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KRAŠTOVAIZDY ĮRĖŽTA TAUTOS ATMINTIS

Padavimai kartu su etiologinėmis ir mitologinėmis sak
mėmis, atsiminimais bei pasakojimais yra savita tauto
sakos rūšis, kurią kitos tautos vadina vienu vardu — sak
mėmis (vok. die Sage, angį, legendś), skirtingiems žanrams 
nurodyti pridėdamos tik pažyminį: istorinės, etiologinės ar 
mitologinės. Visi šie kūriniai tautos gyvenime turėjo reikš
mingą paskirtį — perteikti jos nariams svarbiausias filo
sofijos, istorijos, mitologijos žinias, ugdyti pagarbą juos 
supančiai aplinkai ir praeičiai, išmokyti, kaip elgtis ne
tikėtai susidūrus su anuo, mitiniu ir mirusiųjų, pasauliu. 
Sakmių bei padavimų formavimosi ir intensyvaus gyva
vimo laikotarpiu tikėta juose vaizduojamų įvykių tikru
mu. Todėl pasakojant daugiau dėmesio kreipta į tų įvykių 
perteikimo tikslumą, patikimumą, o ne į meniškumą. Ne
paisant to, kai kurie iš šių kūrinių yra itin įtaigūs ir 
meniškai tobuli.

Padavimų problematika, poetika bei struktūra ypač ar
timos etiologinėms sakmėms. Padavimuose irgi vaizduoja
mas dabartinio pasaulio formavimasis, kūrimas, bet tiek 
geografiškai, tiek istoriškai, tiek pagaliau dvasiškai tasai 
pasaulis daug artimesnis, konkretesnis. Etiologinėse sak
mėse yra vaizduojamas viso kosmoso — šviesos ir tam
sos, saulės ir žvaigždynų, žemės su lygiu ir banguotu 
paviršiumi, su sunkiai aprėpiama augalų ir gyvūnų įvairove, 
taip pat žmogaus su visais fiziniais ir dvasiniais ypatu
mais — sukūrimas, o padavimuose apsiribojama mažesne 
šio pasaulio dalimi — gimtuoju mūsų kraštu Lietuva, jos 
paviršiaus susiformavimu: kalnų, piliakalnių, akmenų, upių 
ir ežerų atsiradimu, miestų, pilių bei bažnyčių statyba, 
kelių ir kūlgrindų tiesimu, taip pat šiame išskirtame 
pasaulio kampelyje apsigyvenusių žmonių likimu — jų 
santykiais su senaisiais protėviais milžinais, su artimes
niais ir tolimesniais kaimynais: kryžiuočiais, švedais, rusais, 
prancūzais, įsimintinais bendruomenės tarpusavio santykiais, 
palikusiais neišdildomų pėdsakų kraštovaizdyje ir žmonių 
širdyse. Etiologinėse sakmėse sprendžiamos bendrosios 
žmonių problemos: kaip atsirado pasaulis ir žmogus, kaip 
susiformavo žemės, žmonių, augalų ir gyvūnų būdingosios
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ypatybės, kaip viskas buvo pavadinta bendriniais vardais, 
o padavimuose — tautinės: kaip susiformavo mūsų genčių 
gyvenamos teritorijos kraštovaizdis, kas pastatė šioje teri
torijoje dunksančius miestus, pilis ir bažnyčias, koks buvo 
šioje teritorijoje gyvenančių žmonių likimas, kaip viskas 
— kalnai ir ežerai, miestai ir sodžiai — buvo pavadinti 
tikriniais vardais. Etiologinėse sakmėse atsiskleidžia ben
drasis mūsų tautos pažinimas, bendroji pasaulio istorija ir 
filosofija, o padavimuose vyrauja specifinis pažinimas bei 
patyrimas, mūsų tautos istorija ir savivoka. Etiologinės 
sakmės padėjo mūsų protėviams suvokti pasaulį, jį įvaldyti 
ir įsitvirtinti jame, o padavimai — suvokti tautinį bendrumą, 
suasmeninti, sulietuvinti savo gyvenamą teritoriją, įsitvirtinti 
joje ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Antra vertus, pa
davimuose atsispindi ir tikri šioje teritorijoje buvę istori
niai įvykiai. Nors padavimai egzistavo žmonių atmintyje, 
bylojo jų lūpomis, nors daugumas juose piešiamų vaizdų 
irgi gyvavo tik žmonių sąmonėje, tačiau nuolat visų ir 
visur pasakojami, žinomi ir laikomi šventa tiesa, jie taip 
suaugo su tais objektais — kalnais, piliakalniais, ežerais,— 
apie kuriuos yra pasakojama, kad tapo tarsi tikra, fizine 
jų realybe. Todėl padavimus galėtume pavadinti žmonių 
sąmonėje ir kraštovaizdyje įrėžta tautos atmintimi, tautos 
istorija. Ši istorija siekia gan senus laikus, tačiau gerokai 
naujesnius negu etiologinėse sakmėse. Etiologinėse sak
mėse, kaip žinome, vaizduojama pati pradžių pradžia, 
pats pirmasis visatos ir šios Žemės su visa augmenijos ir 
gyvūnijos gausa kūrimas, o padavimuose atsispindi laiko
tarpis, kai visas pasaulis jau sukurtas ir apgyventas, visa 
gyvuoja pagal Aukščiausios būties įvestą tvarką ir lemtą 
likimą, o šiame konkrečiame žemės lopinėlyje — Lietu
voje, kur vyksta visų padavimų veiksmas, jau įsikūrę 
lietuviai, kurie gyvena visiems mums įprastą gyvenimą: 
myli, gimdo ir augina vaikus, aria bei sėja laukus, šienauja, 
medžioja, stato pilis, miestus ir bažnyčias, kovoja su 
svetimšaliais, gerbia savo protėvius, dažniausiai garbina 
krikščioniškąjį Dievą, laikosi krikščioniškos gyvensenos ir 
moralės normų. Tik padavimuose apie milžinus veikia ne
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paprasti žmonės — lietuviai, o milžinai, su kuriais sie
jamas vieno kito kalno, piliakalnio, pilies ar bažnyčios 
atsiradimas, tačiau ir jie neretai suvokiami kaip mūsų, 
lietuvių, labai tolimi, keisti ir sunkiai suprantami protė
viai. Laikas šiuose padavimuose, kaip ir etiologinėse sak
mėse, dar suvokiamas mitiškai — kaip pradžių pradžia, o 
tiksliau: šiuose padavimuose atsispindi perėjimas iš miti
nio laiko suvokimo į istorinį. O kituose padavimuose 
laikas jau suvokiamas istoriškai: kalbama apie įvykius, 
kuriuos atsimena dabartiniai žmonės, nors geologiniu 
požiūriu kartais tai esti labai seni laikai — kai Lietuvoje 
dar nebuvo daugelio dabartinių kalnų, ežerų, upių, ak
menų. Tiesa, padavimuose kalbama ir apie išties nesenus 
laikus — kovas su prancūzais, rusais, švedais ar kitais 
svetimtaučiais.

Daug konkretesni, gyvenimiškesni, mums artimesni ir 
padavimų veikėjai. Etiologinių sakmių dėmesio centre yra 
mitinių personažų — Dievo ir velnio veikla, o žmogus 
dažnai įsivaizduojamas kaip pasyvus objektas, kuris kuria
mas, arba kaip adresatas, kuriam skirta kūrėjų kūryba. 
Padavimuose žmogus kartais tampa svarbiausiu veikėju, 
nors, savaime aišku, priklausomu nuo aukštesnių lemties 
galių. Ir šiuo požiūriu padavimai esti tarsi pereinamoji 
grandis tarp tų kūrinių, kurių svarbiausieji veikėjai yra 
dievai, pusdieviai ar sudievinti žmonės (mitų, etiologinių 
sakmių), ir tų, kurių herojai — paprasti žmonės (pasa
kojimų, atsiminimų). Padavimuose apie mūsų kraštovaizdžio 
susiformavimą — apie kalnų, ežerų, akmenų atsiradimą — 
svarbiausias vaidmuo dažniausiai dar tenka mitiniams 
personažams: milžinams, velniams, laumėms ir raganoms. 
O padavimuose apie istorinius įvykius — karus, sukili
mus, gyvenviečių įkūrimą, vardų suteikimą — iškeliami 
paprasti žmonės, savi ir svetimšaliai, kurie padavimuose 
gerokai sumitologinti: kaip ir milžinai, jie supila pilia
kalnius, neturi žmogiškų jausmų — yra labai žiaurūs bei 
klastingi. Tai svetimos, neįvaldytos ir nesuprantamos er
dvės atstovai. Todėl ir jų poelgiai kitokie negu saviškių. 
Kaip veikiantys personažai padavimuose iškyla ir patys
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gamtos objektai — ežerai, upės, piliakalniai, akmenys bei 
žmogaus rankomis sukurti kūriniai — miestai, bažnyčios, 
varpai arba kitokį pavidalą įgavę jų antrininkai, sargai.

Dauguma padavimų sukurta vadovaujantis mitine pa
saulėžiūra ir pasaulėjauta. Gamtos ir žmogaus rankomis 
padaryti objektai šiuose kūriniuose yra sugyvinti, su
dvasinti. Ežerai keliauja iš vienos vietos į kitą, turi savo 
antrininkus, sargus (kurie pasirodo ponaičio, paršo, jaučio 
ar kitokiu pavidalu), reikalauja aukų, ilgisi atskirti vienas 
nuo kito, užanka, jei žmonės užmiršta jų vardus, ir at
siveria juos įminus. Seserys upės kartu leidžiasi į ilgas 
keliones, pavargusios eina naktigulto, išsiskyrusios vejasi 
viena kitą. Akmenys gyvena šeimomis, keliasi per upes 
ir ežerus, vyras liūdi nuskendus žmonai ir vaikams. Pilia
kalniai neleidžia, kad juos kastų, artų, draskytų, ežerai — 
kad juos matuotų, išleistų. Prasmegę miestai, pilys bei 
bažnyčios laukia savo išvadavimo. Dūsauja nuskendę 
varpai, sekmadieniais girdėdami savo brolių balsus bažnyčių 
varpinėse.

Kasdienį žmonių gyvenimą padavimuose neretai sukrečia 
nepaprasti, mitine logika paremti atsitikimai. Ypač stipriai 
jaučiama prakeikimo, magiško žodžio ir veiksmo galia, 
bausmė už blogus darbus. Tėvai prakeikia vaikus, kam 
šie be jų sutikimo susituokia — ir jie pavirsta akmeni
mis, vyresnė sesuo prakeikia jaunesniąją, kam ši anksčiau 
išteka, o jaunamartė prakeikia save, kam varo už nemyli
mo,— ir taip pat pavirsta akmenimis. Akmenimis tampa 
besivaidijantys broliai, šykšti šeimininkė bei kiti nedorėliai. 
Ūmai, tik ištarus prakeiksmo žodžius ar sąmoningai 
prakeikus už nuodėmes, o kartais ir be prakeikimo, kaip 
atpildas už nusikaltimus prasmenga miestai, dvarai, 
bažnyčios ar karčemos. Mitiškai suvokiamas ir nugrimz
dusių žmonių gyvenimas, o susitikimas su jais — tai 
susitikimas su ano, požeminio, mitinio pasaulio atstovais, 
panašus į žmonių bendravimą su mitinėmis būtybėmis 
(laumėmis, kaukais, aitvarais), vaizduojamą mitologinėse 
sakmėse. Magiška žodžio ir veiksmo galia ypač jaučiama 
padavimuose apie keliaujančius ežerus. Tyčia ar netyčia
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ištarus reikiamą žodį, nukrinta padangėmis skrendantis 
ežeras; jį galima išvesti pakasus šalimais kiaulės ar jaučio 
galvą, tris kartus apibėgus aplink jį, kol saulė dangumi 
nueis tris pėdas, arba įpylus gyvsidabrio.

Gerokai išblėsęs mitiškumas padavimų apie piliakalnių 
supylimą, ant tų piliakalnių ir kitose Lietuvos vietose 
vykusias kovas su svetimšaliais, apie senkelių, kūlgrindų 
tiesimą, svetimšalių traukimąsi iš mūsų krašto, jų paliktus 
prisiplėštus lobius, apie gyvenviečių įsikūrimą bei jų 
pavadinimų kilmę. Šiuose padavimuose kalbama apie tik
rai mūsų krašte buvusius ar galėjusius būti įvykius. Čia 
mitiškumą pakeičia nepaprastumas. Juk iš tiesų Lietuvoje 
dunksančius piliakalnius, kaip byloja padavimai, supylė ar 
galėjo supilti (tiksliau — paaukštinti, įtvirtinti) lietuvių ar 
svetimšalių (švedų, totorių, prancūzų) kareiviai, sukilėliai, 
baudžiauninkai; juk iš tiesų po vienu kitu piliakalniu 
buvo įrengti požemiai, ant šių piliakalnių bei kitose vieto
se vyko mūšiai su svetimšaliais, tų mūšių vietose palaido
ta daug savų ir svetimų kareivių; iš tiesų besitraukdami 
svetimšaliai Lietuvoje paliko daug paslėptų lobių, kurios 
ne kurios gyvenvietės pavadintos jų įkūrėjų ir pirmųjų 
gyventojų vardais, o vietos vardą lėmė gamtos ypatumai, 
ten apsigyvenusių žmonių darbai bei papročiai, įsimintini 
atsitikimai ir t.t. Tačiau neįtikėtina, kad piliakalnius lietu
viai ar svetimšaliai būtų supylę kepurėmis, skreitais ar 
rieškučiomis, kad svetimšaliai būtų pjaustę moterims krū
tis, suolais traiškę vaikus, kad nuo įsimintinų posakių 
(“Kur šienas?” “Čia kiškim!” “Ai, nykštį!”) būtų kilę 
Kuršėnų, Čekiškės, Anykščių miestų pavadinimai. Šie ir 
kiti panašūs keisti dalykai veikiau priklauso ne istorišku
mo, o mitiškumui artimo nepaprastumo sferai. Tiesa, ir 
tarp šių padavimų esti ištisai mitine pasaulėjauta pagrįstų 
kūrinių. Juose vaizduojama, kaip Dievas už žiaurumą 
nubaudžia svetimšalius, kaip vietos pavadinimą nulemia 
mitinių būtybių (laumių, velnių) pasirodymas. O padavi
mai apie piliakalniuose esančius turtus bei jų sargus, apie 
miegančią kariuomenę, apie tų miestų, bažnyčių, varpų 
prasmegimą ir vadavimą visiškai priklauso mitinei sferai.



15

KRAŠTOVAIZDY ĮRĖŽTA TAUTOS ATMINTIS

Šie kūriniai artimi mitologinėms sakmėms. Mitologinėms 
sakmėms padavimai artimi ir kitu požiūriu: mitologinės 
sakmės kartais susijusios su tais pačiais objektais kaip ir 
padavimai. Tikima, kad tose vietose, kur yra prasmegę 
miestai ar bažnyčios, kur ilsisi palaidoti žuvę kariai, miega 
užburta kariuomenė, mėgsta pasirodyti ne tik patys pra
smegusieji, užburtieji, palaidotieji, bet ir šiaip paprasti 
vaiduokliai, velniai. Tiesą sakant, kartais yra sunku nu
spręsti, ar pasakojami kūriniai priklauso vienam ar kitam 
žanrui.

Pagal mitiškumą padavimai irgi esti tarsi pereinamoji 
grandis tarp grynai mitine tiesa paremtų kūrinių (mitų, 
etiologinių bei mitologinių sakmių) ir kūrinių, kurių pa
matas — tikri atsitikimai (atsiminimų, pasakojimų).

Padavimų meninės išraiškos formos paprastumą ir ne- 
vienalytiškumą lėmė labiau informacinė, o ne estetinė jų, 
kaip ir kitų šios rūšies kūrinių, paskirtis, taip pat ryšys 
su įvairiais liaudies tikėjimais, pagaliau jų polinkis, viena, 
į etiologines, antra, į mitologines sakmes, trečia, į buiti
nius pasakojimus bei atsiminimus. Šalia siužetinių, labiau 
išplėtotų padavimų, sukurtų pagal griežtokus modelius, 
apstu trumpučių, visai be siužeto kūrinėlių. Juose tik 
konstatuojama, kad seniau gyvenę milžinai, kad jie buvę 
labai dideli, kad toks ir toks ežeras atskridęs dangum, 
atėjęs paskui jautį, kad akmenyje esanti įspausta velnio 
pėda, kad tokį ir tokį piliakalnį supylę lietuviai, švedai ar 
prancūzai, kad čia esą palaidoti jų kariai ir pan. Konstatuo
jamojo pobūdžio teiginiai dažniausiai pasakomi ne po 
vieną, o ištisomis virtinėmis. Paklaustas apie milžinus, 
kokį piliakalnį ar ežerą, pateikėjas iš eilės pasako viską, 
ką apie juos žino. Kartais visas padavimas esti nesiužetinių 
teiginių virtinė, o kartais nesiužetiniai kūrinėliai susipina 
su siužetiniais. Nesiužetinių teiginių apie milžinus, mūsų 
kraštovaizdžio objektus ir istorinius įvykius būdavo 
užrašoma visais laikais, tačiau jų ypač pagausėjo pastarai
siais dešimtmečiais, vis labiau užmirštant padavimus bei 
apskritai tautosaką. Šie teiginiai kitų šalių mokslininkų 
yra vadinami kronikinėmis žiniomis arba kronikatais.
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Nesudėtingi, trumpi, palyginti su kitais pasakojamosios 
tautosakos kūriniais, ypač pasakomis, esti ir siužetiniai 
padavimai. Jų siužetą paprastai sudaro tik keli veiksmai 
arba funkcijos.

Padavimų, kaip ir etiologinių bei mitologinių sakmių, 
funkcijų kiekis gan ribotas.

Pati populiariausia padavimų, kaip ir etiologinių sak
mių, funkcija, būdinga daugiau kaip 3/4 visų padavimų, 
yra stoka-stokos likvidavimas (SSL). Ši funkcija rodo, ko 
veikėjams reikia, ko jie nori, trokšta, ko jiems trūksta 
arba yra per daug (perteklius), ko nereikia ir kaip ban
doma tą trūkumą (arba perteklių) pašalinti. Su šia funkci
ja susiduriame daugelyje padavimų apie keliaujančius 
ežerus, piliakalnių supylimą, svetimšalių lobius, klastas, 
viename kitame padavime apie milžinus ir kitur. Stoką 
jaučia tiek mitiniai personažai (milžinai, velniai, ežerai), 
tiek paprasti žmonės. Milžinui reikia tilto per marias, kad 
galėtų nueiti pas savo brolį,— ir jis bando jį nutiesti; 
įkritus kirviui į vandenį, reikia kito kirvio — jį atsviedžia 
milžino brolis. Velniui trūksta merginos už pačią — ir jis 
bando ją gauti. Velnias nenori pastatytos bažnyčios — 
kėsinasi ją sugriauti. Atskridęs ežeras neturi vardo, todėl 
kriokia negalėdamas nusileisti — žmonės bando jį atspėti. 
Norint apsiginti nuo priešų, reikia piliakalnių, taigi lietu
viai, švedai ar prancūzai juos supila. Napoleonas neturi 
kur pietauti (stalo), tai kareiviai supila kalnelį. Piemenu
kas netenka kepurės, kas nors ją įmeta į urvą, tada jis 
leidžiasi į piliakalnį kepurės ieškoti. Nugrimzdusieji, 
užburtieji stokoja šio gyvenimo, dienos šviesos, todėl 
bandoma juos išvaduoti. Užmigusios kariuomenės arkliai 
stokoja pašaro, taigi žmogus į piliakalnį veža avižas ir t.t.

Ši padavimų, kaip ir etiologinių sakmių, funkcija dažnai 
“įrėmina” kūrinio siužetą, į ją įsiterpia visos kitos funkci
jos. Tačiau padavimuose ji nėra tokia ryški kaip etiologi
nėse sakmėse, kuriose toji funkcija išreiškia pačią kūrinio 
esmę, rodo, ko pasauliui trūko, ko jis stokojo iki pirma
pradžio Dievo (ir velnio) kūrybos akto ir kaip ta stoka 
buvo pašalinta. Padavimuose stoka dažniausiai yra ne
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konkreti, fizinė, ne tokia, be kurios objektui ir visam 
pasauliui sunku egzistuoti, o tik noras ką nors pasiekti, 
įsigyti, iš ko nors išsivaduoti.

Kita taip pat labai populiari funkcija, būdinga daugiau 
kaip trečdaliui visų padavimų, yra atsitiktinė priežastis- 
atsitiktinis veiksmas (AP-AV). Ši funkcija dažnai susijusi 
su etiologine pasekme (P), tarsi trečiuoju funkcijos nariu. 
Su šia funkcija susiduriame padavimuose apie milžinus, 
velnio išmėtytus akmenis, keliaujančius ežerus, miestų, 
bažnyčių, varpų nuskendimą, prasmegimą bei jų vadavi
mą ir kituose. Keliaujant prisisemia milžinui klumpės 
smėlio — milžinas jas iškrato — atsiranda kalnas; suplyš
ta milžino prijuostė — išbyra smėlis — iškyla kalva. 
Miršta milžino motina — milžinas verkia — išsilieja 
ežeras. Pratrūksta velnio nešamas maišas — išbyra ak
menys — atsiranda akmenų Nemuno slėnyje. Eina jautis 
į šalį — žmogus ištaria jo vardą — nukrinta ežeras. 
Bažnyčios varpus reikia vežti per ežerą — įlūžta ledas — 
nuskęsta varpas.

Kartais ši funkcija su įvadinėmis pastabomis ir pasek
me sudaro visą padavimo siužetą, o kartais susipina su 
kitomis funkcijomis.

Nors ši funkcija nėra tokia populiari kaip S-SL, tačiau 
ryškumu, klasišku tobulumu toli ją pralenkia. Tai, ko 
gero, svarbiausia lietuvių padavimų funkcija, geriausiai 
išreiškianti pirmykštę žanro esmę. Kituose tautosakos 
kūriniuose ji retesnė. Ši funkcija aptikta tik vienoje etio
loginėje sakmėje, kurioje vaizduojama, kaip, Dievui prau
siantis, nutykšta vienas vandens lašas ir iš jo atsiranda 
žmogus.

Beveik tokia pat populiari ir funkcija užduotis-užduoties 
vykdymas (U-UV), būdinga daugeliui padavimų apie velnio 
akmenis, keliaujančius ežerus, lobius, piliakalnių supylimą, 
nugrimzdusių miestų, bažnyčių bei varpų vadavimą, mie
gančią kariuomenę, vienam kitam padavimui apie milžinus, 
mokus. Ši funkcija visada įsiterpia į SSL: ko nors stoko
jant ar turint per daug, norint ką nors įsigyti ar ko nors 
atsikratyti, kam nors kitam ar sau pavedama užduotis,
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kurios tikslas — likviduoti stoką (arba perteklių). Užduotis 
išreiškiama prašymu, nurodymu, įsakymu, liepimu, pavedi
mu, nutarimu, pasižadėjimu ir pan.

Milžinas prašo draugo paskolinti kirvį — šis sviedžia 
jį per marias. Kad gautų žmogaus dukterį sau už pačią, 
velniui liepiama nutiesti tiltą — ir šis tiesia. Lietuviai, 
švedai, prancūzai, norėdami apsiginti nuo priešų, įsako 
kareiviams supilti piliakalnį — ir šie supila. Norint išva
duoti nuskendusius miestus, bažnyčias, varpus, prašoma 
laikyti mišias, duoti mergelei rožančių, škaplierius, pabu
čiuoti rupūžę — žmonės, nors ir nesėkmingai, mėgina 
prašymą patenkinti. Miegančios kariuomenės arkliams į 
piliakalnį prašoma atvežti avižų, pakaustyti arklius — ir 
žmogus tai daro.

U-UV ir AP-AV yra tarsi viena kitą šalinančios funkci
jos: vienuose padavimų modeliuose tarp S-SL įsiterpia U- 
UV, o kituose — AP-AV; jeigu įsiterpia abi šios funkci
jos, tai jos viena kitą tarsi stengiasi paneigti — jei stoka 
kone likviduojama su U-UV pagalba, tai AP-AV sutrukdo 
tai padaryti, o jei U-UV nepajėgia stokos įveikti, ją likvi
duoja AP-AV. Funkcija U-UV dažna etiologinėse sakmėse, 
stebuklinėse pasakose.

Draudimas-draudimo pažeidimas (D-D P) irgi priklauso 
prie populiariųjų padavimų funkcijų ir būdingos beveik 
trečdaliui visų padavimų. Ši funkcija kone visados susi
jusi su pasekme — bausme už draudimo pažeidimą, tarsi 
trečiuoju funkcijos nariu. Ši funkcija, kaip ir AP-AV, 
kartais sudaro visą padavimo siužetą, o kartais ji susipina 
su kitomis funkcijomis. Draudimas padavimuose supranta
mas dvejopai: kaip visiems žinomas prisakymas laikytis 
tam tikrų moralės normų (neminėti velnio vardo, ne- 
sikeikti, tuo labiau neprakeikti kitų, nebūti žiauriems, 
godiems, nesąžiningiems, aukoti aukas, neardyti piliakalnių, 
nematuoti, neišleisti ežerų, neskaidyti ypatingų akmenų) ir 
kaip konkretus draudimas ko nors nepadaryti (neužmiršti 
kokio daiktelio laikant mišias, neatsigręžti išeinant iš 
užburto kalno ir pan.). Pirmuoju atveju draudimas daž
niausiai yra numanomas, o kalbama tik apie jo pažeidimą
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ir iš to kilusias pasekmes, o antruoju — aiškiai nusakomas 
ir draudimas, ir jo pažeidimas. Pirmuoju atveju D-DP 
tarsi įgyja naujos funkcijos prakeikimas-prakeikimas išsi
pildo prasmę.

Mergina pamini velnio vardą — tuoj prisistato velnias 
ir prašo už jo tekėti. Žmogus nusikeikia, kad velnias 
nuvilktų akmenį nuo kelio — ir velnias jį nuvelka. Tėvas 
prakeikia vaikus, kam tuokiasi be jų sutikimo — ir vaikai 
pavirsta akmenimis. Baudžiauninkai prakeikia žiaurų poną — 
ir jo dvaras prasmenga žemėn. Plaukiant Mokui per 
vandenį, prisakoma nežiūrėti atgal — pažiūri — nuskęsta 
žmona ir vaikai. Žmogui išeinant iš kalno, prisakoma ne
atsigręžti — jis atsigrįžta — užsitrenkia kalno durys ir t.t.

D-DP — būdinga padavimų funkcija, nors dažnoka ir 
etiologinėse bei mitologinėse sakmėse, pasakose.

Daug retesnė funkcija — perspėjimas-reagavimas (Prs- 
R). Ji paprastai susijusi su D-DP'. draudimą pažeidę žmonės 
perspėjami. Nuo jų reagavimo priklauso pasekmės. Žmonės 
perspėjami, kad neskaidytų ypatingų akmenų, neišleistų 
ežerų, neatkastų nugrimzdusių dvarų, bažnyčių, neartų, ne
draskytų piliakalnių.

Dar retesnė funkcija — gudravitnas-apgaulė (G-А), ran
dama tik viename kitame padavime. Ji įsiterpia į funkciją 
SSL.

Norėdamas atsikratyti velniu, žmogus, įsilipęs į kubilą, 
sugieda gaidžio balsu — velniui iškrinta iš rankų akmuo, 
ir jis, nebaigęs statyti tilto, pranyksta. Norėdami išvilioti 
urvuose įsitvirtinusius švedus, lietuviai paleidžia meškų 
kailiais apraišiotą žirgą — švedai išlenda pažiūrėti, ir 
lietuviai juos nugali. Norėdami privilioti miškuose išsi- 
slapsčiusius lietuvius, svetimšaliai persirengia lietuviais ir 
vaikščiodami po jų sodybas šaukia, kad svetimšalių jau 
nebėra — lietuviai patikėję grįžta, ir svetimšaliai juos 
išžudo.

Tai beveik visos svarbesnės padavimų veikėjų funkci
jos, sudarančios padavimų siužetus. Net keturios iš jų (S- 
SL, U-U V, D-DP, G-А) tokios pačios kaip ir etiologinių 
sakmių. Reikėtų paminėti dar vieną padavimams būdingą
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situaciją, kuri nors ir nelaikytina funkcija, tačiau vaidina 
svarbų vaidmenį formuojantis siužetui. Tai susitikimas 
(akistata) su anuo — užburtuoju, nuskendusiuoju mitiniu 
— pasauliu. Tam tikru laiku žmonės, eidami pro pilia
kalnius, vietas, kuriose yra nuskendusių, užburtų miestų, 
dvarų, bažnyčių, kartais pamato iškylančius miestus, dvarus, 
jų gyventojus, apie bažnyčias einančias procesijas, girdi 
įvairius garsus (dalgių plakimą, gaidžių giedojimą, varpų 
skambėjimą). Tose vietose pasirodo velniai, numirėliai, 
vaiduokliai. Kartais ši akistata ir yra visas padavimo 
siužetas, o kartais po jos pasireiškia įprastinės padavimų 
funkcijos — žmogus vienaip ar kitaip bendrauja su su
tiktaisiais ano pasaulio gyventojais.

Akistata (A) ypač būdinga mitologinėms sakmėms. Gal
būt ją galima laikyti degradavusiu funkcijos D-DP reliktu. 
Galbūt seniau buvo draudžiama tam tikru metu lankytis 
tam tikrose vietose ir tikėta, kad, pažeidus šį draudimą, 
pasirodo ano pasaulio gyventojai.

Be siužeto veiksmą skatinančių veikėjų funkcijų, pa
davimuose esti ir kitokių struktūros elementų, kurie iš 
dalies taip pat lemia šių kūrinių savitumą. Jiems, kaip ir 
pasakoms, būdingos įžanginės ir baigiamosios pastabos, 
ypač dažnos padavimuose apie kalnų, piliakalnių, ežerų, 
ypatingų akmenų kilmę, miestų, pilių, bažnyčių, varpų 
nuskendimą, prasmegimą, prasmegusiųjų vadavimą, staty
bų aukas, miegančią kariuomenę.

Kartais įžanginės pastabos esti prieš padavime vaizduo
jamą įvykį. Jose nurodoma, kur piliakalnis, ežeras ar 
akmuo, apie kurį rengiamasi pasakoti, yra, kaip jis atrodo, 
kada įvykis, apie kurį bus pasakojama, įvyko, iš kur ir 
kokiomis aplinkybėmis pasakotojas apie jį sužinojo. Kar
tais įžanginėmis pastabomis jau pradedamas formuoti pats 
padavimo siužetas. Jose dažniausiai vaizduojama kasdienė 
mitinių būtybių (milžinų, velnių) arba žmonių veikla. 
Milžinai kur nors keliauja, ką nors veikia (kerta medžius, 
stato pilis), žmonės dirba savo kasdienius darbus (šienau
ja, gano gyvulius, skalbia), eina į bažnyčią, meldžiasi, 
tuokiasi.
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Baigiamosiose padavimų pastabose vaizduojami įvykiai 
siejami su dabartimi. Nurodoma, kad velnio nešti ir pa
mesti akmenys dar ir dabar teberiogso, ant jų tebesančios 
velnio įspaustos žymės arba kad tuos akmenis kas nors 
suskaldęs, žymės išblukusios. Ežeras, apie kurį pasakoja
ma, dar ir dabar tyvuliuojąs ar baigiąs užakti. Vietoj 
prasmegusio dvaro, bažnyčios dabar esanti lygi pieva, 
kalnas. Ant kadaise supiltų piliakalnių žmonės dar ir 
šiandien randą įvairių senoviškų daiktų, išarią žmonių 
kaulų ir t.t.

Įžanginės ir baigiamosios pastabos tarsi įrėmina padavi
mo siužetą, kurį sukuria visų veikėjų veiksmai arba funk
cijos.

Funkcijos yra pastoviausi ir svarbiausi padavimų ele
mentai. Jos išdėstomos nusistovėjusia tvarka: supinamos 
tarpusavy arba įterpiamos viena į kitą. Mėgstama sujungti 
AP-AV-P, D-DP-P ir Prs-R; į funkciją D-DP-P linkstama 
įterpti Prs-R, o į funkciją SSL — visas kitas funkcijas. 
Rečiau Prs-R ir D-D-P susiejamos su S-SL, į kurią įsiter
pia kitos funkcijos. Paskiros funkcijos arba jų deriniai 
sudaro tradicinius modelius, pagal kuriuos ir buvo kuria
mi visi padavimų siužetai. Padavimų modelių, savaime 
aišku, yra daugiau negu funkcijų, tačiau jų kiekis irgi 
ribotas. Nustatyti tokie svarbiausi padavimų modeliai:

1 AP-AV-P

2 D-DP-P

3. AP-AV-D-DP-P

4. D-DP-Prs-R-P

5. SSL

6 S-U-UVSL

7. S-AP-AV-SL

& S-G-ASL

9. S-U-UV-AP-AV-SL

10. S-U-D-UV-DP-SL
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S

5—10 modelius galima išreikšti viena schema:

SL

Schemomis galima išreikšti ir šiuos modelius:

11—13.
U - uv-

Prs - R - S - U - UV-AP-AV-SL

14—16.
AP-AV-

U- UV-

D - D P - S - U - UV-AP-AV-SL

AP - ЛИ-

Pagal pirmą modelį sukurta nemaža dalis padavimų 
apie milžinus (KLPK*  1, 2, 3, 5, 8, 9), vienas kitas apie 
keliaujančius ežerus (KLPK 60, 60A), miestų, dvarų, 
bažnyčių bei varpų nugrimzdimą ir vadavimą {KLPK 101, 
125, 148), patekimą pas nugrimzdusiuosius (KLPK 116, 
145), piliakalnių pylimą (KLPK 86, 86A, 86В, 86C), 
gyvenviečių kilmę (KLPK 164).

* Žr. sutrumpinimus.

Pagal antrą modelį sukurti padavimai apie suakmenė
jusius žmones (KLPK 50—51, 53), ežerų sujungimą arba 
išleidimą (KLPK 75, 79), nubaustus svetimšalius (KLPK 
98, 99, 99A), dvarų, karčemų nugrimzdimą (KLPK 107, 
107A, 108), mėginimus atkasti nugrimzdusiuosius (KLPK 
137), liesti jų buveinę (KLPK 137A) ir kt.
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Pagal trečią modelį sukurta dalis padavimų apie susi
dūrimą su nugrimzdusiaisiais (LKPK 116, 116A), vienas 
kitas apie užkimštą upę (KLPK 7), keliaujančius ežerus 
(KLPK 60), velnio perneštus akmenis (KLPK 41, 42), 
nugrimzdimą (KLPK 101).

Pagal ketvirtą modelį atsirado dalis padavimų apie 
nepaprastus akmenis (KLPK 56), mėginimus išleisti ežerus 
(KLPK 75), atkasti nugrimzdusiuosius (KLPK 137), ga
dinti jų buveinę (KLPK 137A).

Nors S-SL yra populiariausia padavimų funkcija ir įeina 
į daugelį sudėtingesnių modelių, tačiau savarankiškas 
modelis tik iš šios funkcijos rečiau tesudaromas. Pagal 
penktą modelį sukurta tik dalis padavimų apie piliakalnių 
pylimą (KLPK 86, 86A-D), senkelių tiesimą (KLPK 93).

Pagal šeštą modelį sukurta dalis padavimų apie atspėtą 
ežero vardą (KLPK 61, 62, 63), išjudintus arba sustabdy
tus ežerus (KLPK 73, 74, 78), lobius (KLPK 95, 96), 
pagalbą nugrimzdusiesiems (KLPK 119, 144), jų vadavimą 
(KLPK 126A, 127, 130, 133, 135, 137B), piliakalnių 
supylimą (KLPK 86, 86A-C), gyvenviečių įkūrimą (KLPK 
167).

Pagal septintą modelį atsirado dalis padavimų apie 
keliaujančius ežerus (KLPK 60, 60A, 65), pagal aštuntą — 
apie kariaujančiųjų klastas (KLPK 90, 98A), pagal devintą — 
dalis padavimų apie milžinus (KLPK 4), akmenis (KLPK 
32, 32A-C, 37), ežerus (KLPK 60A, 61, 62), nugrimz- 
dusiųjų vadavimą (KLPK 135, 137B), pagal dešimtą — 
dalis padavimų apie nugrimzdusiųjų, miegančios kariuomenės 
ir varpų vadavimą (KLPK 128, 132, 133, 135, 143, 151), 
jiems teikiamą pagalbą (KLPK 119, 144), mokus (KLPK 55).

Pagal 11 —13 modelius yra sukurta dauguma padavimo 
“Perspėjimas apie ateinantį ežerą” variantų (KLPK 69), o 
pagal 14—16 modelius — pavieniai padavimų apie ke
liaujančius ežerus (KLPK 60, 60A, 61, 61A, 62), keli 
padavimo apie mokus (KLPK 55) ir velnio tiltą (KLPK 35) 
variantai.

Padavimų modelių daugiau negu etiologinių sakmių (šių 
buvo išskirta tik septyni), ir jie įvairesni. Dalis padavimų
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modelių (Nr. 5, 6, 8, 10) tokie patys kaip ir etiologinių 
sakmių. Nauji modeliai sudaryti iš etiologinėms sakmėms 
nebūdingų funkcijų AP-AV-P, Prs-R, D-DP-P. Tačiau 
sudėtingesniuose modeliuose šios funkcijos jau siejamos 
su etiologinėms sakmėms būdingomis funkcijomis. Šios 
funkcijos, ypač akistata, dažnos mitologinėse sakmėse. 
Vadinasi, padavimai struktūra, kaip ir veikėjais, mitišku- 
mu bei kitais požymiais, yra artimi etiologinėms ir mi
tologinėms sakmėms, todėl yra teisingai tyrėjų priskiriami 
prie vienos pasakojamosios tautosakos rūšies.

Kurios ne kurios padavimų, kaip ir kitų pasakoja
mosios tautosakos kūrinių, funkcijos yra kartojamos. 
Dažniausiai tris kartus yra pakartojama Prs-R funkcija, 
kiek rečiau — U-UV. Tris kartus žmogus perspėjamas, 
kad neardytų piliakalnio, neišleistų ežero, neskaidytų ak
mens. Du kartus žmogus į perspėjimą nekreipia dėmesio, 
o trečiąjį paklauso; jei nepaklauso, yra nubaudžiamas. 
Tris kartus žmogus prašomas, kad išvaduotų nugrimzdu- 
siuosius. Kartojimas sustiprina padavimų meninį įtaigumą.

Viena kita funkcija arba jos nariai padavimuose kartais 
ir praleidžiami. Dažniausiai D-DP-P funkcijos, kiek rečiau 
pirmieji SSL, U-UV funkcijų nariai.

Jei trūksta šių narių, padavimo meniškumas nenukenčia, 
nes jie paprastai yra numanomi. Padavimo struktūra suyra, 
jei praleidžiamos ištisos funkcijos arba pirmieji du trinarių 
funkcijų nariai. Be dviejų pirmųjų AP-AV-P, D-DP-P (kai 
šios funkcijos sudaro visą modelį) funkcijų narių iš 
siužetinio padavimo lieka tik paprastas teiginys (kronika- 
tas), kad, sakysim, tokį ir tokį kalną supylę milžinai, kad 
toks ir toks akmuo — tai suakmenėjusi “svodba” ir pan. 
Tačiau ir tokių teiginių klausytojui kartais pakakdavo, nes 
padavimai patenkina klausytojo smalsumą, norą sužinoti, 
kaip ir kada atsirado jį supančios upės, ežerai ir pilia
kalniai, kas pastatė tuos didžiulius miestus, pilis bei 
bažnyčias, nutiesė kelius ir kūlgrindas, įkūrė gyvenvietes, 
kas vyko ant tų kalnų ir piliakalnių, koks buvo senųjų 
mūsų protėvių gyvenimas, su kuo draugauta ir kovota. 
Padavimai dažniausiai ir būdavo pasakojami norint ne-
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žinančius supažindinti su čia pat esančiomis mūsų pro
tėviams labai svarbiomis vietomis, ten atsitikusiais reikš
mingais įvykiais, paveikusiais žmonių gyvenimą, o ne 
siekiant palinksminti, pamaloninti klausytojus gražiais, 
negirdėtais neregėtais vaizdais. Nepaisant to, padavimai, 
ypač siužetiniai, klausytojams ir patiems pasakotojams 
suteikdavo estetinio pasigėrėjimo, kuris esti specifinis, 
neatskiriamas nuo malonios nuostabos, pasididžiavimo, o 
neretai ir baimės jausmo, kad čia pat esantis, nuolat 
mindomas piliakalnis, braidomas ežeras ar čiupinėjamas 
akmuo yra taip netikėtai atsiradęs (supiltas saujomis, 
atskridęs debesiu, užkeiktas), toks nepaprastas (piliakal
nyje esti požemių, ežeras nuolat reikalauja aukų, akmuo 
nesiduoda skaldomas), turi tokią ilgą ir garbingą istoriją, 
kad, neįprastu metu (sutemus, sekmadienį per sumą) ei
damas pro šalį, gali sutikti ano, mitinio, užburtojo, pa
saulio gyventojus, kad, neteisingai pasielgęs, gali būti 
nubaustas.

Ne mažiau estetinio pasigėrėjimo padavimai suteikia ir 
šių dienų skaitytojams, nors ir netikintiems juose pa
vaizduotais įvykiais. Mus patraukia padavimų formos 
paprastumas ir tobulumas, vaizdų reljefiškumas, įvykių 
nekasdieniškumas bei mitiškumas. Mūsų vaizduotę žadina 
po šią žemelę vaikščiojantys ir jos paviršių keičiantys 
padavimų milžinai ir velniai, sudvasinti bei sužmoginti 
pačios gamtos kūriniai — keliaujančios upės, skraidantys 
ežerai, žingsniuojantys ar plaukiantys akmenys. Šiurpina 
tai, kad antgamtinės jėgos dažnai kišasi į žmonių reikalus: 
nusidėjus ar tik atsitiktinai susikeikus, po žemėmis nu
grimzta miestai, pilys ir bažnyčios, akmenimis pavirsta 
žmonės, nugrimzdusieji, mirusieji pasirodo gyviesiems šio 
pasaulio gyventojams, prašo jų pagalbos. Mūsų gailestį 
sukelia dūsaujantys vienas nuo kito atskirti ežerai, ilge
singai atsišaukiantys nuskendę varpai, išvadavimo laukian
tys ir niekaip nesulaukiantys nugrimzdusieji. Žavi mus ir 
padavimuose dažni netikėtumai, kontrastai: vilkas graužia 
milžinui kojas — šis klausia, kokia blusa jam kojas 
kanda; iškrato milžinas iš klumpių pribirusį smėlį —
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atsiranda kalnas; po saują ar kepurę kareiviai atneša že
mės — supila piliakalnį. Visas meninis padavimų pasaulis 
mums dabar atrodo paremtas kontrastais ir netikėtumais: 
įprastinėje aplinkoje, tarsi iš tiesų buvę, vaizduojami ne
įtikėtini, nepaprasti atsitikimai.

Estetinį padavimų poveikį sustiprina žinojimas, jog juo
se pavaizduotas ne efemeriškas meninis pasaulis, ne lite
ratūrinė (tautosakinė) fikcija, o tikras mūsų protėvių gyve
nimas. Be to, jis pavaizduotas taip, kaip jį suvokė patys 
protėviai. Tiksliau — ne pavaizduotas, o atminty išlaiky
tas įsivaizduotas savas gyvenimas. Padavimų veikėjai, jų 
poelgiai, net posakiai, situacijos, į kurias jie patenka, nėra 
išgalvoti, o yra paremti tikėjimu, kad iš tiesų viskas taip 
kadaise vyko, be to, vyko ne neapibrėžtoje literatūrinėje 
erdvėje, o realioje mūsų gyvenamoje aplinkoje realiu mūsų 
istoriniu mitiniu laiku.

Ne mažiau padavimai įdomūs ir dėl juose slypinčios 
informacijos. Tik seniau klausytojai ir pasakotojai iš pa
davimų stengėsi sužinoti savojo kraštovaizdžio susiforma
vimo bei savos genties istoriją, o mums svarbu tos gen
ties senasis mitinis mąstymas, požiūris į istorinius įvykius 
ir jų vertinimas. Kaip seniau, taip ir dabar padavimai 
kreipia visų dėmesį į iškiliuosius mūsų kraštovaizdžio ir 
istorijos paminklus bei įvykius, sureikšmina juos, ugdo 
kilnius pagarbos ir meilės savo gimtajam kraštui, jo gamtai 
ir istorijai jausmus. Dėl tos priežasties padavimais (jų 
rinkimu, leidimu ir tyrimu) kaip tik būdavo susirūpinama 
tada, kai sustiprėdavo tautinė priespauda, kai tautai grės
davo išnykimo pavojus, o jos šviesiausieji protai imdavo 
kviesti savo gentainius į kovą už laisvę ir nepriklausomy
bę, taip pat kai ta nepriklausomybė būdavo iškovojama. 
Pirmieji padavimai apie Vilniaus, Trakų, Kauno, Jurbarko 
ir kitų miestų įkūrimą bei jų pavadinimų kilmę buvo 
užfiksuoti “Lietuvos metraščiuose” (XVI a.). Juose ypač 
jaučiamas Lietuvos didikų siekimas išlaikyti Lietuvos 
savarankiškumą, nepasiduoti politinei ir kultūrinei Lenki
jos įtakai1. Juos pakartojo Motiejus Strijkovskis2, Albertas 
Vijūkas-Kojelavičius3 ir kiti istorikai.
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Tarsi iš naujo padavimais susidomėta XIX a. pradžioje, 
sustiprėjus lituanistiniam sąjūdžiui, siekimui išsivaduoti iš 
Rusijos priespaudos, ir ypač to amžiaus pabaigoje, prasi
dėjus nacionaliniam išsivaduojamajam judėjimui. Pirma
sis XIX amžiaus pradžioje į padavimus atkreipė dėmesį 
T. Narbutas, paskelbdamas Seredžiaus, Čekiškės, Arioga
los, Betygalos gyvenviečių vardų aiškinimus ir padavimą 
apie nuskendusį Raigardo miestą4, vėliau — L. Jucevičius, 
paskelbęs padavimų apie Šatrijos, Girgždutės, Džiugo kal
nus, Lūksto ežerą5, o amžiaus pabaigoje padavimus, kaip 
ir visą kitą tautosaką, kalbinę bei etnografinę medžiagą, 
rinkti, skelbti bei tirti ragino J. Basanavičius. Daugiausia 
padavimų tuo metu ir surinko su J. Basanavičium palaikę 
ryšius tautosakininkai M. Davainis-Silvestraitis, M. Slan- 
čiauskas, V. Kalvaitis, o daugumą jų (per 70 tekstų) 
paskelbė pats J. Basanavičius6. XX a. nemažai padavimų 
užrašė B. Zaleskis, E. Rūkštelytė, E. Glemžaitė-Dulaitie- 
nė, J. Dovydaitis, B. Kerbelytė ir kiti tautosakos rinkėjai. 
Jie buvo skelbiami turizmo7 ir kraštotyros8 literatūroje, o 
daugiausia (147 tekstai) spausdinama “Lietuvių tautosa
kos” ketvirtajame tome9, kuriame pateikiami iš rankraš
tinių ir spausdintų šaltinių atrinkti daugelio padavimų ti
pų geriausi pavyzdžiai. Tekstus atrinko ir spaudai parengė 
A. Seselskytė. Padavimų rinkinėlius, skirtus užsienio lietu
viams ir Lietuvos jaunimui, parengė J. Balys10 ir B. Ker
belytė11. B. Kerbelytės leidinėlyje įdėtas pluoštas mitinių, 
istorinių pasakojimų iš senųjų šaltinių (Lietuvos metraščių, 
Ipatijaus metraščio, Jono Malało, Motiejaus Strijkovskio 
kronikų) ir literatūrinių padavimų (Vaižganto, V. Krėvės, 
A. Vienuolio).

Pirmasis lietuvių padavimus pradėjo tirti J. Basanavi
čius. Apžvelgęs keleto padavimų apie upių ir ežerų ke
liavimą siužetus, jis teigė, kad juose atsispindi vardų 
davimas šiems gamtos objektams. Atsikėlus lietuviams iš 
savo protėvynės trakų žemėje į dabartines vietas, buvę 
perkelti ir jų upių bei ežerų pavadinimai12. Glaustai pa
davimų žanrą apibūdino A. Jonynas13, o išsamiai ir visa
pusiškai juos ištyrė B. Kerbelytė, parašiusi studiją, kurioje



28

KRAŠTOVAIZDY ĮRĖŽTA TAUTOS ATMINTIS

sprendžiamos padavimų žanro formavimosi, raidos, pa
skirties, klasifikavimo, meninės specifikos problemos, išski
riamos ir analizuojamos padavimų tematinės ir struktūrinės 
grupės14. Be to, B. Kerbelytė sudarė lietuvių padavimų 
katalogą, kuriame susistemino beveik visus iki 1962 m. 
spausdintus ir rankraštynuose buvusius tekstus (apie 2000 
vienetų)15.

Ištyrus ir susisteminus padavimus, atsirado galimybė 
parengti išsamų, visas jų tematines grupes ir netgi siužetus 
apimantį leidinį, kokio mūsų visuomenė seniai pasigenda.

