžo gurban, čia jau nieko 
neberado. Sitai atsitiko 1912 m.

Kartą žiemą nuėjo Petryla dienodaržin apžiūrėti gyvulių. Žiūri — 
svetimas šuo ant gurbo. Seimininkas ir galvoja: „Iš kur tas šuo — dieno- 
daržis uždarytas buvo, niekur įlįsti skylės nėra, nei kopėčių dienodaržy 
nebuvo, tai iš kur gi jis?" Jam bežiūrint, šuo pranyko. Seimininkas su
prato, kad čia pasivaideno, ir tuoj nuskubėjo į gryčią.

Kaimynai pamatė, kad Petrylos kieme žiburiuoja: tai nušvinta langai, 
tai nubalsta. Tarytum kas su žiburiu vaikščiotų. O kai rytą Petrylų pa
klausė: „Ko taip naktį žiburiavot?'1, tai namiegos sakė, kad jie naktį 
žiburio nedegė ir nieko nematė. Tai ir suprato kaimynai, kad tą naktį 
Petrylos kieme vaidenosi. Tik po pirmojo pasaulinio karo jų kieme nu
stojo vaidentis.

Pečlieknis. Račiupėnų kaimo arklių ganyklose, Pečliekny, vaidenda
vosi. Kai tik vyrai sujodavo nakties, tai apie dvyliktą valandą atjodavo 
jaunikaitis, gražiai apsitaisęs, su skrybėle ant galvos, baltu arkliu. Jis 
tris kartus apjodavo apie visus arklius. Arkliai prunkšdami spaudėsi 
į krūvą. Tas raitelis, apjojęs arklius, ties naktigoniais nusijuokdavo ir 
dingdavo tamsoje.

Kada naktigoniai jodavo nakties į Vidugirius, tai prie jų pristodavo 
pilkas kumeliukas. Pasekioja, pasekioja arklius ir prapuola.
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Naktigoniai mėgino kumeliuką šauti, bet su paprasta švinine kulka 
piktojo nenušausi — tam reikia sidabrinės kulkos. Taip ir sekiodavo 
tas kumeliukas, ir gąsdindavo naktigonius.

„Vaiduokliai". Mūsų kaimynas naktį važiavo važiuotas, tai naktigo
niai pagriebė arklį už apinasrių ir veda kūdron. Jis ilgai vargo, kol atsi
gynė ,,vaiduoklių" ir arklį išgelbėjo, bet. .. kitą dieną sirgo išsigandęs.

Kartą mergina ėjo Pašepečiu ir po pažastimi nešėsi butelį. Jai teko^ 
eiti pro tą vietą, kur buvo užkastas pakaruoklis. Ji labai skubėjo pro tą 
vietą praeiti, o čia ir vaiduoklis ėmė dūduoti. Tada ji bėgčia, bėgčia, 
o vaiduoklis paskui dūduoja ir dūduoja. Išsigando mergina, nebegali 
pabėgti. Stabtelėjo. Stabtelėjus nustojo dūduoti. Gi žiūri — po pažastimi; 
butelys atsikimšęs. Jis ir dūdavo.





KAIMO MEDICINA





KAIMO MEDICINA

Ne taip dar seniai mūsų kaimas tikėjo, kad aitvarai, raganos, vai
duokliai nulemdavo žmonių gyvenimą. Daug nelaimių atnešdavę vai
duokliai arba ,,vaidenai'r, kurie rodydavęs! tose vietose, kur rasdavo 
negyvą žmogų, ar tai pasibaidžius arkliams užsimušusį, ar pakelėj nuo 
senatvės mirusį, ar pasikorusį ir panašiai. Ten, kur būdavo įvykęs 
koks nelaimingas atsitikimas, giminės pastatydavo kryžių, kad žuvusio
jo siela ilsėtųsi ramybėje ir negąsdintų praeivių.

Susirgęs tada retai kuris kreipdavosi į gydytoją. Gydytoją rasdavai 
tik didesniuose miesteliuose; už 20—30 km esantiems kaimams būdavo 
sunku juos pasiekti, o ir pinigų žmonės maža turėdavo, tad gydėsi na
minėmis priemonėmis.

Kiekviename kaime buvo viena kita moteris ar vyras, mokantis gydyti. 
Gydė naminiais vaistais; šlapimu, mėšlu, žolėmis, bet svarbiausioji gy
dymo priemonė buvo ligonio parūkymas. Jei tik kas susirgdavo: rėkda
vo, klykdavo, blaškydavosi — tas būdavo „užkerėtas arba piktų dvasių 
apsėstas". Tokį ligonį tuoj rūkydavo.

Vidurių ligas gydydavo „vaistais", sutaisytais iš labai biaurių dalykų: 
šlapimo, vištašudžio, „akmens žiedo" (šuns mėšlas) ir panašiai. Jei ligo
nis sužinodavo, iš ko vaistai padaryti, nenorėdavo gerti, o jei kas ger
davo, tai užsimerkdavo, kad nematytų, sakydavo: „Kai nematai, ne taip 
biauru gerti." Dažniausiai ligoniui nesakydavo, iš ko vaistai sutaisyti. 
Nesakydavo nei vėliau, kai jis pasveikdavo, nes sužinojęs, kokius biau- 
rius vaistus gėrė, kitą kartą nebenorėtų gydytis.
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Vidurių ligas, taip vadinamą ,,gumbą", gydydavo įvairiais sutini
mais, vanojimais, statydavo ant pilvo puodynę, ,,kad sutrauktų gumbą 
krūvon", gerdavo anodiją.

Šio amžiaus pradžioje kaimo moterys mėgdavo vidaus ligas gydyti 
anodija. Miestelyje maisto produktų krautuvės savininkė, ką nors par
davusi kaimietei, vaišindavo ją cukraus gabalėliu, užlašinusi ant jo 
anodijos, kad ji vėl čia ateitų pirkti. Kai kurios moterys taip buvo įpra- 
tusios prie anodijos, kad, ,,gumbui" užėjus, tuojau ją gerdavo. Tik po 
pirmojo pasaulinio karo valdžia griežtai uždraudė anodiją pardavinėti, 
ir kaimo moterys ja nebesigydė.

Viena iš seniausių gydymo priemonių buvo ligos ,, nukalbę j imas" arba 
„užkalbėjimas". Užkalbėtojai būdavo vyrai ir moterys. Ligos užkalbėtojų 
buvo nedaug, per kelis kaimus vienas kitas. Užkalbėdavo skaudantį 
dantį, rožę, gyvatės įkirtimą, pasiutusio šuns įkandimą ir t.t. Kai užkal
bėta vieta sugydavo, tada sakydavo: „Dunčio sopį užkalba j o", arba: 
„Burnos rožį užkalbajo, ir ji pranyko", ir panašiai.

Kai šio amžiaus pradžioje pasirodė lietuviški kalendoriai, kuriuose 
būdavo truputis patarimų apie sveikatą, tada ir kaimas ėmė gydytis „iš 
knygų". Prieš 1910 metus gana neblogai „iš knygų" gydė Vėžonių kai
mo Jonuškienė ir kiti. Jau nuo tada rimtai susirgęs kaimietis skubė
davo pas tikrąjį gydytoją, nebodamas nei tolio, nei pinigų negailė
damas.

ŠEIMOJE LAUKIAMA KŪDIKIO

Seniau kaime vestuvių iškilmės trukdavo ištisą savaitę. Daug gražių 
senovės vestuvių papročių susipindavo su prietarais ir burtais, kurie 
lemdavo jaunavedžiams vaisingą ir laimingą gyvenimą. Vedę žmonės 
turėjo turėti vaikų, kitaip šeima būdavo laikoma „dievo nubausta". Kai 
moteris ilgai vaikų nesulaukia, apie tokią kalba, kad ji „užkerėta", „ki
tos moters — pavydulnikės pagadinta", arba „piemenuką skriausdavo" 
ir pan.

Nemylimą marčią anyta užburia, kad ji vaikų neturėtų. Jaunave
džiams atvykus į vyro pusę, anyta prie namų slenksčio kryžmiškai pa
deda du šakaliukus. Kai marti, į trobą eidama, peržengia tuos šakaliukus. 
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tai ji vaikų neturės. Šilagaliu „bobutė" Matulienė, 78 metų amžiaus, 
1933 metais apie savo kaimynę, to kiemo marčią, linguodama galvą, 
kalbėjo: „Jau ji, nabogė, vaikų nabaturas, jų močia pagadino."

Kartais anyta ragana padarydavo, kad gimęs marčios kūdikis būtų 
nevaisingas: tik gimusį kūdikį, būdavo, išneša priemenėn, paguldo po 
slenksčiu ir peržengia. Toks užaugęs bus nevaisingas.

Norint susilaukti kūdikio, reikia surinkti vienuolikos pirmagimių 
nukritusias virkšteles, jas išvirinti vandenyje ir to vandens gerti per 
tris dienas po vieną stiklinę.

Moteris, norėdama susilaukti kūdikio, kreipiasi į patroną:

Šventas Kajetone, miškų rėdytojau, 
Aprėdei miškus žaliais lapeliais, 
Aprėdyk mane mažais vaikeliais.

Kai tėvai laukdavo kūdikio, apie tai daug nekalbėdavo. Tiktai kar
tais vyras prasitardavo: „Ot sulauksiu sūnaus, bus man padėjėjas — 
būsimas gaspadorius; na o jeigu duktė — močiai užvadėlis." Tačiau kiek
vienas vyras laukė sūnaus: mat, tai buvo garbė, pasididžiavimas, be to, 
jo pavardė neišnyks.

Tačiau, kai gimdavo vienas po kito keli sūnūs, tėvas imdavo bai
mintis, kad ateityje neprireiktų valako draskyti (jeigu tai buvo vala
kininko šeima), nepadaugėtų pusininkų, kampininkų, dešimtininkų, nes 
mažažemiai skurdžiai gyveno.

Kai gimdavo antras sūnus, valakininkas ramindavosi: „Na, šitą leisiu 
į kunigus",— vadinasi, mokys. Bet jei dar ir dar gimsta sūnūs, tada į 
pagalbą ateina gerosios kaimynės ar sumani „bobutė". Jos linksmai 
nuteikia gimdyvę ir vyrą nurokuodamos, kuris sūnus kuo bus. Trečias 
sūnus bus piemuo, o paūgėjęs „kriaučius", ketvirtas sūnus — a, tai vi
sas kadrilius; penktas sūnus—muzikantas. Taigi, vis gerai išeina.

Daug dukterų — nebegerai, nes su mergaite į namus ateina „zgu- 
ba" — nuostoliai. Sakoma: „Mergaitė išpūstija namus." Mat, reikia pirš
lius vaišinti, kraitį krauti ir pan. Yra patarlė, kuri niekina mergytes: 
„Jei berniukas, tai vieron (vadinasi, krikštys), jei mergytė — tai tvo
rom" Bet tik labai tamsioj girtuoklio šeimoj kūdikis galėjo būti taip 
niekinamas. Šiaip žmonės tikėdavo, kad kūdikis, į šį pasaulį ateidamas, 
atsineša savo dalią. Užtat kita patarlė sako: „Yra vaikas, bus ir jo dalia."
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Dvyniai šeimai, o ypač motinai, būna sunki našta. Iš karto auginti 
du vaikus yra vargas. Užtat kaime prisilaiko tam tikros tvarkos ir sau
gojas!, kad negimtų dvyniai.

Jeigu mergina yra gimusi iš dvynių, tai pati gali gimdyti dvynius. 
Sakoma: „Saugokis jos, gimdys tau dvynius/'

Kai jaunieji susituokę sugrįžta iš bažnyčios ir abu išlipa iš tos pat 
ratų ar važelio pusės — jiems gims dvyniai.

Jei moteris, nėščia būdama, suvalgys kiaušinį su dviem tryniais, jai 
gims dvyniai.

NESCIA MOTERIS

Dar netolimoje praeityje naujo žmogaus atėjimą į pasaulį gerosios 
kaimo moterėlės apsupdavo paslaptingumu, jis buvo lydimas tam tikrų 
papročių, prietarų ir burtų.

Daugiausia prietarų buvo taikoma moteriai nėštumo metu; jais no
rėta ją apsaugoti nuo įvairių negalavimų ir nelaimingų atsitikimų. Ta
čiau prietarai kalbėjo ne apie nėščią moterį, bet apie busimąjį kūdikį, 
nes juk jauna moteris pati savim per daug nesirūpintų. Pavyzdžiui, prie
taras sako: „Nėščia būdama, nesemk pilno kibiro, kad besemiant ne
atsipiltų, nes gimęs kūdikis atvems." Šitas prietaras moko nėščią mo
terį saugotis, kad nepatrūktų, bet apie tai kalba netiesiogiai.

Nėščia moteris neturi iš kitų nusistebėti ar nusitarti, nes tada josios 
kūdikis užaugęs bus toks pat, ir jį kiti pajuoks. Pavyzdžiui, jei nėščia 
moteris nusitars: „Et, anoji merga su vaiku", tai, jeigu gimtų mergytė, 
ji užaugusi gali susilaukti pavainikio. Arba vėl — nereikia juoktis iš 
girto, nes gimęs sūnus gali tapti girtuokliu.

Nėštumo laikotarpio prietarai yra skiriami į dvi grupes: vienus tai
ko moteriai pirmojoj nėštumo pusėj, vad. „negyvojoj pusėj", kiti gi 
prietarai taikomi antrajai nėštumo pusei, t.y. „gyvajai pusei", kada 
vaisius motinos įsčiose pradeda judėti.

„Bobutė" Rymavičienė, 51 metų amžiaus, iš Visbarų k., Šimonių vis., 
pati pagimdžiusi 9 vaikus ir priėmusi šešiolika kūdikių, sako: „Kūdikis 
iki pusės yra negyvas, nuo pusės savaime pats atgyja ir kruta. Tiktai 
prieš savaitę, o kartais už dienos prieš gimdymą apsigrįžta."
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Nėščios moters motina, anyta ar tetulė jai primindavo, kas jai ga
lima daryti ir ko negalima.

Nėščia moteris turi valgyti prie stalo. Jeigu ji valgys vaikščioda
ma— jos vaikas bus apsiliaukojęs, apskretęs. Ypač šito reikia saugotis 
„negyvojoj nėštumo pusėj".

Nėščia moteris neturi valgyti vištienos, nes gimęs kūdikis turės viš- 
tolakį — temstant visai blogai matys.

Nėščia moteris turi žiūrėti į šviesius dailius daiktus: skarytę, gėles, 
pagalves, rankšluosčius, kad jos vaiko gyvenimas būtų šviesus.

Jeigu nėščia moteris prausiasi, iš indo užsipildama ant rankų van
denį, tai kūdikis vems. Jinai turi praustis bliūde, geldelėje ir pan.

Nėščia moteris, semdama kibiru vandenį, turi pasemti jo tiek, kad 
jis nenusipiltų, nes kūdikis pavalgęs atvems.

Taip pat negalima nėščiai semiant vandenį atpilti, nes kūdikis 
sterblėje šlapinsis.

Kūdikis bus vočiuotas, jei nėščia moteris įsidės užantin vogtą obuolį, 
kiaušinį ir pan. Iš viso užantyje nėščiai nieko apvalaus negalima nešioti.

Jei moteris nėštumo metu geria šutintą pieną, tai kūdikis gims varš- 
kėtas, jo kūnelis bus padengtas baltais riebalais.

Antroje nėštumo pusėje moteris negali miške uogauti,— kūdikis bus 
vočiuotas.

Nėščia moteris šventą dieną nekapoja nei malkų, nei mėsos, nes 
kūdikis bus su kiškio lūpa, t. y. skelta lūpa.

Jei nėščia moteris puodkiliu sušeria katiną ar kitą kokį gyvį, kūdi
kis bus spuoguotas. Taip pat kūdikis bus spuoguotas, jeigu nėščia mo
teris neš sterblėje šiukšles.

Kūdikis bus šlakuotas, jeigu nėščią moterį kregždė apteršia arba jeigu 
ji išdrasko kregždės lizdą.

Jeigu nėščia moteris aveles žymi į ausį, tai gimusio kūdikio ausys 
taip pat bus įžymėtos.

Jeigu nėščia moteris, eidama pro dvėselieną ar žmogaus mėšlą, užima 
kvapą, užčiaupia burną, tai jos kūdikiui užaugus iš burnos dvoks.

Jei nėščia moteris, pradėjusi ką pasakoti, nebaigia, jos vaikas bus 
nešnekus, kalbėdamas užsikirs, mikčios.

Iš namų išnešus velionį, nėščia moteris turi pirmoji išeiti, nes kitaip 
kūdikis bus nebylys.
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Jei nėščia moteris eina į kuinus, tai mirs arba krikštijamasis, arba 
josios kūdikis.

Nėščia būdama neik į kūmus, nes jeigu gims mergytė, turės pa
vainikį.

Jei nėščia moteris įkrenta į vandenį, vaikas bijos maudytis.
Jei nėščia moteris, įsikandusi drobę į dantis, rėš ją peiliu, kūdikis 

gims su randu.
Nėštumo gyvojoj pusėj moteris neturi austi, nes kūdikis skersai kaktą 

turės randą. Žmonės sako: ,,Kūdikio kakta suausta." Beausdama ir kryž
miškai pakojas mindama, moteris susilauks kūdikio, kurio kojos kry- 
žiuosis,— bus klyvas.

Nėštumo metu reikia daug miegoti, kūdikis irgi gerai miegos.
Jeigu nėščia moteris dainuoja, rėkauja, tada gimęs kūdikis bus 

rėksnys.
Jeigu nėščia moteris gyvena nesantaikoj su namiškiais, kūdikis bus 

iabai neramus. Reikia saugotis pykčių.
Jeigu nėščia moteris vaikšto kalnuotom vietovėm, ji susikrečia, tuo

met vaikas bus šveplas.
Jeigu nėščia moteris, išsigandusi gaisro ar kokio gyvulio, sugriebia 

ranka už kaktos ar už širdies, tai kūdikio kaktoj ar ant krūtinės bus 
dėmė. Jei moteris išsigąs gaisro — bus raudona dėmė, jei žiurkės ar 
kito daikto —• juoda dėmė, intapas.

Bukonių Siurbikienė, O., 67 metų amžiaus, pasakoja, kad viena nėščia 
moteris išsigando žiurkės ir griebėsi už veidų, tai kūdikis gimė su juo
dais intapais ant abiejų veidų, ir intapai buvę visai kaip žiurkės, net su 
uodegom.

Kad nėščios moters kas neužkerėtų, ji turi nešioti užantyje skepe
tėlėje įrišusi duonos ir druskos.

Nėščia moteris neturi pilti pamazgų ant tako, nes jos kūdikis valgys 
molį, anglis, žemes.

Nėščia moteris neturi semti šiukšlių ant pečiodangtės: jeigu gims 
mergytė — liks senmergė, o jei berniukas—bus senbernis.

Nėščia moteris, lydėdama velionį iš bažnyčios, turi išeiti pirma jo, 
kitaip mirs jos kūdikis.

Nėščia moteris neturi žiūrėti į laidojamojo duobę, — nes kūdikis 
griuvinės.

396



Jeigu nėštumo metu moteris, gerdama iš stikliuko, išgeria paskuti
nius degtinės lašus, tada kūdikis užaugąs bus girtuoklis.

Jeigu pavalgius nėščią moterį ėda rėmuo, tai gims kūdikis ilgais 
plaukais.

Jeigu nėštumo metu moteris būna pikta, tai gimęs kūdikis bus ru
dais plaukais.

Nėščia būdama nežargyk pavalkų, nes, jei gimtų berniukas, užaugąs 
būtų vagis. Mat, kai arkliavagius sugauna, kiša į pavalkus ir lupa, kad 
daugiau nebevogtų.

Jei nėščia moteris peržengs vietą, kur buvo svilinta kiaulė, kūdikiui 
ant akių augs šeriai.

Nėščia moteris neturi spirti kiaulės — kūdikis gims šeriuotas. Toks 
jis gims ir tada, jei nėščiai moteriai beliuobiant paršas pralenda tarp 
kojų.

Nėščia moteris, sėsdama ant slenksčio, neturi jo apžergti, nes tada 
kūdikis bus klyvas.

Nėščia moteris neturi sėdėti ant slenksčio, — kūdikis gims negyvas 
arba jo antakiai bus suaugą išvien.

Nėščia moteris neturi siūti, ant savęs apsivilkusi, jokio drabužio,— 
kūdikio liežuvėlis bus prisiūtas. Jei nėščia moteris siūs šventą dieną, 
vaiko sąnarius susius,— bus sulipą rankų ar kojų pirštai, prisegtas lie
žuvėlis.

Šventą dieną nėščia moteris neturi laidyti, nes kūdikio bus plokščias 
pasturgalėlis, be to, jis gims be ausų, „priprosytom" ausim.

Nėščia moteris neturi įsikąsti nei balanos, nei šaukšto, nei kito kokio 
daikto — kūdikis bus išsižiojąs.

Nėščia moteris neturi šventą dieną siūlų į kamuolius vyti — kūdikio 
galvelė bus siūlais apmataruota, t. y. venos bus išsišovusios.

Nėščia būdama šventą dieną nesijok miltų, o taip pat nemesk ant 
mestuvų audeklui siūlų — kūdikio akys tavaruos.

Nėščia moteris neturi čiulpti saldainių, nes kūdikis paaugęs pirštą žįs.
Nėščia moteris turi ryšėti skarele, nevaikščioti plika galva, kitaip 

kūdikis bus plikas.
Nėščia moteris turi laikytis švaros, tada ir jos vaikas bus tvarkingas.
Jei nėščia moteris švariai nušluosto prieždą, jos kūdikis nebus snarg

lėtas, nebus seilius.
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Kai nėščia moteris verda valgį, tai turi žiūrėti, kad puodai iš viršaus, 
būtų švarūs, neapibėgę, neapsiliaukoję, kitaip jos vaikas bus snarglius.

Nėščia moteris, kirsdama žabus, turi pradėti kirsti malką nuo drūt
galio. Jei kirs nuo laibgalio, kūdikis gims atžagarias.

Nėščia moteris neturi žiūrėti, kai kiaulę svilina,— gimdant kūdikis 
uždus.

Jei moteris ima kokį daiktą iš palovio, tai neturi išlįsti atpakalia, 
privalo apsigrįžti, kitaip kūdikis gims atžagarias.

Jei nėščia moteris važiuodama sėdi vežime atžagaria, nugarą atsu
kusi į arklį, tai kūdikis gims atžagarias.

Jei nėščia moteris padės peilį ašmenimis aukštyn, tai kūdikis gims 
aukštielninkas.

Nėščia būdama nesėdėk ant akmens, nes bus sunkus gimdymas.
Nėščia moteris neturi lįsti pro langą,— bus sunkus gimdymas, kūdi

kis ilgai stovės ,,vartuose".
Kai nėščia moteris „gyvojoj pusėj" skalbia žlugtą, nugręždama 

drapaną, ji neturi jos vandenyje užsukti, kaip kad daro skalbėjos. Ji 
skalbinius nuspaudžia ir gręžia juos, tik iš vandens išėmusi. Kitaip da
rant, kūdikio virkštelė apsisuks aplink kaklą ir gali jį užsmaugti.

Nėščia moteris neturi ant savęs, nenusegus sijono, siūti atlankų. Mat, 
sijono atlankai eina apskritai, ir kūdikio virkštelė gali apsisukti apie 
kaklą — jis gali užsismaugti.

Negalima per nėščią moterį kelti vadelių, nes kūdikio virkštelė apie 
kaklą apsisuks, ir jis gali gimti negyvas.

Seriant galvijus, nėščia moteris neturi landžioti po ryšiu, tik jį per
žengti, kitaip kūdikio virkštelė apsisuks apie kaklą, ir kūdikis gali pa
sismaugti.

Leičių kaimo Širvidienė, 35 metų amžiaus, 1946 metais pasakojo, kad 
jai nėštumo metu buvo liepta nelįsti po ryšiu. Ji, bijodama arklio, kad 
neįspirtų, eidavo po ryšiu: „Pakeliu virvę ir pralendu",— ir nieko blogo 
neatsitiko. Kūdikis gimė ir sveikas, ir gyvas. Bet ne visos jaunamartės 
būdavo tokios drąsios, kitos šventai ir su baime pildydavo tetulyčių 
nurodymus ir pamokymus.

Seniau manyta, kad nėščia moteris turi slaptingą vidinę galią.
Jei nėščia moteris užmins ant kurmiarausio, tos vietos kurmis dau
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giau nebe raus. Jei kurmis labai išgadindavo daržą, sodą, o tame kieme 
nėščios moters nebūdavo, tada eidavo iš kitur jos kviestis.

