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PADAVIMŲ TIESA IR POEZIJA

aip atsirado ežerai? Kodėl jie taip 
vadinami? Kodėl lygumose stūkso 
tarsi kieno supiltos kalvos? Nuo senų 
senovės norėta įminti šias mįsles. 
Žmogaus domėjimasis įvairių reiški
nių kilme buvo svarbiausioji padavi
mų atsiradimo ir jų gyvybingumo 
priežastis.

Kai tik žmonės ėmė sėsliai gyventi, jie, nuolat maty
dami tuos pačius ežerus ir akmenis, išvydo, kad seklu
mos panašios į kažkieno nebaigtus statyti tiltus, o akme
nys primena žmonių figūras. Mūsų protėviai pylė pilka
pius, pritaikė savo poreikiams kalvas, paversdami jas 
piliakalniais, todėl jie manė, kad gamtos sukurti kalnai, 
akmenų slenksčiai upėse ir pan. taip pat kažkokių ga
lingų, į žmogų panašių būtybių darbas. Taip buvo su
kurti ir iki mūsų dienų išliko padavimai apie milžinus, 
kurie netyčia, iškratydami iš klumpių smėlį, supylę kal
nus, priverkę ežerus ar upelius, ir panašaus pobūdžio 
pasakojimai apie stipruolius velnius, atnešusius akme
nis. Ežerai buvo laikomi gyvomis būtybėmis, sugeban
čiomis persikelti iš vienos vietos į kitą. Padavimuose 
apie keliaujančius ežerus atsispindi tikėjimas, kad tikri
niai vardai turi nuostabią maginę galią. Taip žmonės 
manė tada, kai mažai težinojo apie gamtą ir jos dėsnius. 
Vėliau žmonių pažiūros pasikeitė, bet padavimai, pasa
ko jantieji apie nepaprastus įvykius, pasiliko.
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Senovės lietuviai, statydami piliakalnius, labai pri
mityviomis priemonėmis nulygindavo kalnų šlaitus, iš
kasdavo gynybinius griovius, supildavo pylimus. Prisi
minimai apie panašius darbus greičiausiai bus davę pra
džią padavimams, kurie pasakoja, jog piliakalniai yra 
supilti kepurėmis. Padavimuose dažniausiai sakoma, kad 
piliakalnius supylę švedai. Iš tikrųjų šie praeities pa
minklai yra atsiradę daug anksčiau, negu švedai buvo 
užplūdę Lietuvą. Vardai ir kitos istorinės detalės padavi
muose pakeičiamos naujomis, bet kūrinių siužetai kinta 
žymiai lėčiau.

Liaudies padavimuose sakoma, kad daugelyje pilia
kalnių esą nugrimzdę miestai, dvarai, bažnyčios. Gali 
atrodyti, kad taip pasakojama todėl, jog iš tikrųjų iš
nyko ant piliakalnių buvusios pilys, įtvirtinimai, religi
nės paskirties pastatai. Tačiau nugrimzdę miestai esą ne 
tik piliakalniuose, bet ir ežeruose, balose ir kitur. Pa
davimai apie nugrimzdusius miestus yra labai seni. Nu- 
grimzdusiųjų gyvenimas po žeme primena senovės lie
tuvių pomirtinio gyvenimo įsivaizdavimą: kito pasaulio 
gyventojams rūpi žemiški dalykai, jie dirba žemiškus 
darbus.

Aiškindami kalnų, ežerų, akmenų ir piliakalnių kil
mę, padavimai apgaubia šias vietas pagarba, atskleidžia 
jų grožį. Padavimai, pasakodami apie nubaustus lobių 
ieškotojus, piliakalnių kasėjus, nemaža prisidėjo iš
saugant šiuos istorinius paminklus nuo sunaikinimo. Il
gus amžius liaudis tikėjo, kad tai, kas pasakojama pa
davimuose, yra teisybė. Dar ir dabar senesnieji žmonės 
tuo tiki. Todėl drauge su padavimais iš kartos į kartą 
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buvo perduodama pagarba kalneliams ir gyvais laiko
miems ežerams. Mums, žinantiems, jog piliakalniai ne 
kepurėmis supilti, kad juose vidurdienį neišgirsi varpais 
skambinant, neiškelsi nugrimzdusio miesto, padavimai 
atskleidžia nuostabų fantazijos pasaulį, žavi įvykių ne
paprastumu ir tokiu tikrovišku jų vaizdavimu.

Liaudies padavimai visada pasakoja apie konkrečią 
vietovę, visada kūrinio turinys siejamas su vietovės sa
vybėmis ir jos vardu. Tačiau labai panašūs kūriniai pa
plitę visoje Lietuvoje ir net visoje Europoje. Antra ver
tus, to paties piliakalnio ar ežero kilmė įvairiuose pa
davimuose aiškinama nevienodai. Todėl knygelėje, sie
kiant parodyti šią padavimų savybę, kartu skelbiami 
skirtingi kūriniai apie kokią nors vietovę.

Lietuvių liaudies padavimuose labai nedaug istorinių 
žinių. Jie mažai tepasako ja apie reikšmingus įvykius, 
palietusius visą tautą, nevaizduoįa žymių asmenybių. 
Kas kita — metraščiuose užrašytieji padavimai. Metraš
čių autoriams labiausiai rūpėjo karų aprašymai, kuni
gaikščių išaukštinimas. Jie ne tik aprašinėjo įvykius, 
kurių liudininkais patys buvo, bet sėmėsi žinių iš senes
nių metraščių ir net liaudies padavimų. Taip metraš
čiuose, šalia istorinių žinių, atsirado nemaža fantastinių 
kūrinėlių. Jų tarpe yra ir tokių, kurie galėjo gyvuoti 
labai plačiai, o kiti buvo žinomi tiktai aukštesniems luo
mams. Kaimyninių tautų metraštininkai — krikščionių 
vienuoliai — domėjosi, bet kartu ir piktinosi pagoniškais 
senovės lietuvių papročiais, apeigomis. Savaip įvertinę, 
jie surašė į metraščius lietuvių tarpe nugirstus kūrinius 
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apie apeigų kilmę, apie lietuvių dievus. Metraščiuose 
randami įdomūs kitataučių liudininkų pasakojimai apie 
lietuvių tikybą. Metraščių ir kronikų autoriai, rašiusieji 
apie Lietuvą, dažniausiai nemokėjo lietuviškai, todėl 
lietuvių dievų vardai ir kiti asmenvardžiai rašomi ne
vienodai ir netiksliai.

Graikiškosios Joano Malalos kronikos (VI a.) rusiš
koje redakcijoje apie 1261 metus buvo įterptas kūrinys 
„Apie pagonišką pagundą". Kūrinio esmė — aiškinimas, 
kodėl lietuviai ir kitos pagoniškos tautos garbina kaž
kokią mitinę būtybę — Sovijų ir kodėl degina savo mi
rusiuosius. Pabaigoje įterptas epizodas iš kūrinio apie 
saulės kilmę. Savo siekimu paaiškinti reiškinių kilmę 
metraščio pasakojimas artimas liaudies padavimams ir 
etiologinėms sakmėms. Turiniu ir forma jis taip pat pa
našus į tautosakinį kūrinį. Liaudiška jame simbolių kal
ba: miegas — mirtis, poilsis — mirusiojo palaidojimas, 
tos pačios situacijos kartojimas tris kartus. Pasakojimas 
apie Teliavelį, nukalusį saulę, primena karelų-suomių 
epo herojaus Ilmarineno žygį.

Daugiausia fantastinio pobūdžio intarpų, liečiančių 
Lietuvą, yra Lietuvos metraštyje, kuris parašytas 
XVI—XVII a. rusų kalbos vakarine tarme. Šio metraš
čio autoriai siekė išaukštinti lietuvių tautą, o ypač ku
nigaikščio Gedimino giminę. Todėl buvo sukurta ro
mantinė legenda, vaizduojanti Lietuvos kunigaikščius 
atkeliavusių iš Romos didikų ainiais. Tais laikais ma
nyta, kad romėniška kilmė ypač garbinga. Metraščio 
kūriniai apie Palemoną, jo sūnus ir bendražygius vargu 

6



ar paimti iš liaudies, bet jų autoriai neabejotinai sekė 
liaudyje gyvuojančių padavimų stiliumi.

Keletas metraščio padavimų apie istorinius asmenis 
pasižymi ne tik vaizduojamų įvykių nepaprastumu, bet 
ir dėstymo literatūriškumu. Poetiškas metraščio kūrinys 
apie Senųjų Trakų ir Vilniaus įkūrimą panašus į liaudies 
padavimus,- jo turinys remiasi sakytiniams padavimams 
būdingais tikrinių vardų reikšmės aiškinimais, miesto 
įkūrimą nulemia pranašingas sapnas.

Metraščių ir kronikų kūriniai, o taip pat liaudyje 
gyvuojantys padavimai įkvėpė ne vieną vėlesnių laikų 
rašytoją. Šių kūrinių pagrindu buvo parašyta nemaža H- 
teratūrinių legendų apie lietuvių tautos istorijos faktus, 
apie kai kurias istorines ir šiaip reikšmingas vietoves. 
Literatūrinėse legendose tarsi persipina įvairios kilmės 
istorinės žinios su liaudies padavimų išmone. Šių šalti
nių vaidmuo rašytojų kūriniuose nevienodas. Vieni au
toriai, sekdami metraščiais ir kitais istoriniais šaltiniais, 
rašė apie lietuvių karus su priešais, apie tikrai kadaise 
gyvenusius kunigaikščius ir išgalvotas herojiškas asme
nybes bei dievus. Kiti, remdamiesi liaudies padavimais, 
įterpė į juos pačių sugalvotas romantines situacijas, de
talizavo ir suistorino įvykius. Kai kurios šių autorinių 
legendų plačiai paplito, jas imta pasakoti žodžiu, net ne
išskiriant iš tikrų liaudies padavimų. Legendos apie Jū
ratę ir Kastytį, apie Vilniaus pilies statybą ir kt. taip 
plačiai paplitusios, taip skirtingai interpretuojamos, Kad 
beveik nežinomi jų pirmieji autoriai.

Skirtingi savo kilme kūriniai leidinėlyje sugrupuoti 
į tris skyrius. Pirmąjį sudaro tekstai, paimti iš metraščių 
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ir kronikų. Verčiant juos į lietuvių kalbą, stengtasi ne
nutolti nuo senove alsuojančio istoriografinių kūrinių 
stiliaus. Antrajame skyriuje skelbiami liaudies padavi
mų pavyzdžiai, paimti iš įvairių spausdintų ir rankrašti
nių šaltinių. Patys stambiausi jų — Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Lietuvių tautosa
kos rankraštynas ir šio instituto leidinio „Lietuvių tau
tosaka“ IV tomas. Liaudies padavimų kalba redaguota: 
tarminės formos pakeistos literatūrinės kalbos for
momis, šiek tiek keista leksika. Trečiasis leidinio sky
rius sudarytas iš įvairių XIX—XX a. autorių literatūri
nių legendų. Buvo atrinkti tokie autoriniai kūriniai, ku
rie turiniu ir stiliumi artimesni dviejų pirmųjų knyge
lės skyrių medžiagai.
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TAIP METRAS 
ČIAI BYLOJA 
APIE PAGONIŠKĄ PAGUNDĄ

ra pagoniška pagunda ir mūsų Lie
tuvoje. Šitie pikti darbai būdavo iki 
Vytauto, nes Vytauto pačią Arioga
loje po mirties sudegino. O paskui 
ėmė liautis deginę.

Buvo žmogus Sovijus. Jis sume
džiojo nepaprastą šerną, išplovė iš jo 
devynias blužnis ir atidavė savo vai

kams, kad iškeptų. Anie jas suvalgė. Sovijus supyko ant 
vaikų. Jis norėjo nueiti į pragarą, per aštuonerius var
tus neįėjo, o per devintuosius įvykdė savo norą, vienam 
sūnų parodžius kelią. Broliai piktinosi juo, bet šis pasi
teisino:

— Nuėjęs susirasiu tėvą ir nuvesiu į pragarą.
Tėvas pavalgė vakarienę su juo, pataisė jam guolį ir 

užkasė jį į žemę. Rytą, jam atsikėlus, klausė:
— Ar geras buvo poilsis?
Anas gi sušuko:
— Och, kirmėlės ir šliužai mane ėdė!
Kitą dieną pataisė jam vakarienę ir paguldė jį į me

dinę skrynią, ir užmigdė. Rytą to paties klausė, ir jis 
atsakė, jog kandžiojo pulkai uodų ir bičių:
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— Aiman, kaip prastai miegojau!
Kitą dieną sukrovė didelį laužą ir įmetė jį į ugnį. Rytą 

gi jį klausė:
— Ar gerai miegojai?
Anas atsakė:
— Kaip kūdikis lopšyje saldžiai miegojau!
O didžioji velnio pagunda, kuri prigijo lietuvių gimi

nėje, jotvingių, prūsų, suomių, lyvių ir kitose gentyse, 
Sovica vadinamose! Jie mano, kad Sovijus palydi jų vė
les į pragarą, ir dabar savo mirusiųjų kūnus degina ant 
laužų.

Prigijus šiai So vi j aus pagundai, ėmė aukoti biauriems 
dievams — Andievui, Perkūnui, kitaip tariant, griaus
mui, Ževorūnai, arba kalei, ir Teliaveliui kalviui, kuris 
nukalė saulę, šviečiančią žemei, ir įsviedė ją į dangaus 
skliautą.

MINDAUGO KRIKŠTAS

indaugas nusiuntė pas popiežių pa
siuntinius ir apsikrikštijo. Bet jo 
krikštas buvo veidmainingas. Slapta 
jis aukojo savo dievams — pirmajam 
Nenadievui ir Teliaveliui, ir Deverik- 
sui, zuikių dievui, ir Mendeinui. Kuo
met jis išjodavo ir bėgdavo per lauką 
zuikis, nekeldavo kojos į giraites ir 

nedrįsdavo net vytelės išsilaužti. Ir savo dievams auko
jo, ir mirusiųjų kūnus degino, ir pagonybės laikėsi.
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KUNIGAIKŠTIS PALEMONAS

ienas Romos kunigaikštis, vardu Pa
lemonas, imperatoriaus Nerono gimi
naitis, iškeliavo su pačia ir su vaikais, 
ir su pavaldiniais, ir su savo turtais. 
Su tuo kunigaikščiu buvo penki šim
tai šlėktų, taip pat su pačiomis ir su 
vaikais, ir su didele jėga. Jie pasiėmė 
vieną astronomą, kuris nusimanė apie 

žvaigždes, ir išplaukė laivais jūra į vakarus, norėdami 
susirasti žemėje saugią vietą, kur galėtų apsistoti ir ra
miai gyventi. O su ta šlėkta buvo ketvertas iš kilmingų 
giminių: Dausprungas iš Kitaurų, iš Kolumnų — Prešpo- 
ras, iš Ursinų — Julijonas, o iš Rožių — Ektoras. Taigi 
tie žmonės ilgai jūra keliavo ir atplaukė į Viduržemio 
jūrą, ir plaukė iki Sumos upės. Ir ta Sumos upe — į jūrą- 
okeaną, o jūra-okeanu priplaukė upės žiotis, kur Nemu
nas įteka į jūrą-okeaną. Paskui plaukė Nemuno upe 
aukštyn — į Mažąją jūrą, kuri vadinama Nemuno jūra. 
O ta jūra todėl Nemuno jūra vadinama, kad į tą jūrą 
Nemunas įteka su savo dvylika vagų. Ir kiekviena turi 
vardą. Viena tų vagų vadinasi Gilija. Jie plaukė ta vaga 
į aukštupį ir priplaukė patį Nemuną, kur jis visas viena 
vaga teka. Nemunu priplaukė Dubysos upę. Plaukė ta 
Dubysa ir rado prie jos aukštus kalnus, didžiules lygumas 
ir puikius ąžuolynus, pilnus įvairių gyvūnų ir žvėrių Vi
sokiausių: taurų, stumbrų, briedžių, elnių, stirnų, lūšių, 
kiaunių, lapių, voverių, šermuonėlių ir kitokių žvėrelių. 
Upėse nematyta daugybė visokiausių žuvų. Ten buvo ne 
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tik žuvys, kurios tose upėse veisiasi. Daugybė visokiau
sių puikių žuvų atplaukia iš jūros, nes netoliese yra Ne
muno žiotys, kur Nemunas į jūrą įteka.

Prie tų upių — prie Dubysos, Nemuno ir prie Jūros — 
jie apsigyveno. Vieta prie tų upių jiems labai patiko, 
ir pavadino tą žemę Žemaitija.

APIE KUNIGAIKŠTĮ PALEMONĄ
IR TRIS JO SŪNUS

unigaikštis Palemonas turėjo tris sū
nus. Vyriausiasis — Borkas, antra
sis — Kūnas, o trečiasis — Spera. Vy
riausiasis sūnus, Borkas, įkūrė mies
tą prie Jūros upės. Ir, pridėję to 
kunigaikščio vardą prie Jūros upės 
vardo,— Jūra ir Borkas — tą pilį pa
vadino Jurbarku.

Vidurinysis sūnus, Kūnas, atėjo prie Nevėžio upės 
žiočių, kur ji įteka į Nemuną. Čia įkūrė miestą ir pava
dino jį savo vardu — Kūno miestas.

O trečias sūnus, Spera, nukeliavo toliau giriomis į 
rytus ir, perėjęs Nevėžio upę ir Šventosios upę, ir trečią
ją, Širvintos upę, rado ežerą, kurį puošė lankos ir viso
kiausi medžiai. Ten jam patiko, ir jis apsigyveno prie 
to ežero. Ir tą ežerą pavadino savo vardu — Spera. Jis 
valdė daug metų ir buvo labai geras savo pavaldiniams. 
O paskui mirė, nepalikęs vaikų. Pavaldiniai, jį mylėdami, 
pagal romėnišką paprotį pastatė stabą ir jo atminimui 
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pavadino Spera. Paskui žmonės, kurie ten gyveno, pra
dėjo jam aukoti ir laikyti jį dievu. Paskui, kai stabas su
puvo, jie tą ežerą ir tą vietą garbino ir dievu laikė.

APIE LIETUVOS VARDĄ

en, kur valdė Kernius, žmonės, kurie 
tuo metu gyveno kitoj pusėj Vilijos, 
grojo su ąžuoliniais ragais. Kernius 
tą krantą savo lotyniška kalba vadino 
litus, o ragus, kuriuos pūtė — tūba. 

Tuos žmones, sudėjęs krantą ir ragą, 
savo kalba lotyniškai pavadino litus- 

ba. Paprasti žmonės nemokėjo loty
niškai ir ėmė vadinti Lietuva.

PAJAUTOS IR KUKOVAICIO STABAI

irė didžiojo lietuvių ir žemaičių ku
nigaikščio Kukovaičio motina Pajau
ta. Didysis kunigaikštis Kukovaitis, 
mylėdamas savo motiną, pastatė jos 
atminimui stabą. Tą stabą, pavadinęs 
savo motinos Pajautos vardu, jis pa
statė prie Žaslių ežero. Šį atvaizdą 
žmonės garbino ir dievu laikė. Pas

kui tas stabas supuvo, o toje vietoje užaugo liepos. Tas 
liepas Pajauta vadino, garbino ir dievu laikė.
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O paskui didysis lietuvių ir žemaičių kunigaikštis Ku- 
kovaitis mirė. Jis paliko sūnų Utenį. Sūnus, mylėdamas 
savo tėvą, didįjį kunigaikštį Kukovaitį, pastatė savo tė
vo atminimui stabą ant vieno kalno prie Šventosios 
upės, netoli Deltuvos. Tą stabą garbino ir dievu laikė. 
Paskui stabas supuvo, išaugo giraitė, ir ją žmonės gar
bino ir vadino savo valdovo Kukovaičio vardu.

Šventaragio slėnis

idysis kunigaikštis Šventaragis išsi- 
rinko sau labai gražią vietą girioje 
prie Vilijos upės, kur Vilnios upė įte
ka į Viliją, ir prašė savo sūnų Skir
mantą, kad toje vietoje būtų įkurta 
deginimo vieta, kur jį numirusį sude
gintų. Ir įsakė sūnui, kad po jo mir
ties toje vietoje, kur jį sudegins, vi

sus lietuvių kunigaikščius ir bajorus degintų ir kad jau 
niekur kitur mirusiųjų kūnų nedegintų, tiktai ten. (Prieš 
tai mirusiųjų kūnus sudegindavo ten, kur kas mirdavo.) 
Pasakęs tuos žodžius savo sūnui Skirmantui, didysis ku
nigaikštis Šventaragis mirė.

Didysis kunigaikštis Skirmantas, vykdydamas savo 
tėvo įsakymą, toje vietoje, kur Vilnia įteka į Viliją, įkū
rė deginimo vietą. Ten sudegino savo tėvo kūną, arklį, 
kuriuo jis jodinėdavo, ir jo drabužius, kuriais dėvėjo, ir 
sakalą, ir jo kurtą sudegino. Nuo to laiko didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių kūnus toje vietoje degindavo, ir to
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dėl ta vieta vadinasi Šventaragiu — to didžiojo kuni
gaikščio vardu.

Kai degindavo kokio lietuvių kunigaikščio ar bajoro 
kūną, tuomet prie jo dėdavo lūšių ir meškų nagus, nes 
tikėjo, kad būsianti teismo diena. Manė, kad ateisiąs 
dievas ir sėdėsiąs ant aukšto kalno, ir teisiąs gyvus ir 
mirusius. Ant to kalno būsią sunku užkopti be tų lūšių 
arba meškų nagų. Todėl tuos nagus ir dėdavo šalia kūnų.