Šiame leidinyje stengtasi atspindėti lietuvių padavimų 
gausą ir įvairovę. Iš spausdintų ir rankraštinių šaltinių 
atrinkti geriausi beveik visų siužetų pavyzdžiai. Šalia siu
žetinių kūrinių pateikiami ir paprasti konstatuojamojo 
pobūdžio teiginiai, kurie sudaro reikšmingą padavimų dalį. 
Leidinys skiriamas visiems, kurie domisi mūsų liaudies 
kūryba, istorija ir mitologija. Todėl spausdinamų kūrinių 
kalba truputį paredaguota: dėsningos tarminės formos 
pakeistos literatūrinėmis, barbarizmai, pasenę dialektizmai 
ir sunkiau suprantami sritiniai žodžiai — bendriniais, vi
siems suprantamais; kai kur pakoreguota žodžių tvarka 
sakinyje. Tačiau, stengiantis nepažeisti kūrinių formos, 
stiliaus bei nuotaikos, palikti kurie ne kurie liaudies kalbai 
būdingi, nors dabar nevartotini žodžiai (pvz.: aniuolas, 
bačka, bagetas, biednas, biesas, dyvai, durnas, gaspado- 
rius, lenciūgas, lopeta, melnyčia, mislyti, tnonyti, nabaš- 
nikas, pančekos, pečius, prietelis, ravas, rėdyti, rusinti, 
sklypas, sūdnas, svietas, svotba, šliūbas, šniūras, vaiskas 
ir pan.). Vienas kitas retesnis žodis paaiškintas tekste.

Kūriniai suklasifikuoti ir išdėstyti pagal “Lietuvių liau
dies padavimų katalogą”. Knygos gale pateikiamos skel
biamų kūrinių metrikos, pateikėjų bei užrašytojų rodyklės.

NORBERTAS VĖLIUS
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1. MILŽINŲ DIDUMAS

Seniau buvo labai didelių ir labai mažučių žmonių. Milžinai 
buvo tokie dideli, kad vienas pasiremdavo ant stogo viename 
kaime, kitas — kitame, ir taip kalbėdavosi. Arba ant žardo 
pasiremdavo. Žmogų jie pasikišdavo po pažasčia ir nešdavosi 
kaip nieką. Jų grybai irgi buvo labai dideli, kad ar lietus, ar ką — 
tai milžinai, būdavo, ir palenda po jais.

Masiokų kaimo laukuose, netoli Obelinės tilto, imamas žvyras. 
Bekasdami žvyrą, žmonės randa kaulų, pasagų, barškučių 
(džingulių). Sako, ten buvo milžinų susirėmimas. Kaip jie buvo 
apsivilkę, taip su viskuo juos ir palaidodavo. Kartu pakasdavo ir 
jų arklius. Todėl ir randa ten visko.

Netoli tos vietos teka srauni Obelinės upelė. Sako, kad ją 
išnešė milžinų, kurie buvo užmušti per susirėmimą, kraujas.

Kartais po lietaus žmonės randa tokių akmenų. Jie gydo nuo 
įsipjovimo. Paskutęs tokį akmenį, pridedi jo miltelių prie piršto 
— ir kaipmat užgyja. Vieni sako, kad tai senovės gyvulių papai, 
kiti — kad griausmo kulkos, o dar kiti — kad tai yra milžinų 
pirštai.

Važiuojant iš Ramygalos į Šėtą nuo Šukionių kaimo lig 
Šėtos piliakalnio yra daug apskritų duobių. Tai milžinų pėdos. 
Jų yra ir kitur (viena Dubarų ganykloj, link Aukštatrakio, dvi 
Naujadvario ganykloj), retai išmėtytų, nes ir jų žingsniai buvo 
labai dideli.

2. GIRNIKŲ IR ŠATRIJOS KALNAI

Girnikų kalną Šiaulių apskrityje, arti Kurtuvėnų miestelio, 
dviem bato sėmimais supylęs milžinas Anžulis, o Šatriją, toje 
pat apskrityje, trimis sėmimais supylęs Alcis, atminimui savo 
pačios Jauterytės, kuri buvusi dailiausioji ir stipriausioji iš visų 
Lietuvos bei Žemaičių merginų. Ji tame kalne buvusi palaidota.

3. MILŽINŲ SUPILTAS PILIAKALNIS

Prie Davainių kaimo yra Indrailio ežeras. Sako, kad iš jo 
milžinai supylę Vazgėlių piliakalnį. O toj vietoj atsiradęs ežeras.
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4. MILŽINO PRIVERKTAS EŽERAS

Numirusi vieno milžino motina. Milžino toli gyventa. Jis ėjęs 
savo motinos laidoti. Beeinant prisisėmę jo klumpės smėlio ir 
žemių. Milžinas iškratė savo klumpes — ir pasidarė Girnikų 
kalnas. Dabar jis atsisėdęs pagal tą kalną ir pradėjęs graudžiai 
verkti. Iš milžino ašarų pasidarė Bulėnų ežeras.

5. GIRNIKŲ KALNAS IR RAIZGIŲ EŽERAS

Seniai, labai seniai, kada Lietuvoje buvo didžiausi miškai, 
gyveno vienas milžinas. Jis turėjo sūnų, kurį be galo mylėjo. 
Vieną kartą sūnus užsimanė eiti pasivaikščioti. Išėjo ir paklydo 
neišlendamose giriose. Milžinas laukia laukia, bet sūnaus nie
kaip nebesulaukia. Nutaria eiti savo dingusio sūnaus ieškoti. 
Eina, net girios trata. Ėjo ėjo ir atėjo į Žemaičius. Žemaičių 
kraštas labai smėlėtas. Pribiro milžinui klumpės smėlio. Milžinas 
pavargo, atsisėdo ir nusimovęs klumpes iškratė smėlį. Toje 
vietoje atsirado didelis kalnas, vadinamas Girnikų kalnu. Milžinas 
buvęs labai nuvargęs ir susirūpinęs, nes neradęs savo sūnaus. Jis 
nuliūdęs ir pradėjęs verkti. Verkęs verkęs, o ašaros upeliais 
tekėjusios. Jos sutekėjusios į duburį ir pasidaręs ežeras, kurį 
žmonės pavadino Raizgių ežeru.

6. KUPIŠKIO PILIAKALNIS

Aukštupėnų kaimo seniai, prie kortų susėdę, kalbėjo:
— Seniai seniai gyveno du milžinai: vienas Paketurių kaime, 

kitas Aukštupėnų kaime. Juos abu skyrė Lėvens upė ir slėnis. 
Jie mėgdavo pypkiuodami pasikalbėti. Jų pypkės buvo ilgos ir 
susisiekdavo toj vietoj, kur dabar piliakalnis. Kada abu milžinai 
baigdavo pypkiuoti, tada jie pelenus iškratydavo ten, kur jų 
pypkės susisiekdavo. Jie tiek ilgai gyveno, kad ilgainiui iš 
pypkių pelenų susidarė kalnas — Kupiškio piliakalnis.
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7. IŠBIRUSIOS MILŽINO SMILTYS

Sako, buvusi Ventės pilis. Ir buvę du milžinai: vienas Ventės 
rage, o kitas — kopose. Anuodu norėjusiu tiltą pasidaryt per 
marę. Milžinas turėjo prijuostę apsijuosęs. Jis prisipylė smilčių 
pilną prijuostę ir nešė marę užpilt. Lig Drevemos nunešė — 
šišon*  patruko prijuostės juosta, ir tos smiltys išbiro. Dabar tos 
smiltys yra Drevemos kapinės.

* Šišon — šičia.

8. KERNAVĖS IR N ATOKŲ MILŽINAI

Pasakojo, kad gyveno milžinai. Vienas buvo Kernavėj, kai 
dar gyveno čia kunigaikštis Кета, o kitas milžinas gyveno už 
Neries Aleksandraviškiuose, Natokais ten vadino. Vienas ant 
kito akmenis mėto. Po kilogramą akmenai. Norėjo užmušti 
vienas kitą. Negalėjo pereit per vandenį, tai akmenais mėtė.

9. MILŽINŲ KAULAI

Nu, tai, ot, kalbėjo kadaise, kad būk tai ir čia tokie milžinai 
gyveno. Kartais žmonės ir kaulus tokius atrasdavo, kad kaulas 
būdavo sulig žmogum didumo. Ir dar sakė, kad tie milžinai 
supylė tuos piliakalnius.

10. ŠARNELĖS PILIAKALNIS

Mažeikių apskrityje, Sedos valsčiuje, Šamelės kaime, prie 
vieškelio, einančio nuo Barstyčių miestelio į Žemaičių Kalvari
jos miestelį, dešinėje kelio pusėje, yra aukštokas kalnas, kurį 
žmonės vadina Pilele arba Pilies kalnu. Aplink visą kalną eina 
klampios pelkės — tyrelės, tik iš šiaurės pusės yra lengviau 
prieinama. Seni žmonės pasakoja, kad tą Pilelę supylę milžinai, 
kiti pasakoja — kad švedai, bet daugumas sako, kad čia se
novėje buvusi žemaičių pilis.

Dešinėje kalno pusėje, vakariniame šone, sako, seniau buvusi 
skylė — urvas, kuris ėjęs į patį kalno vidurį. Dabar dar yra lyg
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kieno išrausta duobė. Tame urve gyvenusi kažkokia ne visiems 
matoma baidyklė — baisybė, kuri baidydavusi žmones, einan
čius pro kalną, arba apmonydavusi akis.

11. LAIVELIS PINIGŲ PILIAKALNYJE

Sako, kad senų senovėje tą piliakalnį (Šeimyniškių) supylė 
raganos per vieną naktį. Toje vietoje, kur dabar piliakalnis, buvę 
vieno burtininko rūmai. Tas burtininkas per vieną naktį nujo
davęs Rygon ir vėl atgal atjodavęs. Tą burtininką užmušė ka
riaujant su švedais. Tada raganos jo rūmus užpylė žemėm. Žemę 
nešė priejuostėm. Užpylė, kad niekas nerastų.

Piliakalnio šone buvusi skylė panaši į langą. Dar seniau 
piemenys ganė tenai galvijus. Piemenys pradėję muštis, ir supykęs 
vienas piemuo nutraukęs kito kepurę ir įkišęs ton skylėn. Tada 
tas piemuo pradėjęs verkti, nes seniau bijodavę šeimininko. 
Verkdamas jis įlindęs ir radęs tenai kambarį išpuoštą. Tame 
kambary laivelis, pilnas auksinių pinigų. Ir £alc laivelio sėdėjęs 
ponaičiukas. Tas ponaičiukas paėmęs kepurę, pripylęs aukso ir 
išleidęs.

Tada kitas piemuo lindęs. Jį užrišę botagais už kojų, kad geriau 
būtų ištraukti. Kai piemenys ištraukė — buvęs tas be galvos.

Sako, kad senovėje kasdavę, prikasdavę tik mūrus ir daugiau 
nieko. Seni žmonės sako, kad po piliakalniu yra laivelis auksinių 
pinigų.

12. AUDROM APVERSTOS BAŽNYČIOS

Kol tas Liucius nebuvo prieš poną Dievą nusidėjęs, tai buvo 
vardu Liucijušas — arkaniuolas, o kai nusidėjo, tai paliko vardu 
Liucius — velnių kunigaikštis. Ir jis vis pradžioj svieto kėlė 
maištą prieš poną Dievą. Tai šit, kur dabar yra vadinami pilia
kalniai — Jurgaičių, Luponių ir daug kitų,— tai vis jo darbai: 
ten audrom apverstos mūsų bažnyčios ir ištisi sodžiai. Dabar 
juos visus — velnius ponas Dievas, numirdamas ant kryžiaus, 
sudarė į pragarą. O kitą kartą velniai labai daug pikto darė 
žemėje. Dabar, dėkui ponui Dievui, žemelė apsišvarino.
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13. UŽKIMŠTA UPĖ

Čia tokia didelė upė tekėjo kaip Aluošia, kuri per Gervėčius 
teka.

Vieną kartą buvo karšta diena. Raganos duktė išėjo maudytis 
ir ji paskendo šitoj upėj. O ragana, šita burtininkė, kaip tik 
verpė namuose. Išgirdo, kad jos duktė nuskendo, tai jinai metė 
verpt, nubėgo upėn ir užspaudė kuodeliu. Upė persiskyrė, tai čia 
pasiliko pelkės.

14. KURŠIŲ MILŽINAI

Labai seniai tai buvo, kai Kuršių pamaryje gyveno du milžinu. 
Sykį abu kapojo medžius — vienas ant Ventės rago, o antrasis 
— ant Liekų rago. Ventininkui išslydo kirvis iš rankos ir nulėkė 
toli į vandenį. Nežinodamas, ką daryti, jis, abi ranki prie burnos 
prisidėjęs, šaukė savo kaimynui ant Liekų rago:

— Prieteliau, aš kirvį nuskandinau, ar nepaskolintai savąjį 
man?

Liekininkas, kirvį už koto nutvėręs, sušuko:
— Padabok!
Ir jį ventininkui nudrėbė. Kai ventininkas buvo savo darbą 

atlikęs, jis vėl kirvį ant Liekų rago atsmogė. Tuodu ragu vienas 
nuo kito turi šaunų atstumą.

15. JURBARKO MILŽINAI

Kartą gyveno du broliai milžinai: Jurgis ir Barkus. Jurgis 
gyveno dešinėj Nemuno, Barkus — kairėj. Iš ryto numesdavo 
viens kitam kirvį.

Kartą Barkus sudavė Jurgiui netyčia kirviu į smilkinį, ir tas 
pasimirė. Iš to širdies skausmo neilgai gyveno ir Barkus.

Kai jie mirė, jiems buvo supiltas kapas, vadinamas Bišpiliu. 
Apie milžinkapį pradėjo augti miestas, kuris nuo abiejų brolių 
gavo Jurbarko vardą.
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16. LINKAIČIŲ SENKAPIAI

Joniškiečiuose, Linkaičių sodžiaus lauke, yra dveji senkapiai 
ir vieni kapeliai. Tie abeji senkapiai kapmilžiais, milžkapiais 
vadinas. Tarp jų bus arti varstas tolumo. Tai ten buvę kitą kartą 
milžinų gyvenimai tose vietose. Jie vienas kitam, iš savo namų 
neidami, kirvius, kaltus, grąžtus pasidalindavę.

17 MEDVĖGALIO IR GIRGŽDUTĖS 
MILŽINAI

Milžinai dalindavos cigaretes ant Girgždutės ir Medvėgalio. 
Vienas ant vieno kalno, kitas ant kito — ir rūkydavo pasidalin
dami.

18. MILŽINŲ ŽMONOS

Juoksis liuoba*,  kad ant Girgždutės ir ant Medvėgalio milžinai 
kai gyvenę ir jų žmonos virdavusios valgyti, tai su samčiu kita 
kitai duodavusios sriubos paragauti.

19. LAUMIŲ SUTARYTINĖ

Laumikonių kaime, šitam kalne, gyveno laumė. O kita gyveno 
Unkščioj, Laumiaduoby. O trečia gyveno Paberžy, Rožių ak
meny. Ir jos dainavo sutarytinę. Tai šita Laumikonyse pradėjo:

— Kuo-ja! Kuo-ja! Kuo-ja!
Laumiaduoby tai:

— Kuo-ja, kuo-ja, kuo-ja!
Kuo-ja, kuo-ja, kuo-ja!

O Paberžy, Rožių akmeny, tai:
— Tu kuo-ju-te, ko-ju-čiu-te!
Tu kuo-ju-te, ko-ju-čiu-te!
Tu kuo-ju-te, ko-ju-čiu-te!

♦ Liuobėti, liuoba, -ėjo — pagalbinis veiksmažodis būtajam dažniniam lai
tai sudarytu
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Tai jos, matai, dainavo taip — viena čionai, Laumikonyse, 
kita Unkščioj, Laumiaduoby, o trečia Rožių akmeny. Laumikonys 
ir Unkščia apie du kilometrus, o Rožių akmuo — apie aštuonetą 
kilometrų.

20. MILŽINAI RAUNA MEDŽIUS

Seniai, kai dar mūsų pasaulyje nebuvo, ėjo toks milžinas ir 
rado mūsų žmogų ariantį. Tai jis susidėjo ir žmogų, ir jautį, ir 
arklį kišenėn ir parnešęs namo rodo:

— Va kokias kirmėlukes radau žemę draskančias, reikia jas 
užmušt.

Tas, gal jo tėvas koks, sako:
— Nemušk tu jų, tai yra žmonės, jie tuoj užeis ant visos 

žemės ir gyvens. Nešk ten ir vėl padėk.
Tas milžinas atnešė ten ir vėl padėjo.
O, milžinai tai dideli buvo! Kad paima išsirauna didžiausią 

pušį ir nešas! Ir jie turėjo kaktoj tik vieną akį, bet toj akis tai 
didelė tokia kaip lėkštė.

21. MASČIO EŽERAS 
ANT MILŽINO DELNO

Senovėje ant žemės gyveno milžinai: dideli vyrai ir tokios 
pat moterys. Kada ėjo per girias, medžiai po jų kojomis lūžo ir 
linko, kaip po mūsų kojomis smilgos. Šylą, kai norėjo atsigerti 
iš Veviržio, visą vandenį lig lašo išgėrė, o neatsigėrė. Ėjo į 
Miniją, ir ten iš karto išsausino.

Du milžinu ėjo Nemuno pakraščiais medžius kapodami: vie
nas vienoj Nemuno pusėj, antras antroj. Vieną kirvį teturėjo, 
kurį iš rankos į ranką per upę vienas antram padavinėjo.

Kitas milžinas, pasisėmęs Palangoj iš marių į delną vandens, 
prie Telšių miesto jį ir išpylęs. Iš to pasidarė ežeras Mastis, 
kuris ir dabar tebėra.

Yra senelių, pasakojančių, kad milžinai iš Žemės užšokę ant 
Mėnulio, norėdami palikti žemę žmonėms. Ir dabar dar du jų 
yra ten matyti: vienas stovi, kitas guli. Nedideli teišrodo, nes 
toli nuo Žemės yra.
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22. SIMNO BAŽNYČIA

Pas mus, Suvalkijoj, mano tėvynėj, yra Simno bažnyčia, 
milžinų statyta. Dar, sako, tebėra du senoviniai milžinų smuikai. 
Jie grodavo, kai vargonų dar nebuvo mados turėti. Sako, kad 
smuikai dabar tebėra užkišti bažnyčioj kur. Sakydavo motutė, 
kad vienas milžinas vienoj pusėj bažnyčios, kitas kitoj pusėj ir 
ant stogų užsirėmę kramtydavo taboką. Sakydavo seni žmonės, 
kad eis ta Simno bažnyčia skradžiai žemę per sumą su visais 
žmonėm. Bet nei ėjo, nei ko.

23. PYPKORIAI MILŽINAI

Pasakodavo, kad gyveno milžinai. Jie vakare sueidavo — 
pypkes rūkydavo. Seniau žardai buvo pastatyti, tai milžinai 
ateina, atsirėmę in tuos žardus, pypkes rūkydavo. Vilniaus ka
tedrą pastatė milžinai. Ten milžinų paspirta aplink.

24. KIRVIAI ANT DEBESŲ

Kitą kartą milžinai, trobas statydamiesi, pusryčių, pietų ei
dami, kirvius savo ant debesų pasikabindavę.

25. VILKAS IR MILŽINAS

Gulėjo, sako, vieną sykį milžinas, aukštininkas išsitiesęs per 
vieną didelę kalvą. Galva vienoj, kojos kitoj kalvos pusėj kabo
jo. Atbėgo vilkas ir ėmė jam kojas graužti. Sako tas milžinas:

— Ogi kas čion dabar, ar kokia blusa mano kojas kanda?

26. MILŽINO VESTUVĖS

Vienas milžinas, vestuves ruošdamas, nusiuntęs savo berną 
pas kitą milžiną į jas paprašytų. Tas klausius:

— Tai ką, toms vestuvėms tavo ponas ar daug alaus padarė?
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Bernas:
— Penkis prūdus.
Milžinas:
— Ar daug mėsos pjaustė?
Bernas:
— Treji metai, kai vieną jautį iš miško veda, o dar tiktai 

ragai tematytis.
Milžinas:
— Ar daug bus muzikantų tose vestuvėse?
Bernas:
— Jau antri metai, kai šeši vyrai vieną dūdą pučia, tai per 

vestuves ta pradės birbti.
Tas milžinas iš to džiaugsmo rankas kitą į kitą pokšt sumušęs 

— delnai persprogę. Sakąs:
— Nebeisiu į vestuves, nes kad jau iš vien apsakymo, 

sumušus rankas, delnai persprogo, o kas gi bebus, kad pamaty
siu ir išgirsiu tas visas linksmybes!

27. MILŽINAS IR ARTOJAS

Prieš tvaną buvo dideli žmonės — milžinai. Milžinas išvydo 
šitos eilės žmogų, kitam sako:

— Pažiūrėk, koks vabaliukas žeme puruoja!
Tada jis paėmė, pirštinės pirštikan įsidėjo ir arklį, ir žagrę, ir 

žmogų su visais galais ir atsinešė parodyt kitiem. Tai pirštikas 
gal buvo!

Kai milžinas Jokūbas Vilnių statė, Kaunan eidavo pietaut. 
Milžinų ir žingsnis buvo už traukinį greitesnis. Nueidavo, pa
pietaudavo ir vėl laiku pribūdavo.

28. SĖJĖJAS IR MILŽINAS

Akėjo žmogus, vasarojų sėjo ir žiūri — ateina labai didelis 
storas žmogus ir neša ant peties ąžuolą išrovęs. Ir atėjo, paėmė 
už arklio, už žagrės ir užmetė ant ąžuolo, ir neša, o žmogų — 
į kišenę ir nunešė.
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29. PRAEITIES IR ATEITIES ŽMONĖS

Šnekėjo, kad buvo dideli, stiprūs žmonės. Jo viena ranka 
buvo kaip mano šlaunis. Jau mūs kelinta karta vis silpnesni ir 
silpnesni žmonės. Bus tokie žmonės nestiprūs, kad devyniese 
vieną vištą pjaus. Ką jūs mislijat!? Dievas taip duos!

30. MILŽINO PATYČIOS

Vienas žmogus lauke arė. Atėjo milžinas, išmušė su kulnim 
į žemę duobę, primyžo ir žmogų su jaučiais toje duobėje 
paskandino.

31. DŽIUGO KALNAS

Už pusmylio nuo kelio, einančio iš Telšių į Alsėdžius, 
keleivio akis patraukia aukštas kalnas. Žmogaus rankos supiltas, 
kaip tai rodo apvalainas kūginis pavidalas ir žemės rūšių vieno
dumas visuose jo sudėties sluoksniuose. Tų apylinkių liaudis šį 
piltinį kalną vadina Džiugo kalnu. Tasai buvęs kažkoks Žemaičių 
riteris, kuris, dar gyvas būdamas, savo rankomis supylęs tą 
piliakalnį ir paskyręs jį sau už kapą. Džiugo kūnas ilgą laiką 
buvęs (taip žmonių padavimas sako) saugomas velnių, su kuriais 
kitados gyvenęs didelėje draugystėje. Su jų būtent pagalba 
Džiugas pridaręs narsumo stebuklų: pats vienas aibes kryžiuočių 
savo geležine kuoka išmušęs, šimtmečius ąžuolus laužęs it nen
dres ir dangų remiančius kalnus vertęs. Tai jis iškasęs Telšių 
ežerą ir prie jo pačias pirmąsias sodybas įkūręs.

32. MILŽINO KAPAS

<•••> Po daug metų vasaros laiku du milžinu iš tolimo krašto 
prie žuvų labai turtingos Viliūnų marės atklydo ir dėl gražumo 
tos vietos sutarė čion pasilikt ir pradėjo įsigyvent vienas rytų, 
antrasis vakarų vandens pusėj, bet, tik vieną kirvį turėdamu, 
apsikeisdami jie vienas kitam per vandenį prisismogė ir daug 
medžių pasikirto. Taip vieną dieną vakarinysis milžinas užmigo,
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rytinysis, kirvio prašydamas, nebeįstengė jį prišauki, tai pradėjo 
jį su žemės grumstais mėtyti; ir tai nieko negelbstint, paskiau jis 
pats, per marę peršokęs, rūstaudamas ano kirvį pagriebęs, užmušė 
jį ir labai savo staigumą apgailėjo — bet kas padaryta, tai 
padaryta! Su tomis sumestosiomis žemėmis jį apžėręs, dar didį 
kapą ypačiai ant galvos supylė, o vėliaus toje vietoje pilį 
pastatė.
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33. VELNIO AKMUO PRIE NEMUNO

Jau labai labai seniai vienas velnias keliavo į Kauno miestą, 
į svotbą. Jis ėmė labai didelį maišą, pilną akmenų, ir norėjo su 
tais ties Kaunu Nemuną užpilti manydamas tokiu darbu visiems 
svotbos svečiams didelę garbę išrodysiąs. Bet dar šaunų galą 
pirm Įsručio tas maišas praplyšo, ir akmens, jam nežinant, 
pagavo birt ir vis pamaži biro, kol, jam iki į Kauną iškakus, 
paskutinis iškrito. Bet tas buvo didžiausias ir kaip kokia tikra 
troba — taip didelis. Tas akmuo dar ten tebeguli ant Nemuno 
kranto, ir dar gerai galima pažint, kaip jis velniui yra ant 
nugaros gulėjęs, nes visa nugara ir pečiai įsispaudę buvo. Velnias, 
tai pajutęs, labai perpyko ir spjaudydamas tuojau atgal grįžo. 
Bet ta visa šalis nuo anapus Įsručio iki Kauno dar iki šiai dienai 
daugybę akmenų turi.

34. AKMENYTĖ

Padavimas kalba, kad labai seniai palei Lėvens upę velnias 
nešęs didelį maišą akmenų prikrovęs. Maiše tarp mažų akmenų 
buvęs didelis akmuo. Tai tas didysai akmuo nusmuko maišo 
galan ir pratrynė maišo galą. Netrukus maišas praplyšo, ir tas 
didysai akmuo šlamokšt ir nukrito Smilgių kaimo ganyklose. 
Tada per tą skylę bir bir ir pabiro akmenys. Pribyrėjo akmenų 
pilnas laukas. Tai nuo tada Lėvens upės pakrantėje šitie ak
menys atsirado ir dabar tebėra, todėl ir ta vieta vadinama 
Akmenyte. O Smilgių arklių ganykloje dar ir dabar teberiogso 
tas didysai velnio pamestas akmuo.

35. VELNIŲ DARBAI

Amalviškių ežeras yra Marijampolės apskrityje. Kartą velniai 
per tą ežerą nutarė padaryti tiltą, nes rengė vestuves ir norėjo 
per tą tiltą važiuoti. Kelias naktis tampė, nešė akmenis iš visų 
laukų ir skandino į ežerą. Vienam velniui benešant akmenį, 
užgiedojo gaidys. Jis metė akmenį ant žemės ir pats puolė ant
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jo. Ir dabar dar yra tas akmuo, ir ant akmens velnio paveikslas.
Kiti du velniai, senis ir jauniklis, nešė nuo Trakų kalno po 

maišelį smėlio. (Trakų kalnas yra Marijampolės apskrityje, 
Jievaravo valsčiuje, Meškynų kaime.) Kai jiedu atėjo į vidurį 
palių, sugiedojo gaidys. Metė jie tuos maišus žemėn. Maišai 
plyšo ir smėlis išbiro. Ir dabar paliose yra du smėlio maišeliai 
(kalneliai): vienas didesnis, antras mažesnis. (Palios yra Mari
jampolės apskrityje prie Amalviškių ežero. Tai pelkės paliomis 
vadinamos.)

36. KIPŠKALNIS

Pasakojama, kad Kipšiuosc seniau gyvenęs velnias. Jis vieną 
sykį panorėjęs sužinoti, kur įteka Zaigio upelis. Jis, beeidamas 
paupiu, priėjęs Ventą (Žaigis įteka į Ventą ties Laumakių dva
ru). O Laumakiuosc gyvenusi laumė. Kipšas pamatęs laumę ir ji 
jam labai patikusi. Bet jam vaikščioti į Laumakius kliudė balos. 
Jis sugalvojo pasitaisyti kelią. Nulėkęs į pragarą, pasiėmė maišą, 
nuėjęs prie Palangos ir prisisėmęs žvyro su smėliu, ir vieną 
labai didelį akmenį dar įsidėjęs į maišą — manęs jį Pavcnty 
pasidėti. Kai grįžęs, jau buvę tamsu, bet vis tiek buvęs pasiryžęs 
tą naktį supilti kelią. Zaigio paupiu buvę klampu eiti, ir jis kiek 
pasukęs dešinėn. Beeinant maišas prakiuręs ir smėlis išbiręs, o 
kur akmuo užstodavęs skylę, ten mažiau birę, todėl ir kalnas yra 
su pertrūkiais. O kai kritęs akmuo, tai kipšas išgirdęs ir at
sisukęs pažiūrėti, bet smėlio jau maža buvę, ir tuo tarpu pragy
dęs gaidys. Velnias ir dabar likęs tuose kalnuose vaidentis.

37. ŠVENDUBRĖS AKMUO

Švendubrės akmenį velnias nešė. Jis norėjo per Nemuną 
pernešt į kitą pusę. Norėj užbaigt tą pilį, kur Liškiavoj yra. 
Išmūrijo apačioj, o viršuj — smėlis. Užgiedojo gaidys — ir 
numetė. Nebuvo to akmens, o iš po nakties yra!
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38. LAUMĖS AKMUO

Liškiavos laukuose yra didelis akmuo. Senų senovėje, labai 
seniai, kaip seni žmonės kalba, laumė nešė tą akmenį ir norėjo 
Nemuną užtvenkti ligi dvyliktos valandos. Tik kai gaidys 
užgiedojo, tai jai prijuostės raištis nutrūko. Išmetė akmenį ant 
tos vietos, ir iki šiol jis ten pasiliko.

39. RAGANOS AKMUO

Viena dzūkė pasakojo, kad Liškiavos pilį — Raganos mūrą 
murino pikta dvasia, vardu Vokė. Norėdama užbaigti mūryti, 
nešė ji iš Liškiavos laukų labai didelį akmenį, kuris liaudies 
vadinamas Raganos akmeniu. Bet gaidys užgiedojo, prijuostės 
raiščiai trūko ir Raganos mūras, t. y. pilis, liko nebaigta. Liškia
vos laukuose yra tas Raganos akmuo. Jis turi aplink aštuoniolika 
metrų, o nuo žemės turi beveik du metru aukščio.

40. PUNTUKAS

Anykščių apylinkėje yra didelis akmuo, vardu Puntukas. 
Velnias juo norėjo užstatyti Anykščių bažnyčios duris, bet jam 
nepavyko tai padaryti. Ir turėjo velnias akmenį palikti lauke.

Buvo taip. Anykščių parapijos žmonės pastatė gražią bažnyčią 
ant velnių kelio, ir ji velniams labai nepatiko. Velniai nutarė ją 
panaikinti. Vienas velnias, suradęs lauke didelį akmenį, susukęs 
iš šiaudų kūliaraišą, užnėręs ją ant akmens, užsikėlė tą akmenį 
ant pečių ir nešė užstatyti Anykščių bažnyčios duris. Jam be
nešant tą akmenį, pragydo gaidys: nutrūko kūliaraiša, kuri buvo 
susukta iš šiaudų, ir akmuo nukrito nuo jo pečių. O velnias 
išsigandęs nudūmė palikdamas akmenį lauke.

Tas akmuo išliko ir iki šiai dienai. Vieta, ant kurios buvo 
užnerta kūliaraiša, yra truputį įlinkusi.
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41. VELNIO PAMESTAS AKMUO

Liūtonių kaime, prie Žiežmarių, netoli Strėvos upės kranto, 
stovi didelis akmuo, kurį tik dešimts mergaičių, rankomis susi
kabinę, gali apimti. Apie tą akmenį yra toks padavimas.

Velniai, susikibę keturiese, nešė tą akmenį Senųjų Trakų 
bažnyčios durims išlaužti, bet akmuo iškritęs jiems iš rankų ir 
dabar tebegulįs toje pačioje vietoje, įsmigęs į žemę.

42. MEDGINŲ AKMUO

Medginų sodžiaus lauke, balose, yra akmuo labai didelis. Tai 
tą velnias nešęs ant Pašvitinio bažnyčios durų užversti, bet kai 
įėjęs į balas, nuklimpęs, ir gaidys ėmęs giedot,— nebespėjęs.

43. VELNIO TILTAS 
TIES RUMŠIŠKĖM

Vieną kartą gyveno kerdžius, vardu Dvarelis. Jis nuo mažens 
ganė Dvareliškio dvaro galvijus. Tas kerdžius turėjo labai gražią 
dukterį. Kai duktė sulaukė aštuoniolikos metų, ją pradėjo piršliai 
lankyti. Nuo piršlių lankymo mergaitė išpuikėjo ir nei už vieno 
bernelio tekėti nebenorėjo.

Kartą atvažiavo piršliai, o jaunikis pažadėjo mergaitei viską 
padaryti, ką ji tiktai panorės. Kerdžiui nepatiko jaunojo nosis, 
nes ji tiktai vieną skylutę teturėjo. Kadangi mergaitė buvo 
sutikusi už to tekėti, kuris visus jos norus patenkins, tai ir 
atsakyti nebuvo kaip. Ponaitis sakėsi, kad jo dvaras yra anoj 
pusėj Nemuno. Tai mergaitė pareikalavo per vieną naktį pastaty
ti per Nemuną akmeninį tiltą. Jaunikis sutiko. Temstant jaunikis 
griebėsi darbo ir dirbo iki pusiaunaktų. Kerdžius pasislėpęs 
matė, kad jaunikis velnio pavidale didelius akmenis nešė ir į 
Nemuną mėtė. Tokiu tiltu gali visą Nemuną užtvenkti ir daug 
žalos žmonėms padaryti.

Kerdžius įlipo į kubilą ir sugiedojo gaidžio balsu. Jaunikiui 
akmuo iškrito, ir jis, nepabaigęs tilto statyti, pranyko.

Taip ir liko nebaigtas akmens tiltas ties Rumšiškių miesteliu. 
Jis ir dabar Velnio tiltu vadinamas.
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Merga sužinojo, koks jaunikis buvo atvažiavęs, atsižadėjo 
savo puikybės ir ištekėjo už kaimynų bernelio.

44. KIMSIUKO IR KAUŠELIO EŽERAI

Tokia kalba buvo.
Velnias matavęs vandenį Avilio ir Čičirio ežeruose. Avilys iš 

pažiūros atrodo didesnis, bet velnias kai išmatavo, atrado Čičiry 
vandenio daugiau dviem kaušais. Tada vieną kaušą pasėmė ir 
nešė iš Čičirio Avilin. Bet užgiedojo gaidys, ranka sudrebėjo ir 
pradėjo vanduo tiškėt. O kitą vandenį išpylė pamiškėj prie 
Baltamiškio. Ir dabar vadinam Kimsiuko ežeru, o Kaušelis ten 
toliau yra, daubelėj. O istorija buvo tokia, kad Kimsiuką ir 
Kaušelį supylė iš vieno kaušo.

45. KAIP VELNIAS MATAVO EŽERUS

Vieną kartą velnias norėjo išmatuoti du ežerus: Dirdų ir 
Čičirio. Dirdų ežeras yra Rokiškio apskrityje, Obelių valsčiuje, o 
Čičirio — Zarasų apskrityje, Imbrado valsčiuje. Išmatavęs velnias 
pastebėjo, kad Čičirio ežere yra daugiau vandens. Jis, pasiėmęs 
kaušelį ir pasisėmęs vandens iš Čičirio ežero, nešė Dirdų ežeran, 
nes norėjo, kad abu ežerai būtų lygūs. Jam benešant vandenį su 
kaušeliu, užgiedojo gaidys. Ir jam išpuolė iš rankų kaušelis, iš 
kurio vanduo išsipylė, ir pasidarė ežerėlis, kuris yra pavadintas 
Kaušeliu. Jis yra Rokiškio apskrityje, Obelių valsčiuje, Želiūnų 
kaime, Aleksandrovėlės parapijoje.

46. VELNIO NUVILKTAS AKMUO

Jimoniškių lauke, prie miško, šalia kelio, guli didelis akmuo; 
toks bus didumo kaip pečius.

Per jo vidurį yra užnertos grandinės žymė.
Apie jį yra toks padavimas.
Vieną kartą važiavo žmogus. Bevažiuodamas užkliuvo — 

mat tas akmuo tada gulėjo ant vidurio kelio,— ir sulūžo jam 
ratai. Tada jis užpykęs sukeikė:
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— Kad tave velniai į šalį nuneštų!
Ant rytojaus žmonės rado akmenį nuvilktą į šalį. Ir žymėjo, 

kaip jis vilktas, nes buvo didelis griovys, pristumtas žemių ir 
medžio šaknų. Nuo to laiko ir atsirado ant akmens ta grandinės 
žymė. Mat velnias, užsinėręs grandinę, vilko jį nuo kelio.

47. VELNIAS TEISĖJAS

Baudžiavos laikais dvarų savininkai turėdavo dideles galias 
ant valstiečių. Anot pasakojimų, kas ponui patikdavo, tam jis 
duodavo žemės sklypelį, o kas nepatikdavo, iš to atimdavo. Tais 
laikais ant ribos, kuri skyrė Komaro, Baisogalos dvaro savinin
ko, mišką nuo valstiečio Kadaro žemės, gulėjo Velnio akmuo.

Kartą Komaras užsimanė, kad čia, kur guli akmuo, yra ne 
tikra riba. Tikra riba turi būti keliolika metrų į Kadaro pusę nuo 
gulinčio akmens. Ir Komaras su Kadaru pradėjo ginčą. Žinoma, 
Kadarui nebuvo ko ginčytis, nes anais laikais galingas Komaras 
vienu valios pareiškimu nustatė ribą keliolika meta} į Kadaro 
pusę nuo gulinčio akmens.

Kadaras neteko gero sklypo žemės, ir jis iš to apmaudo 
pradėjo keikti Komarą, minėdamas anais laikais galingus velnius. 
O velnias tiktai to ir laukė, kad jį kas pasikviestų į pagalbą. 
Velnias išklausė Kadaro keiksmus. Vieną audringą naktį triukš
mingai panešė akmenį į Komaro miško pusę tiek pat tolumo, 
kiek Komaras buvo įlindęs į Kadaro žemę nuo gulėjusio ak
mens. Dabar velnias atstatė ribą į seną vietą. Tuo būdu ste
buklingais savo darbais atliko teisėjo darbą ir velnias.

48. BIESBALOS AKMUO

Biesbala yra Panevėžio apskrityje, Šeduvos valsčiuje, Pa
kalniškių kaime. Baloje yra didelis akmuo. Žmonės kalba, kad 
ten ant to akmens biesas taboką malęs.
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49. MITKIŠKIŲ AKMUO

Mitkiškių kaime yra akmuo pėduotas. Ant šito akmenio yra 
dvi pėdos: viena suaugusio žmogaus, kita — vaiko. Tai seni 
žmonės pasakojo, kad kadaise Marija vaikščiojusi žemėje. Ak
menys buvo minkšti, nu, tai ir paliko Kristaus, mažo vaiko, ir 
Marijos pėda.

50. VELNIO PĖDA

Tverečiaus valsčiuje, valdiškame miške ant linijos, skirian
čios valdišką mišką nuo Svylės miško, yra didelis akmuo. Tame 
akmenyje yra žmogaus pėdos įspaustos.

Žmonės pasakoja, kad velnią vijęs angelas, norėdamas atimti 
žmogaus dvasią iš jo. Kai šokęs velnias per eglę, ant to akmens 
ir liko pėda. Šią pėdą žmonės vadina Velnio pėda.

51. VELNIO RANKOS ŽYMĖ

Netoli mūs yra Taurlaukis, ten yra velnio kūlis. Ir netoli 
gyvena dvaro ponas. Jam dideliai*  liuob patikt su kortoms lošt. 
Vieną kartą jis lošė su savo liuosininku**  kortas, ir tas liuo- 
sininkas pralaimėjo. Jis dideliai supyko ir sako tam ponui:

* Dideliai — labai, nepaprastai.
** Liuosininkas (svet.) — padienis darbininkas, kampininkas.

— Eik tu po velnio su savo kortoms!
Jono naktį dvarininkas nuėjo pas tą kūlį ir sutiko velnią. Tas 

turėjo pilną maišiuką pinigų. Bet jis tuos visus pinigus pralošė. 
Velnias dideliai supyko ir davė su ranka į kūlį, kad net paliko 
rankos žymė. Ir po to kūlio yra auksinės akėčios ir auksinės 
klumpės. Žmonės bando tą kūlį verst, ritint, gręžt, bet nieko 
nepadaro.
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52. ŽMOGUS, PAVIRTĘS Į AKMENĮ

Važiavo pasalomis bernas pas mergą, o paskui — į šliūbą. 
Kada jis buvo kely, motka sužinojo, kur jis išvažiavo, ir sukeikė:

— Kad tu, sūneli, gyvas neprivažiuotai!
Ir vos tik šiuos žodžius ištarė, jos sūnus pavirto akmeniu, 

kuris ir dabar guli ant Intuponių kapinių.

53. AKMENIU PAVIRTUSI NUOTAKA

Paakmenio koplytėlė yra. Tai žmonės pasakojo, kad viena 
merga ėjo už vyro, ir ji nenorėjo. O ten yra koplyčia. Ji 
atvažiavo, ėjo į šliūbą ir porino:

— Kad pavirsčiau seru akmenėliu, ne ką už berno eičiau!
Kaip pasakė — ir pavirto akmeniu.
Ir dabar stovi. Mama pasakojo, kad visa stovyla žmogaus 

buvo.

54. SESERS PRAKEIKIMAS

Užkeiktas akmuo yra Lempinių miške, nuog Dieveniškių apie 
dešimt kilometrų prie kelio ingi Kauleliškes. Kalbėjo, kad buvo 
dvi sesutės pas tėvus. Atvažiavo svotai ne pas vyresnę, o pas 
jaunesnę. Labai gaila buvo vyresnei palikt pas tėvus, o jaunesnei 
ištekėt. Kai sėdos išvažiuodinėt šliūban jaunesnė, tai vyresnė 
pasakė:

— Kad tu sėstais akmeniu!
Ir virto tas vežimas dideliu akmeniu. In to akmenio, kaip 

žmonės sėdėjo,— tokie gumai.
Už Lenkijos kelintuosa metuosa — gal 1926—1927 — buvo 

toks žmogus, kuris dirbo tik prie akmenų, iš Skraičionių Butri
mas. Neturėjo kuom pamušt to akmenio. Buvo mat tas akmuo 
jam naudingas, tai jis mislino, kuom patraukt tą akmenį. Tai jis 
privežė daug medžio malkos sausos ir pakūrė ugnį. Turėjo 
prinešęs vandenio du tris kibirus. Degino. Kad tas akmuo buvo 
raudonas ir giliai įšilęs, tada nuėmė ugnį ir liejo vandeniu. Tas 
akmuo ėmė trūkinėt į didelius kavalkus*.  Jis tą akmenį surinko

* K a vai kas (svet.) — gabalas.
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gabalais ir darė, kas jam naudinga,— girnas, tiltus, užtašė 
stulpus. Turėj gerą uždarbį. Ir jis nurinko tą akmenį sulig žemei.

Už kiek laiko tada dar norėjo pasiekt giliau žemės. Priilsęs 
buvo, atsigulė pas tą akmenį ir užmigo. Jam prisidavė per sapną 
toj pati svotba, kuri pavirto akmeniu, ir jis pabijojo.

— Daugiau nerušink, bet sulig žemei,— tas akmuo — 
nesurinkta svotba,— jam pasakė.

Jis pats man kalbėjo:
— Niekam aš negaliu pasakyt. Mirsiu, nu nepasakysiu.
Ir niekam nepasakė.

55. SUAKMENĖJUSI SVOTBA

Dievenišky kadais važiavo svotba ir nustūmė ravan senelį 
vilkaloką nuo kelio. Jis ir pavertė visus akmenimis. Ir šiandien 
dar tie akmenys stovi kaip žmonės, vežimai ir arkliai.

56. SUAKMENĖJĘ KARALIAI

Prie Panevėžio, Ramygalos valsčiuj, yra bala. Tos balos 
pakrašty yra du dideli akmenys — akmenų karaliai. Ta bala 
pilna akmenų. Sakoma, kad tie akmenys — karaliai, kurie 
kariavo tarp savęs. Tai ir dabar tarp tų akmenų yra neužžėlęs 
takelis — riba.

57. SUAKMENĖJĘ BROLIAI

Labai seniai gyveno du broliai. Nusibodo jiems kartu gyven
ti, todėl sumanė persiskirti. Jie buvo medžiotojai. Todėl sumanė 
persidalinti mišką, kuriame medžiodavo. Vieną kartą nuėjo abu 
į mišką. Bet kaip jiems persidalint — giria didelė ir tanki, jos 
viduriu eina bala. Vienas sako:

— Einam prie tos balos, vienas paimkim į rytus, o antras į 
vakarus nuo tos balos, ši bala skirs mus.

Antrasis brolis pritarė.
Nuėjo prie tos balos, palaužė keletą šakelių ir buvo perdalin-
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tas miškas. Bet kuriam dabar paimti į vakarus ir kuriam į rytus, 
taip jie ir negalėjo nuspręsti. Į rytus buvo tankesnis miškas, 
jame buvo daugiau ir žvėrelių, todėl abu norėjo paimti.

Taip jiems besiderant, iš kažkur atsirado senelis su žila ilga 
barzda. Priėjęs prie brolių, užklausė jų, kokiu reikalu jie taip 
garsiai derasi. Broliai visą reikalą ir sumanymą išdėstė seneliui. 
Senelis tarė:

— Mieli vaikučiai, mums Dievas liepė būti vienybėje, vienas 
nuo kito niekur nesiskirti, o kartu gyventi, nes vienybė yra 
galybė.

Broliams tai baisiai nepatiko, norėjo senelį primušti. Vienas 
užsimojo lazda ir buvo bešeriąs seneliui, o antras griebė strėlę. 
Bet senelis atsitraukęs tarė:

— Jei jau jūs taip norit persiskirt, tai šekit — dabar iki 
pasaulio pabaigos nesueisi ta!

Taip tarus, broliai pavirto akmenimis, o tarp jų virto gilus 
griovys. Tie du akmenai ir tas griovys ir dabar dar tebėra 
Suodžių kaimo miške, vidury balos.

58. PIKTAKALNIS

Tame kalnely yra du labai dideli akmenys. Pasakoja apie 
tuos akmens, kad jie vienas prie antro ėjo. Kai žmonės įdėjo 
jiems vardus: vienam — Jonas, antram — Petras, akmenys 
sustojo ėję. Tų akmenų ėjimo liko žymė: grioviai veik metrą 
gilumo per mišką.

59. MOKAS

Senovėje, kai dar akmenys vaikščiodavę, tai tas akmuo vadi
nosi Mokas. Jis buvęs prie Deltuvos. Velnias supykęs ir norėjęs 
Pabaisko bažnyčią akmenimis užgriauti. Velniui benešant ak
menį, gaidys užgiedojęs, ir šis išmetęs akmenį Kalvelių kaime.

Akmuo turėjęs žmoną, sūnų ir dukterį. Kalvelių kaimo vaikai 
pradėję ant jų žaisti, daužyti akmenis. Tas Mokui nepatikę, ir jis 
nutaręs keltis per Šventąją į kitą pusę — ramesnę vietą. Mokas 
su sūnumi perplaukęs, o jo žmona ir duktė, patekusios į didelę 
srovę, nuskendo. Žmonės devynias dienas girdėję šaukiant:

— Gelbėkit!
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Mokas atsakydavęs:
— Bijau.
Vienas rusas malūnininkas norėjo tą akmenį sunaudoti gir

noms. Pakasę degėsius, radę žalvarinį kaušą, kuriame pamatė 
tekantį kraują. Nuo to laiko tie skaldytojai apakę.

60. PLAUKIANTYS AKMENYS

Seniau, kada dar akmenys ledais slinkdavo, vieną naktį buvo 
labai tyku ir šilta. Tai nuo Taurapilio kalno vienas akmuo su 
pačia ir su vaikais norėjo persikelti per ežerą.

Vyro vardas buvo Tpruzinas, o pačios Tpruzinienė.
Jie susitarė ir išplaukė. Ir pati dar pasakė vyrui, kad jei jis 

norės ko paklausti, tai turi neatsigrįžti. Jiems beplaukiant, vyras 
sako:

— Ar plauki?
— Plaukiu,— atsakė pati ir nuplaukė toliau.
Kiek palaukus, vėl sako:
— Ar brendi?
— Brendu,— atsakė ir nuplaukė.
Trečią kartą norėjo paklausti, bet atsigrįžo ir sako:
— Ar brendi?
— Brendu,— atsakė pati tyliu balsu ir nuskendo.
Tėvas su vaikais perbrido per ežerą ir atsisėdo ant Šeimaties 

lauko.
Mes dabar ant jo dažnai dar žaidžiame.

61. DIDYSIS AKMUO

Netoli Vištyčio yra didelis akmuo. Jame pėda ir kojos pirštai 
įspausti. Ten vanduo užsilaiko.

To akmens nevalia skaldyti. Norėjo skaldyti, bet neįveikė.
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62. LAUMIŲ STALAS

Šis akmuo yra Paindrijos kaimo, Dusetų valsčiaus, Zarasų 
apskrities lauke, Klibo Balio žemėje. Akmuo — raudono granito 
beveik keturkampi uola 2x2x1 metro didumo žemės paviršiuje. 
Akmens paviršius lygus, bet labai trapus. Atrodo, kad yra nuo 
deginimo sutrupėjęs.

Laumių stalu akmuo, B. Klibo pasakojimu, vadinamas todėl, 
kad ant jo senovėje deivės laumės ugnį kūrendavo ir sau valgius 
virdavo. Dar B. Klibas pasakojo, kad senovėje per Sekmines 
žmonės švęsdavo pavasario lauko darbų pabaigą. Toms šven
tėms visi ties Laumių stalo akmeniu rinkdavosi ir linksmai 
puotaudavo. B. Klibo senelis jam pasakodavęs, kaip būdavo 
linksma. Kartą kas tai nuvertęs nuo akmens atkištą alaus bosą. 
Bosas ritasi, o alus iš skylės bėga. Vienas puotos dalyvių norėjo 
bosą sulaikyti, bet vienas buvusių ten senių pasakė:

— Neliesk, tai laumių dalia!
Ir visas alus iš boso išbėgo.