Kaimo moterys nėščią moterį saugodavo, jai nesakydavo nemalonių 
dalykų. Prietarai moko, kad nėščiai moteriai neturi atsakyti, jeigu ji 
prašo ką paskolinti, kitaip namai turės nuostolių.

Jeigu nėščiai moteriai neskolinsi, ko ji prašo, tai iš to ir pats mažai 
veldėsi: suges, suluš, pelės sukapos, kandys suės ir pan. Jeigu jau neda
vei, tai, kad nieko blogo neatsitiktų, jai išeinant pro duris arba vartus, 
turi ką nors jai iš paskos mesti, tik reikia saugotis mesti anglį, nes 
tada gimusiam kūdikiui kur nors bus juodas intapas.

Jei nėščiai moteriai nenori paskolinti prašomojo daikto, tai, kad pelės 
rūbų nekapotų, jai išeinant, mesk kokį daiktą. Jei mesi duoną, kūdikis 
duoną valgys, jei mesi molio—kūdikis molį valgys, ir pan.

Jei nėščia moteris ateina ko nors skolinti, o tu turi ant jos pyktį, tai 
įbesk į stalą peilį — kūdikis gims su perskelta lūpa. (Šitaip daro kerštau
tojos, raganos.)

Visų šitų prietarų ir burtų yra laikomasi, kada nėščia moteris yra 
„žymi”, perėjusi į „gyvąją pus^".

Kai nėščią moterį rėmuo ėda, reikia ką nors suvalgyti. Viena išgeria 
pieno puodelį, kita suvalgo saujelę žalių žirnių, ir rėmuo nebeėda.

Rėmuo ėda nėščią moterį dėl įvairių priežasčių:
kai nėščia moteris užvalgo kokį paskrudusį valgį, tai kūdikis motinos 

įsčiose nepamėgsta, ir tada rėmuo ėda;
jeigu motinos įsčiose kūdikio galvytė apaugusi ilgais plaukais, tada, 

jei tik tie plaukai paliečia motinos širdį, tuoj ją rėmuo ėda.

Jeigu nėščiai moteriai labai veidas pleiskana ja, reikia surinkti viso
kių surūdijusių gelžgalių, juos užmerkti ir bent tris dienas palaikyti, tada 
nukošti ir tuo vandeniu burną prausti. Kelis kartus tuo vandeniu nusi
plovus, dėmės išnyksta.

Kai nėščia moteris valgo ne viską, tik pasirinkdama, apie tokią sa
koma: „Ji mėčiojas."

Kai nėščia moteris skundžiasi blogai jaučiantis, apie tokią pasakoma: 
„Et, jų visa šeima ėkšti!"
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PERSILEIDIMAS IR GYDYMAS

Nėščia moteris turi saugotis pargriūti, nukristi, nes smarkus susikrė- 
timas ar užgavimas iššaukia persileidimą. Kaime sakoma: „Ji pasikrivi- 
dijo — reikia gydytis." Persileidusią moterį laiko nelaiminga, bevaise, 
net dievo nubausta.

Persileidimas įsivaizduojamas taip: nėščios moters įsčiose kūdikis sėdi 
po krūtine ir čiulpia gyslelę, kuri eina nuo krūtinės. Kai tik moteris su
sitrenkia, pargriūva, tuoj iš kūdikio burnytės gyslelė iškrenta, tada kūdi
kis anksčiau laiko gimsta.

Kūdikis, būdamas motinos įsčiose, abiem rankom turi įsitvėręs tokią 
gyslelę, o kitą gyslelę įsikandęs čiulpia. Taip jisai ten auga. Nėščiai mo
teriai smarkiai susitrenkus, ta gyslelė iš rankytės ištrūksta, ir kūdikis 
iškrenta.

Persileidusiai moteriai negalima vaikščioti nei laukais, nei palei tvar
tus, nes kur ji, bevaisė, praeis, bus daug tuščių varpų ir bergždžių gyvulių.

Kai tik moteris užsigauna, nugriūva nuo kopėčių ar vežimo, tai kad 
ji nepersileistų, duoda jai gerti šaltame vandenyje suplaktų ruginių miltų 
arba aguonų arbatėlės. (Apie du šaukštus aguonų išvirina, nusunkia ir 
šiltą gėrimą duoda gerti.) Tam pačiam reikalui geriama ir madatkų arba
tėlė. Jeigu moteris smarkiai susitrenkia, užsigauna, tada tuoj saldžiame 
piene pamirkoma lininė paklodė, plikai nusirengusi moteris susupama 
į ją ir, paguldžius į lovą, šiltai užklojama duknomis. Taip daroma kelis 
kartus, kol skausmai sumažėja.

DIENUGALA

Paskutinis nėštumo mėnuo vadinamas „dienugala". Šituo laiku nėščia 
moteris aptvarko savo namų reikalus, nes žino, kad greit ,,subyrės".

Nėščia moteris dienugaloje prisimena taip pat ir tuos, su kuriais 
buvo susipykusi. Iš anksto, prieš gimdymą, ji nueina pas juos taikytis, 
nes yra sakoma: „Kai atlais, tai ir palais." Tada ir gimdymas bus grei
tesnis ir lengvesnis. Jai visuomet atleidžiama.

Nėščia moteris dienugaloje nuvyksta į savo tėviškę motutės pakvies
ti, kad atvyktų pas ją pabūti per gimdymą. Tėvų namuose ji pasėdi
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„Stočka" ir lopšys, datuotas 1836 m.

Kalvių nukaltos kryžių viršūnės (Nuotrauka iš 
Kupiškio kraštotyros muziejaus fondo)



Vėjinis Kupiškio malūnas (Nuotrauka iš 
Lietuvos TSR MA Istorinio-etnografinio 

muziejaus fondo)

Ustovas prie savo gryteles

Kupiškėnų laidotuvės. Laidojama jauna mergina



suole, toj vietoj, kur sėdėjo sutuoktuvių dieną, prieš išvažiuodama į 
bažnyčią,— tada lengviau gimdys.

Dienugaloje nėščia moteris dažniau eina į pirtį. Senesnės moterys 
ją atskirai pavanodavo, pabraukydavo,— tada lengviau gimdys.

Dienugaloje nėščia moteris rūpinasi, kad kūdikiui būtų paruoštas 
visas „kūdikio kraitis": vystyklėliai, marškinėliai, vystymo juosta... Čia 
taip pat laikomasi tam tikrų prietarų.

Kūdikiui marškinėliai siuvami iš senos drapanos, tada jam užaugus 
nepliš drabužiai.

Kūdikio laukiant, vystyklėlius reikia paruošti iš anksto, nes jeigu 
jie bus plėšomi — ruošiami jam gimus, tai jam užaugus plis rūbai.

Jeigu berniuką suvystysi nuplėšto sijono atlankais, jam užaugus, jį 
labai mylės merginos.

Ne tik paskutinis nėštumo mėnuo yra vadinamas „dienugala", tuo 
vardu yra vadinama ir nėščia moteris: „Mūsų martala jau dienugala", 
arba: „Kurgi ji bavažiuos, dienugala."

Tėvas, kūdikio belaukdamas, daro lingę, taiso lopšį naujagimiui pa
guldyti, pasupti.

PASIRUOŠIMAS GIMDYMUI

Seniau nėščia moteris ir jos artimieji apie besiartinantį gimdymą tik 
pašnibždomis su kaimynėm kalbėdavosi, viską laikė gilioje paslaptyje. 
Mat, gėda buvo vaikų, o, be to, tikėta, kad, kai mažai kas apie tai žino, 
gimdymas būna lengvesnis.

Kada moteris pajunta, kad jau „ateina valanda", vyras, palikęs prie 
žmonos motiną ar kaimynę, skuba parsivežti „bobutę". Šis gyvenimo 
momentas yra vienas iš svarbiausių. Jei būna labai skubu, tada galima 
važiuoti arčiausiu keliu: per laukus, per javus,— niekas nieko nesakys.

Tas, kuris eina ar važiuoja „bobutės" kviestų, susitikęs pažįstamą, 
neturi sakyti, kur beeinąs ar važiuojąs, nes kai daug kas apie tai žino, 
bus sunkus gimdymas. Jeigu jis yra prisispyrus klausinėjamas, tai vis 
tiek paprastai nesako, koks reikalas, jau geriau pameluoja, kitą reikalą 
išgalvoja.

Ne taip dar seniai, prieš penkiasdešimt metų, gimdyvė, užuot pato
giai įsitaisiusi troboje, eidavo iš namų gimdyti į jaują, pirtelę, o daž
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niausiai į avigardį, kad namiškiai vaikai nežinotų. Avigardyje būdavo 
šilta, sausa, ramu, čia pakratydavo storai šiaudų. Kada jau būdavo „po 
visam", gimdyvė, motinos ar kaimynės vedama, grįždavo į trobą, paskui 
ją sekdavo „bobutė", kūdikiu nešina. Gimdyvę tuoj paguldydavo į lovą, 
o „bobutė" ar motina pasakodavo vaikams, kaip ji pagavo jiems bro
liuką ar sesytę.

Tačiau ten, kur nebūdavo namuose mažų vaikų arba juos galėdavo 
išvesti pas kaimyną, gimdyvė gimdydavo troboje, nes čia po ranka buvo 
vanduo ir viskas, kas tuo atveju reikalinga. Ją paguldydavo atskiroj 
lovoj, ne išilginėj, kad būtų parankiau jai padėti. Lovą užtiesdavo 
švariom paklodėm.

Nuo 1920 metų gimdyvei kaime pavedama patogi ir šilta patalpa — 
kamara, kurioje yra krosnis. Jei troba erdvi, rūpestingas vyras atitveria 
joje kamarėlę, kur gimdyvė, niekieno netrukdoma, ilsisi. Vasarą gimdyvę 
paguldydavo seklyčioje arba klėtyje — kur vėsiau ir musių nėra. Jai ne 
tik lovą švariai paklodavo, bet ir po antklode prisegdavo ar prisiūdavo 
paklodę.

„BOBUTĖ"

Beveik kiekviename kaime buvo moteris, vadinama „bobutė", kuri 
„eidavo babutauti", tai yra priimti kūdikio. Buvo „bobučių" — pribuvė
jų, daugiau už kitas nusimanančių tame reikale, tai tokias kviesdavosi 
ir iš toliau. Pavyzdžiui, Rakučių kaimo „bobutė" Juc<’ r enė girdavosi, 
kad yra priėmusi 500 kūdikių. Ji „nurokuodavo", k?' ^riėmusi trijų 
kartų kūdikių. Ji atžymėdavo gimdymus siūlų kam i priėmusi kū
dikį, tuoj užrišdavo ant siūlo naują mazgelį.

Kai tik nėščia moteris pajusdavo, kad jau greit g mJys — skausmai 
remia, tuoj siųsdavo vyrą pas „bobutę". Vyras, važiu (.damas „bobutės" 
parsivežti, su niekuo apie tą reikalą nekalbėdavo. Pati /bute" kartais, 
jei būdavo labai žinoma, užsimaudavo vyrišką kepure d jos niekas 
nepažintų — taip viskas turi būti slaptybėje.

Kada „bobutė" atvyksta pas gimdyvę, tai, jeigu na r e nėra /yro 
motinos ar kitos senesnės moters, pakviečiama kairu e šį
reikalą nusimano. Ji būna bobutės padėjėja ir yra vau adcL 
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Untravada sušildo vandenį, paruošia geldelę, padeda gimdyvę aptvar
kyti, išmaudo kūdikį.

„Bobutė", atvykusi pas gimdyvę, tuoj taikydavo įvairias priemones, 
kad gimdyvė greit pagimdytų, kad jai ne taip labai sopėtų. Kol gimdyvės 
neimdavo spyrimosi skausmai, „bobutė" su kitom moterim ją vedžio
davo, kaitindavo, duodavo gerti tam tyčia žolių arbatėlės, taikydavo 
įvairius prietarus.

GIMDYMO PRIETARAI

Kad gimdyvė greičiau pagimdytų, vyrui būdavo liepiama atrakinti 
visus užraktus: klėties duris, spintas, skrynias, kuparus, komodos stal
čius— kad viskas būtų atdara, tada ir „vartai" greičiau atsidarysią. 
Nuo ryšio paleidžiami visi gyvuliai, iš tvarto išleidžiamos kiaulės ir pan. 
Namuose viskas turi būti laisva, tada ir „viduriuos palais".

Kad kūdikis greičiau gimtų, liepiama vyrui numušti nuo kubilo uto- 
rinį lanką (paskutinį nuo dugno), kad kubilas subyrėtų. Tada ir gim
dyvė „subyrės".

Aišku, alaus statinės neliečia, nes krikštynom reikės alų daryti.
Kad greičiau gimdytų, gimdyvę pervelka per vyro marškinius.
1936 m. Žagunių kaimo Petrulio kieme buvo toks įvykis.
Prie gimdyvės buvo pakviesta akušerė. Apžiūrėjusi gimdyvę ir pa

ruošusi ją gimdymui, akušerė namiškiam ir čia esančiai „bobutei" pa
sakė, kad viskas tvarkoj, gimdyvė gimdys tik paryčiu. Kadangi aku
šerė ką tik buvo buvusi prie sunkaus gimdymo, ji čia pat stovinčioj 
lovoj atsigulė pasilsėti. Vidunaktį ji jaučia, tarytum šalto oro srovė įsi
veržė į vidų. Mato — troboje arklys. „Sapnuoju",— tarė sau ir, apsi
vertusi ant kito šono, snustelėjo. Paryčiu prasidėjo gimdymas; paskui 
akušerė aptvarkė gimdyvę ir kūdikį ir atsigulė. Rytą akušerė prisiminė 
naktį matytą arklį. Trobos asloje ji pamatė arklio kanopų įmintas pė
das ir juokom klausia „bobutę":

— Ar aš sapnavau, ar iš tikrųjų troboj būta arklio?
— Tikrai, tikrai, — nusišypsojusi atsiliepė „bobutė".
Tada čia pat stovįs šeimininkas, sunėręs rankas ant pilvo, ėmė iš 

lėto aiškintis:
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— Mano pirmoji žmona tarnavo mieste. Kai jos ponia gimdė, sun
kiai gimdė, tai daktaras ją ir klausia: „Kai pastojai, kam pirmam iš sa
vo rankų davei valgyti?" Ji labai mylėjo šuniuką, tai, tur būt, jam pir
mam ir davė. Tada daktaras liepė atnešti šuniuką, ponia davė jam 
paėsti ir tuoj pagimdė. Šitoji mano žmona labai myli arklius, tiai gal 
pastojus pirma davė ėsti arkliui. Tai aš ir sakau: „Atvesiu arklį, tegul 
pašeria, gal palengvės." Taip ir padariau. Žmonai prijuosėm kvartuką, 
įpylėm avižų, ir jinai arkliui davė iš jo pažebyti.

PASAKOJIMAI APIE VAIKŲ ATSIRADIMĄ

„Bobutė" sakydavosi vaikus pagaunanti vandeny, rėčiu, sietu, išgrie
bianti grėbliu, o kartais, kai labai skubu, atsikasanti prie krašto su pa
gaikščiu. Vaikus pagaudavo iš kūdros, upelio, ežerėlio, žiemą iš eketės 
ištraukdavo, bet visada artimiausiame prie namų vandenyje. Kupiškio 
apylinkės artimesnių kaimų vaikus „bobutės" pagaudavo Kupoj ar Lė- 
veny.

Pasakomis apie kūdikio atsiradimą vaikai ir net paaugliai tikėdavo. 
Dažnas kitą dieną skubėjo prie kūdros ar upelio — ar nepamatys kur 
pakrašty beplūduriuojančio kūdikio, tačiau kitas susirūpindavo, kodėl 
motutė visuomet suserga, kai tik atsiranda naujas kūdikis. Paketurių 
kaimo „bobutė" Juozevičienė 1906 m. pasakojo, kad josios anūkėlis 
Apoliukas ją klausdavęs: „Bobut, pasakyk, kaip tu pagauni vaikus?" 
Jinai jam atsakydavusi: „Ogi su grėbliu, su tuo, kur daržinėje pašelme- 
ny užkištas."

Kartą Apoliukas, dvylikos metų berniokas, nuėjęs ieškoti grėblio. 
Grėblys buvo sunku pasiekti. Apoliukas siekęs, siekęs ir nugriuvęs. Be
krisdamas labai susitrenkęs ir ilgai sirgęs. Bobutė savo pasakojimą už
baigė taip: „Vaikams nedera žinoti, kur ir kaip vaikas pagaunamas."

Laikui bėgant patys vaikai natūraliu būdu sužino, kaip atsiranda 
nauja gyvybė. Kaimo vaikai nuolat girdi: „Karvė tuoj veršiuką atsi
ves", „Kiaulė atsivedė aštuonis paršiukus" ir pan. Kaip viščiukai iš 
kiaušinių kalasi, išsirita, ne vienas iš vaikų būdavo matęs, bet kaip 
kiaulė atsiveda paršiukus — ne. Vyresni sakydavo, kad kiaulė paršiu

404



kus atsiveda iš papirtės, bet buvo neįtikėtina, kad kiaulė, o dar žiemą, 
iš taip toli galėtų vestis paršiukus,— juk jie sušaltų.

Mūsų senoliai nekvaršino sau galvos, kaip išaiškinti naujos gyvybės 
atsiradimą, jie sakė: ,,Ateis laikas, ir viską patys sužinos/'

NAUJAGIMIS

Apie naujagimį pasako: ,,Amerikonas atvažiavo", arba: „Susilau
kėm amerikono", — vadinasi, namuose yra atvykėlis iš tolimų kraštų.

Pagimdžius kūdikį, gimdyvei netrukdoma ilsėtis. Ji nukamuota pa- 
miega. Jai duodamas lengvas maistas: arbatėlė su pyragu, užteptu svies
tu, košelė ir pan. Bobutė triūsia su naujagimiu: jį maudo, vysto.

Jei gimsta sūnus, bobutė tuoj sako tėvui: „Statyk butelį", o jei 
duktė, sako: „Sūrį duokš",— mat, ateina į namus šeimininkė, motutės 
užvadėlis. Sūrį bobutei pati gimdyvė pažada.

Naujagimį močiutė įsupa į didelę švarią baltą staltiesę, kad jis būtų 
dalingas, doras ir skaistus, kaip šitoji balta drobė.

Kai pirmą kartą naujagimį maudo, į vandenį geldelėje įmeta kadu
gio šakelę — tada kūdikis nesirgs priemėčiu.

Pirmą kartą nuprausus gimusią mergytę, vandenį iš geldelės pila po 
slenksčiu iš lauko pusės,— bus slauni, „svietauna", labiau piršliai lan
kys.

Naujagimį išmaudžius, pirmą kartą jam marškinėlius velkant, juos 
reikia vilkti įšvirkščius — siūlėm į viršų. Toks užaugęs nebijos nei ra
ganų, nei burtininkų.

Naujagimį pirmą kartą išmaudžius ir jį suėmus į palutę, bobutė pa
dažo ranką geldelės vandenin ir perbraukia per veidą čia stovintiems 
kitiems šitų namų vaikams. Šitai daroma tam, kad vaikai mylėtųsi.

Pirmą kartą naujagimį išmaudžius ir suvysčius, bobutė duoda jį pa
laikyti šių namų vaikams. Vaikai sustoja „ciuglium" — eilute. Vyres
nieji naujagimį palaiko, paėmę ant rankų, o mažyčiai laiko kartu su bo
bute. Šitai daroma, kad vaikai pamiltų naujai gimusį. Šito momento 
vaikai laukia, rimtai ir iškilmingai nusiteikę.

Jei kūdikį guldai minkštai, ant pagalvės, tai jo ausys bus nutepusios.
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Pirmagimio galvaryšėlio nenumeta, jį saugo. Tuo pačiu galvary- 
šėliu suriša galvytes kiekvienam naujai gimusiam. Sitai daroma tam, 
kad būtų „glaudas na brolysta". Savų vaikų nebesant, tą galvaryšėlį per
duoda dukteriai.

APGĖLOS

Apgėlos yra gražus paprotys: antrą, trečią dieną po gimdymo, kol 
gimdyvė dar guli lovoj, nesikelia, ją lanko kaimynės. Namams ir vy
rui būdavo negražu, kai moterys, atėjusios gimdyvės lankyti, neberas
davo jos lovoj. Gimdyvę lankydavo po vieną ar kelios susitarusios.

Seniau, jei tik gerėliau jausdavosi, gimdyvė jau kitą dieną mėgin
davo išlipti iš lovos, net didžiuodavosi, sakydama: „Ošiai untrų dienų 
išlipau, ir nieko mon neatsitiko/' Tačiau sveikai galvojanti moteris gim
dyvė lovoje išbūdavo mažiausiai keturias dienas, o kartais ir visas 
devynias, jei namuose būdavo anyta, motutė ar bobutė, kurios prižiū
rėdavo kūdikį ir namų ruošą.

Kaimynė, atėjusi „apgėlos", sakydavo: „Tai jau gaištuvėlio susilau
kėt",— mat, su mažu daug laiko sugaištama. Gimdyvei nešama kas 
nors valgomo: tik ką sumušto sviesto, kiaušinių, pyragėlių, medaus ir 
pan., kad „atsigautų širdala". Tačiau dažniausiai, lankydamos gimdyvę, 
moterys atnešdavo ką nors kūdikiui.

Tuščiom rankom „apgėlos" eiti negalima, nes tada lankytoja liks be
vaike.

Kūdikiui atnešdavo: vystyklą, marškinėlius, vystymo juostą, prau
siamojo muilo ir pan. Kaimynė, ką nors atnešusi naujagimiui, gimdy
vei paduodama, sakydavo: „Atonešiau vystyklalį prodžiai gyvenimo."

Apgėlos eidamos, kur yra gimusi mergytė, kaimynės atnešdavo prau
siamojo muilo, kad ji būtų baltesnė. Paduodama motinai muilą, lanky
toja sakydavo: „Atonešiau muilalio, kad dukrai į balčiau išpraustom." 
Prieš trisdešimt metų prausiamas muilas buvo geltonas, vadinamas 
oburskas", tai jo, eidamos apgėlos, „po uolalį" nešdavosi.

Moterys, gimdyvę lankydamos, ilgai neužtrukdavo, jos nevarginda
vo, ir, šį tą patarusios, kas reikia kūdikiui ar pačiai gimdyvei daryti, 
kad abu būtų sveiki, išeidavo.
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PIRMOSIOS DIENOS

Kol naujagimis dar nekrikštytas, jį galima slopiai apkloti — jis ne- 
uždūsta. Kada jau kūdikį apkrikštija, kunigas per krikštą jam „kvopų" 
įpučia, tada, jei tik troškiai apklosi, jis gali uždusti.

Nekrikštyto kūdikio siela nemato. Užtat, kol naujagimis dar nepa
krikštytas, naktį troboj turi degti žiburys. Sakoma: „Kai dūšia išeina 
pasivoikščioti, tai patumsy goli nebarosti, kur sugrįžti. Po krikšto unt 
kūdikio galvytas šviečia krikšto ženklas, ir tadu kūdikiui atsidoro 
okys."

Kūdikiui gimus, rūpinamasi jį tuoj pakrikštyti. Po savaitės, o dau
giausia dviejų, kai jau gimdyvė sustiprėja, keliamos krikštynos.

Pirmagimiui vardą dažniausiai parinkdavo tų namų seneliai. Kad tų 
namų patronai neapleistų jų ir neišeitų iš šeimos buvę vardai, pirma
gimius krikštija senelio ar senelės vardais. Sekančių vaikų vardus ren
ka tėvai, krikšto tėvai ar giminės.

Į kūmus kviečiami geri, dori žmonės, neretai giminės. Kūmai turi 
būti mylimi, visų gerbiami, nes kūmus paseka krikštasūnis ar krikšta
duktė.

Tėvas, pasitaręs su žmona ir namiškiais, eina kviesti kūmos ir kū
mo. Įėjęs pas juos į trobą ir pasisveikinęs, sako: „Atajau, pas mum 
krosnis sugriuvo." Tada jau visi supranta, kad namuose yra naujagi
mis ir namų šeimininkė valgių nebeverda.

Krikšto motina, eidama į kūmas, būtinai atneša krikšto marškinė
lius, nes jei vaikutis numirtų, tada aname pasaulyje jis vaikščiotų 
plikas.

Kai krikšto motina savo krikštavaikį dažnai pakilnoja, tada jis la
bai greitai auga. Iš to išeina, kad geriau yra, kai krikšto motina arti 
gyvena.