KAIP KUNIGAIKŠTIS GEDIMINAS

ĮKŪRĖ TRAKUS IR VILNIŲ

ieną kartą didysis kunigaikštis Gedi
minas išjojo iš savo sostinės, iš Ker
navės, į medžioklę. Nujojęs penkias 
mylias, kitoj pusėj Vilijos upės rado 
girioje gražų kalną, ąžuolynų ir lygu
mų apsuptą. Ir labai jam patiko, ir jis 
ten apsigyveno, ir įkūrė miestą, kurį 
pavadino Trakais. Tenai dabar Senie

ji Trakai. Iš Kernavės perkėlė savo sostinę į Trakus.
Neilgai trukus didysis kunigaikštis Gediminas išjojo 

už keturių mylių nuo Trakų medžioti. Ir rado prie Vil
nios upės gražų kalną, ant kurio sutiko didžiulį žvėrį — 
taurą. Ir nukovė jį ant to kalno, kurį dabar Tauro kalnu 
vadina. Buvo labai vėlu į Trakus joti, ir sustojo Šventa
ragio slėnyje, kur pirmuosius lietuvių kunigaikščius de
gindavo, ir nakvojo tenai. Miegodamas jis sapnavo, kad 
ant kalno, kurį Kreivuoju vadindavo, o dabar vadina 
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Plikuoju, stovi didžiulis geležinis vilkas, o jame tarytum 
šimtas vilkų staugia. Kunigaikštis pabudo iš miego ir sa
ko savo žyniui, vardu Lizdeika (jis buvo surastas aro 
lizde, ir buvo tas Lizdeika kunigaikščio Gedimino vy
riausiuoju žyniu, pagonių kunigu):

— Sapnavau, girdi, stebuklingą sapną!
Ir apsakė jam viską, ką matė sapne. Tas Lizdeika sako:
— Šviesiausias kunigaikšti, geležinis vilkas reiškia, 

kad čia bus sostinės miestas. O kad jo viduje staugia — 
tai jo garbė sklis po visą pasaulį.

Didysis kunigaikštis Gediminas rytą nebeišjojo, o iš
siuntė ieškoti žmonių. Jis įkūrė vieną pilį, žemutinę, 
Šventaragyje, o kitą — ant Kreivojo kalno, kurį dabar 
Plikuoju kalnu vadina. Ir pavadino tą miestą Vilniumi. 
Pastatęs miestą, perkėlė savo sostinę iš Trakų į Vilnių.

NARIMANTO IR DAUMANTO
KIVIRČAS

idysis kunigaikštis Narimantas paėmė 
sau už pačią Fladro iš Lyvijos dukterį, 
o jo brolis Daumantas paėmė kitą to 
paties Fladro dukterį. Po kiek laiko 
sunegalavo kunigaikščio Daumanto 
uteniškio pati ir numirė.

Didysis kunigaikštis Narimantas, 
išgirdęs apie savo svainės mirtį, la

bai gedėjo. Pats būdamas ligotas, nusiuntė savo pačią 
pas brolį Daumantą, atjausdamas jo gėlą. Kuomet Na-

16







rimanto pati, gedėdama kartu su savo svainiu kunigaikš
čiu Daumantu, atvyko į Uteną, kunigaikštis Daumantas, 
pamatęs savo svainę, labai apsidžiaugė ir taip pasakė:

— Man reikėjo pačios ieškoti, o štai ją man dievas 
davė.

Ir paėmė ją sau už pačią.
Todėl tarp brolių — didžiojo kunigaikščio Nariman

to ir kunigaikščio Daumanto — prasidėjo dideli kivirčai 
ir vaidai.

KĘSTUČIO VEDYBOS

ęstutis, valdydamas Trakus ir Žemai
tiją, išgirdo apie Palangos merginą, 
vardu Birutė. Ta mergina pagal pago
nišką paprotį savo dievams davė ap
žadus netekėti. Ją pačią žmonės gar
bino kaip dievaitę. Atjojo ten pats 
didysis kunigaikštis Kęstutis, ir jam 
didžiai patiko mergina, nes ji buvo 

labai graži ir protinga. Jis prašė ją, kad būtų jo pati, bet 
ji nesutiko. Ji atsakė, kad davusi savo dievams apžadus 
netekėti iki mirties.

Kunigaikštis Kęstutis paėmė ją iš tos vietos per prie
vartą ir su didele garbe nulydėjo į savo sostinę Trakus. 
Pasikvietęs brolius, iškėlė dideles vestuves ir paėmė tą 
Birutę sau už pačią.

2. Kai milžinai gyveno 17



VAIDE UTIS

rusai per trumpą laiką labai išaugo. 
Jų daugybė, o žemės maža, todėl pra
dėjo vienas kitą skriausti. Kaip kam 
patikdavo ir kaip kas išmanė, taip už
imdavo žemę sau ir savo žirgui. Per 
tai tarp jų kilo visokiausi vaidai ir 
nesantaikos, kurios dažnai baigdavo
si žudynėmis.

Tuomet Vidvutas, arba Vaidevutis Litalanas, kuris 
pralenkė kitus savo gabumais ir protu, taip pasakė:

— Jeigu jūs, prūsai, nebūtumėte kvailesni už savo bi
tes, nebūtų jūsų tarpe tokių skriaudų ir nesantaikų. Nes 
matote, kad bitės turi karalių, kurio įsakymų klauso, ku
ris jų ginčus išsprendžia ir kiekvienai duoda tinkamą 
darbą. Jis neklusnias, dykinėjančias, nedirbančias ir ne
reikalingas baudžia, išvarydamas iš avilių. Jūs, kurie 
tai kasdien matote, jomis pasekite ir išsirinkite sau ka
ralių. Būkite klusnūs jo valiai. Tegul jis sprendžia jūsų 
ginčus, sustabdo žudynes, nubaudžia piktadarius, apgi
na nekaltuosius. Tegul jis pats valdo visus be išimties, 
tegul jo sprendimams ir galiai visi paklūsta.

Prūsai pakėlė didelį triukšmą ir jį pakvietė:
— Gal tu nori būti mūsų bojateras?
(Jų kalba tai reiškė bičių karalių.)
Taip Vaidevutis Litalanas iš lietuvių giminės (tą liu

dija ir pats jo vardas) nepaniekino jų prašymo ir, vi
siems sutinkant, tapo pirmuoju prūsų ir litalanų, arba 
lietuvių, karaliumi. Nuo to laiko jis viską tvarkė pagal 
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bičių būdą, kurios aviliuose dirba kiekviena savo darbą. 
Jis pripratino juos prie ūkio darbų. Vieniems liepė dirb
ti žemę, sėti javus, auginti daržoves, kitiems triūsti bi
tynuose, tretiems prižiūrėti galvijus, medžioti, dar ki
tiems gaudyti žuvis. Nustatė jų teises. Liepė, kad ateity
je šeimininkai nelaikytų maisto ir galvijų daugiau, negu 
jiems patiems reikia. Likusius tegu parduoda arba pa
plauna. Taip pat liepė, kad nelaikytų luošų, nenaudingų 
ir negalinčių dirbti. Davė sūnums laisvę ir teisę numarin
ti savo tėvą, prislėgtą senatvės ir negalintį dirbti, kad 
veltui duonos nevalgytų.

Paskui jis norėjo grubius žmones atpratinti nuo žvė
riškų papročių ir išmokyti juos santūriai gyventi. Jis 
išrado midaus gamybą, kėlė puotas, pristatė visokių kar
čemų, manydamas, kad taip suminkštins jų žiaurius 
protus. Ir neapsiriko, nes greit jie pasidarė tokie švel
nūs, kad vedė juos ten, kur norėjo. Paskui jis mokė vai
šingai ir žmoniškai priimti svečius; taip sutvirtino žmo
nėse draugystės saitus.

PILĖNAI

336 metais iš vokiečių žemės atplūdo 
į Prūsiją didelė kariuomenė, suvienijo 
savo jėgas su kryžiuočiais ir patraukė 
į lietuvių žemes. Ji apgulė Pilėnų pilį, 
kurioje, pajutę vokiečius, užsidarė 
daugiau nei keturi tūkstančiai lietu
vių su pačiomis, vaikais, su galvijais 
ir turtais. Kryžiuočiai mėgino juos pa
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imti šturmu, o lietuviai didvyriškai ir atkakliai gynėsi 
tvirtovėje, taip pat tankiai išsiverždami iš jos. Nors jie 
ilgai didvyriškai priešinosi vokiečiams, tačiau pamatė, 
kad visa pilis išgriauta, pylimai, sienos ir kuorai nuo 
smarkaus ir dažno šaudymo iš pabūklų išdaužyti, pože
minių urvų ir visokiausių taranų išvartyti. Tada pilies 
viduje jie sukrovė didelį sausų malkų laužą, sunešė ant 
jo visą turtą, drabužius ir brangenybes ir uždegė. O pas
kui, pačias ir vaikus nudūrę ir galvijus išskerdę, sudegi
no. Taipogi patys, kad gyvi priešams nepatektų, savo 
noru ryžosi mirti nuo pilies vado rankos. Paskui, kai vo
kiečiai įsiveržė į pilį, iš keturių tūkstančių lietuvių ma
žai terado gyvų. Tuos, kurie su savo vadu didvyriškai 
gynėsi, vokiečiai, ką tik gyvą radę, iškapojo. Pilį sude
gino ir, apiplėšę apylinkes, sugrįžo į Prūsiją.

UKMERGĖS ĮKŪRIMAS

ausprungas Julijonas, Palemono drau
gas, patricijus iš Centaurų arba Ki- 
taurų giminės, matydamas gražiai įsi
kūrusius savo anūkus, Palemono sū
nus, patraukė toliau su savo žmonė
mis prie Šventosios upės. Ten rado 
aukštą kalvą puikioje vietoje, labai 
tinkamoje piliai statyti. Ten tuojau 

su savo žmonėmis, kaip pridera paaukojęs dievams, pa
statė vieną pilį, žemutinę, o antrą — ant kalvos. Tas pi
lis, anot metraštininkų, pavadino Vilkomirija. O iš kur 
tas pavadinimas kilęs, nėra tikrų žinių.
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KAS PILI А 
KALNIUS PYLĖ
DREVERNOS KALNAS

enovėje vienas milžinas, plačią ir gi
lią Drevernos upę užpilt besirengda
mas ir jau kone pilną prijuostę smil
čių prisižėręs, ant kietumos atsidūrė. 
Apsidairęs į mylios tolume gulinčias 
kopas, jis atsitiesęs tuoj prišaukė per 
marias savo prietelį, į jo darbą be- 
žiopsantį, kad jis savo bylę smiltim 

papurtyt atmestų. Tas milžinas tuoj bylę atmetė, bet, 
šiam jos pasiimt besilenkiant, prijuostės juostos patru
ko, smiltys bapterėjo, ir Drevernos kalnelis supiltas 
buvo.

Sako, buvusi Ventės pilis. Ir buvę du milžinai: vienas 
Ventės rage, o kitas — kopose. Anuodu norėjusiu tiltą 
pasidaryt per marę. Milžinas turėjo prijuostę apsijuosęs. 
Anas prisipylė smilčių pilną prijuostę ir nešė marę už
pilt. Lig Drevernos nunešė — šičia patruko prijuostės 
raištis, ir tos smiltys išbiro. Dabar tos smiltys yra Dre
vernos kapinės.
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Milžinas labai diktas buvęs. Jis norėjęs marias užpilti. 
Jis į prijuostę prisipylė smilčių ir nešė, bet ta prijuostė 
jam sutruko. Jis atsisėdo čia, mūsų lauke, lopytis. Jo 
kojos tokios ilgos buvo, net iki Jokšų pievų siekė. Kitą 
kartą čia buvo daug vilkų, buvo tokia dumblynė, krū
mai. Ir tenai vilkai nuėdė milžino kojų pirštus.

MILŽINAI

abai seniai tai buvo, kai Kuršių pa
maryje gyveno du milžinai. 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 rankas prie burnos 
prisidėjęs, šaukė savo kaimynui:

— Prieteliau, aš savo kirvį nuskan
dinau. Ar nepaskolintum man savąjį?!

Liekininkas, kirvį prie koto nutvėręs, sušuko: 
— Padabok!
Ir jį ventininkui nudrėbė. Kai šis savo darbą atliko, 

vėl kirvį ant Liekų rago’ atsmogė. Tuodu ragu nuo viens 
kito turi šaunų atstumą!

Kitą kartą milžinai, trobas statydamiesi, pusryčių ar 
pietų eidami, savo kirvius ant debesų pasikabindavę.
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Gulėjo, sako, vieną sykį milžinas, aukštielninkas išsi
tiesęs per visą didelę kalvą: galva vienoj kalvos pusėj, 
o kojos — kitoj pusėj kabojo. Atbėgo vilkas ir ėmė 
jam kojas graužti. Tas milžinas sako savo draugui:

— Ogi kas čia dabar, ar kokia blusa mano kojas 
kanda?
Draugas pažiūrėjo ir sako:
— Kažkoks vabaliukas kojas laižo.

KR OKŲ LANKA

pie 1750 metus, Žemaičiuose kažkokio 
ežero vandeniui į orą pasikėlus, atsi
radęs labai juodas debesis. Jis kabojo 
vienoje vietoje beveik dvi savaites. 
Paskui, ūždamas ir kriokdamas, vis iš- 
gąstingesnis besidarydamas, jis prie 
Minijos ties Krokų lanka atošė. Čia 
gyvenantieji žmonės girdėję kelis 

kartus lyg iš lankos, lyg iš debesies šaukiant:
— Nugriauki! savo trobas ir traukit iš čia šalin, nes 

ta lanka turi į ežerą pavirst!
Išsigandusieji to balso žmonės su visu labu šalin pa

skubo. Viena moteriškė, duoną pakept besirengdama, 
pečšluostės išbėgusi, prieš nesiliaujantį debesies ūžimą 
apmaudinga, tarė:

— Kriokit kriokit, Krokų lankelės!
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Taip buvo to debesies vardas atmintas. Debesis plyš- 
damas tą moterį ir kitus su visa lanka aptvino. Taip ir 
šiandien didelis Krokų ežeras tyvuliuoja.

Lankoje, kurios vietoje dabar yra ežeras, žmonės grė
bė šieną. Staiga pasigirdo baisus riaumojimas. Iš miško 
iššoko didelis juodas jautis ir pasileido bėgti šuoliais 
aplink lanką. Niekas to jaučio nebuvo matęs, niekas 
negalėjo jo sugauti. Jautis bėgiojo tris dienas ir tris 
naktis. Paskui po žmonių kojomis kaip perkūnas su
griaudė, lanka ėmė linguoti, vietomis išsiveržė vanduo. 
Žmonės išsigandę bėgo į aukštumą ir žiūrėjo, kaip lan
ką užliejo vanduo. Dar kartą atėjo juodasis jautis, jis 
virto kiaule ir kūliais nusirito į vandenį.

•NAGARBOS KALNAS

nt šito kalno buvęs puikus dvaras. Po
nai buvo labai ištvirkę, žmones 
skriaudė, patys tik puotavo. Kartą, 
kai buvo sunkus laikas, jie puotavo 
ir šoko. Jiems bepuotaujant ir bešo
kant, žemė atsivėrė, ir visas dvaras 
su ponais nugrimzdo. Atsirado kalnas, 
o ant jo viršaus — kūdra.

Į Nagarbos kūdrą, būdavo, pririš akmenį prie siūlų 
kamuoliuko ir leis, ir leis! Ir galo nematyt. O dabar jau 
nieko nėra. Tas liūnelis užako. Šokius daro, gegužines.
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Vaikai, būdavo, mėto akmeniukus į tą duobę. Tik 
kliunkt! Skamba! Vandens buvo duobėj, o dabar pra
puolė. Pasakodavo, kad ten buvo dvaras nugrimzdęs.

&
Pasakoja, kad dvaras prarytas esąs toj Nagarboj. Vie

nas žmogus atsikėlęs anksti ir ėjęs, kerdžius toks. Ėjęs 
ėjęs anksti į Palangą, ir išėjus iš Nagarbos kalno tokia 
graži, graži pana. Ji išsinešusi ant lėkštės varlę. Ir sa
kanti:

— Tu pabučiuok tą varlę.
Tas žmogus bučiuos tą varlę, ta varlė taip pasipūtė!

Ant visos lėkštės! Pana prašo:
— Tu pabučiuok!
Tas žmogus nepabučiavo. Tada ana pradėjo taip verkt, 

taip verkt: ,,Kad tu būtum pabučiavęs, ir aš būčiau lai
minga, ir tu būtum laimingas!“

Bet tas žmogus nebučiavęs ir nuėjęs sau.

&
Kiti pasakoja, kad buvo jauni vyrai susitarę kast tą 

Nagarbą. Na ir kasė kasė... Lig pat pusiaunakčio kasė, 
lig pirmos valandos. Paskiau atėjusi tokia didelė kiau
lė, ir pakilusi tokia audra! Ir išnešiojo juos į visas pu
ses. Kitas į trečią dieną teparėjo. Net ir patys nežino, 
kur jie buvę nunešti. Paklausinėdami, paklausinėdami 
žmonių, ir parėjo.
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Kartą prie Nagarbos kalno viena moteriškė kažką dir
bo. Jai ten besidarbuojant, nuo kalno nulipo koks po
naitis. Jis sako:

— Aš tau pripilsiu pilną prijuostę auksinių pinigų. 
Tik tu nežiūrėk, kol pareisi namo.

Moteriškė apsidžiaugė ir greitai ėjo namo. Kuo arčiau 
namų, tuo pinigai darėsi sunkesni. Ji vos begalėjo juos 
panešti. Moteriškė neiškentė ir pažiūrėjo. Pamatė, kad 
pilna prijuostė raudonų anglių. Moteriškė taip persigan
do, kad paleido prijuostės kraštus. Anglys tik nužvan
gėjo nužvangėjo skradžiai žemę!

Maži vaikai gyvulius ganydavę ant tos Nagarbos, 
bendri laukai buvę. Tai, sako, sekmadieniais ateidavo 
velniūkščiai. Vaikai žaisdavo, kiaulę varydavo, tekinį 
mušdavo. Ir tokių pat vaikiukų daug ateidavo ir padė
davo jiems tą tekinį mušt. Šitie parėję papasakojo tė
vams.

Sako:
— Ateina tokie vaikai padėt mums tekinį mušt, o 

paskiau ir pranyksta. Kur jie nueina?
Tėvai pasakė tiems vaikams:
— Jūs sugaukit bent vieną ir pa veizėkit, ar jų kiau

ros nosys, ar jie alsuoja?
Tie vaikai sugavę veizi, kad nekiauros! Parėję papa

sakojo tėvams.
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— Oi,— jie sako,— nekiauromis nosimis!
Ką daryt, kad jie tokie yra? Sako:
— Pasiimkit šermukšnio lazdą ir jiems gerai įperkit.
Ir jie taip padarė. Išsipiovė šermukšnines lazdas. O ir 

mušė, o ir mušė tuos velniukus! Daugiau ir nebeatėjo.

IMBARĖS PILIAKALNIS

ako, kad kitą kartą čia su švedais lie
tuviai kariavę. Švedai puolė lietuvius. 
Lietuviai čia sukasė tokį piliakalnį di
delį, suvarė žemes. Paskui nešė ant 
kalno didelius rąstus. O tie švedai iš 
pakalnės... Lietuviai nuo kalno ritino 
visus tuos rąstus šiems po kojų. Na 
daug, sako, ten žuvo kariuomenės...

Sakydavo, kad buvo didelis dvaras. Ten toks ponas 
gyvenęs, didelis turtuolis. Ir jis daug turėjęs baudžiau
ninkų, labai mušdavęs juos, žudydavęs visokiais būdais. 
Sako, kad buvo prakeiktas tas dvaras, ir nugrimzdęs vi
sas žemėn, ir palikęs toks aukštas kalnas. Iš to kalno vi
sokios baidyklės kylančios...

Šaltinis yra toks, duobė. Žmonės surišo kelias kartis 
į krūvą ir gramzdino į dugną — nieko nepadarė, nepa
siekė dugno! Tas šaltinis verda ir verda. Tai sako, kad 
ten tas* pats ponas pražuvęs.
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Kitąsyk sapnavo, kad yra raktas upėje. Esanti sietuva, 
ir dvyliktą nakties reikia nerti į tą sietuvą. Tenai yra ak
muo, o po tuo akmeniu — raktas. Jei tą raktą išimtų, pi
lelę atidarytų.

Piemuo ganė kiaules prie to piliakalnio. Žiūri — kiaulė 
eina ir eina į kalną. Jis pasekė. Rado urvą. Eina tuo urvu, 
žiūri — gražiausi arkliai avižas ėda! Kiaulė irgi ėda. Pie
muo pasakė šeimininkui. Tas liepė nebeit į kalną. Jei 
kiaulė pati pareis, tai gerai, o jei ne — tegu neieško.

TAURALAUKIO AKMUO

auralaukyje yra Velnio akmuo. Neto
li nuo tos vietos seniau gyveno dvar
ponis. Jis labai mėgo kortomis lošti. 
Vieną kartą jis lošė kortomis su sa
vo kumečiu, ir tas kumetis pralaimė
jo. Jis labai supyko ir sako tam 
ponui:

— Eik po velnių su savo kortomis!
Joninių naktį dvarininkas nuėjo prie to akmens ir 

sutiko velnią. Tas turėjo pilnas kišenes pinigų. Ėmė 
lošti kortomis. Velnias tuos visus pinigus pralošė. Jis 
labai supyko ir dėjo ranka į akmenį, kad paliko žy
mė — ranka.

Po tuo akmeniu yra auksinės akėčios ir auksinės 
klumpės. Žmonės bandė tą akmenį versti, ritinti, gręžti, 
bet nieko nepadarė...
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PLATELIŲ EŽERAS

linko toks didelis debesis ūždamas. O 
viena moteriškė sako:

— Platus ežeras ateina!
Debesis ir nusileido, ir pasidarė eže

ras. O toj vietoj seniau buvo mies
tas.