63. STEBUKLINGAS AKMUO

Linkmenų apylinkėje, netoli milžiniško alksnyno, lyg 
kažkokiame įdubime yra akmuo labai keistos formos: paplokščias, 
šonai lyg įspausti, vienas galas primena kažkieno galvą. Ir kas 
svarbiausia — viduryje to akmens yra išspausta lyg pėda. Dabar 
jau ne taip žymu, kad tai pėda. Seniau, sako, buvę net ir pirštų 
žymės. Labai nuostabu, kad tame įdubime niekuomet vanduo 
neišdžiūsta. Žiemos metu, žinoma, užšąla, o vasarą, kai būna 
dideli karščiai, tada lieka tik truputį drėgna. Tą vandenį — 
drėgmę vietos gyventojai vartoja kaipo vaistus. Atsimenu (gal 
buvau aštuonerių metų) ant mano tėvelio rankų kažkokios pleis
kanos visuomet būdavo. Medicinos vaistai nieko negelbėjo. 
Kažkoks senukas patarė apvilgyti tuo akmens vandeniu — krau
ju, kaip kad vadino. Ir nuostabu — rankos tapo švarios švarutėlės. 
Ar tai atsitiktinumas, ar kažkoks iš tikrųjų vaistas, nežinau.
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64. ŠVENTAS AKMUO

Kur dabar tas akmuo, senovėje aplink jį buvo apaugę dideli 
miškai. Po tą mišką vieno pono ganydavo dideles bandas galvijų. 
Kartą piemenims beganant po tą mišką, staiga apako jų vir
šininkė. Tuomet piemenys labai nustebę nežinojo, kas daryti. 
Nieko nelaukdami, parvedė viršininkę į namus ir apsakė, kas jai 
atsitiko. Ta viršininkė, nustojusi šviesybės, labai nuliūdo. Ji 
tuomet verkdavo ir verkdavo per dienas. Ir po kiek laiko jai 
bemiegant prisisapnavo, kad ji nueitų prie to akmenio, nurautų 
samanas ir apeitų kelis sykius apie tą akmenį. Tuomet ją nuvedė 
prie to akmenio, ji nurovė visas samanas ir apėjo apie tą 
akmenį, kiek jai buvo paskirta apeiti. Viską atlikusi, ji tuojaus 
praregėjo. Nuo to ir pamatė žmonės, kad tai yra stebuklingas 
akmuo. Kada tas akmuo buvo nuvalytas, tuomet ant jo buvo 
matyti dvi žmogaus įspaustos pėdos. Todėl žmonės, kas sirg
dami kokiomis ligomis, eidavo prie to akmenio melstis. Nuo to 
visi ir pagydavo.
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65. JUODŽIO EŽERAS

Seniau, kur dabar plūduriuoja Juodis, buvo laukai. Ten žmonės 
arė ir javus sėjo. Apie Juodį yra nederlingi laukai, todėl dau
giausia sėja grikius. Toliau ant kalnelio buvo Paberžynės sodžius, 
kur ir dabar stovi.

Vieną kartą moterys rovė grikius ir vakare rengėsi eiti namo. 
Jos ir nuėjo, bet viena moteriškė užmiršo nesurištą į pėdą 
glėbuką. Su ja kartu ėjo maža mergaitė. Ji pamatė tą grikių 
glėbuką ir sako:

— Mama, glėbuką užmiršai nesurištą.
Motina iš karto nesuprato kas ir klausia:
— Kokį grėbtuką?
Tuokart mergaitė sako:
— Juodą.
Kai tik ištarė žodį “juodas”, atsirado iš kaži kur vanduo ir, 

kur buvo jų grikiai, paplūdo ežeras. Tam ežere nuskendo ir ta 
motina su mergaite, kuri ištarė žodį “juodas”. Būtų ežeras gal 
užliejęs ir Paberžynės kaimą, bet jis buvo ant kalno, tai ir liko.

Ežero vanduo tokis juodas, kad kaip anglis. Prie ežero guli 
labai didelis akmuo, apie kurį žmonės pasakoja, kad po juo yra 
pakasta daug aukso.

66. OJE, SESUT, ĮDUBOM

Prie Pyragių beržynytės 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.

67. ŽIRNAJŲ EŽERAS

Nuo Ukmergės miesto į žiemos vakarus yra Zimajų ežeras. 
Tas ežeras nėra labai didelis, turi apie pusę kilometro pločio ir 
apie aštuonis kilometrus ilgio.
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Žmonės kalba, kad seniai, dar baudžiavos laikais, nebuvę toje 
vietoje ežero, o buvęs kaimas, apaugęs gražiais medžiais. Šalia 
to kaimo tekėjęs mažas upelis. Jis buvęs toks mažas, kad 
vasaros laiku beveik išdžiūdavęs, pasilikdavęs vanduo tik gilesnėse 
vietose. Netoli to kaimo buvęs dvaras, kuriame gyvenęs labai 
žiaurus ponas. To kaimo gyventojai priklausę tam ponui ir 
turėję eit į jo dvarą dirbti.

Vieną kartą po nesmarkaus lietaus mergaitė, grįždama iš 
dvaro namo, ėjusi upelio krantais ir žiūrėjusi, kaip gražiai bėga 
vanduo. Jis taip gražiai bėgęs, kad kaip balti žirniai riedėjo. 
Mergaitė, į tai žiūrėdama, pasakiusi:

— Tai čionai būtų graži žimaja!
Kai tik ji pasakiusi tuos žodžius, tuojau iš upelio išsipylęs 

vanduo, užsėmęs tą kaimą ir viską, kas tik tenai buvo.
Nuo to laiko toje vietoje pasidaręs ežeras, kurį ir dabar 

vadina Žimajų ežeru. Žmonės kalba, kad ten taip nuo Dievo 
buvę žadėta, kad ten, toje vietoje, turėjęs būti ežeras, ir kai tik 
mergaitė atspėjusi pažadėtą jam vardą, tai tuojau jis ir išsiveržęs.

Žuvininkai, kai atvažiuoja į tą ežerą žuvauti, samdo iš greti
mo kaimo žmones, kurie gerai žino pavojingas vietas. O tokių 
žmonių yra tik vienas, kuris gali gerai vadovauti žuvaujant, kad 
nesudraskytų tinklų. Žmonės mano, kad ir dabar ten stovi 
medžiai ir net kai kur trobesiai — ir kliudo žuvauti.

68. ANYKŠTIS

Pasakoja, seniau buvęs užėjęs ant Lokupės balos (Stačiūnų ir 
Dragonių kaimų laukuose) ežeras, kuris net tris dienas padebesy 
nepaprastai ūžęs, kriokęs, žmones bauginęs. Stačiūnų ir Dra
gonių kaimų žmonės buvę išsikraustę iš savo sodybų, kad ūžiąs 
ežeras nusileidęs neprigirdytų. Po trijų dienų ežeras nuėjęs tolyn 
į rytus ir apsistojęs apie Anykščius. Ten mergina velėjusi skal
binius ir nusimušusi nykštį. Iš skausmo surikusi:

— Aa, nykštį nusimušiau!
Čia ėmęs ir nusileidęs kriokiąs ežeras: mat jo vardas buvęs 

Anykštis. Jei kas būtų anksčiau atspėjęs jo vardą, būtų ežeras 
anksčiau kur nusileidęs.



65

KELIAUJANTYS EŽERAI

69. KUR EINI, DVIRAGI

Seniai, labai seniai Salų apylinkę užgulę tamsūs, perkūningi 
debesys. Dieną ir naktį žaibavę, bet lietus nelijęs. Žmonės 
meldėsi, Dievą prašė, bet buvo veltui. Kartą senelis elgeta 
pasakęs, kad tas debesis tol būsiąs, iki kas atspėsiąs jo vardą,— 
tada ežeras nusileisiąs žemėn. Visokių vardų žmonės davę dan
gaus ežerui, bet neatspėję. Kur dabar ežeras liūliuoja, kitą kartą 
buvusios didelės pievos. Ten ganęs piemuo galvijus. Vienas 
didžiulis jautis bėgęs į vasarojų. Piemuo ištaręs:

— Kur eini, Dviragi?
Ir didžiausiu triukšmu ežeras nusileidęs į tas pievas, kur 

piemuo ganė galvijus: jas užliejęs, paskandinęs piemenį ir jo 
bandą. Tą ežero šaką, giliai įsiterpusią į Taraldžių laukus, ir 
vadina Dviragiu, o kitą ežero dalį vadina Ilgaragiu ar Ilgiu.

70. GLĖBO EŽERAS

Senovėje buvęs dvaras. Kartą to dvaro gyvulius ganė pie
menė ir beganydama išgirdo didelį ūžimą padebesiuose. Išsi
gandusi didelio ūžimo, skubinos pargint gyvulius kuo greičiau 
dvaran. Vieną jautį vydama, kurio vardas buvo Glėbus, ji surėkė:

— Ė, Glebau, kur tu eini!?
O tuo kartu padebesyse ūžė eidamas Glebaus ežeras. Paminė

jus jo vardą, jis nusileido į dabartinę vietą, užliedamas jaučius, 
piemenę ir dvarą.

71. BITINĖLIO EŽERAS

Kartą, tai buvo labai seniai, Šiauliams grėsė didelis pavojus. 
Mat iš kaži kur atslinko didžiulis debesis vandens, ir žmonės 
bijojo, kad jis neužlietų tada dar mažo miesto. Vienam iš 
gyventojų prisisapnavo, kad tas kabantis ore vanduo liks 
nepavojingas tik tada, kai kas nors įspės to debesies vardą. Na, 
ir spėjo žmonės! Bet niekam nevyko įspėti. Kadangi šis debesis 
leido iš savęs ypatingus garsus, panašius į bitės bembimą, tai 
viena moteriškė pasakė:

— Kas gi čia bus, kad tas debesis bembia ir bembia lyg 
koks bitinėlis!
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Kai tik tą pasakė, debesis kuo ramiausiai nusėdo greta mies
to, ir iki šiol tebėra toje vietoje ežeras, Bitinėliu vadinamas.

72. VIŠTYTIS

Senovėj Vištytežerio vietoj giria su gražiomis pievomis buvo. 
Ten bernams žirgus ir jaučius naktį beganant ir jau sugulus, 
kartą paukštytis atlėkęs keistai ciepsėjo, lyg juos šalin ragin
damas. Jiems tai nesupratus, palėkė paukštytis, ir kažkoks senu
kas atėjęs užprašė juos iš tos pievos atstot. O taip ir antrą kartą 
atėjęs. Jiems tuo paliepimu dar besistebint, jis, trečią kartą 
atsiskubinęs, jau lyg su piktu sakė:

— Na, dabar jau bėkite! Gerai, kad dar su savo žirgais bei 
jaučiais išeisite, šiaip visi prapulsite!

Tad jie išsigandę, sukilę laukan skubinos. Jiems ką tik išėjus, 
iš pietų pusės didis ūžimas užkilo, nes vanduo dauba su didžiu 
ūžimu pro Auksinus lyg koks kalnas putodamas atsirito ir visą 
pievą iki šios dienos apdengė.

Vėl kiti pasakojo, jog pirma prie Stalupėnų didis ežeras 
buvęs ir tenai atitekėjęs vis platyn plėtėsi, o tas jau minėtasis 
paukštytis, virš vandens lakiodamas, nepaliautinai ciepsėjo:

— Vištyt, vištyt, vištyt!
Tame išgąstyje sukilusieji žmonės prasidžiugę sušuko:
— Vištytis, Vištytis, Vištytis!
Taip jie buvo to vandens vardą atminę, o vanduo paliovė 

plėtęsis ir akėčių bei žagrių išplovęs.
Taip jau sakoma, jog vanduo apsistojo augęs, pažadėjus po 

vieną dūšią kasmet. Todėl kasmet jame vienas vis prigeria.

73. LŪKSTO EŽERAS

Lūksto ežero šis kraštas nuo Požerės ežero toks ir tebuvo — 
nuo Alkos ligi Joniko. Toks jis tebuvo senovėj. Ir jis dideliai 
gilus buvo. Jis pasikylėjo eiti kitur... O kur tas platusis ežero 
galas yra, buvusi bažnyčia ir miestas. Kai jis pasikylėjo, ir 
stovėjo dvi dienas ore. Jis kriokė, o nekrito. Atėjęs senas 
žmogus ir sakąs:

— Senų senovėje buvo vardas Lūkstas.
Tada jis krito ir apsėmė tą miestą ir bažnyčią. Pirma jis buvo 

gilus, o dabar, kai išsikėlė, liko negilus.
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74. PRAVIRŠULIS

Netoli' Šiluvos yra Praviršulio ežeras.
Ežeras Praviršuliu vadinamas štai kodėl. Labai seniai vienas 

raganius užkeikė ežerą, ir vanduo pradėjo skraidyti padangėmis. 
(Seniau sakydavo, kad lietus atsiranda nuo skrendančio van
dens.) Tas ežeras, skraidydamas padangėmis, pridarydavo 
žmonėms daug nelaimių. Tada visi pradėjo sakyti, kad reikia 
atspėti užkeikto ežero vardą, ir jis vėl iš padangių galės būti 
žemėje. Bet niekas negalėjo sužinoti jo vardo. O ežeras vis 
kenkdavo ir kenkdavo žmonėms. Spėjo visokiais vardais, bet 
neatspėjo.

Vieną kartą kaimo mergaitė apsiėmė išgelbėti žmones nuo 
nelaimių. Ji atėjo prie tos vietos, kur dabar yra ežeras, ir pasakė 
skrendančiam ežerui:

— Aš esu Uršulė, o tu — Praviršulis!
Tada skrendantis ežeras nusileido į tą vietą, ir mergaitė 

paskendo.
Tokiu būdu mergaitė atspėjo užkeikto ežero vardą ir išgelbė

jo žmones nuo nelaimių.

75. UŽAKĘS EŽERAS

Taujūnų sodžiaus lauke senovėje buvo ežeras ir jame buvo 
du verpetai. Ir to ežero niekas nežinojo vardo. Paski aus jis 
užako, o tiej du verpetai liko ir dabar tebestovi.

76. GIMTINĖS BALA

Gimtinės bala buvusi ežeru. Tik seneliai gyveno gyveno ir 
užmiršo, kokiu vardu ežerą vadino. Prisisapnavęs kažkam gražus 
ponaičiukas sako:

— Jeigu jūs manęs vardu nevadinat, tai aš visai užaugsiu.
Ir kas kartas užauginėja, tik liko ežeriukas kaip akis, o visur 

tik liunga.
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77. NEATSIVĖRĘS EŽERAS

Prieš kokį keturiasdešimt metų Masiokuose apie balandžio 
mėnesį, kai tik saulė leidžiasi, nuo Papurvinęs lig Baltiškių 
girdėdavosi lyg kas lekia ir rėkia:

— Oi! Oi! Oi! Oi!
Ir taip kas vakarą atskambėdavo, nuskambėdavo ir vėl nutil

davo.
Vieną kartą ėjo žmogus per tą ganyklos aikštę ir išgirdo, kad 

atrėkia tiesiai į jį. Jis sustojo ir klauso. Girdi, kaip visai netoli 
lekia kas per šerkšną — čiarkš, čiarkš, čiarkš. Bet nematyti 
nieko.

Masiokų vyrai taręsi paklausti balso, ko jis reikalauja. Bet 
nesusitarę, o po kelių metų tas vaitojimas išnykęs. Sako, ten 
būtų ežeras atsivėręs.

Dubarų žemėj taip pat rėkė seniau. Rėkdavo baloj už Telėt- 
nikų. Sakė, atsivers ežeras, bet neatsivėrė. Niekas, matai, neatspėjo 
vardo.

78. AŠ UŽANKU, O TU ATANKI

Seniau Tyruliai vardo neturėjo. Buvęs tai labai didelis, ilgas 
ežeras. Palei ežerą ėjęs aklas žmogus ir sakąs:

— Koks čia ežeras? Čia ne ežeras, bet tyrulys.
Tada pasigirdęs balsas iš ežero:
— Tu įspėjai mano vardą, ir nuo šios dienos aš užanku, o tu 

atanki.
Taip ir atsitikę: senis praregėjęs, o ežeras ėmęs iš pakraščių 

palengva akti.

79. PRAŽUVĘS EŽERAS

Šlienuvos girioje, Aukštosios Panemunės valsčiuje, seniau 
buvo didelis ežeras. Tas ežeras buvo žodžiu užakdytas. Viena 
merga ar tai vyras, nežinau, ištarė žodį “Juodi” — ir ežeras 
pražuvo.

Kiti taip kalba, kad žmonės kažką dalijosi ir nepasidaliję 
pasakė:

— A, kad tu užaktumei!
Ir tuoj ežeras užako.
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80. PARŠEŽERIS

Buvusi lanka, kur tas ežeras yra. Žmonės šienavę. Šienaujant 
į tą lanką ir atėjęs iš laukų didžiausias paršas ir pradėjęs knisti. 
Žmonės žiūri — jis knisa ir knisa. Po kiek dienų ėmė ežeras ir 
nukrito. Sako, paršniokščia paršniokščia, sukas sukas — krioke- 
sys didžiausias. Žmonės išlakstė. Ėmė tas ežeras ir nusileido. 
Nežino žmonės vardo, suėję ir šnekas:

— Vakar paršas kniso kniso ir, matyt, iškniso.
Ir pavadino tą ežerą Paršežeriu.

81. PLATELIŲ EŽERAS

Buvusi vasara.
Vieną kartą bešienaujant atėjęs vokietukas ir sakąs:
— Skubėkit šienauti, greit svečių sulauksit.
Kitą rytą toje vietoje, kur šieną grėbė, pamatė didelį paršą. 

Jis gulėjo dauboje ir tiek voliojosi, kol pasidarė dumblina 
didžiulė duobė. Tada atėjo debesis, ir iš to debesies nusileido 
vanduo, iš kurio ir pasidarė Platelių ežeras.

82. KELKIS IR BĖK

Toksai ežeras ten toliau yra, Rimiečiu vadina. Už Žemait
kiemio ten buvo. Nabašnykas tėvas pasakojo, kad pirmiau ten 
naktigoniai jojo. Vienas arklius prisirišo, maišą su šiaudais 
pasidėjo ir užmigo. Tik girdi, kad jį kas kelia:

— Kelkis,— sako,— ir cik greičiau! Bėk iš čia! Ir kur toli 
bėk, nes, jei neklausysi, bus mirtis tau!

Ir jisai taip sapnuoja. Ir vėl — jis tik užmigo, akis sudėjo, 
ir vėl taip:

— Kelkis ir bėk!
Atsikėlė, pasiėmė maišą ir žiūri, kad rimuoja jautis: tik mū, 

mū, mū! Ir paskui jį ežeras eina. Tai dabar Rimiečiu vadina tą 
ežerą. Jis atėjo iš ten kur, iš Žemaitijos. Jautis ėjo pirma, o 
ežeras ėjo paskui tą jautį.
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83. VILKUOKŠNIS

Ežeras Vilkuokšnis yra pas mus. Man seneliai pasakojo, kad 
ten ganydami pamatė, kad toks jau vanduo užeina iš kur, iš 
kalnų.

Ir tas senelis:
— Žiūriu,— sako,— dar ana ir vilkas bėga per tą pievą.
Sako:
— Ten vilkas bėga!
— Stok! — ar kaip tenai pasakė, ir pasipylė iš kalnų.
Išnešė griovius, ir pasiliko ežeras, Vilkuokšniu pavadintas 

dabar.

84. KROKŲ EŽERAS

Apie 1750 metus Žemaičiuose, vieno ežero vandeniui į orą 
pasikėlus, iš to juodas debesis atsiradęs, ko ne dvi savaiti 
vietoje kybojęs, baisiai ūždamas bei krokdamas, vis išgąstingesniu 
pastodamas, iki prie Mingės, ties Krokų lanka, atošė. Tai čia 
gyvenantieji žmonės lyg iš lankos, lyg iš debesies girdėję atsikar- 
totinai šaukiant:

— Nugriauki! savo trobas ir traukit iš čia šalin, nes ta lanka 
ttur į ežerą pavirsti!

To šauksmo atbojantieji*  su visu jų labu šalin paskubo. 
Viena moteriškė, duoną pakept besirengdama, pečšluostės išbė
gusi, prieš nesiliaujantį debesies ūžimą apmaudinga tarė:

* Atboti (svet.) — bijoti, vengti.
** Pradėm — be paliovos, tuo pačiu metu, tučtuojau.

— Krokit, krokit, Krokų lankelės!
Tai buvo to debesies vardas atmintas, kuris, pradėm**  plyš- 

damas, tą moterį ir kitas su visa lanka aptvino. Dar šiandien 
didis KikAu ežeras toje vietoje tyvuliuoja.

85. DUSIA

Metelių parapijoje yra didelis ežeras, vardu Dusia.
Vieną kartą ėjo du žmonės. Jie buvo labai nuvargę ir atsigulė 

pasilsėti. Atsigulę tuojau užmigo. Bemiegodami išgirdo, kad 
juos kas žadiną, bet jie atsikėlę nieko nematė ir vėl užmigo. Tik
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trečią kartą žadinami, pamatė, kad ežeras ateina. Atsikėlė ir ėmė 
bėgti. Jie bėgo, kad net prakaitas lašais varvėjo žemėn.

Vienas jų sako:
— Jau net uždusau.
Ir tada ežeras pasiliko vietoje ir gavo vardą Dusia.

86. KAPSTATŲ EŽERAS

Toje vietoje, kur dabar Kapstatų ežeras, seniaus buvusi didelė 
graži lanka. Vieną kartą pačioj šienapjūtėj atėjo pas darbininkus 
vokietukas ir sako:

— Skubinkitės, skubinkitės: pareis didelis svetys!
Ir taip rodėsi jis žmonėms per visą savaitę ir vis ragino 

skubintis. Kada žmonės nušienavo tą lanką, užėjo didelis juodas 
debesis, sustojo prie tos lankos ir nebesijudina iš vietos. Pradėjo 
kiti kalbėt, kad reikia to debesies įspėti vardą, tada jis iš tos 
vietos pasitrauks. Na, ir spėjo visi, kas beišmanė. Bet niekas 
negali jo vardo įspėti. Buvusi viena apyžabalė bobelė. Eina ir 
eina to debesies veizėti. Veizi, ranką prie akių prisidėjusi, ir 
sako:

— Кар status!
Kai tik ji ištarė tą žodį, debesis su didele ūžle šniokšle 

nusileido ant tos lankos, ir pasidarė ežeras.
Tas ežeras už kiek laiko vėl kelsis iš vietos ir eis toliau. Eis 

per pat Endriejavą. Debesies kampas užklius už bažnyčios varp- 
nyčios, prakiurs ir paskandins visą Endriejavą.

87. KAIP SALOTŲ EŽERĄ IŠLEIDO

Buvo ežeras neapsakomai gilus. Mano tėvo tėvas pasakojo. 
Atėjo koks burliokas, pakasė kiaulės galvą, aprėžė taip ir taip ir 
pasakė ežero vardą. (Turi vanduo savo vardą.) Tik ūžia ūžia, 
kelias kelias, kad pasikėlė per pačias Verbnyčias. Tai ėjo per 
Ratnyčią. Kunigas mišias laikė. Visi išbėgiojo, kunigas liko. 
Ežeras ėjo, ėjo, kai priėjo tą vietą, kur reikia sustoti, ir sustojo.
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88. VEDAMAS EŽERAS

Burtininkas pasakė:
— Mes atvešim jumiem ežerą su visom žuvim, tik mane lig 

mirties užlaikykit, nes aš atvesiu ir apaksiu.
Švendubrės žmonės nenorėj jo užlaikyt, sako:
— Mes nenorim nei to ežero, nei tų žuvų.
Tai per Ratnyčią sekmadienį ėjo ežeras. Išbėgo žmonės iš 

bažnyčios. Per pačias mišias dvyliktą valandą ėjo tas ežeras. Per 
Nemuną ėjo, per laukus! Nebuvo jam nei kalnų! Už Seirijų 
nutūpė.

Tai jis (burtininkas) žinojo kaip padaryt. O ką mes žinom? 
Jis atėjo, įkimšo lazdelę — ir sustojo tas ežeras aplinkui.

89. PAKILĘS EŽERAS

Žmonės sako, kad ežerą galima išleist iš savo vietos, tik 
reikia triskart apibėgt aplink jį ir kuo greičiausiai. Laikas turi 
būti labai trumpas.

Vieną kartą Žilinuos Petruškevičius užsinorėj išleist ežerą. 
Na, ir bėga triskart aplink. Jau kad kiek būtų nebaigęs bėgt. 
Laiku apibėgo aplink — ir ežeras pakilo oran. Sako, kad jisai 
iš to išgąsčio trečią dieną mirė.

90. DUSALIS

Mano močiutė po lenkais buvo. Ten yra ežeras Dusalis. Tai 
jis atėjęs nuo Šventežerio. Ten, prie Šventežerio, yra Dusia. Tai 
jis iš Dusios iškilo ir prie Žagariu sustojo. Baisus ūžimas buvo, 
debesiu ėjo, bet kliudė vanduo žemę. Žmonės pabėgo, nes 
neplačiai ėjo, o gyvuliai prigėrė. Nuo Lietuvos ribos netoli. Ir 
dabar vadinasi Dusalis — kad iš Dusios kilęs. Kaip jau išgirdo 
tą ūžimą (ten bažnyčia netoli), tai paskui koks tai senas žmogus 
rėkt, kad:

— Bažnyčios duris užstatykim, tai sustos!
Kai bažnyčios duris užstatė, ir sulaikė. Tai kaip griovys ir 

kaip tos durys stovėjo — kaip nukirsta.
Kai močiutė gyveno, tai prie jos pačio kiemo sustojo.
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91. TELKŠIOK IKI SŪDNAI DIENAI

Tas ežeras norėjęs pakilti. Kad jis nepakiltų ir neužlietų 
Šiaulių bažnyčios, reikėję įspėti jo vardą. Vienas žmogus atspėjęs. 
Jam įpjovę į bevardį pirštą ir, nulašinę tris kraujo lašus, pasakė:

— Telkšiok ir nebeik iš vietos iki sūdnai dienai!
Po to ežeras daugiau nebekilo ir liko vadinamas Telkšys.

92. PASIKĖLUSI DUSIA

Toj Dusia, sako, atėjus, ir jos čia galas — Dusys likęs. Mum 
senelis pasakojo.

Ir kuriais tai metais, aš kokių septynerių metų buvau, vanduo 
kokių septynių metrų aukščio buvo pakilęs vasaros metu. Aš 
kaip dabar atsimenu: medžiai žaliavo. Žmonės kaip tikintieji 
buvo, tai septyniose bažnyčiose mišias užpirko ir septynias 
dienas meldėsi, ir procesijas aplink ėjo — septynis kilometrus 
taip ir septynis taip... Galadusis — Galinių kaime. Jį Galadusiu 
ir vadina, nes jis Dusios galas. Kadai kai tvanas buvo, tai užėj 
Dusia.

Būk tai sako, kad jiej turi sueit į vieną krūvą. Kai pakilo 
vanduo, bijojo žmonės. Kur jie apsistos? Meldėsi. Ar ten mal
dos padėjo, ar ten kas? Bus tas ne mažiau kaip keturiasdešimt 
metų, kai ji buvo pakilus. Dar aš pirman skyriun ėjau. Tai verkė 
žmonės:

— Buvo Metelių bokštai matyt, o dabar nematyt!
Drebėjo žmonės, kaip karo kokio bijojo. Buvo šitos Dusios 

Petraičių laukai užsemti vandeniu.
Tada dar Jakimavičius, Urbonas senis gyvas buvo, tai jie 

susisės už stalo, šneka, kad susieis. Šitos tai mylia ilgio ir mylia 
pločio...

93. PONIA BUDRIŲ EŽERE

Netoli vieškelio yra Budrių ežerėlis, kurio krantai miškais 
apaugę. Tai nedidelis ežerėlis, bet gana gražus. Vienoj vietoj ant 
pat kranto yra nemažas akmuo. Apie jį yra toks padavimas.

Vieną kartą važiavo turtinga ponia su pilna skrynia aukso. Tą 
dieną buvusi tokia pūga, kad nieko aplinkui nebuvo matyti.



74

KELIAUJANTYS EŽERAI

Vežikas, negalvodamas, kad tai esąs ežeras, ir pasuke savo 
bėrius. Ežeras buvo tik plona ledo pluta apsiklojęs ir užpustytas 
sniegu. Kai tik vežikas pasuke arklius į ežerą, šie ir pradėjo 
skęst. Beskęsdama ponia tą auksą užkeikė. Rytą žmonės rado 
ant ledo pirštinę ir lazdą. Spėjo, kad ten esanti aukso skrynia.

Išaušo gražus pavasaris. Žmonės ruošėsi nusausinti ežerą ir 
pasiimti auksą. Jau pradėjo kasti griovį. Vienam žmogui prisi
sapnavo ta ponia ir sako:

— Nekaskit griovio, nes aš jį vėl užtvenksiu.
Bet žmonės, sapnu nenorėdami tikėti, tęsė toliau pradėtą 

darbą. Kitą kartą ir vėl prisisapnavo. O trečią kartą kai prisisap
navo, atsikėlę rado griovį užverstą dideliu akmeniu. Tada žmonės 
suprato, kad blogai padarę, ir ežero nebesausino.

94. PERKŪNO AKMUO

Žmonės kalbėjo, kad bėgo moteris su pinigais. Ji buvo 
atsidavusi velniui. Kai ji bėgo, ir įbėgo tiesiai į Budrių ežerą. 
Ta moteris matydavosi naktį vandens paviršium plaukiant. 
Žmonės panorėjo atimti iš jos pinigus, leido į ežerą narus. 
Vieną narą nuleido į ežero dugną. Tas naras norėjo paimti 
pinigų, bet skrynios durys nunešė jam ranką — ir pinigų paimti 
negalėjo. Paskui žmonės sugalvojo nuleisti ežerą. Bet vienam 
žmogui prisisapnavo, kad ta moteris jam sakė:

— Jei jūs kasite griovį nedidelį, tai aš atnešiu akmenų ant 
mažojo piršto, o jei kasite didelį griovį, tai atnešiu visą saują ir 
užbersiu visus jūsų laukus.

Bet žmonės netikėjo ir kasė nedidelį griovį. Rytojaus dieną 
pamatė griovy kaip namas didumo akmenį. Akmenį pavadino 
Perkūno akmeniu. Tas akmuo yra Kavarsko parapijoj prie Budrių 
ežero.

95. IŠĖJĘS EŽERAS

Ponas vis bėdojo, kad jam daug ežeras užėmęs. Sako:
— Būt daug laukų, pievų ir ganiavų, o tai vis užėmę 

vandenai, nieko gero neduoda.
Tai jam ten kas patarė, kad jis įpiltų ežeran puodą gyvo 

sidabro, tai ežeras išeit kiton vieton. Tai ponas sako:
— Ė, kas tai man ženklas. Aš ir kelis puodus supiltau, kad 

tik jis išeit.
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Nu, tai jis nusipirkęs ir supylė puodą sidabro. Tai, žinai, tas 
nuburbuliavo dugnan. Ponas žiūri, kad vanduo suburbė, ir su
simaišė su vandeniu.

Kad už dienos kitos ponas klauso, kad — bume, pabus, 
pabus tai ir vėl — bume. Nubudus ir vėl — bume, ežere ir 
bumeioja. Ponas žiūri, kas čia bus. Kad paskui klauso: kad ėmė 
ūžt vanduo, kad ėmė krokšt. Kad paskui žiūri — išsikėlė visas 
vanduo padangėn ir eina kaip tyma juodas debesis. Visi tik 
žiūri...

Merga pašlaityj ganė jaučius. Kad žiūri — atkrokščia juodas 
debesis. Tai ji jau pasvarys jaučius, kad sektųs po krūmu palįst. 
Nu, ji varydama rikterėj:

— Šėmi, stok!
Tad tuokart tik — žu žu žu žu, ir sukrokštė tas debesis 

didžiulin klonin. Nu, ji parginė jaučius namo ir porina tėvui, 
kad taip ir taip, sako, debesis nusileido. Tai tėvas sako:

— O seniau dažnai ežerai padangėm vaikščioj. Tai aš nū ir 
sapnavau, tąryt stoviu ant kiemo, kad krokščia padangėm. Aš 
pažiūriu, pakėlęs galvą viršun, kad žiūriu — lekia padangėm 
kažkokie namai, o juose muzikos griežia. Tik, sakau, negaliu 
atmint jo vardo — tai ir nusileist.

Kad šitaip po nakties merga sako:
— Ale tai sapnavau, kad iš ežero išėj ponaitis tamsiais 

rūbais ir manęs prašo ateit. Sako: “Aš tau duosiu dovanų”.
Tai tėvas sako:
— A, tai tu, vaike, atminei jo vardą. Už tai jis ir nusileido. 

Tai eik, vaike, dieną sekas, nebaisu.
Tai merga nuėj į ežerą. Pažiūrėjo — tik mėlynuoja vandenai. 

Kad, jai stovint, susmuistė vandeny, ir šmurkšt taip net kraštan, 
ir išskrido didžiulis lydekaitis. Tai merga greičiau atsirišo nuo 
suknelės raikštelį, dar greičiau užrišo jam už pelekų ir 
džiaugdamos namo. Taip ir partįsė kaip kojinę, o uodega tai net 
žeme tęsėsi, beveik kaip kastuvas.

Tai dartės tą ežerą vadina Mergos ežeru, o kaimą — 
Mergežeriu. Tas ežeras tai iš tolo, sako, tenais atėj, porina, kad 
net iš Užunemunio. O dartės to pono toj klonėj gražios pievos, 
ganiavos.

96. IŠĖJĘS ŽAGARĖS PRŪDAS

Netoli Žagarės yra upė Švitė. Ten vienas žmogus buvo 
įsitaisęs malūną. Kur buvo malūnas, buvo didelis prūdas. Ne-
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trukus atėjo kitas žmogus ir kitoj prūdo pusėj įsitaisė malūną. Ir 
po kiek laiko visas prūdo vanduo per miestą nuėjo kiton Žagarės 
pusėn; žuvis visas paliko.

Aš dar mažas buvau, tai man sakė žmonės.
Mat kažkas įpylė gyvojo sidabro, ir nuo to visas vanduo 

išbėgo.

97. DUSIOS IR DAUGŲ EŽERAS

Dusios ir Daugų ežeras susieina. Pagavo lydeką labai didelę, 
pririšo skambutį ir paleido. Nu, ir paleido. Paskui tą lydeką 
pagavo Daugų ežere su tuo skambučiu; Dusioj paleido, o paga
vo Daugų ežere. Vis kalbėjo, kad Dusia su Daugų ežeru susi
šneka. Tai, sako, kad toj Dusia kada nors susivienys su Daugų 
ežeru: ar Daugų ežeras į ją ateis, ar ji į Daugų ežerą eis. Tai 
nežino. Bet taip žmonės kalba, kad susivienyt gali. Ir jei, sako, 
žeme eis, tai užlies, o jei viršum eis vanduo, tai neužlies 
žmonių.

98. EŽERAI BROLIAI

Ilgis ir Žiežulis — tai du broliai. Buvo juos abu suleidę. Tai, 
sako, prisisapnavo, kad kam subendrinot, nes gi mes abu broliai.

Ilgis ir Žiežulis — du ežerai prie Girežerio kaimo Varėnos 
rajone.

99. PANELĖ KANIA VĖLĖ

Čia per mišką ir per laukus bėga nedidelė upelytė, vadinama 
Kaniavėle, nuo Kaniavos kaimo — Kaniavos kaime ji prasideda.

Ir ant tos upelytės norėjo pasistatyti malūną kažkoksai tenai 
žmogelis. Padarė pylimą ir užtvarą. Ir iš po kiekvienos nakties 
sugriauna tą pylimą vanduo. Jis ir vienąkart, ir kitą, ir trečią. Ir 
jam prisisapnavo, kad sako:

— Kaniavėlė panelė tau nemals!
Ir jis nuo to metė jau taisyti malūną, tiktai kad tas pylimas 

ir dabarties žymus.
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100. NEMUNAS IR VYSLA

Seniau upės šnekėjosi. Vysla ir Nemunas tekėjo kartu. Sako: 
— Kuri greičiau pratekės?
Jos vijosi, bėgo viena nuo antros, bet vis lygiai bėgo. Nuvar

go Nemunas, sustojo ir užmigo. Vysla, ieškodama lygesnės 
vietos, toli nubėgo. Prabudo Nemunas — Vysla jau toli. Jis 
šoko per kalnus, per miškus, kad tik tiesiau.

Ir dabar Nemunas teka kalnais, miškais, o Vysla išsirinkus 
gražiausias vietas.

101. ŽIŽMA IR GAUJA

Žižma ir Gauja išplaukia iš po akmens. Plaukė jos abidvi, 
plaukė ir pailso. Užėj naktis, ir jos užmigo. Miegoj, miegoj. 
Žižma viena atsikėlė tykiai ir lobais, lobais nuplaukė, o Gaują 
paliko. Atsibunda Gauja, žiūri — Žižmos jau nėra. Tada ji per 
kalnus, per laukus leidos vytis Žižmos. Vijos, vijos ir pavijo. 
Pavijo, dar ir pralenkė. Už tai ir vardu Gauja, kad greičiau teka 
kaip Žižma.

102. JASEŽERIS

Tai nedidelis ežeriokas Jasų kaimo lauke, Dusetų parapijoj.
Žmonės pasakoja, kad seniau vietoj dabartinio Jasežerio buvę 

liūnai. Kas į tuos liūnus įeidavęs — nebeišeidavęs, prigerdavęs.
Kartą važiavę per tuos liūnus ponai ir numarmėję per žemes. 

Nuo to laiko ėmę vaidentis, žmones gąsdinti, ir pasidaręs ežeras.
Dažnai tame ežere girdis, sako žmonės, varpais skambinant, 

dalgius plakant, žmones šaukiantis. Taip pat esą pasimato nak
ties dvyliktą valandą ponas su ponia.

103. ŠVENTEŽERIO ATSIRADIMAS

Visi sako, kad Šventežerio ežeras savaime atsirado. Buvo 
tiktai šaltinis, ėjo kunigas su ponu Dievu ir įpuolė ten — ir 
atsirado ežeras. Ir pavadino Šventu ežeru. Taip savaime atsirado, 
kaip nuskendo — ir atsirado.



78

KELIAUJANTYS EŽERAI

Ю4. STAUGIANTIS EŽERAS

Daugų ežeras prieš užšalimą staugia ir staugia. Ot, tai seni 
žmonės yra išsipraktikavę: kaip šitoks įvykis, paima vištą ar 
katę — bile*  gyva galva, nuneša ir nuskandina. O jie dėl to 
nuskandina, kad užšalęs ežeras gali paimti žmogaus galvą ar 
arklio, ar kokio kito gyvulio.

* Bile (svet.) — jei tik, kad tik.

Dabar neįmesdinėja — ir vis skandina. Dabartiniais laikais su 
mašina nuotaką nuskandino.

105. REIKALAUJA AUKŲ

Dievo yra paskirta kiekvienai būtybei pasiimt savo užmokestį. 
Vandenys ir tie pasiima sau aukų. Galvožeris (Onuškio valsčiu
je, Trakų apskrityje) kiekvienais metais irgi reikalauja aukų. 
Žmonės porija, kad Galvožeris tol neužšąla, kol kas iš gyvių 
nepaskęsta. Taip jis kiekvienais metais pareikalauja po galvą. 
Taip pat prie Žilinų (Onuškio valsčiuje, Trakų apskrityje) raistas 
tol neužšąla, kol koks gyvulys nenuskęsta.

106. SUSISIEKIANTYS EŽERAI

Mano dėdė pasakojo, kad kada dar kunigyston ėjo, kartą 
atvedė jie jaučius girdyti prie Bedugnio. Diena buvo karšta ir 
jaučiai nuog bimbalų ėmė lakstyt. Vienas belakstydamas įplaukė 
Bedugnin ir nuskendo. Sako, jog po kurio laiko jį ištraukė 
Trakų ežere. Taigi Bedugnis susisiekia su Traki} ežeru.

107. VILIŪNŲ IR VIŠTYČIO EŽERAI

Seniai mergos ganė jaučius tokioj lomoj. Vidurnaktį jos 
išgirdo balsą, kuris liepė jas iš čia bėgt. Tai pakartojo tris 
kartus. Paskui tos mergos paklausė ir nusivarė jaučius. Rytą 
žmonės pamatė, kad ta loma pilna vandens. Ir dabar ten yra tas 
ežeras. Požemy tas ežeras susisiekia su Vištyčio ežeru. Žmonės 
pagavę žuvį Vištyčio ežere ir pririšo skambaliuką prie kaklo, tai 
ta pati žuvis buvo atplaukus ir į Viliūnų ežerą.
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108. ATSKRIDĘS KAŠUČIŲ EŽERAS

Kretingos apskrityje, Darbėnų valsčiuje, Kašučių kaime, yra 
nedidelis devynių gektarų Kašučių ežeras. Jame yra daug viso
kių žuvų ir labai daug vėžių. Nuo to ežero už kokių trijų 
kilometrų yra didelė bala, vadinama Tyru. Į tą Tyrą negalima 
nei įvažiuoti, nei įjoti — tuojau ten smunka. Tame Tyre auga 
tik samanos ir vieno metro aukštumo nusususios pušaitės, o pati 
žemė nenaudojama.

Žmonės pasakoja, kad Tyras kitados buvęs ežeras, o kur 
dabar yra Kašučių ežeras, buvusi lanka, kurioje augdavę daug 
šieno. Tai pasakoja, kad vieną labai gražią vasaros dieną pasikėlęs 
į orą tas ežeras ir iškilęs labai aukštai skrido ant Kašučių 
lankos. Tuo tarpu lankoje žmonės šienavo ir išgirdę didelį ūžesį 
pamatė, kad į tą lanką kažkas leidžiasi, ir iš tos lankos visi 
žmonės išbėgiojo kur kas gali. Žmonėms išbėgiojus, į tą lanką 
nukrito didelis kamuolys vandens ir išmušė didelę duobę, kurio
je atsirado ežeras.

109. VIŠTYČIO EŽERO ATSIRADIMAS

Vieną kartą motina su savo dukterimi išėjo į mišką uogauti. 
Buvo tuomet šventadienis ir kaip tik dvylikta valanda, vadinasi, 
mišių laikas. Uogavo jos pakalnėj, nes sako žmonės, kad ten 
buvo daugiausia uogų. Motina, kiek parinkusi uogų, atsikėlė 
pasilsėti. Tik staiga motina suriko:

— Bėkim, dukrele, vanduo iš kažkur plaukia, užplauks ir 
mus!

Duktė ėmė bėgti su savo motina, bet vilnys buvo greitesnės 
ir užliejo motiną su dukterimi.

Žmonės sako, kad Dievas užpykęs ėmė ir perkėlė ežerą iš 
vietos į vietą, norėdamas nubausti tuos žmones, kurie dirba per 
pamaldas, kada visi žmonės privalo melstis. Ir nuo to laiko čia 
pasidarė ežeras.
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110. SAUJOMIS SUPILTAS KALNAS

Vienas senelis pasakojo, kad tenai (ant Šimonių kalno) buvu
si didelė pilis. Sako, kad tą kalną žmonės supylę ir ant jo 
pastatę didelę pilį, kad geriau būtų apsiginti. Bet kartą užpuolę 
tą pilį priešai, gyventojus išžudę, o pilį sugriovę.

— Oi jūs vaikai, vaikai, kad jūs žinotumėt, kaip tas kalnas 
atsirado, tai jūs taip nešnekėtumėt! Tas kalnas yra žmonių 
saujomis suneštas. Gal čia dabar tūkstančiai kaulų pūva. Kad jie 
čia atsikeltų, gal dar didesnis kalnas pasidarytų!

111. MOTERŲ SUPILTAS KALNAS

Kunigiškių kaime, Pajūrio parapijoj, Šilalės valsčiuj, Tau
ragės apskrityje, yra Pilies kalnas. Jis stovi ant Jūros upės 
kranto prie vieškelio. Pro tą kalną gali Jūros pakraščiu pravažiuoti. 
Padavimas sako, kad kadaise moterys su skreitais tą kalną 
supylusios. Pilies vidury esąs rūsys su durimis. Kada tos durys 
atsidarančios, tada esą labai tamsu ir nieko negalima matyti, kas 
tenai yra. Bet į tą skiepą niekas nėra mėginęs leistis pažiūrėti.

112. ŠVEDŲ SUPILTAS PILIAKALNIS

Pasakojama, kad Kupiškio piliakalnis yra supiltas švedų ka
reivių. Kai jų labai daug mirė maru, tai jie išsigando, krauju 
pasirašė, kad niekada čionai nebeateis. Ir pagal tą pasirašymą 
liepė jiems supilti kalną. Švedų kareiviai savo gyveriais sunešė 
žemę ir supylė Kupiškio piliakalnį. Senoviški kareiviai nešiojo 
aukštas kepures su gyveriais. Tad švedų kareiviai po kepurę, po 
kepurę prisisėmę smėlio ir supylė kalną. Kalno viduryje yra 
rūsys, ten stovi skrynia, pilna popierių. Skrynią paslėpė, kad 
niekas nepaimtų. Tai ten reikia ilgo laiko atkasti.
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113. BALNAKALNIS

Kada lietuviai kariavo su švedais ir užkariavo tą vietą, jie, 
tenai kai stovėjo, supylė kalną ir ant to kalno laikė sudėtus 
balnus. Kalną pavadino Balnakalniu.

Tasai kalnas yra Surviliškio parapijoje.

114. ŠĖTOS PILIAKALNIS

Kai lietuviai švedus vijo, tai švedai, norėdami pasislėpti, 
supylė su skrybėliais piliakalnį. Paskui lietuviai užtiko švedus, 
kad jie tenai pasislėpę, ir pradėjo vytis.

Švedai bėgo per Sangailų balas, klodami akmenis.

115. SEDOS PILIAKALNIS

Senovėje Sedos piliakalnio nebuvo. Bet švedai, pamatę gerą 
vietą piliai statyti, pradėjo žemes nešti su kepurėmis. Sunešus 
žemes, pasidarė mažas kalnelis, ten buvo gerai statyti pilis, nes 
aplinkui bėga Varduvos upė. Priešai tegalėjo prieiti tik iš vienos 
pusės. Švedai išeidami patys tą pilį sudegino, ir tepaliko tik 
kalnelis.

116. PRANCŪZŲ SUPILTI PILIAKALNIAI

Apie Žūklėmis yra du piliakalniai: vienas mažesnis, kitas 
didesnis. Didesnį kalnelį supylė prancūzų kariuomenė kepurė
mis, kada ėjo per mūs žemę į Rusiją. O kitą supylė, kada grįžo 
iš Rusijos. Taigi, matyt, kad jų ten daug žuvę.



85

PILIAKALNIAI

117. NAPOLEONO KEPURĖ

Prie Aukštadvario—Stakliškių vieškelio yra piliakalnis, kurį 
žmonės vadina Napoleono kepure. Mano tėvas pasakojo apie jį 
štai ką.

Kada Napoleonas ėjo į Rusiją, buvo šilta vasara. Atėjęs į tą 
vietą, kur dabar yra kalnas, užsimanė valgyti. Kareiviams tuojau 
įsakė, kad kiekvienas atneštų po kepurę smėlio. Kareiviai, bepil
dami į vieną vietą po kepurę, supylė aukštoką kalnelį. Ant to 
kalnelio Napoleonas pavalgė pietus.

Taigi ir dabar stovi tas kalnelis, kuris panašus į kepurę.

118. KALNELIS PRIE RAUSNĖS

Netoli Rausnės, palei girią, Vilkaviškio apskrityje, yra kalne
lis. Kada dar buvo Napoleonas Lietuvoje, tai jo kareiviai netoli 
Marijampolės prie plento supylė kepurėmis nedidelį kalnelį. 
Dabar jis ir tebestovi ten.

119. MOCAKALNIS

Kai senovėje rusų karaliaus Nikalojaus senelis vedė kariuo
menę vieškeliu nuo Merkinės pro Nemunaitį, jis norėjo sužinoti, 
kiek daug jo kareivių, ir liepė kiekvienam, pasėmus kepure, 
žemes pilti į vieną vietą. Taigi kareiviai šitą kalną supylė 
kepurėmis. Jis yra Alovės valsčiuje, Alytaus apskrityje, Vabalių 
kaimo laukuose.
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120. TOTORKALNIS

Kalbėdavo, kad ten karas su totoriais buvęs. Mat ir To- 
torkalniu pavadinę jau. Kai smėlį ėmė, tai kaulų daug atrasdavo. 
Šneka, kad turbūt totoriai tenai yra palaidoti.

121. PAGONIŲ SUPILTAS KALNAS

Žemaičių Kalvarijos miestelyje prie Varduvos upės yra status 
ir aukštas kalnas, kurį žmonės dabar vadina Šv. Jono kalnu. 
Sako, tą kalną senovėje supylę pagonys. Pagonių vadas įsakęs 
visiems žmonėms, kad kiekvienas iš jų, senas ir jaunas, didis ar 
mažas, vyras ar moteris, raitas, važiuotas ar pėsčias, kuris vyks 
pro tą vietą, turi tam tikrą saiką žemių iš toliau atnešti ir pilti. 
Taip per kiek laiko ir buvęs supiltas tas kalnas. Paskui ant jo 
pagonys degindavę aukas. Pagonims išnykus, tame kalne buvę 
įtaisytos kapinės.

122. SMAILUSIS KALNAS

Nuo Tepliavos, Karaliaučiaus paviete, pagal Deimę, kokią 
mylią rytų link, yra Smailusis, arba Lopetų, kalnas, galiuką 
toliau, ant Deimės upės kranto,— pilkalnis. Sako, kai tą pilkalnį 
pylę, darbininkai, vakarais namo eidami, turėję kiekvienas po 
lopetą žemių ant pievos pabert, ir taipo smailųjį kalną supylę.