Vežant kūdikį krikštyti, kad blogos akys jo nenužiūrėtų, jį pervel- 
ka per motinos marškinius, kuriuos ji vilkėjo gimdydama. Tam reika
lui marškinius tyčia laikydavo neplautus iki krikšto.

Jei kūma į krikštą neša mergos vaiką, t.y. pavainikį, tai už juos
mens turi pasikišti skepetėlę, per kurią pieną košia,— tada karvės duos 
daugiau pieno.
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KŪDIKIO PRIEŽIŪRA IR AUGINIMAS

Kūdikio vystyklėlius reikia gerai šiltam vandeny išmaigyti, perska- 
lauti ir džiauti ant tvoros. Jei vystyklus plausi dideliam vandeny ir juos 
su kultuve velėsi — kūdikis sirgs, jam pilvelis gurguliuos.

Kūdikis, gimęs storom lūpom, bus gero būdo.
Jei kūdikio mėlynos akys — bus turtingas, jei akys rudos — bus 

piktas.
Jei kūdikį iki metų amžiaus nešiosi ant rankų, laikydamas stačiai, jo 

momuonėlis įdubs.
Iki metų kūdikio nereikia sverti, nes tada jis nebeaugs.
Iki metų amžiaus nereikia kūdikio nagelių karpyti, o tik nukram

tyti,— užaugęs tada bus iabai meistraunas.
Kūdikiui iki metų amžiaus nereikia kirpti plaukų, kitaip bus siipno 

proto, nes gali momuonėlį įmygti. Be to, jis tada ilgai nekalbės.
Iki metų amžiaus nerodyk kūdikiui veidrodžio, nes jam negreit 

dygs dantys.
Už savaitės ar dviejų po gimdymo kūdikiui odelė mainos, „kūnelis 

baga". Jei motina nėštumo metu šiltai užsilaikė, tai kūdikio visai ne
beria. Kai kūdikį beria, skaudamas vietas reikia tepti nesūdytu sviestu 
arba grietinėle.

Kai, šaltam orui esant, vystyklai džiovinami lauke, kūdikį išberia.
Kada kūdikio pilvelis išpūstas, jis rėkia, gungos, tai reiškia, kad 

serga prietvaru. Tada varinį pinigą įvynioja į švarią skepetėlę ir už
deda ant kūdikio pilvelio taip, kad pinigas prispaustų bambelę. Tada 
jis rėkdamas „bambelės neišrėks'' ir negaus kylos.

Ar kūdikio kieti viduriai, ar jis „živatuoja" (palaidi viduriai), vis 
tiek sakoma: „Jis serga prietvaru." Tada ant kūdikio bambelės uždeda 
juodos avies vilnų kuokštelę ir uždega; smilkstančias vilnas greit neša 
iki kūdikio kaktos ir kryžmiškai jį parūko, paskui kryžmiškai parūko 
jo krūtinėlę ir tris kartus aplink visą kūnelį. Kūdikį parūkę, tą vilnų 
kuokštelę įkiša lopšio kertėn, galukojin. Taip nuo prietvaro kūdikį 
parūko tris kartus. (Taip buvo gydyta 1937 m. Rudikių kaime, Kupiš
kio vis.)

Kai „bobutė" aptinka, kad kūdikis šeriuotas — tada jisai gungos, rė
kia,— tuoj gydo: sutaiso tešlos iš kvietinių miltų, išploja ją ant vystyk
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lėlio ir, suvysčiusi kūdikį, palaiko kokias dvi valandas. Tada tešla džiū- 
dama ištraukia šerius. Buvo atsitikimų, kad ,,bobutė" kūdikį į tešlą įvy
niodavo aklinai, tik veidelį palikusi, tada jis uždusdavo.

Kūdikis šeriuotas gimsta tada, kai moteris nėštumo metu valgo la
šinius su odele arba, darinė j ant kiaulę, šluosto rankas į šonus.

Kol kūdikis dar nekalba, nereikia jam duoti žuvies, nes tada nekal
bės — bus nebylys.

Kai kūdikis ilgai nekalba, tada reikia surasti ant vieškelio pames
tą grūdą, parsinešti namo, duoti jam pakramtyti ir suvalgyti. Tada jis 
greit ims kalbėti.

Kad kūdikio kaulai būtų stipresni ir kad jis greičiau pradėtų vaikš
čioti, jį maudant vis reikia pusę šaukšto druskos įpilti. Taip daro tolr 
kol kūdikis ima vaikščioti.

Kad kūdikis greičiau augtų, jam duodavo žįsti čiulpiką. Čiulpiką pa
daro iš duonos ar pyrago. Motina ar bobutė sukramtydavo duonos ar 
pyrago gabalėlį, įdėdavo truputį cukraus, sumaišydavo ir įrišdavo į ske
petėlę, užverždavo mazgelį siūlu ir duodavo čiulpti. Vėlyvesniais lai
kais, kai kas iš svetimų į trobą įeidavo, čiulpiką paslėpdavo: mat, bū
davo nebegražu, kad čiulpiką duoda. Nuo čiulpiko kūdikio burnytė ir 
liežuvėlis pritraukdavo „zubiką" — apsitraukdavo grybeliu, užtat švie
sesni žmonės drausdavo duoti kūdikiui čiulpiką.

Kur motina, pirmą kartą kūdikį pirtyje bevanodama, sušers su van
ta, šitoj vietoj plyš rūbai.

KŪDIKIO MIRTIS

Jei gimęs kūdikis ilgai nežiūri, tai jis augs, o jei naujagimis tuoj 
žiūri, tai jis „nebegyvens’', mirs.

Sodyboje ėglio (kadugio) nesodina, nes tada mirs vaikai.
Mirusiojo kūdikio nereikia raudoti, nes tada jam reikės aname pa

saulyje braidyti po ašaras.
Motina mirusiojo kūdikio neturi verkti, jei ji verkia, tai jis nuo jos 

ašarų būna šlapias. Kūdikis motinos prašo: „Motinyte, tu mani nerau
dok, kai tu raudi, tai tas ošaras reikia mon surinkti ir neštis dungun. 
Tinai tom ošorom mani loisto."
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GROŽIS IR ŠVARA

Seniau muilo nebuvo, tai prausdavosi su žirniniais miltais. Kad vei
das būtų baltas, pasirinkdavo vijoklinio parstupo žalių uogelių, sutrin- 
davo delnuose ir tada patrindavo veidų. Taip pat parstupu mazgodavo 
rankas, kad būtų baltos.

Mergaitė po visų ruošos darbų, ypač šeštadienį, eidavo pirtin ir 
gerai išsiprausdavo, o vasarą bėgdavo maudytis.

Kad vasarą veidas būtų baltas, saulė nenudegintų, iš pirties atėjus, 
veidą patrindavo krieno šaknimi.

Kad saulė veido nenudegintų, kad jis būtų baltas, reikia griūti vei
du ant skruzdėlyno ir palaikyti, kad skruzdėlės apšlapintų. Tai reikia 
padaryti anksti pavasarį, kol griaustinis dar neužgriaudė.

Šlakų gydymas. Reikia pagauti varlę margu pilvu ir su ja patrinti 
šlakuotą veidą. Šlakai pranyksta.

Pagavus rupūžę, išvirinti ją vandenyje ir tuo vandeniu apiprausti 
šlakuotą veidą.

Kad veidas būtų skaistus, be šlakų, reikia praustis „morčiniu snie
gu" —• kovo mėnesio sniegu.

Jeigu vaikas išdrasko kregždės lizdą, jo veidas tampa šlakuotas. 
Norint išnaikinti šlakus, kregždės lizdą reikia išvirinti ir šitą vandenį 
išgerti.

PLAUKŲ IR GALVOS PRIEŽIŪRA

Kad plaukai gerai augtų, pirtyje galvą išplovus plaukus perplaudavo 
barščių rašalu ar rūgštimi ,,mintalu". Į pirtį eidamos, mergaitės ir 
moterys atsinešdavo mintalo ir dalindavosi juo su neturinčiomis.

Kad plaukai būtų švarūs, nebūtų utėlių, išplautą galvą perplaudavo 
varinčiaus nuoviru. Varinčius yra miško driekena, trijų sprindžių ilgio, 
auga pušynuose. Jo lapai panašūs į bruknialapius; iš pašaknų jis turi 
vieną stiebą, o aukščiau — penkias, šešias šakeles.

Kad plaukai būtų gražūs, švelnūs, juos plaudavo takžolių nuoviru 
arba ramunėlėmis.

410



Kai vyram ar vaikam nuo galvos iškrinta pinigo dydžio plotelyje 
plaukai, tai praplikusias vietas reikia patepti medum — plaukai vėl 
išaugs.

Kai berniokai paaugliai nori, kad greičiau augtų ūsai, tai reikia po 
viršutine lūpa burnon įsidėti sauso vištašudžio, o iš viršaus lūpą pa
tepti medum. Tada medus trauks į viršų ūsus, o vištašudis kels.

Nuo šašų ir pleiskanų vartojamas varinčius. Išdžiovintą žolę išvi
rina, skystimą perkošia ir mazgoja juo galvą.

Norėdami išnaikinti glindas, pirtyje ant krosnies gerai įkaitina van
tą, paskui pamerkia ją šaltan vandenin ir vanoja dar nesušlapusius 
plaukus. Gerai išvanoję, plauna galvą, ir glindos pranyksta.

Kad nebūtų utėlių, plauna plaukus žibalu, bet nuo jo plaukai triau- 
šėja. Tam reikalui vartoja taip pat kietmedžio uogų nuovirą.

Jeigu kam smunka plaukai, tai tokioje galvoje utėlių nėra. Kad 
plaukai nesmuktų, reikia į plaukus įleisti utėlę. Kai daug utėlių įsi- 
veis, žmogus kasysis ir ims dažniau galvą plauti, tai ir plaukai neslinks.

Utėlėtą merginą bernai pajuokdavo, apdainuodami:

Buvo merga glušė, glušė, 
Su basliu utėles mušė.

DANTŲ PRIEŽIŪRA

Dantis trindavo anglimi ir paskui gerai išskalaudavo burną. Taip 
pat trindavo juos druska. Šilagaliu kaime dantis valo su aštriaisiais 
ožkabarzdėliais. Ožkabarzdėlis yra vienastiebis augalėlis, šiurkštus kaip 
galvijo liežuvis. Jis auga dirvonuojančioje žemėje. Bent tris keturis 
ožkabarzdėlius sudeda krūvon ir, paėmę į ranką, kaip dantų šepetuką, 
trina dantis. Ožkabarzdėlis nelūžta ir netrupa.

Kad vaikų dantys būtų stiprūs, jiems duodavo graužti pijolkos šak
nelę. Pijolkos šaknelę nupirkdavo vaistinėje, užkabindavo, perrišę vir
vute, vaikui ant kaklo, ir vaikas ją čiulpdavo, kramtydavo.

Kad būtų stiprūs dantys, vaikui ant kaklo užkabindavo bent du 
burštino (gintaro) karolius.
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PARAZITAI

Blusas naikina gailiais arba pelynais, ajerais. Gailių ar pelynų pri
deda į lovą, o ajerus supiausto gabalėliais ir tirštai pribarsto aslą.

Blusas išdegina. Paima šiaudų grįžtę, uždega galą ir vedžioja po 
aslą. Blusos šoka viršun ir sudega, sakoma: ,,Nusvyla blauzdas.”

Kad blakės iš lovos išnyktų, reikia sugrūsti vėžio kiaukutėlių, su
rišti į keturis mazgelius ir pakabinti ant visų keturių lovos kampų.

Norint išnaikinti blakes, reikia surinkti vėžio girneles, surišti į ke
turis mazgelius po tris girneles ir pakabinti ant visų lovos kampų.

Blakių gyvenamus plyšius taip pat mirko — plauna kietmedžio uogų 
nuoviru.

Tarakoną ar prūsoką įriša į svetimo arklio uodegą, kur iš toliau 
atvykęs, kad iš kelionės nebesugrįžtų. Kai anas iš namų išeina nebe
sugrįžtamai, tai ir kiti iš namų išsidangina.

ĮVAIRIOS LIGOS

,,NUŽIŪRĖJIMAS”

Jeigu „blogas” akis turintis žmogus į ką pažiūri, o ypač į kūdikį, 
anas tuoj suserga: naktimis rėkia, sunyksta, nebeauga, viduriuoja ir 
pan.

Kad kūdikio „nenužiūrėtų", motina paima į burną truputį druskos 
ir gurkšnį vandens, palaiko burnoj, kol druska sutirpsta, tada purkščia 
kūdikiui į veidą ir nušluosto sijono atlankais.

Atnešus rytą iš šulinio pirmą kibirą vandens, motina pastato jį ant 
slenksčio ir, padažiusi ranką į kibirą, šlapiu delnu tris kartus perbrau
kia kūdikiui per veidą ir nušluosto sijono atlankais.

Motina, kūdikį žindydama, turi pridengti krūtis, kitaip „blogos” 
akys „nužiūrės”, ir kūdikis ims rėkti, iš vystyklų narstytis.

„Nužiūrėtą" kūdikį reikia paimti ant rankų ir prinešti prie veidro
džio. Tuo laiku „daktarka”, paėmusi į burną gurkšnį vandens, kertėje 
ties žarstikliais tris kartus purkščia tą vandenį ant savo delno, tada 
tuo šlapiu delnu tris kartus perbaukia per kūdikio veidelį. Po to moti
na kūdikio veidelį nušluosto savo sijono atlankais.
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PRIEMĖTIS

Priemėčiu dažniausiai serga vaikai, bet pasitaiko, kad suserga ir su
augę. Ta liga gaunama nuo išgąsčio, kai ,,blogos" akys ,,nužiūri" arba 
kai ragana užkeri. Priemėčiu sergąs rėkia, tamposi, nuolatos dreba, 
miegodamas vaikšto, per miegus kalba.

Seniau priemėtį suaugusieji gaudavo nuo išgąsčio, nes buvo blogas 
įprotis naktį arba tamsoje gąsdinti žmones: netikėtai griebti už ran
kos, mesti kokiu daiktu, bet dažniausiai gąsdindavo numirėliais. Ne 
kartą kokie papaikėliai, jei tik sužinodavo, kad namuose likusi viena 
mergina, tuoj eidavo gąsdinti. Būdavo atsitikimų, kad mergina taip 
išsigąsdavo, kad negyva pargriūdavo arba gaudavo priemėtį.

Kartą vakare netoli kapinių gyvenančiai moteriai jos namelio lan
ge pasirodė balta šmėkla. Kadangi ji buvo dievobaiminga, tai tikėjo, 
kad nuo šmėklos apsigins, ir ėmė nuo lango šmėklą varyti, šaukdama: 
,,Sausiu, šausiu! Sakėm dursiu, akmeniu mesiu!" Tuo metu pro name
lius ėjo žmogus, jis tik kapt šmėklą į glėbį. Paaiškėjo, kad tai buvo 
kaimynų mergaitė, apsigaubusi balta paklode ir atėjusi su palyda pa
gąsdinti „davatkėlės". Mergaitė gavo barti, o žmonės, sužinoję, kokių 
šmėklų būna, nebe taip bijodavo.

Vaistai nuo priemėčio. Paskusti pavalkų pynes, tas skutenas pabrauk
ti per arklio prakaituotą kūną, tada užpilti vandeniu ir, kai pritrauks, 
duoti sergančiam gerti.

Šaltekšnio šaką nulaužti ir atžagarią, už viršūnės nutvėrus, atvilkti 
namo. Tada nulupti viršutinę pajuodusią žievelę ir priskusti šviesios 
šaltekšnio medienos skutenų — brazdų. Šaltekšnio brazdus išvirinti 
ir tada to skystimo duoti priemėčiu sergančiam tris kartus į dieną.

Iš šaltekšnio taip pat daromos vonios.
Kai vaikas išsigąsta šuns ir gauna priemėtį, tada tam šuniui reikia 

duoti palakti pieno. Šito pieno likutį reikia užvirinti ir duoti vaikui 
gerti per tris kartus.

Suvirinti varinčių, perkošti per skepetėlę ir duoti vaikui vieną pirš
čiuką („noparskėlį") to skystimo. Jei vaikas vemia — priemėtis praeis, 
jei nevemia — tai jis priemėčio neturi. Dvejų metų vaikui duodamas 
vienas pirščiukas varinčiaus, keturiolikos metų vaikui — septyni pirš
čiukai.
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Kaimo pirtyje krosnis sukrauta iš akmenų. Kai krosnį iškūrena, pa
lei ją ant žemės padeda geldelę ir įkaitusius akmenis tris kartus per
pila šaltu vandeniu. Vanduo nuteka į geldelę. Tas vanduo yra vaistas 
nuo priemėčio, jis duodamas ligoniui gerti.

Nuo priemėčio duodama kramtyti vienas—du durnaropės grūdeliai.
Durnaropės šaknį išvirina vandenyje, nusunkia ir duoda labai mažą 

kiekį to vandens gerti sergančiam priemėčiu.
Nors kaimas žino, kad durnaropės yra nuodai ir žmogus, kuris pri- 

valgo durnaropių, „ima durnavoti", tačiau gydo jomis priemėtį. Kartą 
ūkininkas, užvalgęs durnaropių, nuėjo rugių kirsti, tai jam vis rodėsi, 
kad rugiai aukštai aukštai auga: jis iškelia dalgį aukštai virš rugių ir 
nieko nenukerta. Kiti kirtėjai suprato, kad jis durnaropių privalgęs. 
Žmogus, durnaropių privalgęs, eidamas labai aukštai kojas kelia.

Nuo priemėčio duoda kramtyti džiovintą „velniadagilį."
Ne .ant iš klojimo šiaudus, kai kurie iš jų nukritę sugula kryžiumi. 

Tuos reikia surinkti, išvirinti ir tą skystimą duoti gerti priemėčiu ser
gančiam. Taip pat tais vaistais gydomas nuomaru sergantis.

Nuo priemėčio duoda burkštino šaknų nuoviro arba pačios paskus- 
tos šaknies. Burkštinas auga ežero pakrantėje, jo lapai panašūs į mor
kų lapus.

Parūkymas nuo priemėčio. Jei kūdikis nemiega, naktimis verkia, 
krūpčioja, o didesni vaikai, iki dešimt metų amžiaus, sapnuodami kal
ba, rėkauja, bijo tamsos, tai tokius vaikus reikia švęstom žolėm parū
kyti

Rūkyti gali moteris ar netekėjusi mergaitė, kuri yra pirmoji gimusi 
šeimoje, arba ta, kuri gimė paskutinė. Tokia moteris kaime vis atsi
randa. apie ją žino ir ją laiko „daktarka". Čia nesvarbu, ar ji yra 
sena, ar jauna, ar ji turi vaikų, ar yra netekėjusi. Tokia moteris turi 
galią gydyti ir, kūdikiui susirgus, ją kviečia ligonio parūkyti. Atsisakyti 
ji negali, nes tai reikštų, kad ji nenori savo kaimynam padėti.

Ligonį rūko arba anksti prieš saulės tekėjimą, arba prieš saulei nu
sileidžiant, pavakare. Kitu laiku rūkymas nepadeda.

Per devintines bažnyčioje šventina devynis mažus vainikėlius, kurie 
yra supinti iš devynių rūšių žolelių-gėlyčių ir įrišti į gėlių puokštę. Tą 
puokštę su vainikėliais pašventinus parsineša namo ir laiko kaipo vaistą.
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Žoles šventina ir Joninių dieną. Jei reikia parūkyti berniuką, tai ima 
Joninių dieną šventintų žolių, o jei rūkoma mergytė, tai imamos per 
žolinę ir devintines šventintos žolės.

Rūkymui žolės iš vainikėlio imamos po vieną, skaitant atžagariai: 
nei devyni, nei aštuoni, nei septyni, nei šeši, nei penki, nei keturi, nei 
trys, nei du, nei vienas,— ir sudedamos į krūvelę. Prie jų pridedama 
samanų nuo medžio: berniukui nuo vyriško medžio — ąžuolo ar beržo, 
mergytei nuo moteriško — liepos, pušies ir pan. Parenka samanų kryž
miškai nuo seno kryžiaus. Tada renka samanas iš visų keturių gryčios 
kerčių: eina per gryčią kryžmiškai iš vienos kertės į kitą ir papeša sa
manų. Viską sudeda prie švęstų žolių krūvelės. Tada žolelės suskirsto
mos į devynias krūveles, vis skaitant atžagariai, o paskui — į tris. Kiek
viena iš tų trijų krūvelių padalinama į dvi krūveles — tada gaunamos 
šešios krūvelės, kurios paskirstomos į dieną po dvi. Žolės įrišamos į 
atskirus mazgelius, pažymint, kurie mazgeliai kuriai dienai. Tadą tomis 
žolėmis ligonis per tris dienas rūkomas po du kartus — iš ryto ir va
kare, saulei dar nepatekėjus ir nenusileidus.

Ima seną vyžą (jei berniuką rūko — moterišką, o jei mergytę — vy
rišką), apsimauna, panešioja, o paskui įdeda į ją puodo šukę, prižeria iš 
židinės žarijų ir per visą gryčią atžagariai veža prie lopšio ar prie lovosr 
kur guli ligonis vaikas. Kai vyža su žarijom atvilkta, ant žarijų sudeda 
žoles, skirtas tam kartui parūkyti.

Tada moteris — „daktarka" ima ant rankų kūdikį, apsigaubia marška 
(stora marga paklode) ir su vaiku užgula ant tų rūkstančių dūmų. Apsi
gaubus tol būna, kol kūdikis ima kosėti. Kai kūdikis labai užsikoso, tai 
gerai. Tuo laiku „daktarka" kalba tris kartus „Sveika Marija". Pakal
bėjusi maldelę, spiauna tris kartus žemėn, sakydama: „Duok dieve svei- 
kotos šiom vaikeliui. Kad jo ligų kiaurai žema prarytų." Tuos žodžius 
kartoja tris kartus, o jei kūdikis mažas, užtenka vieno karto. Šitaip 
kūdikį parūkę, paguldo lopšin ar lovon.

Kai vaikas yra išsigandęs žmogaus ar šuns, tai jį parūko to žmogaus 
ar šuns nukirptais plaukais. Plaukus kerpa kryžmiškai.

Kai kūdikio parūkymas švęstom žolėm nepadeda, tai reiškia, kad 
prie vaiko pristojo piktoji dvasia. Tada jį rūko prastu daiktu: iš po- 
vištų laktos surenka mėšlinas plunksnas, iš po gryčios slenksčio paima
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žiupsnelį žemės, dar iš seno šepečio, kur visi galvą šukuoja, plaukų 
išgraibsto — viską sudeda ant žarijų ir rūko vaikelį. Piktoji dvasia pa- 
pyksta, išeina iš vaiko, ir kūdikis pasveiksta.

Paimti iš trijų laukų, nuo trijų kryžių, trijų akmenų samanų ir nuo 
trijų ąžuolų žievių, viską padėti ant žarijų po lopšiu ir rūkyti kūdikį 
tris kartus į dieną po vieną valandą. Lopšį apdengti paklode.

Paskusti šluotražio, ližės ir žarstyklės medinio koto skutenų. Po lopšiu 
padėti šlyninio puodo šukę, į ją įžerti žarijų ir ant jų užberti skutenas. 
Tada lopšį uždengti paklode ir parūkyti priemėčiu sergantį kūdikį.

Priemėčiu sergantį kūdikį aprūko šluotražio pagaikščiu, tris kartus 
apnešdami rūkstantį pagaikštį apie lopšį.

Kūdikį, sergantį priemėčiu, aprūko pakulomis: paima tris gabaliukus 
pakulų, ant jų numelžia motinos pieno, paskui jas sudžiovina ir uždegę 
aprūko kūdikį.

Vonios nuo priemėčio. Priemėčiu sergantį kūdikį maudo įvairiai pa
rengtoje vonioje. Toms vonioms vanduo iš šulinio semiamas iš karto: 
kibiras pasineria, ir reikia jį tuoj traukti, nelaikyti panėrus — kitaip 
nepadės gydymas.

Nuo priemėčio vonios daromos iš žolių: ,,starkaus snukelių", ėglio, 
ropėlapio. Iš pradžių vieną ar kitą iš tų žolių išvirina, tada perkošia ir 
•supila į vandenį, kur bus maudomas kūdikis.

Kūdikį maudant, ant visų keturių geldos kerčių užpila kryžmiškai 
truputį pelenų. Kai kūdikį numaudo, tuos pelenus ranka nubraukia van
denin ir jame mazgoja vystyklus.