Buvusi vasara. Žmonės šienavo pie
vas. Bešienaujant atbėgo vokietukas ir sako:

— Skubėkit Smilingytę šienaut! Greit svečių sulauk
site!

Kitą rytą toje vietoje, šieną grėbdami, pamatė didelį 
paršą. Jis gulėjo dauboje ir tol voliojosi, kol pasidarė 
didžiulė dumblina duobė. Tada atslinko debesis, nusi
leido ant pievos, ir pasidarė Platelių ežeras.

GANDINGOS PILIAKALNIS

alną supylė švedai. Sako, kad švedai 
kariavo su lietuviais ir juos nugalėjo. 
Paskui švedai, norėdami visai sunai
kinti savo priešus, apipylė smėliu ka
rius ir taikius gyventojus. Švedai ne
šiojo smėlį pirštinėmis, nes jie buvo 
ne paprasti žmonės, o milžinai.

Seniau, ariant piliakalnį ir dirvas prie jo, rasdavo kar
dų, durtuvų, vario lankų. Tie vario lankai — tai milžinų 
žiedai. Žmogus juos galėtų ant liemens užsimauti.
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Kalno viršuje buvo skylė, į kurią galėjo įlįsti žmo
gus. Piemenys įmetė į tą skylę vieną savo draugą. Tas 
kalne pamatė seną vokietį, gulintį lovoje, o jauną — 
sėdintį prie stalo. Senis liepė pripilti piemeniui užantin 
pinigų. Kai piemenį draugai ištraukė, nusileido kitas 
piemuo, norėdamas irgi gauti pinigų. Bet senis liepė jam 
išlupti akis.

&
Prie Gandingos piemenims pasirodydavo vokietukas, 

kuris turėdavo.pilną kepurę žemuogių. Paskui jis neži
nia kur pranykdavo.

Sako, kad piliakalnyje yra dideli trobesiai ir urvai. 
Kai švedai kraustėsi iš Gandingos, jie pinigus, ginklus ir 
kitus daiktus sunešę į pilies vidų, uždarę geležinėmis 
durimis, o jas žemėmis užpylę, kad net žymės neliko. 
Sako, kad tos durys yra pietiniame kalno šone: toje vie
toje sunkiasi nedidelis šaltinėlis. Durų raktus švedai 
padėję po dideliu akmeniu Babrungo upės sietuvoje. Vi
sus Gandingos turtus saugo velniai, o jų viršininkas yra 
pilies ponaitis.

Vieną kartą kokie žmonės sutikę pas Kalčikės kalną 
už Kartenos juodus ponus, bevažiuojančius į Kretingos 
pusę. Vežimą vežė juodi arkliai. Vežime buvo sudėtos 
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didelės geležinės skrynios. Vienoje vietoje vežimas su
stojo, ir arkliai negalėjo jo nei iš vietos pajudinti. Po
nai paprašė žmonių, kad padėtų vežimą išjudinti. Vos 
tik žmonės prisilietė prie vežimo, arkliai šoko, ir kaip 
viesulas ponas nubildėjo tolyn. Tai, sako, Gandingos 
turtus velniai vežė į kitą vietą.

Pilies sargai senovėje rodydavosi žmonėms, su jais 
kalbėdavo ir dažnai juokus krėsdavo. Vidurdieny ma
tydavo ant pilies jodinėjant pulką ginkluotų raitelių ar
ba bandą galvijų ganantis. Nuėję ant kalno, žmonės nie
ko nerasdavo. Pilies ponaitis ateidavęs pas piemenis 
pypkei ugnies pasiskolinti, mušdavęs su jais tekinį, 
kiaulę...

LUOKĖS KALNAS

nt Luokės kalno arė Pašakarnis iš 
Kirklių kaimo. Vidurdienį paleido 
arklį ir atsigulęs užmigo. Sapne jam 
pasirodė graži mergelė kaip karalaitė 
ir sako:

— Ar sutiksi mane pasveikint?
— Kodėl ne? 
Karalaitė:

— Tik ne dabar, o nakties dvyliktą.
Naktį jis nujojo ir atsigulė po tuo pačiu lazdynu. Iš

rėpliojo iš kalno baisiausia rupūžė ir sako:
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— Tai pasveikink mane!
Jis persigando ir ėmė bėgti nuo kalno. Kai bėgo, gir

dėjo, kad ten į kalno vidų kažkas nužvangėjo. Mergelė 
pasakė:

— Aš esu nelaiminga: dar šimtą metų turiu būti. 
Būtum buvęs tu laimingas, ir aš būčiau laiminga.

GIRGŽDUTĖS KALNAS

nt kalno yra tvenkinys užakęs. Sa
ko, kad buvo tenai bažnyčia. Bažny
čia prasmego, liko tas tvenkinys.

Vienas žmogus norėjo iškasti grio
vį ir nuleisti vandenį. Naktį jis iš
girdo balsą, kad tas vanduo užtiesiąs 
Žemaitiją. Kitam prisisapnavo, kad 
dugne yra skrynia su turtais. Kasė

kalną, vanduo ėmė tekėti, bet sapne vėl tą patį išgirdo,
kaip ir pirmasis žmogus.

Vieną kartą kažkoks žmogus ieškojo arklio. Ieško ieš
ko, o čia arklys žvengia ant pačios kalno viršūnės! Su
švilpė — arklys vėl atsiliepia. Užlipo žmogus ant kalno, 
o ant jo vietoj ežero — auksinis krėslas, auksiniai var
pai skambina! Tenai ir skrynia su pinigais. Žmogus per
sižegnojo nusigandęs — viskas pranyko. Sako, kad vel
nias taip buvo padaręs.

Vienas vietinis žmogus, surišęs trejas vadeles, norėjo 
išmatuoti tvenkinio gilumą, bet dugno nepasiekė.
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Žmonės kalba apie geležinę skrynią su turtais, kuri 
yra Akležerio dugne. Skrynią saugo didžiulis juodas šuo. 
Šuo guli ant skrynios, tik sekmadieniais nušoka. Tada 
skrynia atsidaro. Pabuvus vėl užsidaro, o šuo vėl atsi
gula. Žmonės norėjo nuleisti Akležerį, griovį kasė. Kai 
griovį baigė kasti, velniai visą darbą sunaikino, naktį 
užvertė griovį didžiule uola.

V E D R I Ų PILIAKALNIS

ai su švedais kariavo, jie pylė pyli 
mus. Švedai liepė moterims žemę ne
šioti su prijuostėmis. Jeigu kuri ne
klausydavo, nuplaudavo jai krūtis. 
Įdubime buvo švedų gurguolės, o 
ant viršaus — jų dvaras. Buvo geleži
niai vartai pylime. Jeigu kastų, gali
ma būtų surasti...

Švedus nuskandino... Tenai, kur piliakalnio dalis įgriu
vo į upę, iš kalno išlindo skrynia, o ant jos — pana. Ji 
trejus metus ant skrynios verkė ir prašė padėti. Bet pie
menys ėmė į ją akmenimis mėtyti. Tada pana pasakė:

— Užaugs prie Akmenos medis, upė išplaus šaknis ir 
išvers medį, iš jo padarys lopšį, vaikas užaugs — išgel
bės mane ir skrynią pasiims!

Po to skrynia nugrimzdo į sietuvą. Toje vietoje van
duo niekad neužšąla — toks jau prakeikimas!
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PARŠEŽERIS

oje vietoje, kur dabar Paršežeris, bu
vo plačios pievos. Vieną sykį žmonės, 
važiuodami į jomarką, mato, kad tas 
pievas paršas knisa ir knisa. Nusiste
bėję, nusijuokę žmonės, iš kur jis ga
lėjo ten atsirasti ir knisti. O paršas 
knisa vieną dieną, knisa kitą ir trečią. 
Po trijų dienų žiūri žmonės, kad iš 

nakties toj vietoj didžiausias ežeras blizga. Dabar jie 
suprato, kad tą ežerą paršas iškniso. Užtat tas ežeras Par
šežeriu ir pavadintas.

Žmonės grėbė šieną. Iš kažkur atsirado vokietukas ir 
pradėjo žmones raginti:

— Skubinkit skubinkit, grėbkit šieną!
Po kiek laiko vokietukas pranyko. Paskui pasigirdo 

didelis ūžimas, žmonės pamatė lyg skriste atskrendantį 
debesį. Debesis atskrido ant pievos ir ėmė leistis žemyn. 
Paskui iš debesies iššoko juodas paršas ir ėmė knisti že
mę. Kniso kniso vis tolyn, o debesis leidosi žemyn. Pa
galiau jis nusileido, ir vanduo apsėmė tiek, kiek paršas 
užkniso. Dėl to ir dabar tą ežerą žmonės vadina Parš
ežeriu.

X*
Paršežeris, sako, atėjo nuo Lygumų. Toje vietoje, kur 

dabar ežeras, buvo graži lanka ir daugybė kūgių šieno. 
Grėbėjos pavakary matė, kaip didžiulis šernas kniso 

34



lanką. Ir niekam neatėjo į galvą jį nubaidyti. Niekas ne
žinojo, kas tai per šernas ir iš kur jis. Tuo tarpu pasigir
do iš debesų balsas:

— Eikit, bėkit šalin!
Vakare juodas debesis atslinko nuo Lygumų. Triukš

maudamas į lanką atėjo ežeras su visa žuvimi Jis tuo
jau užliejo lanką su šieno kupetomis. Rytą žmonės, 
kurie nieko nežinojo, kas atsitiko, atvažiavo į lanką 
šieno vežti, bet vietoj pažįstamos lankos ir šieno kupe
tų rado vandenį. Ežere kur-ne-kur plaukiojo šienas.

Žmonės pasakoja, kad tuo metu, kai ežeras ėjo į nau
ją vietą, iš debesies ant laukų ir daržų krito žuvys.

BIESO KELIAS

argužių ir Karklės kaime dar ir šian
dien galima rast visokių akmenų, iš
mėtytų viena eile. Sako, kad tie ak
menys nepaprastai atsiradę Seniai, 
jau labai seniai biesiokas kiekvieną 
dieną ėjęs per Žemaitiją i Karklę 
žmonių gundyti Kelias buvo labai 
prastas, ir jis, tankiai eidamas, vis 

įklimpdavęs. Tada jis sugalvojo padaryti kelią. Jis žino
jo, kad Žemaičiuose yra labai daug akmenų. Todėl, kiek
vieną dieną beeidamas, prisikraudavo pilnas kišenes 
tų akmenų ir, atėjęs į Dargužius, juos išbarstydav;. Kai 
jau tų akmenų užteko, jis pradėjo kišenėms žvyių neš
ti. Kai jau ir to prinešė, jis ėmė e dkne-Ts, ir 
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kelias buvo padarytas. Žmonės patys girdėdavo, kaip jis 
naktimis akmenis myniojo.

Žmonės saugojosi to kelio, juo nevažiuodavo, nes tai 
biesioko darbas. Vieną sykį jie biesioką pabaidė, ir jis 
daugiau nebegrįžo. Taip tas kelias su laiku visai sugriu
vo, vieni akmenys liko. Dar dabar ariant vietomis plū
gas iššoksta iš žemės, kai tik užkliūva už kokio biesio
ko akmens.

KAPSTATO EŽERAS

oje vietoje, kur dabar Kapstato eže
ras, seniau buvusi didelė graži lanka. 
Vieną kartą pačioj šienapiūtėj pas 
darbininkus atėjo vokietukas ir sako:

— Skubinkitės skubinkitės! Pareis 
didelis svetys!

Ir taip jis rodėsi žmonėms visą sa
vaitę ir vis ragino skubintis. Kai žmo

nės nušienavo tą lanką, užėjo didelis juodas debesis, su
stojo virš tos lankos ir nebesijudina iš vietos. Pradėjo 
kiti kalbėti, kad reikia to debesies įspėti vardą, tada jis 
iš tos vietos pasitrauks. Na ir spėliojo visi, kaip tik be
išmanė! Bet niekas negalėjo vardo įspėti.

Buvusi viena apyžlibė bobelė. Ji eina ir eina to debe
sies veizėti. Veizi, ranką ant akių užsidėjusi, ir sako: 

— Kaip status!
Kai tik ji ištarė tą žodį, debesis su didele užle šniokšle 

nusileido ant tos lankos, ir pasidarė ežeras.
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Sako, kad tas ežeras po kiek laiko vėl kelsis iš tos 
vietos ir eis toliau. Eis per patį Endriejavą. Debesies 
kampas užklius už varpinės, prakiurs ir paskandins visą 
Endriejavą.

STANELIŲ PILAITE

milingiuose gyveno toks Venckus. 
Joninių dieną jis išėjo pasivaikščio
ti. Bevaikščiodamas pavargo, atsigu
lė ir užmigo. Staiga jį pažadino bal
sas:

— Kelkis ir eik ant kalno!
Venckus pasižiūrėjo ir, nieko ne

matydamas, vėl užmigo. Tas pats bal
sas vėl jį pažadino. Venckus atsikėlė, apsidairė, bet, nie
ko nematydamas, vėl atsigulė. Tas pats balsas ir trečią 
kartą sako:

— Kelkis greičiau! Lipk ant kalno! Kodėl neklausai? 
Jei dar neklausysi, kad duosiu į daubą — kaulai su
byrės!

Venckus atsikėlė, užlipo ant kalno. Mato: stovi ant 
kalno atvira skrynia pinigų. Venckus turėjo rožančių. 
Įmetė jį į skrynią ir žiūri, kas bus toliau. Tik mato: nuo 
Plungės atbėga medžių viršūnėmis vokietukas! Pribėgęs 
prie Venckaus, sako:

— Žmogau, aš tik nuėjau, o tu prie mano pinigų! 
Na, imk, kiek nori, tik tą pantgalį iš skrynios išimk.

Venckus prisisėmę pinigų, paskui išėmė rožančių. 
Dar griebęs pinigų pasiimti. Kai tik siekė, krito skry
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nios viršus ir nukirto Venckui tris rankos pirštus. Skry
nia nugarmėjo į kalno gilumą. Venckus parėjo namo 
su pinigais, bet be trijų pirštų.

JUKNAIČIŲ ALKAKALNIS

ako, kad čia kitą kartą yra buvęs 
dvaras. To dvaro ponas smarkiai bau
dė ir kankino žmones. Žmonės visi 
keikė ir prakeikė dvarą. Dvaras nu
grimzdo. Toj vietoj pasidarė kalnas.

Kitą kartą vaikai, į mokyklą eida
mi, dar tokią skylę to kalno viršuj 
matydavo. Būdavo, su akmenaičiu 
mesdavo — tai nuskambėdavo.

BURBAICIŲ PILAITĖ

ako, kad toje vietoje stovėjo bažny
čia. Ji nugrimzdo skradžiai žemę. Da
bar, sako, kartais girdi po žemėmis 
gaidžius giedant.

Norėjo kalną kasti nuo Kražantės 
upelio pusės, bet kiekvieną kartą po 
nakties vėl viskas užgriūdavo. Žmo
nės išsigando ir nustojo kasę. Taip

pat bandė arti kalną. Kai vienas žmogus, apsėjęs piliukę, 
po kiek laiko nuėjo pasižiūrėti, tai nieko nerado. Jis tik 
matė vaiko pėdas, daugiau nieko.
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KIRVELIO KALNAS IR PALIPKALNIS

etoli Raseinių yra labai aukštas kal
nas, kurį vadina Kirvelio kalnu, o 
prie Viduklės yra kitas kalnas, kurio 
vardas Palipkalnis. Ant tų kalnų bu
vo du milžinai. Vienas stovėjo ant 
Kirvelio kalno, antras ant Palipkal- 
nio — ir taip, stovėdami kiekvienas 
ant savo kalno, paduodavo vienas ki
tam kirvį.

S I A U L £ S PILIAKALNIS

ako, kad tenai, kur dabar piliakalnis, 
yra buvusi bažnyčia. Senovėje tą baž
nyčią užnešė smėliu. Žmonės girdėda
vo varpais skambinant.

Vieną kartą buvo atvažiavęs tur
tingas ponas ir pradėjo su žmonių 
talka tą piliakalnį kasti. Kasė kasė, 
bet kiek per dieną iškasdavo, tiek per 

naktį užgriūdavo. Taip dirbo ilgą laiką, bet nieko nega
lėjo padaryti.

Toliau nuo Siaulės piliakalnio yra Varpinės kalnas. 
Senovėje šioje vietoje buvo bažnyčios varpinė. Vieną 
kartą ant to kalno žmonės rado tokią juostą. Ėmė už 
tos juostos traukti. Juosta nutrūko, ir varpas suskam
bėjęs nukrito į dugną.
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Šiaulėnuose gyveno vienas milžinas, o penketas mylių 
nuo jo — Šiauliuose — kitas. Jie turėjo vieną kirvį. Kai 
reikėdavo kirvio, tai mesdavo jį vienas kitam penkias 
mylias.

JURGAIČIŲ KALNAS

rtojas prie Jurgaičių kalno paleidęs 
pasiganyti jaučius ir užsnūdęs. Pabu
dęs žiūri, kad kažkokia moteriškė jo 
jaučius nuo kalno varanti. Kalne ati
darytos durys. Artojas paklausęs mo
teriškę, ar jis gali įeiti į kalną. Sako:

— Eik, bet išeidamas neatsigręžk! 
Žmogus įėjo: kunigas mišias laiko,

žmonių daugybė. Mišios pasibaigė, žmogus ėjo laukan. 
Išgirdo, kad paskui jį visi eina, atsisuko pažiūrėt — tuoj 
buldu buldais užgriuvę! Žmogus vos spėjęs savo kailį 
išnešti.

Kitą kartą piemenys, bandą ganydami, susitarė su 
šniūru leistis į to kalno skylę. Susitarė, kad sujudins 
šniūrą — tada lai traukia laukan. Įleidę, laukę laukę, ka
da judins... Niekas nejudina. Ištraukę be galvos.

Senų senovėje toj vietoj, kui dabar Jurgaičių pilia
kalnis, jokio kalno nebuvo. Toje vietoje stovėjusi baž
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nyčia. Kartą pakilusi baisi audra, žaibavę, griaudę. Per
kūnas trenkęs į tą bažnyčią, viesulas užnešęs ją smėliu. 
Taip atsirado aukštas kalnas.

Jurgaičių arkliaganiai kartą naktį pamatė ant pilies 
kalno pinigus degant. Tuojau sujudo ir rado katilą auksi
nių pinigų. Pusbernis truputį pinigų pasisėmė. Rytą jis 
viską papasakojo šeimininkui. Šeimininkas nuėjo ant 
kalno, rado katilą, norėjo pinigus paimti, bet katilas tik 
sužvangėjo ir nugrimzdo į kalną.

Pasakoja, kad apie pilies kalną vidurnaktį pasirodo 
vištų, viščiukų, kačių. Jie bėginėja tol, kol gaidys užgie
da. Paskui viskas pranyksta. Tai, sako, velniai klaidžioja, 
neturėdami sau vietos.

LUPONIŲ KALNAS

aspadorius supykęs ant piemenės ir 
pavaręs nuo kūlimo. Piemenė kaip iš
ėjusi, tai grįžusi tik po trijų dienų. Ji 
sakėsi buvusi Luponių pilelėj. Sakė: 
kai gaspadorius ją išvarė, ji verkė. 
Atėjęs ponaitis, nusivedęs ją į pilelę. 
Tenai ją pristatė riešutų malt. Ji ne
pamalė. Pristatė žvirgždų grūsti — ne- 

pagrūdo. Tada ją paleido. Pilelėje ji matė daug žmonių 
Vieni grūda, kiti mala.

Luponių kalne žmonės girdėdavę gaidį giedant.
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GIRNIKŲ KALNAS

umirusi vieno milžino motina. Milži
no toli gyventa. Jis ėjęs savo motinos 
laidoti. Beeinant prisisėmę jo klum
pės smėlio ir žemių. Milžinas iškratė 
savo klumpes, ir pasidarė Girnikų kal
nas. Milžinas atsisėdęs palei tą kalną 
ir pradėjęs graudžiai verkti savo mo
tinos. Iš milžino ašarų pasidarė Butė
nų ežeras.

Kartą žmogus vaikštinėjęs ant Girnikų kalno ir radęs 
urvą. Jis sustojęs prie urvo ir išgirdęs kažką griežiant. 
Išsigandęs žmogus ir bėgęs neatsisukdamas.

Šiaulių pilies kalnas

omantų kaimo vyrai, girdėdami, kad 
tame kalne yra senovės bažnyčia, su
manė vidurdienį tą kalną pakasinėti. 
Pradėjo kasti. Staiga vienas iš jų atsi
gręžęs pamatė, kad beveik visas Do
mantų kaimas ugnyje ir dūmuose 
paskendęs. Visi persigando, galvo
trūkčiais bėgo namo. Kai jie pribėgo 

arčiau, visa ugnis pranyko. Tada žmonės suprato, kad 
kalnas nesiduoda kasti.
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L О К А V O S KALNAS

eniau ant to kalno, stačioje pusėje, 
netoli viršaus, buvę urvai. Iš tų urvų 
kas vakarą, saulei leidžiantis, išeida
vusi mergaitė, milžtuvėlę rankoj tu
rėdama, ir šaukdavusi:

— Tbruka, tbruka, tbruka!
Kai žmonės eidavę artyn, ji pasi

slėpdavusi.
Piemenys, ten ganydami bandą, vienam kepurę įmetę 

į tą urvą, o patys nubėgę šalin. Tas, be kepurės pasili
kęs, verkė, apie tą urvą vaikščiodamas. Neilgai trukus 
minėta mergelė išnešusi jam kepurę, aukso pinigų pri
piltą. Tas džiaugdamasis parbėgęs namo. Apie tai išgir
dę, aplinkiniai žmonės susitarė eiti kasti tą urvą. Bet 
ką jie per dieną kasę, tas po nakties buvo užgriuvę. 
Taip ilgai besidarbuojant, jiems atsibodo, metė tą darbą. 
Nuo to laiko ant kalno daugiau nieko nebematę.