Čion kažkokiam pilies sargo vaikeliui kartą nuo pilies iki 
Smailiojo kalno lenkės nuėjus, trys visai baltai rėdytos mergos 
jam priešais atėjusios, jį per griovelę pergelbėjo, ant Smailiojo 
kalno užsigodojusios, juo ilgai pasigėrėjo ir sidabriniu šaukštu 
apdovanojusios jį vėl per griovelę nulydėjo, rytojui vėl jam ateit 
liepdamos. Vaikelis parėjęs pasigyrė motinai tuo šaukštu.

Antrą dieną jam vėl ten nupirdinus, tos mergos jam vėl 
priešais atėjo ir ant Smailiojo kalno užsivedusios su sidabrine 
kulka apdovanojusios, vėl nulydėjo ir taipo jau ant rytojaus 
užsikvietė. Vaikas parėjęs vėl motinai pasigyrė, tai toji, nu-
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manydama, jog čia negeruoju, nutvaksnojo pas kunigą. Jis 
uždraudė minau*  tą vaikelį rytoj nenuleist. Rytojui priešpiet 
vaikelis, kačeig**  visai nerimdamas, tėvų netapo nuleistas, o jie, 
kalnop link žiūrėdami, išvydo tris baltai rėdytas mergas ant 
Smailiojo kalno viršaus stovinčias ir vaiko belaukiančias. Tam 
laikui praėjus, jos visos, rankas per galvą susiėmusios, vienbal
siai sušuko:

* Minau — sakoma, primygtinai liepiant ką daryti, jokiu būdu nepamiršti.
** Kačeig (svet.) — nors, kad ir.

— Dabar mes amžinai amžinai prapuolusios!..
O nuo to karto čion niekas daugiau nepasirodė.

123. SUKILĖLIŲ SUPILTAS PILIAKALNIS

Pasakoja žmonės, kad sukilimo metais sukilėliai kepurėmis 
supylė labai didelį piliakalnį, kurį dabar vadina Buteikių pi
liakalniu. Toje vietoje buvo smarkūs mūšiai. Netoli to pilia
kalnio yra Giltinės pieva, praminta, kad joje žuvo daug rusų ir 
sukilėlių. Toje pievoje naktigoniams vaidendavosi: girdėdavo 
mažo vaiko verksmą. Kada vienas naktigonių paklausė: “Ko 
verki ir ko tau reikia?”, tai jam kažkas atsakė: “Noriu krikšto!” 
Tada tas bernas pasakė: “Tavo vardas bus Giltinė”. Po to jau 
niekas daugiau nesivaidendavo.

Buteikių piliakalnis yra Kurklių valsčiuje, Ukmergės apskri
tyje.

124. ŠUNAKOJŲ PILIAKALNIS

Mano senelis, kai buvo gyvas, pasakojo, kad dar jam mažam 
būnant ir rugių guboj sėdint, kai jo tėvai rugius pjovė, tai jam 
pasakojo apie tą Šunakojų piliakalnį. Sukilimo laikais tą pilia
kalnį sukilėliai supylė kepurėmis ir paslėpė nuo ruskių kareivių 
ton vieton šešias skrynias aukso ir šešias skrynias sidabro ir 
peržegnoję užkeikė:

— Kas dvylika brolių iškels, tas tuos pinigus gaus!
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Taigi tas piliakalnis dar ir dabar stovi, ir niekas tų pinigų 
neišėmė, nes nemoka užkeikimo nuimti.

Sunakoju žmonės piliakalnį pavadino, kad ant jo šunys rink
davos ir kojom žemes kasė. Ar tai tiesa, ar ne, to nežinau, tik 
taip man pasakojo.

Tas piliakalnis yra Klabinių kaime, Bakanausko žemėj, prie 
Virintos upės ir miškelio; visai prie upės neprieina, skiria pieva.

125. URVAI GRIEŽĖS PILIAKALNYJE

Per vieną kilometrą nuo Leckavos miestelio, Griežės dir- 
vožemėj, kairiam Ventos krante — piliakalnis <...>

Daugelio senųjų pasakojama, kad pietiniam piliakalnio gale 
buvę urvai ir skylės, į kurias įmetus gyvą antį, ta išlįsdavusi į 
Ventą. Ir dabar plačiai tebepasakojama, kad iš piliakalnio per 
Ventos ir Vadalatės upių angų apačias einą platūs, plytomis ir 
akmenimis grįsti urvai į dabartinę latvių bažnyčią ir artimuosius 
kalniukus (apie 150—200 m). Prieš 46 metus kasinėjant prie 
piliakalnio ir darant remontą minimai bažnyčiai, urvai buvę 
atkasti. Dabar jokių urvų žymių nebematomą.

126. SKYLĖ PILIES KALNE

Kai avis ganydavo čia prie kalnų, Pilies kalne duobė būdavo 
iš šono. Ir kada karšta, avis ten suvarinėdavo. O viršuj, kalne, 
yra tokia duobutė. Nu, tai būdavo, kai ganydavo avis, tai, 
žinote, vaikai visur aplandžioja, visur nori žinoti. Nu, tai šitoj 
duobutėj buvo skylė į kalną. Ir vaikai, būdavo, akmenį mesdavo 
į tą skylę, ir po kokių penkiolikos minučių atsiliepdavo garsas. 
Tėvelis taip sakydavo mamytei. Atsiliepdavo garsas, bet labai 
toli toli.
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127. KERNAVĖS KALNAI

Kernavės kalnuose yra užburta pilis. Iš tos pilies eina 
požeminiai tuneliai. Kernavės tunelio pradžioje yra geležiniai 
vartai, Trakų tunelio gale — sidabriniai, o Vilniaus tunelio gale 
— auksiniai. Ties visais tunelio vartais yra vežikai. Kokio 
metalo yra vartai, tai tokio metalo ir vežikai. Kai ateis pasaulio 
pabaiga, tai tada žmonės juos pamatys, o dabar jie yra užrakinti 
tuneliuose. Jeigu kas juos dabar išvaduotų, tai visą jų turtą 
turėtų, o vieno vežiko turtą paveža tik dvylika arklių. Kai bus 
pasaulio pabaiga, tai tada kalnai su kalnais susieis, taip pat 
susieis ir Kernavės kalnai. Iš trijų Kernavės kalnų iškils vežikai 
su vežimais. Pirmas vežimas vyks į Vilnių — jis bus auksinis, 
antras vežimas vyks į Trakus — jis bus sidabrinis, trečias 
vežimas vyks į Veliuoną — jis bus geležinis.







KOVOS
SU SVETIMŠALIAIS
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128. MEDVĖGALIO KALNAS

Medvėgalio kalnas yra Tauragės apskrityje, Kaltinėnų vals
čiuje. Apie jo vardą yra toks padavimas. Kai buvo lietuvių karai 
su švedais, tai švedai netikėtai užpuolė aplinkinius gyventojus. 
Žmonės nebegalėjo apsiginti nuo švedų, tai subėgo į kalną, nes 
ten buvo iškasti urvai ir įdėtos didelės geležinės durys, kurios, 
žmonės pasakojo, ir dabar tebėra užgriuvusios žemėmis. Niekas 
nedrįso išeiti lauk pažiūrėti, ar tebėra švedai. Paskui atsirado dvi 
mergaitės, pasakė:

— Mudvi galim. Mes išeisime ir pažiūrėsime, ar tebėra 
švedai.

Jos išėjo, pažiūrėjo, o švedų jau nebebuvo. Grįžusios atgal, 
pasakė, kad švedų jau nebėra. Žmonės išėjo iš to kalno.

Nuo žodžių “mudvi galim” kalną pavadino Medvėgaliu.

129. PANŲ SUOLAI IR ŠVEDEŽERIS

Senovėje buvo lietuvių kovos su švedais. Tas kovas primena 
Varnių valsčiuje, Šilų kaime, mažas kalnelis ir toks pat ežerėlis. 
Ant to kalnelio, sako, buvę lietuvių apkasai. Kalnelis vadinamas 
Panų suolais. Per karus su švedais lietuviai apsirengdavo mer
gaitėmis ir moterį} balsais dainuodami sėdėdavo ant to kalnelio 
ir viliodavo švedus. Tie,moterį} balsų privilioti, ateidavo ant to 
kalnelio, o ten jų laukdavo ne moterys, bet ginkluoti lietuviai. 
Atėjus švedams, lietuviai juos užpuldavo ir išžudydavo, o 
nužudytus mesdavo su visais ginklais į ten pat esantį ežerėlį. 
Taip lietuviai daug švedų išžudydavo ir nuskandindavo. Todėl ir 
tas ežerėlis dabar yra vadinamas Švedežeriu. Žmonės pasakoja, 
kad ten yra švedų ginklų ir kitokių daiktų.

130. ŠVEDKALNIS

Šitas kalnas yra gana įdomus. Jis yra Bilionių kaime, aukštas 
ir gana staigus. Tik iš vienos pusės galima įlipti į kalną. Iš rytų 
yra apaugęs medžiais.

Kai Lietuvoje buvę švedai, tai ant šito kalno buvusi pilis. 
Švedai užsidarė į tą pilį, o lietuviai jų niekaip negalėjo paimti. 
Jie galvojo, kaip tuos švedus iš pilies išvilioti. Kad jie išeitų, tai 
lietuviai juos tuojau paimtų.



94

KOVOS SU SVETIMŠALIAIS

Švedai pakalnėse turėjo arklius. Arkliai ganėsi pievose. Tai 
lietuviai paėmė raudonos medžiagos ir vieną arklį apsiuvo. 
Arkliai, pamatę vieną iš jų raudoną, pradėjo jį draskyti, kandžio
ti ir spardyti. Pasidarė didelis triukšmas. Švedai, išgirdę tokį 
triukšmą, bėgo iš pilies pažiūrėti, kas čia pasidarė. Lietuviai to 
ir laukė. Jie pradėjo smarkiai mušti švedus, o tie buvo be 
ginklų.

Švedai pilyje turėję labai daug turtų. Kai lietuviai juos 
užpuolė, tai jie pradėjo bėgti, palikę turtus, vos suspėję tik dalį 
pasiimti. Bėgdami pasiėmę aukso staliuką ir kėdę. Bet kai 
lietuviai pradėję juos smarkiai mušti, tai jie aukso staliuką ir 
kėdę įmetę į kokį upeliuką ar pelkes, vadinamas Burkale. Ta 
vieta buvo labai gili. Nors lietuviai jos ir labai ieškojo, bet 
nerado. Aukso staliukas ir kėdė dar dabar, sako, toje vietoje 
tebėra. O tas kalnas gavo pavadinimą nuo švedų laikų.

131. APGAUTI ŠVEDAI

Apie 1600 metus Lingių kaime apsigyveno švedai. Jie susi- 
kasė sau urvus ir juose gyveno. Savo arklius pasileisdavo prie 
urvų ganytis. Kad neužgriūtų, jie ant savo urvų vis pildavo 
žemių. Jie turėjo daug priešų, bet niekas negalėdavo jų išvaryti. 
Kartą sodiškiai apsiuvo savo arklį skiautikėmis ir naktį paleido 
į švedų arklius. Rytą atėjo visas pulkas žmonių arklio gaudyti. 
Švedai nieko blogo nemanė, o jie vietoj arklio ėmė švedus 
gaudyti. Ir visi švedai išbėgiojo. Liko tik dvi jaunos švedės, 
kurios kartą dienoj išlįsdavo laukan, uždainuodavo kaip gegės ir 
vėl įlįsdavo. Po kiek metų švedės mirė badu. Likęs supiltas 
kalnas buvo pramintas Gegužkalniu. Jis ir dabar tebėr taip 
vadinamas.

132. NASRAS

Švedų karų laikais gyventojai užtvenkdavo Salantas upę ties 
Kalnaliu. Pamatę, kad priešų kariuomenė keliasi per Salantos 
klonį, jie paleisdavo vandenį, ir kariuomenės daug paskęsdavę. 
Sakydavę, kad įkliuvę kaip į nasrus. Toje vietoje tiltas ir 
vadinamas Nasrų.
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133. LŪKSTO KŪLGRINDA

Per Lūksto ežerą yra švedų padirbtas kelias. Iš Raistrų į 
Burbiškes jis parein. Yra negiliai vandeny, lig kelių. Su pagaliu 
kad užsiduri — tai yra išgrįsta akmenimis.

Mes piemenys būdami eidavom vėžauti, vaikščiodavom ant 
jo. Jis yra ar keturių metrų platumo. Esu ir važiuotas pervažiavęs.

134. SUDĖNŲ KŪLGRINDA

Velnio takas yra, o po tam — Vaido vingis. Tai kada yra 
buvę karai, nuo tada ten pasiliko tas takas ir vingis. Nuo švedų 
laikų tenai likę. Gal švedai statė, o gal prieš švedus buvo karai. 
Tikriausiai, kad švedai statė.

135. VELNIAKELIS

Netoli nuo Senojo Daugėliškio kaimo yra didelis miškas. Per 
tą mišką eina kelias. Žmonės pasakojo, kad tą kelią nutiesė 
Napoleonas, kai žygiavo į Maskvą. Dabar tuo keliu niekas 
nevažinėja, todėl, kad kas tik tuo keliu važiuodavo, tam velniai 
ratus numaudavo arba apinasrį nuimdavo. Todėl ir ta vieta, kur 
velniai ratus numaudavo, vadinasi Velniakeliu. Salia to kelio yra 
nutiestas kitas kelias.

136. RUPŪŽPELKĖS

Lapkalnio kaime yra didelės lankos, kurios dabar yra 
apžėlusios krūmynais, bet apie jas pasakojama, kad senovėje jos 
buvusios panašios į ežerą. Jei koks gyvulys įbrisdavęs į vandenį, 
tuoj nuskęsdavęs — jį prarydavusi žemė.

1812 metais, kada Napoleono armija buvusi sutriuškinta Rusi
joje, tada bėgdami prancūzai į tas pelkes metę ginklus, vežimus, 
pakinktus, padargus ir kt. Daugelis prancūzų ten nusiskandinę. 
Žmonės, durpes kasdami, randa visokių ginklų liekanų, sraigtų ir 
kt. Sako, kad ten vaidenasi. Žmonės bei piemenys, anksti rytą 
išvarę gyvulius, matydavę stovint kareivį lyg sargyboje, bliau-
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nantį ožį, kuris spjaudęs ugnimi, girdėdavę ginklų žvangėjimą. 
Nuo to laiko šitos pelkės gavusios Rupūžpelkių vardą, kuris ir 
dabar tebėra žmonių atminty. Žmonės pasakoja matę degant 
pinigus, ir keletas kasę, bet tik rasdavę berūdijančią geležį.

137. SUŠALĘ PRANCŪZAI

Per prancūzų karą 1812—1813 metais ties Kalvėną didžiai 
daug prancūzų sušalo ir čion tapo palaidoti. Kitą vasarą atsitiko 
kažkurį vakarą: kai dvi mergi kiekviena po du arkliu ant pievų 
išvedė, grįždamos pro tą palaidojimo vietą, jiedvi pasijuto daugy
bės Žalnierių irgi apicierių apstotos. Visai ramiai jiedvi iki namų 
parlydėję, atgal grįžo.

138. KUNIGAIKŠTIENĖS LOBIS

Kai vaidijosi Lietuvos kunigaikštis Skirgaila su Švitrigaila, 
jie susimušė prie Pabaisko. Tada viena tų kunigaikštienių savo 
lobį vežė čia per Nerį iš Kernavės į Trakus. To lobio žvalgai 
perėjo Nerį ir ten miškuose rado besislapstančią priešininko 
kariuomenę. Tada jie sugrįžo atgal į Kernavę, to kunigaikštienės 
turto nebevežė, bet paslėpė apie Kernavę. Žmonės pasakojo, kad 
prieš Kernavės brastą per Nerį kalnuose tas lobis užkastas. Kai 
kurie žmonės ir sakėsi matę tą kunigaikštienės lobį naktim 
degant,— ėjo ieškoti, bet nerado.

139. ŽIDONIŲ VINKŠNA

Netoli nuo mūsų kaimo už kokių pusantro kilometro yra 
Židonių kaimas. Už kokio pusvarsčio nuo to kaimo yra labai 
didelė vinkšna. Žmonės ją vadina pavietrava vinkšna, tai reiškia 
— labai labai sena. O seniau, sako, esą švedai ant jos viršūnės 
kardavę žmones. Išbėgdami iš čia, po tos vinkšnos šaknimis jie 
pakasė labai daug aukso ir tą auksą užkeikė. Po kiek laiko 
pradėjo ten vaidintis. Sako, naktį važiuojant pro šalį, kažin kas 
sukerta su šaka per akis. Paskui kas dar ten matęs pinigus 
degant, bet žmonės bijojo kasti, kad kas nors bloga neatsitiktų. 
Žmonės labai pradėjo bijoti naktį pro vinkšną važiuoti. Paskui
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sumanė prie jos prikalti kryželį, kad nebesivaidintų. Ir po kiek 
laiko, sako, esą ir nustoję vaidintis.

140. NAPOLEONO TURTAS

Tūkstantis devyni šimtai trisdešimt antrais ar trečiais metais 
smetoninė vyriausybė, prancūzų vyriausybei prašant, leido Lietu
voj prancūzams ieškoti Napoleono turto. Mat čia, kaip jis traukėsi 
iš Rosijos, čia daugelis pasakojo, kad daug turto yra paslėpta 
Lietuvoj. Tai čia du prancūzų studentai atvažiavo į Kernavę, nu, 
ir jie pradėjo ieškoti tos vietos prie Kriveikiškio; prie Kriveikiškio 
palivarko ieškoti tos vietos, kur stovėjo trys ąžuolai. Kaip kelias 
eina iš Kernavės ir paskiau sukasi į Kriveikiškius — tam 
posūky turėjo stovėti trys ąžuolai. Nu, a ten Kriveikiškio pali
varko šito savininkė, ji mokėjo prancūzų kalbą. Tai jie pasi
kvietė šitą moterį, nu, ir klausė, ar ji prisimena, gal žinia kokia, 
kur ten buvo trys ąžuolai. Tai ji pasakojo,— jau senyva moteris 
buvo,— tai ji pasakojo, kad kaip ji atėjo čia į Kriveikiškį, jau, 
sakyti, gyventi, tai, žinot, buvo kažkokių trijų kelmų žymės. Bet 
paskiau toj vietoj pastatė palivarko tvartus. Ir ten tvartai jau iki 
šiol, iki to laiko stovėjo. Tai jie ten negalėjo nieko suvokti.

Nu, ir paskiau jie turėjo kažkokias knygas ir ten planus. O 
paskiau, po kiek laiko, pasirodė Smailiakalny — taip vadinamas 
Aukakalnis — sulig žemės gruntu duobė kažkokia. Ir ten žmonės 
rado, kad buvo žemė ta užspaudusi kažkokią metalinę bačką. Ir 
ten numeriai kažkokie su rūdim ir paskiau raidės, žymės buvo. 
Bet kas ten iškasė ir kur nuvežė, tai niekas nežino, čia paslaptis 
buvo. Bet greičiausia, kad jeigu jie rado ten Napoleono turto, tie 
prancūzų studentai,— netoli buvo demarklinija lietuvių su len
kais — greičiausia, kad tas turtas perėjo į lenkų pusę ir į 
Prancūziją nukeliavo.

141. PRANCŪZŲ LOBIS

Prancūzai užkasę Pajiesy, Šilavoto valsčiuje, miške pinigų. 
Pinigai degdavo. Žmonės norėjo juos iškasti ir niekaip negalėjo. 
Po kiek laiko atvažiavo prancūzų inžinierius su planais. Saulei 
leidžiantis, įsilipo į medį nupjauta viršūne ir laukė iškėlęs 
rankas, burtus darė pačioj viršūnėj, o kiti iškasė ir išvažiavo.
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142. PASLĖPTI PINIGAI

Balno akmuo yra Utenos apskrityje, Molėtų valsčiuje, Druskių 
kaimo lauke, ant Grabo upelio kranto. Seniau beveik pusė to 
akmens gulėjo vandenyje. Dabar jo vanduo beveik visiškai 
neliečia, bet žmonės kalba, kad jis vandenyje gulįs. Apie jį yra 
toks padavimas.

Seniai, dar prancūzams per Lietuvą einant, po tuo akmeniu ar 
šalia jo jų kariuomenė paslėpė pinigus. Apie tai žmonės tik 
vėliau sužinojo. Po to karo buvo atvažiavę du seni prancūzai tų 
pinigų. Jie apsigyveno viename sodžiuje ir ieškojo to akmens, 
bet, niekur jo nesuradę, grįžo atgal. Sako, jie turėję knygas, 
kuriose buvo surašyta apie tuos pinigus ir kaip juos surasti. 
Žmonės pasakoja, kad ten buvę parašyta, kokiu laiku ir kelintą 
valandą, saulei šviečiant, reikia atsistot tam tikro ūgio žmogui, 
ir kur to žmogaus viršugalvio šešėlis kris, tai ten ir bus paslėpti 
pinigai. Artimesni žmonės tankiai pamėgina kasti, bet nieko 
neiškasa. Sako, tik todėl negali, kad nežino to laiko ir reikalingo 
ūgio.

143. ŠVEDŲ ŽIAURUMAS

Tėvelis kartą, kai ganė, tai nuėjo pavaryt kiaulių. Rado — 
kiaulių išvartyta krūsnis akmenų. Toj krūsny buvo žalvario 
durtuvai, grandys, grandinės. Tuos visus daiktus paėmė kerdžius. 
Tai spėja, kad tas viskas palikta nuo švedų karo.

Nuo senelio girdėjau, kad švedai buvę žiaurūs: išmušdavo 
vaikus arba ir taip žmones, kuriuos rasdavo namuose. Kartais 
suaugę žmonės pabėgdavo. Švedai rasdavo vaikus vienus, tai 
suolą atitraukdavo nuo sienos ir ten sustatydavo vaikus. Tada 
suolu kai duos į sieną, tai vaikus ir sutraiško. Tėvas sakydavo, 
kad ganant rasdavo Drusenų kaimo laukuose kaulų. Pasak žmonių, 
tai buvę kaulai nuo švedų karo.

144. ŠVEDŲ GUDRYBĖS

Seniai kada užėję švedai. Buvę labai dideli pagonys. Užeidavo, 
mažus vaikus išbadydavo. Žmonės išsislėpdavo po miškus. Šve
dai vaikščiodavo ir šaukdavo:
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— Susirinkit, žmoneliai, jau nebėr tų neprietelių!
Kai koksai prisileisdavo, tai jie užbadydavo. Paskui jie iš 

Lietuvos ištraukė.

145. KRYŽIAVA UGNIS

Kai švedai užplūdo Lietuvą, jie labai skriaudė žmones. Ypa
tingai žiauriai kankindavo moteris ir vaikus. Moterims nupjaus- 
tydavo krūtis, vaikus sustatydavo prie sienos ir suolu prispaudę 
uždusindavo.

Vieną kartą bemiegant lietuvių jenerolui pasirodė sapne ange
las ir liepė jam keltis, prikelti savo kariuomenę ir pradėti 
šaudyti į švedus kryžiava ugnimi. Jenerolas pradžioj nenorėjo 
tikėti, bet angelas ir antrą, ir trečią kartą liepė keltis. Pagaliau 
neiškentęs jenerolas atsikėlė, prikėlė savo kariuomenę ir pradėjo 
šaudyti kryžiava ugnimi. Vos jie pradėjo kryžiavai šaudyti, kaip 
staiga į švedus pradėjo trankyti perkūnas. Ilgai dar laikėsi 
švedai, bet matydami, kad vis tiek neatsilaikys prieš lietuvius, 
pasileido bėgti prisiekdami niekuomet negrįžti į Lietuvą.

146. ŠVEDŲ GALAS

Taigi, kaip atmenu, dar pirm kokia penkiasdešimt metų šve
dai mūsų krašto žmonių kalbose buvo dažnai minimi. Daug 
pasakų ir pasakaičių apie juos buvo girdima.

Kai jie visą pasaulį buvo užėmę, užkariavę, nebeturėję nė su 
kuomi bekariauti, šaudę su savo armotomis į dangų. Už tai 
ponas Dievas ant jų supykęs ir iš dangaus perkūnais į juos ėmęs 
trenkti. Nuo to jiems susimaišęs protas.

Kada jau švedai grįžę namo, į savo kraštą, tai jie buvę labai 
sunykę, susimaišę, kaip bepročiai. Kur jie ėję, ten snaudę. Bet 
jie vis savo baisius darbus dirbę, o mūsų moterys juos su karštu 
vandeniu nuvirindavusios.

Kartą švedas kur ten įėjęs pas ūkininką į gryčią, pečiui 
besikūrenant. Puodas verdąs prieš pečių. Buvęs gaspadinės vaike
lis lopšy. Švedas, tą mažutį paėmęs, stačiai ant galvelės — į 
puodą. Pats atsisėdęs ant slenksčio, kad ta žmona neišbėgtų, ir 
užsnūdęs.

Snaudžia. Ta žmona pagriebus tą verdantį puodą ir suvertus 
ant galvos. Tas ir nusigargaliavęs.
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147. NUBAUSTI TOTORIAI

Kai traukės totorius iš Lietuvos, tai jis, vis ant to kalno 
užėjęs, šaukė žmones iš miško:

— Tai eikit namo: jau nebėr, išėjo totoriai!
Bet tuo laiku buvo dėl to gudrus vyras:
— Neikit! Pats totorius ant kalno stovėdamas šaukia.
Tai žmonės neklausė ir atliko nenužudyti.
Iš totorių atėmė ką galėjo, tai bėgdami jie degino visa. O 

žmonėms ką anie darė: kur mažus vaikelius, ant iečių pavėrę, 
nešė; moterį}, kur didelės krūtys, nupjovė ir tas, ant iečių 
užvėrę, nešė.

Po tam, kai ne už ilgo laiko pagrįžo Lietuvon, tai juos 
Dievas nubaudęs: sveiki, linksmi sustoję pulkai dainuoja, tik 
pasimato, kad iš viso pulko vienas bestovįs, o visi parvirsta ir 
— nebegyvi. Tai jie daugiau prižadėjo nebegrįžti Lietuvon.

148. PRANCŪZAI LIETUVOJE

Tai čia iš mano močiutės pasakojimo, kaip ėjo karas rusų su 
prancūzais. Tai ji tūkstantis devyni šimtai dvidešimt penktais 
metais mirė turėdama šimtą penkiolika metų. Nu, tai, greičiau
sia, kad ji ir atsimena, jau ji mergaitė buvo tuo laiku, kai čia 
buvo tas karas. Bet kai ji pasakojo, tai nevadino karu, bet 
prancūzų revoliucija.

Paskiau, kai jau perėjo kariuomenė pro Lietuvą jau toliau į 
Maskvos pusę, tai čia buvo likę daug tokių dezertyrų — ka
reivių. Nu, ir čia mobilizavo lietuvius į kariuomenę, galbūt ten 
ar į karą, ar į transportą kokį. Tai daugiausia kad žmonės 
slėpėsi miškuose ar namuose. Nu, tai ateidavo ieškoti jų. Ir atėję 
jeigu neranda to žmogaus ar to šeimininko, ar ten kokio tėvo, 
ar sūnaus nerasdavo namie, tai ji pasakojo, kad turėjo tokius 
žvėris ar ten šunis, ar ten meškas kažkokias. Ir buvo vadinami 
kalmukais. Ir tie kalmukai su viena akia kaktoj, jie tokie 
pėdsekiai. Jeigu neranda namuose, tai paleidžia tą kalmuką, ir 
jis, uostydamas žemę, eina, kur to žmogaus nueita. Nu, ir 
rasdavo ten. Nu, tai su savim paimdavo, o kitą kartą kad 
užmušdavo miške. O namuose, jeigu nerasdavo niekur, o žino, 
kad pasislėpęs, tai išžudydavo ir visą šeimą. Didesnius ten 
žmones, vaikus didesnius tai pakardavo namie. O mažus vaikus, 
tai kaip seniau, pasakojo, buvo tokie suolai iš rąstų tašyti, ant 
kaladėlių, tai po suolais mažus vaikus padės ir paskiau kai
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paleidžia iškart, išėmęs tas kaladėles, tą suolą — ir sutraiško 
tuos vaikus.

Nu, tai žiemą žmonės irgi daugiausia slėpėsi miškuose. Tai 
pasakojo, kad vyžoti žmonės buvo, tai vyžas apsiauna, kad jeigu 
eina į mišką, tai apsiauna taip, kad reiškia, būtų pėdos tos iš 
miško — į namus eina žmogus. Klaidindavo žmonės, kad 
nerastų miške, jeigu būdavo ateina maisto pasiimti, ar ką.

149. PRANCŪZŲ GALAS

Prancūzai bėgo alkani. Užeina pas šeimininkę, kad duot ką 
suvalgyt. Kas ką duoda, tai valgo alkani žmonės. Valdžia prisakė:

— Valgyt duokit, bet turėkit ukrapo, kai jis valgys, liekit 
akysna ukrapu — karštu vandeniu.

Bėgo prancūzai nog mūsų, šunim rėkdami: “Агор!..”







NUGRIMZDĘ MIESTAI, 
DVARAI, BAŽNYČIOS
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150. BAŽNYČIA VĖLIO EŽERE

Prie vieškelio Vidžiai—Švenčionys yra Velionių kaimas. Ne
toli kaimo yra ežeras, vadinamas Vėliu. Senelis pasakoja, kad 
kažkada labai seniai vietoj to ežero buvęs kalnas, ant kurio 
stovėjo bažnyčia. Vieną kartą pro tą bažnyčią ėjo moteris. Ji, 
beeidama į kalną, labai pavargo ir pasakė, kad šis kalnas 
prasmegtų į žemes. Vos tik ji tai ištarė, toje vietoje tuoj atsirado 
ežeras.

Dar senelio atmintyje būdavo sekmadieniais dvyliktą valandą 
girdėtis ežero gilumoj skambinant varpais.

151. VELIKUŠKIŲ PILIAKALNIS

Tas piliakalnis yra Dusetų valsčiuje prie Velikuškių kaimo. Iš 
pietų pusės jis prieina prie Sartų ežero, iš šiaurės — prie 
Palumicko balų. Seneliai pasakoja, kad senovėje ant to pilia
kalnio buvęs dvaras. Ir per Sartų ežerą buvęs geležinis tiltas, 
pakabintas ant kažkokių kablių ir ant geležinių stulpų. Seneliai 
pasakoja, kad atėjus kažkokia milžinų kariuomenė ir ėjusi per tą 
geležinį tiltą, ir jie tą tiltą eidami sulaužę. Tas ponas, kur 
gyveno ant to piliakalnio, pasakė:

— Kad jie tą tiltą sulaužė, tai tegul mano dvaras eina po 
žeme!

Ištarė ponas tuos žodžius — ir staiga dvaras nuėjo per 
žemes.

Iš ten išeidavusi labai graži panelė. Kartais ji juokdavosi 
vaikščiodama, šokdavusi, žaisdavusi arba verkdavusi ir rankoje 
laikydavusi katiliuką.

Vieną kartą žmogus nusivedė ganyti arklius ant to piliakalnio. 
Jis buvo pavargęs ir atsigulė. Bet staiga išgirdęs arklius prunkš- 
čiant. Greit pašokęs ir pamatęs einančią prieš save gražią 
panelę. Rankoje ji turėjusi katiliuką. Jis išsigando, greit 
persižegnojo. Ji tuomet garsiai nusijuokė ir kažkur dingo, kad ir 
jis pats nepastebėjo.

Žmonės pasakoja, kad ten vaidendavosi pinigai: tik reikėjo 
sušerti per tą katiliuką, kur ji turėjo rankoje, ir būtų išbyrėję 
pinigai.



106

NUGRIMZDĘ MIESTAI, DVARAI, BAŽNYČIOS

152. KALNAS DVARO VIETOJE

Į šiaurę nuo Sartų ežero yra Tiltamiškio piliakalnis. Labai 
seniai to piliakalnio vietoje buvęs didelis ir gražus dvaras. Tą 
dvarą valdžiusi labai žiauri ponia. Vieną sykį užklydęs tenai 
elgeta ir pamatęs tuos gražius rūmus nuėjo prasyti išmaldos. 
Žiauri ponia užpjudžiusi jį šunimis. Ponia turėjusi pakabinamą 
tiltą ir kasdien važiuodavusi per ežerą į kitus savo rūmus. 
Elgeta tai sužinojo ir sumanė jai atkeršyti: jis nuėjo prie ežero 
ir nukabino jos tiltą. Ponia, kaip visuomet, nieko nežinodama 
skubiai važiavo ketvertu arklių geležinėje karietoje ir užvažiavusi 
ant tilto pradėjo skęsti. Pamačiusi, kad jokios pagalbos nebėra, 
ji ir prakeikusi savo dvarą šiais žodžiais:

— Skęstu aš, tegul skęsta ir mano dvaras per žemes!
Sulig tais žodžiais ir nuėjęs visas tos ponios dvaras per 

žemes, o jo vietoje pasidaręs didelis kalnas.

153. VARNO DVARAS

Netoli Marijampolės yra status Vamupių piliakalnis. Viršūnėj 
piliakalnio yra įdubimas. Apie tą piliakalnį yra daug pasa
kojimų.

Žmonės pasakoja, kad ant to kalno buvo dvaras. Tą dvarą 
valdė Varnas. Tas Varnas buvo labai piktas ir mušdavo labai 
baudžiauninkus.

Kartą viena piemenė pas jį ganė žąsis. Beganydama žąsis, ji 
ėmė ir vieną praganė. Varnas liepė ją už tai nubausti: liepė ją 
pririšti prie stulpo ir nuplakti. Kai piemenę paleido, tai ji į tą 
Varną sako:

— Kad tave Dievas už tai nubaustų!
Sulig tais žodžiais pilis nugrimzdo į žemę, ir liko ten tik 

kalnas. Žmonės pasakoja, kad jie naktimis mato, kaip ta pie
menė atvaro į upę žąsis pagirdyti.

154. LAIVELIS AUKSO

Malatinis — ežeras Dusetų parapijoje. Pasakoja, kad čia 
seniau nakties dvyliktą lyg girnomis kas maldavę, vaidendavęsi.

Kartą važiavęs žmogus paežere ir pamatęs atsiiriant mažam 
laively mergaitę. Ji, prisiyrusi į krantą, ėmė tą žmogų prašyti,
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kad jis arčiau prieitų. Žmogus, priėjęs arčiau, pamatė — pilnas 
laivelis aukso. Jis ją paklausė:

— Iš kur čia auksas?
Tuo metu mergaitė, nieko nesakius, pranyko su visu auksu. 

Žmogus, labai persigandęs, parvažiavo namo ir ilgai sirgo.
Kiti pasakoja, kad vietoj šio ežero buvęs Suntežerio dvaras. 

To dvaro ponas buvęs labai piktas. Už tai kažkas jį pakoręs ir 
jo dvarą prakeikęs: dvaras nugrimzdęs, jo vietoj likęs ežeras. 
Tame dvare ir dabar dar esą kabąs pakartas ponas, o jo duktė 
kai kada važinėjanti po tą ežerą aukso laiveliu.

155. PRAKEIKTOS VESTUVĖS

Kur prie Anykščių yra Marčiupys, ten yra nuėjusios žemėn 
vestuvės.

Tėvai turėjo vieną sūnų. Sūnus įsimylėjo mergą. Tėvai jam 
neleido vesti. Tada jis, iš tėvų ištrūkęs, nuvažiavo bažnyčion ir 
susituokė. Jiems važiuojant pro dabartinį Marčiupį, tėvai juos 
prakeikė sakydami:

— Kad tu mūsų neklausei, nueik skradžiai žemę!
Tada visos vestuvės ir susmuko žemėn. Nuo to ir vadinasi 

Marčiupys, kad sūnui nedavė marčios parvest.

156. MERGEŽERIS

Viena mergina mylėjo vaikiną. Jis neturtingas buvo. Tėvai 
nenorėjo šito vaikino, draudė. Tai jie slapčiom mylėjosi vienas 
su kitu. Nu, ir paskui jau galų gale kad reikia jau vestuves 
jiems daryti. Nu, tai mato tėvai, kad nieko.

Tėvas:
— Nu, ką — reikia, tegul tuokiasi.
O motina nė nenori, kad tuoktųsi jie. Nu, ir vis tiek turėjo 

tuoktis, nes jau ji buvo apgauta.
Jie išvažiavo jau į šliubą, o ten per mišką reikėjo važiuoti. 

Nu, ir motina visokiais žodžiais keikė jį — ir prakeikė: tenais 
per mišką kai važiavo, atsivėrė ežeras — ir jie nuskendo.

Tai ir dabar šitas ežeras pilnas žalčių. Nu, ir daug kas matęs 
tenai, kad dvi lelijos eina nuo vieno ežero krašto ir nuo kito, iki 
vidurio prieina ir niekaip negali jos susiglausti, šitos lelijos, ir 
vėl jos išsiskiria.
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Nu, ir tas ežeriukas nedidelis kaip Kernavės, gal ir mažesnis 
bus, tai Mergežeriu vadinas šitas ežeras.

157. NUSKENDĘS LESAGURŲ DVARAS

Lesagun} dvaro laukuose yra kalnas, vadinamas Piliakalniu. 
Dabar jis stovi medeliais apaugęs. Seniaus čia buvo dvaras, 
kuris yra paskendęs žemėje. Ir dabar ant kalno yra didžiausia 
duobė, į kurią dvaras paskendo. Dvaras buvo be jokio vardo. Ir 
kai jį pavadino vardu — paskendo.

Nežinia, kokiu jį vardu pavadino, gal Lesagurų, gal kitu 
kokiu vardu, nežinau.

158. ČEČERNYKŲ EŽERAS

Buvo žmogus bagotas, niekada jam nė adata pragaišo, nė 
pauto višta pražudė. Gyveno bagotai.

Kartą našlės karvė išėjo laukan nakčia ir vaikščiojo po lauką, 
o šitas žmogus apdairė šitą karvę — ir uždaužė. Boba verkia, 
kad karvė pragaišo. Rado lauke uždaužtą, nežino kas. Bėdoja ir 
nežino, kas uždaužė. O tas žmogus nesikenčia: jau pražudė 
adatą, jau višta pautą pražudė. Žmogus dūmoja, kas yra. Nuėjo 
jis, pasiklausė pas tą karvę, ir jam iš krūmo atsakinėjasi:

— Atiduok našlei karvę, nes šimtą metų neatleisiu!
Jis neatpirko našlei karvės. “Ei,— sako,— aš šimtą metų 

neišbūsiu”.
Dievas ėmė nubaudė. Važiavo kunigas. Atvažiavo top žmogop 

naktin ir nakvoja. Ir angelas budina kunigą:
— Kunigas, kelkis, važiuok nuog šito pono, nes pragaiši 

kartu su ponu.
Kunigas išsikėlęs užkinkė arklius ir nuvažiavo, o knygutę 

ant stalo pametė. Atvažiavo jis du šimtus metrų — atsiminė, ta 
knygutė ant stalo liko. Grįžo atgal, pasidairė — toj vietoj ežeras 
stovi, kur pirkia buvo, stalelis plūkauja ir knygutė ant stalelio 
guli. Kunigas priėjo prie jo, knygutę šitą ėmė nuog stalelio, 
stalelis apsivertė kojom ir nuskendo. Ir ot dėl tos našlės karvės 
pragaišo visa jojo ir pats pragaišo.

Dar tasai ežeras Čečemykuose ir dabar neužaugęs. Cečemy- 
kai — dvaras buvo nuog Jaskūnų pusę varsto. O Čečemykuose 
buvo tokis ponas, Vilkas vadinosi.
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159. STEBUKLINGAS KALNAS

Trylika kilometrų nuo Šiaulių, palei plentą, yra Jurgaičių 
kalnas, daugeliu kryžių apstatytas. Žmonės jį laiko stebuklingu, 
todėl, darydami įvairius apžadus, stato po kryžių. Apie tą kalną 
žmonės taip pasakoja. Seniau ant to kalno buvusi pilis, kurioje 
buvusi ir bažnyčia. Bet štai vieną Velykų rytą turbūt dėl gyven
tojų nuodėmių pilis, bažnyčia, kiti trobesiai, drauge ir gyvento
jai, skambant tos bažnyčios varpams, likę nugramzdinti. Dėl to 
atsiradęs ir įdubimas, kuris ir dabar žymu.

Seni žmonės pasakoja, kad kurį Velykų rytą, kai bažnyčiose 
apvaikščiojamos Kristaus iš numirusių atsikėlimo apeigos, gir
disi ir nugrimzdusiojc bažnyčioje skambinant varpais. Dėl to, 
turbūt ši vieta yra laikoma šventa, stebuklinga. Žmonės tą kalną 
labai gerbia ir eina tenai melstis. Kasmet susirenka tenai tūks
tantinės žmonių minios pasimelsti. Tada laikomos mišios ir 
kitos bažnytinės apeigos. Tas kalnas dabar yra vadinamas Pilies 
kalnu.

160. LAPIŲ DVARO GRIUVĖSIAI

Labai seniai, kai dar Lietuvoje buvo daug kalvinų, gyveno 
Lapių dvare vienas ponas, kalvinas. Kadangi arti nebuvo kalvinų 
bažnyčios, tai tas ponas atvažiuodavo į Lapių bažnyčią brička, 
pakinkyta lokiu. Atvažiuodavo tik ant pamokslo ir įvažiuodavo 
net į bažnyčią, o paskui vėl išvažiuodavo. Tas ponas labai 
nemėgdavo katalikų ir kiekviena proga pašiepdavo juos.

Vieną kartą padvėsė to pono kalytė. Jis liepė ją įdėti į grabą 
ir nuvežti į bažnyčią, pasakius kunigui, kad vienas pono tarnas 
katalikas mirė. Užmokėjo už mišias ir prašė kunigo palaidoti 
kapuose. Kunigas, nežinodamas, kad tai yra šuo, laikė šventas 
mišias, bet zakristijonas, norėdamas pamatyti, kas numirė, 
pažiūrėjo į grabą ir pamatė, kad grabe guli šuo. Pasakė apie tai 
kunigui, ir kunigas tuojau prakeikė nedorą poną. Persigandęs 
ponas grįžo į savo rūmus, bet jie tuojau nuėjo skradžiai žemės 
taip, kad po valandėlės nebuvo jų nei matyti. Bet dabar jie iš po 
žemės išeina, ir bus laikas, kada visai išeis. Kaip sako žmonės, 
tuose griuvėsiuose yra labai daug aukso ir kitokių brangenybių.
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161. NUBAUSTAS RAJŪNŲ PONAS

Netoli Rajūnų kaimo yra piliakalnis. Pro jį teka trys upės: 
Mūsa, Tatulia ir Iešmas. Ant to kalno buvęs didelis dvaras. 
Pirmą Velykų dieną to dvaro ponas varęs savo darbininkus arti. 
Darbininkai parjoję namo ir neberadę to dvaro.

Dabar kiekvieną naktį išeinančios dvi mergaitės, nulipančios 
laiptais prie vandens ir mazgojančios nosines ir lėkštes. Kai 
gaidžiai sugiedodavę, tuoj jos pranykdavę.

162. BAŽNYČIAKALNIS

Šilelio miške kalnelio vardas yra Bažnyčiakalnis. Ir dabar 
vadina jį Bažnyčiakalniu.

Senelis pasakojo ir kitų kaimų žmonės, kad buvo bažnyčia 
tenai, dar buvo gyventojų aplinkui. Nebuvo tokių miškų, paskui 
užėjo mišku.

Vežė pas ligonį kunigą. O ten buvo toks prie bažnyčiai kaip 
kaimelis, aplinkui apsistatę gyventojai. Nu, ir ten namas buvo 
nemažas. Vasaros laiku suėję būdavo žaidžia, kokinėja*  ant 
atšlaimo. O atšlaimo šone — kelias. Vežė su švenčiausiu sakra
mentu kunigą. Muzikantas smuiku griežė ir susilaikė. Bet ten 
girtų buvo:

— Griežk, o tai snukį sumalsimi Kaip tai dabar negrieži?!
Tai tas kai griežė, tai priklaupė ir priklaupęs griežė. O šitie 

visi pasmuistę smagėliau ėmė šokt. Tai kaip šoko ir nušoko — 
neliko nei bažnyčios tos, nei tų gyventojų, nieko — tik muzi
kantas klūpantis. Ir su smuiku atkūrė iškaitęs. Prakiuro žemė, ir 
vėl visa kaip buvo, taip ir vėl liko, tik trobų nėra, o kaip buvo 
kalnelis, ir yra plikas.

...Prabuvo ilgus, ilgus metus po tam. Dabar moterytė viduti
nio amžiaus grybavo apie tą mišką. Atsisėdo pietaut. Sėdi, žiūri 
— ant kelmo raktai, kekė tokia didelė. Gražiu sujungimu surišti, 
suverti ant šniūriuko tokio gražaus. Dabar ji pasiėmė šituos 
raktus, pavartė pavartė, pavartė pavartė. Nu, ir imt baisu, maž 
kas saugo iš už krūmų. Kokie čia raktai dabar? Ir vėl ant kelmo 
padėjo. Padėjo ant kelmo ir atėjo gi namo, ir pasakoja nami
niam. Naminiai nuėjo — nėr tų raktų. Niekas nerado.

Dabar atagulė ji vakare pailsėti. “Blogai padirbai, kad tu, 
paėmus šituos raktus ir indavus viršenybei — būtum išvadavus

* Kokinėti — linksmintis, gūžinėti.
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tą visą kalnelį. Nu, dabar jau po laikui, neišvaduosi.”
Ir daug kas pas mus ėjo tų raktų paieškot. Niekas nerado.

163. ČIČINSKO KALNAS

Kur dabar Čičinsko kalnas, seniau, kaip ir dabar, aplink buvo 
Vešeta. Ta bala prigulėjo dideliam ponui Čičinskui. Jis buvo 
labai nedoras, savo žmones labai kankindavo. Jam užsinorėjo 
pasistatyti rūmus toj baloj, ir liepė savo žmonėms sunešti po 
rieškučias, kiti pasakoja — po sterblę, kišenę žemių. Žmonės 
sunešė didelį kalną, ant kurio jis pasistatė sau didelius, gražius 
rūmus.

Tas Čičinskas liepdavo žmogui įlipti į medį ir kukuoti, o jis 
jį šaudavo. Jis turėdavo daugybę šunų. Būdavo, paima iš 
žindančios moteriškės kūdikį, užkiša už suolo, sutreškia, o šuniu
ką duoda žindyti.

Čičinskas raitas įjodavo į bažnyčią ir nuo žvakės prie alto
riaus užsidegdavo papirosą. Be jo žinios kunigas negalėdavo 
laikyti mišių. Kartą jis atjojo į bažnyčią ir radęs kunigą laikant 
mišias be jo leidimo šovė ir peršovė jam dešinę ranką.

Sykį Kalėdų rytą jojo jis į bažnyčią. Prieš išjojant susibarė 
su pačia. Čičinskas tarė pačiai:

— Kad tu nueitum kiaura žeme!
Pati jam atsakė:
— O kad tave perkūnas šiandien užtrenktų!
Joja jis į bažnyčią, tuo tarpu perkūnas pykš ir užmušė jį, o 

dvaras tuo metu ėmė skęsti ir skendo per septynerius metus. 
Visus septynerius metus girdėdavosi gaidžiai giedant ir jaučiai 
baubiant. Tame daikte, kur buvo rūmai, dabar stovi dvi kūdros.

Užmušus Čičinską perkūnui, jį palaidojo, bet žemė jo neišlaikė 
— išmetė ant viršaus. Paskui jį buvo užkasę vėl kelis kartus, 
bet žemė jį vėl išmesdavo. Po to jį balzamavo ir pastatė spintoj 
bažnyčioj.

Man esant mažam, jis stovėdavo išbalzamuotas bažnyčioj 
trikertinėj spintoj, kertėj už durų. Jis sverdavo dvylika svari}, 
buvo didelis, dideliais juodais ūsais, plika kakta, užpakaly plau
kai; buvo užvilktas juodu lig pat ūseliais švarku. Per sukilimą 
norėjo pažiūrėti jo koks ten jenerolas. Pamatęs jį, jenerolas 
išsigando, nuvažiavo į Kauną ir po trijų dienų mirė. Po to atėjo 
popietis iš gubernatoriaus, kad jį užkastų. Kunigas Almanavičius 
jį užkasė po bažnyčia rūsyje. Taisant naująją bažnyčią, užkasė ir 
tą rūsį.
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164. KOPLYČKALNIS

Ant to kalno gyveno ponas Mileška. Jis pirmą dieną Velykų 
anksti rytą nujojo į Surviliškio bažnyčią. Ir jo kurtai paskui 
sekė. Kunigas tuo sykiu laikė rezurekcijas. Jis prijojo prie 
altoriaus, užsidegė nuo žvakės papirosą ir išjojo namo. Kai lėkė 
nuo kalno — ir nutrūko galvos visiems, ir pakavojo*  kartu su 
šunim į vieną duobę, toj pačioj vietoj, ir prarijo keroji (žemė) 
visą dvarą ant to kalno. Ir pavadino tą kalną Koplyčkalniu.

Taip sako seni žmonės.

165. NUGRIMZDUSI KARČEMA

Užgalių kaime, Laukuvos valsčiuje, Gardausko žemėje, yra 
tokia duobė, kuri ir dabar vadinama Gaidžio duobe. Aplink 
duobę yra kalnai. Tan gyvenęs vienas žmogus, pavarde Gaidys. 
Todėl ir ta duobė yra vadinama Gaidžio duobe. Tas žmogus 
gyvenęs netoli miško. Pirmiau ten buvę miškai, ir per tą mišką 
ėjęs kelias. Tas žmogus turėjęs karčemą. Į karčemą užeidavę 
žmonės pirkti degtinės.