Paimti baltos tuščiavidurės pinavijos šaknelių, išvirinti dviejose 
kvortose vandens ir persunkus tame skystime išmaudyti kūdikį. Taip 
padaryti tris vonias.

Į geldą įpilti šalto vandens, įberti atžagaria ranka pelenų. Pelenus 
reikia pilti per tris kartus, kiekvieną kartą atskaitant po devynis žiups
nelius, ir tada tame vandenyje išmaudyti kūdikį.

Kai vaikas pargriūva, tai, kad nesusirgtų priemėčiu, ton vieton, kur 
jis pargriuvęs gulėjo, reikia papilti vandens.

Sergančio priemėčiu kūdikio kūnelį reikia tris kartus perbraukti 
vystyklėliu, suvilgytu jo šlapime.
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NUOMARAS

Nuomaras dažniausiai yra prigimta liga. Ligonis, kai tik nusigąsta 
arba labai supyksta, ar dėl kitos priežasties susierzina, krinta ant žemės 
ir apmiršta, varto akis, iš burnos veržiasi putos.

Seniau apmirusį lupdavo su rožančiumi, kol atsigaudavo, tai yra kol 
„iš ligonio išeina piktoji dvasia". Šitaip dar 1913 metais gydydavo Ra
kučių kaimo „daktarka" Juodviršienė.

Reikia sugauti kurmį, paplauti, kraują nuvarvinti į indelį ir dar šiltą 
duoti gerti nuomaru sergančiam,—• daugiau nebeatkris.

Kada ligonis apmiršta, reikia jį apdengti balta paklode. Apdengti turi 
jauniausias svetimos šeimos narys, kuris nežino, kokia liga tas žmogus 
serga. Taip jis turi būti apdengtas tris kartus.

Kartą apmirė maža mergytė, ja paklode apdengė kaimyno vaikas, 
ir ji greit atsigavo, bet kai po pusės metų ji vėl apmirė, kaime nebuvo 
vaiko, kuris nežinotų, kad ji nuomaru serga, todėl mergytės ir nebe- 
išgydė.

Kai kūdikis apmiršta nuomaru, reikia paimti gabaliuką pirmagimio 
sudžiovintos placentos, sugrūsti į miltelius ir duoti ligoniui išgerti. Mer
gytei duodama berniuko placenta, berniukui — mergytės. Kiti placentą 
išvirina ir tą skystimą duoda gerti ligoniui.

Iš devynių juodplaukių gyvulių: katės, šuns, kurmio, veršiuko, ave
lės, kumeliuko, kraliko, gaidžiuko ir pan. paimti vienodą kiekį kraujo, 
jį sumaišyti ir, po devynis lašus įlašinus į vandenį, kartą į dieną duoti 
nuomaru sergančiam.

Kai kartą apmirė nuomaru dvylikos metų berniukas per tėvo laido
tuves, kaimo „daktarka" tuoj jam įpiovė kryžmiškai į jo dešinės rankos 
mažąjį pirščiuką ir ištryškusiu krauju patepė jo lūpas. Paskui ji per
plėšė išilgai jo marškinius nuo viršaus į apačią ir nu vilkusi juos atža
garia ranka įmetė į ugnį, kad tuoj sudegtų. Nuo to karto tas vaikas 
nuomaru nebesirgęs.

Nuomaru apmirusį reikia patraukti iš vietos, tada greičiau praeina 
priepuolis.

Nuomaru sergantis turi ištisus metus dėvėti tuos pačius marškinius, 
paskui juos sudeginti ir pelenus su vandeniu išgerti — tada pasveiks.
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Nuomaru sergančiam duoda gerti arbatėlę, išvirtą iš mirusių bičių.
Nuo svetimos tvoros reikia atlupti lentą, ant jos pažymėti sergančio 

vaiko ūgį ir, nunešus pašalėn, geriausiai prie pirtelės, kur trobesys be 
pamato, padėti ant žemės, ton vieton, kur nuo stogo krintančių lašų yra 
padarytas griovelis. Tada į tą lentą reikia šerti akmeniu tol, kol visai 
subyrės, sulįs į žemę. Tada vaikas turi pasveikti, nes ,,jo karstelis jau 
palaidotas". Kol lenta suskyla, reikia ilgai su akmeniu šerti, todėl, kai 
vienas pavargsta, tada kitas šeria — pasikeisdami.

Taip savo vaiką gydė 1936 m. Stukienė A., 34 metų amžiaus, iš Siau
rių kaimo. Ją pamokė vienas pro šalį einantis senelis. Iki 10 metų am
žiaus vaikas nebesirgo.

GUMBAS

Gumbas — vidurių liga, kai ,,po krūtine skauda", ,,prieširdį drasko", 
traukia, maudžia, apie bambą jaučiamas skausmas.

Susirgus gumbu, po krūtine kaip guzas koks sustoja, verčia vemti, 
kai lenkies — skauda, net akyse žalia pasidaro. Tada reikia gerti rūgščių 
batvinių su soda arba kamparo su degtine,— tuoj atleidžia.

Gydymas nuo gumbo. Yra žolė, vadinama tikrąja moteriška gumba- 
žole. Ji auga prie durpynų, dirvonuos, drėgnožemy. Ji yra sprindžio 
aukštumo, iš pašaknų trys — penki stiebeliai su lapeliais, bet be šakelių, 
viršūnėlėje baltas žiedelis, šešių — aštuonių žiedlapių, viduriukas su 
bokšteliu. Žydi rugpiūčio, rugsėjo mėnesį. Tikrąją gumbažolę išdžiovina 
pavėsyje, ne saulės atokaitoje, ir laiko namuos, kol prireiks. Tada už
pila karštu vandeniu, prišutina ir geria kaip arbatėlę.

Sudžiovintus tikrosios gumbažolės žiedelius sukiša į butelį, užpila 
degtine ir, gerai užkimšę, pastato į karštą krosnį, kad pritrauktų. Paskui 
kelis tos degtinės lašus užlašina ant cukraus ir sučiulpia arba geria su 
vandeniu.

Vyriška gumbažolę auga pušynuose, smėlėtose vietose, driekiasi žeme 
ir būna apie dviejų sprindžių ilgio. Jos lapeliai panašūs į darželio mirtas. 
Lapelių pakraštėliai smulkiai karpyti danteliais. Kai pakramtai —• kar
čiai saldus skonis. Vyrišką gumbažolę išdžiovintą užpila karštu vandeniu 
arba degtine, kad pritrauktų, ir duoda vyrams nuo gumbo.
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Pirtyje gumbą šutina, trina, maigo, tada paima iš krosnies akmenį, 
apsuka apie gumbą tris kartus ir meta į priešingą kertę,— tada gumbas 
pames ligonį.

Kupiškio pirtelėje vyrus nuo gumbo gydė Vizgirdas. Iš pradžių ser
gantį išvanodavo su vanta, o paskui ant pilvo, kur yra gumbas, apvož- 
davo puodynę. Kartą pastatė puodynę vienam vyrui, tai kad ėmė 
traukti puodynėn pilvą, tai anas tik „oi, oi, oi” ėmė rėkti. Vizgirdas 
mėgino puodynę nuo pilvo nulupti, bet ta nesidavė, tai kad drožė per 
ją su pagaliu — tai ir subyrėjo. Ligonis atsigavo, bet daugiau gumbo 
šitaip gydyti nebenorėjo.

TRŪKIS

Kai skauda po prieširdžiu, tada geria devyniasylio (kietųjų šaknų) 
arbatėlę. Devyniasylis auga skynimuose, degėsiuose — vienas aukštas 
stiebas, iki pusantro metro aukščio, žiedai rašalinės spalvos. Sis augalas 
turi labai gilią šaknį, ją išrauti reikia devynių jėgų, užtat jis ir vadina
mas „devyniasylis".

Nuo trūkio geria ir sidabražolių arbatėlę. Šita žolė panaši į šermukš
nio lapus, tik jos apačia balkšvai sidabrinė. Žydi geltonai.

VOTYS

Kad votis greit išgytų, ją reikia „atsodinti”. Tam reikalui priskina 
drignės lapų, juos žalius sutrina su senais parūdijusių lašinių taukais 
ir padaro tepalą. Šito tepalo uždeda ant drobinės skepetėlės ir pritveria 
sopamą vietą. Tada apriša šiltai — uždeda šiltą skepetą ar apvynioja 
kailiu.

Drignė auga trąšioj žemėj patvoryje, jos lapai panašūs į aguonos 
lapus, tik žalesnį. Drignės lapą perlaužus, iš jo teka geltona sunka.

Norėdami „atsodinti” votį, paima rugienės duonos riekelę, apibarsto 
druska, sukramto kaip košelę. Tada tą košelę išspiauna, išlygina ant 
skepetėlės ir aptveria votį.
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Jei votis kulne, ją gydo karvės mėšlu. Šviežio mėšlo prikrečia ant 
skepetėlės, aptveria kulną ir šiltai apriša.

Kad votį iškeltų — gydo keptu svogūnu. Pakeptą krosnyje svogūną 
priploja prie voties ir šiltai apriša,— votį iškelia viršun, ir ji ima gyti.

Kad votis iškiltų, paima rugienės duonos, ją sutrupina, sumaišo su 
grietine, prikrečia ant skepetėlės, aptveria skaudamą vietą ir šiltai apriša.

Ant skepetėlės užtepa iš ruginių miltų padarytų batvinių tirščių ir 
jais pritveria votį. Šitoks tvarstis traukia iš voties karštį, jį ne taip 
sopa ir greit gyja.

Kad votis išgytų, ima liepos brazdų, sumaišo su grietine, užtepa ant 
skepetėlės ir aptveria votį.

Ima liepos brazdų, juos gerai sutrina, tada įpila truputį saldaus pieno, 
gerai sumaišo ir iškrečia ant skepetėlės. Skepetėlę su šituo tepalu per
lenkia ir pritveria prie voties, tada šiltai apvynioja.

Kai pirštas tvinksta, jį šutina karštame vandenyje, kad iškeltų, tada 
jis pats pratrūksta arba jį lengvai peiliuku perplauna.

Kad votis prakiurtų, ant skepetėlės užtepa medaus, aptveria votį ir 
šiltai apvynioja.

Kai votis prakiurdinta, ją aptveria traukiamąja mostim. Ima vieno 
kiaušinio baltymą ir gerai ištrina su liepos brazdais. Tos mostelės storai 
užtepa ant skepetėlės ir aptveria prakiurdintą votį. Ji gerai traukia 
pūlius.

Arba ima vieną svogūną, truputį eglės sakų, tiek pat bičių vaško, 
tiek pat sviesto arba lydytų taukų. Viską sudeda į skardinėlę ir pakiša 
į krosnį, kad pašustų. Kai viskas gerai sušunta, paverda, tada išima, 
perkošia per skepetėlę. Gautą tepalą dar šiltą užtepa ant lininės skepe
tėlės ir šiltai aptveria votį. Kai pūliai prasiveržia per skepetėlę — pri
tveria naujai.

Kai votis prakiūra, tada sumaišo kiaušinio trynį su grietinėle, aptepa 
storai skepetėlę, pritveria prie voties ir šiltai apriša.

Norėdami votį išskirstyti, išvarinėti, skaudamą vietą tepa lydytais 
kiškio taukais.

Kai įsivarai į pirštą rakštį, reikia iš apačios patepti lydytais kiškio 
taukais, tada rakštį išstumsi. Jei patepsi tą vietą, kur yra rakštis, tai 
ją gilyn įvarysi.
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NAVIKAS IR NARIKAULIS

Auglys, kuris būna ant kaktos, kulnies, alkūnės, pirštų ir kitur, yra 
vadinamas naviku. Navikas gydomas žolėmis, sutinimais, tačiau dau
giausia užbūrimais.

Anksti rytą, kai saulės ratilas vos vos pasirodo, ir vakare, saulei 
sėdant, iš namų pamato reikia išimti naviko dydžio akmenėlį ir niekam 
nematant tuo akmenėliu skrieti aplink naviką, žiūrint, kad saulės spin
dulys kristų tiesiai ant naviko ir ant akmenėlio. Taip, niekam nematant, 
navikas apskriejamas gerą valandėlę rytą ir vakare. Po to akmenėlis 
stipriai įspraudžiamas į tą pačią vietą pamatan, kur buvo, kad su juo 
ir navikas išeitų,— taip reikia galvoti ir norėti. Tuo būdu navikas yra 
gydomas bent mėnesį laiko, kol jis ims mažėti.

Kartą vienam šešių dešimčių metų lauko darbininkui navikas iššoko 
ant delno. Šienaujant jis labai kliudė dalgiakotį laikyti, ranka skaudė
davo. Tai vienas senukas jį pamokė, kaip naviką gydyti. Tad darbi
ninkas vos auštant nubėgdavo už jaujos ir pasirinktu akmenėliu gydė 
naviką. Ilgai jis gydė naviką, ir šeimininkas, pastebėjęs jį bėgiojant 
už jaujos, klausia: ,,Ko tu ten bėgi už jaujos, ar tik ne auksinius slepi?" 
O tas samdinys nieko nesakęs, nes, jei prasitartų, nebepagytų. Navikas, 
be pertraukos taip gydomas, prakiuro. Jo viduryje buvo kietas kaip 
akmenėlis auglys, kuris greit išvarvėjo, ir delnas užgijo. Tada samdinys 
su anuo senuku, kuris jį pagydė, sugėrė du pusbutelius degtinės.

Naviką reikia tris kartus apskrieti mirusiojo bevardžiu pirštu, atža
gariai (nuo savęs) skriejant.

Naviką reikia patrinti muilu, kuriuo mirusis buvo prausiamas.
Pirmą kartą jauną mėnulį pamatęs, tuoj vietoje sustok, iš po pado 

paimk žemių ir patrink naviką.
Reikia paimti iš po arklio kanopos sušalusio mėšlo, juo patrinti na

viką ir numesti atžagaria ranka.
Tris kartus apskriek apie naviką kotu šepečio, kuriuo yra šukuo

jami linai.
Senagalyje per tris rytus po du kartus apskriek naviką sutuoktuvių 

žiedu. Skrieti reikia ne po saule, bet prieš saulę.
Kelyje sutikus elgetą, reikia paprašyti lazdos ir apatiniu lazdos galu 
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tris kartus apskrieti naviką. Naviką apskriejant, reikia stovėti prieš 
saulę ir kartu su elgeta sukalbėti tris poterius.

Kai mėnuo baigia dilti, iš ryto, tokį mėnulį pamatęs, iš vietos neju
dėdamas, pakelk kokį arti gulintį daiktą — šakalį, šiaudą, akmenėlį — 
ir tuo daiktu apskriek apie naviką tris kartus, paskui tą daiktą numesk 
atžagaria ranka.

Reikia pagauti rupūžę, ją gyvą su skepetėle pririšti prie naviko ir 
tol laikyti, kol nustips, tada navikas prapuls.

Narikaulis yra gumbelis, kuris užauga ant kojos ar rankos sąnario. 
Norint išgydyti narikaulį, reikia nuo kapų atsinešti numirėlio kaulą ir 
su juo, mėnesienoje stovint prie lango ir žiūrint į mėnulį, trinti nari- 
kaulį.

DRUGYS PASLAPTINGASIS —IRMADA

Kai ligonis dienos metu gerai laikosi, o vakare jį protarpiais ima 
krėsti drugys,— šitoji liga yra paslaptingasis drugys.

Sis drugys gydomas taip: reikia į seną vyžą įdėti šukę, į ją įžerti 
žarijų, ant žarijų užpilti sausų vištašudžių, iš viršaus užvožti sietu ir, 
apdengus paklode, per tris dienas parūkyti sergantį.

Ir mada gaunama nuo nuovargio, peršalimo; tada šaltis krečia, sako
ma: ,,Petras susirgo irmada."

Reikia sulaužyti aviečių lazdų, užpilti švariu vandeniu ir pašutinti 
krosnyje. Nusunkus to skystimo, duoti ligoniui ne mažiau kaip kvortą. 
Tada ligonis turi atsigulti ant krosnies, šiltai užsikloti. Išprakaitavęs jis 
pasveiksta.

Džiovintų pelynų užpilti vandeniu ir krosnyje gerai pašutinti, o tada 
nusunkus duoti gerti. Jei pelynų išgėrus ligonis atsirūgsta, tai pasveiks, 
o jei neatsirūgsta, tai dar reikia duoti pelynų.

Kai ligonis turi didelę slogą, tarmiškai „slunktą", reikia skepetėlę 
įmesti į skruzdėlyną ir, kai ją skruzdėlės apšlapina, pakelti ir uostyti. 
Sloga praeina.

Kosulį gydo dilgėlėmis. Dilgėlių stiebus sulaužo per slankstelius, pa
laiko židinėje ant anglių ir, kai galas ima rūkti, ligonis traukia dūmus 
pro nosį ir nuryja. Kosulys nustoja kamuoti.
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INTAPAI. APGAMAI

Kas turi intapą tokioj vietoj, kur pats, be veidrodžio pagalbos, jo 
nemato, laikomas laimingu žmogum. Intapai yra įgimtos dėmės, daž
niausiai juodos, rečiau rudos spalvos. Jos būna įvairiose kūno vietose, 
bet dažniausiai pasitaiko ant rankų, kaklo, veido, po krūtine. Sakoma, 
kad, kai nėščia moteris sušeria nuodėguliu šuniui, katei, tai gimęs jos 
kūdikis turės plaukuotą intapą. Kai nėščia moteris meta anglį į vaiką 
ar į katę, šunį, tada gimęs josios kūdikis turės kabantį (iššokusį) intapą. 
Taip pat nereikia mesti į nėščią moterį jokio daikto. Buvo atsitikimas, 
kad į nėščią moterį metė avietės uogomis ir pataikė į veidą, tai jos 
kūdikiui veidelyje buvo intapas, panašus į avietės uogą.

Norint, kad intapas pranyktų, reikia, kol kūdikis dar nekrikštytas, 
patepti intapą karvelio krauju: peiliu įpiauti karvelio pirščiuką ir jo 
kruvinu nageliu apskrieti intapą. Intapas pranyks.

Kad intapas pranyktų, nešant kūdikį krikštyti, reikia ties bažnyčios 
ar zakristijos slenksčiu paimti žemių ir patrinti jomis intapą.

KARPOS

Karpos yra nedidelės antaugos odoje, dažniausiai ant rankų ir kojų. 
Jos gydomos įvairiai.
Anksti pavasarį nuskinti kiaulpienę, perlaužti kotelį pusiau, pie

nuotu stiebeliu pabadyti karpas. Yra skėtinis augalas, taip pat pienuotu 
koteliu, apvaliais balzganai žalios spalvos lapeliais, rusiškai „čistotel". 
Perlaužtu pienuotu jo stiebeliu labai gerai nugydomos karpos.

Reikia pagauti rupūžę ir jos nugara patrinti karpas, tada numesti 
ją atžagaria ranka ir nueiti neatsisukus.

Paimti lazdelę ir į ją įrėžti tiek brūkšnelių, kiek yra karpų. Tada 
delčioj tą lazdelę pakišti po mėšlu ir palaikyti, paskui su ja pabadyti 
karpas ir lazdelę numesti atbula ranka.

Kiek yra karpų, tiek paimti žirnių, kiekvienu žirniu atskirai patrinti 
karpą ir tuos žirnius įmesti į šulinį. Kai žirniai supus, ir karpos pranyks.
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Pirmą kartą pamačius jauną mėnulį, reikia sustoti ir, į jį žiūrint, 
karpas visokiais žodžiais plūsti, pvy.: ,,Jūs roganos, jūs podlos, aš jum 
nekenčiu, ko jūs čia dabar atsirodot unt mono runku (arba kojų). Eikit 
bolon, eikit Puzinan (Šimonių apyl. ežeras), eikit šalin!" ir pan.

Pamačius jauną mėnulį, reikia vietoje sustoti ir vandeniu tris kartus 
perpilti karpas. Jei vandens neturi, turi kas kitas paduoti, bet pačiam 
iš vietos nepajudėti. Taip padarius, karpos pranyksta.

Reikia patrinti karpas gražiu kaspinėliu ir jį pamesti ant kelio. Kas 
paims kaspinėlį, tas gaus ir karpas, o tau jos pranyks.

Saulei leidžiantis, reikia patrinti karpas į laukan išsikišusius gryčios 
balkių galus. Reikia trinti į visus balkius, kiek jų yra, tada karpos 
pranyks.

Karpas reikia trinti į tvoros stulpą, namų kertę, ten kur trynėsi 
kiaulė, tada jos pranyks.

Kiek turi karpų, tiek mazgelių užrišk, ant vilnonio siūlo ir pakask 
po slenksčiu. Kai siūlas žemėje supus, tada ir karpos pranyks, tik reikia 
saugotis neatsistoti ant to slenksčio, kur siūlas pakastas.

RĖMUO

Kartais pavalgius gale gerklės ėda rėmuo, o vėliau po krūtine grau
žia, čiulpia, rūgštimi atsirūgsti.

Kad rėmuo nustotų ėdęs, reikia, kai pirmą kartą pamatai rugius 
žydint, nuo trijų varpų žiedus nubraukti ir suvalgyti.

Kai rėmuo ėda, reikia į skruzdėlyną įmesti duonos riekelę, palaikius 
išimti ir suvalgyti. Tokia duona būna gardžiai rūgšti ir sveika valgyti.

Kai rėmuo ėda, reikia devynis kartus neatsikvepiant kalbėti: „Ada 
mani ramuo, ada ramonėlis, kaip žuvis žuvį, ožka liežuvį."

GYVAČIŲ ĮKIRTIMAS

Kupiškio apylinkėje seniau buvo labai daug gyvačių. Dažnai pasi
taikydavo, kad gyvatės įkirsdavo žmogui ar gyvuliui, tada įkirstasis 
sąnarys tuoj ištindavo, ir žmogus mirdavo. Nuo gyvatės įkirtimo gydy
davo užkalbėjimais ir burtais.
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Gyvatės įkirsta vieta yra žymi: ten pasilieka juodas aguonos grūdo 
didumo taškelis. Burtininkas-užkalbėtojas Jurėnas, Antanas, 72 metų 
amžiaus, iš Kreiveniškio kaimo, pakeldavo nuo žemės akmenėlį ir tris 
kartus su juo apskriedavo gyvatės įkirstą vietą, tada akmenėlį padė
davo ten, iš kur buvo paėmęs, imdavo kitą akmenėlį, taip pat tris kartus 
apskriedavo įkirstą vietą ir vėl padėdavo, iš kur paėmė, ir taip padary
davo su trim akmenėliais. Akmenėliu apskriedavo prieš saulę, priešin
gon pusėn, negu saulė eina. Sutinimas atslūgdavo, ir žmogus pasveik
davo. Būdavo sakoma: ,,Mat, Jurano runka pamačlyva."

Indrijauskas, 81 metų amžiaus, iš Gaigalių kaimo, gyvatės įkirtimą 
užkalbėdavo, bet ir vaistų duodavo. Kartą gyvatės apkramtė Apšegio- 
ką — į dvi vietas įkirto, tai jo motina nubėgo pas Indrijauską, šaukda
ma: ,,Gelbėk, gelbėk!" Tai jis ir užklausė: ,,Ar gyvatę užmušėt, ar 
ne?" — „Ne, neužmušėm",— atsakė. Tada jis pasakė: „Kai pareisi na
mo, bus vaikas sveikas." Ir davė vandenėlio, kad pamazgotų įkirstą 
vietą. Gyvatės įkirstoji vieta neištinusi.

Užkalbėjimai nuo gyvačių {kirtimo. Užubalių kaimo Audiokienė, 
90 metų amžiaus, mokėjo užkalbėti nuo gyvačių įkirtimo. Kartą ji pa
sišaukė mergytę ir sako: „Aš jau sana, tau reikia išmokt užkalbati." 
Ji paaiškino mergytei, kad užkalbėti gali arba mažiausias šeimoje, ar
ba vyriausias. Mokytis užkalbėti reikia po atviru dangumi, tad ji nu
sivedė mergytę po medžiu, kad kiti nematytų, ir mokė: „Persižegnoji 
ir sukalbi tris poterius: „Tėve mūsų", „Sveika Marija" ir „Tikiu į die
vą tėvą". Tada apie gyvatės įkirstą vietą skrieji pirštu ir kalbi: „Ak- 
mo ba šaknų, papartis ba žiedo, paukštis ba pieno, par Jėzų, Kristaus 
vardų, tagul šitas vaikas sugyja." Jei karvei įkerta, sakoma: „Tagul 
šita marga korva sugyja."