Važiavo su javais žmogus naktį pro tą kalną. Žmogus 
važiuodamas miegojęs, o pabudęs neberado maišų su 
javais. Bet jis ratuose radęs aukso pinigų, kurių buvę 
dvigubai tiek, kiek tie javai verti.

Nuėjo žmogus ant Lokavos kalno, veizi — žaltys. Tai 
žaltys sakąs:

— Imk iš mano nasrų raktus su savo burna.
Tas žmogus pabijojo, neima. Žaltys sakąs:
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— Kvailas buvęs, kvailas ir paliksi! Būtum gavęs 
dvarą!

Kitąkart sakė, kad buvęs dvaras, apneštas smiltimis, 
ar bažnyčia buvus.

VALATKONIŲ VELNIO AKMUO

ar baudžiavos laikais, kai dvarininkai 
turėjo didelę galią, Velnio akmuo gu
lėjo ant ežios, kuri skyrė Baisogalos 
dvaro pono Komaro mišką nuo vals
tiečio Kadaro žemės. Kartą Komaras 
užsimanė, kad čia netikra riba. Jis 
tvirtino, kad penkiolika metrų nuo 
akmens į Kadaro pusę — jo žemė.

Komaras pradėjo ginčą su Kadaru. Kadaras neteko že
mės gabalo, ėmė keikti Komarą. Velnias, žmogaus keiks
mus išgirdęs, vieną audringą naktį su dideliu trenksmu 
pernešė akmenį į Komaro mišką tiek, kiek Komaras bu
vo įlindęs į Kadaro žemę nuo akmens.

Vieną kartą keliu važiavo žmogus ir užkliuvo už ak
mens, kuris tada gulėjo prie pat kelio. Sulūžo žmogaus 
ratai. Tada jis supykęs pasakė:

— Kad tave velnias nuneštų!
Rytojaus dieną žmonės rado tą akmenį į šalį nuvilktą. 

Matėsi, kad jis buvo vilktas: išraustas didelis griovys, 
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sustumtas kalnas žemių ir medžių šaknų. O ant akmens 
atsirado užnertų grandinių žymė. Mat, velnias akmenį 
vilko nuo kelio, užnėręs ant jo grandines.

Velnias atėjo pasipiršti Komaro dukteriai. Ji paprašė, 
kad velnias jai atvilktų tą akmenį, kuris dabar guli Va- 
latkonių miške. Velnias jį vilko vilko, bet negalėjo at
vilkti iki galo, patruko. Tas akmuo didelį griovį išrausė. 
Tenai net žolė neauga’.

ČIČINSKO KALNAS

ur dabar Čičinsko kalnas, seniau bu
vo bala Vešeta. Ta bala prigulėjo di
deliam ponui Čičinskui. Jis buvo la
bai nedoras, savo žmones labai kan
kindavo. Jis užsigeidė pasistatyti rū
mus toj baloj ir liepė savo baudžiau
ninkams sunešti po rieškutes žemių 
kalną. Žmonės sunešė didelį kalną,

ant kurio Čičinskas pasistatė sau didelius gražius rumus. 
Tas Čičinskas liepdavo žmogui įlipti į medį ir kukuo

ti, o jis į jį šaudydavo. Jis turėdavo daugybę šunų. Bū
davo, paima iš maitinančios moteriškės kūdikį, užkiša 
už suolo, sutreškia, o šuniuką liepia žindyti. Čičinskas 
raitas įjodavo į bažnyčią, o nuo žvakės prie altoriaus 
užsidegdavo papirosą. Vieną kalėdų rytą Čičinskas jojo 
į bažnyčią. Prieš išjodamas jis susibarė su pačia. Či
činskas tarė pačiai:
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— Kad tu nueitum skradžiai žemę!
Pati jam atsakė:
— O kad tave perkūnas šiandien nutrenktų!
Kai jis jojo į bažnyčią, perkūnas jį pykšt ir užmušė. 

Dvaras ėmė skęsti ir skendo septynerius metus. Visus 
tuos septynerius metus girdėdavo žmonės gaidžius gie
dant, jaučius baubiant. Toje vietoje, kur buvo rūmai, 
dabar yra dvi kūdros.

Kai Čičinską perkūnas užmušė, jį norėjo palaidoti, 
bet žemė jo nelaikė, vis išmesdavo ant viršaus. Tik po 
daugelio metų jį užkasė.

Naujamiesty gyveno du broliai Debeikiai, abu kriau- 
čiai. Vienas — Dominykas, kitas — Juozas. Jie visur siū
davo po sodžius. Kartą Dominykas Debeikis siuvo Tar- 
nagalos sodžiuj. Buvo gegužės mėnuo. Pusdienėlį, dar 
su saule, ėjo jis į Vilkelius. Eidamas pro kalną, susitiko 
senelį. Tas jo paklausė:

— Ar buvai ant to kalno?
Kriaučius atsakė:
— Mažas būdamas buvau, o dabar daugiau nebuvau. 
Senelis sako:
— Tai eikim dar pažiūrėt!
Kriaučius su seneliu nuėjo. Senis vedė vedė ir į^dė 

į tokį urvą, į tokius pakajus. Tuose pakajuose degė sma
linės žvakės. Visi tų pakajų gyventojai klausė:

— Iš kur tas svečias? Iš kur tas svečias?
Grįžtant senelis liepė jam nusikabinti rožančių ir 

sukti aplink save. Jį užpuolė piktos Ivasios, bet jis suko 
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rožančių, ir niekas nepriėjo. Bet kai jis išėjo iš kalno, 
buvo visas nudraskytas. Liko tik marškinių apykaklė 
ir kelnių juosmuo. Kriaučius sugrįžo pas tą žmogų, kur 
siuvo, pas Joną Milinį. Tas jį aptaisė, aprėdė. Rytą rado 
tuos jo sudraskytus drabužius tartum suskųstus. Dar 
rado knygą ir knygoje penkis rublius.

Kai Debeikis grįžo iš urvo, jam pasakė: „Už septyne- 
rių metų dar bus kitas toks atsitikimas." Ir iš tikrųjų 
per sukilimą iš Vaišvilčių apylinkės pražuvo žmogus, ir 
niekas jo nesurado.

Prie piliakalnio buvo ariamos žemės, o aplink bala, 
pieva. Būdavo, nuveda arklius vakare ir palieka ant kal
no— tai jie prunkščia, nebūna. Kai ari, tai tik artyn — 
prunkščia, baidosi! Dažnai ariant ir plūgą išmeta iš va
gos.

BIRŽŲ PILIS

ašakoj a seni žmonės, kad seniau, kai 
statydavo kokį namą ir norėdavo, kad 
jis ilgiau išsilaikytų nesugriuvęs, į to 
namo sieną įmūrydavo gyvą žmogų.

Kai statė Biržų pilį, tai į jos vieną 
kertę įmūrijo tik išėjusius iš bažny
čios jaunavedžius. Sako, matėsi jau
nosios kaspinai ir jaunojo bato galas.

Dabar Biržų pilis jau seniai sugriuvusi, bet ta kertė, kur 
jaunavedžiai įmūryti, tebestovi.
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PIKTAKALNIS

nt to kalnelio yra du labai dideli ak
menys. Pasakoja, kad tie akmenys 
vienas prie kito ėjo. Žmonės įdėjo 
jiems vardus: vienam — Jonas, ant
ram — Petras. Tuomet akmenys su
stojo ėję. Dar ir dabar žymu, kur tų 
akmenų eita: per mišką išrausti be
veik metro gilumo grioviai.

KUPIŠKIO PILIAKALNIS

eniai seniai gyveno du milžinai: vie
nas Paketurių kaime, kitas — Aukšt- 
upėnų kaime. Juos abu skyrė Lėvens 
upė ir slėnis. Jiedu mėgo pypkiuoda
mi pasikalbėti. Jų pypkės buvo ilgos 
ir susisiekdavo toj vietoj, kur dabar 
yra piliakalnis. Kada abu milžinai 
baigdavo pypkiuoti, tada jie pelenus

iškratydavo ten, kur jų pypkės susisiekdavo. Jie tiek 
ilgai gyveno, kad ilgainiui iš pypkių pelenų susidarė 
kalnas, Kupiškio piliakalnis.

Pasakoja, kad Kupiškio piliakalnį supylė švedų ka
reiviai. Kai jų labai daug mirė maru, tai jie išsigando,
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krauju pasirašė, kad niekada čia nebeateis. Kai jie taip 
pasirašė, liepė jiems supilti kalną. Švedų kareiviai savo 
gyveriais sunešė žemę ir supylė Kupiškio piliakalnį. Mat, 
senoviški kareiviai nešiojo aukštas kepures su gyveriais. 
Tad švedų kareiviai po kepurę, po kepurę — prisisėmę 
smėlio ir supylė kalną.

Kalne yra rūsys. Tenai stovi skrynia, pilna popierių. 
Skrynią paslėpė, kad niekas nepaimtų. Reiktų ilgai kas
ti, jeigu norėtų ją atkasti.

AKMENYTĖ

abai seniai palei Lėvens upę velnias 
nešęs didelį maišą, akmenų prikro
vęs. Maiše tarp mažų akmenų buvo 
didelis akmuo. Tai tas didysis akmuo 
nusmuko maišo galan ir pratrynė 
maišą. Maišas praplyšo, ir tas didysis 
akmuo šlamokšt ir iškrito Smilgių 
kaimo ganyklose. Tada per tą skylę 

bir bir bir pabiro akmenys. Pribyrėjo akmenų pilnas lau
kas. Tai nuo tada Lėvens upės pakrantėje šitie akmenys 
atsirado ir dabar tebėra. Todėl ta vieta ir vadinama 
Akmenyte. O Smilgių ganykloje dar ir dabar teberiog
so tas didysis velnio pamestas akmuo.
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MARČIUPYS

ur prie Anykščių yra Marčiupys, te
nai yra nuėjusios skradžiai žemę ves
tuvės.

Tėvai turėjo vieną sūnų. Sūnus my
lėjo merginą, o tėvai neleido jam ves
ti. Tada jis, iš tėvų ištrūkęs, slapta 
nuvažiavo ir vedė. Kai jaunieji va
žiavo pro tą vietą, kur yra Marčiupys, 

tėvai juos prakeikė sakydami:
— Jei tu mūsų neklausei, nueik skradžiai žemę!
Tada visos vestuvės ir susmuko žemėn. Nuo to ir 

vadina Marčiupiu, kad sūnui nedavė marčios parvesti.

V O Z G £ L I Ų PILIAKALNIS

ako, kad Vozgėlių piliakalnyje yra 
apipilta bažnyčia. Ją senovėje apipy- 
lę milžinai. Ant piliakalnio anksčiau 
buvo* skylė. Kartą piemenys, ganyda
mi ant piliakalnio, išvijo iš botagų 
virveles, surišo į vieną ir įleido į sky
lę perrištą per pusiaują piemenį Kai 
jį ištraukė, tai tas išsinešė daug pini

gų. Vėl kažkada mėginę piemenys įleisti kitą, bet tą be 
galvos ištraukę.

Toje vietoje, kur dabar Vozgėlių piliakalnis, seniau 
buvusi bažnyčia. Ji labai nepatikusi velniui. Velnias no
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rėjęs ją užpilti. Beimdamas žemes, jis net greta ežerėlį 
iškasęs. Velnias apipylęs bažnyčią, bet niekaip negalė
jęs durų paslėpti. Tada jis paėmęs didelį akmenį ir ma
nęs duris užversti. Bet gaidys sugiedojęs, akmuo iškritęs 
ir įlindęs į kalno šlaitą.

Sako, kad milžinai supylė Vozgėlių piliakalnį. Jie 
ėmė žemes vienoj vietoj — tenai pasidarė Indrailio 
ežeras.

Seniau Vozgėlių piliakalnyje prie akmenų buvo gilus 
urvas. Kartą prie piliakalnio piemenys ganė galvijus. 
Beišdykaudami piemenys įmetė į tą urvą vieno piemens 
kepurę. Piemuo įlindo į urvą. Eina eina urvu, prieina 
bažnyčią. Žiūri — du ponaičiai auksą seikėja. Klausia 
ponaičiai:

— Ko atėjai?
— Kepurės pasiimti.
Tie pripylė pilną kepurę aukso ir išleido piemenį į 

viršų.
Gaspadorius tada siuntė savo sūnų. Įdavė jam didelę 

kepurę, o vaiką pririšo diržu, kad lengviau būtų ištrauk
ti. Vaikas įlindo. Ponaičiai ir jo klausia:

— Ko atėjai?
— Tėvas prašė aukso.
Ponaičiai prikrovė pilną kepurę mėšlo, uždrožė lazda 

vaikui ir išvarė.
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K AUŠELIO EŽERAS

ieną kartą velnias matavo Dirdų ir 
Cičirio ežerus — kuris jų didesnis. 
Velnias išmatavo ir pamatė, kad Ci
čirio ežere yra daugiau vandens. Ta
da jis pasėmė kaušą vandens iš Ci
čirio ežero ir nešė į Dirdų ežerą. Be
nešant vandenį, užgiedojo gaidys, iš
puolė iš rankų kaušelis. Taip atsirado 

ežerėlis, kurį ir šiandien Kaušeliu vadina.

%
Velnias pasisėmęs iš jūros kaušą vandens ir ėjęs kaž

kokios bažnyčios užlieti. Bet, jam beeinant, gaidys už
giedojęs, ir velnias turėjęs kaušą su vandeniu palikti. 
Toje vietoje atsirado Kaušelio ežeras.

NUGRIMZDUSI BAŽNYČIA

ž Pasamanės kaimo miške yra vieta, 
kur ir dabar žymu, kad buvo laiptai. 
Žmonės sako, kad tenai buvo bažny
čia. Tokioj vietoj negeroj, miške...

Sako, išeidavo jaunimas į bažnyčią, 
o paskui miške linksminasi. Tai da
vatkos pradėjo keikti bažnyčią:

— Kad tu skradžiai!
Na, ir nuėjo bažnyčia skradžiai.
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Vienas žmogus po mišką vaikščiojo. Netoli tos vietos, 
kur buvo bažnyčia, rado raktus. Dideli tokie raktai. Jis 
tuos raktus parsinešė namo. Tai naktį jis baimės turėjo! 
Jis neiškentė ir nunešė tuos raktus vėl atgal į mišką. 
Kai tik raktus padėjo, jie ir nučinksėjo.

ANYKŠČIO EŽERAS

ies Tyrelių sodžium buvo didelis eže
ras. Vieną kartą ant Tyrelių užėjo 
juodas debesis ir kabėjo, užgulęs lau
kus, visas tris dienas. Žmonės, priei
dami artyn, matė debesyje žuvis 
plaukiančias tarytum ežere.

Tuo metu toliau nuo tos vietos, prie 
mažo tvenkinėlio, viena moteriškė

velėjo rūbus. Be velėdama ji sudavė kultuve sau per 
nykštį ir suriko:

— Ai nykštį nykščiuk, kaip aš tave užgavau!
Tik spėjo ištart tuos žodžius, pradėjo ūžt, ir nulėkė 

ant tos vietos tas debesis, kuris kabėjo virš Tyrelių so
džiaus. Moteriškę su rūbais numetė toli nuo krašto, 
tvenkinėlis pavirto ežeru. Kai moteriškė apsakė, kas 
atsitiko, kai ji suriko, nusimušusi nykštį, tai senieji žmo
nės suprato, kad ta moteriškė įspėjo ežero vardą. Todėl 
tas ir nulėkė. Ir praminė ežerą Ainykščiu, arba Anykš
čiu.
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VIŠTYČIO EŽERAS

ur dabartinis Vištytis, tenai nebuvo 
to didžiulio ežero, bet tekėjo tik ma
žytis mažytukas upelis. Prie to upe
lio atėjo jauna mergaitė velėt skalbi
nių. Ir, tenai jai beskalbiant, pradėjo 
niauktis dangus, ėmė kilt dideli debe
sys. Ji labai skubėjo ir jau ruošėsi 
grįžt namo, tead lietus nesulytų. Išgir

dus kažką ciepsint, mergina taip sau viena ištarė:
— Bet čia dabar kas? Atrodo, kad Vištytis ciepsi.
Kai ištarė tą žodį, ji atspėjo Vištyčio vardą. Toje 

vietoje atsivėrė didžiulis ežeras. Prarijo ir tą merginą.

Vištyčio ežeras yra atėjęs. Vyrai jodavo naktigonėn: 
toje vietoje buvo didelės lankos. Vieną naktį išjojo 
septyni vyrai. Jie nusinešė maišus, pasidėjo, sugulę sau
go tuos arklius. Ir jie atsigulę prisnūdo. Tik girdi vienas, 
kad kažkas liepia jiems bėgti. Sako:

— Vyrai, bėkit iš čia!
Jis manė, kad sapnuoja. Ir vėl:
— Bėkit iš čia!
Jis šoko, sako:
— Kas čia mums liepia bėgt?
Ir vėl:
— Skubėkit! Nes jau Vištyčio balsas girdėti! Sku

bėkit!
Tas, kuris išgirdo, pakėlė visus vyrus. Ant arklių! Vos 

spėjo pabėgt, ir užsiliejo ežeras.
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PILIAKALNIŲ KAIMO
PILIAKALNIS

ako, ant to piliakalnio žmonės laiky
davosi, gindavosi. Medžius susivelka, 
šautuvai mediniai... Senovės ciesoriai 
ant to piliakalnio stovėdavo, o ka
riuomenė medžius ritino.

Dar sako, kad ten dvarai, kad ten 
bažnyčia. Kas ten žino?

ж

Sako, sekmadieniais atsidaro durys iš pietų pusės, iš
eina iš to kalno tokios mergos, knygas išsineša. Skaito 
vaikščiodamos. Lyg ten taip buvo?!

Mergai prisisapnavo tris naktis iš eilės, kad nueitų į 
kalną, nusineštų skarelę. Jos tenai lauksią. Ji nuėjo. 
Pasitiko senelės, atsidarė durys. Senelės sako:

— Ką rasi kambaryje, tą pabučiuok.
Viename kambaryje rado varlę — pabučiavo. Atsida

rė kitos durys. Vėl taip pat — pabučiavo. Vis baisesnės 
ir didesnės varlės. Trečiame kambaryje ji išsigando ir 
pabėgo. Kai bėgo, griuvo viskas! O senelės ją prakeikė:

— Mūsų neišlaisvinai, ir pati sau bausmę užsitraukei! 
Būtų mums gerai išėję, ir pati būtum buvus laiminga.
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Vieną sykį ant piliakalnio bernas ganė jaučius. Vi
durnaktį pasirodė jam graži mergelė ir tarė:

— Eikš su manimi. Pabučiuosi dvylika vyrų ir mane 
išgelbėsi. Būsim abu laimingi. Tik, žiūrėk, neišsigąsk, 
nes šitaip nieko gero nepadarysi!

Atvedė ji tą berną į vidurį kalno. Žiūri jis ten — dvy
lika kamaraičių, gražiai aiškiai žiburys dega, ir kiek
vienoj sėdi po vieną baisiai apžėlusį žmogų. Bernas pra
deda juos bučiuot. Bet kuo tolyn, tuo tie žmonės baises
niais rodos! Atėjo jis dabar prie dvyliktojo, bet jo taip 
pasibaisėjo, kad, mergelės įsakymą pamiršęs, jau nedrįso 
bučiuoti ir bėgo laukan. Jam iš kalno išlipus, durys bai
singai užsitrenkė. Vos jo paties neužmušė. Tos durys, 
sako, buvusios iš pietų pusės, ant paties piliakalnio.

Ir dabar, sako, naktimis ganant gyvulius ant to kalno, 
užmigusius naktigonius kažin kas kelia ir liepia eit ša
lin, čia negulėti.

Vienas piliakalniškis, sako, užsimanęs išart didelį to 
kalno plotą tarp aukštojo pylimo ir žemojo. Kitą dieną 
jaučiai, su kuriais aręs, puolę. Ir nuo to laiko pradėjo 
to žmogaus turtas nykti. Jis visai nusigyveno.

Sako, jeigu ardavo piliakalnį, tai nusiversdavo jau
čiai. Žmogus arė ant piliakalnio, paliko jaučius, o pats 
parėjo pietų. Grįžęs rado jaučius nuvirtusius ir negyvus. 
Paskui vėl arė, ir vėl jaučiai užsimušė. Daugiau ir ne
bearė.
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PILIŪNŲ P I L I A K A L N I S

ėmė nešt velėnas

eni žmonės vis, būdavo, pasakoja, jog 
kai per Lietuvą ėjo Napoleonas su 
savo kariuomene, Piliūnuose buvo la
bai šlapia. O ten kaip tik buvo daug 
jo kariuomenės. Ten jie užsimanė pa
valgyt ir pailsėti, bet niekur nerado 
sausos vietos. Tada greit visi šoko ir 
kas su rankomis, kas su kepurėmis 
ir žemes. Ir greit supylė kalnelį, ant 

kurio jiems buvo sausa atsisėst ir pavalgyt.

AMALVISKIŲ EŽERAS

tas akmuo, o ant

artą velniai norėjo per tą ežerą pa
daryti tiltą, nes rengė vestuvę ir no
rėjo per tą tiltą važiuoti. Kelias nak
tis jie tempė nešė akmenis iš visų lau
kų ir skandino į ežerą. Vienam vel
niui benešant akmenį, užgiedojo gai
dys. Jis metė akmenį ant žemės ir 
pats puolė ant jo. Ir dabar dar yra 
akmens — velnio paveikslas.