Vieną kartą Velykų vakare užėjęs į karčemą būrys vyrų gerti 
degtinės. Gėrę ten jie, pakol išaušo. Kai pradėjo švisti, tada 
pradėję skambinti Laukuvos bažnyčios varpai prisikėlimui. Tie 
girtuokliai, išgirdę skambinant, pradėjo šaukti:

— Kam čia skambina?!
Vienas iš tų girtųjų vyrų pagaliau sako:
— Man rodos, kad Velykos. Prisikėlimui skambina.
Visi jie tuojau sako:
— Einam ir mes prikelti!
Ir jie, pasiėmę butelius, keptuves ir katilus, ir lėkštes, ėjo 

apie tą pačią karčemą skambindami. Tuo tarpu, jiem beeinant, 
žemė pradėjo grimzti. Ir visa karčema nugrimzdusi žemyn su 
tais girtaisiais vyrais.

Dabar tos karčemos vietoj auga visokios žolės. Ten plūdu
riuoja vanduo, ir žmonės skalbia baltinius. Nebėra ten nei 
miškų, kurie žaliavo prie tos karčemos.

* Kavoti (svet.) — laidoti, slėpti.
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166. UŽDUMTA  BAŽNYČIA*

Šiaulių apskrityje yra piliakalnis (Jurgaičių), o jame yra 
uždumta bažnyčia. Per mišias, kai buvo daug žmonių, užėjo 
viesulas ir uždūmė. Pati kalno viršūnė buvo smaili — kaip tik 
varnai atsitūpk O dabar — viršuj lomelė. Artimos parapijos 
klebonui prisisapnavo, kad pastatytų ant to kalno koplyčią. 
Dabar yra koplyčia, daug kryžių, kad nė žmogus negal pereit, 
nes ten visi, kas išgyja, stato kryžius. Ir kiti žmonės stato. Apie 
kalną keliais per žvyrą eina.

167. APNEŠTA KUNIGŲ SEMINARIJA

Senovėje, dar prieš tvaną, čia buvo kunigų seminarija. Kai 
tvanas užėjo, tai tą bažnyčią apnešė žemėm. Dabar toj vietoj yra 
piliakalnis.

Sako, kartą piemenys girdėję varpais skambinant.

168. APIPILTA BAŽNYČIA

Simno valsčiuje, Giluičių kaimo piliakalnyje, yra apipilta 
bažnyčia. Ją apipylė žmonės, kad paslėpus nuo netikėlių priešų. 
Seniaus vakarais išeidavo iš piliakalnio baltai apsirėdžiusi pana 
aplink piliakalnį pasivaikščioti. Seniaus kalno viršūnėje dar buvo 
skylė. Į skylę metamas akmuo ilgai bildėdavo kalne.

169. UŽKASTOS BRANGENYBĖS

Ties Šimonių kaimu, antroj pusėj Mūšos, yra kalnas apie 
dešimt sieksnių aukščio, kuris žmonių vadinamas Šimonių pi
liakalniu. Apie jį žmonės šitaip pasakoja. Kad netoli tos vietos, 
kur dabar yra Šimonių kaimas, buvęs dvaras, kuriame gyvenęs 
kunigaikštis Protaila. Jis buvęs labai turtingas, turėjęs daug 
ginklų ir šiaip brangenybių. Jausdamas pavojų iš priešų, liepė 
žmonėms sunešti visas jo brangenybes ir užkasti. O jo paties 
mirties tikrai niekas nežino.

* Uždumti — užnešti, užpustyti.
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Prieš septyniasdešimt metų tas piliakalnis buvo smailus. Laikui 
bėgant, jo paviršius persimainė, viršūnė įdubo. Dabar ten iš to 
įdubimo galėtų pripjauti apikaškį*  šieno.

* Ap i kaskis — nepilnos kaškos, kiek tarp vežėčių lygmalomis telpa.
** Baldė — medinis indas, puskubilis.

170. KARALAITĖ GONDINGOJE

Gondingos kaime yra Pilies kalnas prie Babrungo upės. Apie 
jį žmonės pasakoja visokių padavimų. Sako, kad ten kitą kartą 
buvusi švedų pilis ir joje esanti uždaryta karalaitė.

171. ROMATOS MIESTAS

Krušonių kaimo žmonės pasakoja, kad senovėje (Romatos) 
raisto vietoje buvęs miestas. Vėliau šis miestas nuskendęs, virtęs 
pelke, raistu, ir tik buvusios bažnyčios vietoje atsiradęs ežeriukas 
— Romatos akis. Keli žmonės, surišę daug vadelių, virvių ir 
pririšę gerą akmenį, norėjo išmatuoti ežeriuko gylį, bet dugno 
nepasiekė. Vienam iš matavusių prisisapnavęs ežeriukas-akis ir 
pareiškęs:

— Jei nori mano dugną surasti, tai reikalinga septynių žmonių 
gyvybių.

Taip ir likęs paslaptingo ežeriuko-akies gylis neišmatuotas.

172. TRIUŠKALNIS

Ragainės paviete, Brėkštynų dvaro pievose, pagal upę Istrą, 
žole o ir laukiniais tymijonais apžėlęs Triuškalnis niūkso su 
daugybe ant jo įaugusių akmenų, po kuriais senovėje triušiai vis 
pulkais gyvavo. Pievoms aptvinus, jis šauniai įžymus: tada lyg 
koks milžinas su varlės pilvu vandens apsiaustas tyso. Jame 
esanti pilis apgrimzdusi. Dvasregis Bajoras minėjo čion kiemelį 
apgrimzdusį. Senovėje storų, o irgi tokių medžių ant jo buvę, 
kuriuos iš gailesčio paliest vengdavę,- juos su pjūklu pjaujant, 
kraujas bėgdavęs, o su kirviu kertant, skiedros lyg mėsos gaba
lai išveizdėdavę. Medžiai buvę prakeiktos mergos. Nuo Girėnų 
matydavę ant kalno aukštumos rūkstant ir mergas apie virimą 
besitriūsiant. Pievoms aptvinus, matydavę jas prie pastatytos ant 
kalno baldės**  beskalbiančias ir bebaltinančias.
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173. KIAUKLIŲ BAŽNYČIA

Seneliai pasakoja, kad Kiauklių bažnyčia paskendo ežere. Per 
tris dienas trys voverys rėkė miške. Po trijų dienų išsiveržė 
vanduo per tris skyles. Užliejo vanduo bažnyčią ir aplinkinius 
gyventojus. Ir po šiai dienai, kuomet skamba bažnyčios varpai, 
tai ir ežere atsiliepia.

174. BERŻOTAS

Nuo Babtų keturi varstai į vakarus girioj, Karalgiriu vadi
namoj, yra Beržoto kalnelis. Jis turi maždaug dešimtinę pločio. 
Pro jį teka upelis Strebukas. Beržotas aplinkui apaugęs medžiais 
taip tankiai, lyg, rodos, jie tą kalnelį saugotų nuo kokių priešų. 
Jo viršūnėj betgi nėra nė vieno medžio.

Apie Beržotą yra daug jau nuo senų senovės kalbama. Sako, 
jame esąs paskendęs karalaitės Bonos miestas. Mat karalaitė, 
kuri valdė miestą, negerbė burtininkų. Būdavo, kai į karalaitės 
miestą ateidavo burtininkai, tai karalaitė liepdavusi jiems išsi
nešdinti, iš kur atėję. Toks pasielgimas jiems labai nepatikdavo, 
ir jie varomi žadėdavo atsilyginti.

Kartą karalaitė surengus didelę puotą. Susirinkus svečiams, 
puoton atėjo burtininkai. Karalaitė senu papratimu paliepė jiems 
išeiti. Burtininkai išeidami prakeikė miestą ir visus to miesto 
gyventojus. Prakeikdami miestą, burtininkai sakė, kad tol mies
tas bus nugrimzdęs, kol kas neprižadės karalaitės vesti.

Praslinkus daug laiko, žmonės buvo visai užmiršę, kad ten 
būta garsaus miesto, karalaitės Bonos sostinės.

Kartą piemenys ganė gyvulius. Kada saulė jau buvo patekė
jus ir skleidė spindulius, jie pamatė miestą keliantis aukštyn 
tame pat Beržote, kur neauga joks krūmas. Piemenys nusigandę 
nežinojo, kas daryti. Vieni norėjo bėgti tolyn, bet kiti sudraudė. 
Žiūrėdami toliau, piemenys matė puikiausius rūmus, bažnyčias, 
kurie, jiems bežiūrint, iškilo aukštyn ir pranyko. Reginiui 
pranykus, jie ėjo pažiūrėti ant kalno, bet nieko nerado. Kaip 
anksčiau buvo žolė sužėlus, taip ją ir rado. Piemenims parginus 
namo ir papasakojus, žili seneliai prisiminė ir papasakojo apie 
burtininkų prakeikimą. Kas dešimt metų iškyląs iš kalno mies
tas, bet kol žmonės pribėgą, viskas pranykstą, ir jie nieko 
neberandą.
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175. PASKENDUSI BAŽNYČIA

Seneliai pasakoja, kad kur dabar yra Šepeta, buvęs didelis 
ežeras, o prie ežero stovėjusi bažnyčia. Kartą ta bažnyčia tik 
šlamokšt ežeran ir paskendo. Su visais žmonėmis paskendo. 
Kartais Velykų rytą bažnyčia išsikelia. Jeigu kas suspėtų į 
bažnyčios zakristiją įbėgti ir paskambinti, tada bažnyčia daugiau 
nebeskęstų ir žmonės, kurie yra bažnyčioje, būtų išgelbėti. Nors 
daug kas matė išsikėlusią bažnyčią, bet iki šiol dar niekas į 
bažnyčią neįėjo: arba nesuspėjo, arba bijojo.

Kartą Velykų rytą iš Šalnakandžių pro Pašepetį ėjo moteris. 
Ji pamatė iš Šepetos išsikėlusią bažnyčią, o aplinkui bažnyčią 
einančius žmones. Tada ji bėgčia, bėgčia į Kupiškį, nubėgo pas 
kleboną ir jam papasakojo, ką mačiusi. Klebonas jai pasakęs, 
kad reikėjo tuoj įeiti į bažnyčią ir paskambinti,— tada bažnyčia 
būtų nebeskendusi, o dabar — ir vėl nugrimzdo ežeran.

176. PRISIKĖLIMO PROCESIJA

Vienuoliktame kilometre nuo Šiaulių miesto į šiaurę pakelėje 
stūkso gražus aukštokas kalnas, Pilimi vadinamas. Tai yra Jur
gaičių piliakalnis. Visas kalnas pilnas kryžių kryželių. Senovėje 
Jurgaičių piliakalnis turėjęs didelės reikšmės kaip apsigynimo ar 
šventa vieta. Ir dabar žmonės kalną laiko šventu. Taip kokiai 
sunkiai ligai ištikus, žmonės daro įžadus pastatyti kalne kryžių 
ar patį kalną aplankyti, pasimelsti. To krašto žmonės pasakoja 
daug atsitikimų, kad ligoniai per įžadus atgavę sveikatą. Išgiję 
žmonės stato kalne kryžių, kurių kalne jau yra trys šimtai. 
Žmonės įvairiai pasakoja apie tą kalną. Iš tų pasakojimų aiškėja 
du dalykai. Kad kalnas senovėje buvęs nuo priešų apsigynimo 
vieta ir kad kalne yra palaidota daug žmonių. Todėl garbinga 
vieta. Dabar pasakojama, kad kalne esanti bažnyčia užversta. 
Vienas devyniasdešimties metų senelis Vincas Lukošaitis iš Jur
gaičių kaimo (jau miręs) net šitokį atsitikimą yra pasakojęs. Jis, 
jaunas būdamas, vieną Velyki} rytą ėjęs į Meškuičių bažnyčią. 
Eidamas pro Pilies kalną, išgirdęs skambučiais skambinant lyg 
per procesiją. Pažvelgęs pamatęs nuo kalno ateinant prisikėlimo 
procesiją. Apėjusi apie kalną tris kartus, procesija vėl suėjo į 
kalną ir nė žymės nebuvę. Tik gražiai ant kapų žolė žaliavo 
kaip žaliavusi. Vincas Lukošaitis, nuėjęs į bažnyčią, pasakė 
amžiną atilsį už klajojančias sielas.
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Žmonės meldžiasi ant piliakalnio ir eina aplink jį keliais, 
prašydami Dievo užtarimo toms sieloms, kurios kalne yra.

177. ŽAIDIKAS  PILGARBY*

* Žaidikas — muzikantas; žaisti — groti.
** Apvynkartė — apynių kartis, virptis.

*** Sikė — plokščias pyrago kepalas.

Padeimų laukuos, Labguvos paviete, šalia Deimės upės pie
vų, riogso apie keturiasdešimt penkias pėdas išsikėlęs, viršuj 
keturkampiai per šimtą žingsnių ilgas ir platus Pilgarbis. Ant 
vidurio yra apie penkias pėdas gili duobė su akmenais; tos 
dugną senovėj nei su dviem apvynkartėms**  neprisiekdavę — 
čion esąs dvaras nugrimzdęs.

Kartą apie minėtąją skylę vaikams beuogaujant, iš jos didelių 
ir maži} žmogiški} pavidalų išėję.

Taip vėl vienam žaidikui bei jo vaikinui vakare kalną 
praeinant, panelė šalia stovėjo ir vadinos jį į vidų žaist. Ji 
tuoj duris, kurios vakarų pusėj prie kelio esančios, atdarius, o 
įėjus tą tamsybę žiburiais pravarė. Bežaidžiant pradėjo pa
nelė šokt. Tai prie jos ir kita panelaitė, taip jau visai juoda, 
prisidraugavojo. Jam dainų ir giesmių pažaidus, panelidvi, 
dėkodamos jam ir jo sūnui už žaidimą, vyžas, kurias juodu 
išsiavę buvo, pilnas ąžuolinių jau sudžiūvusių lapų prikim
šo. Iš kalno išėjus, vaikinas pasipiktinęs lapus laukan išmetė. 
Prieš namus senojo žaidiko šniūrelis, kuriuo savo vyžas su
jungęs buvo, iš sunkumo pertrūko, kadangi visi vyžose esą lapai 
į aukspinigius pavirtę buvo. Sūnus, tai matydamas, nusigando 
lapus išmetęs — jo vyžose vos pora užsilikusių lapų, taip jau į 
auksinus pavirtę buvo.

Vyrams Velyki} pasninke šalia Pilgarbio beariant, išgirdo jie 
balsą:

— Liže, Liže, eikš pyragų kept.
Viens artojų prašė:
— Na, tai kepkit ir man.
Kai jie popiet vėl art išėjo, tai buvo ant to drąsiojo noragų 

sikė***  pyrago uždėta.
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178. PIEMENĖLĖ LUPONIŲ PILELĖJ

Nuo Šiaulių ant Gruzdžių šalia kelio yra sodžius Luponiai. 
Vidury sodžiaus yra už trobas ir visus medžius aukštesnis 
kalnas, vadinamas Luponių kalnu. Netoli kalno yra nedidelė 
upelė ir ta vadinasi Luponė. Tas Luponių kalnas ir šiandie 
(1889 metais) tebėra. Matomas daiktas, jog buvo piliakalnis, nes 
abu galai aukštesni. Jo pamatai užima trijų pūrų sėjimo vietą, o 
ant viršaus pasėja pūrą javų.

Pas vieną gaspadorių tarnavus nedidelė piemenėlė, o rudenį 
nesugebėjusi javų kulti, už tai gaspadorius supykęs ir išmetęs ją 
iš klojimo pro duris laukan. Paskum žiūri — tos mergičkos 
nebėr. Ir nebėr visas tris dienas. Po trijų dienų atsiradus. Klau
sia:

— Kur tu buvai pražuvus?
Ši sakanti:
— Luponių pilelėj buvau.
— Tai kaip tu ten nuėjai?
— Gi kai mane gaspadorius išmetė iš klojimo, aš verkiau, tai 

atėjo toks ponaitis ir nusivedė mane.
— Tai ką tu ten dirbai?
— Gi pristatė riešutų malt — nepamaliau, statė žvirgždų 

grūst — nepagrūdau, ir paleido mane.
— O daugiau žmonių ten ar yra?
— Yra daug: vieni grūda, kiti mala.
Kitą kartą ten girdėdavo ir gaidį giedant tam Luponių kalne. 

Sakė mano tėvas.

179. OLOS PO LIŠKIAVOS PILIM

Liškiavos pilis stovi ant kalnelio prie Nemuno, netoli Liškia
vos miestelio. Kalba žmonės, kad iš Liškiavos pilies eina žeme 
ola į Kubilnyčios pilį. Žmonės vaikščioję tomis olomis, radę 
stiklines duris ir atsidarę tas duris rado didelį kambarį. To 
kambario sienos buvo auksinės. Ten sėdėjo ponas už stalo ir 
viduryje kambario šuo tupėjo, tik jie nebuvo gyvi.
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180. VADAGŲ PILIAKALNIS

Šis piliakalnis yra Vadagų kaime, Židikų valsčiuje, Mažeikių 
apskrityje. Piliakalnio rytų pakraščiu teka vandeninga upė Var
duva. Iš vakarų pusės atiteka nedidelis upelis, kuris, pritekėjęs 
pietinį piliakalnio kraštą, susisuka ir teka į šiaurę taip, kad 
piliakalnis yra tartum pusiasalis. Piliakalnis yra neaukštas. Iš 
trijų pusių sunkiai prieinamas, iš ketvirtosios, pietų pusės, ateina 
takas.

Tos apylinkės gyventojai pasakoja, kad prieš tą piliakalnį 
buvęs dvaras. To dvaro ponas ant to piliakalnio buvęs pastatęs 
pilį. Vėliau nežinia kokiu tai būdu tas dvaras dingęs, palikusi tik 
viena pilis, o paskui ir ta buvusi sugriauta. Po pilies išgriovimo 
giliai žemėje giedodavo gaidys. Jis giedodavo naktį ir dieną 
dvyliktą valandą.

Gaidžiui nustojus giedoti, ėmęs verkti vaikas. Vaikas verk
davęs tik naktimis ir dar ne kiekvieną naktį.

Dar vėliau, kada viskas nutilę, žmonės užmiršę baidymus, 
ėmė laidoti bulves.

Kartą vienas žmogelis, veždamas bulvių vežimą, ėmęs ir 
įgriuvęs giliai į piliakalnio dugną. Čia jis pamatęs didelę salę, 
jos vidury stalą, apie kurį sėdėję labai gražūs, bet suakmenėję 
žmonės. Paskui tas žmogelis nė juste nepajutęs, kaip kalno 
viršuj atsiradęs. Tą savo atsitikimą papasakojo žmonėms.

181. IŠMELŽTA KARVĖ

Tamoviškių kalnas apie 1810 metus ūkininkui Kriugeriui 
priklausęs, kurio giminė dabar visai išmirus. Tuokart to ūkinin
ko viena karvė vakarais, prieš namon ginimą, prapuldavus ir po 
valandos visai išmilžta pareidavus. Su laiku jie pastebėję ją vis 
į tą kalną įeinant. Ūkininkas, matydamas iš jos naudos neturėsiąs, 
su kaimynais todėlei pasitaręs, apsiėmęs ją už šešis dolerius 
parduot. Kitą vakarą karvė vėl prapuolus. Jau išmilžta namon 
pareidama, ji ant rago pririštą maišelį su meilytais*  šešiais 
doleriais parnešus. Tai ūkininkas tuos nusiėmęs pasilaikęs. O 
kitą vakarą karvė vėl į kalną įėjus ir daugiaus neparėjo, ir nei 
viens daugiaus jos nematė.

* Meilytas — geidžiamas, norimas.
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182. SIUVĖJAS ČIČINSKO KALNE

Naujamiesčio valsčiuje yra mažas Upytės miestelis, kadaise 
buvęs pavieto miestas. Netoliese nuo to miestelio, mažne už 
varsto, yra kalnas, kuris ir šiandieną vadinamas Čičinsko kalnu. 
Mat prieš kokius tris šimtus metų gyvenęs vienas dvarponis — 
Čičinskas. Baisus tai buvęs žmogus. Jisai liepdavęs žmogui lipti 
į medį ir kukuoti, o patsai šaudavo į jį. Užėjus kokiam 
padūkimui, patikęs moterį, perskrosdavo peiliu vidurius. Net 
vietinis kunigas dideliai jo bijodavęs ir sekmadieniais tolei 
neidavo mišių, pakol jis neateidavo į bažnyčią.

Vieną kartą sekmadienį jisai, paėmęs eglės šaką, ant jos 
raitas įjojo į bažnyčią. Pamatęs kunigą jau belaikantį mišias, iš 
piktumo šovė į jį. Paskui išbėgęs lauk ir taikydamas aukštyn 
sakąs:

— Dabar pažiūrėsiva, katras mudu vyresni!
Už tokius baisius nežmoniškus darbus jis buvęs nubaustas: 

pirmą dieną Kalėdų jį nutrenkė perkūnas, o jo dvaras nugrimzdo 
į kalną. Jo kūną žemė nepriimdavus: kai tik pakasdavę, tai vėl 
rasdavę ant viršaus. Taigi jį paskui laikydavę spintoje ir juomi 
gąsdindavę mergaites: jo kūną nešiodavę po vakarėlius ir juomi 
gąsdindavę. Tik užėjus sukilimo metams, jo kūną nežinia kur 
padėję; mat nuo to meto jis kažin kur pražuvo.

Vienas siuvėjas, kaip sako žmonių padavimas, yra buvęs 
Čičinsko kalne. To siuvėjo pavardė — Debeikis. Jis jau yra 
miręs, bet jo vienas brolis Naujamiestyje ir dabar tebegyvena, 
eina ubagais. Tas siuvėjas dideliai norėjo žinoti, kas ten yra 
tame kalne. Vieną kartą pavakare jis, laidyne, žirklėmis nešinas, 
ėjo pro Čičinsko kalną namo. Jis užlipo ant to kalno ir atrado 
tenai senelį. Tas senelis paėmė siuvėją už rankos, ir prieš jį tuoj 
atsidarė durys. Jisai nužengė į kalną. Tas senelis jį visur 
išvadžiojęs, visa išrodęs, kaip ten gyvena tame dvare, kaip verda 
ir taip toliau. Kad parodytų ženklą kitiems, kad siuvėjas tikrai 
buvęs tame kalne, tas senelis nuardė nuo jo visus drabužius, 
palikęs tik marškinių apykaklę ir juosmenį, o paskui paleidęs 
visiškai nuogą namo. Siuvėjas parėjęs namo varstą kelio, vie
noje rankoje laikydamas rožančių, kitoje — škaplierius, nes jam 
rodėsi, kad pilnas kelias žmonių. Jo žirkles ir laidynę ant 
rytojaus radę net medžio viršūnėje.
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183. LOKAVOS KALNAS

Akmenės parakvijoj, Šiaulių paviete, netoli nuo Vegerės — 
per tris varstus,— Kuriežių sodžiaus gale, yra Lokavos kalnas, 
apie kurį žmonės taip kalba.

Vegerės ponas vasaros laike važiavęs kas vakarą ant to kalno 
pasivažinėti. Taip jam besivažinėjant, vieną vakarą, saulei 
leidžiantis, apsipylęs tas kalnas raudona šviesybe, kaipo ugnimi, 
iš ko tas ponas persigandęs, neilgai trukus susirgęs ir miręs.

Po tam vienas to sodžiaus ūkininkas, kurio dalyje stovi tas 
kalnas, išaręs ant jo pūro sėjimo laukelį ir kelerius metus sėjęs. 
Visokie javai gerai užaugę, bet ir anam taip pat nutikę, kaip 
minėtam ponui. Tai regėję ir apsukui buvusieji žmonės. Nuo to 
laiko lig šiai dienai niekas ten nebedrįsta arti.

Seniau ant to kalno vienoj šaly, stačioj pusėj, netoli viršaus, 
buvę urvai, iš kur kas vakarą, saulei leidžiantis, išeidavusi 
mergelė, milžtuvei? rankoj turėdama, ir šaukdavusi:

— Tbruka, tbruka, tbruka,— kaip karvę kad šaukia.
O žmonėms einant arti, ji pasislėpdavusi. Piemenys, ten 

ganydami bandą, vienam kepurę įmetę į urvą, o patys nubėgę 
šalin. Tas, be kepurės pasilikęs, verkia, apie tą urvą vaikš
čiodamas. Neilgai trukus, minėta mergelė išnešusi jam kepurę, 
aukso pinigų pripiltą. Tas džiaugdamos parbėgęs namo.

Apie tai išgirdę žmonės, aplinkinai susitarę, ėjo kasti tą urvą. 
Bet jie per dieną kiek kasę, tai po nakties buvę užgriuvę. Taip 
ilgai besidarbuojant, aniems atsibodo. Po tam davė ramybę tam 
darbui. Nuo to laiko nieko daugiau nebematę ant to kalno.

Važiuojant su javų vežimais pro tą kalną nakties laiku, 
paskui važiuojantis žmogus miegojęs, pabudęs neberanda maišų 
su javais, bet radęs ratuose aukso pinigus, kurių vertė buvusi 
dviguba kaip tų javų.

184. UŽKEIKTAS BAJORAS

Mūsų kaime nuo senų laikų yra užsilikę kalneliai kokių 
trisdešimt penkių metrų aukščio. Apie tuos kalnelius senesni 
žmonės pasakoja įvairių padavimų. Štai iš tų padavimų vieną 
išgirdęs užrašiau.

Vienam kalnely buvo skylė, ir toje skylėje girdėdavosi dundėji
mas arba kildavo iš skylės dulkės bei dūmai. Kartą keli drąsesni 
žmonės nuėjo į tą kalnelį ir į skylę įleido virvę su pririštu 
akmeniu. Pasigirdo dundėjimas, ir ištraukus virvę, žmonės pa-
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matė, kad nėra trečios dalies virvės su akmeniu.
Po to įvykio žmonės bijodavę eiti į tą kalnelį: sakydavo, kad 

ten gyvena užkeiktas bajoras, nes toje vietoje vaidindavosi. 
Naktį apie dvyliktą valandą prie tos skylės lodavęs šuo arba 
vaikščiodavo baltu apsiaustu vyriškis. Dabar tos skylės vietoje 
yra tik įdubimas trijų pėdų pločio.

185. NUGRIMZDUSIO AIGRADO 
VADAVIMAS

Išėjo kadais Aigradas. Kada kur išėjo ar nuskendo miestas 
Aigradas — tai Dievas žino.

Tai apie tą miestą pasakojo. Atėjo žmona pas šulinėlį ir 
atsiklaupė gerti. Kai atsiklaupė gert, žiūri — stovi graži spyna 
šulinėly vandeny. Ji paėmė tą spyną ir kėlė ją. Kai tik paėmė, 
kai tik kilstelėjo, tai ten, vandeny, pradėjo lyg varpai skam
bint,— ar teisybė, ar ne, tai aš nežinau, tai pasaka tokia,— 
varpai skambint — ir jau tokia grandinė pasikėlė. Tai kalba, kad 
žmona tiktai spjovė, nusigando:

— Oi, kad prapultai!
Tai nutraukė atgal vandenin ir tą spyną, ir visa, kad ji vėl 

taip užkeikė. Kad ji būtų spyną čion kėlus, tai būtų iškėlus 
miestą, pastačius.

Tai džiaugės miestas, kad jau jį kelia!

186. PILIAKALNIO VADAVIMAS

Alsėdžių valsčiuje yra Žemių kaimas, kurio viduryje yra 
piliakalnis. Žmonės pasakoja, kad jame yra urvas, kuris esąs 
uždarytas geležinėmis durimis, kurių niekas negali atidaryti, nes 
rakto neturi. Pasakoja, kad tas raktas esąs vienoje žuvyje. Reikia 
naktį dvyliktą valandą eiti į prie kalno bėgantį upelį maudytis. 
Besimaudant atplauks didelė žuvis, kurią reikia sugauti ir perpus 
perplėšti, ir jos žiomenyse ras tų dunj raktą. Kai raktas sugirgždės 
duryse, tai jos atsidarys, o už jų rasime daug visokių turtų: 
aukso, sidabro ir kitokių daiktų, kurie labai daug kainuoja. Kiti 
tvirtina, kad reikia išrauti ant kalno esančią didžiausią eglę, ir 
po jos šaknimis rasią tą raktą. Treti dar tvirtina, kad reikia 
susitaisyti penkiasdešimt vyrų, kurie būtų be nuodėmės, ir at- 
sivedus kunigą, kuris turi būti mišiaunas*,  užgiedoti “Angelas

* Mišiaunas (svet.) — galintis laikyti mišias.
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apreiškė” ir su kryžiumi suduoti į duris tris kartus — durys 
atsidarysiančios. Vienas taip pasakoja, kitas kitaip, bet niekas 
nėra niekaip mėginęs, todėl ir pasakoja žmonės tenai vaidenan- 
tis.

Vieną kartą grįžo viena mergelė iš laukų. Jau buvo sutemę, 
kai ji ėjo pro kalną. Tada iš kalno vidurio, iš tos pusės, kur yra 
durys, išėjo panelė. Ji buvo apsiavusi raudonom pančekom, 
geltonais bačiukais, languotu sijonu, baltu žakietu ir raudona 
skrybėle. Užėjusi ant pat kalno krašto, ėmė pasikėlusi sijoną 
šokti. Šoko šoko ir nušokusi į tą vietą, kur yra durys, pranyko.

Vieną šviesią vasaros naktį trys vyrai, kaimo drąsuoliai, 
sumanė kalną kasti ir įsikasti į tą urvą, į kurį vedė durys. Jie 
kasė kasė, ir nė juste nepajuto, kaip atsirado už kelių kilometrų, 
kito kaimo ganyklose. Po to jų iškastoji duobė vėl pasidarė kaip 
buvusi.

187. SALANTŲ PILELĖS RAKTAS

Žinau tik, kad žmogus kitąsyk sapnavęs, kad yra raktas 
upėje. Upėje esanti sietuva, ir per dvyliktą reikia nerti į tą 
sietuvą. Ten yra akmuo, o po tuo akmeniu — raktas, tą raktą 
reikia išimt ir pilelę atidaryt.

188. SENELIS PRASMEGUSIOJE 
BAŽNYČIOJE

Kaip mum pasakojo, taip ir mes.
Pasamanėj gyveno toks senelis. Jį apibūrė burtininkai, ir jį 

šuniukas nešiojo tarp kojų. Jis buvo dešimčiai metų užburtas. 
Ot, ir nunešė jį, šitą senelį, šitas šuniukas ton bažnyčion po 
žemėm. Ir ką — nieko bažnyčioj toj nėra, tik jaunoji prirakinta 
prie stulpo didžiosiose duryse. Tada jį šuniukas išnešė ir vėl 
viršun. Ė senelis šitas pasakojo žmonėm. Tada nuėjo ir rado 
raktus, tai paėmė ir atsinešė. Tai jam atėjo naktį ir sako:

— Atnešk, nes negerai bus.
Jis ir kitą naktį pernakvojo, ir vėl ateina in jį ir sako:
— Nu, tai dar tu neklausai. Tai,— sako,— šią naktį jau mes 

tave nepaleisime.
Jis paėmė ir nusviedė raktus. Nusviedė raktus, ir raktai 

nužvangėjo. Nuėjo jis pas kunigą, kunigui pasakė, kad šitaip 
jam atsitiko.
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— Tai tu,— sako,— dūmas buvai, kad nunešei. Reikėjo,— 
sako,— man atnešti.

Nu, ir ką gi jis nuneš, kad nėr.

189. ŽALTYS ANT LOKAVOS KALNO

Nuėjo žmogus ant kalno, veizi — yra žaltys. Tai žaltys sa
kąs:

— Imk iš mano nasrų raktus su savo bumą.
Tas žmogus pabijojęs, neima. Žaltys sakąs:
— Durnas buvęs, durnas ir paliksi. Būtum gavęs dvarą.
Kitąkart sakė, kad buvęs dvaras, apneštas smiltimis, ar 

bažnyčia buvus.

190. MIŠIOS PILIES KALNE

Vieną kartą pas tą kalną artojas aręs ir pusryčio laike pasi- 
laidęs pasiganyti jaučius. Pavalgęs pats užsnūdęs. Atsibudęs 
žiūrįs — tokia žmona jo jaučius bevarinėjanti tolyn nuo to 
kalno. Šis atsikėlęs einąs artyn, žiūrįs — tam kalne durys 
atidarytos. Klausiąs tos žmonos:

— Aš ar ten galiu eit pasižiūrėti?
Sakanti
— Gali, tiktai išeidamas neatsižiūrėk atgal.
Įeinąs į tą kalną, žiūrįs: kunings mišias belaikąs, žvakės ant 

altoriaus žib, varpeliais skambin, žmonių daugybė meldžias. Ir 
šis, pasibaigus misiom, ėjęs laukan; eidams girdžiąs, kad paskui 
jo taušku tauškais visi ein. Šis tarpdury ir atsižiūrėjęs. Tuoj 
buldu buldais ir užgriuvę, ką tiktai jis pats paspėjęs savo 
kavalšis išnešti.

191. ŽMOGELI, PABUČIUOK MANE

Veliuonos bažnytkalny, sako, yra užkeiktas dvaras ir pana. 
Vienąsyk labai dievobaimingas žmogelis pasivėlino į bažnyčią. 
Skubinosi jis kaip galėdamas, bet jau numano, kad ras kunigą 
prie altoriaus. O kitąsyk nebuvo dar to tako, kur eina pro namą 
skersai kalno, bet reikėdavo eiti aplinkui keliu per tarpkalnę.
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Einąs šis poteriaudamas per tarpkalnę, eidamas žiūri, kad jau 
tokia graži pana sėdi ant skrynios, kad jau tokia graži, kad 
miela! Ir sako ta pana:

— Žmogeli, pabučiuok mane!
Žmogus nusispjovė ir nieko nesakydamas eina tolyn. Pana 

vėl:
— Žmogeli, pamislyk tiktai, kas yra skrynioje — užteks tau 

ir man.
Žmogus rėžė pro šalį.
— Žmogeli, pasigailėk, pabučiuok mane, o būsiu išvaduota ir 

tu būsi laimingas.
— Kad tu pragaran nugarmėtum, nebegundžius manęs!
Po tų žodžių žemė atsivėrė, pana sucypė, suvaitojo ir 

barškėdama į skradžias tiktai tuos žodžius pasakė:
— Žmogau be mielaširdystės, tau buvo nuo Dievo leista 

mane išgelbėti, jei tiktai būtum išpildęs mano prašymą, o dabar 
vėl einu septynis šimtus metų į pragarą kentėti. Nors pranešk 
svietui apie mane.

Bet dar iki šiol apie ją nieko negirdėti.

192. UŽKEIKTA CIBIKALNIO MERGA

Šalia Raseinių miesto yra Prabaudos upelis, prie upelio yra 
Cibikalnio kalnas, tame kalne yra užkeikta merga ir jos dvaras. 
Čia buvo toks atsitikimas.

Kokie septyni metai atgal, valdžia liepė ant kelio pro tą 
kalną iškasti ravus. Buvo nusamdyti keli darbininkai ir jie kasė. 
Vieną vakarą visi darbininkai nuėjo namo, o vienas iš jų 
atsiskyrė ir pasiliko prie kelio. Jis nuėjo prie Cibikalnio pasikirsti 
karkliukų. Jam ten nuėjus, pasirodė mergaitė, apsirėdžiusi baltais 
rūbais, ir pradėjo kalbėti, prašydama išgelbėti. Sakė:

— Išgelbėk mane, aš tau atiduosiu savo dvarą, kurį tu kartu 
su manim išgelbės!. Išgelbėti turi taip: aš pasirodysiu labai baisi, 
panaši į velnią, o tu turi mane ir tokią baisią pabučiuoti. 
Bučiuoti gali taip: uždėk ant mano veido nosinukę ir bučiuok.

Jis prižadėjo gelbėti, o ji pasižadėjo jam ant rytojaus pasiro
dyti.

Ant rytojaus vėl visi išėjo į darbą. Dirbo iki vakaro. Vakare 
visi ėjo namo, o tas vyras pasiliko užkeiktos mergos gelbėti. 
Vakare nuėjo jis prie kalno ir laukia tos mergaitės. Pagaliau 
pasirodė ta mergaitė — ji buvo labai baisi, panaši į velnią.
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Rankoje ji turėjo raktus. Kai tik jis ją išvydo, tai labai nusigan
do ir pradėjo bėgti, o ji pradėjo vytis. Matydama, jog jo 
nepasivys, ji paleido jam su raktais. Raktai nukrito ant žemės, 
o ji pranyko. Jis parbėgęs namo sunkiai susirgo, papasakojo 
savo atsitikimą ir mirė. Tada jo draugai nuėjo ieškoti raktų. 
Raktus surado ir nunešė kunigui. Kunigas padėjo juos bažnyčioj 
prie altoriaus.

193. UŽBURTA GELGAUDIŠKIO PILIS

Maštaičių kaime apie Gelgaudiškį yra kalnas — tai užburta 
pilis. Tame kalne kitąsyk buvo skylė. Kai piemenys berdavo 
akmenukų, tai skambėdavo ir skambėdavo. Išeidavo kitąsyk iš 
to kalno pana. Sykį kerdžius pamatė ją. Ji jam papasakojo, kad 
jis galėtų ją ir tą pilį išvaduoti, tik turi, kai ji iš to kalno išeis 
rupūže, per šilkinę skepetą pabučiuoti. Kerdžius prižadėjo. Ugi 
išėjo baisiausia rupūžė. Kerdžius persigando ir ėmė bėgt. Paskui 
ta rupūžė atvirto į paną ir sugrįžo į kalną verkdama. Nuo to 
sykio jau ji nebeišeina.

194. UŽBURTA KARALAITĖ

Seniau Padovinio laukai buvo apžėlę giriomis. Kur ne kur 
žmonės buvo išsiskirstę žemės plotelius ir sėjo javus, statė 
trobas. Kartą miške, netoli piliakalnio, piemuo ganė bandą. 
Seniau buvo paprotys, kad piemuo turi gyvulius ganyti, kol jam 
užaugs ūsai. Taip jam beganant, vieną gražią dieną jis pamatė, 
kaip iš kur tai piliakalny atsirado durys. Jos atsidarė, ir išėjo 
graži graži mergelė. Prie piemens priėjus, prašo mergaitė kitą 
dieną ateiti pietų laiku ir niekam apie tai nepasakyt. Mergelė 
nuėjo į kalną, ir regėjimas prapuolė. Antrą dieną skirtu laiku vėl 
atsiranda: atsidaro durys ir vėl, kaip ir pereitą dieną, prieina prie 
piemens mergelė ir klausia, ar niekam nesakęs. Piemuo argi 
kam sakys, kad jam ganant pas jį merginos vaikščioja. Mergina 
prašo kantrybės ir ateiti vėl pietų laiku ir trečią kartą. Kaip ir 
pirmąkart, nueina į kalną, durys užsidaro ir pranyksta iš akių. 
Piemuo (buvo) šitokių išdaigų dar nematęs, jam įdomu, ir eina 
trečią kartą. Mergelė skirtu laiku išeina ir pirmiausia klausia, ar 
niekam nesakęs. Piemuo pasigiria nesakęs. Tuomet mergelė 
prašo, kad piemuo ją pabučiuotų. Piemuo sutinka. Tuo tarpu ji
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pavirsta į rupūžę, tokią didelę, tokią bjaurią. Dabar mergelė 
(rupūžė) liepia ją bučiuoti. Piemuo jau nesutinka. Tuomet ji jam 
duoda šilkinę skarelę ir per ją prašo bučiuoti. Piemuo taip pat 
nesutinka. Tuomet rupūžė vėl virsta mergele ir pasako, kad ji jo 
laukė keletą šimtų metų — laukė jo užgemant ir ją išvaduojant 
iš šio užburto kalno. Paskui apsiverkė ir vėl nuėjo kalnan. Jai 
įėjus, kažkas nusikvatojo, kad net šiurpas piemenį paėmė. Durys 
užsitrenkė, ir visa pranyko — kalnas virto tokiu, kokiu dabar 
yra.

Seni žmonės pasakoja, kad ta mergelė dar ir dabar ten yra, 
tik ten ne paprasta mergaitė, o karalaitė. Seniai, labai seniai 
viena ragana ją ir visą jos karalystę užbūrė: jos pilį pavertė 
kalnu, jos pavaldinius — medžiais aplinkui ją, o ji vargšė liko 
kentėti ir laukti, kol kas ją išvaduos. Tuomet vėl jos visa 
karalystė atgytų, ir vėl būtų visa taip, kaip tuomet buvo. Tik 
drąsuolių šiandien jau visai nebeliko.

195. POŽEMINIS KAUNAS

Seneliai pasakoja, kad, be šito Kauno, dar yra vienas, prakeik
tas, kuris guli po mūsų Kaunu. Labai seniai, dar viešpataujant 
lietuvių kunigaikščiams, kada lietuviai buvo stabmeldžiai, vieš
patavo Kaune kažkokia karalaitė lietuvė. Kauną užpuolę rusai. 
Karalaitė matydama, kad niekaip negalės atsispirti prieš rusus, 
ėmus ir prakeikus Kauną, ir pati save su savo žmonėmis. Toje 
vietoje likus tik pieva ir prie Vilijos kranto likę miesto vartai, 
kur ir dabar dar yra (vadinamieji Kauno pilies likučiai). Praėjo 
daug amžių, Kaunas ir vėl buvo atstatytas toje pačioje vietoje. 
Apie aną Kauną ir užmiršo žmonės. Rusai užkariavo Lietuvą, jų 
kunigaikščius išnaikino.

Štai vienam žmogui prisisapnuoja karalaitė, sakydama:
— Daug jau amžių esu prakeikta ir visas miestas prakeiktas. 

Išgelbėk tu mane ir miestą, nes jau praėjo prakeikimo laikas, 
jau man reikia pasirodyt viršuj. Bet turi man kas padėt, o kitaip 
negaliu iškilt į viršų. Nueik į katedrą, paimk švęsto vandens, 
krapylą, vieną žvakę nuo altoriaus, smaigą, kur žvakes gesina ir 
kur dega žvakes. Tada ateisi už miesto prie pilies, atsirakinsi 
duris,— raktą rasi ant viršaus iškilusį,— paskui nusileisi virve 
žemyn, tada rasi du levus*  pas duris stovint, o prie durų — 
spyną, kurią numuši su žvakių gesintuvu. Tada aš tau atsimokė-

* Levas (svet.) — liūtas.
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siu ir Kauną išgelbėsi. Nuo katedros iki pilies nutiesk žalia 
gelumbe taką.

Žmogus ant rytojaus, išreikalavęs iš valdžios leidimą, rengėsi 
eiti Kauną gelbėti. Pripirko žalios gelumbės, nutiesė iki pilies. 
Pasiėmė šventinto vandens, žvakę nuo altoriaus, smaigą, kuriuo 
žvakes dega, o kuriuo gesina užmiršo pasiimt. Nuėjęs prie 
pilies, rado raktą viršuj durų. Tada jis atrakino duris, nusileido 
žemyn. Nusileidęs užsidegė žvakę — pamatė, kad stovi ant 
gatvės. Gatvės didelės, mūrai keturiais penkiais gyvenimais, 
auksinėm raidėm užrašyta. Prakeiktas Kaunas daug gražesnis 
negu mūsų. Miestas tuščias, labai didelis vėjas pūtė, net jam 
žvakę gesino. Paėjęs toliau, rado geležines duris. Prie durt} 
stovėjo du levai. Durys buvo užrakintos dideliausia spyna. Jis 
jau norėjo su smaigu mušti per spyną, bet tuokart už durt} 
karalaitė pasakė:

— Kad tu būtum neužmiršęs paimt smaigą, kuriuo žvakes 
gesina, tai būtum mane išgelbėjęs, o be jų negali manęs išgel
bėt. Nieko nedaryk, nes gali tave levai sudraskyti. Dabar sugrįžk 
atgal ir prašyk leidimo iš valdžios, kad vėl leistų tau čia ateit 
— tada galėsi mane išgelbėti.

Kai tik žmogus išlipo iš prakeikto Kauno, tuoj pačios durys 
užsidarė ir užsirakino, raktas prapuolė. Žmogus nuėjo pas ko
mendantą leidimo. Komendantas atsisakė bijodamas, kad anas 
Kaunas, bekildamas į viršų, šito nesugriautų. Kai žmogus buvo 
aname Kaune, tai iš viršaus buvo girdėti ūžimas. Jis nežinojo, ar 
jis buvo paėjęs po šito Kauno gatve, ar po Vilija.

Palei pilies duris pasidarė skylė. Kai vaikai į tą skylę mes- 
davę akmenį, tai negreit nukrisdavęs žemyn,— atbalsis aiškiai 
buvo girdimas, kad akmuo atsimušdavo į akmenis, vadinasi, 
akmuo papuldavo ant gatvės. Kai žmogus lindo į urvą, tada 
miestas buvo iškilęs, o kai jis išlindo į viršų, miestas ir vėl 
nuskambėjo į skradžius. Užtai akmuo taip ilgai krisdavo. Valdžia 
ton vieton pastatė kareivį, kad žmonės neitų prie skylės, o skylę 
pylė žemėmis. Paskui skylę ir vartus užpylė. Ir dabar tie vartai 
yra, tik giliai užpilti žemėmis.

196. SIDABRAKALNIS

Obelnykų sodžiuj yra kalnas, vadinamas Sidabrakalniu. Ant 
to kalno yra kloniukas, o tame kloniuke vėl nedidelis kalniukas 
— taip kaip kapčius. Žmonės pasakoja, kad tam kalne yra 
užkeiktas dvaras. Vienas ponas mėgino jau kasti, tai ir iškasė tą
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kloniuką ant kalno. Bet tam ponui kartą prisisapnavo tokios 
sidabrinės ožkos. Jos šnekėjo žmonių šneka ir pasakė tam 
ponui, kad jis pašauktų kunigą ir kad kunigas atlaikytų ant to 
kalno mišias. Jei jis nieko neužmirš, tai galės tą kalną kast, kas 
norės, o jei ką nors užmirš, tai atsitiks nelaimė, jei giliau kas. 
Ponas pašaukė kunigą. Kunigas atlaikė mišias ir eina nuo kalno. 
Klapčiukas pamiršo lazdžiukę, kuria žvakes gesina, tai tas ponas 
ir pasibijojo toliau kasti. Nuog tų sidabrinių ožkų ir tą kalną 
ėmė vadinti Sidabrakalniu.

197. LOKINSKŲ PILIAKALNIS

1913 metais nuvažiavo vienas Liubavo žmogus į Karaliaučiaus 
ligoninę. Prie jo priėjo viena senutė ir paklausė, kokios jis yra 
parapijos. Jis pasisakė esąs suvalkietis. Tada paklausė, ar toli 
yra Lokinskų piliakalnis. Žmogus pasisakė, kad tą piliakalnį 
gerai žinąs. Tuomet moteriškė padavė raktus, liepė pasiprašyti 
kunigą ir su procesija nueiti prie to kalno. Pasakė, kad reikia po 
dešinei atkasti duris, atrakinti ir tenai ras daug aukso ir sidabro, 
ir vieną gražią mergaitę, kurią reiks išvaduoti. Ji liepė drąsiai 
eiti, nes kunigui pašventinus visos baisenybės išnyks.

Žmogus pagrįžo namo ir pasisakė draugams, ką senutė sakė. 
Jie susitarė nueiti vieni, nes kunigą pakvietus reiks daug turtų 
atiduoti. Nieko nelaukę nuėjo. Kaip senutė sakė, taip ir rado po 
dešinei duris, atrakino jas, rado kitas, irgi atrakino, įėję rado 
didelį kambarį, kurio viduryje sėdėjo mergaitė ir ieškojo liūtui 
galvą, o toliau buvo krūva aukso ir sidabro. Kai tik jie įėjo, 
liūtas smarkiai pasipurtė ir pakilo smarkus vėjas, o mergaitė 
gailiu balsu pravirko ir sakė:

— Tikėjausi, kad mane kas nors išvaduos, bet jūs mane 
pražudėt amžinai!

Pradėjus smarkiai pūsti vėjui, jie smuko pro duris, o raktai 
liko vidury kambario. Paskiau pasikvietė dar daugiau vyri} ir 
norėjo atkasti, bet durų daugiau neatrado.

198. ANTAKALNIO PONIA

Vilniuj, Antakalnyje, prie ruskių stovėjo armota. Prie jos 
stovėdavo kareivis ir saugodavo. Vieną kartą jam stovint nakčia, 
išgirdo ką činškant ir pamatė atlekiant su medaliais ir gražiai
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aptaisytą šuniuką. Paskiau pamatė ateinant kokią gražią ponią. 
Priėjus ponia kareiviui sako:

— Nupirk man škaplierius ir vėl kada, kai stovėsi, ateisiu 
paimti.

Bet kareivis sako:
— Neturiu pinigų.
Tada ponia sako:
— Aš tau atnešiu.
Ponia tuoj sugrįžo ir atnešė jam nematytų audeklų rietimą. 

Kareivis šitą audeklą nunešė miestan ir pardavęs paėmė tris 
rublius ar ką. Paėmęs pinigus, nenupirko škaplierių, bet pragėrė. 
Paskui, kai reikia kitą kartą stovėti sargyboj, jis nuėjo, bet apie 
škaplierius tai jam ir ne galvoj. Nakčia stovint vėl girdi ką 
ateinant. Kai priėjo prie jo arčiau, pamatė, kad toji pati ponia. 
Tada jis atsiminė, kad nenupirko škaplierių, bet jau dabar apie 
škaplierius ne laikas. Pinigų maž dar ir turėjo, bet buvo užmiršęs. 
Ponia, priėjus prie jo arti, klausia:

— Ar nupirkai škaplierius?
Kareivis sako:
— Ne.
Tada ponia sako:
— Aš buvau užkeikta šimtą metų ir dabar, kad tu būtum 

nupirkęs man škaplierius, aš būč išsigelbėjus. Bet kai tu man 
nenupirkai, tai aš ir vėl šimtą metų užkeikta. A, kad būč 
išsigelbėjus, tai mano turto būt užtekę man ir tau.