Tų užkalbėjimo žodžių niekam nevalia sakyti, nes tada jie nustoja 
galios. Tik kitus gali patylom išmokyti. Audiokienė išmokė mergytę už
kalbėti ir pasakė: „Tu jau mokėsi užkalbati."

Salnakundžių kaimo Masiulis užkalbėdavo, sakydamas penkiolika žo
džių po tris kartus: „Žemė, žemė, žemė..., dangus, dangus, dangus..., 
Saulė, saulė, saulė..." ir t.t.

Bartošiškio kaimo baloje buvo labai daug gyvačių, jos labai vargin
davo žmones ir daug gyvulių įkąsdavo. Kartą, o tai buvo 1922 metais, 
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į kaimą atėjo elgeta ir sako: „Jei duosta du pūdu miežių, tai iš tos ba
los išvesiu gyvates, o jei duosta keturis pūdus miežių, tai iš jūsų visų 
laukų išvesiu per kelią Šepeton gyvates.” Mat, per kelią pačios gy
vatės nepereina. Trys ūkininkai sutiko duoti 2 pūdus miežių. Tada el
geta pamojo lazdele Sepetos linkui, ir pradėjo iš tos balos gyvatės eiti. 
Ėjo skersai kelią tris dienas. Tas senis elgeta visiem liepė gyvačių ne
liesti ir netrukdyti jom išeiti. Taip iš Bartošiškio balos visos gyvatės 
išėjo, ir daugiau jų čia nebebuvo.

Tas elgeta gyvačių visai nebijojo: jas apsisukdavo aplink kaklą, 
apsivyniodavo apie ranką, ant delno laikydavo.

Kai tik gyvatė įkerta, reikia tą vietą patepti iš cigarnyčios tabokos 
syvais, tada ji nebetinsta. Paskui tą vietą reikia plauti vandeniu.

Dar 1922 metais, kai piemenėliai eidavo ganyti į balą, kur yra gyva
čių, ūkininkai jiems įduodavo po du tabako lapus. Jei gyvatė įkirsdavo, 
tuoj piemenėlis pamirkydavo tabokos lapą vandeny ir uždėdavo ton 
vieton,— ji nebetindavo.

Kai gyvatė įkerta, reikia tą pačią gyvatę perplėšti ir jos kūnu gerai 
ištrinti įkirstą vietą.

Jei driežas apipurkščia koją ar ranką, tai ta vieta gali nudžiūti. 
Driežo apipurkštą vietą reikia tuoj nutrinti sijono atlankais.

Kai pamatai, kad gyvatė įlindo į kelmą, tai ton vieton reikia padėti 
sukryžiuotus pagaliukus. Kai gyvatė, iš kelmo išlįsdama, per tą „kry
želį” peršliauš, tai tuoj ir pastips.

Gyvatė — vaistas akims. Kartą iškepė gyvatę ir norėjo duoti gyvu
liam dėl apetito. Kepsnį pastatė nuošaliai. Tų namų senelis vos tema
tė. Jis, radęs kepsnį, pamanė, kad čia valgomas daiktas, ir suvalgė. 
Kai tik suvalgė, tai tuoj jam regėjimas sustiprėjęs.



VAIKŲ KAMPELIS





Čiūčiavimai ir kiksnojimai

Suaugę mėgsta vaikus pakiksnoti. Permetę koją per kelį, pasiso
dina ant kelių mažą vaiką ir, prilaikydami už pusiau, kiksnoja:

Kits, kits, kits.
Josma turgun baronkyčių pirktų, 
Pinigėlių rinktų.

Kuc, kuc, kuc turgėlin 
Baronkėlių pirktų, 
Nusipirkus baronkėlių, 
Kok namo gultų, kok namo gultų.

Vaiko rankutėmis ploja ir dainuoja:

Katu, katu katučių,
Duos motuta kruopučių,
Katu, katu katučių, 
Par šikinį rykštučių.

Katu, katu katučių,
Duos motuta kruopučių,
O tėvelis — šilingėlį,
Nusipirksma baronkėlį,
Didalį didalį... (Rankomis skeryčiodami, rodo)
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Šokina vaiką ant kelių:

Juoda tirda, Juozuk, 
Juoda tirda, mažučiuk.

Vaiką kykuoja. Vaiką pastato ant kojos letenos ir, laikydami jį už 
rankų, koją išmeta aukštyn ir nuleidžia žemyn, dainuodami: „Kiku ki- 
ku, kiku kiku."

Kiku kiku Daminykų, 
Pilni laukai darbinykų. 
Šimtas oria, šimts akėja, 
Šimtas pūdų nepasėja.

Kiku kiku Daminykų, 
Pilni laukai darbinykų. 
Du karveliai ariami, 
Trečia kiaula ariama.

Kūdiki čiūčiuoja:
bylia lylia, tagul tyli, 
Čiūčia čiūčia, tagul pučia, 
Liuli liuli, tagul guli.

KIŠKIO PYRAGĖLIS

Kai ateidavo į namus kas nors iš savųjų,— kokia bobelytė, tetuly
tė,— tai atnešdavo vaikams ,,kiškio pyragėlio": duonos gabalėlį, kartais 
kokį pyragėlį, sūrio. Pamatę pro langą tokią viešnią ateinant, vaikai 
tuoj šokdavo jos patikti. Įėjusi į trobą, senutė, išvyniodama duoną, kalba: 
.,Parnešiau jum, vaikeliai, „kiškio pyragėlio". Kai par miškų ajau, ma
tau— lakia kiškis, ausytas pastotįs. Kiškis mani klausia: „Kur aini?" 
Pasakiau, kad pas gerus vaikelius, tai ir dova šitų duonos plutytį."

Senutė laužo duoną ar sūrį ir padalina visiems vaikams „kiškio py
ragėlio". Vaikai valgo pasigardžiuodami: toks jiems mielas tas kiškiu
kas.

Kartais tokia senutė neįsidėdavo iš namų vaikams „kiškio pyragė
lio", tai atnešdavo bet ką, kad ir eglės kankorėžių. Tada, paduodama 
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juos vaikam, sakydavo: ,,Nesutikau kiškelio, tai „vėjo vaikų" parne
šiau." Mat, eglės kankorėžiai vadinami „vėjo vaikais", nes juos vėjas, 
nupučia, nudaužo.

Lauktuvės. Jeigu kuris iš namiškių išvyksta į miestelį, į svečius, tai 
ir vaikai nori kartu važiuoti, kiti net verkdami prašosi. Vyresnieji nu
maldo vaikus, pažadėdami lauktuvių. „Lauktuvių" vaikai labai laukia, 
nuolatos žiūri pro langą, ar negrįžta namiškiai. Namiškiai lauktuvių 
parveždavo po riestainį, o jei iš svečių, būdavo, grįžta—tai pyrago, 
iš vestuvių — saldainių.

VAIKAI IR GYVŪNIJA

Kaimo vaikai gyvąjį pasaulį skirdavo į gerąjį ir į blogąjį. Bitutė,, 
skruzdėlė buvo laikomos gerais vabaliukais: viena, kad medų neša, 
kita — už savo darbštumą. Avižės ar „velnio arkliukai” buvo laikomi 
blogais vabalais, gal todėl, kad jie buvo panašūs į skėrius, kurie šil
tuose kraštuose nuniokoja ištisus laukus. Matyt, buvo susi
dūrę su skėriais ir kupiškėnai, nes šioje apylinkėje yra pavardė Skėrys. 
Vaikai, pamatę rudą avižę, šaukia: „Velnio arklys."

Yra vabaliukų, kurie vaikam atrodo nei geri, nei blogi. Jie mėgsta 
su jais žaisti, juos kalbinti. Kai vaikai pamato vabalą „degutį", tuojau 
jį apspinta, ir vienas iš vaikų su pagaliuku ar šiaudeliu pastoja jam 
kelią, sakydamas: „Boba, boba, duok daguto, kad neduosi, suksiu gol- 
vų, mesiu paklon." Ir tol jį laiko, kol ant šiaudelio pasilieka deguto. 
Arba vėl — degutį sulaiko, ir visi vaikai šaukia: „Džiru, džiru, duok 
pipirų, jei neduosi — nedžiruosiu."

Dievo karvytė yra vadinama Maryte, Petrute. Ji yra raudona su bal
tais ar juodais taškeliais. Su dievo karvyte vaikai elgiasi mandagiai, 
leidžia jai ropinėti ant savo delno. Vaikai jai dainuoja: „Karvyta, 
karvyta, baltos duonalas parnešk", ir žiūri, kuriam parneš. Sukiša del
nus — ant kieno delno karvytė užropojus nuskrenda, tam gerai, tam 
baltos duonelės parneš.

Dievo karvytę vaikai pasideda aukštai ant akmenėlio ir žiūri, kur- 
skris. Jei į rytus, tai šaukia:
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Ten balta duonala. 
Karvyta, karvyta, 
Baltos duonalas parnešk.

Dievo karvytė lipa per pirštus. Vaikas kaitalioja pirštus vieną po 
kito, tai jai atsibosta, ir ji nulekia. Tada visi šaukia:

Maryta, dievo karvyta, 
Skrisk pas dievų, 
Paprašyk, kad būtų 
Graži graži dienala.

Sparvų vaikai nemėgo, — jos gyvulius puola. Pagavę sparvą, įsmei
gia jai šiaudelį ir paleidžia, sakydami: ,,Bėk, bėk, druskos atnešk/'

Starkus. Pamatę skrendantį starkų, vaikai, iškėlę galvas, šaukia:
Starkai, starkai, ga ga ga, 
Tavo pati ragana, 
Mum bundėlių nekepa, 
Su dagutu netepa.

Šarka. Šarka — įvairių burtų paukštė. Kai šaulys šauna šarką, ir tuo 
laiku jinai suspėja uodegą užriesti, tada šaulys liks nebylys.

Varlės. Vaikai, su žabu varles vaikydami, rėkia:

,,Jerk, jerk, jerk."

ĮVAIRENYBES

Lietui lyjant. Kai lyja šiltas lietus, o dar ir saulė šviečia, vaikai 
mėgsta po lietaus lašais lakstyti, sako: ,,Lakiam — pasilydisma, dideli 
augsma." O kai daug vaikų bėgioja, tai taškosi klanuose ir dainuoja:

Lyja, lyja lietus, 
Pas karalių pietūs. 
Karalienė verkia, 
Karaliukai knerkia (zykia).
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Tin dir lyta, kipas rogo, 
Nėra duonos ni pyrogo. 
Tin dir lyta, kipas rogo, 
Nėra duonos ni pyrogo.

Vaivorykštė. Kai vaikai pamato ant dangaus vaivorykštę, kalba: 
„Lauma rogana pirtį kūrana — vanosis."

Greita kalba: Kiaura varva puodyna,
Kiaura varva puodyna.

Išeina: Kiaula, varia, padlyna,
Kiaula, varia. padlyna..

Ištark „pupų" nejudinęs lūpų, gausi pupų.

Pasaka be galo: Buvo vilkas sanas, sanas.
Ne kiek sanas, o kai žilas.
Okys pločios, ausys stočios, 
Su vienu dunčiu, ir tuo klibunčiu. 
Ajo pro vartus, užkliuvo už varčios. 
Ir vėl pradasma iš pradžios:

Buvo vilkas sanas, sanas, 
Ne kiek sanas, o kai žilas...

* * *

Au, au, au. Kas mani sanų papanas? 
Mas, mas, mas. Kų atrasma sau, sau, sau, 
Kų išmasma tau, tau, tau.

* * *

Ciu, ciu, ciu — te tau riešučių.
Sa, sa, sa — te tau kilbasa. 
Na, na, na — te tau duona.
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Posakiai

Kai šalta, vaikai sako: ,,U u ti ti kaip šalta", o kai šilta, sako: „O ta 
ta, o ta ta!"

Kai vėjas kamine kaukia, vaikai sako: „Vėjo vaikai rėkia."
Tyta — vaikų žaislelis. Sakoma: „Ko tu čia tytaloji" — lėtai dirbi, 

delsi. Grytelninko Liobiko duktė niekur niekada neidavo dirbti nei dar
žų ravėti. Žmonės iš jos juokdavosi: „Liobiko tyta."

Mažo vaiko vadinti varle negalima, nes jis tada tris dienas neauga, 
bet didesniam tas nekenkia, todėl pasakoma: „Tylak, varia. Klausyk, 
kų dada sako!"

Urundas — pravardžiavimas. Kai vaikai vienas kitą pravardžiuoja — 
Ilgapirštis, Papurgalvis, Ciupla, Pakustalūpis...— tėvas bara: „Vaikai, 
nesirundavokit.”

PIEMENĖLIŲ ŽAIDIMAI

Visas dienas praleisdami ganyklose, piemenėliai prasimanydavo įvai
rių žaidimų. Vieni žaidimai būdavo grupiniai, žaidžiami visu būreliu, 
kiti — pavieniai, kada žaidžiama pavieniui. Ganant prie ustovo, piemenė
liai būdavo išsisklaidę, tada kiekvienas iš jų prasimanydavo kokį žaidimą 
arba darydavo žaislelius. Kartais suaugesni piemenys padarydavo na
mų apyvokos daiktų, pvz.: retelių, šiaudinių skrybėlių, pindavo vyžas, 
išdrožinėdavo šaukštus, padarydavo vagones varškei susidėti. Mergai
tės ausdavo ir pindavo juosteles, pasidarydavo iš ašutų kelių spalvų 
ašutinius žiedus, taip gražiai, kad net suaugusieji norėjo juos nešioti.

Miško medis, pagaliukas, šaka, lapai, gėlės, upelio ar griovio van
duo, akmenėliai — viskas teikė piemenėliui galimumo pasidaryti tą ar 
kitą daiktelį ir pažaisti.

Ūkas — vaikų žaislelis, padarytas iš vienos sagos ar kaštono. Per 
sagos arba kaštono vidurį perveriama virvutė, jos galai surišami, tada 
virvutė tampoma tarp abiejų rankų. Ūkas sukasi, zvimbia, ūžia, kaukia.

Medžio pavėsis vaizdavo namus. Piemenėlis ar piemenėlė čia iš ša
kų ir lapų pasidarydavo guolį, iš samanėlių — pagalvėlę. Smagu būda
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vo čia pagulėti ir sekti liuoksinčios voverėlės išdaigas, paklausyti 
paukščių čiulbėjimo. Berniukai mėgdavo įsilipti į medį ir iš jo viršūnės 
stebėti apylinkes ir besiganančią bandą. Ne kartą jie medžiuose ap
tikdavo varnų lizdus, išsiimdavo jų kiaušinius vakarienei. Kiti varnų 
kiaušinius stačiai išmesdavo iš lizdo.

Palapinės. Iš žagarų piemenėliai išsipindavo palapinių sieneles, ša
komis užklodavo stogą. Tokioje būdoje būdavo smagu pagulėti, kada 
galvijai suguldavo stovijėlyje. Gera būdavo joje ir nuo lietaus pasi
slėpti.

Grandinėlės. Mergaitės, prisiskynusios saują smilgų ar prisirinkusios 
pluoštą šiaudų, pasidarydavo įvairaus dydžio grandinėles: smilgos ga
lus suriša ir gauna ratuką, per jį išveria kitą smilgą ir šitos galus su
riša,— taip, suverdamos ratukus, padarydavo ilgą grandinėlę. Grandi
nėlėmis jos puošė kaklus, jas karstė ant krūmų, atsargiai vilko žolės 
paviršiumi ir tol žaisdavo, kol sutrukdavo, tada numesdavo ir vėl ką 
kita prasimanydavo.

Karoliai. Piemenėlės prisirinkdavo kietų, dar neprinokusių vilkuogių, 
putino, kadugio ar kitokių uogų, jas suverdavo ant smilgos ir, pasida
riusios karolių vėrinį, nešiodavo ant kaklo. Tačiau berniukai, tokius 
karolius pamatę, užkabindavo pirštu ir sutraukydavo.

Gėlių vainikus pinti geriausiai sekdavosi iš pienių, šarkakojų, rugia
gėlių, baltų dobilėlių ir kitų gėlių, kurių koteliai liaunus ir užsukant ne- 
lūždavo. Mergaitės, nusipynusios vainikus, dėdavosi ant galvos ir 
džiaugdavosi, šitaip pasipuošusios.

Puošnūs rūbai. Mergaitės piemenėlės kartais pasipuošdavo „miestie
tiškai". Iš skaryčių jos pasidarydavo pelerinas-skraistes, lygiai tokias, 
kaip mokytojai ar jauni kunigėliai nešiodavo. Iš trikampiu sudėtos 
skarytės jos pasidarydavo kepurėles: skarytę apsukdavo aplink kumštį 
ir, suėmusios abu ragus ir skarytės „lopą", susukdavo į pynę, taikyda
mos, kad skarytės vidurys susidėstytų į galvos apimties kepurėlę. Ta
da viena ranka prilaikydavo susuktus galus, o kita — išversdavo kepu
rėlę ir dėdavo ant galvos taip, kad skarytės susukti galai gultų virš 
kaktos. Tuo būdu padaroma kepurėlė su aukšta antkakte. Be to, kepu
rėlės antkaktę iškaišydavo gėlėmis.
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Skėtis. Mergaitė paimdavo gana tiesią per metrą ilgio šaką, kurios 
viršūnė buvo išsišakojusi. Sakos kotą nugenėdavo, nulaužydavo, vir
šutines šakutes lygiai patrumpindavo, ir jos būdavo panašios į skėčio 
virbus. Tada viršum ,,virbų" užtiesdavo skarytę, jos galus pririšdavo 
prie šakelių, ir skėtis gatavas. Šitokį skėtį virš galvos iškėlusi, pieme
nėlė apsisaugodavo nuo saulės spindulių ir, iškilmingai vėsčiodama, 
pamėgdžiodavo miesto ponią. Apie tokią išmislią piemenaitę kitos kal
bėjo: ,,Jau jinai bus tikra ponia."

Drožinėjimai. Beveik kiekvienas piemenėlis turėdavo sulenkiamą 
peiliuką, kurį nešiodavosi, prisirišęs virvute. Jis su peiliuku pasidary
davo įvairių daiktų. Išsipiovęs tiesią lazdelę, išpiaustydavo ją įvijais 
ruoželiais ir, nuėmęs įpiautą žievelę, gaudavo dailiais baltais ir juos
vais raštais išmargintą lazdelę. Tokią dailią lazdelę piemenėlis padova
nodavo seneliui arba pats su ja žaisdavo. Neretai piemenėliai dailiai 
išmargindavo, išpiaustydavo savo botagų botkočius. Kiekvienas bent 
kiek paaugesnis piemenėlis stengdavosi pats pasidaryti iš karklų lazdų 
vamzdelį, dūdelę ir kitokių daiktų.

Vandens malūnai. Prie upelio ar griovio vandenyje vaikai statydavo 
vandens malūnus. Supildavo užtvanką, iš šakaliukų padarydavo malūno 
ratą, kurį įtaisydavo griovyje žemiau užtvankos. Krintantis per užtvan
ką vanduo sukdavo ratą, ir piemenėliams būdavo daug džiaugsmo.

Vanagas ir vištos. Iš lapuotų šakų supynęs pynes, panašias į sparnus, 
piemenėlis prisirišdavo jas prie rankų ir bėgiodavo, puldamas kitus vai
kus —,,vištas". Vištos kudakuodamos lėkdavo nuo „vanago", slėpda
vosi. Tada ateidavo „medžiotojas" (juo būdavo didesnis vaikas) su laz
da rankoje, — tai buvo jo šautuvas. Jis prisitaikydavo ir nušaudavo 
vanagą. Vanagas tik suplasnodavo sparnais ir krisdavo ant žemės nebe
gyvas. Tada „medžiotojas" ir „vištos" vanagą vilkte nuvilkdavo pa
krūmėn.

Medžioklė. Vaikai šitaip pasiskirdavo: 3 kiškiai, 2 šunys, 1 strielčiu- 
kas-medžiotojas. Kiškiukai, pritūpę ir gražiai sulenkę priešakines kojy
tes, straksi po pievą, ganosi. Staiga pasirodo medžiotojas, lydimas dviejų 
šunų. Sūnys, pamatę kiškius, lodami, „skalydami", ima juos vaiky
tis. Kiškiai bėga, nori pasislėpti; kada jie šunų užvaikyti jau nebepa- 
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bėga, klumpa, tada medžiotojas juos vieną po kito nušauna. Šunys į 
vieną krūvą suvelka kiškius, juos išrikiuoja ir kartu su medžiotoju 
džiaugiasi nusisekusia medžiokle.

Lapė. Vaikai, stovėdami vietoje, atsiremia rankomis žemės ir, pa
kėlę kairiąją koją, laiko ją ištiesę, tartum lapės uodegą. Jie straksi ant 
trijų kojų, kartkartėmis suplodami rankomis, tada lapės uodega vikst, 
vikst švitruoja. Kartais vaikai paskiria kuriam bausmę — pro visus „la
pe prabėgti”. Tada vaikai išsirikiuoja dviem eilėm, o „lapė" turi pro 
padarytą taką prabėgti. Jeigu tik lapei nesiseka greit prabėgti, ją per- 
šeria per nugarą.

Kiškiai. Vaikai prisitaiso trumpas baltas uodegytes, pritupia, atsi
remia rankomis į žemę ir, visom keturiom šokinėdami, vaizduoja kiš
kučius ir kiškienę. Bestriuoksint jų baltos uodegytės vikst, vikst švit
ruoja. Kartais kiškienė kiškučius nusivesdavo į pakrūmę ir ten jiems 
sakydavo pamokymus, kaip reikia pasaulyje gyventi.

Karkvabaliai. Prisigaudydavo vaikai karkvabalių, parsinešdavo gry- 
čion ir, šeimininkei nematant, paleisdavo. Kai tik šeimininkė pakurda
vo krosnį, karkvabaliai, pamatę šviesą, tuoj imdavo lakstyti, zvimbti. 
Šeimininkė, saugodama puodą su viralu, aimanuodavo: „Iš kur čia tų 
karkvabalių atsirado?”

Mėšlavabalial. Piemenėliai iš molio ir žemių pastatydavo tvartus, o 
dažniausiai tik koja įmygdavo duobutę — ir tvartas jau yra. Tada pri- 
gaudydavo mėšlavabalių ir suvarinėdavo juos į tvartus. Kada „karvy
tės” būdavo neramios, joms parūpindavo maisto — karvamėšlio, kad 
jos ramiai kapstytus!.

Žaidimai su moliu. Jeigu piemenėliams tekdavo ganyti molingoje 
vietoje, jie prasimanydavo žaidimų su moliu. Iš molio pastatydavo na
mus, išvesdavo užtvaras, iškasdavo griovius ir padarydavo tvenkinius: 
nulipdydavo paukštelius, lizdelį, kiaušinėlius, patupdydavo paukštytes 
„perėti". Išlipdydavo jie kartais karvutes ir kitus gyvulėlius ir paleis
davo bandą ganytis. Mažesni piemenėliai kepdavo bandutes, o didesni 
padarydavo iš molio dūdeles-švilpynes. Gerai padarytas švilpynes nu
nešdavo pas puodžių, kad padengtų palyva ir savo krosnyje išdžiovin
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tų. Tokios dudelės-švilpynės ilgai laikydavo. Už paslaugą puodžiui pa
likdavo kelias švilpynes.

Ropę sėja. Kai sutaria ropę sėti, vienas iš piemenėlių žolėje peiliuku 
išrėžia ropės dydžio ratą, iškelia velėną ir vėl ,,atsodina" į vietą — tai 
yra „ropė". Vienam užriša akis, jį apsuka, kad greit neatsigodytų, kur 
ropė, ir paleidžia ieškoti. Vaikas ranka grabalioja po pievą, ieškodamas 
„ropės". Jeigu greit nesuranda, tada jam sako: „Tai mes tau pasasma, 
kad tu nemoki satų." Tada iš po „ropės" paima saują žemių ir taiko 
įberti anam į bumą „ropių sėklų". Anas su užrištom akim ginasi, ve
džiodamas palei bumą peiliuku. Visaip būna: vieni apsigina, kitiems 
į burną žemių pribarsto.