Kiti du velniai — senis ir jauniklis — nešė nuo Tra
kų kalno po maišelį smėlio. Kai jiedu buvo pelkių vi
duryje, sugiedojo gaidys. Velniai metė maišus žemėn. 
Maišai plyšo, smėlis išbyrėjo. Ir dabar pelkėse prie 
Amalviškių ežero yra du smėlio maišeliai: vienas di
desnis, antras mažesnis.
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VELNIO AKMUO PRIE NEMUNO

au labai labai seniai vienas velnias 
keliavo į Kauną, į vestuves. Jis pa
ėmė labai didelį maišą, pilną akmenų, 
ir norėjo su tais ties Kaunu Nemuną 
užpilti, manydamas tokiu darbu vi
siems vestuvininkams didelę garbę 
parodysiąs. Bet dar šaunų galą pirm 
Įsručio maišas praplyšo, ir akmenys, 

jam nežinant, pagavo birt, kol, prie Kauno nukakus, 
paskutinis iškrito. Bet tas buvo didžiausias — kaip kokia 
troba! Tas akmuo dar tebeguli ant Nemuno kranto. Ge
rai galima pažint, kaip jis velniui yra ant nugaros gulė
jęs, nes visa nugara ir pečiai įsispaudę buvo.

Ta visa šalis nuo anapus Įsručio iki Kauno dar iki 
šiai dienai daugybę akmenų turi.

RUMŠIŠKIŲ VELNIO TILTAS

ieną subatos vakarą, vakarojant mer
ginai, atėjo pas ją koks gražus ponai
tis ir sako:

— Zenykimės!
Mergina suprato, kad tas ponaitis 

yra velnias, ir ėmė jam uždavinėti 
darbus. Pirmiausia sako:

— Nupink raištes iš miežpelių!
Tuoj velnias atnešė nupintas iš miežpelių raištes. Ir 

vėl sako:
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— Zenykimės!
Tada mergina sako:
— Išrink iš žemės gorčių aguonų!
Velnias tuoj išrinko aguonas ir atnešė merginai. Ir 

vėl vadina ženytis.
Tada’ji sako:
— Padaryk per Nemuną tiltą!
Tuoj velnias ėmė statyti tiltą. Subėgo daug velnių, 

ėmė nešioti akmenis, versti į Nemuną! Jau tiltas buvo 
pastatytas, tereikėjo vieno akmens.

Tik gaidys:
— Kakarykūūū!
Velnias pabėgo, viską palikęs.
Per ilgą laiką vanduo išardė velnio tiltą, bet ir dabar 

žymu, kur jis buvo pastatytas.

VELIUONOS KALNAS
eliuonoje, sako, yra užkeiktas dvaras 
ir pana.

Vieną sykį dievobaimingas žmoge
lis pasivėlino į bažnyčią. Skubino ji
sai kaip galėdamas, bet numanė, kad 
jau pavėlavo. Kitą sykį to tako per 
kalną nebuvo, reikėdavo eiti keliu, 
pro tarpukalnį. Eina jisai per tarpu- 

kalnį, tik žiūri, kad jau tokia graži pana sėdi ant skry
nios! Kad jau tokia graži, kad miela! Ir ji sako:

— Žmogeli, pabučiuok mane!
Žmogus nusispiovė ir, nieko nesakydamas, eina to

liau. Pana vėl:
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— Žmogeli, tiktai pagalvok, kas yra skrynioje, — 
užteks tau ir man!

Žmogus eina pro šalį.
— Žmogeli, pasigailėk! Pabučiuok mane! Aš būsiu 

išvaduota, ir tu būsi laimingas.
— Kad tu prasmegtum, manęs negundžius!
Po tų žodžių žemė atsivėrė, pana suvaitojo ir grimz

dama skradžiai pasakė:
— Žmogau be gailesčio! Tu galėjai mane išgelbėti, 

jei tik būtum išpildęs mano prašymą! O dabar vėl einu 
kentėti septynis šimtus metų!

Iki šiol apie tą paną daugiau nieko negirdėti.

RUDAMINOS PILIAKALNIS

ako, kad piliakalnį švedai kepurėmis 
supylė. Kad viršūnė būtų stipresnė, 
švedai pirma akmenimis išgrindė, o 
paskui žemėmis užpylė.

Kartą viena mergaitė vaikščiojo 
ant piliakalnio ir rado siūlą. Ji už to 
siūlo patraukė — išgirdo varpus gau
džiant. Suprato, kad apačioje yra 

bažnyčia. Žmonės ėmė piliakalnį kasinėti, bet nieko ge

ro nerado. Dar ir dabar duobių yra nuo to laiko.
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Rudaminoj piliakalnis didelis — tai, sako, karai buvo 
labai dideli. Kareiviai sunešė kalną kepurėm. Tiktai po 
kepurę — ir supylė.

Sako, piliakalnyje yra bažnyčia. Esą, senų senovės 
bažnyčia tenai įgriuvusi. Tenai ežeras buvo palei tą 
piliakalnį, bet užako. Dabar dirvonas toks.

rtmieCio ežeras

ur dabar Rimiečio ežeras, seniau bu
vo pieva. Naktį tenai vyrai ganė ark
lius. Ir kažkas atėjęs juos kelia, sako:

— Kelkitės ir jokit, nes užeis eže
ras.

Jie nepaklausė, manė, kad juokom 
kažkas gąsdina. Vėl atsigulė, miega. 
Ir vėl girdi, kad kelia. Tada naktigo

niai atsikėlė, susirinko arklius ir nujojo prieš dieną. Rytą 
mergaitės ganė gyvulius ir žiūri — atbėga nuo Rudami
nos vanduo! Jos bėgt kartu su gyvuliais! Paukštė skrai
dė ir giedojo:

— Rimietis! Rimietis!
Tai tos mergaitės pasakė:
— Rimietis! — Ir sustojo vanduo.
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Buvo didelės pievos, ten gyvulius ganė. Girdi: atūžia 
kažin kas. Viena moteriškė sako:

— Kas gi čia ūžia? Gal vanduo atrimuoja?
Kai tik taip pasakė, tai ir pasipylė vanduo ant gal

vos. Mat, ežero vardą atminė. Užliejo pievas, ir pasi
darė Rimiečio ežeras.

Ten, kur tiltas prie Rudaminos, vaikščiojo jautis. O 
žmogus jį erzino:

— Rima, Rima!
Tai tas jautis jį vijosi, o žmogus bėgo, pats nežino

damas kur. Kur žmogus sustojo, tai ir ežeras sustojo.

Pirmiau į tas pievas naktigoniai jojo. Vienas naktigo
nis arklius prisirišo, maišą su šiaudais pasidėjo ir už
migo. Tik girdi, kad jį kas kelia:

— Kelkis ir bėk greičiau! Bėk iš čia! Toli bėk, nes, 
jei neklausysi, mirsi!

Jis manė, kad taip sapnuoja. Tik užmigo, akis sudė
jo — ir vėl taip:

— Kelkis ir bėk!
Atsikėlė, pasiėmė maišą ir žiūri, kad rimuoja jau

tis— ir tik mū! mū! mū! O paskui jį ežeras eina. Jautis 
ėjo pirma, o ežeras ėjo paskui tą jautį. Tai dabar Ri- 
miečiu vadina.
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RUDAMINOS BAŽNYČIA

ai statė Rudaminos bažnyčią, tai 
meistrai negalėdavo susikalbėti. Kai 
reikėdavo plytų, tai paduodavo van
dens arba kitų daiktų. Meistras, kuris 
bažnyčią statė, nupirko mergos vaiką 
ir įmūrijo. Vaikas apmūrytas prakal
bėjo:

— Motinos krūtis saldžiausia, ran
kos darbščiausios, o širdis kiečiausia.

Nežinia, kokia ta galybė meistrams trukdė. Sako žmo
nės, kad šėtonai...

DUSIOS EŽERAS

oje vietoje, kur dabar Dusia, buvo di
delis dvaras. Ponas buvo labai piktas, 
kankino žmones. Tą poną rado po 
nakties uždusintą. Kai poną laidojo, 
nuskendo visas dvaras, pasidarė eže
ras. Jį vadina Dusia, nes poną uždu
sino.

Kur dabar Dusios ežeras, buvo seniau tik mažas upe
liukas. Tenai kartą skalbė mergina baltinius, o senutė 
sėdėjo ant liepto. Senutė pasakė merginai:

— Ko tu taip uždusai kaip dusia?
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Kai tik taip pasakė, pradėjo verstis vanduo. Mergina 
nuskendo. Vanduo vertėsi šešias dienas, pasidarė Dusios 
ežeras.

Kur dabar Dusios ežeras, senovėje buvo didelė pieva. 
Vieną kartą tenai mergaitė ganė gyvulius Ji, varinėda
ma karves, pasakė ant vienos: „Kur eini, Dusia?!" Vos 
tik ji taip pasakė, pradėjo debesys ūžti, šniokšti. Iš de
besų nusileido ežeras, viską paskandindamas. Sako, 
kad Dusia vėl išeis kada nors.

Naktigoniai ganė arklius ir nakvojo toj vietoj, kur 
dabar Dusia. Tai, sako, buvo pieva — vienoj pusėj miš
kas ir kitoj pusėj miškas. Naktigoniai pamatė, kad toks 
gražus kamuolys — baltas, sidabrinis — ribuoja. Kai tas 
kamuolys nuribavo klonin, pasiliejo ežeras. Naktigoniai 
susiėmė arklius ir parjojo namo. Rytojaus dieną vėl jie 
veda arklius į tas pievas. Atveda arklius — ogi nėr jau 
tų pievų! Tiktai vanduo kaip marios! Jie parjoję sako:

— Jau užėjęs vanduo.
Ir dabar Dusia kas metai pradeda šėlt. Dejuoja. Ir 

vadina užtai Dusia, kad dejuoja. Kai Dusia susilies su 
Daugų ežeru, nebedūsaus.

Dusia atėjo per Lazdijų upę, per Lazdijų balas. Ir ji 
vėl išeis, kai jai bus laikas. Prie Lenkijos jos duktė liku
si — Galadusio ežeras. Vienais metais Dusia išsikėlė,
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vanduo aukštai buvo. Jau gal ruošėsi išeiti. Bijojo žmo
nės, nes nežino, kur ji eis. O ji būtų ėjus per Lazdijus 
pas savo dukterį.

Vaikai meškeriojo Dusios ežere ir ištraukė ant meš
kerės siūlą. Ėmė už siūlo traukti — vanduo ėmė ūžti, 
banguoti! Iš vandens pasirodė kryžius, paskui ir bažny
čios bokštas. Vaikai būtų ištraukę bažnyčią. Tik staiga 
suriko pelėda. Vaikai išsigando, numetė siūlą — vėl vis
kas prapuolė. Sako, Dusios ežere žmonės dažnai girdi 
varpus skambant, mato po vandeniu raudonus mūrus...

RAIGARDAS

šėjo kažkada Raigardas... Kada, kur 
išėjo, nuskendo Raigardo miestas, tai 
dievai žino. Bet ten buvo, buvo Rai
gardas!

Tai pasakoja vėl... Atėjo žmona pas 
šulnelį ir atsiklaupė gerti. Kai atsi
klaupė gerti toji žmona, žiūri — spy
na guli graži šulnely. Tai ji paėmė tą 

spyną. Kai tik ji paėmė, kai tik ji kilstelėjo, tai ir pra
dėjo vandeny varpai skambint ir jau grandinės pasikėlė! 
Tai kalba, kad ji tiktai spiovė nusigandus:

— Oi, kad tu prapultai!
Tai nutraukė ir tą spyną, ir visa, nes ji vėl užkeikė. 

Kad ji būtų kėlus, tai būtų iškėlus miestą. Tai džiaugės 
miestas, kad jį jau kelia!
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S A L О К £ S EŽERAS

uvo ežeras neišpasakytai gilus. Mano 
tėvo tėvas pasakojo. Atėjo koks bur
liokas, pakasė kiaulės galvą, aprėžė 
taip ir taip ir pasakė ežero vardą (turi 
vanduo savo vardą!). Tik ūžia ūžia, 
kelias kelias! Kad pasikėlė! Tai ėjo 
ežeras per Ratnyčią. Kunigas mišias 
laikė — visi išbėgiojo. Kartu su ežeru 

ir žuvys ėjo, liko duobėse žuvų. Ežeras upeliu plaukė, 
per Ratnyčią. Jis nesusimaišė su Latežerio vandeniu. 
Ežeras ėjo ėjo... Kai priėjo tą vietą, kur reikia sustoti, ir 
sustojo. Jeigu jo būtų nesustabdę, būtų kitur nuėjęs.

Buvo toks ežeras didelis. Jau kaip jisai pradėjo eit! 
Atėjo tokie burliokai, ir jie vedė jį. Jie pirma ėjo su 
šitokiom lazdom, o jisai, tas ežeras, ėjo paskum. Kur jie 
norėjo, kad tas ežeras sustotų, tai jie nuėjo, lazdelę už
kišo ton vieton, tai jisai jau ir neina.

Šita upe ėjo — per Latežerį, Ratnyčėlę. Dar mano 
tėvo ir dieduko tvartus nunešė ir pirtį. O jie vis ėjo, tie 
burliokai. Ir vis, kad nenukryptų tasai vanduo, permušt 
kiša lazdelę. Ir jisai vėl eina tiesiai! Tai ežeras ėjo ėjo 
ir įėjo į Nemuną. Ir dar ėjo Nemunu, o paskui rado tokį 
upeliuką. Tai jis tuo upeliuku ėjo. Merga ganė jaučius 
ir kaip tik rėkė: „Stok, Juodi!" Ir toj vietoj sustojo tas 
ežeras.

66



Burtininkas pasakė:
— Mes atvešim jums ežerą su visomis žuvimis. Bet 

mane iki mirties užlaikykit, nes aš atvesiu ir apaksiu.
Švendubrės žmonės nenorėjo jo užlaikyt, sako:
— Mes nenorim nei to ežero, nei tų žuvų.
Per Ratnyčią sekmadienį ėjo ežeras, per pačias mi

šias. Per Nemuną ėjo, per laukus! Nebuvo jam nei kal
nų! Už Seirijų nutūpė. Burtininkas žinojo, kaip padaryt. 
Jis atėjo, įkimšo lazdelę, ir sustojo tas ežeras aplinkui.

ŠVENDUBRĖS AKMUO

vendubrės akmenį velnias nešė. Jis 
norėjo per Nemuną pernešt, į tą pu
sę. Norėjo užbaigti tą pilį, kur Liš
kiavoje: išmūrijo apačioje, o vir
šuj — smėlis. Užgiedojo gaidys, ir 
numetė. Nebuvo akmens, o iš po nak
ties — yra!

Šneka, kad velnias nešė akmenį, norėjo Nemuną už
tvenkti. Gaidys užgiedojo — nesuspėjo nunešti, numetė.

Norėjo sudaužyti tą akmenį, kai Druskininkų bažny
čią statė, bet kažkaip ten nesisekė. Skylė ta ir dabar 
tebėra, kurią buvo išgręžę, norėdami plėšyt akmenį.

5’ 6?



DAUGŲ EŽERAS

iena pamaldi bobelė iš Daškonių kai
mo kiekvieną rytą eidavusi j Daugų 
bažnyčią. Vieną rytą ta bobelė ėmusi 
ir kiek pamigusi. Išbėgusi tekina, bet 
dar prie kaimo išgirdusi bažnyčios 
varpus skambant.

— Dievuliau, pavėlavau! — pagal
vojo bobelė. Ir sako: — Kad koks vel

nias mane lieptu pervestų per ežerą, gal suspėčiau!
Į tuos žodžius tik strykt nelabasis prieš ją. Sako:
— Atiduok dūšią, pervesiu!
Susitarė. Velnias ėmė nešti akmenis, žvyrą ir pilti 

taką per ežerą. Takas buvo beveik pabaigtas, bet su
giedojo gaidys. Velnias dingo, nebaigęs darbo. Tas takas 
yra ir po šiai dienai.

LIŠKIAVOS PILIS

š pamenu nuo vaikystės — sakydavo, 
kad čia Laumės mūras. Toks volas ak
menų apmūrytas... Skylė buvo, ir, sa
ko, toji skylė siekė net Trakus. Šne
kėjo, kad tokį seną žmogų įleidę bu
vo. Vienam kambary jis rado šuniu
ką ir skrynią. Bet jis pasibaisėjo, su
judino tą virvę, kad ištrauktų. Dabar, 

sako, kad nukasė, tai nieko nebėr. Pasakojo, kad akme
nis mėtė iš to urvo, moteris išlenda — maudosi...
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Kalba žmonės, kad iš Liškiavos pilies eina po žeme ola 
į Kubilnyčios pilį. Žmonės vaikščioję tomis olomis. Jie 
radę stiklines duris. Atidarę tas duris, radę didelį kam
barį. To kambario sienos buvo auksinės. Viduryje kam
bario šuo tupėjo, o už stalo sėdėjo ponas.

D I L G Y N Ė

yveno trys ūkininkai. Vienas jų labai 
gerai gyveno. Jam net višta nei vieno 
kiaušinio nepametė, taip gerai sekė
si I Paskui višta pametė kiaušinį. Jis 
sako:

— Jau čia kas nors mums bus... 
Reikia parvežt kunigą, pašventint pa
status.

Parvežė kunigą, pašventino pastatus. Užėjo labai dide
lis lietus, ir kunigas apsinakvojo. Nakvoja kunigas ir 
klauso nakčia — kelia jį. Sako:

— Kelkis, važiuok namo!
Jis pabudo, pažiūrėjo, pažiūrėjo... Mano sau: „Gal 

sapnuoju? Čia kas?" Paskui vėl atsigulė, vėl miega. Ir 
vėl jį kelia. Sako:

— Važiuok namo! Ko tu miegi?!
Jisai mano sau: „O kas čia?" Ir trečią kartą jį kėlė. 

Jis trečią kartą pabudo ir sako zakristijonui:
— Žinai, renkimės ir važiuokim namo. Nežinau, kas 

mane tris kartus žadino, kad namo važiuočiau. Gal kas 
namuose atsitiko?
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Jie išvažiavo. Pamiršo knygas. Tai kunigas zakristi
jonui sako:

— Sustabdyk arklį, bėk: aš knygas ant stalo palikau. 
Tai tu atneši knygas...

Zakristijonas atbėgo — kad tų pastatų nėra! Tiktai 
stovi ežeras, vanduo. Ir mato: plaukioja stalas ir knygos 
ant stalo. Jis atėjo pas kunigą, sako:

— Klebone, nėra pastatų, tik vanduo, ežeras stovi.
Sako:
— Ten ežero nebuvo, o dabar ežeras. Gal tu ne tenai 

nuėjai?
— Na,— sako,— kaip?! Stalas plaukioja, knygos ant 

stalo!
Dabar tas kunigas eina. Eina, tikrai — ežeras, vanduo! 

Kai kunigas atėjo prie krašto, tas stalas priplaukė. Jis 
tas knygas paėmė. Kai tik knygas paėmė, tai tas stalas 
kad užstaugė ir nuėjo į gilumą!

AKMUO LEMPINIŲ MIŠKE

albėjo, kad buvo dvi sesutės pas tė
vus. Atvažiavo svotai, bet ne pas vy
resnę, o pas jaunesnę seserį. Vyresnė 
sesuo labai nenorėjo pas tėvus pasi
likti, o jaunesnę išleisti. Kai jaunes
nioji sėdo į vežimą, vyresnė pasakė:

— Kad tu, sesute, sėstai akmeniu! 
Ir virto tas vežimas dideliu akme

niu. Ir buvo matyti tame akmenyje žmonės; kaip sėdėjo 
ant vežimo, taip ir suakmenėjo.
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Buvo toks žmogus, iš Skraičionių Butrimas, kuris 
skaldė akmenis. Sumanė jis sudaužyt tą akmenį. Privežė 
malkų sausų, pakūrė ugnį. Kai akmuo įkaito, liejo van
deniu. Akmuo ėmė trūkinėti į gabalus. Suskaldė taip 
akmenį iki žemės. Dar norėjo ir giliau pasiekti, nes ak
muo giliai į žemę sulindęs. Žmogus buvo pailsęs, atsigulė 
pas akmenį ir užmigo. Jam prisisapnavo tos vestuvės, 
kurios akmenimi pavirto, sako:

— Daugiau neliesk! Tik ligi žemės!
Tai jis daugiau ir nebeskaldė, pabijojo...

J А К I S К I Ų PILIAKALNIS

lepetys Krisius iš Jakiškių Joninių 
naktį ėjo į piliakalnį kasti pinigų. Pa
siėmė žvakę, smaigą. Nuėjęs pradė
jo ieškoti. Ieškojo ieškojo, badė badė 
žemę — kaip nėra, taip nėra pinigų! 
Kur neieškojo, kur nečiupinėjo! Ir 
kur pats numanė, ir kur žmonės šne
kėjo — visą kalną apčiupinėjo. Visai 

nuilso ir galvoja, kur čia daugiau ieškot. Tik girdi:
— Krisiau, Krisiau! Eik geriau namo, negaišk laiko! 

Kam bus paskirta, tam ir arklys su pasaga išmuš.
Krisius išsigandęs net atsisėdo. Drožė namo, nieko ne

radęs!
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G I N U C I Ų PILIAKALNIS

ieną kartą vaikai ganė gyvulius prie 
Ginučių piliakalnio. Bedūkdami jie 
įmetė į urvą vieno vaiko kepurę. Vai
kas bijo eit namo, kad tėvas už kepu
rę. nebartų. Sumanė, kad reikia lįsti į 
urvą. Piemenys turėjo virvę, įleido 
vaiką į urvą. Kai nusileido žemyn, 
vaikas priėjo duris. Durys atsivėrė, 

pamatė kažkokią senutę. Ta senutė sako:
— Se, imk kepurę ir dar maišelį aukso ir eik iš čia! 