Ponia, šitaip pasakius, su baisiu trenksmu nuėjo skradžiai 
žemėn. Toj vietoj, sako, ir dabar yra skylė, kaip žmogui nulįst.

199. PIRK ŽALIĄJĮ KALNĄ

Vienas Užpelkių kaimo Luokės parapijos kareivis tarnavo 
kariuomenėje Varšuvoje. Per sapną atėjo pas jį panelė ir sako:

— Gelbėk tu mane — aš tau duosiu, ko tik reikia.
Jis atsibudęs randa šalia savęs pinigų. Paskui ji naktį vėl 

ateina ir vėl atneša pinigų. Prieš išėjimą iš tarnystės ji ateina ir 
sako:

— Kai parvažiuosi namo, pirk tu Žaliąjį kalną — kiek trūks 
pinigų, tai tu gausi, galėsi tą kalną pinigais apkloti. Aptverk 
kaip parką, kad niekas nematytų. Kai tą kalną aptversi, tai tada 
aš ateisiu ir ten ateis mano kariuomenė — tada aš kelsiuosi.

Tada ji davė tam kareiviui daug pinigų. Nusigando kareivis 
tos karalaitės ir eina prie kunigo išpažinties, pasisako jam.
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Kunigas liepė pranešti policijai. Kai pranešė rusų policijai, tai ta 
kasė. Rado tvirtovėje aukso raktus nuo to kalno — ar švedų, ar 
Lietuvos. Kai atrado tas duris, tai greit vėl užkasė, akmenis 
vežė, padarė tvirtoves, kad kariuomenė nesikeltų.

Paskui tam kareiviui vėl prisisapnavo ta karalaitė:
— Aš nelaiminga, aš kelsiuos: bus toks, kurs mane išpirks,— 

aš dar būsiu užkasta tris šimtus metų.
Tą atsitikimą man papasakojo mano senelis, o jam — tas 

pats kareivis.

200. MERGAITĖS IŠ PILIAKALNIŲ

Yra dvaras Kemuvka už Kernavės. Ten vienas žmogus senas 
rudenį, žiemą būdavo tvartuose per naktis. Jis turėjo du šuniuku, 
labai piktu. Mūsų senelis pasakojo, jau yra pusantro šimto metų, 
kai gimė. Jis žiūri — apie dvyliktą valandą nakčia ateina dvi 
mergaitės jaunos, gražios nuog tų kalnų, nuog piliakalnių. Jį 
paėmė ir vedas, sako:

— Eik su mumis. Mes tave apdovanosim.
Nu, ir jis labai bijojo, nusgando, pradėjo šuniukus siundyti. 

Tie šunys — jas pjauti, ir šunys tas mergaites apiplėšė. Ir šitos 
mergaitės tada tą senelį paleidžia. Ir taip pasakė:

— Seneli, tu kvailas. Mes tau būtume labai daug aukso davę. 
O dabar nelaimingos esam, kad tu nėjai.

201. PIEMUO IEŠKO SAVO KEPURĖS

Piemenys ganė bandą ant kalno, kurio viršūnėje buvo skylė. 
Į tą skylę niekas negalėjo nusileisti. Piemenys bežaisdami įmetė 
į tą skylę vieno piemenuko kepurę. Piemenukas ėmė verkti. Jis 
vargšas prašė piemenis, kad jį įleistų į tą kalną išsiimti kepurės. 
Piemenys, nurišę nuo karvių ragų virves, įleido berniuką į kalną. 
Po kiek laiko ištraukė tą patį berniuką su pilna kepure aukso. 
Ištrauktas berniukas papasakojo: jis matęs laivą, laive sėdėjusi 
ponia su šuniuku — ponia sėdėjusi viename gale laivelio, 
šuniukas kitame. Kai tik ponia jį pamačiusi, kai šokus iš laivo, 
net laivelis apsivertęs. Pribėgus ta pati ponia prie jo, pripylus 
pilną kepurę aukso ir liepus tuoj išeiti.



132

NUGRIMZDĘ MIESTAI, DVARAI, BAŽNYČIOS

202. PIEMUO PILIAKALNYJE

Utenio piliakalnis yra netoli nuo Utenos miesto, į vasaros 
pietus, Norkūnų kaimo žemėse, prie upės. Buvo tenai vidury 
piliakalnio skylė. Kartą ganė tenai piemenys. Vieną našlaitį 
piemenuką kiti piemenys paėmė, pririšo prie jo lyną ir kišo jį į 
skylę,— nors piemenukas ir nesidavė, bet nekreipė dėmesio. 
Įkišo į skylę ir leido žemyn skyle, kol leidosi. Piemenukas, 
leisdamasis žemyn, nieko nematė — vis buvo tamsu. Bet tuoj 
pasidarė šviesu, net piemenukas nusigando. Ten buvo didelis 
gražus kambarys, kuriame sėdėjo labai gražiai apsirengusi mote
riškė. Toji moteriškė, pamačiusi piemenuką, labai apdovanojo 
duodama pilnas kišenaites pinigų. Tada piemenukas pradėjo lyną 
krutinti, ir jį vėl ištraukė ant viršaus. Bet labai nustebo, pamatę 
apdovanotą piemenuką. Kiti piemenys labai jam pavydėjo, ir 
atsirado vienas piemuo — ir jis norėjo lįsti prisirišęs sau lyną. 
Jis pasakė įlįsdamas:

— Kai pakrutinsiu lyną, tai traukite.
Įlindo piemuo. Kiti piemenys, nieko nesulaukdami, ištraukė 

negyvą piemenuką — galva nusukta į šoną.

203. OPLANKIO PILKALNIS

Oplankių dvaro lauke, Lauksargių parapijoje, Tilžės paviete, 
esantį pilkalnį pirm šimtą metų kasdino ponas. Po kelių dienų 
jam prisisapnavo, idant jis tą darbą uždraustų. To neatbojant, 
kažkurią naktį jam vėl prisisapnavo:

— Tai dabar tau už neklausymą tik dvi prijuostes žemių po 
tavo langu papylėm, o jei nesiliausi pilkalnį kasdinęs, tai tavo 
visą dvarą apipilsim...

Ponas, pabudęs ir tą kalnelį pamatęs, įbūgo ir neleido dau
giau kast.

Oplankio pilkalnis viršuje turi dvi duobeli. Tųjų žemės yra 
šalia dvaro supiltasis kalnelis. Septyniasdešimtmetis Tenikaitis, 
jo artybėj gyvenąs ir užaugęs, sakė man:

— Kai aš dar kūdikiu buvau, tuo laiku kalnas gilią skylę 
turėjo. Aš pats ne sykį į tą akmenėlių įmečiau, kurie didžiai 
garsingai nusiskambėdavo, ypačiai dugną atsiekę.

Pilkalnio artybėje ant pievų, balos skylėj, Vyžežery, esąs 
laivas nugrimzdęs: dar pradžioje šio (devynioliktojo) šimtmečio 
jo stiebas buvęs matyt. Kažkoks vyriškis, labai nert mokėdamas,
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apie jo smailų stiebą virvę pririšęs, panėręs po vandeniu iki 
dugno, ir čion jis iš tiesos laivą esantį persiliudijęs*.

* Perl i ūdyti — įtikinti

204. PAKIAULIŠKIO PILIAKALNIS

Pakiauliškio kaime yra piliakalnis. Seniai Klebiškio dvaro 
ponas norėjo jį kasti, bet jam prisisapnavo:

— Nukasi ir rasi, bet tu nematysi.
Tas ponas paskui nekasė. Dar prieš tą poną bandė kast, bet 

nieko nebūdavo žymu, kiek kasa.

205. IŠDRASKYTAS VIRŠUGALVIS

Prieš japonų ir rusų karą Antanas Karalius išarė Šakališkių 
piliakalnį ir pasėjo ten kokių javų. Jam naktį prisisapnavo: 
Antanas Karalius girdėjo sapne balsą, kad jei jam viršugalvį 
draskys, tai jis ilgai negyvens ir nuostolį turės. Po trijų dienų 
krito jautis, kuris piliakalnio viršugalvį draskė.

206. EIK IR KASK

Dar prieš Didįjį karą rusų kariuomenėje buvo vienas lietuvis, 
geras ir dievobaimingas žmogus. Tam kareiviui vieną kartą 
prisisapnavo nepažįstama panelė ir sako:

— Eik į Kauno pilies griuvėsius ir kask. Rasi geležines 
duris. Tas duris atidaryk, tada tavo tėvynė bus laiminga.

Kareivis atsikėlė rytą ir savo sapną pasakė draugams. Tie 
pradėjo juoktis, kad sapnais tiki. Kitą naktį vėl jis tą panelę 
sapnavo. O kada ir trečią naktį prisisapnavo, nuėjo pas kunigą 
ir apie viską jam pasakė. Kunigas pagalvojo valandėlę ir sako:

— Eik ir kask, gal iš to kas gera mums visiems išeis.
Nuo tos dienos kareivis, kada tik turėjo laisvą valandėlę, ėjo 

į griuvėsius kasti. Niekas apie tai nežinojo, tik jis ir kunigas. 
Sunkus tat buvo darbas. Bet kareivis vis kasė. Tuo tarpu jo 
draugai pastebėjo, kad jis dažnai kažin kur išeina, ir pradėjo 
sekti.
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Vieną dieną kareivis kasė labai ilgai ir atkasė duris. Laimin
gas norėjo jas atidaryti, tik tą pačią valandą atbėgo jo draugų 
atsiųsti rusų žandarai ir nuvedė su savim kareivį, ir paskui 
išsiuntė jį į Sibirą, o tas duris liepė vėl užkasti, nes žinojo, kad 
jei kas tas duris atidarytų, tai rusų valdžia žūtų.

Ir niekas jau daugiau nemėgino atkasti duris ir išlaisvinti 
užkeiktą karalaitę, nes visi rusų valdžios bijojo.

207. KARALIENĖ BONA IR 
JOS DUKTĖ

Tai buvo seniai, labai seniai, dar aš buvau jauna mergaitė, 
būdavo, ji (karalienė Bona) pasirodys ir prašys rožančiaus, ška
plierių ar kitokių šventenybių. Jos užkeikta duktė prisisapnavo 
vienam Rusijos kareiviui ir pasakė:

— Aš sėdžiu vienam skiepe ant aukso skrynios.
Tas buvo netoli Kauno. Jam prisisapnavo tris kartus. Tada 

kareivis nuėjo pas gubernatorių.
Ji prisisapnavo, kad į tą skiepą, kai kasite, rasite dvylika 

durų. Ant tų durų viršaus rasite pakabintą raktą, kuriuo galėsite 
atrakinti duris.

Gubernatorius leido. Kasė, neatsimenu, ar iki trečių, ar iki 
ketvirtų durų. Suplūdo daug svieto. Tada gubernatorius ne
beleido daugiau kasti. Tada vėl užkasė skiepą. Po to dar prisi
sapnavo vienai moteriškei ir pasakė:

— Turi daug audeklų, paklok, kai mane neš į katedrą, 
vyskupų bažnyčią.

208. RAGAINĖS PILKALNIS

Ragainės Juškutis, jau senukas, nuo savo apie 90 metų 
buvusios mamelės girdėjęs, pasakojo apie pilkalnį taip.

Senovėj ant to kalno buvo skylė. Ją bematuojant su kartimi, 
toji kartą lyg iš patrankos aukštyn išlėkė. Kažkuriam Pažuižų 
ūkininkui prisisapnavo:

— Duok Ragainės pilkalnį kasti. Čia didį lobį rasi, bet nei 
kasikai, neigi tu prie kasimo neturit prašnekėt, o tu turi per 
pietus namie būt.

Tokiam prikalbinėjimui kelis sykius atsikartojus, jis, šešis 
vyrus pasiėmęs, ėmė tą kalną kasti. Jau gerai įkasę buvo, kai
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gaspadorius priešpiet namo ėjo. Susyk kasikai didį katilą su 
pinigais prikasė. Nenorėdami, jog tasai į skylę nusileistų, tuoj 
kartį per katilo ausį perkišo, o gaspadorius namie tai jau lyg 
prijausdamas užsisėdo ant eržilo ir jau prieš kalną atšuoliuo
damas, užmiršęs ar neatbodamas uždrausto kalbėjimo, prišaukė 
kasikams:

— Na, vyrai, ar jau ką prikasėt?
Tie atsiliepė:
— Katilą aukspinigių!..
Tai tuo žygiu tas katilas su pinigais į dugną suskambėjo, o 

ištrūkusios ausys ant karties liko, kurias gaspadorius parduodamas, 
kadangi jos auksinės buvo, penkis šimtus dolerių gavo.

209. SKRYNIA MŪŠOJE

Netoli Linkuvos yra Mūrdvario kaimas. Sakoma, kad seniau 
čia buvęs didelis dvaras. Paskui tą dvarą užvertė vėtros. Dabar 
žmonės, ardami daržus, kartais randa įvairių senoviškų daiktų, 
koklių, visokių butelių. Ties tuo kaimu Mūšoje yra labai gili 
vieta. Žmonės sako, kad toje gilumoje yra skrynia su pinigais, 
o ant tos skrynios tupi šuniukas. Vieną kartą toji skrynia buvusi 
iškilusi į viršų ir pasirodžiusi. Kažin kas ją pamatė ir norėjo 
priėjęs ją paimti, bet ta skrynia pasileido atgal į vandenį ir sako:

— Septynis šimtus metų rūdijau, ir vėl septynis šimtus metų 
rūdysiu!
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210. KARIUOMENĖ POŽEMYJE

<...> Tuos kalnus (Kernavėje) supylė žmonės labai seniai, 
galbūt kai dar buvo vergija. Kas kepurėm, kas saujom nešiojo. 
Ir yra ten požeminis tunelis. Tunelis tęsiasi, kaip pasakoja, 
maždaug iki Trakų ežero.

Ir kaip numatyta nuo seno žmonių, sako, kada sukaks du 
tūkstančiai metų, tada iš to tunelio išeis kariuomenė — bus 
pabaiga svieto, jau atsistos nauja valdžia iš tų kalnų, iš to 
požemio.

211. DAR NE METAS

Vienas žmogus labai gerdavo: kur tik nutverdavo kokį rublį, 
tai tuoj ir pragerdavo. Vieną kartą jis labai pasigėręs paklydo. 
Ėjo ėjo, beeidamas kažkur pamatė toli ugnelę. Nuėjo jis ten, 
žiūri — pirkelė. Bet prie pirkelės durų pririštas ant lenciūgo 
didelis šuva. Norėjo jis eiti pirkelėn, bet šuva kad šoks ant jo, 
bet dar nepasiekė. Ir pirkelėj pasigirdo balsas:

— Dar tau ne metas šokti ant žmonių, gulk!
Jis pabandė eiti per tris kartus, bet šuva tris kartus ant jo 

šoko ir iš pirkelės tris kartus balsas pasigirdo. Ketvirtą kartą jis 
kai ėjo, šuva jo nekliudė, ir jis įėjo. Jis įėjęs pamatė sėdint 
senelį ir rašant. Šone prie senelio gulėjo kareiviai su visa 
apranga, kitam šone stovėjo pulkas surikiuotų arklių. Arkliai ėdė 
avižas. Visi baldai buvo akmeniniai. Paskui jis paklausė, kur 
jam reikia eiti, kad parėjus namo. Senelis pasakė, kur jam reikia 
eiti ir kaip, bet liepė, kad ką čia matė, niekam nesakytų, o kad 
pasakys, tai tuoj numirs. Tas žmogus, iš tenai išėjęs, parėjo 
namo. Namie jis kokias tris dienas iškentė niekam nieko ne
sakęs, paskui pradėjo visa ką pasakoti. Kai tik jis pradėjo 
pasakoti, tuoj labai apsirgo, ir tik kunigą paspėjo atvežti — ir 
numirė. Kur tas atsitikimas buvo — Civylis nepamena.

212. KARIUOMENĖ KAUNO PILYJE

Buvo atsitikimas, kad vienas iš kaimiečių, vežant iš nakties 
šieną keliu, kuris tiesiasi palei Kauno pilies griuvėsius, buvo 
sustabdytas kažkokio žmogaus, aprengto kažkokia nepažįstama 
senovine kariška uniforma. Kariškis užklausė jo, už kiek parduo-
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da šieną, ir susiderėjęs pakvietė važiuoti paskui save. Kaimietis, 
važiuodamas paskui kariškį, atsidūrė kažkokioj nepažįstamoj 
vietoj: vidury didelio kiemo prie didžiausių mūrinių arklidžių, 
kuriose stovėjo daugybė puikių arklių, o prie kiekvieno arklio 
— po kareivį. Ten vedantis jį kariškis liepė iškrauti šieną į 
kupetą, taipogi jis perspėjo neliesti stovinčių arklių ir kareivių. 
Bet kaimietis, grožėdamasis arkliais, neiškentėjo ir paglostė 
vieną iš jų. Arkliai ir sargyba visa sukruzgėjo ir užklausė 
kaimiečio, ar šiandien Švento Martyno. Bet kaimietis, nieko 
nemanydamas ir nustebęs, atsakė, kad ne. Bet tikrai tai buvo 
Švento Martyno diena. Išgirdus sargyba tokį atsakymą, baisiau
siai sudejavo, ir kariškis, atlydėjęs kaimietį, priėjęs prie jo, 
paklausė:

— Dėl ko sumelavai? Pilis prakeikta jau prieš daugel šimtų 
metų, ir išvaduoti ją galima tik atsakius arba atlikus darbą, 
nuskirtą prakeikusių. O dabar už kiekvieną pastangą išvaduoti 
prakeiktųjų padėtis darosi sunkesnė.

Ir jis pakvietė kaimietį važiuoti paskui savęs. Kai išvedė jį iš 
kiemo, jisai apsižiūrėjo, kad stovi su tuščiu savo vežimu palei 
Kauno pilies griuvėsius kartu su priėmusiu jį kariškiu. Šis jam 
davė saują metalinių sagų. Kaimietis pamanė esąs apgautas. 
Baisiai įpykęs pradėjo keiktis ir reikalauti atlyginimo už šieną. 
Kariškis pasakė:

— Atlyginta tau kuo puikiausiai,— ir žuvo nežinia kur.
Kaimietis nustebęs apsidairė, ir iš tikrųjų rankose vieton sagų 

pasirodė senoviniai Lietuvos auksiniai pinigai.

213. KAUSTO ARKLIUS 
TREJUS METUS

Kartą ėjo į Kauną kalvis iš Salių kaimo. Tik žiūri — priešais 
jį ateina kažkoks žmogus, kuris prisiartinęs mostelėjo ranka ir 
pasakė kalviui:

— Eikš su manim!
Kalvis iš žingeidumo nuėjo. Nepažįstamasis įvedė jį į urvą 

po kalnu, ir ten pamatė labai daug kariuomenės — ne rusų 
uniformom, nepažįstamom. Tos kariuomenės vadas paprašė kalvį, 
kad pakaustytų arklius. Kalvis sutiko. Kada pakaustė visus ark
lius, vadas jam pasakė:

— Ateis valanda, kada mes iš po žemės išeisime. Tada rusų 
valdžios nebus.

Paskui išvedė kalvį iš po žemės. Sugrįžęs namo, jis sužinojo, 
kad buvo po žeme trejus metus. Matyt, labai daug arklių kaustė.



141

MIEGANTI KARIUOMENĖ

214. KELKITĖS — BUS KARĖ

Ant Kražių važiuojant po dešinei buvo piliakalnis, o po 
kairei — pelkės, lankos, uogynai. Vienas tretininkas buvo atsi
lankęs pas Kražių kleboną knygų paskaityti. Klebonas vakare 
išleisdamas sako:

— Tau, vargše, toli pareit.
Klebonas jį dar kiek palydėjo. Tretininkas, atėjęs prie to 

piliakalnio, išgirdo jame didelį trenksmą ir balsus:
— Kelkitės — bus karė! Kelkitės — bus karė!
Žirgai žvengia, ginklai barška. Girdi įsakymus:
— Skubinkit, rikiuokit armotas!
Jis sustojo ir žiūri, kas čia bus. Jam bežiūrint, griuvo iš šono 

piliakalnio žemė ir atsivėrė geležinės durys. Pirmiausia išėjo 
raiti, paskui išėjo visas liepsnose karvedys ir sušuko:

— Kas mano gyvastis — išsilaikykit!
Taip jie visi leidosi į tas pelkes ir pradėjo kariauti. Taip jie 

kariavo iki dvyliktai nakties. Kai jau 12 valandą pradėjo giedoti 
gaidžiai, tai tas karvedys vėl sako:

— Eisiu poilsio!
Sužvangėjo ginklai, sujojo kareiviai, o karvedys mėlynoms, 

raudonoms liepsnoms irgi grįžo paskui juos.
Tretininkas grįžęs viską apsakė klebonui. Tas jam sako:
— Gal tu snausdamas grįžai, gal tu apsisapnavęs ėjai?
Kitą kartą važiavo pro tą vietą pirkliai. Apie vidurnaktį jie 

taip pat girdi tame piliakalnyje triukšmą. Vėl atsidarė durys ir 
vėl išėjo vaiskas. Pirkliai išsigando. Kai gaidžiai sugiedojo, tai 
visas vaiskas vėl grįžo atgal. Pirkliai, parvažiavę į Kražius, ant 
rytojaus papasakojo ką matę. Jais nenori tikėti.

Kitą kartą važiavo vakare kalėdojęs kamendorius. Važiavo 
vėlai. Ir vėl, važiuojant pro piliakalnį, išgirdo iš jo einant 
garsus. Vėl atsidarė durys, išėjo vaiskas ir tas ugninis vadas ant 
gražaus arklio. Tie nustebę žiūri ir nieko negali suprasti. 
Gaidžiams sugiedojus, jie visi vėl grįžo į piliakalnį. Parvažiavę 
pasakoja klebonui. Tas vis netiki. Tada kamendorius sako:

— Pasakojo tretininkas — netikėjot, pasakojo pirkliai — 
netikėjot, o jei aš pasakoju, tai irgi nemeluoju.

Klebonas nuėjo į valdžią ir viską pasakė. Valdžia paėmė 
daug vaisko, kleboną su bažnyčios rūbais ir procesija, nuėjo prie 
piliakalnio ir pradėjo kasti. Rado geležines duris, rado mirusių 
kaulų ir gyvulių kaulų, surūdijusių ginklų, sumedėjusių javų, 
daugel raštų nuo kažkokios karės. Tose popierose buvo aprašy
tos tos karės. Klebonas suprato, kad tuos kaulus reik išrinkti. 
Ten laikė mišias kapuose, tuos ginklus išrinko, o tą piliakalnį 
užkasė. Vaiskas daugiau nebesivaideno.
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215. VARPAS KIAUKLIŲ EŽERE

Kiauklių bažnyčia yra Šešuolių valsčiuje. Bažnyčia jau buvo 
du šimtus metų viršum atgal. Ji stovėjo ne toj vietoj, kur dabar 
stovi, bet už balos, prie pačio ežero pakraščio. Tuo laiku buvo 
vyskupu Zenkevičius. Jis išlošė iš rusų gubernatoriaus Šešuolių 
dvarą, padalijo ir padarė jį mažesnį. Tada vyskupas atvažiavo, 
išgriovė Kiauklių bažnyčią, išvežė į Šešuolių dvarą ir tenai 
pastatė. Bažnyčią pastačius, reikėjo ir varpo, bet negalėjo jo 
nuleisti žemėn,— jie neištūrėjo*  ir paleido jį žemėn. Varpinė 
stovėjo prie pačio ežero. Varpas nulėkęs nuriedėjo į ežerą, į 
labai gilų pakriaušį. Tada visi jie ėmė tą varpą arkliais užkinkę, 
bet nieko negalima buvo padaryti — ir paliko jį tenai.

* Išturėti — išlaikyti.

Po to laiko, būdavo, pakraščiu vaikščiodavo septynios panos 
ir verkdavo. Kartais žmonės paklausdavo, ko jos verkia, jos 
atsakydavo:

— Kaip mums neverkti — mūsų namus išgriovė, neturim 
kur prisiglausti.

Kada Šešuolių varpai skambindavo, tai Kiauklių ežere tas 
varpas atsišaukdavo. Tas laikas traukėsi tris metus. Tada pasakė 
vyskupui tą atsitikimą. Vyskupas pastatė koplyčią toj vietoj, kur 
dabar kapai. Nuo to laiko nevaikščiojo tos septynios panos, ir 
varpas nustojo skambinti. Kai buvo toji koplyčia, suvažiuodavo 
daug ponų, grafų ir taip visokių svečių. Atvažiavo vieną kartą 
grafas su savo vežėju. Jis mokėjo gerai nardyti vandenyje. Jis 
nuėjo ežeran maudytis. Besimaudydamas toj vietoj, kur varpas 
nuriedėjo, sumanė pasinerti ir pažiūrėti to varpo. Taip ir padarė. 
Begraibydamas užčiupo lyg varpą. Bet privargo vandeny. Išėjo 
dusterti. Paskui ir vėl jis pasinėrė, dar geriau sučiupo. Jis labai 
privargo, išėjo vėl dusterti ir tada užmigo. Jam bemiegant, 
prisisapnavo šitaip:

— Tu neik daugiau manęs žiūrėti: ne tu čia mane įmetei, ne 
tu manęs ieškok — bus be tavęs kas suieško.

Ir paliko tas varpas lig šios dienos tam ežere.

216. KĄ DARYT, BROL

Bevežant pavasarį per Skapiškio ežerą bažnyčiai varpus, įlūžęs 
ledas, ir nuskendę ežero dugnan varpai sykiu su arkliais. Taigi



146

NUSKENDĘ VARPAI

dabar, kai skambina Skapiškio bažnyčios varpais, tai anie, nu- 
skendėliai, atsiliepia:

— Ką daryt, brol, 
Ką daryt, brol?..

217. GELBĖK — SKENDAU

Alvito bažnyčiai reikėjo varpų. Vokietijoj buvo nupirkta du 
dideli varpai, kurie vadinosi Paulius ir Petras. Kai juos vežė į 
Alvitą, buvo šalta žiema. Bevežant juos, ledas lūžo, ir Petras 
paskendo. Žmonės, negalėdami nieko padaryti, turėjo jį ten 
palikti. Kai Paulius buvo įkeltas į bokštą ir juo skambindavo, tai 
Petras atsiliepdavo:

— Pauliau, brolau,
Gelbėk — skendau!
Žmonės, tai girdėdami, visokių pasakų pripasakojo ir varpus 

dideliai gerbė.

218. DANGAUS, DANGAUS

Prūsai, pavogę iš Alvito bažnyčios varpus, vežė per Alvito 
ežerą. Jiems bevažiuojant, sulūžo tiltas, ir nugrimzdo varpas ir 
žmonės.

Todėl ir dabar vidurnaktį būna girdėti varpo skambėjimas ir 
prūsų šauksmai:

— Dangaus, dangaus!
Jie nusiramins tik tada, kada bus pasaulio galas.

219. VARPAS NERY

Mano senelis pasakojo, kad pirmą bažnyčią Kernavėj, medi
nę, pastatė Vytautas. Ir parapijiečiai nupirko du didelius varpus 
ir vežė laiveliu. Vienas laivelis apvirto — ir vienas varpas 
Nerin įkrito. Kitas varpas, vardu Simonas, o koks įkrito — 
nežinau. Ir tada taip pasakojo, kad kai šis Simonas skamba, tai 
ir anas Nery atsiliepia. Norėjo jį išimt ir jokiu būdu negalėjo.
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220. PRIŠAUKTAS VARPAS

Vieną žiemą vežė keturiais sartais arkliais didelį varpą iš 
Dusetų bažnyčios. Ir visi su arkliais įlūžo. Ir nuo to pradėjo 
ežerą vadinti Sartais.

Sako, viena moteris buvo tą varpą atšaukus. Sako, šaukus 
šaukus jį vardu ir prišaukus, bet nerangi buvus, nepaspėjus 
užnert virvės — ir vėl nuburbėjęs su arkliais.

Varpas buvęs vardu Jonas.

221. KAD TAVE VELNIAI

Žmonės pasakoja, kad prieš du šimtu ar daugiau metų, 
statant Alvite bažnyčią, buvęs reikalingas varpas. Varpą nupirkę 
iš užsienio, ir labai didelį. Kadangi buvo žiemos laikas, ties 
Alvitu jo vežėjai sutarę vežti per ežerą ledu. Užvažiavus su 
varpu ant vidurio ežero, ledas kartu sprogo ir varpas su trenks
mu nugarmėjo ežero dugnan. Kaip su vežėjais buvo, niekas 
nežino. Žiemos metu negalima buvo prie varpo prieiti ir jo 
išėmimas buvęs atidėtas pavasariui.

Anksti pavasarį viena dvaro moteriškė ežero krašte skalbė 
baltinius. Ir atplaukė prie jos galas virvės. Ji, paėmusi virvę, 
pradėjo traukti,— iš karto traukti buvo lengva, bet juo toliau, 
tuo sunkiau darėsi, ir pagaliau virvė už kažko užsikabino. 
Moteriškė manė, kad tai tikrai bus varpas, ir dar kartą pamėgino 
traukti, bet, nepajėgdama jo ištraukti, pasakė:

— Kad tave velniai, eisiu pašaukti vyrus!
Taip ištarus, varpas vėl nuslinko atgal.
Buvo pradėta varpas gaudyti virvėmis, bet tas darbas visuo

met veltui nueidavo. Kai nesimatė kito išgelbėjimo, buvo pa
kviesti specialistai narai, kurie, nusileidę ežero dugnan, atrado 
varpą, bet jokiu būdu negalėjo prie jo prieiti,— ant jo sėdėjo 
juodas šuo, kuris į narus prakalbo žmogaus balsu:

— Jeigu norit šitą varpą išgelbėti, tai ant šio ežero kranto 
turi būti laikomos mišios ir visus daiktus, kad ir dideliausius, 
reikia iš bažnyčios atnešti.

Visi daiktai buvo iš bažnyčios atnešti, pasiliko tik sienos ir 
durys. Rengiantis prie ežero krašto laikyti mišias, varpas po 
truputį kilo aukštyn, bet prieš išeisiant kunigui mišioms, pasigir
do iš ežero varpo balsas:

— Kuomi žibinsite žvakes?



148

NUSKENDĘ VARPAI

Pasirodė, kad žibintuvas tikrai buvo likęs pamirštas tuščioje 
bažnyčioje ant sienos.

Ir varpas vėl nuskendo, o susirinkusieji žmonės liko be 
vilties jį išgelbėti. Kai buvo parvežtas kitas varpas ir kai pradėjo 
juo skambinti, tai iš ežero ilgą laiką buvo girdimas atbalsis:

— Skendau, brolau, skendau, brolau...
Kodėl varpas nuskendo ir kodėl jo nebuvo galima išgelbėti, 

niekas nežino. Tik žmonės pasakoja, kad labai senas Alvito 
ponas Gavronskis buvo pirkęs tą varpą už turtus, išplėštus iš 
žmonių baudžiavos laikais.

222. NEIŠGELBĖTAS VARPAS

Ramygalos bažnyčiai buvo nupirkti trys varpai: vienas vardu 
Kundrotas, kitas Mykolas, o trečias — Jonas. Dabar tėra tik du. 
Kundrotas buvo užkeiktas ir jis nuskendo vežant per tiltą. 
Seniau tiltas per upę buvo ne toj vietoj — buvo ten, kur už 
Karmazino melnyčios yra šaltinis. Tame šaltiny ir nuskendo 
varpas: tiltas pasviro, ir varpas amžinai į kiaurą žemę prasmego. 
Bet kartą dar būtų varpas išsikėlęs. Vienam kunigui prisisapna
vo, kad gali varpą išgelbėti, tik reikia nueiti pas upę su viskuo, 
kas reikalinga mišioms laikyti. Nuėjo daug žmonių prie šaltinio — 
ir varpas iškilo. Bet zakristijonas buvo užmiršęs pasiimti tą 
prietaisą, kur žvakes gesina. Taip ir vėl nugrimzdo Kundrotas. 
O Jonas su Mykolu vis šaukia:

— Kundrot, broli, Kundrot, broli!

223. VARPAS GILUIČIO EŽERE

Vežė žmogus per Giluičio ežerą du varpus žiemos laiku. 
Ėmė vienas varpas nupuolė, pramušė ledą ir nuskendo. Tą varpą 
jis užkeikė.

Ėjo koks žmogus, ir ten buvo lede trūkimas. Jis priėjo 
trūkimą — kad šoko šturmas, ir išpluko varpas. Varpas pasakė 
žmogui, kad jis nueitų pas Simno kunigus ir pasakytų, kad jie 
ateitų nakčia dvyliktą valandą prie ežero, atsineštų visus mišioms 
reikalingus daiktus ir laikytų mišias.

Simno kunigai atėjo, atsinešė visus daiktus, tik pamiršo tą 
daiktą, kuo uždega ir užgesina žvakes. Tada išpluko varpas ir 
pasakė:
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— Būtai išėmęs, bet kad pamiršai.
Ir nuėjo skambindamas į dugną.
Paskum ėjo kitas žmogus, ir kai pradėjo skambinti, tai jis 

labai išsigando. Jam atsiliepė balsas:
— Nenusigąsk, aš vėl iškilsiu po kiek metų, ir jei ištrauks, 

tai joks žmogus neprigers. O jei neišims, tai kas metai turės 
prigerti žmogus.

Taip ir yra — kas metai prigeria žmogus.
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224. ĮMŪRYTAS KŪDIKIS

Želvų pilis Įsručio paviete yra septyniasdešimt žingsnių ilga 
ir taip jau plati, mūrai penkiasdešimt pėdų į viršų iškyla. Rytų 
bei šiaurės pusėj ją ežeras aptvenkia, o pietų pusėj — įeinami 
vartai. Jos šlovė jau praėjus. Nuo jos rytų pusėj po ežeru urvas 
esantis iki Jurbarko pilies.

Pilį statant, tapęs kūdikis lauko pusėj įmūrytas. Tai toje 
vietoje iš sienos išaugęs jovaras, kursai pavasarį, medžiams 
sprogstant, taip jau savo liūdesy iš pumpurų kraują prakaituojąs. 
Primenu, jog tas jovaras iš lauko pusės labai gražiai matomas.

225. MOTINOS ŠIRDIS KIEČIAUSIA

Rudaminoje, kada bažnyčią mūrijo, tai negalėdavo susikalbėt. 
Nežinia, kokia tai galybė maišė kalbą. Sako kiti, kad šėtonai. 
Kad reikėdavo paduot plytą, tai paduodavo vandens arba kitą 
daiktą. Meistras, kuris bažnyčią mūrijo, nupirko pas mergą vaiką 
ir apmūrijo. Vaikas apmūrytas prakalbėjo:

— Motinos krūtis saldžiausia, rankos darbščiausios, o širdis 
kiečiausia.

226. ĮMŪRYTI JAUNAVEDŽIAI

Pasakoja seni žmonės, kad kai seniau statydavo kokį namą ir 
norėdavo, kad jis ilgiau išsilaikytų nesugriuvęs, tai į to namo 
sieną įmūrydavo gyvą žmogų. Kai statė Biržų pilį, tai į vieną 
jos kertę įmūrijo tik išėjusius iš bažnyčios jaunavedžius. Dabar 
Biržų pilis jau seniai sugriuvus, bet ta kertė, kur yra jaunavedžiai 
įmūryti, tebėr visai sveika.

227. VILNIUS ANT GĖLIŲ

Vilniuj buvo tokie ponai kirviai (kriviai). Jie norėjo statyt 
Vilniui mūrą, nu, ir jie iškasė duobę kaip tik žmogui įeit ir 
stotis. Ir jie atritino akmenį, kad tas akmuo kai guls, tą duobę 
ir užklotų. Jie pagarsino, kad kuri motina našlė turi vieną sūnų, 
kad atvest.
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— Turim Vilnių statyt ant šitos galvos, motinai bus garbė 
per amžius.

Motina paėmė sūnų ir nuvedė. Sūnus stojos pas tą duobę ir 
sako:

— Leiskit man pakalbėt tris žodžius!
O jis labai nenorėjo ton duobėn eit.
— Prašom pakalbėt!
— Kas pasauly yra kiečiausia, kas saldžiausia ir kas lengviau

sia?
Nu, tie kirviai pagalvojo: kas kiečiausia — plienas, kas 

saldžiausia — cukrus ar medus, kas lengviausia — pūkas. Jis 
atsiprašė, vėl sako:

— Ne, ponai, kiečiausia yra motinos širdis, saldžiausia — 
motinos pienas, o lengviausia — motinai kūdikis.

Pagalvojo kirviai ir sako:
— Mum tavęs duobėn nereikia. Tu būsi išmintingas vyras. 

Eik sau.
Jie vėl pagarsino: kur našlė turi vieną sūnų, kad ateit.
Mergaitė našlaitė pasipuošė gražiai ir bėgo per laukus į 

Vilnių. Dar Vilniaus nebuvo, tik kalnas. Bėgo mergaitė ir kokį 
žolyną patiko, tokį skynė ir dėjo į puokštę. Susiskynė ji didelę 
puokštę įvairių žolynų. Ir nubėgo, palenkė tiem ponam galvą ir 
nušoko ton duobėn su ta puokšte. Liepė tie ponai ritint ant jos 
galvos akmenį. Tas akmuo kaip virto — merginos nieko nekliu
dė, tik tą puokštę ištraukė. Tiej kirviai, žiūrėdami į stebuklą, 
liepė jai išlipti. O ant tų gėlių pastatė Vilnių.

Ir dabar kiek tų gražumų Vilniuj!

228. TRYS SIELOS RAISTE

Einant vieškeliu nuo Pagelažių sodžiaus, antram varste yra 
didelis raistas, vadinamas Prūdbaliu, ir tiltas ant vieškelio, vadi
namas Juodu,— vanduo iš abiejų tilto pusių labai juodas. Per 
šitą raistą teko prieš daug metų vesti vieškelį. Toje vietoje, kur 
dar Juodas tiltas, niekaip negalėjo užpilt raisto ant kelio: kiek 
per dieną pripila akmenų, žvyro, tai per naktį išnyksta. Taip 
kamavos žmonės apie savaitę ir niekaip negalėjo užpilti. Ant 
galo vienam ten dirbančiam žmogui prisisapnavo, kad reikia ton 
vieton įmest tris sielas: žmogaus, šunies ir gaidžio.

Tuo laiku Pagelažiuose ganė galvijus senutis skerdžius. Vieną 
sekmadienį, kada tas skerdžius valgė pas ūkininką Šakalį, ten 
prisirinko daug žmonių, dirbančių ant vieškelio, ir sutaisė vakarėlį.
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Atsinešė degtinės, ir daug visi gėrė, o daugiausia girdė skerdžių. 
Po nakties skerdžius prapuolė kaip į vandenį — visur ieškojo, 
bet niekur nerado. Su juo prapuolė ir jo šuva, o pas vieną 
ūkininką — gaidys. Paskui tik pagelažiečiai sužinojo, kad skerdžių 
girtą, šunį ir gaidį įmetė į raisto balą, kurios negalėjo niekaip 
užpilti. O paskui, įmetę tas tris aukas, tuoj užpylė ir nuvedė 
vieškelį toliau.

Užtat nakčia prie Juodo tilto žmonės tankiai mato vaidenantis.
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229. SALAKAS

Dar prieš karą su prancūzais Salakas buvęs didelis miestas: 
tęsęsis net šešis kilometrus iki Avinuostos. Buvę dvylika 
bažnyčių. Karas su Napoleonu visą miestą išnaikinęs. Vėliau 
atsikūręs tik mažas miestelis. Tai liudija “kapčiai” netoli Salako, 
kur esą palaidoti kare žuvę kareiviai. Yra ir akmuo prie tų 
kapčių su iškalta lėkšte ir šakutėmis, ant kurio valgęs Napoleo
nas.

Kaip ten buvo — neaišku, bet Gimbutis iš Oželių kaimo, 
Salako parapijos, mirė prieš karą, turėdamas devyniasdešimt 
metų amžiaus, tikrai pasakodavo štai ką:

— Aš atmenu, Salake buvo trys bažnyčios: viena buvo 
Mazurkevičiaus gatvėje, kur dabar yra senieji kapai, kita — už 
dabartinės bažnyčios, ant kryžkelės, kur išeina vienas kelias į 
Žagarinę, kitas — į Drobiškes, trečia — kur ir dabar stovi 
bažnyčia. Ten, ant kryžkelės, smėly randama daug žmonių kaulų... 
Velykų naktį, būdavo, kad ne taip imtų miegas, eidavome iš 
vienos bažnyčios kiton. Kol visas apeidavom — ir diena praauš- 
davo.

Šios žinios iš dalies patvirtina ir senas pasakas apie didelį 
Salako miestą.

230. RODŪNIA

Rodūnia seniau buvo didesnis miestas. Buvo net dvi bažnyčios. 
Rodūnios miestan važiavo visi Lietuvos ponai “ant rodos” (pa
sitarti). Važiuojant iš Eišiškių, po dešine, Rodūnios prūde yra 
dideli pinigai paslėpti. Seniau, kai tilto nebuvo, žmonės turėjo 
per upę luotu keltis. Kartą važiavo kokia tai karalienė “ant 
rodos” ir, išmetusi didelius pinigus, nesurado. Paskui rodūniečiai 
paleido vandenį kita vieta. Ir dabar yra tos upės dvi šakos, du 
tiltai.

Miestas sumažėjo: buvo maras, gaisras. Rodūnios miestely 
kadais buvo ir Kurkiu sodžius. Čia buvo didelis paukščių kurkiu 
turgus.
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231. BIRUTOS KAIMAS

Netoli Šeštokų miestelio yra kaimas Biruta. Jis tokį vardą 
gavo todėl, kad ten mėgdavo lankytis didžioji Lietuvos kuni
gaikštienė Birutė. Kaimas yra arti miškų. Žmonės pasakoja, kad 
pirmiau čia buvo dideli miškai ir kalnai. Tokios vietos buvo 
mėgstamos didžiosios kunigaikštienės Birutės ir todėl kaimas jos 
vardu buvo pavadintas.

232. BUIVYDAI

Tai yra sodžius iš keturių ūkininkų. Seniau buvęs dvaras ir 
gyvenęs kažkoks kunigaikštis Buivydas. Nuo to laiko ta vieta ir 
netgi apylinkė, kurią valdė tas kunigaikštis, liko pavadinta Buivy
diške.

233. KURTUVĖNAI

Kada Lietuva buvo apaugusi tankiais miškais, neišeinamomis 
giriomis, Šaukėnų miestelis buvęs visai mažas. Jame gyveno 
tiktai vienas ponas su savo tarnais ir du žydu. Tas ponas 
daugiausia medžiodavęs. Vieną kartą, jam bemedžiojant, sutemo. 
Nenorėdamas tiek toli namo grįžti, apsinakvojo miške, ant kal
nelio, kur dabar yra Kurtuvėnų senieji kapai. Jam ta vieta taip 
patikusi, kad jis sumanęs įkurti savo dukteriai dvarą ir pastatyti 
bažnytėlę. Ponas pradėjo kirsti medžius, dirbti laukus apie tą 
vietą. Pastatė medinę koplytėlę toje vietoje, kur dabar senieji 
kapai.

Pastatęs bažnyčią ir įkūręs dvarą, tas ponas išleidęs savo 
dukterį už kunigaikščio Kurčio ir apgyvendino žentą savo įsteig
tame dvare. Žento vardu pavadino naują dvarą — Kurtuvėnai.

Begyvendamas Kurčius susilaukė dviejų sūnų. Vienas sūnus 
miręs ir palaidotas kapinėse. Bet brolis jo labai gailėjos ir 
pagerbdamas jį pastatė ant kapo didelę mūro bažnyčią, kuri ir 
dabar tebestovi. O senosios bažnyčios vietoje yra dabar vadi
namieji senieji kapai ir Kurtuvėnų piliakalnis.

Visa tai atsitikę prieš keturis šimtus metų.
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234. DUOKIŠKIS

Už kokios pusės kilometro nuo Duokiškio yra Bedugnio 
ežeras. Seniau to ežero nebuvę. Toj vietoj buvęs Duokiškevičiaus 
dvaras. Pats ponas Duokiškevičius buvo labai blogas, užtat jo 
dvaras vieną naktį kiaurai per žemes nuėjęs.

Toj vietoj įsikūrę sodiečiai tą kaimą pavadino Duokiškiu.
Pono Duokiškevičiaus žemę pasidalijo į keturias dalis. Vieną 

dalį sodiečiai paėmė ir įkūrė Duokiškį, antrą dalį Mikniūnų 
kaimo ūkininkai paėmė, trečią — Trumponių ponas, o paskutinę, 
ketvirtą dalį,— Vaineikių kaimo vienas žmogus paėmęs sudarė 
dabartinį Vaineikių dvarą.

235. SERAPINIŠKĖS KAIMAS

Zarasų apskrityje, Salako valsčiuje, yra kaimas, vardu Scra- 
piniškė. Apie šį kaimą ir jo pavadinimą yra toks padavimas.

Šioje vietoje, kur dabar minėtas sodžius yra, prieš kelias
dešimt metų stovėjo didžiulis dvaras. Tame dvare šeimininkavo 
ir buvo jo savininku dvarininkas Serafinas. Kartą jis išvyko į 
karą ir kare žuvo. Žmona, kuri tuo metu prausė savo vienintelį 
sūnų, gavusi žinią apie vyro mirtį, apalpo, o likęs be priežiūros 
vaikas geldoje prigėrė. Dvarininkė, atsipeikėjusi ir pamačiusi 
negyvą sūnelį, liepė pakinkyti aštuonetą arklių į karietą, įsėdusi 
įvažiavo į prie kaimo esantį Sungardų ežerą ir nuskendo.

Nuo dvarininko Serafino dabartinis kaimas vadinasi Sera- 
piniške.

236. BAČKONYS

Kadais kaime gyveno vieni rusai. Jie darė bačkas kopūstams 
rauginti. Vežė parduoti net į Peterburgą. Tai nuo tų bačkų ir 
kaimas gavo tokį pavadinimą.

237. PLĖKIAI

Baudžiavos laikais ponai labai skriausdavo savo bau
džiauninkus. Jiems neduodavo net valgyti. Kai dvare pjaudavo
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kiaulę ar avį, tada baudžiauninkai sueidavo parsinešti žarnų, 
arba plėkų, kuriuos ponai išmesdavo laukan. Nuo to, kad 
baudžiauninkai valgė plėkus, ir kilo pavadinimas Plėkiai.

238. DIDŽIULIŲ KAIMAS

Didžiulių kaimo vardas iš to, kad buvo du ar trys žmonės ir 
vienas žmogus buvo labai didelis. Nu, iš to, kad gyveno labai 
didelis žmogus, ir praminta Didžiuliai.

239. GRŪŠLAUKIS

Buvo grūšių miškas. Kito nieko nebuvo — grūšės ir grūšės, 
įvairiausių rūšių. Nu, mat užėjo tokie laikai, žmonės sugalvojo: 
“Kam čia grūšių reikia tiek laikyti? Reikia išskinti”. Grūšias 
nuskynė ir ryžosi statyti namus. Išsistatė miestelis. Nu, kaip tas 
pavadinimas dabar bus? Grūšių miškas buvo, o išskynus pasi
darė grūšių laukai. Tegul bus Grūšlaukis!

Grūšlaukio pavadinimas iš to ir yra.

240. ŠAKIAI

Toje vietoje, kur dabar Sakių miestelis, buvo kadaise miškas. 
Po kiek laiko žmonės mišką iškirto, ir ta vieta buvo ilgą laiką 
kirtimu paversta — šakų krūvomis nuklota. Iš to žmonės pradė
jo tą vietą vadinti Šakynu. Paskui žmonės pradėjo vienas po 
kito statyti trobas, ir neilgai trukus pasidarė miestelis, kuris tapo 
pramintas Šakiais.

241. GRYBIŠKIŲ KAIMAS

Tarp miškų gyveno du ūkininkai: Gaidys ir Butrimas. Giriose 
daug grybų buvo aplinkui. Kas iš kur ateidė, vis prisirinko daug 
gfyt»4;

Taip ir liko vardas Grybiškės.
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242. PADEGPADŽIAI

Šiam kaimui vardą davė artojai. Jiems ariant vienoje molinėje 
dirvoje degdavo iš karščio padai. Už tai ir gavo šis kaimas 
vardą Padegpadžiai.

243. PEKLIAMŪŠIS

Du kilometrai nuo Daujėnų į vakarus, pamiškėj, yra lieknas*.  
Seniau per jį pervažiuoti buvo labai sunku. Žmonės iš miško 
turėjo vežti šieną, o kito kelio nebuvo, kaip tik per tą liekną. 
Persiperškindavo**  arkliai, ir jiems nugaros baltos pasidarydavo. 
Pradėjo jį vadinti pekla, o paskui — Pekliamūšiu.

* Lieknas — šlapia pieva, liūnas.
** Persiperškinti — perbristi.

*** Y (trump.) — yra

244. ČEKIŠKĖ, ARIOGALA, BETYGALA

Iš ko gavo vardus Čekiškė, Ariogala ir Betygala?
Labai seniai matininkai, bematuodami Dubysos gylį, sustojo 

toj vietoj, kur dabar Čekiškė. Vienas matininkas stovėjo ant 
kranto ir sakė:

— Čia kišk matą!
Ir iš to gavo pavadinimą Čekiškė.
Beplaukdami upe toliau, apsistojo ir matavo jos gilumą.

Vienas įkišo matą į vandenį, o antras klausė:
— Ar jau galas?
Ir iš to paliko vardas Ariogala.
Dar toliau bematuodami, kalbėjo tarp savęs, kad šios upės 

galo nebus. Kada privažiavo upės galą, ir sako vienas antram:
— Be reikalo ginčijomės, kad nėra, bet y***  galas!
Ir iš upės galo gavo pavadinimą Betygala.