„Aguonas" žaidžia taip: ima smailą lenktinį peiliuką, deda ant delno 
taip, kad jo smailumas gultų ant piršto iškilumo, ir rankos kilstelėjimu 
meta aukštyn taip, kad peiliukas persiverstų ir krisdamas įsibestų į že
mę. Žaidėjas taip meta peiliuką nuo visų penkių pirštų. Paskui jis su
spaudžia kumštį, padeda peiliuką ant pirštų krumplių ir vėl meta aukš
tyn taip, kad jis krisdamas įsismeigtų į žemę. Paskui meta peiliuką nuo 
smakro, kur jį padeda smailumu į nosies šnervę: vieną kartą prie vie
nos šnervės, kitą kartą prie kitos, pagaliau — nuo vienos ir nuo kitos 
ausies. Kada ir šitai pasiseka padaryti, tada žaidėjas peiliu perrėžia žo
lėje rėžį ir įsmeigia peilį rėžio pradžioje. Vienas iš žiūrovų uždengia 
jam rankomis akis, ir žaidėjas turi aklai ištraukti peilį ir dar kartą 
pertraukti juo per tą patį rėžį. Jei tik, antrą kartą peiliu braukdamas, 
nukrypsta į šalį, jo ranką sulaiko ir parodo jo klaidą. Žemė tarp pir
mojo rėžio ir antrosios, nukrypusios linijos yra vadinama „aguona". 
Žaidėjas tas „aguonas" pats turi paimti į burną ir valgyti, o jeigu jis 
to nepadaro, tai vienas iš žiūrovų, žaidimo dalyvių, jėga įberia jam 
į burną ,,aguonų", kurias žaidėjas išspiauna, o kitiems būna iš to juoko.

Kiaulės varinėjimas. Tam žaidimui reikia bent penkių vaikų. Kiek
vienas žaidėjas pasidaro kuolus, ilgumo iki savo liemens. Kuolas apa
čioje yra poplatis, pats jo galas posmailis. Žaidimo vadovas lygioje pie
velėje iškasa duobelę — „kiaulės kūtę". Už pusantro aršino (maždaug 
106 cm) nuo tos centrinės duobelės kiti žaidėjai taip pat išsikasa ratu 
duobeles, savo „kūtes". Viena nuo kitos jos yra maždaug per aršiną 
(70 cm). Į centrinę „kūtę" žaidimo vadovas padeda apvalų akmenėlį 
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arba medinį kiaušinį, tatai yra ,,kiaulė1'. Visi žaidėjai stovi kiekvienas 
prie savo kūtės, į jos vidurį įsmeigę savo kuolus. Žaidimo vadovas — 
kiaulės varovas su savo kuolu taiko iš centrinės kūtės ,,kiaulę" įmušti 
į kieno nors kūtę. Kiekvienas žaidėjų, pamatęs besiartinančią kiaulę, 
tuoj savo kuolu ją atmuša. Taip kiekvienas stengiasi atmušti, t.y. „nu
varyti kiaulę", o kiaulės varovas — ją įvaryti į svetimą kūtę. Kuris žai
dėjas savo kūtės neapsaugo ir į jo duobelę įmuša „kiaulę", tasai 
savo kūtę atiduoda kiaulės varovui, o pats eina prie centrinės kūtės ir 
„varinėja kiaulę". Tuo būdu tol žaidžiama, kol visi vaikai įšyla ir žai
dimas atsibosta.

Dažniausiai kiaulę varinėdavo šaltesniam orui esant. Tą žaidimą 
bežaidžiant, žaidėjai Raliuodavo: „Kur lio, lio, lio; kur, lio, lio, lio, 
gysma kiaulalas namolio."

Žaidimas akmenėliais. Kiekvienas žaidėjas pasiima po penkis akme
nėlius. Visus penkis akmenėlius paberia ant pievos. Paima iš krūvelės 
vieną akmenėlį, meta jį viršun, greit čiumpa iš krūvelės kitą akmenėlį, 
o kartu turi suspėti pagauti ir krintantį, tuo būdu saujoje jau yra du 
akmenėliai. Tada meta tuos du akmenėlius ir iš krūvelės greit griebia 
akmenėlį, kad suspėtų kartu pagauti ir krintančius. Dabar saujoje jau 
yra trys akmenėliai. Tuo būdu praeiliuoja visus penkis akmenėlius. Kai 
rankoje yra pagauti jau penki akmenėliai, tada juos vėl paberia ant 
pievos.

Dabar į viršų meta visus penkis akmenėlius ir turi pagauti keturis, 
meta keturis — pagauna tris, meta tris — pagauna du, meta du — pa
gauna vieną. Dabar vėl paberia visus akmenėlius.

Paskui ima saujon visus penkis akmenėlius, kartu visus meta aukš
tyn ir gaudo plaštakos viršumi: žiūri, kiek akmenėlių užsilaikė ant 
rankos paviršiaus. Kiek akmenėlių užsilaiko, tai tiek „šimtų" išlošta. 
„Šimtus" rankos paviršiumi gaudo tris kartus. Jeigu iš trijų metimų 
bent vieną kartą akmenėlis neužsilaiko ant rankos paviršiaus, tada žai
dimas praloštas. Išlošia tasai, kuris priskaito daugiausia „šimtų". Pralo- 
šusis išlošusiajam „šimtus" atskaito, savo rankos plaštaka suduodamas 
į delną.

Kiti akmenėliais žaidžia panašiai kaip „aguonas", t.y. savo akme
nėlius meta nuo kiekvieno piršto, nuo delno, nuo kumščio ir t.t.
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Starkaus kojos. Vaikai išsipiaudavo dvi gana storas žalgas, ilgumo 
per du metrus, taikydami jas nuplauti taip, kad ties viduriu būtų šaka, 
kur galima būtų koją pasidėti. Žalgas dailiai nugenėdavo, nudroždavo, 
ir tada vienas vaikų mėgindavo jomis vaikščioti: vieną koją pastato 
ant vienos žalgos šakos, tada kita koja palypėja ant kitos žalgos šakos 
ir, įsitvėręs žalgų viršūnių, eina. Kai kurie vaikai išmokdavo labai gerai 
„starkaus kojomis" vaikščioti. Tokie vakarais, apsisiautę marška, pasi
vertę „milžinais", eidavo žmonių gąsdinti. Taip darydavo naktigoniai.

Ropę rauna. Vaikai susėda ant žemės eilėje vienas paskui kitą: pir
masis didesnis, kiti vis mažesni, mažesni. Visi išskečia kojas ir, arti 
arti susėdę, priešais sėdintį stipriai apkabina rankomis arba įsitveria 
už drapanėlių. Jie vaizduoja ropę su šaknimis. Vienas žaidėjų ateina ro
pės rauti. Jis paima už rankų pradžioje sėdinčiam ir „rauna ropę". Ta
da visi žaidėjai — „ropės šaknys" — įsispiria kojomis į žemę ir susi
kabinę stipriai laiko pirmąjį. Pagaliau „ropę išrauna", kiti žaidėjai, ne
išlaikę pusiausvyros, apvirsta aukštielninki. Visiems būna gardaus 
juoko.

Švikštas. Vaikai sustoję susikabina vienas paskui kitą eilute — „ciug- 
lium". Pirmutinis turi rankoje grįžtę arba pantį; jis veda švikštą, t.y. 
visą šitą „ciuglį". Švikštą veda atsargiai, iš lėto, į vieną pusę, tik staiga 
švikšto vadovas pasuka į kitą pusę, tada švikšto uodega išsiriečia ir 
atsisuka į švikšto vadovą. Tas tuoj šeria su grįžte paskutiniajam. Sušer
tasis eina į priekį, paima grįžtę, ir dabar tasai veda švikštą. Būna taip, 
kad švikšto uodega nutrūksta, kiti neišsilaiko susitvėrę arba ir apvirsta, 
tada visi šaukia: „Pridurk švikštą, pridurk švikštą," t.y. vėl susitverk.

Žaidžiama tol, kol visi vaikai pavėdžioj a švikštą. Švikštą žaidžiant, 
paskutiniam būna blogiausia: nenorėdamas, kad peršertų, jis visaip 
kraiposi, tačiau jam vis tiek kliūva.

Slapukas. Slapuką žaidžia keli vaikai. Paskiriama susirinkimo vieta, 
tatai būna akmuo, kelmas arba šakaliu pievoje aprėžtas skritulys. Vie
nas vaikų kniaubias! — nežiūri, o kiti slepiasi. Tasai vaikas, kuris pa
skirtas nežiūrėti, apsikniaubia ant akmens ar kelmo ir iš lėto garsiai 
skaičiuoja iki dvidešimt, tuo tarpu kiti skubiai slepiasi. Pabaigęs skai
čiuoti, žaidėjas atsikelia ir eina ieškoti pasislėpusių. Kurį suranda arba 
iš tolo pamato, tuoj bėgdama šaukia ano vardą ir su ranka „jį permuša". 
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t.y. ranka užgauna kelmą ar akmenį. Būna visaip: ieškantysis permuša 
surastąjį arba atbulai, užtat abu bėga prie sutartos vietos. Kurį vaiką 
ieškantysis paskutinį permuša, tasai kniaubias!, o kiti ir vėl bėga slaps
tytis. O jeigu paskutinis vaikas permuša ieškantį j į, tada tas pats dar 
kartą kniaubias!. Vaikai žaidžia, kol visiems tenka paieškoti.

Kartais žaidžiant slapuką surastąjį permuša ne ranka, o paga
liuku, kuris guli ant kelmo. Katras iš bėgančių vaikų greičiau pagrie
bia pagaliuką, tasai kitą ir permuša. Tam reikalui pagaliukas būna dai
liai išdrožinėtas.

baidyklė akmenėliams svaidyti. Vaikai piemenėliai labai mėgsta svai
dyti į tolį ar į taikinį kankorėžius ar ką kita. Toliausia nusviesdavo ta
sai, kuris turėdavo tam tyčia padarytą laidyklę, bet paprasčiausia pie
menėlio laidyklė buvo botagas: jo virvutę sulenkdavo pusiau, į kilpą 
įdėdavo akmenėlį ir, į šalis pasiūbavęs, sviesdavo į tolį. Kiti svaidydavo 
į taikinį. Taikiniu pasirinkdavo medžio kamieną, akmenį, kelmą ir pan. 
Atmatuodavo žingsniais nuotolį ir sviesdavo: pataikydavo—tai gerai, 
tą giria, tam smagu. Jis tada dar daugiau miklindavo ranką. Ganydami 
prie vandens, vaikai svaidydavo akmenėlius į vandens paviršių. Tas ge
riausiai nusviesdavo, kurio akmenėlis pasišokėdamas kelis kartus van
dens paviršių paliesdavo.

Lankas ir strėlės. Vaikai mėgdavo pamėgdžioti senovės karius ir me
džiotojus. Iš lankstaus kieto medžio šakos jie pasidarydavo lanką: šaką 
nugenėdavo ir, jos galus pusračiu sulenkę, stipriai surišdavo virvute. 
Tada nusidroždavo strėlę. Strėlės vienas galas smailas, o kitas truputį 
dvišakas. Pasiruošę šauti, strėlės smailagalį padėdavo ant lanko medi
nės dalies, o dvišakiu jos galu apkabindavo lanko virvutę. Virvutę timp
telėjus, ji užgaudavo strėlę, ir ta lėkdavo į taikinį arba į tolį.

Sokynės. Vienas iš populiariausių žaidimų yra šokynės per kliūtis. 
Akmenėlis, griovelis, balutė, krūmelis — tai vis daiktai, pro kuriuos 
ramiai praeiti piemenėlis negalėdavo: įsibėgėja, būdavo, ir peršoka. 
Piemenėliai neretai lenktyniaudavo, kuris toliau arba aukščiau nušoks. 
Į aukštį šokinėdavo per botagą, kurį du vaikai laikydavo maždaug pu
sės metro aukštyje.

Neretai šokynėms padarydavo tam tyčia tvorelę: išsipiaudavo du 
dvišakius baslius, įbesdavo į žemę maždaug per metrą vieną nuo kito 
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ir permesdavo per juos kartelę. Piemenėliai prasimanydavo šokynes per 
laužo ugnį ir dar kitaip.

„Blusala". Du vaikai susėda ant žemės vienas prieš kitą, suduria ko
jas, o rankas užmeta už nugaros. Kiti vaikai sustoja pulkeliu, rankomis 
gerai prispaudžia savo drapanėles ir paeiliui šoka per sėdinčiųjų kojas, 
tarytum bluselės. Tuo laiku sėdintieji greit griebia šokančius. „Blusa- 
lą” galima gaudyti už švarkelio, už kelnių, už sijonėlio, bet už kojų 
griebti nevalia. Jeigu „blusą" pagauna, tai pagautasis sėdasi ant žemės 
vietoje to vaiko, kuris jį pagavo, o anas dalyvauja šokynėse.

„Glebiuos” — imtynės. Du berniukai stovėdami abiem rankom apglė
bia vienas kitą, rankas sunerdami ant kito nugaros, ir stengiasi vienas 
kitą parversti. Besiimdami abu visaip gudrauja: susikūprina, kad kitas 
arti neprisitrauktų, arba staiga pasilenkia ir kitą perverčia. Kuris imty
nininkas pirmas pargriūva, tas — nugalėtas, tačiau nugalėtasis nepasi
duoda ir tuoj atsikėlęs kitą verčia. Berniukai paprastai imasi, kol pa
vargsta.

Trauktynės (imtynės). Du berniukai sustoja priešais vienas kitą taip, 
kad jų dešiniosios pėdos šonais susiremia. Jie paduoda vienas kitam 
dešiniąsias rankas, tvirtai suspaudžia ir traukia vienas kitą į save. Kat
ras partraukia kitą į savo pusę, tas laimi trauktynės.

Veltynės čigoniškai. Du berniukai aukštielninki atsigula ant žolės 
taip, kad jų galvos būtų sudurmai, o kojas atsuka priešingom kryptim. 
Tada gulėdami stipriai susikabina dešinėmis rankomis per alkūnes, lais
vosiomis rankomis pritraukia iškeltą aukštyn dešiniąją koją. Su ta ko
ja užkabina priešininko iškeltą koją ir kiekvienas traukia kito koją 
į save. Kuris pertrauks priešininką į savo pusę, tas bus nugalėtojas.

„Ožio šoka”. Du vaikai stovėdami susikimba rankomis už pusiau, 
o kojas išskėtę atstato į užpakalį. Taip susikibę stovi „du ožiai”. Pa
mėgdžiodami ožius, vaikai pastriuoksi, pastriuoksi ir vėl, galvas panė
rę, stovi nejudėdami. Taip pakartoja kelis kartus. Paskui tik švyst ir 
parverčia vienas kitą ant žemės.

Kūlio virsti moka kiekvienas vaikas: padeda galvą ant žemės ir per- 
siverčia per ją aukštielninkas. Kiti versdamiesi kojas suneria ir, ran
kom jas prilaikydami, iš eilės net kelis kartus kūlio persiverčia, tartum 
koks sviedinys.
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BURTAŽODŽIAI

Grupėmis žaidžiant, vienas iš žaidėjų vadovauja žaidimui, t.y. pra- 
deda jį. Visi sutaria, kad tas, kuris bus išskirtas burtažodžiu, pradės žai
dimą. Burtažodžių yra įvairių. Vieni iš jų sudėti gražiais posmeliais:

Tyli, lyli, vanagėli, 
Kom tu slunkų gaudai, 
Nusivijįs karklynalin, 
Galvalį nuspaudei.

Kiti burtažodžiai yra mišinys nesuprantamų žodžių, paimtų iš sve
timos kalbos, arba šiaip burtų žargonas:

Drung, drung, drungasele, 
Micia, acia, kumpacele.
Micia a, micia be, 
Micia acia, kumpa ce.

Kada vaikai sutaria kokį žaidimą žaisti, pvz., slapuką, sako: ,,Išsi
skaičiuokime, kuris turės kniaubtis", t.y. kuris turės ant akmens ar ant 
pažymėtos žemės apsikniaubęs nežiūrėti tol, kol kiti išsislapstys. Žai
džiant kitus žaidimus, kur yra reikalingas žaidimo vadovas, sakoma: 
„Išsiskaičiuokime, kuris pradės žaidimą." Burtažodžius taria labai greit 
įpratęs juos kalbėti vaikas. Vaikai sustoja pusračiu, ir tasai, kuris bu
ria, kiekvieną burto žodį tardamas, paliečia ranka iš eilės visus žaidė
jus, pradėdamas nuo savęs. Kada jis, tardamas burtažodžio paskutinį 
žodį, paliečia ranka vaiką, anas „išeina". Tada toliau iš eilės buriama, 
kol atkrenta kiti. Tas, kuris paskutinis gauna burtažodžio žodį, pradeda 
žaidimą. Kartais žaidėjo pareigos būna nemalonios, pvz., kai reikia ožiui 
kąsti į uodegą (žr. skyrelį „Gana ganyti"), tačiau, jei kartą kas yra iš
burta, jis nebegali atsisakyti,— taip jau visų sutarta. Jeigu kartais kuris 
atsisako, tą jėga verčia atlikti, kas reikia, arba tokio jau niekad nepri
ima žaisti, bet taip retai atsitinka.

Kai kurie, tardami burtažodžius, dešinės rankos kumščiu du kartus 
muša iš viršaus į savo kairiosios rankos kumštį, o jau toliau paliečia 
kumščiu žaidėjo dešinės rankos kumštį.
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Burtažodžių posmeliai

Sėdi boba unt grindų, 
Turi starblį obuolių, 
Kas tų bobų pabučiuos, 
Tom obuolius ataduos.

* * *

Bita, bitaf saldi tavo vodegyta, 
Kad pagaučia, paragaučia, 
Kad pavyčia, palaižyčia.

* * ♦

Vardan dorpių, daržo šorkų, 
Visi žvirbliai baltaokiai, 
Štiš kanopių ląstų.

* * *

Туг lyr, dūdala, 
Saly kelio būdala, 
Toj būdalaj taboka. 
Tų tabokų ūži vok, 
Savo počių šėnavok: 
Nuogos basos nelaikyk, 
Apie gryčių nevaikyk.

* * *

Iš kur tujai? — Iš Dukurnių.
Ko tu j ieškai?—Dviejų durnių.
Kokio pono? —• Saliamono.
Pabučiuok šikinan mono.
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♦ * *

Untonas paputonas, 
Šoko par tvorų, 
Užmyna Barborų. 
Mislijo, kad kiaulyta, 
O čia Barboryta.

ŽAIDIMAI SU DIALOGAIS IR DAINOMIS

Pečių prašo kūmuos. Vaikai sustoja būreliu ir pasirenka kokį daiktą 
pečiumi. Pečium būna: krūmas, akmuo, medis ir pan. Vienas vaikų 
prisiartina prie „pečiaus" ir sako:

— Pečiau, pečiau, prošom kūmuos.
Kiti vaikai klausia:
— Kų dievas dova?
— Sūnų dova,— anas atsako.
— O koks vardas?
— Petriukas.
Tada iš būrelio vaikų išeina Petriukas, pakeičia pirmąjį ir pats kvie

čia „pečių" kūmuos. Vėl iš naujo vyksta pasikalbėjimas. Jis šaukia 
Onytę, toji šaukia Antaniuką ir 1.1. Žaidimas vyksta tol, kol pašaukti 
visi vaikai. Paskutinis kviečia kūmuos tokį vardą, kurio čia nėr, tada 
visi juokiasi, šaukia, kad tokio nėra, ir žaidimą baigia.

Karštas akmuo. Vienas iš vaikų atsistoja ant akmens, jis vaizduoja, 
kad akmuo karštas — trepsi, kojas kilnoja ir šaukia:

— Stoviu, stoviu ant karšto akmens, kas myli, tuoj mane pakeis.
— Aš, aš pakeičiu! — atsiliepia vienas iš vaikų ir atsistoja ant ak

mens, pirmąjį pakeisdamas. Tasai irgi vaizduoja bestovįs ant karšto 
akmens, jį pakeičia kiti. Tuo būdu žaidimas vyksta tol, kol visi pasto- 
vinėja ant „karšto" akmens.

Žąsis ir lapė (vilkas). Vaikai visi būreliu vaizduoja žąsis, vienas — 
žąsiną ir dar vienas — lapę. Žąsys su žąsiukais pasisklaidę lesinėja pie
voje. Žąsinas iš šakaliukų sukrauna ugniakurą, ant jo pastato puodą 
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(atverstą kepurę) ir su šaukštu maišo, kad košė neprisviltų. Priešais 
ateina lapė ir klausia žąsiną:

— Ku tu čia, žųsinėli, darai?
—• Košį vardu.
—• Kom gi tau, žųsinėli, to košė?
— Žąsiukam.
— O kurgi tavo tie žųsiukai?
— Nugi ti, pievoj gonosi.
Žąsinas plačiu rankos mostu parodo lapei, kur žąsiukai ganosi. La

pė dabar pamato besiganančius žąsiukus ir taikosi juos pulti. Žąsinas, 
sparnais mosuodamas, gina nuo lapės žąsiukus ir, šaukdamas „kir-gar- 
gar, kir-gar-gar" kviečia juos pas save. Žąsis su žąsiukais tuoj bėga 
prie žąsino ir eilute vienas paskui kitą įsitveria už drapanėlių ar per 
pusiaują. Didesni vaikai stojasi arčiau žąsino, mažesni į galą, pats ma
žiausias pačiame gale. Dabar lapė visu smarkumu puola žąsiukus. Žą
sinas, begindamas savo pulką, plasnoja sparnais ir lapę sulaiko arti 
savęs. Visi žąsiukai šaukia „kir-gar-gar, kir-gar-gar", o žąsinas, staiga 
pasisukdamas dešinėn arba kairėn ir vis laikydamas lapę prieš save, 
palengva taip užsuka žąsiukų eilės uodegą, kad jos galas atsiduria prieš 
lapę. Lapė puola žąsiukus iš galo, pagriebia žąsiuką ir nusiveda pas save. 
Tuo būdu žaidimas vyksta tol, kol lapė išgaudo visus žąsiukus ir iš
plauna. Žąsinas, vienas pasilikęs, plasnoja sparnais ir vis šaukia: „Kir- 
gar-gar, kir-gar-gar."

Avelės ir piemuo. Visi vaikai sutupia ratu, jie vaizduoja aveles. 
Vienas vaikas — piemuo, rankoje laikydamas pantį, eina aplink ratą,- 
pusiau dainuodamas:

Ganau ganau avalas 
Po žoliąsas pievalas. . . 
Tupi vilkas už tvoros; 
Aš to vilko nebijau, 
Su kačergu nuvijau.

Duosiu nykščiu, 
Pavirs pernykščiu, 
Duosiu kuloku, 
Pavirs buroku.
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Paskutiniuosius žodžius tardamas, piemuo su pančiu sušeria avelei 
per petį. Avelė bėga aplink ratą, stengdamasi pralenkti piemenėlį ir 
vėl nutūpti savo vieton. Katras pirmas pribėga tuščią vietą, tas ją už
tupia, o pasilikęs paima pantį ir vėl gano aveles. Žaidimas tol vyksta, 
kol visi pabūna piemenimis arba pabėgioja avelėmis.

Katinas ir pelė. Žaidėjai sustoja ratu, rankas atmesdami už nugaros. 
Vienas žaidėjų eina aplink ratą, rankoje laikydamas „pitką", tai yra 
grįžtę, padarytą iš susuktos skarelės. Visi dainuoja:

Kotinas unt pečiaus sėdėjo, 
Patį įsikundįs turėjo...

Šitą posmelį tol dainuoja, kol vaikščiojantis kam nors iš žaidėjų į 
rankas įduoda ,,pitką.'1 Anas, gavęs pitką, šeria kaimynui iš dešinės, 
ir abu lekia aplink ratą, o ano vietą užima pirmasis. Jiems bebėgant,, 
visi vaikai dainuoja:

Sėrk kotinui skūron, 
Nežinodamas katron. 
Sėrk kotinui skūron, 
Nežinodamas katron.

Žaidėjas su pitka, vydamas katiną, tol šeria jam per nugarą, kol 
anas vėl atsistoja į savo laisvą vietą. Dabar aplink ratą vaikščioja tas, 
katras gavo į rankas ,,pitką", ir visi vėl dainuoja:

Kotinas unt pečiaus sėdėjo, 
Palį įsikundįs turėjo...

Visiems bedainuojant, vaikščiojantis vaikas vėl kuriam vaikui ne
žymiai įduoda į rankas „pitką", ir anas, vėl lupdamas iš savo dešinės 
„katiną", apibėga ratą. Šitaip žaidžia, kol atsibosta.

Katė ir pelė. Vaikai, susitvėrę už rankų, padaro ratelį. Ratelin įlei
džia vieną vaiką — tai pelė. Už ratelio kitas vaikas — tai katė. Daž
niausiai mergaitė būna pelė, o berniukas katė. Vaikai susitveria už ran
kų ir greitai sukdamiesi dainuoja:

447



Negreita kata, negreita.
Nepagaus palas unt lauko. 
Negreita kata, negreita, 
Nepagaus palas unt lauko. ..