Nes gali nutrūkti šunes. Tada tave sudraskys į gaba
lėlius!

Vaikas išėjo iš tos senutės, piemenys jį ištraukė į vir
šų. Kiti vaikai jam pavydėjo aukso. Vienam vaikui top
terėjo, ir jis sako:

— Įleiskit ir mane į šitą urvą. Aš išnešiu aukso ir 
jums duosiu.

Tada vaikai jį nuleido. Bet jis kaip tik pakliuvo į kitą 
pirkią, kur buvo kariškis. Kariškis, jį pamatęs, tik su
griežė dantimis ir sako:

— Ar neisi tu, biaurybe, iš mano pirkios?!
Vaikas sudrebėjo ir norėjo bėgti. Kariškis sugavo vai

ką, nunešė į tamsią kamarą ir uždarė. Kiti vaikai laukė 
laukė prie urvo. Taip ir nesulaukė. To vaiko ir dabar 
kaip nėra, taip nėra.

Tas urvas ir dabar tebėra. Sako, kad piemenys girdi 
po žemėmis varpais skambinant. Sako, kad tenai yra 
bažnyčia.
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V E L I O ežerasm o
eneliai pasakojo, kad labai seniai vie
toj to ežero buvęs kalnas, ant kurio 
stovėjusi bažnyčia. Vieną kartą į tą 
bažnyčią ėjo moteris. Beeidama į kal
ną, ji labai pavargo ir pasakė:

— Kad tu skradžiai prasmegtum!
Kai tik ji taip pasakė, bažnyčia ir 

kalnas prasmego, atsirado ežeras.
Būdavo, sekmadieniais dvyliktą valandą girdėdavo

ežere skambinant varpais.

NAPOLEONO KELIAS

er mišką prie Daugėliškio kaimo eina 
kelias. Žmonės pasakoja, kad tą kelią 
nutiesė Napoleonas, kai ėjo į Mask
vą. Dabar tuo keliu niekas nevažiuo
ja. Sako, kas tik tuo keliu važiuoda
vo, tam velniai ratus numaustydavo 
arba apinasrį nuimdavo. Todėl tą ke
lią dar vadina Velniakeliu.



PADAVIMU
K E ЬШХШ

T. Narbutas

A SL

leis buvo nepaprastai stiprus milži
nas. Jis buvo keliaujantis didvyris, 
labai plėšdavo žmones ir daug gera 
jiems darydavo — kaip jam būdavo 
tinkama. Išgriaudavo kaip šieno ku
petas ištisus miestus, didžiausius me
džius su šaknimis išraudavo. Medžiais 
jis pasiramsčiuodavo kelionėje kaip

lazdomis. Mėtydavo didžiulius akmenis, kuriais laivus 
triuškindavo, kariuomenių įtvirtinimus išardydavo.

Prie vieno kalno jis mušėsi su slibinu. Ten atrado to 
slibino sukrautus lobius. Paskui jam patiko vieno pono 
duktė. Už ją atidavė tą auksą ir sidabrą, kurį surado 
užmuštojo slibino urve. Ta mergaitė buvo labai graži 
ir nepaprastai stipri. Ji, paėmusi už ragų jautį, per galvą 
permesdavo. Tačiau šalia Alcio ji atrodė kaip vaikas. 
Alcis ją labai mylėjo; ji šukuodavo jam plaukus ir barz^ 
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dą šukomis, kurios didumo buvo kaip malūno sparnas. 
Kelionėse pati sėdėdavo jam ant pečių. Kai Alcis bris
davo per giliausias upes, vanduo jam vos siekdavo ke
lius. Jis nuolat keliaudavo, ir nuolat jam kas nors nu
tikdavo.

NEMUNAS

eliauninkai, atvykę iš užjūrio, plaukė 
Nemunu aukštyn. Priplaukę Dubysos 
žiotis, sužinojo, kur buvo tos upės 
pradžia. Iš džiaugsmo, kad surado ke
lią prie tos šventos vietos, dainavo: 
„Čia radom!" Dėl tos priežasties atsi
rado Seredžiaus pavadinimas.

Nuplaukę Dubysos upe mylią, su
savo kariais ilsėjosi ant kranto. Sustoję pasakę: „Čia 
kiškim ženklą!" Tie žodžiai davė pradžią Cekiškių mies
telio pavadinimui. Plaukdami toliau, priplaukė didžiules 
girias, kur, pavargę bekeliaudami, pasakė: „Ar yra ga
las?" Taip ta vieta ir buvo pavadinta Ariogala. Ten 
iki šių dienų yra miestas, kuris taip vadinamas. Toliau 
paplaukę upe aukštyn, pamatę, kad arti tikslo, linksmai 
dainavo: „Bet yra galas!" Nuo to atsirado Betygalos 
miesto pavadinimas.

Tų keliauninkų vado vardas buvo Nemunas. Apie jį 
dar pasakoja, kad jis buvo garbinamas ir turėjo savo 
šventovę Nemunaičiuose, ant Nemuno kranto.
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VILNIAUS POŽEMIAI

epaprastus ir neįtikimus daiktus pa
sakoja apie Vilniaus požemius, neva 
nuo seniausių laikų esančius, anot 
vienų, po rotuše, o kitų — po Suba
čiaus bokšto kalnu. Tame požemyje 
burtininkai, raganos ir velniai rinkda
vęsi šeštadieniais. Nuo to ir bokštas 
vadinasi Subačiaus bokštu.

Sakoma, kad šiame požemyje buvo susisukusi sau
lizdą pabaisa, kuri savo žvilgsniu vietoje užmušdavo
ten įeinančius žmones. Atradus tą pražūtingą prarają,
po nesėkmingų mėginimų vieną kartą pasiuntė ten drąsų 
žmogų. Tai buvo plėšikas, kurį teismas nuteisė mirti. 
Jam ant nugaros pakabino veidrodį, o į abi rankas įdavė 
žibintus. Eidamas atatupstas, jis prisiartino prie tos vie
tos, kur buvo pabaisa. Ta, pati su savimi veidrodyje 
akis į akį susidūrusi, baisiai sustaugė ir nudvėsė.

Dar yra pasakojama, kad viename Vilniaus požemyje 
yra paslėpti didžiuliai turtai. Jie užkeikti. Juos saugo 
užburta mergina, šuo ir gaidys. Ne veltui yra žmonių, 
kurie neva savo ausimis yra girdėję požemiuose šunį 
lojant, gaidį giedant ir moterį graudžiai dejuojant. Ne 
veltui padavimas tvirtina, kad požemiai išmūryti nuo 
Bokšto kalno net iki Trakų.



L. Jucevičius

R

iaudis pasakoja, kad nuo Šatrijos vir
šūnės atsiskleidžiąs toks platus regi
masis plotas, jog dvylika bažnyčių 
(poetiškas lietuvių posakis, atitinkąs 
rusų sorok sorokov cerkvei) esą gali
ma pamatyti. Aš betgi, kad ir turėda
mas gerą žiūroną, mačiau vos keletą 
ir tai tik artimiausiųjų. Liaudies pada

vimuose šis kalnas turi itin svarbų vaidmenį. Čionai, 
sako, esanti palaidota Jauterytė, milžino Alcio žmona; 
čia kadaise švento Jono naktį iš viso krašto sulėkda
vusios raganos į puotą. Mano senas vežėjas, kuklus ir 
naiviai viskuo tikįs, dar neprivažiavus Šatrijos, papa
sakojo man atsitikimą, kaip vienas drąsus vaikinas, užsi
geidęs sužinoti, kas ant to kalno dedasi, nuėjo švento 
Jono naktį į raganų puotą. Rado tenai prisirinkus dau
gybę moterų ir vyrų, apsirengusių vokiškais rūbais, su 
skrybėlėmis, iš kurių kyšojo dideliausi ragai. Grojo 
nuostabiai graži muzika, visokiausi gėrimai upeliais 
tekėjo, o visi susirinkusieji šoko iki žemėn krisdami. 
Vaikinas buvo labai gerai priimtas: jį pasodino ant dei
manto sosto, vaišino geriausiais vynais iš aukso taurių, 
davė jam kelias saujas pinigų, kuriuos jis tuoj susidėjo 
į kišenes, ir primygtinai prašė gerti ir būti linksmam. 
Ta puota truko, galimas daiktas, keletą valandų. Tik šit 
gaidys užgiedojo, ir viskas išnyko. Vaikinas liko ant
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kalno vienas, o kai viską geriau įsižiūrėjo, pamatė, kad 
deimanto sostas, ant kurio jį vokiečiukai buvo pasodinę, 
buvo tik supuvęs kelmas, anoji aukso taurė — iškirmi
jusi numirėlio kaukolė, kuri dabar vaipėsi į jį geltonais 
dantimis, o tas, ką jis laikė brangiu nuostabaus skanu
mo vynu, buvo... bet jūs patys numanot, kas ten buvo. 
Kiša ranką į kišenę, o ten vietoj pinigų — skiedros.

DŽIUGAS

ž pusmylio nuo kelio, einančio iš Tel
šių į Alsėdžius, keleivio akis patrau
kia aukštas kalnas, žmogaus rankos 
supiltas, kaip tai rodo apvalainas kū
ginis pavidalas ir žemės rūšių vieno
dumas visuose jo sudėties sluoksniuo
se. Tų apylinkių liaudis šį piltinį kal
ną vadina Džiugo kalnu, o 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 pa
davimas sako) saugomas velnių, su kuriais kitados gy
venęs didelėje draugystėje. Su jų būtent pagalba Džiu
gas pridaręs narsumo stebuklų: pats vienas aibes kry
žiuočių savo geležine kuoka išmušęs, šimtamečius ąžuo
lus laužęs it nendres ir dangų remiančius kalnus vertęs. 
Tai jis iškasęs Telšių ežerą ir prie jo pačias pirmąsias 
sodybas įkūręs.
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GUDRUOLIS UBURTIS IR VELNIAS

eigų tiktai kas eidavo pro Džiugo kal
ną, visada tenai pamatydavo gražų 
vokietuką su biznu frakeliu, šokinė
jantį iš medžio į medį. Visi to kalno 
lenkėsi iš tolo — bijojo velnio galy
bės. O kas tiktai prie jo prisiartinda
vo, tą tuojau nelabasis kviesdavo vi
sokių varžybų, o pralaimėjusį grieb

davo ir smaugdavo. Šit atsirado vienas drąsus kaimo 
žmogus, vardu Uburtis, atėjo prie pelkės, telkšančios 
čia pat palei kalną, ir ėmė pintis vyžas iš karnų, pasilup- 
damas jų nuo karklų, augančių toje vietoje. Po kurio 
laiko ateina velnias.

— Gera diena, žmogau.
— Gera diena.
— Ką čia veiki?
— Vyžas pinu.
— O kas tau leido?
— Aš jei ką dirbu, tai nė kokių leidimų nesiklausiu.
— Kaip tu drįsti mano žemėj ir nuo mano medžių 

karną plėšti: aš esu šios vietos ponas, ir jei tu man pra
kiši varžybas, kurių tave iškviesiu, tai prapulsi tuč
tuojau.

— Gerai; o jei laimėsiu, ką man duosi?
— Skrybėlę pinigų.
— O kokios bus pirmosios varžybos?
— Mėginsim, katras stipresnis.
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— Gerai.
— Na, tai eikš imtynių.
— Eik tu, eik! Kur tu imsies su manim, kad tu neuž- 

veiktum nė mano šimtamečio senelio, kuris antai miega 
už kelių žingsnių.

Taip sakydamas, Uburtis parodė į gulinčią mešką. 
Velnias prie jos pripuolė ir griebė abiem rankom už 
kaklo. Meška užerzinta dėjo vokietuką į žemę ir ėmė 
duoti jam savo dailia leteniūte. Primuštas, priniurkytas 
vos ištrūko vargšas iš meškos glamonių.

— Na, vienas varžybas laimėjai, dabar — kitos: mes
kim, kas aukščiau išmesim.

Taip taręs, jis griebė čia pat gulintį dideliausią akme
nį ir bloškė į orą; akmuo nukrito po trijų valandų. O 
Uburtis paėmė rankon vieversį ir paleido; kvailas vel
nias pamanė, kad ten akmenėlis. Laukia juodu valandą, 
laukia antrą, trečią, ketvirtą, penktą, dešimtą — nenu
krinta.

— Išlošei, žmogau, antras varžybas; dabar trečios: 
katras greitesnis. Tu lėk, aš vysiu.

— Kur tau, velne, su manim lenktynių eiti, tu nė ma
no vaiko, vakar gimusio, nepavytum; jeigu nori pa
mėgink su juo.

Taip sakydamas, jis pabaidė iš žabarų kiškį. Kiškis 
pašoko ir ėmė lėkti.

— Čiupk, čiupk!

v Jnias šoko kiškio vyti ir, nieko neveikęs, sugrįžo.
— Tavo teisybė, žmogau, išlošei. Na, dar vienos var

žybos, ir pinigai tavo. Matai antai tą geležinę lazdą? 

во



Ji sveria šimtą tūkstančių svarų: katras ją aukščiau 
išmesim?

— Tu pirmas mėgink, velne.
Velnias griebė lazdą viena ranka ir išmetė taip aukš

tai, jog iš akių dingo, o kai nukrito, tai lig pusės žemėn 
įsmego.

— Dabar tavo eilė, žmogau.
Žmogus pridėjo ranką prie lazdos ir ėmė žiūrėti į 

debesis, slenkančius padange.
— Ko ten taip žiūri? — klausia velnias.
— Laukiu, kol ateis anas didelis debesis. Mano brolis 

yra kalvis danguje, ir dabar jam labai reikia geležies; 
jis sėdi anapus tų debesų ir laukia, kol jam tą lazdą už
mesiu.

— Ai žmogau geras, nemesk susimildamas, ji man 
labai reikalinga. Žinau, kad esi stiprus. Laimėjai visas 
varžybas. Tai duok dabar savo skrybėlę, pripilsiu auk
sinių.

— Gerai, eikš su manim į miško gilumą, o ten ati
duosi man visus, kiek priklauso.

Žmogus ten jau seniai turėjo išsikasęs gilią duobę, 
tai viršum jos uždėjo savo kiaurą skrybėlę ir apkamšė 
velėna visas kiaurymes aplinkui, kad velnias neperma
nytų jo klastos.

— Tai šit, ponas velne, mano skrybėlė, pilk pinigus.
Velnias supylė vieną maišą auksinių — skrybėlėj nė 

žymės; atnešė antrą — nė žymės; supylė trečią, ketvirtą, 
dešimtą, šimtą, ir, kai duobė jau buvo pilna, tai pripylė 
pagaliau ir skrybėlę.
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Nuo to karto velnias niekad nebesirodo ant Džiugo 
kalno. O Uburtis pralobo, pasistatė naują trobą, prisi
pirko medaus, degtinės ir kas dieną gėrė krupniką, ir 
aš ten buvau, valgiau ir gėriau, per barzdą varvėjo, dan
tys neregėjo.

BALTIJOS JŪROS VALDOVE

eniai, labai seniai, kada Lietuvos ir 
Žemaičių vėliavos su vyčiu ir meška 
plevėsavo viršum skaidrių Baltijos 
vandenų, žydrose jos gelmėse stovėjo 
puikių puikiausi jūros valdovės Jūra
tės rūmai. Jų sienos buvo gryno bal
to gintaro, slenksčiai aukso, stogas 
žuvų žvynų, o langai tyriausiųjų dei
mantų.

Vieną kartą išsiuntinėjo valdovė visus lydžius su laiš
kais įžymiausioms jūros nimfoms, kviesdama jas pas 
save į puotą ir bendrą pasitarimą. Atėjo skirtoji diena, 
ir kviestosios dievaitės susirinko; tada valdovė su savo 
palydos pulku pasirodė salėj, meilingai nusilenkdama, 
pasveikino viešnias ir, sėdusi į gintarinį sostą, šitaip su
sirinkusioms prašneko: „Mielosios mano draugės ir bi
čiulės! Žinote gerai, jog visa valdantysis mano tėvas 
Praamžimas, dangaus, žemės ir jūros viešpats, man ati
davė globoti ir valdyti šiuos vandenis ir visus jų gyven
tojus; pačios esate mačiusios mano švelnų ir laimingą 
viešpatavimą. Nei joks mažiausias kirminėlis, nei jokia 
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smulkiausia žuvelytė neturėjo priežasties skųstis ir de
juoti, visi gyveno santaikoj ir santarvėj; niekas į kito 
gyvybę kėsintis nedrįso. Ogi dabar vienas niekingas 
žvejys Kastytis iš mano viešpatystės pakrančių, kur 
Šventoji upė mano karalystei donį neša, vienas niekin
gas mirtingasis drįsta ardyti visuotinę rimtį, nekaltas 
mano valdines imti į tinklus ir smerkti mirti — kada aš, 
aš pati, savo pačios stalui nė vienos žuvelytės nedrįstu 
pasigauti; plekšnių dargi, kurias taip mėgstu, po vieną 
pusikę nuvalgau, o antrąją atgal į jūrą paleidžiu. Tokios 
drąsybės negalima palikti nenubaudus: štai paruoštos 
eldijos laukia mūsų, plaukim, mielos draugės, į Švento
sios pakrantę, nes kaip tik apie šį laiką žvejys papratęs 
užmesti tinklus. Savo šokiais ir žavesiais įsiviliokim jį 
į šaltą jūros glėbį, įvykdykim savo kerštą, pasmaukim 
jį savo glamonėmis ir jo gražias akis, kuriomis nūn žavi 
visas Žemaičių mergas, šlapiu žvyru užpilkim."

Taip tarė, ir tuoj atsirado šimtas gintarinių eldijų, 
perlais išdabintų, ir, žavingoms dainoms skambant, val
dovė su visu nimfų pulku išplaukė vykdyti savo nuož
maus darbo.

Diena giedra, saulė skaisčiai šviečia, jūra rami, plyna 
kaip vienas dideliausias stiklas: nė mažiausias vėjelis 
neglosto jos paviršiaus, vien tik eldijos greitai čiuožia, 
palikdamos už savęs ruožą, tarsi raukšlytes buvusios 
gražios moteriškės veide, kuriame laikas, tas didžiau
sias grožio ir žavesių priešas, paliko išbraižęs savo vė
žes. Jau žemė arti, aidu atsimuša deivių daina į pakran
čių miškus, o kiekvienas atbalsis, šimtą kartų atkarto
tas, gaudžia grėsmingai: vargas tau, žvejeli jaunas! Ir 
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kai jau arti upės žiočių sustojo nežemiškos mergos, išvy
do savo priešą, kaip jis, sėdėdamas ant kranto, taisė 
tinklus. Žvejys buvo jaunas ir gražus, skruostai vos pir
mu pūku apsitraukę, veidas dailių dailiausias, pailgas 
ir baltas, o plaukai juodi ir ilgi. Su ramia dar siela ir ra
mia širdžia, su dainele lūpose, svajodamas vien apie 
gausų laimikį, jis dirbo savo darbą. Tik šit išgirdo kaž
kokius saldžius kerinčius balsus: pakelia akis ir regi 
šimtą eldijų žėrinčių, šimtą mergų stebuklingo gražumo, 
o pirma jų visų, su karūna ant galvos, su gintarine vieš
patystės lazda rankoje — jūrų valdovę. Ir štai gražiausi 
balsai suskamba... ir šit apsupa jį stebuklingas jūros 
nimfų pulkas ir savo dainomis, savo žavesiais į save vi
lioti ima:

Oi žvejei! mūsų skaistus, 

Pamesk vargus, šok į laivą: 

Pas mus visad būsi smagus, 

Mūsų dainos duod linksmybę.

Duosma tau dovaną dievų, 

Jei su mumis tu gyvensi: 

Marės būsi didžium tėvu 

Ir meilingu mūsų būsi.

Girdi šitai žvejys, žiūri nustebęs ir savo akim netiki, 
ir ką čia daryti nežino; galiausiai, pasidavęs klastingai 
vilionei, atsistoja ir nori pulti deivėms į glėbį; tik šit 
valdovė mostelėja valdžios lazda savo draugėms nu
rimti ir šitaip jam nustebusiam kalba:

— Palaukš, tu vaikine, tu nutrūktgalvi! Didis tavo nu
sikaltimas, rūsčios bausmės vertas, tačiau atleisiu ją tau, 
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jei vieną sąlygą išpildysi. Tavo jaunystė ir grožis labai 
mane patraukė: jei prižadėsi mane mylėti, tai mano 
glėby rasi laimę. Bet jei paniekinsi valdovės Jūratės 
meilę, tai tik vieną dainelę uždainuosiu, ir tu būsi prie 
manęs, ir sulig mano valdžios lazdos prisilietimu žūsi 
amžinai — rinkis!

Atsiklaupė jaunikaitis, nulenkė galvą ir amžiną mei
lę prisiekė.

— Dabar tu jau mano, būk vietoj, nesiartink į mus, 
nes vienas žingsnis — ir nugarmėsi į pražūtį. Aš kas va
karas atplauksiu pas tave: štai ant to kalno, kuris nuo 
šiol tavo vardu bus vadinamas Kastytis, visada pasi- 
matysiu su tavim.

Tai tarusi, mostelėjo valdovės lazda, suūžė irklai, ir 
tylomis, be juokų ir dainų, nuplaukė mergos sau.