245. KURŠĖNAI IR PAPILĖ

Nušienavę pievas prie Ventos, ūkininkai kauges palikdavo 
per naktį. Iš ryto atsibudę šieno neberasdavo, nes Venta išsilie-
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jus šieną nunešdavo. Ūkininkai klausdavo vienas kitą:
— Kur šienai?
Iš to kilo pavadinimas Kuršėnai.
Kitoje vietoje ūkininkai rasdavo labai daug šieno ir kasmet 

sakydavo:
— Ir vėl kas šieną papylė!
Iš to kilo pavadinimas Papilė.

246. PRIEKULĖ

Priekulė atsirado taip. Žmonės turėjo eiti lažą prie kūlimo. 
Jie sakė:

— Išėjom prikulti.
Iš to atsirado Priekulė.

247. ŠEDUVA

Seniau toj vietoj, kur dabar yra Šeduva, buvo apžėlęs mišku 
kraštas. Vieną kartą mergaitė tame miške grybavo. Begrybaujant 
atėjo elgeta ir prašo išmaldos. Mergaitė turėjo tiktai du bara
vyku. Išėmė iš krepšelio ir duodama elgetai sako:

— Še du va.
Nuo to laiko tą vietą vadina Šeduva.

248. DUSETOS

Kartą pas vieną Lietuvos dvarponį atvažiavo kitas pirkti 
arklių. Šeimininkas turėjo seną tarną. Jis liepė tarnui paduoti 
kviečių arkliams ėsti. Kadangi ponas buvo labai šykštus, liepė 
įpilti grūdus į vieną sietą. Tarnas pamatęs, kad arkliai, ėsdami 
iš vieno sieto, pjaunasi, įpylė grūdus į du sietus. Atėjo ponas ir 
pamatęs, kad arkliai ėda iš dviejų sietų, labai įtūžo ir išvarė 
berną.

Bernas netoliese apsigyveno, sukūrė šeimą. Šeima vis didėjo. 
Pagaliau susidarė gyvenvietė. Kada berną kas paklausdavo, už 
ką jį ponas išvarė, jis atsakydavo:

— Už du sietus mane išvarė.
Nuo to laiko tą vietovę vadino Dusetais. Ilgainiui, kalbą 

gryninant, vietovė pavadinta Dusetomis.
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249. NORKŪNAI

Labai senuos laikuos, kur dabar Norkūnai, buvo toj vietoj 
didelis mūšis. Tame mūšyje užmušė daug žmonių. Kartu užmušė 
ir karalių. Priešai taip buvo perpykę ant karaliaus, kad pradėjo 
niekinti jo kūną. Karaliaus mirtis padarė dideles širdies sopes 
karalienei. Ji visą laiką raudojo ir prašė neprietelių:

— Atiduokit nors kūną, atiduokit nors kūną.
Nuo to laiko tą vietą ir vadino Norkūnais.

250. UŽTAKAI

Kur dabar Užtakai, seniau buvo ganyklos. Per jas ėjo daug 
takų. Tai rumšiškiečiai sakydavo:

— Einu į kaimą, už takų...
Buvo keli Užtakų kaimai. Dabar čionai persikėlė Rumšiškės. 

Tik ta gatvė, kur buvo pirmieji Užtakai, pavadinta Užtakų gatve.

251. GIR V AINIAI

Girvainių kaimas iš to atsirado.
Ten buvo tokios lankos, kaip Viksvė išbėga. Ir ta upė buvo 

užsitvenkusi. Koks ten žmogus turėjo trobikę pasistatęs. Ir nežino, 
kaip tą vietą pavadinti. Tai atlėkusios gervės ir maudžiusios. 
Žmogus sako:

— Antai gervės plauko!
Nuo to ir pavadino Girvainiais.

252. KURLENDIJA IR MITAVA

Kitą kartą latviai kariaudami veržėsi vis toliau ir toliau į 
Lietuvą. Jau buvo užėmę didelę dalį Lietuvos ir pasiekę net 
Žemaičius. Žemaičiai labai supyko, pagriebė kirvius ir vijo 
latvius iš savo krašto, sakydami:

— Kur lendi — ne tavo! Kur lendi — ne tavo!
Taip sakydami ir su kirviais kapodami, jie latvius išvijo iš 

Lietuvos ir dar toliau nuvijo. Po to visi latvius ir jų žemę
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pradėjo vadinti “Kur lendi — Kurlendija”. Ir šiandien ta Latvi
jos dalis, kuri yra arčiau Lietuvos, vadinama Kurlendija, iš “kur 
lendi”. Be to, dar pirmąjį kiek didesnį latvių miestą nuo Lietu
vos sienos pavadino Mitava, nuo žodžių “ni tava”.

253. DYVYČIO EŽERAS

Gyvenusi kokia ponia ragana. Ežeras atsiradęs iš nakties. Jis 
buvęs už miško. Ta ponia ragana veizi, kad rytmetį tas ežeras 
kitoj vietoj atsiradęs. Išėjo ir šnekanti:

— Dyvai, dyvai! Kaip tas ežeras galėjo pereiti.
Žmonės kaip girdėjo ir praminė Dyvyčiu.

254. ROŽESKINDĖ

Netoli nuo Rozalimo, bus kokie penki kilometrai, teka upė, 
kuri vadinasi Daugyvene, ir tenai viena vieta vadinas Rožeskindė. 
Senovės žmonės štai ką pasakoja.

Buvo vestuvės, važiavo tuoktis. Norėjo per ledą pervažiuoti į 
kitą pusę, o toje vietoje kaip tik labai gilu. Upė buvo neužšalus, 
ir į tą gylį nuvažiavo visa vestuvė. Visi nuskendo, tik jaunasai 
šiaip taip išsigelbėjo. Ta jaunoji buvo vardu Rožė, ir nuo jos 
vardo ta vieta pasivadino Rožeskindė.

Tai buvo keistas atsitikimas. Nuo to laiko žmonės tą kūdrą 
ir aplinkinę pelkę praminė Pragaryne.

255. PRAGARYNĖ

Seniai, labai seniai vienas žmogus jaučiais arė Kernavės 
smėlyną netoli kūdros. Diena buvo labai karšta. Jaučiai ištroško 
gerti ir pasileido bėgti. Žmogus norėjo sulaikyti, bet negalėjo. 
Kaip puolė į kūdrą, taip ir prapuolė: nei žmogaus, nei jaučių. 
Po dviejų mėnesių Trekų ežero bangos išmušė žmogų su jaučiais. 
Tai buvo keistas atsitikimas. Nuo to laiko žmonės tą kūdrą ir 
aplinkinę pelkę praminė Pragaryne.
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256. BOBARAISTIS

Skynimuos yra raistas, kurį vadina Bobaraisčiu. Mano tėvas 
pasakojo, jog, jam dar ganant, tenai vis kas dieną vaidindavosi 
boba. Nors piemenys visas apylinkės bobas pažino, bet jos 
nepažino. Vieną kartą paėmė ir pagavo. Pagavę pylė pylė tol, 
kol boba alsavo. Rytojaus metą rado ją negyvą. Susirinkę žmonės 
užkasė bobą toje pačioje vietoje, o patį raistą ėmė vadinti 
Bobaraisčiu.

257. KAMAJAI

Kur dabar Kamajai, buvo seniau dideli miškai. Kartą važiavęs 
ponas, jį labai kamavę tuose miškuose plėšikai. Jis išsigelbėjęs 
toje vietoje paskui pastatė bažnyčią, o tą vietą pavadino Kama
jais,— prisiminti, kad jį labai kamavo.

258. LIEPLAUKĖ

Apie Lieplaukę yra visokių padavimų. Vieni pasakoja, kad 
miesčiukas gavęs tą pavadinimą nuo liepų. Mat ten buvęs 
didelis miškas ir kitų medžių neaugę, kaip tik liepos. Dabar 
vietoj miško įsikūręs miestas — Lieplaukė.

Kiti sako, kad buvęs miškas ir jame labai daug plėšikų. Per 
mišką ėjęs vieškelis, ir kas tik važiuodavo tuo vieškeliu, tai 
plėšikai liepdavo žmonėms lipti laukan iš ratų ir apiplėšdavo. 
Žmonės pasakoja, kad yra pavadintas nuo “lipk laukan”.

259. SAPRONO KALNAS

Kokie trys kilometrai nuo Salako, Drobiškių kaime, yra 
kalnas, kurį žmonės vadina Saprono kalnu.

Tai esą buvę kokie plėšikai, kurie tam kalne gyvenę ir aplink 
puldavę žmones, juos griebdavę. Jų visų vadas buvęs vardu 
Sapronas. Už tai kalną vadina Saprono kalnu. Kalne buvę iškasti 
urvai, ir ten jie sulįsdavo. Jų buvę daug. Atjodavę dieną Sala- 
kan.
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Nuėjo apie juos žinia karaliui. Karalius atsiuntė kariuomenės. 
Kariuomenė apsupo tą kalną ir mato, kad vienas iš plėšikų — 
tai buvo vadas — sėdi ant kalno, į jį šaudo, jam papuola, bet 
kulkos jo neima. Tai vienas šaulys nusiėmė savo sidabro žiedą, 
jį sulaužė ir iššovė. Pataikė ir Saproną užmušė.

260. KOTIŠKIS

Kotiškis — tai žemės plotas šešiasdešimt sieksnių ilgumo, o 
platumo — penki sieksniai. Apie jį yra toks padavimas.

Mūsų tėvai dar atmena, kad ten kotavodavo*  žmones, kurie 
tik nusikalsdavo. Veždavo aukštai raudoną kotą**  ir tą 
prasikaltėlį. Kotas — tai buvo žmogus, apsivilkęs raudonais 
rūbais. Prasikaltėlį žmogų kotavodavo ligi pat mirties. Kai tą 
žmogų kotavodavo, suvarydavo visus žmones žiūrėti. Dėl to ir 
ta vieta vadinasi Kotiškis.

* Kotavoti (svet.) — kankinti, plakti.
** Kotas (svet.) — budelis.

261. KARTUVIŲ KALNAS

Buvo teismo kalnas — kai nuteisia žmogų, ten atvaro ir 
pakaria. Ponai senovėj kai valdė. Tam tikslui ten prūdalis yra.

Tas kalnas yra Varnių rajone, Laumėnų apylinkėje, Gulbių 
kaime.

262. KARTENA

Už Kartenos miestelio į vakarus yra laukai išdirbti. Caro 
laikais buvo ganyklos, miškas, ąžuolynas. Tą ąžuolyną ir dabar 
vadina Karykline. Tai nuo baudžiavos laikų, kai ten kardavo 
žmones. Nuo to ir miestelio vardas — Kartena.

263. VAITIŠKIS

Gal vienas kilometras nuo Daujėnų miestelio yra krūmai, 
kuriuos vadina Vaitiškiu. Apie to vardo kilmę štai ką pasakoja.
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Netoli Daujėnų seniau buvo Baluškių dvaras. To dvaro vaitas 
buvo labai piktas. Baudžiauninkai susitarė jį nugalabyti. Netoli 
nuo to dvaro yra krūmai, kuriuose jam padarė galą. Nuo to ir 
pradėjo vadinti tuos krūmus Vaitiškiu.

264. DŪDLAUKIS IR GIRDŽIAI

Kitąsyk, labai seniai, buvo dideli marai. Žmonės išmirdavo, 
likdavo kur ne kur po vieną. Taip vienoje šeimoje liko tik 
vienas žmogus. Neturėdamas kur dingti iš nuobodumo, jis pasi
darė dūdą ir pradėjo dūduoti tikėdamasis, kad kur nors dar yra 
žmonių ir jie atsilieps. Į jo dūdavimą atsiliepė toli miškuose 
gyvenęs taip pat vienas žmogus. Abu pradėjo eiti į vienas kitą 
pagal dūdų garsą, ir juodu susitiko. Susitiko taip, kaip šimtą 
metų nesimatę broliai. Ši vieta ir buvo vadinama Dūdlaukiu.

Jie begyvendami išgirdo, kad kažkur toli vėl girdėti dūdavi
mas. Kada jie atsiliepė, pas juos atėjo žmogus. Tai ana vieta 
kažkur miške buvo pavadinta Girdžiais,— mat girdėjo, kaip pūtė 
dūdą.

265. ARKLIAKAKTĖ

Seniai, labai seniai Platelių ežero Pilies saloje gyveno apsėsta 
karalienė. Ten ji turėjo labai gražius rūmus. Žmonės jos nekęs
davo, bijodavo ir norėdavo kaip nors nužudyti. Dažnai į ją 
šaudydavo, bet tas jai nieko nepakenkdavo: ji buvo apsimovusi 
geležinėmis pirštinėmis ir gaudydavo kulkas; sulaikydavo net 
armotos kulką. Velnio apsėsta karalienė jodinėdavo į krantą su 
balta kumele, kurios taip pat negalėdavo nušauti.

Vieną kartą žmonės sugalvojo padaryti iš druskos kulką. Su 
ta kulka šovė iš armotos į kumelę, pataikė jai į kaktą ir užmušė. 
Kumelė nuskendo, o su kumele kartu ir karalienė. Tą ežero 
kraštą, kur kumelė nuskendo, žmonės pavadino Arkliakakte.

266. RAGANINĖ

Prie Mykalynės kaimo, Pabiržės valsčiuje, Biržų apskrityje, 
teka upelis Tatula.
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Vienoje Tatulos gilesnėje vietoje yra didelė maudykla, Ragani- 
ne vadinama. Sako, tą vardą ji gavo senovėje, kai buvo daug 
raganų. Norintieji sužinoti, kuri tokia esanti, paėmę ir įmesdavo 
į ten. Kuri išplaukdavo, tą laikydavo ragana, kuri prigerdavo,— 
ne ragana.

Mat toji maudykla buvusi labai gili ir plati, tai žmogus 
vargiai galėjo išplaukti. Nuo raganų tyrimo ir iki šiai dienai 
išliko vardas Raganinė.

267. VALTŪNŲ KALNAS

Kauno gubernijoje, Vilkmergės paviete, yra Valtūnų sodžia. 
Gale tos sodžios daržo yra kalnas, apaugęs visokiais krūmais, o 
labiausiai erškėčiais ir laukinėmis rožėmis. Sakydavo viena se- 
nututė Kazienė, jos bobutė pasakodavo, kad ant to kalno degin
davo burtininkes tokiu būdu. Privarydavo ant to kalno daugybę 
moterų ir jaunų mergaičių. Tai visų pirmiausia toms moterims ir 
mergaitėms riša ant kaklo sunkų akmenį. Prie kiekvienos taipogi 
buvo pririšta ilga virvė, tai už virvės turėdavo, o jas mesdavo į 
upę, nes pakalnėj tuojau yra upė Siesartis, ir kaip tik tame 
daikte labai gilu. Kurioji nežinojo jokių nuodų, tai toji skendo, 
o kurioji buvo burtininkė, toji plaukė kaip vėjas. Kai ištraukda
vo iš vandenio, vėl stumdavo atgal ant kalno — gyvas ir 
negyvas. Ir ten buvo stulpai, įkasti žemėsna. Pririšdavo prie 
stulpo, pridėdavo laužą ir degina, taip pat ir negyvas. Kur 
sudegino nekaltas, ten išaugo rožės, o kur burtininkes — ten 
erškėčiai. Dar ir dabar auga.

268. DIEVENIŠKĖS

Sako, kad buvo žmona ir pagimdė devynis sūnus iš vieno 
karto. Tai nuog to laiko ir Dieveniškės pasidarė.

269. LAUMĖS KALNAS

Lauminuos yra Laumės kalnas. Ten stovėdavusios laumės. Ir 
dabar tos laumės, numanyk, kur biednųjų tėvų vaiką aprėdyda- 
vo, duodavo maisto. Bagotieji pradėjo norėti, kad ir jų vaikus
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aprėdytų. Aprėdė skarmalais ir nuleido prie laumių. Tiek ir 
bematė.

Tos laumės gyveno po kalnu.
Laumės skalbdavusios, kokius ten audinius ausdavo, linus 

sėdavos ant kalno, dirbdavo. Iš to ir kalnas Laumės kalnu yra 
vadinamas, kaip seni žmonės rokuoja.

270. PRISIEKTOMIS AKMUO

Ant Jakėnų kaimo ir Sungardų dvaro žemių ribos riogso 
didžiulis akmuo. Tas akmuo vietinių gyventojų vadinamas Prisiek- 
tiniu akmeniu.

Sungardų dvaro ir Jakėnų kaimo ūkininkai susikivirčijo dėl 
ribos: jakėniečiai rodė ribą per šimtą metrų Sungardų lauke, o 
sungardiečiai — šimtą metrų Jakėnų lauke.

Kilus kivirčams, buvo pakviestas vienas senelis, kuris turėjo 
nustatyti tikrąją ribą. Tas senelis buvo iš Jakėnų kaimo ir dėl to 
parodė ribą Sungardų dvaro pusėje. Jo žodžiais nenorėta sutikti, 
užtat prie didžiojo akmens, kur jis rodė ribą, turėjo įvykti to 
senelio priesaika. Priesaikos metu tam seneliui sprogo širdis, ir 
jis krito vietoje.

Dabar tas akmuo ir vadinamas Prisiektiniu akmeniu.

271. DIEVO PAGALBA

Netoli Raseinių yra Girkalnio miestelis. Ten seniau buvo 
dideli miškai. Sykį vienas ponas buvo išėjęs medžioti. Jį užpuolė 
vilkai. Ponas pradėjęs šauktis į dangų:

— Dieve, išgelbėk — čia pastatysiu bažnyčią!
Dievas išgirdęs ir poną išgelbėjęs. Ponas pastatęs ant to 

kalno bažnyčią. O kad Dievas nuo to kalno išgirdęs žmogaus 
balsą, tai tą kalną ir bažnyčią pavadino Girkalniu.

272. ŠVENTVANDENIO UPELIUKAS

Kada tai važiavo kunigas keliu per šitą upelį ir buvo labai 
ištroškęs. Radęs čia vandenio, atsigėrė ir pašventino jį. Nuo to 
ir gavo vardą Sventvandenis.
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273. ŠVENTUPIS IR AUKŲ KALNAS

Šventupį pramanė*  žmonės šventa upimi dėl to, kad jis bėga 
priešinga linkme kitų upių bėgimui. Prieš karą žmonės ateidavę 
į jį parsinešti vandens ligoniams, nuo kurio ligoniai pasveik- 
davę. Tą vandenį laikydavę kaip didžiausią brangenybę.

* Pramanyti — praminti, duoti vardą.

Senų senovėje lietuviai aukodavo aukas savo dievams. Taip 
pat aukodavę ir ant netoliese esančio Aukų kalno. Prieš aukojant 
auką nuplaudavo Šventupyje. Nuo to kalnas ir gavo savo vardą.

Šventupis yra į vakarus nuo Dyvyčio kalno, tarp Aukų kalno 
ir Dyvyčio kalno.

274. ĄŽUOLIJA

Ąžuolijos kaime, Kvėdarnos valsčiuje, yra buvęs labai didelis 
ąžuolas (dabar jau nupjautas). Mano senelis pasakoja, kad se
novės lietuviai eidavo melstis prie to ąžuolo, nes tas ąžuolas 
buvęs šventas. Pasakojama, kad tas ąžuolas turėjęs apie tūkstantį 
metų. Paskui, sako, kad ir kaimas gavęs iš to vardą — Ąžuolija.

275. ŠVENTKALNIS

Alkupio kaime (Kvėdarnos valsčiuje, Tauragės apskrityje) yra 
kalnas, vadinamas Šventkalniu. Apie tą kalną yra šitoks padavi
mas. Tas kalnas Šventkalnio vardą gavo todėl, kad čia senovėje, 
kol dar lietuviai tebebuvo pagonys, jie turėjo pastatę aukurą, čia 
kūreno šventąją ugnį, ir mūsų protėvių protėviai čia susirinkda
vo pagarbinti savo dievų ir jiems aukų atnašauti <...>

276. ŠVENTOJI

Senovėje, kai vokiečiai krikštijo lietuvius, jie juos krikštijo 
Šventosios upės vandeny. Ir po krikšto ta upė gavo Šventosios 
vardą.
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277. VARDUVA

Kai didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas ir Lenkijos-Lietu
vos karalius Jogaila atvažiavo į Žemaičius juos krikštyti, tada 
suvarydavo žmones būriais į vandenį ir duodavo kiekvienam 
būriui vardą. Pavyzdžiui, vienas vyri} būrys bus gavęs Jono 
vardą — ir žmonės, esą tame būryje, visi bus Jonai. Kitame 
būryje bus moterys — ir jos visos taip pat turės vieną vardą. 
Kadangi toje upėje žmones krikštijo ir davė vardus, tai ši upė ir 
buvo pavadinta Varduva (Vardadavė).
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MILŽINAI

1. Milžinų didumas. KLPK 
16+8+1.— Užrašyta Dubarų k., 
Ramygalos vis., Panevėžio aps., 
iš M. Janionienės. Užr. K. Ja- 
nionis 1936 m. LTR 859(2).

2 Girnikų ir Šatrijos kalnai.
KLPK 2.— Spausdinama iš JR 
566.

3 Milžinų supiltas piliakalnis. 
KLPK 2.— Užrašyta Pažiegės k., 
Dusetų vis., Zarasų aps., iš J. 
Būgos. Užr. J. Būga 1938 m. 
LTR 1534(221).

4 Milžino priverktas ežeras.
KLPK 3+9.— Užrašyta Jonelaičių 
k., Kurtuvėnų vis., Šiaulių aps., 
iš Žukauskienės, 50 m. Užr. K. Trin
ka 1930 m. LTR 293(407c). Sp. 
LT IV 594.

5. Girnikų kalnas ir Raizgių eže
ras. KLPK 3+9.— Užrašyta Šiau
liuose iš Stonio. Užr. M. Stonys 
1932 m. LTR 369(27). Sp. BIP 87.

6. Kupiškio piliakalnis. KLPK 3.— 
Užrašyta Aukštu penų k., Kupiš
kio raj., iš B. Sasnausko, 40 m. 
Užr. E. Glemžaitė-Dulaitienė 1955 
m. LTR 2993 (15). Sp. LT IV 
595.

7. Išbirusios milžino smiltys. 
KLPK 4— Užrašyta Priekulės raj. 
iš M. Reizgienės. Užr. E. Gri- 
naveckienė 1960 m. LTR 3289 
(104). Sp. LT IV 595.

8 Kernavės ir Natokų milžinai. 
KLPK 5.— Užrašyta Vičiūnų k., 
Musninkų apyl., Širvintų raj., iš 
V. Pilecko, 64 m. Užr. J. Dovy
daitis 1969 m. LTR 4112(434). 
Sp. K 413.

9. Milžinų kaulai. KLPK 29+6.— 
Užrašyta Klišabalės k., Kernavės 
apyl., Širvintų raj., iš F. Šalkaus
ko, 54 m. Užr. N. Vėlius 1969 
m. LTR 4113(113). Sp. K 412.

10. Šamelės piliakalnis. KLPK 6.— 
Užrašyta Žemaičių Kalvarijoje, 
Telšių aps., iš J. Kleinauskio, 57 
m. Užr. A. Brazdeikis 1928 m. 
LTR 1167(32).

11. Laivelis pinigų piliakalnyje. 
KLPK 6A+136.— Užrašyta iš I. 
Repšio, 62 m. Užr. E. Repšytė 
1927 m. LTR 1832(139).

12. Audrom apverstos bažnyčios. 
KLPK 6A.— Užrašyta iš L. No
reikaitės. Užr. M. Slančiauskas 
1888 m. LMD I 1063(1226). Sp 
SŠLSA 119.

13. Užkimšta upė. KLPK 7.— 
Užrašyta Pelegrindos k., Gervėčių 
apyl., Astravo raj., Baltarusijos 
TSR, iš J. Petriko, 59 m. Užr. P. 
Jokimaitienė ir K. Labanauskas 
1971 m. LTR 4156(2).

14. Kuršių milžinai. KLPK 11.— 
Užrašyta Kuršių pamaryje iš J. 
Graštaičio. Užr. O. Vilmantienė 
apie 1936 m. LTR 983(24). Sp. 
LT IV 593.

15. Jurbarko milžinai. KLPK 
11+29.— Užrašyta Jurbarke, 
Raseinių aps. Užr. E. Šuravinaitė. 
LTR 2368(85). Sp. Lt IV 593.

16. Linkaičių senkapiai. KLPK 
29+11.— Spausdinama iš BLP I 
143. Sp. LT IV 594.

17. Medvėgalio ir Girgždutės mil
žinai. KLPK 11.— Užrašyta Jo- 
sudiškės k., Kaltinėnų apyl., Šila
lės raj., iš S. Orvydienės, 58 m. 
Užr. N. Vėlius 1963 m. LTR 
3643(71). Sp. Kr 1969 262.

18. Milžinų žmonos. KLPK 11.— 
Užrašyta Vašilėnų k., Gardiškės 
apyl., Telšių raj., iš M. Pral- 
gauskienės. Užr. N. Vėlius 1962 m. 
LTR 3577(51). Sp. Kr 1967 181.

19. Laumių sutarytinė. KLPK
11 A.— Užrašyta Laumikonių k., 
Dubingių apyl., Molėtų raj., iš K. 
Ilgevičiaus, 75 m. Užr. J. Dovy
daitis 1968 m. LTR 4105(262). 
Sp. Db 343, VLD 24—25.

20. Milžinai rauna medžius.
KLPK 23+14.— Užrašyta Valan- 
čiūnų k., Leipalingio vis., Seinų 
aps., iš M. Mikelionio, 63 m. Užr. 
A. Mikelionis 1937 m. LTR 
1315(175).

21. Masčio ežeras ant milžino del
no. KLPK 15+11+2.— Užrašyta 
Veviržėnuose, Kretingos aps. Užr.
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M. Bučnys 1937 m. LTR 1431 
(182). Sp. BIP 88.

22 Simno bažnyčia. KLPK 28.— 
Užrašyta Punkiškių k., Šimonių 
vis., Panevėžio aps., iš M. Vili
mienės, 53 m. Užr. O. Kairytė 
1940 m. LTR 2227(185). Sp. LT 
IV 596.

23. Pypkoriai milžinai. KLPK 
16+28.— Užrašyta Vigutėnų k., 
Rimšės apyl., Ignalinos raj., iš J. 
Pečiulkos, 65 m. Užr. J. Dovy
daitis 1966 m. LTR 3865(203). 
Sp. GR 383.

24. Kirviai ant debesų. KLPK
17.— Spausdinama iš BLP I 143. 
Sp. LT IV 596.

25. Vilkas ir milžinas. KLPK
20.— Spausdinama iš BLP I 143. 
Sp. LT IV 596.

26. Milžino vestuvės. KLPK 21.— 
Spausdinama iš BLP I 143. Sp. 
LT IV 597.

27. Milžinas ir artojas. KLPK 
23+28+17.— Užrašyta Čižiūnų k., 
Rimšės vis., Zarasų raj. Užr. E. 
Karaliūtė 1949 m. LTR 2750 
(491). Sp. LT IV 596.

28. Sėjėjas ir milžinas. KLPK 
14+23.— Užrašyta Vičiūnų k., 
Musninkų apyl., Širvintų raj., iš 
V. Pilecko, 64 m. Užr. J. Dovy
daitis 1969 m. LTR 4112(435). 
Sp. K 413.

29. Praeities ir ateities žmonės. 
KLPK 24.— Užrašyta Švendub
rės k, Varėnos raj., iš A. Smaliu
ko, 73 m. Užr. B. Kerbelytė 1965 m. 
LTR 3804(22).

30. Milžino patyčios. KLPK 25.— 
Užrašyta Dauglaukio k., Tauragės 
vis. ir aps., iš J. Stepušaičio, 73 m. 
Užr. V. Augaitis-Butkus 1937 m. 
LTR 1284(375).

31. Džiugo kalnas. KLPK
29+14.— Spausdinama iš JR 417. 
Sp. LT IV 594.

32 Milžino kapas. KLPK 11+5. 
Spausdinama iš BLV 381-382.

NEPAPRASTI AKMENYS

33. Velnio akmuo prie Nemuno. 
KLPK 32.— Spausdinama iš 

SchLG 247. Sp. LT IV 598.
34. Akmcnytė. KLPK 32.— Už

rašyta Kupiškyje iš J. Kamaraus
ko, 84 m. Užr. E. Glemžaitė- 
Dulaitienė 1947 m. LTR 2993(9). 
Sp. LT IV 599.

35. Velnių darbai. KLPK 
32Л+32.— Užrašyta Gudinęs k., 
Javaravo vis., Marijampolės aps., 
iš J. Dagilio, 65 m. Užr. S. Dagi
lytė 1933 m. LTR 452(140). Sp. 
BIP 89.

36. Kipškalnis. KLPK 32.— 
Užrašyta Urkuvėnų k., Kuršė
nų vis., Šiaulių aps. Užr. L. 
Kelpšaitė 1935 m. LŽV 1092. Sp. 
BIP 89—90.

37. Švendubrės akmuo. KLPK 
32Л— Užrašyta Švendubrės k., 
Varėnos raj., iš A. Smaliuko, 73 m. 
Užr. B. Kerbelytė 1965 m. LTR 
3804(20).

38. Laumės akmuo. KLPK 32B.— 
Užrašyta Ricielių k., Liškiavos 
vis., Alytaus aps. Užr. T. Suba- 
čiūtė 1929 m. LTR 374e(2612). 
Sp. BIP 88.

39. Raganos akmuo. KLPK 32B.— 
Spausdinama iš GKr 1934 m.— 
Nr. 3—4.— P. 170.

40. Puntukas. KLPK 32C — 
Užrašyta Buivydžių k., Šešuolių 
vis., Ukmergės aps., iš V. An- 
drukonio, 65 m. Užr. I. Kavoliū- 
nas 1925 m. LTR 601(9). Sp. LT 
IV 599—600.

41. Velnio pamestas akmuo. 
KLPK 32C.— Užrašyta Linkuvoje, 
Šiaulių aps., iš L. Jovaišytės, 64 m. 
Užr. J. Spudaitė 1932 m. LTR 
337(2). Sp. LT IV 600.

42 Medginų akmuo. KLPK 
32C— Užrašyta Trumpaičių k., 
Gruzdžių vis., Šiaulių aps., iš P. 
Rutkaus. Užr. M. Slančiauskas 
1874 m. LMD I 561(229). Sp. 
LT IV 600; SŠLSA 202.

43. Velnio tiltas ties Rumšiškėm. 
KLPK 35.— Užrašyta Darsū
niškyje, Trakų aps., iš V. Tve- 
regos. Užr. S. Sakalauskas 1932 m. 
LTR 368(183). Sp. LT IV 598— 
599.

44. Kimsiuko ir Kaušelio ežerai.
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KLPK 37.— Užrašyta Staniškėlių k., 
Avilių apyl., Zarasų raj., iš A. 
Bakučio, 70 m. Užr. L. Sauka 
1968 m. LTR 3988(125).

45. Kaip velnias matavo ežerus. 
KLPK 37.— LTR 619(107). Sp. 
BIP 90.

46. Velnio nuvilktas akmuo.
KLPK 40.— Užrašyta Devyn- 
duonių k., Gudžiūnų vis., Kėdai
nių aps., iš R. Zinio. Užr. L. 
Gapšys. LTR 407(37). Sp. LT IV 
601.

47. Velnias teisėjas. KLPK 41.— 
Užrašyta Valatkonių k., Baisoga
los vis., Kėdainių aps., iš K. 
Žuko. Užr. V. Žaromskis 1929 
m. LTR 520(2). Sp. LT IV 602.

48. Biesbalos akmuo. KLPK 45.— 
Užrašyta Pakalniškių k., Šeduvos 
vis., Panevėžio aps. Užr. S. Alks
nis. LTR 3098(264).

49. Mitkiškių akmuo. KLPK 46.— 
Užrašyta Klišabalės k., Kernavės 
apyl., Širvintų raj., iš F. Šalkaus
ko, 54 m. Užr. N. Vėlius 1969 m. 
LTR 4113(91). Sp. K 416.

50. Velnio pėda. KLPK 46.—
Užrašyta Kilatrakio k., Daugėliš
kio vis., Švenčionių aps., iš J. 
Račinsko, 63 m. Užr. B. Račins- 
kas 1932 m. LTR 339(7). Sp. LT 
IV 601.

51. Velnio rankos žymė. KLPK 
47.— Užrašyta Klipštų k., Klaipė
dos aps. Užr. G. Pipiraitė 1938 m. 
LTR 2321(13).

52 Žmogus, pavirtęs į akmenį.
KLPK 50.— Užrašyta Alesiškių 
k, Aukštadvario vis., Trakų aps., 
iš J. Gražinio, 71 m. Užr. S. Bi- 
ziulevičius 1936 m. LTR 901(17). 
Sp. LT IV 604.

53. Akmeniu pavirtusi nuotaka. 
KLPK 50A.— Užrašyta Zervynų 
k., Marcinkonių apyl., Varėnos 
raj., iš J. Makselės, 55 m. Užr. 
N. Vėlius 1963 m. LTR 3670(47).

54. Sesers prakeikimas. KLPK 
50B.— Užrašyta Grybiškių k., 
Poškonių apyl., Eišiškių raj., iš 
T. Kuklio, 69 m. Užr. J. Dovy
daitis 1965 m. LTR 3799(117). 
Sp. D 363.

55. Suakmenėjusi svotba. KLPK 
50C.— Užrašyta Valkininkuose iš 
P. Eudukonio. Užr. A. Bielinis 
1926 m. LMD I 474 (168).

56. Suakmenėję karaliai. KLPK
52.— Užrašyta Ramygaloje, Pa
nevėžio aps. Užr. N. Malašins- 
kaitė 1937 m. LTR 1249 (178).

57. Suakmenėję broliai. KLPK
52.— Užrašyta Gelažių k., Pane
vėžio vis. ir aps., iš S. Nuobaro, 
65 m. Užr. P. Buliauskas 1937 m. 
LTR 1322(53).

58. Piktakalnis. KLPK 55.-
Užrašyta Pelikų k., Apso vis., iš 
M. Alšausko. LTR 768(4). Sp. 
LT IV 602.

59. Mokas. KLPK 55.— Užrašyta 
Knyzlaukių k., Veprių vis., Uk
mergės aps., iš J. Čyžo, 80 m. 
Užr. A. Grybas 1935 m. LŽV. 
Sp. LT IV 602—603.

60. Plaukiantys akmenys. KLPK 55.— 
Užrašyta Tauragnų vis., Utenos 
aps., iš O. Miškinienės, 73 m. 
Užr. Ch. Semionovas 1933 m. 
LTR 469(96). Sp. LT IV 603.

61. Didysis akmuo. KLPK 56+57.— 
Užrašyta Vištyčio miestely, Kal
varijos raj., iš V. Brazauskaitės- 
Janulevičienės, 72 m. Užr. P. Dabu- 
levičienė ir K. Aleksynas 1962 m. 
LTR 3517(7).

62 Laumių stalas. KLPK 57.— 
Spausdinama iš G Kr 1934 m.— 
Nr. L— P. 48.

63. Stebuklingas akmuo. KLPK
57.— Užrašyta Mineiškiemio k., 
Saldutiškio vis., Švenčionių aps., 
iš G. Sidaravičiaus, 75 m. Užr. J. 
Kardelytė 1948 m. LTR 2594(50).

64. Šventas akmuo. KLPK 57.— 

Užrašyta Rozalimo prp. iš V. 
Polujansko, 60 m. Užr. V. Polu- 
janskas 1926 m. LTR 260(323).

KELIAUJANTYS EŽERAI

65. Juodžio ežeras. KLPK 60.— 
Užrašyta Švobiškių k., Alovės 
vis., Alytaus aps., iš J. Burbos. 
Užr. P. Vaina 1933 m. LTR 491 
(7). Sp. LT IV 612.

66. Oje, sesut, įdubom. KLPK 60.—
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Užrašyta Laučių k., Kupiškio vis., 
Panevėžio aps., iš L Uldikio, 62 m., 
Užr. E Glemžaitė-Dulaitienė 1946 m. 
LTR 2993(23). Sp. LT IV 610.

67. Žirnajų ežeras. KLPK 60.— 
Užr. P. Plukauskas 1922 m. LTR 
619(126). Sp. LT IV 610—611.

68. Anykštis. KLPK 60.— Užrašyta 
Stačiūnų k., Pušaloto vis., Biržų- 
Pasvalio aps. Užr. A. Smailys 
1935 m. LŽV 484. Sp. BIP 83.

69. Kur eini, Dviragi. KLPK 60A.— 
Užrašyta Taraldžių k., Kamajų 
vis., Rokiškio aps. Užr. J. Ožalas 
1935 m. LŽV 153. Sp. BIP 85.

70. Glėbo ežeras. KLPK 60A.— 
Užrašyta Pavarėnio k., Varėnos 
vis., Alytaus aps., iš J. Saulėno. 
Užr. B. Saulėnas 1936 m. LTR 
869(1383).

71. Bitinėlio ežeras. KLPK 61.— 
Užr. A. Grincius 1930 m. LTR 
284(571). Sp. LT IV 605-606.

72. Vištytis. KLPK 61 A.— Spaus
dinama iš BLV 375. Sp. LT IV 
608—609.

73. Lūksto ežeras. KLPK 62.— 
Užrašyta Riešketų k., Laukuvos 
apyl., Rietavo raj., iš P. Ričkaus, 
69 m. Užr. N. Vėlius 1959 m. 
LTR 3171(324).

74. Praviršulis. KLPK 62.— 
Užrašyta Žaiginyje, Šiluvos vis., 
Raseinių aps., iš J. Siauroko. Užr. 
A. Urbonas 1927 m. LTR 
619(122). Sp. LT IV 607—608.

75. Užakęs ežeras. KLPK 63.— 
Užrašyta Taujūnų k, Daugėliškio vis., 
Švenčionių aps. Užr. J. Kama
rauskas 1927 m. LMD I 184(60).

76. Gimtinės bala. KLPK 63.— 
Užrašyta Švenčionių prp. iš 
Švogžlio. Užr. A. Bielinis 1926 m. 
LMD I 474(53).

77. Neatsivėręs ežeras. KLPK 63.— 
Užrašyta Dubarų k, Ramygalos vis., 
Panevėžio aps., iš M. Janionienės. 
Užr. K. Janionis 1936 m. LTR 
859(8).

78. Aš užanku, o tu atanki. KLPK 
64.— Užrašyta Tyrolkų k., 
Padubysio vis., Šiaulių aps. Užr. 
E. Božytė 1935 m. LŽV 1386. 
Sp. BIP 86.

79. Pražuvęs ežeras. KLPK 64.— 
Užrašyta A. Panemunės vis., 
Kauno aps. Užr. P. Remeika 1928 
m. LTR 581(la).

80. Paršežeris. KLPK 65.— Už
rašyta Riešketų k., Laukuvos apyl., 
Rietavo raj., iš P. Ričkaus. Užr. 
N. Vėlius 1959 m. LTR 3171 
(329). Sp. LT IV 605.

81. Platelių ežeras. KLPK 65.— 
Užr. Smilingytė 1930 m. LTR 
284(586). Sp. LT IV 605.

82 Kelkis ir bėk. KLPK 67.— 
Užrašyta Buniškių k., Lazdijų raj., 
iš K. Gražulevičienės, 79 m. Užr. 
B. Kerbelytė ir K. Viščinis 1962 
m. LTR 3517(2831). Sp. LT IV 
611.

83. Vilkuokšnis. KLPK 67A.— 
Užrašyta Grumblių k., Šilutės raj., 
iš J. Linkevičiūtės-Saulėnienės, 
65 m. Užr. L. Sauka ir K. Grigas 
1960 m. LTR 3426(491).

84. Krokų ežeras. KLPK 69.— 
Spausdinama iš BLV 377-378.

85. Dusia. KLPK 69.— Užrašyta 
Sadžiūnų k., Lazdijų vis., Seinų 
aps., iš O. Raulinavičienės, 75 m. 
Užr. J. Saliklytė 1933 m. LTR 
692(45). Sp. LT IV 610.

86. Kapstatų ežeras. KLPK 69.— 
Užrašyta Kvėdarnos vis., Tauragės 
aps. Užr. P. Uoselis 1910 m. 
LMD I 897(39). Sp. LT IV 606.

87. Kaip Salotų ežerų išleido.
KLPK 71.— Užrašyta Latežerio 
k., Varėnos raj., iš E. Būrienės, 
84 m. Užr. L. Sauka 1959 m. 
LTR 3194(13).

88. Vedamas ežeras. KLPK 72.— 
Užrašyta Švendubrės k., Varėnos 
raj., iš A. Smaliuko, 73 m. Užr. 
B. Kerbelytė 1965 m. LTR 
3804(21).

89. Pakilęs ežeras. KLPK 72A.— 
Užrašyta Grendavės k., Onuškio 
vis., Trakų aps., iš J. Mickaus, 
62 m. Užr. S. Biziulevičius 1937 m. 
LTR 1255(251).

90. Dusalis. KLPK 73.— Užrašyta 
Kažanų k, Kučiūnų apyl., Lazdijų 
raj., iš A. Mikalonienės, 66 m. 
Užr. B. Kerbelytė 1962 m. LTR 
3517(2761).
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91. Tclkšiok iki sūdnai dienai. 
KLPK 74 — Užrašyta Ginkūnų k., 
Šiaulių vis. ir aps. Užr. L. 
Tomkytė 1936 m. LŽV 1437. Sp. 

BIP 86.
92. Pasikėlusi Dusia. KLPK 74.— 

Užrašyta Šventežeryje, Lazdijų 
raj., iš S. Rakaitienės, 50 m. Užr. 
B. Kerbelytė 1962 m. LTR 3517 
(2810).

93. Ponia Budrių ežere. KLPK
75.— Užrašyta Šovenių k., Ka
varsko vis., Ukmergės aps., iš A. 
Kiaulio, 50 m. Užr. S. Gedžiū- 
naitė 1944 m. LTR 2839(87). Sp. 
LT IV 645.

94. Perkūno akmuo. KLPK 75.— 
Užrašyta Puponių k., Kupiškio 
aps. LTR 757(118). Sp. LT IV 
645—646.

95. Išėjęs ežeras. KLPK 76+60A.— 
Užrašyta Šlaito k., Valkininkų 
prp., Vilniaus—Trakų aps., iš J. 
Žydelio, 73 m. Užr. J. Žydelis 
1936 m. LTR 1240(205).

96. Išėjęs Žagarės prūdas. KLPK 
76.— Užrašyta Gruzdžiuose, Šiau
lių aps., iš J. Jašiškio. Užr. A. 
Škiudas 1936 m. LTR 1020(2).

97. Dusios ir Daugų ežeras. KLPK 
78.— Užrašyta Šilutėje iš O. 
Grimienės, 70 m., gimusios ir au
gusi os Einorių k., Alytaus raj. 
Užr. T. Jazbutis ir E. Mažiulienė 
1960 m. LTR 3426(578a).

98. Ežerai broliai. KLPK 79.— 
Užrašyta Varėnos apyl. ir Varėnos 
raj. Užr. L. Sauka 1962 m. LTR 
4043(50).

99. Panelė Kaniavėlė. KLPK 80A.— 
Užrašyta Paąžuolio k., Kaniavos 
apyl., Varėnos raj., iš A. Macke
vičiaus, 64 m. Užr. M. Juškaitė ir 
D. Bloznelytė 1971 m. LTR 4318 
(137). Sp. Dbč 306—307.

100. Nemunas ir Vysla. KLPK 80.— 
Užrašyta Pelesos k., Slabados 
apyl., Varėnavo raj., Baltarusijos 
TSR, iš J. Kanevičiaus. Užr. R. 
Karpauskaitė ir A. Juška 1971 m. 
LTR 4310(108).

101. Žižma ir Gauja. KLPK 80.— 

Užrašyta Kužų k., Dubingių apyl., 
Molėtų raj., iš J. Jankelaitienės.

Užr. A. Griška 1933 m. LMD III 
99(11).

102. Jasežeris. KLPK 81+122.— 
Užrašyta Duokiškyje, Rokiškio 
aps., iš J. Indriūno, 85 m. Užr. 
B. Zaleskis 1928 m. LTR 11(76).

103. Šventežerio atsiradimas.
KLPK 81.— Užrašyta Šventežerio 
miestelyje, Lazdijų raj., iš M. Su- 
jetienės, 91 m. Užr. B. Kerbelytė 
1962 m. LTR 3517(2821).

104. Staugiantis ežeras. KLPK 82.— 
Užrašyta Zervynų k., Marcinkonių 
apyl., Varėnos raj., iš J. Makse- 
lės, 55 m. Užr. N. Vėlius 1963 m. 
LTR 3670(17).

105. Reikalauja aukų. KLPK 82.— 
Užrašyta II Paverknės k., Aukš
tadvario vis., Tarkų aps., iš O. 
Bačinskienės. Užr. S. Biziulevičius 
1938 m. LTR 1406(414).

106. Susisiekiantys ežerai. KLPK 83.— 
Užrašyta Žuklėjų k., Onuškio vis., 
Trakų aps., iš B. Augustausko, 
90 m. Užr. S. Biziulevičius 1937 
m. LTR 1255(269).

107. Viliūnų ir Vištyčio ežerai. 
KLPK 69+83.— Užrašyta Šun- 
karių k., Sintautų vis., Šakių aps., 
iš P. Kažemėkaičio, 80 m. Užr. 
A. Spurgaitė 1938 m. LTR 2291 
(465).

108. Atskridęs Kašučių ežeras. 
KLPK 84.— Užrašyta Pasertupio 
k., Darbėnų vis., Kretingos aps., 
iš G. Mockienės, 60 m. Užr. A. 
Dyburys 1937 m. LTR 1295(9).

109. Vištyčio ežero atsiradimas. 
KLPK 84.— Užrašyta Miežionėlių 
k., Švenčionėlių aps. Užr. A. Jur
kevičiūtė XX a. pr. LMD I 656 
(7).

PILIAKALNIAI

110. Saujomis supiltas kalnas. 
KLPK 86.— Užrašyta Šimonių k., 
Pasvalio vis., Biržų aps. Užr. Pa- 
karius 1938 m. LTR 3409(178).

111. Moterų supiltas kalnas.
KLPK 86. Užrašyta Vaidilų k., 
Šilalės vis., Tauragės aps., iš 
Aukškalnienės, 60 m. Užr. A. 
Poškaitė 1939 m. LTR 2273(64).
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112 Švedų supiltas piliakalnis. 

KLPK 86A.— Užrašyta Svydenių 
k., Kupiškio vis., Panevėžio aps., 
iš O. Petronytės, 75 m. Užr. E. 
Glemžaitė-Dulaitienė 1948 m. 
LTR 2929(18). Sp. LT IV 656.

113. Balnakalnis. KLPK 86A.— 
Užrašyta Surviliškio prp., Kėdai
nių aps. LTR 613(159). Sp. LT 
IV 657.

114. Šėtos piliakalnis. KLPK 86A.— 
Užrašyta Kaplių k., Šėtos vis., 
Kėdainių aps. Užr. O. Urbonaitė 
1934 m. LTR 2852(470). Sp. LT 
IV 656.

115. Sedos piliakalnis. KLPK 86A.— 
Užrašyta Žemaičių Kalvarijoje, 
Telšių aps. Užr. J. Dovydaitis 
1932 m. LTR 462(414). Sp. LT 
IV 656—657.

116. Prancūzų supilti piliakalniai. 
KLPK 86B.— Užrašyta Sadžiūnų 
k., Aukštadvario vis., Trakų aps., 
iš Z. Bačinskienės, 69 m. Užr. S. 
Biziulevičius 1937 m. LTR 1289 
(185).

117. Napoleono kepurė. KLPK 86B.— 
Užrašyta Aukštadvario vis., Trakų 
aps. Užr. S. Biziulevičius 1936 m. 
LTR 847(220).

118. Kalnelis prie Rausnės. KLPK 
86B.— Užrašyta Ožkabalių k., 
Vilkaviškio vis. ir aps. Užr. Žukas 

apie 1936 m. LTR 874(372). Sp. 
LT IV 661.

119. Mocakalnis. KLPK 86C.— 
Užrašyta Pavarėnio k., Varėnos 
vis., Alytaus aps., iš J. Saulėno. 
Užr. B. Saulėnas 1935 m. LTR 
869(1392). Sp. LT IV 664.

120. Totorkalnis. KLPK 86D.— 
Užrašyta Kiemėnų k., Pasvalio 
raj., iš M. Šakamio, 65 m. Užr. 
B. Kerbelytė 1965 m. LTR 
3783(1909).

121. Pagonių supiltas kalnas. KLPK 
86E.— Užrašyta Žemaičių Kalva
rijoje, Telšių aps., iš L. Budrio, 
75 m. Užr. A. Brazdeikis 1928 m. 
LTR 1167(14). Sp. BIP 90.

122. Smailusis kalnas. KLPK 87.— 
Spausdinama iš BLV 192. Sp. LT 
IV 634.

123. Sukilėlių supiltas piliakalnis. 
KLPK 87A.— Užrašyta Klabinių 
k., Aluntos vis., Utenos aps., iš 
J. Adomėnienės, 40 m. Užr. A. 
Urbonas 1938 m. LTR 1438(286).

124. Šunakojų piliakalnis. KLPK 874.— 
Užrašyta Klabinių k., Aluntos vis., 
Utenos aps., iš P. Genio, 27 m. 
Užr. A. Urbonas 1938 m. LTR 
1508(387).

125. Urvai Griežės piliakalnyje. 
LKP K 88.— Spausdinama iš GKr 
1934. Nr. L—P. 50.

126. Skylė Pilies kalne. KLPK 88.— 
Užrašyta Kernavėje, Širvintų raj., 
iš V. Zašauskaitės-Jakubickienės, 
46 m. Užr. N. Vėlius 1969 m. 
LTR 4113(140). Sp. K 407.