Taip dainuodami, eina ratu ir saugo, kad ratan nepakliūtų katė. Ka
da pagaliau katė pakliūva ratan ir pagauna pelę, tada visi žaidėjai pa
sileidžia ir šokinėdami šaukia:

Ot pagovo, ot pagovo patį, 
Kai vilkas kūmai į.

Nusiraminę vėl paskiria pelę ir katę ir žaidimų pradeda iš naujo.
Pelės ir katė. Vaikai susiima už rankų ir eina ratu dainuodami. „Ka

tė" už rato, o rato vidury dvi „pelytės" šoka. Ratelis smarkiai sukasi, 
dainuodamas:

Pala su pali šoka, 
O kata nemoto. 
Pala su pali šoka, 
O kata nemoto.. .

Katė tyko pagauti pelę. Pagaliau įlenda ratelin ir pagauna pelę. Ta
da paskiria naujas peles ir katę.

Žvirbliai šoka. Keli vaikai sutupia sau atskirai tolėliau vienas nuo 
kito. Atsitūpę jie rankomis apkabina blauzdas ir, pamėgdžiodami žvirb
lius, pamažu žengia žingsnį, antrą ir tada straksi. Šitaip vaikščiodami 
ir straksėdami, žvirbliai dainuoja:

Padora žvirblalis gordų alutį, 
Padora žvirblalis gordų alutį, 
Ok tam tadram, ok tim tadrim, 
Ok ticam, tadricam, gordų alutį.

Pokvieta žvirblalis visus paukštelius, 
Pokvieta žvirblalis visus paukštelius. 
Ok tam tadram, ok tim tadrim, 
Ok ticam tadricam, visus paukštelius.
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Tiktai nepokvieta vienos palados, 
Tiktai nepokvieta vienos palados. 
Ok tam tadram, ok tim tadrim, 
Ok ticam tadricam, vienos palados.

Numyna žvirblaliui visus pirštelius, 
Numyna žvirblaliui visus pirštelius, 
Ok tam tadram, ok tim tadrim, 
Ok ticam tadricam, visus pirštelius.

ŠOKIAI

„Čigonėlis1'

Čigonėliui duos, duos, 
Prisirišį prie tvoros, 
Už žųsiukų piovimą, 
Už unčiukų smaugimą.

Smarkiai plokė čigonų, 
Kad papiova ovinų, 
Smarkiai plokė čigonų, 
Kad papiova ovinų...

Čigonėlis žųsį piova, 
Cigonienė nusispiova.
Čigonėlis jukų vira, 
Cigonienė juoku mira.

Smarkiai plokė čigonų, 
Kad papiova ovinų.
Smarkiai plokė čigonų, 
Kad papiova ovinų. . .

Šokdami „Čigonėlį”, sustoja poromis į eilę, atsisuka kiekvienas į 
savo šokėją, susitveria už abiejų rankų ir, siūbuodami rankomis, visi 
dainuoja pirmąjį posmą. Pabaigę dainuoti, paleidžia rankas, padaro ta
ką ir, plodami rankomis ir dainuodami: „Smarkiai plokė čigonų", šok
dami žąsele, eina vienan galan, tenai susitveria su savo pora rankomis 
ir liuoksėdami tako viduriu sugrįžta į savo vietą. Kai visos poros liuok- 
sėdamos pereina visą taką, vėl susitveria už rankų ir iš naujo dainuoja 
jau antrąjį posmelį: „Čigonėlis žųsį piova"...
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lakštingėla”

Šaly kelio avietala 
Žydėjo, žydėjo, 
Unt avietas lakštingėla 
Tupėjo, tupėjo.

Lakštingėla po krūmeliais 
Paplastom paplastom, 
O jaunimas į gužynes 
Paslaptom, paslaptom.

Žaidėjai sustoja poromis priešpriešiais ir susitveria už abiejų rankų. 
Rankomis siūbuodami, dainuoja pirmą posmelį: „Šaly kelio avietala”... 
Kai ima dainuoti antrąjį posmą („Lakštingėla po krūmeliais”), pora už 
poros, eidamos priešpriešiais, pasilenkia, pralenda pro iškeltas kitos 
poros rankas, praleidžia sutiktąją porą ir, taip benarstydamos grandinė
lę, pasikeičia vietomis. Tada žaidimas pradedamas iš naujo. Dainuojant 
„Lakštingėla po krūmeliais paplastom”, dėl juoko kartais sukeičiami 
žodžiai, pvz.: „Emiliuta paplastom”.

Grandinėlė. Vaikai vienas paskui kitą sustoja žąsele, rankas paside
da priešais stovinčiam ant pečių ir, žiūrėdami dešinėn, paskui kairėn, 
dainuoja:

Žiūriu, žiūriu, nematau,
Kai pažiūriu — pamatau.
Žiūriu, žiūriu, nematau, 
Kai pažiūriu — pamatau...

Tada pirmasis šokėjas atsisuka į kitus ir, trepsėdamas ir vis dainuo
damas, per alkūnę „susirakina” su kaimynu dešine ranka, o su kitu 
šokėju paskui susikimba kairiąja, ir taip eina grandinėle iki galo, kol 
pasisuka su visais. Tada pirmasis šokėjas, vis šokdamas grandinėle, 
sugrįžta į savo vietą ir pradeda šokį iš naujo.

Lauma (ratelis). Lauma viduryje ratelio stovi, o aplink ją vaikai, su
sitvėrę už rankų, eina ratu ir dainuoja: „Lauma, lauma, skįsk ir pati 
drauge..

Rateliui besisukant, lauma eina priešingon pusėn, negu sukasi ra
telis, ir iš rato už rankos ištraukia vieną žaidėją.

Tada, visiems ratelį sukant, dainuojama: „Jei tu mane netrauksi, tu 
pati nuskįsi..."

450



Lauma su pasirinktu vaiku sukasi viduryje rato priešinga viso ra
telio sukimuisi kryptim.

Žaidėjams pabaigus dainuoti, ratelis sustoja, iš jo išeina lauma. Dabar 
kitas vaikas išrenkamas lauma, ir žaidimas pradedamas iš naujo.

PASAKOS

LAUMĖ RAGANA

Vienas žmogelis pasiliko našliu su maža dukrele Onyte. Vienam ne
gerai gyventi. Jis vedė. Ir pasitaikė jam žmona laumė ragana. Abu jie 
susilaukė dukters Alenytės. Auga duktė Alenytė, kaip panelė kokia. 
Visus darbus dirba Onytė našlaitėlė. Kartą laumė ragana savo vyrui sa
ko: „Išvežkim Onytę miškan." Tėvas nenori savo Onytės vežti miškan, 
o laumė ragana neatstodama sako ir sako: ,,Išvežkim Onytę miškan." 
Ką gi darys vyras. Įsodino Onytę vežiman, nuvežė miškan ir paleido.

Onytei miške baisu, rauda, rauda atsisėdus... O paskui apsiramino 
ir nuėjo mišku. Ėjo ėjo, ėjo ėjo ir toli toli pamatė žiburėlį. Nuėjo ton 
pusėn, kur žiburėlis švietė, ir priėjo gryčiutę. Įėjo vidun — nieko nėra. 
Atsisėdo ant suolo, pasėdėjo, pasėdėjo, ir apėmė ją miegas. Tada at
sigulė lovon ir užmigo. Apie 12-ktą nakties išgirdo trenksmą. Sulėkė su
bildėjo velnių pilna gryčiutė, ir didelių, ir mažų. Priėjo prie Onytės ir 
sako: „Na, mačiuta, einam šoktų." Onytė ir sako: „Tai kad ošiai neturiu 
kamašėlių apsiauti." Tai tuoj velniūkštis išlėkė pro duris ir atnešė ka- 
mašėlius, liepia apsiauti ir vėl vadina: „Na, mačiuta, einam šoktų." 
Onytė ir sako: „Tai, ošiai neturiu suknalas." Tuoj vienas velniūkštis 
išlėkė ir atnešė suknelę. Onytė apsivilko suknele. Tada velniai ir vėl 
vadina: „Na, mačiuta, einam šoktų." Onytė sako: „Tai, ošiai neturiu 
palto gražaus." Tuoj velniūkštis išlėkė ir atnešė jai paltą. Apsivilko 
Onytė paltu. Velniai ir vėl ją vadina: „Na, mačiuta, einam šoktų." Ji 
ir vėl sako: „Tai, ošiai neturiu kepeliušo." Velniūkštis išlėkė ir atnešė 
kepeliušą. Onytė užsidėjo kepeliušą. Velniai ir vėl ją vadina: „Na, 
mačiuta, einam šoktų." Tik gaidys ka-ka-re-kū! ir užgiedojo. Tai visi 
velniai šmykšt, šmykšt pro duris ir išlėkė.
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Onytė pasiliko viena. Ji palaukė apyaušrio ir išėjo iš gryčiutės. 
Mislina, kur eiti? . . Reikia eiti namo. Per tą mišką ėjo ėjo, ėjo ėjo... 
Išėjo iš miško ir parėjo namo. Kai laumė ragana pamatė Onytę taip 
gražiai apsitaisiusią, o ji manė, kad ją vilkai papiovė, tai ir klausia: 
„Kas tau dova šitaip apsitaisyti?” — „Miške ošiai užėjau gryčiutę. Įėjau 
ir atsisėdau; Tai priėjo berniokų ir sunešė, sudovanojo šitas drapanas.” 
Tuoj laumė ragana liepia vyrui: „Vežk ton gryčiutėn dukterį Alenytę.” 
Tėvas nelabai nori, bet laumė ragana liepia, ir gana. Nuvežė Alenytę 
ton gryčiutėn ir paliko. Apie 12-ktą nakties ir vėl prilėkė prilėkė velnių 
pilna gryčiutė. Velniai prišoko prie Alenytės ir vadina: „Na, mačiuta, 
einam šoktų.” O Alenytė greit susakė, susakė, ko jai reikia: „Kamašė- 
lių, suknalas, palto, kepeliušo.” Tuoj vienas velniūkštis išbėgo iš gry
čiutės ir atnešė iš karto viską. Alenytė greit apsitaisė. Dabar velniai 
sako: „Na, mačiuta, einam šoktų.” Ir išvedė šokti. Kai tik išvedė šokti, 
tai velniai pradėjo ją gnaibyti: gnybt, gnybt, gnybt ir supešiojo Ale- 
nytę.

OŽKYTE IR VILKAS

Seniai seniai gyveno ožkytė ir turėjo gražius mažus baltus oželius. 
Ji gyveno dideliame tamsiame miške. Nameliai aukšti, be langelių, kad 
vilkas neįlįstų. Ožkytė kasdien eidavo į mišką pasiganyti. Išeidama 
(grasindavo ožkelius nieko vidun neįsileisti. Pasiganius ožkytė bėga pas 
savo ožkelius, klebena dureles ir gieda:

Atadora dora durytalas, 
Atonaša naša bolto pienelio, 
Užu ragelių žolio šienelio.

Ožiukai tuoj bėga atidaryti dureles, įleidžia ožkytę, savo motinytę, 
geria pienelį, ėda šienelį. Taip kas dieną ožkytė bėgdavo pasiganyti ir 
atnešdavo savo vaikeliams, mažiem ožiukam, pienelio ir šienelio.

Tame miške gyveno vilkas. Jis įsiklausė, kaip ožkytė savo vaikelius 
kalbina. Vilkas kartą atėjo prie ožkytės aukštų namelių, paklebeno du- 
rytes ir storu balsu gieda:

452



Atadora dora durytalas,
Atonaša naša bolto pienelio, 
Užu ragelių žolio šienelio.

Kai tik ožiukai išgirdo taip storai giedant, tuoj sušoko ant krosnies 
ir atsiliepė:

Čia ne mūsų motinyta,
Tai vilkas taip storai gieda.

Papyko vilkas, kad nenusisekė ožiukai išpiauti ir kam jo toks storas 
liežuvis. Nuėjo vilkas pas kalvį ir liepia liežuvį paploninti. Iškišo vil
kas liežuvį, padėjo ant priekalo, galvis, paėmęs didelį kūjį, tik pokšt 
pokšt per liežuvį. Tuoj suplonėjo vilko liežuvis. Dabar ir vėl vilkas eina 
prie ožkytės namelių ir plonai gieda:

Atadora dora durytalas,
Atonaša naša bolto pienelio, 
Užu ragelių žolio šienelio.

Ožiukai manė, kad jų motinytė sugrįžo, braukšt ir atidarė durytes. 
Vilkas tuoj įšoko į namelius ir visus ožiukus surijo. Parbėgo ožkytė 
namo, žiūri — durytės atdaros, ožkiukų nėra. Verkdama nuėjo ožkytė 
ant aukšto kalnelio. Susikūrė ugnelę, verda saronalį, maišo su peiliu ir 
rypuoja. O vilkas netoli buvo ir klausia:

— Kas ti šukuriuoja,
Kas ti bukuriuoja 
Unt aukšto kalnelio, 
Po žoliais medeliais?

Ožkytė ir atsiliepė:

— Ošiai, ožkyta, ošiai, nabogė, 
Ošiai šukuriuoju, ošiai bukuriuoju 
Unt aukšto kalnelio, 
Po žoliais medeliais.

Atėjo vilkas arčiau ir klausia:
— Kų gi čia, kūmutal, dirbi?
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— Saronalį vardu.
— Duok ir man paragaut.
— Iškišk liežuvį.
Ožkytė užsmeigė šmotelį mėsos ant peilio galo, kad dėjo ant vilko 

liežuvio, tik šmaukšt peiliu ir nupiovė vilkui liežuvį. Bėga vilkas mišku, 
nuplautu liežuviu mataruoja, stūgauja:

— Bull, bull, bull...



PAAIŠKINIMAI

KUPIŠKIS IR JO APYLINKĖ

141. Kupiškio pradinė mokykla. Užrašyta 1955 m. Aukštupėnų km. iš Liudviko Vai
tiekūno, 84 m. a.

1 Skaitmenys pastraipos pradžioje rodo atitinkamus šio leidinio puslapius.

22. Šepeta. Užrašyta 1938 m. Kupiškio m. iš Onos Glemžienės, 80 m. a.
24. Paskendusi bažnyčia. Užrašyta 1947 m. Laičių km. iš Daratos Uldukienės, 69 m. a.
24. Mergaitė. „Prof. Povilo Matulionio atsiminimai", — „Židinys", 1922 m. Nr. 7.
25. Velniobala. Užrašyta 1948 m. Drulėnų km. iš Vlado Paliulio, 31 m. a.
26. Akmenytė. Užrašyta 1947 m. Kupiškio m. iš Jono Kamarausko, 84 m. a.
26. Velnio pamestas akmuo. Užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš A. Satkevičiaus, 50 m. a.
26. Slavinčiškio ganyklų Bolnis. Užrašyta 1946 m. Slavinčiškio km. iš E. Jonuškienės, 

57 m. a.
27. Drulėnų lieknas. Užrašyta 1947 m. Kupiškio m. iš Jono Kamarausko, 84 m. a.
27. Svydenių kaimo „raganų šluotos'. Užrašyta 1947 m. Svydenių km. iš Onos Petro- 

nytės, 75 m. a.
28. Du milžinai. Aukštupio upelis. Užrašyta 1955 m. Aukštupėnų km. iš Broniaus 

Sasnausko, 40 m. a.
29. Švedų kariai. Užrašyta 1947 m. Svydenių km. iš Onos Petronytės, 75 m. a.

29. Mieganti karalaitė. Iš autorės atsiminimų. Pasakojo 1902 m. jos motina Ona 
Glemžienė, Kupiškio m.

30. Stičkalnis. Užrašyta 1949 m. Paketurių km. iš Jono Petrulio, 57 m. a.

30. Smėlio kalnelis. Užrašyta 1956 m. prie Palėvenės iš nepažįstamo senelio.

31. Pyragių beržytė ir ežeras. Užrašyta 1955 m. Pyragių km. iš Jono Gudelio, 35 m. a.

31. Pyragių žvyrduobė. Pyragių beržytės vaiduokliai. Užrašyta 1948 m. Braškiškių vnk. 
iš Stasio Juknio, 70 m. a. Jis bernavęs Plundakų kaime pas Alekną ir pats matęs žvyr
duobėje rastus daiktus.
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32. Varliaežeris. Dubjuoskalnis. Užrašyta 1955 m. Aukštupėnų km. iš Broniaus Sas
nausko, 40 m. a.

32. Ščiuburko ežeras. Užrašyta 1946 m. Kupiškio m. iš Viktorijos Jasinskienės, 
73 m. a.f kilusios iš Svydenių km.

33. Dubinys. Užrašyta 1946 m. Laičių km. iš Juozo Uldukio, 62 m. a.

BAUDŽIAVOS, 1863 METŲ SUKILIMO, 1905 METŲ REVOLIUCIJOS ATGARSIAI

37. Baudžiava. Užrašyta 1948 m. Paketurių km. iš Jono Saplio, 80 m. a.
38. Dvariokai. Užrašyta 1946 m. Slavinčiškio km. iš Izabelės Stančikienės, 84 m. a.
39. Dvaro vaitas. Kaimo vyrai supa vaitą. Pasakojo 1912 m. Kuosenų km. Aleksandrais 

Drovydžius, 98 m. a.
40. Pajuodupio dvaro baudžiava. Užrašyta 1948 m. Paketurių km. iš Jono Saplio, 

80 m. a.
41. Dvaro darbų paskirstymas. Užrašyta 1938 m. Kupiškio m. iš Onos Glemžienės, 

80 m. a., ir 1948 m. Smilgių km. iš Latvėnienės, 75 m. a.
43. Grūdų sandėliai (magazinai). Užrašyta 1955 m. Aukštupėnų km., Krasnavos vnk. 

iš Liudviko Vaitiekūno, 84 m. a.
44. Mirabelio dvaras — Atadavanas. Užrašyta 1946 m. Slavinčiškio km. iš Izabelės 

Stančikienės, 84 m. a.
45. Mirabelio dvaro baudžiauninkų bausmės. Papasakojo 1912 m. Kuosenų km. Alek

sandras Drovydžius, 98 m. a.
46. Gaidžiokalnis ir Margių kalnai. Užrašyta 1948 m. Rakučių km. iš Jurgio Šlapelio, 

57 m. a.
47. Vaiduokliai Mirabelio dvaro jaujoje ir klojime. Užrašyta 1947 m. Valiuliškio vnk. 

iš Emilijos Vosylienės, 68 m. a.
48. Salamiesčio dvaras. Baudžiauninkų bausmės. Užrašyta 1948 m. Bakšėnų km. iš 

Antano Vosyliaus, 78 m. a.
50—52. Liustracija. Po liustracijos. Užrašyta 1949 m. Paketurių km. iš Jono Petrulio, 

57 m. a.
53— 54. Sukilėliai paima grūdų magaziną. Puponių dvarelio ponų likimas. Sukilėlių 

talkininkas Aleksandras Šlapelis. Užrašyta 1948 m. Rakučių km. iš Jurgio Šlapelio, 57 m. a.
54. Sukilėlių vadas Ūsevičius. Užrašyta 1948 m. Bakšėnų km., Vabalninko vis., iš 

Antano Vosyliaus, 78 m. a.
54— 55. Baudžiamųjų būrių maitinimas. Signalizatorius. Baudžiamojo būrio kareivių 

išdaigos. Užrašyta 1953 m. iš Vaišvilų anūko Stasio Grinevičiaus, 60 m. a.
58. Pirmasis Kupiškio apylinkės mitingas. Užrašyta 1948 m. Bukonių vnk. iš Juozo 

Bukėno, 75 m. a.
59. Knygnešys Prakurotas. Užrašyta 1948 m. Paketurių km. iš Jono Saplio, 80 m. a.

59. Spaudos atgavimas. Iš autorės atsiminimų.

60. Caro šnipas — revoliucinio sąjūdžio trukdytojas. Užrašyta 1948 m. Skuodinių km. 
iš Jono Apšegos, 62 m. a.
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62. įvykis Jutkonių kaime. Užrašyta 1948 m. Paketurių km. iš Jono Saplio, 80 m. a.
62. Reakcija. Iš autorės atsiminimų.
63—67. Juodašimčiai. Užrašyta 1948 m. iš įvykių liudininkų.

ŽEMDIRBIŲ BUITIS

117—118. Maras. Badmetis. Užrašyta 1938 m. Kupiškio m. iš Onos Glemžienės, 
80 m. a., kilusios iš Paketurių km.

118. Kupiškio gaisras 1868 m. Užrašyta 1955 m. Aukštupėnų km., Krasnavos vnk. 
iš Liudviko Vaitiekūno, 84 m. a.

119. Karas. Užrašyta 1956 m. Kupiškio m. iš Onos Samanienės, 72 m. a., kilusios iš 
Siaurių km.

121. Gyvulininkystės prietarai. Užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš Stefanijos Glemžai- 
tės, 70 m. a. Šią medžiagą ji surinko 1935—1948 m. Kupiškio ir Šimonių valsčiuose.

125. Samdiniai. Užrašyta 1948 m. Bakšėnų km. iš Antano Vosyliaus, 78 m. a.
127. Maitinimasis. Užrašyta 1956 m. Kupiškio apylinkėje.
131. Muštiniai. Užrašyta 1954 m. Kuosenų km., Valiuliškio vnk. iš Emilijos Vosylie- 

nės, 72 m. a.
141. Aliejaus gaminimas. Užrašyta 1954 m. Svydenių km. iš Lisaitės, 48 m. a., gyv. 

Kupiškio m.
143. Daina „Ūž ūž girnos" užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš Stefanijos Glemžaitės, 

70 m. a.
144. Vilkėjimas. Užrašyta 1940—1955 m.

154. Rakandai, baldai ir jų gaminimas. Užrašyta 1948 m. Kupiškio apylinkėje.

164. Kalvės įrengimas. Užrašyta 1954 m. Pyragių km. iš kalvio Jono Jablonskio, 
60 m. a.

165. Arklių kaustymas. Užrašyta 1955 m. Aukštupėnų km. iš kalvio Broniaus Sasnaus
ko, 40 m. a.

171. Pasakojimas apie kalvį. Užrašyta 1938 m. Kupiškio m. iš Onos Glemžienės, 
80 m. a.

USTOVAI IR PIEMENYS

192—193. „Ralio, ralio, karvytas, ralio!" „Stokit, gulkit, galviįėliai, gulioryčio." Už
rašyta 1944 m. Papilių km. iš Uršulės Gudienės, 77 m. a.

193. „Gulio rylio, galviįėliai, gulio rylio!" Užrašė 1956 m. Šimonių vis., Puožo km. 
Antanas Čiurlys iš savo sesers, 54 m. a.

194. „Ralio raly ta, ataik, sasyta." Užrašyta 1956 m. Karaliūniškio vnk. iš Elzės Kovo- 
liūnienės, 82 m. a.

195. „Ko neadat, karvytas, ralio!" Užrašyta 1956 m. Gyvakarų km. iš Onos Kuku- 
lienės, 98 m. a.
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195—196. „Edra, karvytas, ėdra, ėdra, ralio4. „Strumaus jaučiai, bau, bau". „Siu 
namo, siu namo." Užrašė 1956 m. Šimonių vis. Puožo km. Antanas Čiurlys iš savo sesers.

196. „Kur lio lio vorvalio." Užrašyta 1956 m. Biriečių km. iš A. Gurienės, 56 m. a.
204. Naktigonių išdaigos. Užrašyta 1948 m. Vilniaus vnk. iš Petro Snarskio, 42 m. a. 

Daina „Dainavo, dainovo, dainavo" užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš Stefanijos Glemžai- 
tės, 70 m. a.

KALENDORINIAI PAPROČIAI IR SMULKIOJI TAUTOSAKA

211—213. Kūčių vakaro būrimai. Naujųjų Metų būrimai. Trys karaliai. Surinko Ste
fanija Glemžaitė, 70 m. a., Kupiškio ir Šimonių vis.

216—221. Velykų papročiai. Smaliniai ir cukriniai margučiai. Užrašyta 1955 m. Bi
riečių km. iš Petro Gūros, 61 m. a., kilusio iš Skapiškio vis.

222. Balandžio pirmoji. Įvykį Aukštupėnų kaime papasakojo 1955 m. Kupiškio m. 
Bukėnienė-Juodakytė, 70 m. a., kilusi iš Aukštupėnų. Apie tai, kad siunčia rukučių par
nešti, pasakojo 1948 m. Kupiškio m. Eugenija Geležinienė, 36 m. a., kilusi iš Cypiškio 
kaimo, Vabalninko vis.