Metai jau baigėsi, kaip kiekvieną vakarą Baltijos jū
ros valdovė atplaukdavo į krantą ir ant kalno matyda
vosi su meilužiu; tačiau Perkūnas, sužinojęs apie tuos 
slaptus susitikinėjimus, užsirūstino baisiai, kad deivė 
išdrįso pamilti mirtingąjį. Ir kai vieną kartą valdovė 
grįžo į savo rūmus, jis sviedė iš dangaus perkūną, kuris, 
perskyręs jūrų vilnis, trenkė į valdovės namus, ją pačią 
užmušė, o gintaro rūmus į gabaliukus sudaužė. O žvejį 
Praamžimas prikaustė jūros dugne prie uolos ir jam prieš 
akis padėjo jo meilužės kūną, į kurį turi amžinai žiūrėti 
ir apraudoti savo nelaimę. Užtat dabartės, kai vėtros 
įsiūbuoja jūros vilnis, girdėti aimanos iš tolo — tai varg
šas žvejys aimanuoja; o vanduo išmeta gabalėlius gin
taro — tai Baltijos valdovės rūmų trupiniai!
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VARNIŲ VARPAS LŪKSTE

ra Žemaičiuose padavimas, kad, ve
žant į Varnius naujai nulietus varpus 
žiemą ledu per Lūksto ežerą, ledas ne
atlaikęs, ir vienas, didesnysis, pa
skendęs ežere. Užtat dabar, kai ant
ruoju skambina, tai anas gailingai at
siliepia vakarais: brolau! brolau! Iš 
to padavimo atsirado priežodis: ,,At

siliepia kaip Varnių varpas Lūkste."

MILŽINAI

džinai, pasak liaudies pasakojimų, 
buvę tai nepaprasto ūgio žmonės, jie 
gyvenę seniai, labai seniai, dar tada, 
kai Lietuvoje nebuvę nė vieno mies
to, kada visi gyvenę giriose, ir tik vos 
kur-ne-kur tebuvę matyti pradedan
čių kurtis kaimelių ir pastovių sody
bų. Milžinai, kurių vardus išlaikė 

mums liaudies padavimai, žymiausieji yra: Anžulis, Al- 
cis, Vitolfas, Gelonas, Kalnpilys ir kiti. Ūgis jų buvęs 
toks didelis, jog į savo pirštinės vieną pirštą galėję su
sidėti dvidešimt žmonių. Milžinai kariavę su daugeliu 
šiaurės tautų, kurios dažnai plėšdavusios Lietuvą. Su
naikinę priešininkus, jie savo pergalės atminimui pilda
vę dideliausius kauburius, ir iš to atsiradę pas mus mil
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žinų kalnai. Jie kalnus pildavę šitokiu būdu: pirmiausia 
užmuštų priešininkų kūnus sukraudavę į vieną krūvą, 
o paskui nueidavę į Baltijos pajūrį, prisisemdavę pilną 
batą smėlio ir parnešę ant jų išpildavę. Girnikų kalną 
Šiaulių apskrityje, arti Kurtuvėnų miestelio dviem bato 
sėmimais supylęs milžinas Anžulis, o Šatriją, toje pat 
apskrityje, trimis sėmimais supylęs Alcis savo pačios 
Jauterytės atminimui, kuri irgi buvusi dailiausioji ir 
stipriausioji iš visų Lietuvos bei Žemaičių merginų ir 
tame kalne buvusi palaidota.

K ATEŽERIS

žeras, liaudies manymu, yra deivių 
būstas, ten gyvena vadinamosios eže
rų deivės, kurios yra žuvų valdovės 
ir leidžia jas gaudyti tik savo myli
miesiems asmenims. Kai tiktai netu
rintis jų malonės žmogus tinklą už
meta, tuojau jos visas žuvis suvaro 
į dideliausią olą, esančią dugne, ir už

daro. Rusų valstiečiai (taip liaudis teigia) žino pa
slaptį, kaip atidaryti olą, ir todėl jiems visada ge
riausiai sekasi žūklė. Yra toks pasakojimas apie eže
rėlį, vardu Katežerį, esantį netoli Kražių Žemaičiuose, 
kad seniau tenai nebūdavę galima pagauti nė vienos 
žuvies. Tik šit vienas rusas, išsinuomojęs tą ežerėlį, pa
sinėrė po vandeniu, atrakino olą ir spyną įsikandęs iš
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nešė į viršų. Nuo to laiko Katežery pradėjo būti daug 
žuvies.

Pasakoja taip pat žmonės, kad deivės, kai supyksta, 
tai visą ežerą perkelia į kitą vietą. Bet tas nimfas galima 
permaldauti, jei duosi ežerui tokį vardą, kokiu jos nori, 
kad jų būstinė vadinama būtų; bet jei nepataikai, tai 
vanduo pakyla ir pereina į kitą vietą; dažnai atsitinka, 
kad užlieja kaimus ir miestus. Senų senovėje ir Lūksto 
ežeras, kai dar vardo neturėjo, o deivės pyko ant Var
nių gyventojų, buvo pakilęs išeiti iš krantų ir miestui 
grasino tvanu. Persigandę gyventojai, susibūrę vidury 
rinkos, tarėsi, kaip čia praminti tą didelį ežerą: kiekvie
nas vis kitu vardu šaukė, tik nė vienas vis nepataikė 
tikrojo. Vanduo ėmė vis labiau ir labiau siausti, vis 
artyn ir artyn eiti. Visus pagavo siaubas — niekas neži
nojo, ko dabar griebtis. Tokioje kritiškoje būklėje atsi
dūrę, tarsi kokiu stebuklu pamatė tekiną per miestą 
bėgant jauną vokietuką. Tada visi ėmė rėkti: skęstam, 
vokietėli, gelbėk mus! Vokietukas, gailesčio suimtas, 
ant viso miesto riktelėjo: Lūksts! Lūksts! Sulig tų žodžių 
ištarimu ežeras ūždamas atslūgo į savo guolį.



M. Valančius

ŽEMAIČIO VYLIUS

teniui didžiu kunigaikščiu esant, Prū
sų kryžeiviai savo užpuolimais dP 
džiai įkyrėjo žemaičiams, todėl ir tie 
kaip įmanydami stengėsi jiems atker
šyti.

1285 metais jaunas ponaitis Girdi- 
las, turtingų tėvų sūnus, ynas žemai
tis, šiaip apsivertė. Nuvažiavo į Prū

sų miestą Ragainę ir pasisakė norįs būti kataliku. Vokie
čiai priėmė jį žmoniškai, Ragainės kunigui įsakė mokyti 
poterių ir taisyti prie krikšto. Kunigas mokė. Girdilas 
rodėsi pamėgęs katalikų tikėjimą, vaikščiojo į bažnyčią, 
klaupęs meldėsi ir sakėsi norįs krikšto. Dar tarsi pamy
lėjo vieno turtingo vokiečio dukterį, kas dieną ją lankė 
ir ketino toj pačioj dienoj priimti krikštą ir šliūbą.

Taip į vokiečių meilę įsipirkęs, ne kartą sakė: „Oi, 
kaip būtų gerai, kad jūs visus žemaičius apkrikštytumėt, 
nes vargsta stabmeldžių tikėjimo tamsybėj!" Paskiau 
tarė: „Žinote patys, jog yra Žemaičiuose ties upe Duby
sa garsinga pilis. Kad suteiktumėt man būrį kryžeivių, 
aš ją veikiai jums atiduočiau. Toje pilyje gyvendami, 
galėtumėt Žemaičius valdyti kaip pavergtą kraštą!" Vo
kiečiai, visuomet geisdami Žemaičius pamušti, patikėjo 
tai kalbai ir atidavė po Girdilo valdžia šimtą kareivių,

Girdilas, vis tai padaręs, naktį davė žodį Žemaičių 
vyresnybei: pasakė, kurią dieną ir kaip daug ateis po 
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pilia. Keletui dienų praslinkus, sėdo i arklį ir traukė 
slapta per miškus drauge su vokiečiais. Prisiartinus prie 
pilies, Onkaimių vadintos, tarė Girdilas: .,Sėskimės, pa- 
valgykime ir pailsėkime, idant stipriai galėtumėm grum
tis. Jau netoli pilis, kurioj gal nėra nė įgulę!" Vokiečiai, 
vyliaus nesamprotaudami, paklausė, sėdo nuo arklių, 
paleido tuos ganytis į pievą, numaušė savo geležies ke
pures ir susėdo valgyti.

Vos tai padarė, žemaičių daugiau nei tūkstantis 
šmurkšt išpuolė iš pilies it širšūnai iš drevės, beregint 
apsiautė visus vokiečius ir išpiovė. Vienas Girdilas gy
vas pasiliko. Žemaičiai paglemžė vokiečių arklius, ve
žimus, ginklus, pinigus ir viską, ką tiktai rado.

Ragainės vokiečiai laukė žinios apie tą savųjų žygį, 
bet nebuvo kam žodį duoti. Neveikiai sužinojo buvę Gir- 
dilo apvilti ir visus vokiečius pražuvusius.

MOSIS PAS SALANTŲ PILĮ

ryžeiviai, norėdami iš Prūsų į Kuršą 
pereiti, vieną kartą išrinko nepapras
tą sau kelią. Nuo Kretingos į Salan
tus, tuokart Skilandžiais vadinamus, 
nebuvo kasto kelio. Reikalui atsiti
kus, žmonės važiavo per girias ir ba
las, kurių kareiviai su sunkiais veži
mais perbristi negalėjo. Nebuvo dar 

sodos Kūlupėnų nei Aukštkalvių; jų vietoj niūksojo miš
kai. Bet buvo soda Nasrai, paskiau Nasrėnais praminta. 
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Ta soda didžiai turi būti sena, nes 1112 metų raštuose 
jau yra minima. Nedrįsdami vokiečiai per minėtas gi
rias traukti, ėjo per šios dienos Žadeikių sodą, Pamini- 
jais.

Išsigirdę apie tą priešų kelionę, žemaičiai pastatė vie
ną stulpą ties Nasrais ant kalno, aprišo su šiaudais ir 
užmovė ant viršaus dervos statinę. Antrą tokį pastatė 
šios dienos Kalnaly. Pastatė prie tų sargus ir įsakė prie
šams pasirodžius uždegti, o patys, Klausiagaliaus ve
dami, didžiu būriu susirinko ant pilelių.

Sargai, pamatę vokiečius Pamini jais traukiančius iš 
pušyno išlendant, uždegė Nasrų stulpą. Beregint ir ant
ras pradėjo tvatėti. Narsūs žmonės vienas kitam sakė: 
„Kas bus, kas nebus — žemaitis nepražus! Kibsime ir 
mušime!"

Nuo Kalnalio iki Skilandžių nebuvo kasto kelio - 
keleivis turėjo perbristi per upę Salantą, nes tilto taip 
pat nebuvo. Atėję vokiečiai ant Kalnalio kalno pamatė 
žemaičius, ant pilies bekuždančius, ir tarėsi veikiai pa- 
mušią juos. Nuo kalno nusileidę, kad ir kliudomi, per 
upę persigavo su visais savo vežimais, kuriuos į eilę 
sustatė. Vos tai padarė, žemaičiai atitraukė kalne buvu
sių malūnų skląstus; Salantas tuojau patvino. Nors vers
mė po pilia esanti kliudė, vokiečiai tačiau artinosi prie 
pilies. Prasidėjo baisus mūšis. Žemaičiai šaukdami bėgo 
nuo kalno ir mušė lipančius vokiečius; pagaliau ritino 
nuo kalno lig laiku suvežtus rąstus, kurie braukė prie
šus.

Jiems besigrumiant, vienas jaunas žemaitėlis, prūsiš
kai persidaręs, įkišo į pirmąjį vokiečių vežimą degančią 
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kempinę. Vėjas buvo didis, ugnis, pavėjui eidama, bere
gint apėmė visus vežimus; arkliai, prie jų pririšti, pra
dėjo skrajoti. Tai matydami, vokiečiai liovėsi muštis, 
skubėjo prie arklių ir vežimų. Žemaičiai, ant sprandų 
sėdėdami, mušė.

Priešai, grįžti norėdami, rado patvinusią upę, turėjo 
plaukti ar galvą guldyti. Teip daug čia žemaičiai vokie
čių išmušė, jogei vos pusė jų teliko. Žemaičiai daug jų 
pačių ir arklių sugrobė, nemaža išskendo.



Vaižgantas

VILNIAUS PILIES PASAKA

idysis Lietuvos kunigaikštis sumanė 
pasistatydinti tokią tvirtapilę, kad jo
kie priešininkai negalėtų jos paimti.

Sumanyta — padaryta: toks buvo 
kunigaikštis. Išsirinko labai gražius 
Panerių kalnus ir ant aukščiausiojo 
ėmė vežti didžiausias tašytas uolas ir 
degtas plytas. Vargo buvo neišsako

mo. Į vieną vežimą reikėjo pajungti dešimtis jungų jau
čių.

Pagaliau visa medžiaga paruošta. Pamatai padėti, rau
donomis žiotimis žiopso plačiausi perkasai. Prie pat jų 
krašto stūkso kalnai akmenų, belaukiančių tik valandos, 
kuomet nuriedės gilumon ir prisiims visą statomųjų 
mūrų sunkybę. O jų tarpe vienas milžinas akmuo, gau
siąs atgulti į pat kertę.

Vilniaus pilis turės būti dar niekur neregėto stipru
mo, nes ji gaus ginti visą didžiojo kunigaikščio šeimy
ną: čia norima padaryti sostinė. Ir ne tik kunigaikščių 
gyvybę — gins viso krašto laisvę ir šlovę.

Gražus kraštas tie Paneriai: kalnais kuprotas, upėmis 
gembėtas, miškais pasišiaušęs nuošalys. Jo negalėjo ne* 
pastebėti kunigaikščiai, garsūs karžygiai.

Didžiojo akmens į kertę padėti atjojo patsai kuni
gaikštis, būriu dvasininkų, pačių prašmatniųjų kuni
gų — vaidilų, žynių ir burtininkų — vedinas.
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Ir tarė kunigaikštis kunigams:
— Galingųjų Lietuvos dievų tarnai, jų valios ir norų 

aiškintojai, kvapaus gintaro ir riebiųjų gyvulių auko
tojai, pasakykite dabar man, kas plačioje mano kuni
gaikštystėje visų labiausiai patiktų jiems, kas reikėtų 
jiems atnešti, idant jie per amžius globotų tuos mūrus 
ir darytų juos Lietuvos priešininkams neįkandamus?

Sunkiomis, giliomis mintimis apsiniaukė seniausiųjų 
ir gudriausiųjų kunigų gymiai. Susiraukė išmintingosios 
kaktos, užsimerkė akylosios akys. Giliai galvoja, iš ug
nies buria, tariasi savo tarpe, atsimena senų senolių 
papročius.

Pagaliau atsako savo viešpačiui:
— Didis Lietuvos valdove! Tu pats esi dievų išrinkta

sis jų tarnas. Jų norus ir pats gali patirti. Bet jei būtinai 
mus klausies, tai žinok: Lietuvos dievams visų malo
niausia auka būtų, jei rastųsi tokia lietuvė motina, kuri 
pirmutinį ir vienatinį savo sūnelį gera valia gyvą pa
dėtų po šituo didžiuoju kertės akmeniu.

Nustebo Lietuvos valdovas. Nustebo ir visi jo dvariš
kiai. Taip, tikrai. Tai būtų brangiausia auka. Tik iš kur 
ji gauti? Nuo pat pradžios pasaulio dar nebuvo girdėta 
tokios aukos.

Vis dėlto liepia visiems burtininkams ir kitiems ma
žiesiems dvasininkams apeiti visą Lietuvą besiklausinė- 
jant, ar neatsiras tokia tėvynės mylėtoja, taip neken
čianti jos priešininkų, kuri apsiimtų net tokią savo krau
jo ir savo širdies auką dievams dovanoti.
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Neilgai teteko kunigams klajoti. Vokiečių Lietuvoje 
taip nekęsta, jog jau trečią dieną kunigai rado tokią lie
tuvę motiną našlę.

Atvedė ji savo vienatinį sūnų jaunikaitį, jos senatvės 
aprūpintoją. O buvo tai jaunikaitis ne tik gražus ir mo
tinai geras, bet dar ir išminties vyras.

Nesipriešino jisai motinos valiai ar ten kunigų skel
biamai dievų valiai; tiktai norėjo ištirti, ar tokia yra 
dievų valia?

Ir paprašė kunigaikštį, kad jam leistų triskart paklaus
ti kunigus: jei jie atsakys tinkamai, bus tai neabejotinas 
ženklas, jog dievų valią tikrai žino; jeigu atsakys ne
tinkamai, bus tai ženklas, jog tik savo prasimanymus 
skelbia.

Kunigaikščiui sutikus, jaunikaitis paklausė kunigus, 
kaip jiems rodos, kas yra visame pasaulyje už viską 
saldesnis, už viską lengvesnis ir už viską kietesnis?

Neilgai galvoję, kunigai atsakė:
— Visų saldžiausias pasaulyje bus laukinių bičių ko

rys, visų lengviausias, žinoma, bus laukinio paukščio 
pūkelis, o visų kiečiausias bus kunigaikščio kardo plie
nas, kuriuo jis, sudrožęs raiteliui per galvą, gali jį per 
pusę perkirsti lig pat balnui.

— Netiesa! — drąsiai atsakė išminties vyras.— Aš ži
nau daiktų dar saldesnių, dar lengvesnių, dar kietesnių.

— Nujau, bene ką?
— Gi motinos pienas kūdikiui už medų saldesnis, gi 

kūdikis ant motinos rankų už pūkelį lengvesnis, gi mano 
motinos širdis už plieną kietesnė, jei neplyšta, atiduo
dant mane taip baisiai nukankinti.
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Ir sutiko kunigaikštis su visais savo dvariškiais ir su
sirinkusiais žmonėmis, jog išminties vyras tiesą pasakė; 
jog Lietuvos dievai tokios aukos nenori. Ir liepė jauni
kaitį paleisti.

Ir vėl įsakė kunigaikštis kunigams teirautis, kokios 
aukos Lietuvos dievai reikalauja, kad jos sostinė būtų 
nesugriaunama? Kas iš visų Lietuvos turtų būtų dievams 
visų maloniausias?

Ir vėl apsiniaukė giliu rūpesčiu visų kunigų veidai. 
Vėl jie galvoja, buria, aukas degina, senų senolių pa
pročius atsimena. Tris dienas, tris naktis nevalgę, ne
migę, pagaliau atsakė savo viešpačiui:

— Didis Lietuvos valdove! Maloniausia Lietuvos die
vams auka štai kada bus. Jei Lietuvos dievai neprisi
ėmė, kad senovės papratimu po kertės akmeniu atgultų 
jaunikaitis, tai aišku, kad po tuo pat akmeniu turi atgul
ti mergaitė, lygiai graži, kaip ir nieko pikto neišmanan
ti; mat, toks yra senų seniausias ne tik lietuvių, bet ir 
kaimynų paprotys, kad, norint pastatyti stiprų mūrą, 
reikia po juo užkasti gyvas žmogus.

Ir įsakė kunigaikštis burtininkams ir kitiems mažie
siems kunigams suieškoti pačią nekaltąją mergaitę viso
je Lietuvoje ir atvesti į Vilnių, kad taptų dievam auka 
už visos tėvynės laimę ir laisvę.

Neilgai teteko kunigams klajoti. Lietuvoje mergaitės 
kone visos buvo gražios ir nekaltos. Bet kurią atvedė, 
buvo gražumu lygi Lietuvos laukų žiedui; jos akelės 
žydrumu buvo lygios Trakų ežero gelmėms. Ir, matės, 
pikto nieko nenuvokianti.
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Baltais sužadėtinės rūbeliais, žaliu rūtų vainikėliu ant 
galvelės, laukinių žiedų glėbiu mažutėse rankytėse, šyp
sodamasi ir vien tik savo apdaru ir gėlytėmis džiaugda
masi, ji ramiai sau atsistojo griovio gilumoje, kur turėjo 
nuriedėti anoji didžioji kertės uola, lyg visai nenuvok
dama, jog jai kas pikto gali atsitikti.

Visų širdis į save palenkė. Visi sudrebėjo užjautimu. 
Bet ką padarysi, jei tai tokia pačių Lietuvos dievų 
valia?

Kapų tyloje, visi akis žemyn nuleidę, karštai skubė
dami, šimtu rankų užkabino uolą ir stūmė ją į griovį, 
kad tik greičiau nutiktų tai, kas neišvengiama.

Ir visi apmirė ir nustėro.
Tik kunigaikštis neiškentė. Šoko prie krašto, žvilgte

rėjo žemyn ir, visas veidu nušvitęs, linksmai sušuko;
— Visų maloniausią auką Lietuvos dievai patys sau 

išsirinko!
Griovyje, šalia uolos, stovėjo gyva lietuvaitė. Kaip ir 

pirma, švietė nekaltu nerūpestingumu. Tik akelėse spin
dėjo du deimantai — dvi ašarėlės, kad akmuo krisda
mas išmušė iš jos rankų visus kvepiančius žiedelius ir 
ant jų atsigulė.

Nekaltos lietuvaitės aukos Lietuvos dievams būta vi
sų maloniausios, ir Vilniaus pilis buvo stipriausia.



V. Krėvė

RAIGARDO MIES TA S

ra įvairių pasakų apie Raigardo mies
tą, bet kas gali šiandien žinoti, kur 
tiesa. Yra tokių padavimų — ir jais 
seni mūsų krašto žmonės giliai tikėjo, 
kad tasai Raigardo miestas nugrimz
do ne staiga, bet iš lėto, ne dėl kaž
kokių jo gyventojų kalčių, bet per 
neapsižiūrėjimą tų, kurie buvo pasta
tę sau miestą.