127. Kernavės kalnai. KLPK 88+143 — 
Užrašyta Kernavėje, Musninkų vis., 
Vilkmergės aps. Užr. J. Šiaučiū
nas 1935 m. LŽV 828. Sp. BIP 72.

KOVOS SU SVETIMŠALIAIS

128. Medvėgalio kalnas. KLPK 89 — 
Užrašyta Šilalėje, Tauragės aps., 
iš Daičo, 21 m. Užr. Z. Batys. 
LTR 2273(115). Sp. LT IV 658.

129. Panų suolai ir Švedežeris.

KLPK 89.— Užr. K. Lukoševičius 
1933 m. LTR 533(1). Sp. BIP 
17; LT IV 657.

130. Švedkalnis. KLPK 90 + 95.— 
Užrašyta Girvainių k., Laukuvos 
vis., Tauragės aps., iš J. Strauko, 
52 m. Užr. B. Straukaitė LTR 
2273(40). Sp. LT IV 658.

131. Apgauti švedai. KLPK 90.— 
Užrašyta Girdiškės k., Skaudvilės 
vis., Tauragės aps., iš E. Dabuls- 
kytės, 15 m. Užr. E. Jurgaitytė 
1937 m. LTR 1207(7).

132. Nasras. KLPK 91.— Užrašyta 
Nasrėnų k., Salantų vis., Kretin
gos aps., iš J. Stropaus. Užr. B. 
Kudarauskienė 1935 m. LŽV. Sp. 
LT IV 656.

133. Lūksto kūlgrinda. KLPK 93.— 
Užrašyta Riešketų k., Laukuvos 
apyl., Rietavo raj., iš P. Ričkaus, 
69 m. Užr. N. Vėlius 1959 m. 
LTR 3171(338).
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134. Sudėnų kūlgrinda. KLPK 93.— 
Užrašyta Sudėnų k., Kretingos raj., 
iš V. Petreikio, 82 m. Užr. B. Ker
belytė 1961 m. LTR 3471(881). 
Sp. LT IV 661.

135. Velniakelis. KLPK 93.— 
Užrašyta Senojo Daugėliškio k., 
Naujojo Daugėliškio vis., Šven
čionių aps., iš P. Rimšelio, 65 m. 
Užr. J. Baužys. LTR 2626(4). Sp. 
LT IV 661.

136. Rupūžpelkės. KLPK 94.— 
Užrašyta Bučių k., Laukuvos vis., 
Tauragės aps., iš M. Rupšio. Užr. 
A. Rupšys apie 1940 m. LTR 
2273(5). Sp. LT IV 662.

137. Sušalę prancūzai. KLPK 94.— 
Spausdinama iš BLV 168. Sp. LT 
IV 662.

138 Kunigaikštienės lobis. KLPK 95.— 
Užrašyta Klišabalės k., Kernavės 
apyl., Širvintų raj., iš F. Šalkaus
ko, 54 m. Užr. J. Dovydaitis 1970 
m. LTR 4112(315). Sp. K 413.

139. Židonių vinkšna. KLPK 95.— 
Užrašyta Smilgiuose, Daujėnų vis., 
Biržų aps., iš K. Laurišonio, 68 
m. Užr. P. Vadopalas apie 1927— 
1930 m. LTR 3409(166). Sp. LT 
IV 659.

140. Napoleono turtas. KLPK 96.— 
Užrašyta Klišabalės k., Kernavės 
apyl., Širvintų raj., iš F. Šalkaus
ko, 54 m. Užr. N. Vėlius 1969 
m. LTR 4113(97). Sp. K 415.

141. Prancūzų lobis. KLPK 96.— 
Užrašyta Pakiauliškio k., Šilavoto 
vis., Marijampolės aps., iš J. 
Barausko, 23 m. Užr. V. Kulbo
kas 1932 m. LTR 372(79). Sp. 
LT IV 663.

142. Paslėpti pinigai. KLPK 96.— 
Užrašyta Videniškiuose, Molėtų 
vis., Utenos aps., iš O. Tračiuk- 
ienės, 86 m. Užr. O. Liutkevičius 
1925 m. LTR 601(7). Sp. LT IV 
663—664.

143. Švedų žiaurumas. KLPK 98.— 
Užrašyta Drusėnų k., Daugailių 
apyl., Dusetų raj., iš J. Mališaus
ko, 68 m. Užr. E. Rūkštelytė 1958 
m. LTR 3078(162). Sp. LT IV 
660—661.

144. Švedų gudrybės. KLPK

98+98A.— Užrašyta Pakiauliškio 
k., Šilavoto vis., Marijampolės 
aps., iš V. Barausko, 23 m. 
Užrašė V. Kulbokas 1932 m. LTR 
372(77). Sp. LT IV 655.

145. Kryžiava ugnis. KLPK 
99A+98+99.— Užrašyta Kabinių 
k., Alytaus vis. ir aps., iš I. Senū- 
tos. Užr. V. Bardzilauskas 1936 m. 
LTR 865(147). Sp. BIP 17—18; 
LT IV 659.

146. Švedų galas. KLPK 99+99A.— 
Užrašyta Trumpaičių k., Gruzdžių 
vis., Šiaulių aps., iš J. Piranto. 
Užr. M. Slančiauskas 1911 m. 
LMD I 483(3). Sp. LT IV 660.

147. Nubausti totoriai. KLPK 
99A+98+99.— Užrašyta Linkiš- 
kyje iš Burkausko. Užr. Jakštonis. 
LMD I 316(3). Sp. LT IV 655.

148. Prancūzai Lietuvoje. KLPK 
98.— Užrašyta Klišabalės k., Ker
navės apyl., Širvintų raj., iš F. 
Šalkausko. Užr. N. Vėlius 1969 
m. LTR 4113(102). Sp. K 413— 
414.

149. Prancūzų galas. KLPK 99A.— 
Užrašyta Grybiškių k., Poškonių 
apyl., Eišiškių raj., iš T. Kuklio, 
69 m. Užr. J. Dovydaitis 1965 m. 
LTR 3799(132). Sp. D 364.

NUGRIMZDĘ MIESTAI, 
DVARAI, BAŽNYČIOS

150. Bažnyčia Vėlio ežere. KLPK 
101-t-122.— Užrašyta Biečiūnuose, 
Ignalinos vis., Švenčionių aps., iš 
D. Skripsko, 75 m. Užr. A. 
Skripskas. LTR 2626(58). Sp. LT 
IV 648.

151. Velykuškių piliakalnis. KLPK 
101+ 138. — Užrašyta Zarasuose. 
Užr. E. Girčytė 1925 m. LTR 
619(97). Sp. BIP 65.

*

152. Kalnas dvaro vietoje. KLPK 
101.— Užrašyta Pirmajame Bra- 
desių k., Antazavės vis., Zarasų 
aps. Užr. U. Gruodienė 1935 m. 
LŽV 66. Sp. BIP 67.

153. Varno dvaras. KLPK 102.— 
Užrašyta Padavimo k., Liudvina
vo vis., Marijampolės aps., iš M. 
Pajaujo. Užr. S. Boruta. LTR
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381(131). Sp. LT IV 649.
154. Laivelis aukso. KLPK 

*139+138  + 102.— Užrašyta 
Dusetuose, Zarasų aps. Užr. B. 
Zaleskis 1927 m. LTR 11(105). 
Sp. LT IV 644—645.

*

155. Prakeiktos vestinės. KLPK 103.— 
Užrašyta Užugojų k., Anykščių 
vis., Utenos aps., iš E. Grybie
nės, 76 m. Užr. S. Vaitkevičius 
1940 m. LTR 2412(59). Sp. LT 
IV 649.

156. Mergežeris. KLPK 103+114.— 
Užrašyta Kernavėje, Širvintų raj., 
iš E. Jasinsko, 59 m. Užr. N. 
Vėlius 1969 m. LTR 4113(170). 
Sp. K 412.

157. Nuskendęs Lesagurų dvaras. 
KLPK 105.— Užrašyta Giraičių 
k., Nedzingės prp., Alytaus aps., 
iš B. Kašėtos. Užr. M. Remeika 
1928 m. LTR 581(13).

158. Čečernykų ežeras. KLPK 106.— 
Užrašyta Pasalių k., Daunorių 
apyl., Jūrotiškių raj., Baltarusijos 
TSR, iš J. Avižičiaus 48 m. Užr. 
E. Grinaveckienė 1958 m. LTR 
3285(25). Sp. LT IV 650.

159. Stebuklingas kalnas. KLPK 
107+122.— Užrašyta Šiauliuose. 
Užr. A. Gricius 1930 m. LTR 
284(572). Sp. BIP 51—52.

160. Lapių dvaro griuvėsiai. KLPK 
107.— Užrašyta Lapių vis., Kauno 
aps. Užr. A. Mugasaitė. LTR 
407(41). Sp. LT IV 651—652.

161. Nubaustas Rajūnų ponas. 
KLPK 107+114.— Užr. A. Čap- 
linskas. LTR 3409(143). Sp.LT 
IV 649.

162 Bažnyčiakalnis. KLPK 107+126A— 
Užrašyta Tripuckų k., Rimšės 
apyl., Ignalinos raj., iš L. Duba
kos, 66 m. Užr. N. Vėlius ir R. 
Vėliuvienė 1966 m. LTR 3864(2). 
Sp. GR 381—382.

163. Čičinsko kalnas. KLPK 107A.— 
Užrašyta Stulbiškių k., Nau
jamiesčio vis., Panevėžio aps., iš 
D. Paipulo. Užr. J. Balčikonis. 
LMD I 814(4). Sp. LT IV 652— 
653.

164. Koplyčkalnis. KLPK 107A.— 
Užrašyta Surviliškio vis., Kėdai

nių aps. Užr. J. Urbelis 1913 m. 
LTR 613(158). Sp. BIP 50.

165. Nugrimzdusi karčema. KLPK 
108.— Užrašyta Girininkų k., 
Laukuvos vis., Tauragės aps., iš 
E. Girčienės, 73 m. Užr. B. 
Stonkutė 1939 m. LTR 2077(448).

166. Uždumta bažnyčia. KLPK 110 — 
Užrašyta Starkų K., Vilkaviškio 
vis., Vilkaviškio aps., iš P. Šmi- 
to. Užr. V. Kulbokas 1931 m. 
LTR 325(74).

167. Apnešta kunigų seminarija. 
KLPK 110 + 122.— Užrašyta 
Gatelių k., Tauragnų vis., Utenos 
aps., iš V. Požerinio, 76 m. Užr. 
J. Būga 1938 m. LTR 1534(610).

168. Apipilta bažnyčia. KLPK 
110A+114.— Užrašyta Giluičių k., 
Simno vis., Alytaus aps. Užr. P. 
Remeikis 1928 m. LTR 581(12).

169. Užkastos brangenybės. KLPK 
110A.— Užrašyta Šimoniškių k., 
Biržų—Pasvalio aps., iš P. Kama- 
rato, 85 m. Užr. B. Balčiūnaitė 
1927 m. LTR 3409(122).

170. Karalaitė Gondingoje. KLPK 
111.— Užr. J. Gečaitė 1930 m. 
LTR 284(609).

171. Romatos miestas. KLPK 111.— 
Užrašyta Kaišiadorių vis., Trakų 
aps. Užr. J. Giraitis 1939 m. LŽV 
258. Sp. BIP 50.

172. Triuškalnis. KLPK 111-114.— 
Spausdinama iš BLV 162. Sp. LT 
IV 627.

173. Kiauklių bažnyčia. KLPK 
111+122.— Užrašyta Maišelių k., 
Giedraičių vis., Ukmergės aps., iš 
T. Maišelienės, 67 m. Užr. M. 
Šimkus 1925 m. LTR 601(17). 
Sp. LT IV 648.

174. Bcržotas. KLPK 102+112.— 
Užr. J. Čižinauskas apie 1922 m. 
LTR 619(127). Sp. LT IV 628.

175. Paskendusi bažnyčia. KLPK 
111+112+113.— Užrašyta Laičių 
k., Kupiškio vis., Panevėžio aps., 
iš D. Uldikienės, 69 m. Užr. E. 
Glemžaitė-Dulaitienė 1947 m. 
LTR 2993(5). Sp. LT IV 648.

176. Prisikėlimo procesija. KLPK 
113.— Užrašyta Marijampolės 
aps. Užr. V. Bartuška 1932 m.
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LTR 381(126).
177. Žaidikas Pilgarby. KLPK 

114+119. Spausdinama iš BLV 
176—177.

178. Piemenėlė Luponių pilelėj. 
KLPK 116.— Užrašyta Trum
paičių k., Gruzdžių vis., Šiaulių 
aps., iš T. Urbonienės. Užr. M. 
Slančiauskas 1889 m. LTR 1208B 
(1510). Sp. BIP 80—81; SŠLSA 
155.

179. Olos po Liškiavos pilim. KLPK 
116.— Užrašyta Gailiūnų k., Liš
kiavos vis., Alytaus aps. Užr. V. 
Augus 1931 m. LTR 374e (2960). 
Sp. LT IV 626.

180. Vadagių piliakalnis. KLPK 
122+^139+116.— Užrašyta Mažai- 
čių k., Židikų vis., Mažeikių aps., 
iš S. Miknio. Užr. B. Prialgauskis 
1930 m. LTR 284(629). LT IV 
626—627.

181. Ižmilžta karvė. KLPK 116A.— 
Spausdinama iš BLV 191.

182. Siuvėjas Čičinsko kalne.

KLPK 107A + 118.— Užrašyta 
Naujamiesčio prp., Panevėžio pav., 
Kauno gub. Užr. J. Talukaitis apie 
1918 m. LMD I 502(7). Sp. LT 
IV 653-652.

183. Lokavos kalnas. KLPK 
137A+136+137+119.— Spausdi
nama iš BLV 174. Sp. LT IV 
639—640.

184. Užkeiktas bajoras. KLPK 122.— 
Užrašyta Norkūnų k., Utenos aps. 
Užr. J. Kalytis 1932 m. LTR 
430(156). Sp. LT IV 651.

185. Nugrimzdusio Aigardo vadavi
mas. KLPK 125.— Užrašyta Ker- 
mošijos k., Varėnos raj., iš A. 
Balevičiaus, 85 m. Užr. B. Ker
bei ytė ir L. Sauka 1959 m. LTR 
3194(303). Sp. LT IV 627—628.

186. Piliakalno vadavimas.
KLPK 126+114+137.— Užrašyta 
Žemių k., Alsėdžių vis., Tauragės 
aps., iš D. Šlymos. Užr. E. 
Jonauskaitė 1929 m. LTR 284 
(639). Sp. BIP 78—79.

187. Salantų pilelės raktas. KLPK 126.— 
Užrašyta Imbarės k. ir apyl., Kretin
gos raj., iš S. Žilinskytės, 60 m. 
Užr. B. Kerbelytė ir K. Viščinis

1961 m. LTR 3471(434). Sp. LT 
IV 631.

188. Senelis prasmegusioje baž
nyčioje. KLPK 116+126A.— Už
rašyta Vigutėnų k., Rimšės apyl., 
Ignalinos raj., iš U. Kudabienės, 
73 m. Užr. J. Dovydaitis 1966 m. 
LTR 3865(253). Sp. GR 382— 
383.

189. Žaltys ant Lokavos kalno. 

KLPK 127.— Užrašyta Liepaičių 
k., Mažeikių raj., iš J. Šidlaus
kaitės, 60 m. Užr. B. Kerbelytė 
1964 m. LTR 3665(623). Sp. LT 
IV 640.

190. Mišios Pilies kalne. KLPK 128.— 
Užrašyta Trumpaičių k., Gruzdžių 
vis., Šiaulių aps., iš P. Slančiaus- 

ko. Užr. M. Slančiauskas apie 
1890 m. LMD I 1063(1300). Sp. 
SŠLSA 157.

191. Žmogeli, pabučiuok mane. 

KLPK 130.— Užrašyta Seredžiuje, 
Kauno aps. Užr. P. Virikas. LMD 
I 998(3). Sp. BIP 74.

192. Užkeikta Cibikalnio merga. 
KLPK 130.— Užrašyta Raseiniuo
se iš M. Graubergo. Užr. Golu- 
bas. LTR 783(497). Sp. BIP 74— 
75.

193. Užkeikta Gelgaudiškio pilis. 
KLPK 130.— Užrašyta Našiškių 
k., Alksnėnų prp., Vilkaviškio 
aps., iš M. Pakarklytės. Užr. V. 
Kulbokas 1932 m. LTR 395(57). 
Sp. BIP 76.

194. Užburta karalaitė. KLPK 130.— 
Užrašyta Padovenio vis., Marijam
polės aps., iš M. Montvilienės, 
80 m. Užr. J. Kreivėnas 1928 m. 
LTR 552(411). Sp. BIP 76—77.

195. Požeminis Kaunas. KLPK 132.— 
Užrašyta Raudondvario vis., Kau
no aps. Užr. B. Juška. LTR 98(3). 
Sp. BIP 57—59.

196. Sidabrakalnis. KLPK 132.— 
Užrašyta Cigoniškio k., Mirosla
vo vis., Alytaus aps., iš Raulič- 
kienės, 58 m. Užr. A. Andrulionis 
1934 m. LTR 481(46). Sp. BIP 
79—80.

197. Lokmskų piliakalnis. KLPK 135.— 
Užrašyta Utenoje iš J. Česnulytės. 
Užr. A. Puodžiūnaitė 1933 m.
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LTR 430(385). Sp. BIP 71.
198. Antakalnio ponia. KLPK 133.— 

Užrašyta Kraspolio dvare, Gied
raičių vis., Ukmergės aps., iš B. 
Kanapecko, 37 m. Užr. J. Steikū- 
nas 1925 m. Sp. BIP 61—62.

199. Pirk žaliąjį kalną. KLPK 135.— 
Užrašyta Luokės apyl., Telšių aps., 
iš M. Tviragienės, 70 m. Užr. J. 
Dovydaitis 1932 m. LTR 776(34). 
Sp. BIP 62—63.

200. Mergaitės iš piliakalnių.
KLPK 135.— Užrašyta Vičiūnų k., 
Musninkų apyl., Širvintų raj., iš 
V. Pilecko, 64 m. Užr. J. Dovy
daitis 1969 m. LTR 4112(425). 
Sp. K 410-411.

201. Piemuo ieško savo kepurės. 
KLPK 136.— Užrašyta Kalbutiš- 
kio k., Dusetų vis., Zarasų aps., iš 
F. Drūsio, 56 m. Užr. B. Zaleskis 
1926 m. LTR 11(8). Sp. BIP 78.

202. Piemuo piliakalnyje. KLPK 136.— 
Užrašyta Utenos vis. ir aps., iš C. 
Čipkurienės, 78 m. Užr. V. Mi- 
kulėnas 1932 m. LTR 430(29). 
Sp. BIP 77—78.

203. Oplankio pilkalnis. KLPK 137.— 
Spausdinama iš BLV 159. Sp. LT 
IV 637-638.

204. Pakiauliškio piliakalnis. KLPK 
137.— Užrašyta Pakiauliškio k., Ši
lavoto vis., Marijampolės aps., iš 
J. Barausko, 23 m. Užr. V. Kul
bokas 1932 m. LTR 372(73). Sp. 
LT IV 638.

205. Išdraskytas viršugalvis. KLPK 
137A.— Užrašyta Šakaiiškių k., 
Javaravo vis., Marijampolės aps. 
Užr. P. Remeika 1928 m. LTR 
581(8). Sp. BIP 80; LT IV 638.

206. Eik ir kask. KLPK 137B.— 
Užrašyta Lapių vis., Kauno aps. 
Užr. A. Mugasaitė 1932 m. LTR 
407(38). Sp. BIP 59—60.

207. Karalienė Bona ir jos duktė. 
KLPK 137B.— Užrašyta Kražių 
vis., Raseinių aps., iš Svolkinie- 
nės. Užr. Račinskis 1931 m. LTR 
267(7). Sp. BIP 60-61.

208. Ragainės pilkalnis. KLPK 138. — 
Spausdinama iš BLV 179. Sp. LT 
IV 636—637.

*

209. Skrynia Mūšoje. KLPK 138. —*

Užrašyta Linkuvoje, Šiaulių aps., 
iš A. Čelkauskaitės, 47 m. Užr. 
E. Navarauskaitė apie 1932—1933 
m. LTR 338(666). Sp. LT IV 
642—643.

MIEGANTI KARIUOMENĖ

210. Kariuomenė požemyje. KLPK 
87+143.— Užrašyta Kernavėje, 
Širvintų raj., iš M. Stuckaitės, 39 
m. Užr. N. Vėlius 1969 m. LTR 
4113(136). Sp. K 409.

211. Dar ne metas. KLPK 143.— 
Užrašyta Civilių k., Giedraičių vis., 
Ukmergės aps., iš A. Čivylio, 83 m. 
Užr. J. Steikūnas 1925 m. LTR 
601(14). Sp. BIP 68—69.

212. Kariuomenė Kauno pilyje. 
KLPK 144.— Užrašyta Kaune iš 
Pozemskio. Užr. M. Vizgirdaitė 
1922 m. LTR 619(125). Sp. LT 
IV 629—630.

213. Kausto arklius trejus metus. 
KLPK 144.— Užrašyta Lapių vis., 
Kauno aps. Užr. A. Mugasaitė 
1931 m. LTR 407(39). Sp. BIP 
64—65.

214. Kelkitės — bus karė. KLPK 
145.— Užrašyta Girkalnyje, Ra
seinių aps., iš D. Simanavi
čiūtės. Užr. J. Dovydaitis 1932 
m. LTR 462(199). Sp. BIP 67— 
68.

NUSKENDĘ VARPAI

215. Varpas Kiauklių ežere. KLPK 
152 + 148.— Užrašyta Buivydžių 
k., Šešuolių vis., Ukmergės aps., 
iš V. Andrukonio, 65 m. Užr. S. 
Jackūnas 1925 m. LTR 601(10). 
Sp. BIP 54.

216. Ką daryt, brol. KLPK 148.— 
Užrašyta Papilyje, Biržų-Pasvalio 
aps., 1921 m. LTR 573(6). Sp. 
LT IV 646.

217. Gelbėk - skendau. KLPK 148.— 
Užrašyta Alvite, Vilkaviškio aps., 
iš E. Kavoliauskiūtės, 70 m. Užr. 
R. Šneideris. LTR 874(375). Sp. 
LT IV 646.

218. Dangaus, dangaus. KLPK 148.— 
Užrašyta Ožkabalių k., Vilkaviš-
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kio vis. ir aps., iš A. Adoma
vičienės, 50 m. Užr. S. Adoma
vičiūtė. LTR 452(129). Sp. LT 
IV 647.

219. Varpas Nery. KLPK 148.— 
Užrašyta Vičiūnų k., Musninkų 
apyl., Širvintų raj., iš V. Pilecko, 
64 m. Užr. J. Dovydaitis 1969 
m. LTR 4112(429). Sp. K 411.

220. Prišauktas varpas. KLPK
149.— Užrašyta Pažiegės k., 
Dusetų vis., Zarasų aps., iš J. 
Būgos. Užr. J. Būga 1938 m. 
LTR 1534(238).

221. Kad tave velniai. KLPK 
150+151 + 148.— Užrašyta Laužų 
k., Raseinių vis. ir aps., iš J. 
Baniulio. Užr. A. Ališauskas. LTR 
783(394). Sp. BIP 55—56.

222. Neišgelbėtas varpas. KLPK 
151+148.— Užrašyta Dubarų k., 
Ramygalos vis., Panevėžio aps., 
iš M. Janionienės, 46 m. Užr. K. 
Janionis 1936 m. LTR 859(49). 
Sp. BIP 56.

223 Varpas Giluičio ežere. KLPK
155.— Užrašyta iš V. Packe- 
vičaitės. LTR 619(69). Sp. LT IV 
647.

STATYBŲ AUKOS

224. Įmūrytas kūdikis. KLPK 155.— 
Spausdinama iš BLV 201. Sp. LT 
IV 624.

225. Motinos širdis kiečiausia. 
KLPK 155.— Užrašyta Birščių k., 
Krosnos vis., Marijampolės aps., 
iš K. Križenauskienės. Užr. P. Re
meika. LTR 581(5). Sp. LT IV 
624.

226. Įmūryti jaunavedžiai. KLPK 
156.— Užrašyta Dubriškių k., 
Naujojo Radviliškio prp., Biržų 
aps., iš E. Jašinskienės, 70 m. 
Užr. D. Žemaitė apie 1936—1937 
m. LTR 2368(560). Sp. LT IV 
624.

227. Vilnius ant gėlių. IKLPK 
157/.— Užrašyta Valkininkuose, 
Eišiškių raj., iš R. Nastara- 
vičienės, 80 m. Užr. E. Karaliūtė 
1950 m. LTR 2786(191).

228. Trys sielos raiste. KLPK 155.— 
Užrašyta Pagelažių k., Veprių prp., 
Ukmergės aps. Užr. P. Galovnia 
apie 1910 m. LTR 600(15). Sp. 
LT IV 625.

VIETOVĖS IR JŲ VARDAI

229. Salakas. KLPK 159+94.— 
Užrašyta Salake, Zarasų aps., iš 
M. Baliulienės, 60 m. Užr. B. 
Zaleskis 1927 m. LTR 11(90).

230. Rodūnia. KLPK 159.— 
Užrašyta Kargaudų k., Rodūnios 
prp., iš J. Stračinsko, 35 m. Užr. 
J. Aidulis 1933 m. LMD III 
57(174).

231. Bimtos kaimas. KLPK 160.— 
Užrašyta Rudaminos bažnyt
kaimyje, Seinų aps., iš J. Zubrio. 
Užr. A. Milukas 1936 m. LTR 
1047(2).

232 Buivydai. KLPK 160.— 
Užrašyta Seniškio k., Kaltanėnų 
vis., Švenčionių aps. Užr. H. 
Gudelaitis 1933 m. LMD III 
66(112a).

233. Kurtuvėnai. KLPK 160.— 
Užrašyta Jonelaičių k., Padubysio 
vis., Šiaulių aps., iš Urbono, 90 

m. Užr. V. Trinka 1930 m. LTR 
293(412).

234. Duokiškis. KLPK 160.— 
Užrašyta Duokiškyje, Kamajų vis., 
Rokiškio aps. Užr. B. Zaleskis 
1928 m. LTR 11(59). Sp. LT IV 
616.

235. Serapiniškės kaimas. KLPK 160.— 
Užrašyta Serapiniškės k., Salako 
vis., Zarasų aps., iš S. Juodkos, 
70 m. Užr. A. Juodka 1933 m. 
LTR 401(23). Sp. LT IV 616— 
617.

236. Bačkonys. KLPK 162.— 
Užrašyta Strėvininkų k., Žiežmarių 
apyl., Kaišiadorių raj., iš A. Mur- 
vikovos, 62 m. Užr. J. Lauri
navičius 1967 m. Sp. Kr 1969 m.— 
P. 263.

237. Plėkiai. KLPK 162.— Užra
šyta Dūdlaukio k., Skaudvilės raj., 
iš J. Ignatavičiaus, 86 m. Užr. A. 
Bauža. LTR 3279(69). Sp. Lt IV 
619.
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238. Didžiulių kaimas. KLPK 162.— 
Užrašyta Grybiškių k., Poškonių 
apyl., Eišiškių raj., iš T. Kuklio, 
69 m. Užr. J. Dovydaitis 1965 m. 
LTR 3799(119). Sp. D 364.

239. Grūšlaukis. KLPK 163.— 
Užrašyta Kretingoje iš K. Rašin- 
skienės, 59 m. Užr. S. Skrodenis 
1961 m. LTR 3471(60). Sp. LT 
IV 617.

240. Šakiai. KLPK 163.— Užr. J. Ska- 
landžiūnaitė. LTR 619(143). Sp. 
LT IV 615.

241. Grybiškių kaimas. KLPK 163.— 
Užrašyta Grybiškių k., Poškonių 
apyl., Eišiškių raj., iš T. Kuklio, 
69 m. Užr. J. Dovydaitis 1965 
m. LTR 3799(119b). Sp. D 364.

242 Padegpadžiai. KLPK 163.— 
Užr. J. Pikšemis apie 1927—1930 
m. LTR 28(358). Sp. LT IV 618.

243. Pckliamūšis. KLPK 163.— 
Užrašyta Daujėnų k. ir vis., Biržų 
aps., iš J. Patkauskienės, 57 m. 
Užr. J. Patkauskaitė 1935 m. LTR 
888c(761). Sp. LT IV 623.

244. Čekiškė, Ariogala, Betygala. 

KLPK 164.— Užrašyta Krakių 
vis., Kėdainių aps., iš P. Ma
cevičiaus. Užr. Macevičiūtė 1947 
m. LTR 2852(118). Sp. LT IV 
614.

245. Kuršėnai ir Papilė. KLPK 
164.— Užrašyta Šiauliuose iš P. 
Hikso, 52 m. Užr. I. Hiksaitė 
1949 m. LTR 3116(381). Sp. LT 
IV 614-615.

246. Priekulė. KLPK 164.—
Užrašyta Pakalnės k., Šilutės raj., 
iš O. Valitytės-Meikienės, 64 m. 
Užr. L. Sauka 1960 m. LTR 
3424(176). Sp. LT IV 615.

247. Šeduva. KLPK 164,— 

Užrašyta iš A. Punkrytės, 18 m. 
Užr. N. Sapožnikovaitė 1936 m. 
LTR 888c(800). Sp. LT IV 615.

248. Dusetos. KLPK 164.— 
Užrašyta Pakerių k., Dusetų raj., 
iš L. Gruodienės. Užr. Palevičiūtė 
apie 1959 m. LTR 3286(71). Sp. 
LT IV 618.

249. Norkūnai. KLPK 164.— 
Užrašyta Utenoje iš P. Kalyčio, 
68 m. Užr. K. Žemaitienė apie 

1936-1938 m. LTR 2368(620). 
Sp. LT IV 622.

250. Užtakai. KLPK 164.— 
Užrašyta Rumšiškėse, Kaišiadorių 
raj., iš A. Jakūno, 38 m. Užr. J. 
Laurinavičius 1967 m. Sp. Kr. 
1969 m.— P. 263.

251. Girvainiai. KLPK 164.— 
Užrašyta Riešketų k., Laukuvos 
apyl., Rietavo raj., iš P. Ričkaus, 
69 m. Užr. N. Vėlius 1959 m. 
LTR 3171(341).

252. Kurlendija ir Mitava. KLPK 
164.— Užrašyta Plikiškių k., Jo
niškio vis., Šiaulių aps., iš J. Čiu- 
tos, 60 m. Užr. J. Čiuta 1930 m. 
LTR 324(13). Sp. BIP 38.

253. Dyvyčio ežeras. KLPK 164.— 
Užrašyta Riešketų k., Laukuvos 
apyl., Rietavo raj., iš P. Ričkaus, 
69 m. Užr. N. Vėlius 1959 m. 
LTR 3171(338).

254. Rožcskindė. KLPK 165.— 
Užrašyta Rozalime, Panevėžio 
aps., iš Kleinauskienės. Užr. A. 
Palšaitytė apie 1936—1938 m. 
LTR 2368(572). Sp. LT IV 620.

255. Pragarynė. KLPK 165.— 
Užrašyta Kernavėje, Musninkų 
vis., Ukmergės aps. Užr. J. Šiau
čiūnas 1935 m. LŽV 828. Sp. 
BIP 53—54.

256. Bobaraistis. KLPK 166.— 
Užrašyta Aukštadvaryje. Trakų 
aps., iš J. Simanavičiaus, 67 m. 
Užr. S. Biziulevičius 1936 m. 
LTR 847(89). Sp. LT IV 620.

257. Kamajai. KLPK 167.— 
Užrašyta Žukliškių k., Dusetų 
prp., Zarasų aps. Užr. A. Mažiulis 
1935 m. LTR 720(26). Sp. LT 
IV 617.

258. Lieplaukė. KLPK 167.— 
Užrašyta Plungės vis. ir aps. Užr. 
V. Lapinskaitė apie 1930 m. LTR 
284(585). Sp. LT IV 617.

259. Saprono kalnas. KLPK 167.— 
Užrašyta Dūkšte iš K. Biveinio, 
58 m. Užr. E. Rūkštelytė 1959 
m. LTR 3242(38). Sp. LT IV 
622.

260. Kotiškis. KLPK 168.- Užr. 
O. Krivickaitė apie 1930—1935 m. 
LTR 3098(33). Sp. LT IV 618.
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261. Kartuvių kalnas— KLPK 168.— 
Užrašyta Riešketų k., Laukuvos 
apyl., Rietavo raj., iš P. Ričkaus, 
69 m. Užr. N. Vėlius 1959 m. 
LTR 3171(340).

262. Kartena. KLPK 168.— 
Užrašyta Kartenoje, Kretingos raj., 
iš J. Stonio, 59 m. Užr. P. Joki- 
maitienė ir K. Viščinis 1961 m. 
LTR 3471(248). Sp. LT IV 616.

263. Vaitiškis. KLPK 168.— 
Užrašyta Daujėnų k. ir vis., Biržų 
aps., iš J. Patkauskienės, 57 m. 
Užr. J. Patkauskaitė 1935 m. LTR 
888c(759). Sp. LT IV 619.

264. Dūdlaūkis ir Girdžiai. KLPK 
169.— Užrašyta Dūdlaukio k., 
Skaudvilės raj., iš J. Ignatavičiaus, 
86 m. Užr. A. Bauža. LTR 
3279(67). Sp. LT IV 619.

265. Arkliakaktė. KLPK 170.— 
Užrašyta Medininkų k., Platelių 
vis., Kretingos aps., iš S. Račkaus
ko. Užr. M. Stonys 1935 m. LTR 
990(19). Sp. BIP 40—41; LT IV 
621—622.

266. Raganinė. KLPK 170.— 
Užrašyta Mykalynės k., Pabiržės 
vis., Biržų aps., iš Dunkevičiaus, 
65 m. Užr. P. Dunkevičius 1916 
m. LTR 291(270). Sp. BIP 37; 
LT IV 620—621.

267. Valtiinų kalnas. KLPK 170.— 
Užrašyta 1909 m. LMD I 218(12); 
Sp. BIP 35; LT IV 621.

268. Dieveniškės. KLPK 171.— 
Užrašyta Poškonių k., Poškonių 
apyl., Eišiškių raj., iš M. Vasi
liausko, 75 m. Užr. N. Vėlius ir 
N. Kazėnaitė 1965 m. LTR 
3796(41). Sp. D 364.

269. Laumės kalnas. KLPK 171.—

Užrašyta Riešketų k., Laukuvos 
apyl., Rietavo raj., iš P. Ričkaus, 
69 m. Užr. N. Vėlius 1959 m. 
LTR 3171(340).

270. Prisicktinis akmuo. KLPK 172.— 
Užrašyta Serapiniškės k., Salako 
vis., Zarasų aps., iš S. Juodkos, 
75 m. Užr. A. Juodka 1933 m. 
LTR 401(22). Sp. LT IV 623.

271. Dievo pagalba. KLPK 172.— 
Užrašyta Užraguvio k., Šimkai
čių vis., Raseinių aps. Užr. A. 
Meižytė 1937 m. LTR 2368(596).

272. Šventvandenio upeliukas.
KLPK 172.— Užrašyta Pavarėnio 
k., Varėnos vis., Alytaus aps., iš 
O. Saulėnienės. Užr. B. Saulėnas 
1936 m. LTR 869(1387).

273. Šventupis ir Aukų kalnas. 

KLPK 174.— Užrašyta Padievyčio 
k., Laukuvos vis., Tauragės aps., 
iš T. Tallat-Kelpšos, 45 m. Užr. 
J. Tallat-Kelpša 1939 m. LTR 
2273(20).

274. Ąžuolija. KLPK 174.— 
Užrašyta Kalnyčių k., Kvėdarnos 
vis., Tauragės aps., iš A. Pociaus, 
60 m. Užr. A. Pocius 1939 m. 
LTR 2273(66).

275. Šventkalnis. KLPK 174.— 
Užrašyta Alkupiu k., Kvėdarnos 
vis., Tauragės aps., iš J. Pū- 
džemio, 75 m. Užr. E. Meižytė 
1939 m. LTR 2273(85).

276. Šventoji. KLPK 175.— Užra- 
šyta iš K. Kurklinskaitės. Užr. J. 
Česnakavičius. LTR 1831(492).

277. Varduva. KLPK 175.— 
Užrašyta Renavos k., Sedos raj., 
iš S. Kulvinsko, 49 m. Užr. D. 
Kulvinskaitė 1958 m. LTR 
3073(42).
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rinko J. Basanavičius.— Shenan- 

doah. T. 1.— 1898, T. 2.— 1902 
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lių bei velnių / Surinko J. Basa
navičius.— Chicago, 1903

D — Dieveniškės.— Vilnius, 1968 
Db — Dubingiai.— Vilnius, 1971 
Dbč — Dubičiai.— Vilnius, 1989.



188

PADAVIMŲ PATEIKĖJŲ RODYKLĖ

GKr — Gimtasai kraštas. Šiauliai, 
1934.— Nr. 1-4

GR — Gaidės ir Rimšės apylinkės.— 
Vilnius, 1969

gub. — gubernija
JR — Jucevičius L. Raštai. —

Vilnius, 1959
K — Kernavė.— Vilnius, 1972 
k. — kaimas
KLPK — Kerbelytė B. Lietuvių 

liaudies padavimų katalogas.— 
Vilnius, 1973

Kr — Kraštotyra.— Vilnius, 1967, 
1969

LMD — Lietuvių mokslo draugijos 
tautosakos rankraščiai Lietuvių li
teratūros ir tautosakos institute

LT — Lietuvių tautosaka. T.4 / 
Vyr. red. K. Korsakas. Tomo red. 
L. Sauka. Medžiagą parengė L. 
Sauka, A. Seselskytė, N. Vėlius, 
K. Viščinis.— Vilnius, 1967

LTR — Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto Lietuvių tautosa
kos rankraštynas

LŽV — Lietuvių kalbos instituto 
Vardyno rankraštynas

pav. — pavietas 
prp. — parapija 
raj. — rajonas 
SchLB — Schleicher A. Litauisches

Lesebuch und Glossar.— Prag. 
1857

Sp. — spausdinta
SŠLSA — Šiaurės Lietuvos pasa

kos / Surinko Matas Slančiaus- 
kas. Parengė Norbertas Vėlius ir 
Ada Seselskytė. Redagavo Kostas 
Aleksynas.— Vilnius, 1974 

užr. — užrašė
VLD — Laumių dovanos: Lietuvių 
mitologinės sakmės / Parengė 
Norbertas Vėlius.— Vilnius, 1979 

vis.— valsčius

PADAVIMŲ PATEIKĖJŲ RODYKLĖ

Adomavičienė A. 218
Adomėnienė J. 123
Alšauskas M. 58
Andrukonis V. 40, 215
Augustauskas B. 106
Aukškalnienė 111
Avižičius J. 158

Bačinskienė O. 105
Bačinskienė Z. 116
Bakutis A. 44
Balevičius A. 185
Baliulienė M. 229
Baniulis J. 221
Baranauskas V. 144
Barauskas J. 141, 204
Biveinis K. 259
Brazauskaitė-Janulevičienė 61
Budrys L. 121
Būga J. 3, 220
Burba J. 65
Būrienė E. 87
Burkauskas 147

Čelkauskaitė A. 209
Česnulytė J. 197
Čipkurienė C. 202

Čiuta J. 252
Čivylis A. 211
Čyžas J. 59

Dabulskytė E. 131
Dagilis J. 35
Daičas 128
Drūsis V. 201
Dubaka L. 162
Dunkevičius 266

Eidukonis P. 55

Genys P. 124
Girčienė E. 165
Graštaitis J. 14
Graubergas M. 192
Gražinis J. 52
Gražulevičienė K. 82
Grybienė E. 155
Grimienė O. 97
Gruodienė L. 248

Hiksas P. 245

Ignatavičius J. 237, 264
Ilgevičius K. 19



189

PADAVIMŲ PATEIKĖJŲ RODYKLĖ

Indriūnas J. 102

lakūnas A. 250
Janionienė M. 1, 77, 222
Jankelaitienė J. 101
Jasinskas E. 156
Jasinskienė E. 226
Jovaišytė L. 41
Juodka S. 235, 270

Kalytis P. 249
Kamaratas P. 169
Kamarauskas J. 34
Kanapeckas B. 198
Kanevičius J. 100
Kavoliauskiūtė E. 217
Kažemėkaitis P. 107
Kiaulys A. 93
Kleinauskienė 254
Kleinauskis J. 10
Križenauskienė K. 225
Kudabienė U. 188
Kuklys T. 54, 149, 238, 241
Kulvinskas S. 277
Kurklinskaitė K. 276

Launišonis L. 139
Linkevičiūtė-Saulėnienė J. 83

Macevičius P. 244
Mackevičius A. 99
Maišelienė T. 173
Makselė J. 53, 104
Mališauskas J. 143
Mickus J. 89
Mikalonienė A. 90
Mikelionis M. 20
Miknys S. 180
Miškinienė O. 60
Mockienė G. 108
Montvilienė M. 194
Murvikova A. 236

Nastaravičienė R. 227
Noreikaitė L. 12
Nuobara S. 57

Orvydienė S. 17

Packevičaitė 223
Paipulas D. 163
Pajaujis M. 153
Pakarklytė M. 193
Patkauskienė J. 243, 263

Pečiulka J. 23
Petreikis V. 134
Petrikas J. 13
Petronytė O. 113
Pileckas V. 8, 28, 200, 219
Pirantas J. 146
Pocius A. 274
Polujanskas V. 64
Požerinis V. 167
Pralgauskienė M. 18
Pūdžemis J. 275
Punkerytė A. 247

Kačinskas J. 50
Račkauskas S. 265
Rakaitienė S. 92
Rašinskienė K. 239
Rauličkienė 196
Raulinavičienė O. 85
Reizgienė M. 7
Repšys I. 11
Riekus P. 73, 80, 133, 251, 253, 
261, 269
Rimšelis P. 135
Rupšys M. 136
Rutkus P. 42

Samaliukas A. 29
Sasnauskas B. 6
Saulėnas J. 70, 119
Saulėnienė O. 272
Seniūta L 145
Siaurokas J. 74
Sidaravičius G. 63
Simanavičius J. 256
Simanavičiūtė D. 214
Skripskas D. 150
Slančiauskas P. 190
Smaliukas A. 37, 88
Stonys 5
Stonys J. 262
Stračinskas J. 230
Straukas J. 130
Stropus J. 132
Stuckaitė M. 210
Sujetienė M. 103
Svolkinienė 207

Šakamis M. 120
Šalkauskas F. 9, 49, 138, 140, 148
Šidlauskaitė J. 189
Šlyma D. 186
Šmitas P. 166



190

PADAVIMŲ UŽRAŠYTO)U RODYKLĖ

Tallat-Kelpša T. 273
Tračiukienė O. 142
Tverega V. 43
Tviragienė M. 199

Uldikienė D. 175
Uldikis L 66
Urbonas 233
Urbonienė T. 178

Valaitytė O. 246

Vasiliauskas M. 268
Vilimienė M. 22

Zašauskaitė-Jakubickienė V. 126
Zinis R. 46
Zubrys J. 231

Žilinskytė S. 187
Žydelis J. 95
Žubas K. 47
Žukauskienė 4

PADAVIMŲ UŽRAŠYTOJŲ RODYKLĖ

Adomavičiūtė S. 218
Aidulis J. 230
Aleksynas K. 61
Ališauskas A. 221
Alksnis S. 48
Andrulionis A. 196
Augaitis-Butkus V. 30
Augus V. 179

Balčikonis J. 163
Balčiūnaitė B. 169
Bardzilauskas V. 145
Bartuška V. 176
Batys Z. 128
Bauža A. 237, 264
Baužys J. 135
Bielinis A. 55, 76
Biziulevičius S. 52, 89, 105, 106, 

116, 117, 256
Bloznelytė D. 99
Boruta S. 153
Božytė E. 78
Brazdeikis A. 10, 121
Bučnys M. 21
Būga J. 3, 167, 220
Buliauskas P. 57

Čaplinskas A. 161
Česnakavičius J. 276
Čiuta J. 252
Čižinauskas J. 174

Dabulevičienė P. 61
Dagilytė S. 35
Dyburys A. 108
Dovydaitis J. 8, 19, 23, 28, 54, 

115, 138, 149, 188, 199, 200, 
214, 219, 238, 241

Dunkevičius P. 266

Galovnia P. 228

Gapšys L. 46
Gečaitė J. 170
Gedžiūnaitė S. 93
Girčytė E. 151
Glemžaitė-Dulaitienė E. 6, 34, 66,

113, 175
Golubas 192
Gricius A. 159
Grigas K. 83
Grinaveckienė E. 7, 158
Grincius A. 71
Grybas A. 59
Griška A. 101
Gruodienė U. 152
Gudelaitis H. 232

Hiksaitė L 245

Jackūnas S. 215
Jakštonis 147
Janionis K. 1, 77, 222
Jazbutis T. 97
Jokimaitienė P. 13, 262
Jonauskaitė E. 186
Juodka A. 235, 270
Jurgaitytė E. 131
Jurkevičiūtė A. 109
Juška A. 100
Juška B. 195
Juškaitė M. 99

Kairytė O. 22
Kalytis J. 184
Kamarauskas J. 75
Karaliūtė E. 27, 227
Kardelytė J. 63
Karpauskaitė R. 100
Kašėta B. 157
Kavoliūnas L 40
Kazėnaitė N. 268



191

PADAVIMŲ UŽRASYTOJŲ RODYKLĖ

Kelpšaitė L. 36
Kerbelytė B. 29, 37, 82, 88, 90, 

92, 103, 120, 134, 185, 187, 189 
Kreivėnas J. 194 
Krivickaitė O. 260 
Kudarauskienė B. 132 
Kulbokas V. 141, 144, 166, 193, 

204
Kulvinskaitė D. 277

Labanauskas K. 13
Lapinskaitė V. 258 
Laurinavičius J. 236, 250 
Liutkevičius O. 142 
Lukoševičius K. 129

Macevičiūtė 244 
Malašinskaitė N. 56 
Mažiulis A. 257 
Mažulienė E. 97 
Meižytė A. 271 
Meižytė E. 275 
Mikelionis A. 20 
Mikulėnas V. 202 
Milukas A. 231 
Mugasaitė A. 160, 206, 213

Navarauskaitė E. 209

Ožalas J. 69

Pakarius 110 
Palevičiūtė 248 
Palšaitytė A. 254 
Palukaitis J. 182 
Patkauskaitė J. 243, 263 
Pikšemis J. 242 
Pipiraitė G. 51 
Plukauskas P. 67 
Pocius A. 274 
Polųjanskas V. 64 
Poškaitė A. 111 
Prialgauskis B. 180 
Puodžiūnaitė A. 197

Kačinskas B. 50
Račinskis 207
Remeika P. 79, 157, 168, 205, 

225
Repšytė E. 11
Rūkštelytė E. 143, 259
Rupšys A. 136

Sakalauskas S. 43
Saliklytė J. 85
Sapožnikovaitė N. 247

Sauka L. 44, 83, 87, 185, 198, 
246
Saulėnas B. 70, 119, 272
Semionovas Ch. 60
Skalandžiūnaitė J. 240
Skripskas A. 150
Skrodenis S. 239
Slančiauskas M. 12, 42, 146, 178, 

190
Smailys A. 68
Smilingytė 81
Spudaitė J. 41
Spurgaitė A. 107
Steikūnas J. 198, 211
Stonys M. 5, 265
Stonkutė B. 165
Straukaitė B. 130
Subačiūtė T. 38

Šemaitė D. 226
Šiaučiūnas J. 127, 255
Šimkus M. 173
Škiudas A. 96
Šneideris R. 217
Šuravinaitė E. 15

Tallat-Kelpša J. 273
Tomkytė 91
Trinka K. 4
Trinka V. 233

Uoselis P. 86
Urbeiis J. 164
Urbonaitė O. 114
Urbonas A. 74, 123, 124

Vadopalas P. 139
Vaina P. 65
Vaitkevičius S. 155
Vėlius N. 9, 17, 18, 49, 53, 73, 

80, 104, 126, 133, 140, 148, 156, 
162, 210, 251, 253, 261, 268, 
269

Vėliuvienė R. 162
Vilmantienė O. 14
Virikas P. 191
Viščinis K. 82, 187, 262
Vizgirdaitė M. 212

Zaleskis B. 102, 154, 201, 229, 
234

Žaromskis V. 47
Žemaitienė K. 249
Žydelis J. 95
Žukas 118



192

Ež-04 Ežeras ant milžino delno: Liet, liaud. padavimai / Atrinko, 
parengė [ir įž. str. "Kraštovaizdy įrėžta tautos atmintis", p. 
10—29, parašė] N. Vėlius.— V. : Mintis, 1995.— 192 p.: 
iliustr.
Padavimų pateikėjų ir užrašytojų г-klės: p. 188—191

ISBN 5-415-00694-7

Iš spausdintų ir rankraštinių šaltinių atrinkti geriausi lietuvių liaudies padavimai. Leidinys skiriamas tiems, 
kurie domisi liaudies kūryba, istorija ir mitologija.

UDK 398:882-3

S

EŽERAS ANT MILŽINO DELNO

Lietuvių liaudies padavimai

Redakcijos vedėjas Vytautas Visockas 

Meninis redaktorius Romas Dubonis 

Teduiinė redaktorė Danutė Navickienė 

Korektorės: Marijona Rėzienė, 
Aleksandra Gobienė, Irena Čupalienė

SL 225. 1995 10 02. 12,85 leidyb. apsk. 1. Tir. 5000. Užsakymas 1016. “Minties" leidykla, Z. Sierakausko 15, 

2600 Vilnius. SpausdiiK) “Spindulio” spaustuvė, Gedimino 10, 3000 Kaunas.

Kaina sutartinė