223. Dainelė „Pilka gegutala" užrašyta 1945 m. Kairių km., Šimonių vis., iš Salomėjos 
Puteikienės, 80 m. a.

224. Daina „Už visus paukštelius geguta puikėsna" užrašyta 1948 m. Dvaromiškio km. 
iš Albinos Blažytės, 56 m. a.

226. Gegutės žiedas. „Liubčikas’ . Užrašyta 1954 m. Kupiškio m. iš Onos Virbienės, 
44 m. a., kilusios iš Kinderių km., Šimonių vis.

1

227. Joninių papročiai. Apie gydomosios jėgos įgijimą pasakojo 1903 m. Paketurių 
km. Anelė Juozevičienė, 72 m. a.

229. Dainelė „Švinto Jono kermašėly" užrašyta 1933 m. Margavonės vnk., Šimonių 
vis., iš Emilijos Žalkauskienės, 65 m. a.

230. Padavimas apie paparčio žiedą. Užrašyta 1952 m. Kupiškio m. iš Julijos Plu- 
kienės, 60 m. a. Jį pasakojo jai jos motina, kilusi iš Plundakų kaimo.

233—237. Dainelės užrašytos 1955 m. daugiausia iš Stefanijos Glemžaitės, 70 m. a., 
Kupiškio m. Daina „Kų mislijai, apvynėli4 išmokta 1912 m. Vėžonių km. iš Pulkausko.

238. Kūmų pietūs. Bobutės košė. Užrašyta 1935 m. Rakučių km. iš Domicėlės Šlape
lienės, 73 m. a.

239—240. Anekdotai užrašyti 1955 m. Kupiškio m. iš Stefanijos Glemžaitės, 70 m. a.
249. Giesmė „Aina dūšia raudodama" užrašyta 1955 m. Kuosenų km. iš Juzės Mika

lauskienės, 75 m. a.

250. Rauda „Numira motuta mono mieloji" užrašyta 1950 m. Smilgių km. iš Gaidi- 
mauskienės, 50 m. a.

256. Nedorėliai ir kaip juos išaiškinti. Kaip surasti vagį. Užrašyta 1940 m. Stičkalnio 
km. iš Petronėlės Samulienės, 85 m. a.

257—262. Pasisveikinimas. Svečiai. Kelionėje. Kad būtum laimingas ir turtingas. Man
dagumas ir padorumas. Apie akis, nosį, nagus, plaukus ir kitą smulkiąją tautosaką surinko 
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daugiausia autorės sesuo Stefanija Glemžaitė, 70 m. a., 1935—1948 m. Kupiškio ir Šimo
nių valsčiuose.

268. „O tai vyrai..." Užrašyta 1950 m. Kupiškio m. iš Onos Virbienės, 40 m. a., 
kilusios iš Kinderių km., Šimonių vis.

268. Inkliukai. Užrašyta 1946 m. Svydenių km. iš Onos Petronytės, 74 m. a.
269. Urundas. Užrašyta 1936 m. Kinderių km., Šimonių vis.
269. Vištos. Užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš Stefanijos Glemžaitės, 70 m. a.
269—270. Velnių gudrumas. Varlės. Suvas ir ba duonos. Durnius. Užrašyta 1938 m.

Kupiškio m. iš Onos Glemžienės, 80 m. a.
270—27Susikalbėjo. Ar tu, plikiau, pasitrauk. . . Užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš 

Stefanijos Glemžaitės, 70 m. a.

JAUNIMO RŪPESČIAI IR PASILINKSMINIMAI

277. Dainos „Treji mateliai ne viena diena' ir „Mono panytala, tu mani mylajai" 
užrašytos 1955 m. Kupiškio m. iš Stefanijos Glemžaitės, 70 m. a.

280. Sutartinė „Skumbinoj kunklaliai" užrašyta 1935 m. Kupiškio m. iš Onos Glem
žienės, 80 m. a.

281. Vamzdelis — lumzdelis. Užrašyta 1948 m. Bakšėnų km., Vabalninko vis., iš An
tano Vosyliaus, 78 m. a.

282—283. Skudučiai. Ragas. Užrašyta 1948 m. Kupiškio m. iš Jono Jakučio, 75 m. a.
284—287. Polka. Kadrilis. Užrašyta 1956 m. Didžiagrašių km. iš kaimo muzikanto 

Zigmanto Lukavlčiaus, 65 m. a.
290. „Man motuta užaugino" užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš Juzefas Zlotkuvienės, 

95 m. a., kilusios iš Akmenių kaimo.
291. Žaidimas „Įdabro, martala" buvo žaidžiamas 1898 m. Repeniškio kaime, Cypėnų 

vis. Užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš Stefanijos Glemžaitės, 70 m. a.
292. „Einam pamerginti" ir įvykis 1904 m. Daukučių kaime užrašyta 1955 m. iš Ste

fanijos Glemžaitės, 70 m. a.
292. Bernas maišėje. Užrašyta 1935 m. Rakučių km. iš D. Šlapelienės, 73 m. a.

293—296. „Kiškis" ir „lydys". Kaip privilioti patinkamą bernelį. Meilinimosi posa
kiai ir dainuškos. Užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš Stefanijos Glemžaitės, 70 m. a.

302. Daina „Atjojo bernelis par lygius laukelius" užrašyta 1935 m. Margavonės vnk. 
iš Emilijos Žalkauskienės, 65 m. a.

306. Daina „Nebašviečia mon saulala" užrašyta 1953 m. Kupiškio m. iš Juzefas Zlot* 
kuvienės, 95 m. a., kilusios iš Akmenių kaimo.

308. Mergavimo papročiai. Užrašė 1948 m. Paketurių kaime Albinas Kriauza, 50 m. a.
310. Uršulė. Užrašyta 1952 m. Kikonių km. iš Stukienės-Vileniškaitės, 52 m. a.
313. Karusės pasakojimas. Užrašyta 1952 m. Juodupėnų km., Šimonių vis., iš K. Du- 

bindrienės, 80 m. a.
314. Užkurys ir jo motina. Užrašyta 1956 m. Kupiškio m. iš Onos Samanienės, 72 m. a., 

kilusios iš Siaurių kaimo.
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315. Užkurinė Ona. Užrašyta 1952 m. Kupiškio m. iš Viktorijos Puronaitės, kilusios 
iš Vėžonių kaimo.

315. Užkurinė Verutė. Užrašyta 1948 m. Paketurių km. iš Veronikos Petrulienės, 
78 m. a.

316—317. Užkurys patėvis ir užkurinė Uršulė. Iš kaimo į miestelį. Užrašyta 1938 m. 
Kupiškio m. iš Onos Glemžienės, 80 m. a.

319* Grytelninko vedybos. Užrašyta 1956 m. Gyvakarų km. iš Onos Kukulienės, 
98 m. a.

VESTUVINIAI PAPROČIAI

326. Dainelė „Ein sesutė per kiemą" užrašyta 1939 m. Kikonių km. iš Uršulės Vile- 
niškienės, 78 m. a.

328. „Čia ne to." Užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš Stefanijos Glemžaitės, 70 m. a.

329. Dainelės „Sau pasidrųsinįs ir prisiartinįs" ir „Par miestelį aidama, runkelį mo
dama" užrašytos 1955 m. Kupiškio m. iš Stefanijos Glemžaitės, 70 m. a.

330. Daina „Augo bernelis sarbinti" užrašyta 1935 m. Margavonės vnk. iš Emilijos 
Zalkauskienės, 65 m. a.

333. Posmeliai „Sveikas gyvas, pamergy" ir „Sveikas gyvas, dievery" užrašyti 1956 m. 
Intapų km. iš Veronikos Alešiūnienės, 65 m. a.

337—338. Dainos „Įpuolei, sasuta, didelin vargėliri' ir „Oi, aš gavau bernelį" užra
šytos 1953 m. Akmenių km. iš Juzefos Zlotkuvienės, 95 m. a.

340. Daina „Aušt aušrala, tak saulala" užrašyta 1938 m. iš Onos Glemžienės, 80 m. a. 
Ji buvo dainuojama josios vaikystėje.

341. Daina „Už stolo sėdėjau" užrašyta 1936 m. Pajuodžbalių vnk., Šimonių vis., iš 
Elzės Razavienės, 30 m. a. Ji išmokusi ją iš savo močiutės.

342. \„Ačiū tau, piršlali" užrašyta 1956 m. Intapų km. iš Veronikos Alešiūnienės, 
65 m. a.

342. Daina „Sasut jaunoji, sasut baltoji" užrašyta 1933 m. Šimonių m. iš Mutrimie- 
nės, 70 m. a.

347. „Šių nedėlių par nedėlių" užrašyta 1956 m. Intapų km. iš Veronikos Alešiūnie
nės, 65 m. a.

348. Dainelė „Aikit tolyn, plikakokčiai, apa pa" užrašyta 1956 m. Skapiškio m. iš 
Bičkienės-Slapelytės, 68 m. a.

349. „Jei jūs sodo nedarasta" užrašyta 1956 m. Biriečių km. iš Jugulienės-Dovydai- 
tės, 60 m. a.

355. „Am kėlnios.. ." Užrašyta 1938 m. Kupiškio m. iš Onos Glemžienės, 80 m. a.

356. „Dabar ir tu šlapia." Užrašyta 1955 m. Biriečių km. iš Petro Gūros, 61 m. a., 
kilusio iš Biliūnų km., Skapiškio vis.

356. Velnias. Užrašyta 1938 m. Kupiškio m. iš Onos Glemžienės, 80 m. a.
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GAMTOS REIŠKINIAI

361. Dainelė „Ko gi suvažiovo šitie sveteliai" užrašyta 1940 m. Stičkalnio km. iš 
.Petronėlės Samulienės, 85 m. a.

362. Susitiko ugnelės ant vartų. Užrašyta 1946 m. Slavinčiškio km. iš Pastamokie- 
nės, 71 m. a.

365. Perkūnas. Užrašyta 1954 m. Biriečių km. iš Petro Dovydo, 66 m. a.
366. Vanduo. Užrašyta 1903 m. Paketurių km. iš Anelės Juozevičienės, 76 m. a.
366. Laumės juosta. Užrašyta 1936 m. Keršuliškio km. iš Stukienės, 80 m. a.
366. Mėnulis ir sapnai. Užrašyta 1942 m. Papilių km. iš P. Jurėnienės, 78 m. a.
367. Saulė. Užrašyta 1951 m. Puponių km. iš M. Valavičienės-Paškevičiūtės, 65 m. a.
368. Rojuje. Užrašyta 1938 m. iš Onos Glemžienės, 80 m. a.
369. Kaip atpažinti velnią. Gaidys gaudo velnią. Užrašyta 1946 m. Kinderių km., 

Šimonių vis., iš Onos Bekevičienės, 68 m. a.
369. Aitvaras. Užrašyta 1948 m. Kupiškio m. iš Julės Slapelytės, 45 m. a., kilusios iš 

Rakučių km.
370. Aitvarą pirkdavo Rygoj. Užrašyta 1902 m. Svydenių km. iš Domininko Jakšio, 

43 m. a.
3701. Aitvarą galima prisivilioti. Užrašyta 1904 m. Svydenių km. iš Kazimiero Kara

zijos, 48 m. a.
372. 1900 m. Plundakų Jurėnas turėjo aitvarą. Užrašyta 1947 m. Skuodinių km. iš 

Jono Apšegos, 60 m. a.
373. „Kas mono pagrabi pašoks. . Užrašyta 1946 m. Kinderių km., Šimonių vis., 

iš Onos Bekevičienės, 68 m. a.
373. „Kaip aš aukštai..." Užrašyta 1938 m. Kupiškio m. iš Onos Glemžienės, 80 m. a.
373. „Katro runka užkasė. .Pasakojo 1902 m. Svydenių km. Domininkas Jakšys, 

43 m. a.
374. „Devyni galvas padės...” Pasakojo 1902 m. Virbališkio km. Laurynas Katelė, 

40 m. a.
374. Pinigai dega. Užrašyta 1947 m. Kupiškio m. iš Jono Kamarausko, 84 m. a.

375. Kartą devynerių metų Onytė... Užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš Onos Jerma- 
lavičiūtės, 52 m. a., kilusios iš Intapų kaimo.

376. Paketurių kaimo Simanavičių Juozas prisapnavo... Kartą vienam žmogui sapne 
balsas sako... Užrašyta 1938 m. Kupiškio m. iš Onos Glemžienės, 80 m. a.

377. Raganos ir raganiai. Užrašyta 1946 m. Kinderių km., Šimonių vis., iš Onos Be
kevičienės, 68 m. a.

378. Kad visas paslaptis žinotum. Užrašyta 1938 m. Dvaromiškio km. iš Jurkštienės, 
80 m. a.

378. Kas nori tapti ragana ar raganium. Užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš Onos Jer- 
malavičiūtės, 52 m. a.

379. Kaip apsiginti nuo pakerėjimu. Surinko 1935—1946 m. Stefanija Glemžaitė Ku
piškio ir Šimonių valsčiuose
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380. Raganos nukirpdavo avis. Užrašyta 1946 m. Naivių km. iš Julijos Mašauskie- 
nės, 45 m. a.

380. Raganius Rokas. Užrašyta 1938 m. Dvaromiškio km. iš Jurkštienės, 80 m. a.
381. Ragana Gervašoičia. Užrašyta 1934 m. Drulėnų km. iš Serapino, 60 m. a.
381—382. Kaip atpažindavo raganas. Vizgiūnų kaimo pribuišė. Užrašyta 1955 m. 

Kupiškio m. iš Onos Jermalavičiūtės, 52 m. a.
383. Raganių kaimai. Užrašyta 1946 m. Kinderių km., Šimonių vis., iš Onos Bekevi- 

čienės, 68 m. a.
385. Trys mergos ant avilių joja. Užrašyta 1938 m. Dvaromiškio km. iš Jurkštie

nės, 80 m. a.
385. Petrylos kiemo vaiduokliai. Užrašyta 1946 m. Slavinčiškio km. iš E. Jonuškienės, 

57 m. a., ir mokytojo Liongino Speičio, 46 m. a.
386. Pečlieknis. Užrašyta 1955 m. Kupiškio m. iš Broniaus Inčiūros, 62 m. a., kilusio 

iš Smilgių km.

KAIMO MEDICINA

391—426. Kaimo medicina. Surinko 1935—1946 m. Stefanija Glemžaitė, akušerė, 
70 m. a., Kupiškio ir Šimonių valsčiuose.

VAIKŲ KAMPELIS

430. Kiškio pyragėlis. Užrašyta 1956 m. Varoniškių km. iš Morkūnienės, 71 m. a.
431. Vaikai ir gyvūnija. Užrašyta 1954 m. Kupiškio m. iš Vlado Paliulio, 37 m. a., 

kilusio iš Drulėnų km.
432—433. Lietui lyjant. Vaivorykštė. Užrašyta 1956 m. Biriečių km. iš Gurienės-Do- 

vydaitės, 50 m. a.
434—450. Piemenėlių žaidimai. Šie žaidimai prieš penkiasdešimt metų buvo žaidžiami 

visoje Kupiškio apylinkėje, teko ir autorei juos žaisti. Kai kurie iš jų tebežaidžiami 
ir dabar.

450. Lauma (ratelis). Užrašyta 1956 m. Gyvakarų km. iš Lauciuvienės-Juozevičiutės, 
kilusios iš Paketurių kaimo, 78 m. a.

451. Laumė ragana. Užrašyta 1956 m. Biriečių km. iš Gurienės-Dovydaitės, 50 m. a. 
Pasaką ji išmokusi iš savo močiutės.

452. Ožkytė ir vilkas. Šią pasaką 1903 m. pasakojo Paketurių km. Anelė Juozevi- 
čienė, 74 m. a.
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Margučių dažymas - -- -- -................................- - - - - 220
Smaliniai ir cukriniai margučiai -.........................------221

Balandžio pirmoji - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 222
Gegutė - -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- 223
Joninių papročiai ---------------- - - 227

Joninių išvakarės — jaunimo šventė ----------- 228
Padavimas apie paparčio žiedą - -- -- -- -- -- -- 230

Kermošius ir atlaidai - -- -- -- -- -- -- -- -- - 231
Alutis - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 233
Kūmų pietūs - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 238

Kalenda - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 239
Vardadienis ---------------------- 240
Girtavimas ir girtuokliai - -- -- -- -- -- -- -- -- 242
Ubagas...................................  _ _ - - 245
Ligoniai ir laidojimo papročiai..................................................---- - 246

Ligonių lankymas - -- -- -- -- -- -- -- -- - 246
Ligonio marinimas - -- -- -- --.......................... - - - 247
Šermenys - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 248
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Raudos --------------------- 250
Laidojimo prietarai ----------------- - 251
Senatvė ir mirtis (posakiai) - -- -- -- -- -- -- - 253
Duobkasiai. Kapinės - -- -- -- -- -- -- -- -- 254
Juokai - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 255

Nedorėliai ir kaip juos išaiškinti - -- -- -- -- -- -- - 256
Pasisveikinimas - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 257
Svečiai - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 257
Kelionėje - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 259
Kad būtum laimingas ir turtingas - - - -- - - -- -- -- - 260
Mandagumas ir padorumas - -- -- -- -- -- -- -- - 261
Apie akis, nosį, nagus, plaukus --- ---- ------- - 262
Apie miegą - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 264
Su valgiu susiję prietarai, patarlės, priežodžiai --------- 264
Įvairūs priežodžiai, patarlės, mįslės - -- -- -- -- -- -- 266
Anekdotai - -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - 268

JAUNIMO RŪPESČIAI IR PASILINKSMINIMAI

Jaunimo bendravimas - -- -- -- -- -- -- -- -- - 275
Šeštadienio vakaras - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 276
Sekmadienio popietis - -- -- -- -- -- -- -- -- - 276
Šienapiūtės džiaugsmai - -- -- -- -- -- -- -- -- 279
Daina ------------------------ 279
Senieji muzikos instrumentai - -- -- -- -- -- -- -- 281

Vamzdelis — lumzdelis - -- -- -- -- -- -- -- - 281
Skudučiai - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 282
Ragas - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 283
Kitokį muzikos instrumentai - -- -- -- -- -- -- - 284

Šokiai - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 284
Polka - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 284
Kadrilis --------------------- 287

Kaimo vakaruškose - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 287
Žaidimai troboje.............................................-------- - 290

(Žiedo dalinimas. Rekrutai. Įdabro, martala.) ------- 290
Klėtis ir mergaujanti mergina - -- -- -- -- -- -- -- 291
Kaip privilioti patinkamą bernelį -------------- 294
Sapnai pasako, kuris myli - -- -- -- -- -- -- -- - 295
Meilinimosi posakiai ir dainuškos - -- -- -- -- - - -- - 296
Rūtų vainikas ir paklydusi mergina - -- -- -- -- -- -- 301
Mergavimo papročiai - -- -- -- -- -- -- -- -- - 308
Susipažinimas ir vedybos ----------------- 310
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Užkurinė Ir užkurys - -- -- -- -- -- -- -- -- - 314
Iš kaimo | miestelį - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 317
Grytelninko vedybos - -- -- -- -- -- -- -- -- - 319

• VESTUVINIAI PAPROČIAI

Piršlybos - -- -- -- -- -........................................................ - 323
Piršlius priima - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 324
Piršliams atsako - -- -- -..................... _______ 325
Senovinė piršlybų daina - -- -- -- -- -- -- -- - 326
Prietarai piršlių laukiant - -- -- -- -- -- -- -- 326
Piršlius apgauna - -- -- -- -- -- -- -- -- - 327

Žiedai ----------------------- 328

Senovinės kupiškėnų vestuvės - -- -- -- -- -- -- -- 330
Mergvakaris - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 330
Vestuvių sekmadienis - -- -- -- -- -- -- -- - 332
Jaunieji rengiasi į vyro šalį - --.........................______ 338
Vedžiai ir kraičvežiai - -- -- -- -- -- -- -- - 343

Jaunosios kraičiai 1902 metais - -- -- -- -- -- - 345
Vyro šaly - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 346
Pirmorytis - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 351

Povestuvinis laikotarpis ----------------- 353
Šeimos sugyvenimo vaizdeliai - -- -- -- -- -- -- -- 355

GAMTOS REIŠKINIAI

Ugnis ----------------------- 361
Perkūnija - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 364
Vanduo ----------------------- 366
Dangaus kūnai -------------------- 366
Pasakojimai 357

(Gurvolis. Rojuje. Kaip atpažinti velnią. Gaidys gaudo velnią.)
Aitvaras ..............................________________ 359
Užkeikti pinigai - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 373

Pinigai dega - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 374
Raganos ir raganiai - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 377

Kaip apsiginti nuo pakerėjimu ------------- - 379
Kaip atpažindavo raganas - - -.....................------ - 381
Raganių kaimai ------------------ 38З

Vaiduokliai - -- -- -- -- -- -- --.........................  385
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KAIMO MEDICINA

Kaimo medicina - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 39Г
Šeimoje laukiama kūdikio - -- -- -- -- -- -- -- -- 392
Nėščia moteris.................................................................................................... 394

Persileidimas ir gydymas --------------- 400
Dienugala -------------------- 400
Pasiruošimas gimdymui ---------------- 401
„Bobutė”..................................................___________ 402
Gimdymo prietarai.........................____________ 403

Pasakojimai apie vaikų atsiradimą - -- -- -- -- -- -- - 404
Naujagimis..................................................____________ 405
Apgė.os................................................................................................................... 406
Pirmosios dienos -..........................------------ - 407
Kūdikio priežiūra ir auginimas - -- -- -- -- -- -- -- 408
Kūdikio mirtis ----..............................___________ 409
Grožis Ir švara - -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 410

Plaukų ir galvos priežiūra - -- -- -- -- -- -- -- 410
Dantų priežiūra - -- -- -- -- -- -- -- -- --411
Parazitai -------------------- 412

Įvairios Ilgos - --..............................____________ 412
„Nužiūrėjimas” ----------------- - 412
Priemėtis - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 413
Nuomaras ...................................------------ - 417
Gumbas . ..................................................--------- - 413
Trūkis.............................................................................................................. 419
Votys . .......................................................__________ 419
Navikas ir narikaulis - -- -- -- -- -- -- -- -- 421
Drugys paslaptingasis — irmada - -- -- -- -- -- -- 422
Intapai. Apgamai.____________ 423
Karpos . .   ____________ 423
Rėmuo - -- --.........................    424
Gyvačių įkirtimas....................................___________ 424

VAIKŲ KAMPELIS

Ciūčiavlmai ir klksnojimai - -- -- -- -.........................- - - 429'
Kiškio pyragėlis........................................----------- - 430
Vaikai ir gyvūnija - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 431
Įvairenybės ........................................._ _ _ ..................................  _ _ 432:

(Lietui lyjant. Vaivorykštė. Greita kalba. Pasaka be galo. Posakiai.)
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Piemenėlių žaidimai - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 434 
(Ūkas. Medžio pavėsis. Palapinės. Grandinėlės. Karoliai. Gėlių vai
nikai. Puošnūs rūbai. Skėtis. Drožinėjimai. Vandens malūnai. Vana
gas ir vištos. Medžioklė. Lapė. Kiškiai. Karkvabaliai. Mėšlavabaliai. 
Žaidimai su moliu. Ropę sėja. „Aguonos”. Kiaulės varinėjimas. Žai
dimas akmenėliais. Starkaus kojos. Ropę rauna. Švikštas. Slapukas, 
baidyklė akmenėliams svaidyti. Lankas ir strėlės. Šokynės. „Blusala”. 
„Glabiuos” — imtynės. Trauktynės (imtynės). Veltynės čigoniškai.
„Ožio šoka”. Kūlio virtimas.)

Burtažodžiai -----------...................................  443
Žaidimai su dialogais ir dainomis - -- -- -- -- -- -- - 445

(Pečių prašo kūmuos. Karštas akmuo. Žąsis ir lapė (vilkas). Avelės
ir piemuo. Katinas ir pelė. Katė ir pelė. Pelės ir katė. Žvirbliai šoka.)

Šokiai.................................................................................................... - _ - 449
(„Čigonėlis”. „Lakštingėla”. Grandinėlė. Lauma (ratelis)

Pasakos -----..................................................  451
Laumė ragana - -- -- -- -- -- -- -- -- -- 451
Ožkytė ir vilkas - -- -- -- -- -- -- -- -- - 452

Paaiškinimai 455
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