Visa tai buvo, sako, labai tolimais laikais, kada lietu
viai buvo dar pagonys. Sako, tuo metu gyveno tame 
mieste kažkokis puikus ir galingas karalius ar kunigaikš
tis. Jis niekuomet namie nesėdėdavo, bet visą laiką ka
riaudavo su savo kaimynais, kitų kraštų karaliais ir ku
nigaikščiais. Jam visados sekdavosi savo priešus sumuš
ti, jų miestus išplėšti ir su dideliais turtais namo grįžti. 
Todėl jis ir visi to miesto gyventojai buvo susikrovę 
labai didelius turtus, ir kiekvienas, net patsai neturtin
giausias, kuriam niekas gerai nesisekė, galėjo gyventi 
kaip ponas.

— Šiandien sekasi, vakar sekėsi ir ryt pasiseks, bet 
gali atsitikti, kad ne mes kitus, bet kiti mus sumuš,— 
manė sau to miesto žmonės.

Bijodami, kad jų kiti nepultų, kaip jie dabar patys ki
tus puola, ir neišplėštų jiems turtų, kaip jie kitiems plė
šia, nutarė pastatyti vidury miesto stiprią akmens pilį, 
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kurion turėjo paslėpti visus savo turtus, o visą miestą 
apsupti tvirtomis akmens sienomis. Tos pilies sienos bu
vo tokios storos, kad ant lango galima buvo pastatyti 
dvylika stalų, tokių didelių, jog už kiekvieno galėjo at
sisėsti dvylika žmonių. Visa pilis buvo pastatyta iš dide
lių tašytų akmenų, kokius ir dabar galima matyti ant 
Liškiavos piliakalnio. Mat, norėjo, kad jų pilies niekas 
negalėtų išgriauti. Pastatę gyrėsi, kad greičiau saulė už
ges, Nemuno upė išdžius, negu kas jų pilį galės išardyti.

Aplink visą miestą išvedė aukštas akmens sienas ir 
tokias storas, jog jomis galėjo važiuoti greta dvylika ve
žimų, kiekvienan vežiman po keturis arklius pakinkius. 
Jie manė, kad tokių sienų ir gausingiausi priešai nega
lės išgriauti ir nėra pasauly tokios galybės, kuri juos, 
tam mieste užsidariusius, galėtų nugalėti.

Kadangi žmonės, tam mieste gyveną, buvo labai tur
tingi, tai kiekvienas jų norėjo pasistatyti akmens rūmus, 
tokius tvirtus, kaip toji pilis, kuri stovėjo pačiam mies
to vidury. Statė ir prisistatė sau tokių rūmų, kiek tik 
jų tilpo miesto sienose.

Tas miestas buvo ežero saloj*e. Ežeras buvo labai di
delis, kraštai jo buvo liūnais užėję, pakraščiai pelkėmis 
pavirtę, o tose pelkėse buvo daugel šaltinių, todėl jos 
net šalčiausiąją žiemą neužšaldavo, ir todėl į tą miestą 
niekas negalėjo patekti, kas tikro kelio nežinojo. O ži
nojo jį tik miesto gyventojai.

Bet ežero saloje žemė, nuolat vandens atskiedžiama, 
negalėjo ilgai išlaikyti tokių sunkių miesto pastatų, ir 
todėl ėmė jie visi — ir pilis, ir sienos, ir dideli miesto 
gyventojų rūmai — vis labiau ir labiau žemėn grimzti.
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Nusigando gyventojai ir nutarė iš to miesto išsikrausty
ti, kol dar jis visai nenugrimzdo, ir sumanė, kad jų vėl 
tokia nelaimė neištiktų, pasistatyti dabar sau miestą 
ant aukštų kalnų. Surado tokius kalnus ten, kur dabar 
Liškiavos piliakalniai. Persikraustę ten, ėmė skubiai sta
tyti ant vieno kalno didelę pilį, o ant antro — miestą. 
Bet nesuspėjo dar tos pilies ir miesto baigti, kai jų gau
sūs priešai, sužinoję apie jų nelaimę, surinko tokią didelę 
kariuomenę, kokios iki tol niekas nebuvo matęs, ir puo
lė visomis jėgomis, kol dar naujas miestas ir pilis nebu
vo baigti. Ilgai jie gynėsi, ilgai kovojo, bet tose kovose 
atsilaikyti negalėjo tokiems gausiems priešams, ir žuvo 
visi, kam nepasisekė pasprukti ir tamsiose girių gelmėse 
pasislėpti.

o Švendubrės akmenimi yra urvas, 
kuris eina net į kadaise paskendusį 
miestą. Apie tai žmonės sužinojo ši
taip.

Netoli nuo tos vietos yra Lipliūnų 
sodžius. Tam sodžiuje kitkart gyveno 
labai stiprus žmogus. Jis nieko nebi
jojo, bet jis buvo labai didelis pavar

gėlis. Tad surado jis dar kitą tokį žmogų, ir sumanė abu 
eiti ieškotų aukso. O visi tam sodžiuje manė, kad po 
tuo akmenimi yra paslėpta daug pinigų. Tai tas stipruo
lis susikalbėjo su savo bendru ir nuėjo švento Jono nak
tį kasti tenai pinigų.
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Sako — kasė kasė ir prisikasė prie dideliausio urvo. 
Lenda lenda tuo urvu, mato, kad toliau tas urvas išeina 
į platų lauką, o tame lauke stovi didelis miestas. Jie tuo
jau ir suprato, kad tai Raigardo miestas po žeme. Tuo
met nuėjo jie tan miestan ir tris dienas tenai išbuvo. 
Juos ten girdė ir valgydino per tris dienas ir, gerai pa
vaišinę, dar apdovanojo ir leido grįžti namo, tik liepė 
nieko niekam nesakyti, ką jie tam mieste yra regėję. 
Bet sugrįžusiu namopi jiedu negalėjo iškęsti ir papasa
kojo savo žmonom. Kai tik baigė pasakoti, tuojau vie
nam ir kitam ėmė ir užkando kalbą. Taip ir pasiliko jie
du be kalbos visą savo gyvenimą. Abu tuodu vyru dar 
gerai pamena seni žmonės, ir visi tam sodžiuje apie tai 
gerai žino.

Šarūnas

ako, tai buvę tada, kai dar Lietuvoje 
pagonys gyvenę. Buvęs tuomet kara
lius Šarūnas, kuris panoręs visą pa
saulį nugalėti, visas karalystes užka
riauti ir visus karalius nužudyti, o ta
da patsai vienas visus žmones būtų 
valdęs.

Dėl tokio savo noro jis nuolat ir
nuolat kariavo, ir niekados jo namie nebuvo.

Jo dvarai, kuriuose jis gimė ir augo, stovėjo ant Baly- 
no kalno, o tuose dvaruose gyveno jo sena motina ir 
jauna žmona su mažais vaikeliais.
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Kaip visuomet būna, susipyko anyta su savo marčia, 
o supykusi atsisėdo ir parašė savo sūnui laišką, kad jo 
jauna žmona esanti jam neištikima, kad su kitais ber
nais uliojanti, jo saldų vyną gerianti, jo širmais arkliais 
beuliodama važinėjanti.

Ir maža ką galinti parašyti įpykusi moteriškė. Rašė 
ir prirašė, ką tik sumanyti galėjo. O parašiusi laišką 
tuojau pasiuntė sūnui, kuris tuo metu kovojo su pasku
tiniu jau karaliumi.

Gavęs laišką ir nugalėjęs paskutinį karalių, Šarūnas 
pasuko su visa savo kariuomene namo ir lėkė kaip vie
sulas. Kai prijojo savo dvaro vartus, uždūmė ragan, kad 
išeitų kas, vartus jam atidarytų.

Išgirdo jo ragą pasiilgusi žmona įr, nieko nežinodama, 
šoko jo pasitikti. Atkėlė vartus ir bėgo į vyrą, tiesdama 
į jį rankas.

Jis, nieko nesakydamas, nuo žirgo nenusėsdamas, vie
na ranka ėmė ją už baltos rankelės, kita ištraukė kala
viją ir, žodžio netaręs, nukirto jai jauną galvelę...

Nusigando visi žmonės, ėmė verkti, gailėtis jaunos 
karalienės; suvirko ir maži vaikeliai.

Šarūnas, į nieką dabos nekreipdamas, nujojo į savo 
arklides — ir mato: visi jo žirgai kaip buvo riebūs, nu
penėti, nusistovėję, tokie ir tebėra, tik kojomis žemę 
kapoja.

Apėjo visą dvarą ir mato, kad viskas tvarkoje. Su
prato tada, kad motina sumelavo, kad netiesą apie žmo
ną jam buvo parašiusi, ir ėmė gailiai verkti, savo likimą 
keikti...
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Palaidojo savo nekaltai nudėtą žmoną ant Straujos 
upės kranto, ant jos kapo supylė didelį kalną, o motiną 
liepė Gelovinės ežere nuskandinti.

Bet motina skandinama prakeikė savo sūnų, karalių 
Šarūną,— ir jis pavirto akmenimi. O dvaras jo, kaip bu
vo motina prakeikusi, nugrimzdo žemėn ir iki šių dienų 
ten tebėra.

Neturi ramybės nei Šarūnas, motiną ir žmoną nužudęs, 
nei sena karalienė, jauną marčią pražudžiusi. Todėl jie 
dažnai vaidenasi, dažnai dejuoja ir žmones gąsdina.

Tik vienos jaunosios karalienės kapas ramus. Ten nie
kados nesivaidena, ir niekas nepamena, kad būtų pasi
vaidenę...

LIŠKIAVA IR MERKINĖ

uvo trys broliai, dideli ir galingi ka
raliai. Vienas jų apsigyveno Liš
kiavoj, antras — Merkinėj, trečias — 
Punioj. Visi jie buvo stabmeldžiai; ir 
visi žmonės dar čia buvo tada stab
meldžiai.

Vyriausias jų visų buvo tasai, kuris 
Liškiavoje buvo apsigyvenęs. Jisai

vedė raganę, vardu Vokė. Toji raganė, velniams pade
dant, per keturiasdešimt keturias naktis pastatė jam di
delius akmeninius rūmus ir apvedė juos aukštomis sie
nomis. Žmonės tuos rūmus vadino pilimi. Tie rūmai tu
rėjo trejus vartus, ir tie vartai buvo iš gryniausio vario 
padaryti.
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Iš tos pilies po žeme buvo prakastas kelias į kitą Ne
muno pusę. Kai kas sako, kad kelias ėjęs Raigardan ir 
net Merkinėn. Dar seniau žmonės pasakodavo, kad jie 
patys yra matę tą urvą, kuriuo po žeme kelias ėjo, ir 
yra juo nuėję kelias varsnas. Bet ten labai tamsu ir bai
su, todėl toliau niekas eiti nedrįsdavo.

Liškiavos karalius, įsitaisęs tokius stiprius rūmus, ėmė 
spausti savo brolius, panoro visai juos išvaryti. Ir žmo
nes irgi labai vargindavo ir plėšdavo. Ypač jo žmona 
Vokė, kuri mito tik mažų vaikų mėsa. Tada žmonės su
kilo ir apgulė pilį. Daugel ten žuvo žmonių ir gal būtų 
pilies nepaėmę, nenugalėję to pikto karaliaus. Nes kiek 
jo kareivių dieną užmuša, nakčia Vokė, išėjusi ant bokš
to, sušunka dideliu balsu, ir visi užmuštieji vėl atgyja. 
Bet atsirado vienas narsuolis, kuris prisisėlino ir, kai tik 
Vokė pasirodė, šovė į ją sidabriniu guziku ir nukovė ją. 
Mat, raganės paprasta kulipka neima. Tuomet žmonės 
išgriovė pilį ir patį piktą karalių užmušė.

eniau Merkinė buvo labai didelis 
miestas, kaip dabar Vilnius. Joje bu
vo net trisdešimt trys bažnyčios, gy
veno karaliai ir turėjo ten puikių rū
mų pasistatę. Tie rūmai stovėjo ant 
kalno, kurį dabar vadina piliakalniu. 
Jis šitaip atsirado. Ėjo seniau kažko- 
kis karalius su didele kariuomene ir 

apsistojo klony tarp Merkio ir Nemuno. Nakčia prisisap
navo tam karaliui, kad čia bus didelis miestas, ir tam 
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mieste reikia jam gyventi, jei nori būti galingas ir turėti 
ilgą amžių.

Nubudęs karalius liepė savo kareiviams supilti kepu
rėmis didelį kalną ir ant to kalno viršūnės pastatyti jam 
gyventi namus. Taip atsirado karaliaus rūmai, ir paskui 
aplink jį išaugo didžiausias miestas.

POTERONIŲ KALNAS

isaip žmonės pasakoja, kaip tokioje 
pelkėtoje vietoje atsirado Poteronių 
piliakalnis, bet niekas tiesos nežino ir 
aš nežinau.

Vieni sako, kad labai seniai, kai 
dar žmonės buvo stabmeldžiai, tada 
buvęs tasai piliakalnis supiltas, ir ant 
jo žmonės meldėsi, ir stabmeldžių ku

nigai ten mišias laikę.
Kiti sako, kad kažkokis senovės galingas karalius lie

pęs savo kareiviams tą kalną supilti. Jų būta tiek daug, 
jog kiekvienas tik vieną kartą atnešė žemės savo kepu
rėje, išpylė — ir iš to išaugo tokis didelis kalnas. Ant 
kalno tasai karalius buvo pasistatęs didelius rūmus, ku
riuose gyveno jisai ir jo vaikai ir anūkai.

Paskui tie rūmai, vieni sako, per karus likę sudeginti, 
kiti sako, kad juos perkūnas sudeginęs, kadangi ten 
gyvenę to karaliaus ainiai, kurie buvo bedieviai.

Yra tokių gandų, kad senovėje čia įvykę smarkūs mū
šiai tarp švedų ir lietuvių, kuriuose žuvę daugel žmonių.
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Jie čia tapo palaidoti, ir toje vietoje supiltas didelis, 
aukštas kalnas, ir todėl kas metai žmonės rinkosi už jų 
vėles melstis, kol pagaliau kunigai uždraudė.

Yra dar ir tokių gandų, kad tą kalną supylusi kažko
kia karalienė Bona ir ant to kalno pasistačiusi sau rū
mus. Kai ji numirė, tie mūrai sugriuvo, ir jų griuvėsius 
žmonės išnešiojo pečiams, pirkių pamatams statyti. O 
žmonės melstis ten vaikščioję todėl, kad tame palociuje 
buvusi koplyčia. Todėl, nors jau koplyčios ten nebebu
vo, bet žmonės iš papratimo vis dar ten vaikščiodavo 
melstis.



A. Vienuolis

ANYKŠČIŲ PADAVIMAI

en, kur šiandien Šventosios ir Anykš
tos trikampyje įsikūręs Anykščių 
miestelis, pačioje aukštojoje vietoje, 
ant Kalitos kalno, kadaise buvo dide
lis bajoro Nykščio dvaras, o netolie
se kalnuose— jo saugoma pilis Voru
ta. Nors pilis buvo paslėpta kalnuose, 
ją dažnai užpuldinėdavo kalavi

juočių būriai, atsibastę Šventąja iš jos aukštupio. Mat, 
pilies rūsiuose bajoras saugojo paslėptus karaliaus Min
daugo turtus, sutarčių raštus ir kitas jo ir savo brange
nybes. Pilyje nuolat budėjo stipri įgula.

Šiandien Anykščiuose bajoro Nykščio rūmų ant Ka
litos kalno nė žymės neliko. O ant piliakalnio, kur prieš 
penkis šimtus metų stovėjo garsi Voruta, šiandien žem
dirbiai sėja grikius, sodina bulves. Piliakalnio pagrio
viais gerai dera kanapės. Iš pilies griuvėsių valstiečiai, 
skirstydamiesi į vienkiemius, prisivežė akmenų, ąžuolų 
ir senoviškų plytų.

Nors jau daug metų pilies kalnas noragais galanda
mas, bet dar ir šiandien ne iš visų pusių galima ant jo 
užkopti. Kalno dirvožemis pilnas akmenų, plytų nuolau
žų, pastatų nuotrupų. Artojai dažnai randa jame seno
viškų pinigų, išaria rūdies suėstų kardų, žalvario sagčių 
ir kitokių iškasenų. Giliau pasikasus, užtinkama požemi
nių urvų, akmeninių sienų, įvairių, matyti, kadaise var
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tytų žemės sluoksnių ir tebepūvančių ąžuolinių rąstų. 
Viena pilies kalno puse sruveno Vorelio upelis, kita — 
Volupis, atvestas iš toliau. Nors šiandien jie abu užakę 
ir apgriuvę, bet dar aiškiai matyti, kaip pilį kadaise iš 
visų keturių pusių plovė vanduo. Ir šiandien tebežymu, 
kur vartų, kur tiltų būta, kur pilies sienų eita, kurie grio
viai žmonių iškasti, kurie vandens išgraužti.

Pilies kalnas taip gerai buvo pačios gamtos paslėptas 
tarp kalnų ir girių nuo pašalinių akių, kad ir šiandien 
jį nuo upės ir nuo šiaurės pusės miškai tebesaugo. Žmo
nės kalba, kad ant pilies kalno vaidenasi.

Daug anykštėnų amžių bėgyje mėgino atkasti piliakal
nyje paslėptus karaliaus Mindaugo ir bajoro Nykščio 
turtus, bet vis veltui: vos tik kas prisikasa iki pelenų ir 
anglių sluoksnio, tuojau iš po žemių pradeda virsti troš
kūs garai, dujos, kad net kvapą užgniaužia.

Tvirta ir atspari buvo kadaise Vorutos pilis. Dažnai ją 
užpuldavo Livonijos ordino būriai, atsibastydavo psko
viečiai. Atlaikydavo ji ir savųjų puolimus, kai susivaidi
ję Lietuvos kunigaikščiai vesdavo tarp savęs naminius 
karus.

Turtingas ir galingas buvo ir Mindaugo palikuonis, 
Vorutos valdovas bajoras Nykštys. Jo dvarų žemės ir 
miškai siekė abiem Šventosios krantais toli į pietus ir 
šiaurę.

Bet kaip viskas čia žemėje praeina ir pasibaigia, taip 
praėjo ir pasibaigė ir Vorutos valdovo, bajoro Nykščio, 
giminė, jos garbė ir galybė. Atgyveno savo amžių ir 
Vorutos pilis.
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Ne metai po metų, bet iš karto išnyko nuo žemės pa
viršiaus bajoro Nykščio vyriškoji giminė. Visi jie vieną 
dieną ir vieną valandą sudėjo savo karštas galvas ana
pus Ukmergės, ties sena Varkala, Žirnajų ežero pakran
tėse.

Buvo tai 1435 metų rugpiūčio mėnesį, kai į bajoro 
Nykščio pilį ir dvarą atplaukė Šventąja Rygos kalavi
juočių tytveikos su pačiu Livonijos ordino magistru rite
riu Kerskorfu priešakyje. Sutiko juos ir priėmė bajoras 
Nykštys ne kaip priešus, o kaip draugus, kaip Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio Švitrigailos sąjungininkus. Su
spausta širdimi ir sukandęs dantis priėmė bajoras Nykš
tys po savo pastoge amžinus Lietuvos priešus. Juo labiau 
į juos šnairavo bajoras ir jo žmonės, kad atsibastė- 
liai vežėsi su savimi daug ginklų, daug šarvų, plukdė 
upe ant sielių naujų patrankų ir kitos karo medžiagos, 
o maisto sau ir pašaro arkliams grobėsi pakelėje iš vie
tos žmonių.

— Bajore, jei nori, pamėginkime, ar aš iš savo patran
kų, nenuimdamas jų nuo sielių, sutrupinsiu visą tavo 
pilį ir dvarą? Tokia pilis, atsiradus naujoms patrankoms, 
daugiau tinka karvėms laikyti, negu apsiginti! — pasi
tyčiojo iš seno bajoro Livonijos ordino magistras Kers- 
korfas.

— Atidėk tai, riteri, kai grįšime, atgal, nes gali tau 
šovinių pritrūkti,— dviprasmiškai ir ramiai atsakė jam 
senas bajoras Nykštys.

Rytojaus dieną kartu su kalavijuočiais išjojo karan 
prieš sukilusį kunigaikštį Žygimantą ir senas bajoras 
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su savo devyniais sūnumis ir daugeliu žmonių. Visi ba
joro sūnūs, kaip ir jis pats, buvo tikri „nykščiai": žemu
čiai, kresnučiai, bet platūs pečiuose, kaulingi ir raume
ningi. Ir šiandien Užuonykštėje kresnus žemučius vy
rus vadina „nykščiais".

Kai prieš išjojant išėjo iš margo rašyto svirnelio any
ta su devyniomis marčiomis atsisveikinti su savo vyrais, 
bajoro kieme pakilo didelis verksmas ir klyksmas. Mar
čios verkė, klykė, laužė baltas rankas ir, apsikabinusios 
savo vyrus, nebenorėjo su jais skirtis. Užvis gailiau ver
kė, užvis labiau laužė savo baltas rankeles viena bajoro 
martelė, jo jauniausiojo sūnaus Putino jauna žmonelė 
Ona. Ji buvo jau krikščionė, gimusi Vilniuje ir neseniai 
atitekėjusi į bajoro Nykščio dvarą. Kaip apsikabino ji 
savo Putinėlį, kaip sunėrė savo baltas rankeles jam už 
kaklo, kaip prisispaudė savo lieknu liemenėliu prie jo 
karštos krūtinės, taip ir nebenorėjo paleisti. Žirgas kojo
mis trypė, žąslus kramtė, kamanomis žvangėjo ir jauną 
žmonelę, pasikabinusią ant vyro kaklo, po kiemą nešio
jo. O šaunus riteris Putinas viena ranka žirgą valdo, ki
ta žmonelę prilaiko ir lyg nori ją nuo savęs atplėšti, lyg 
karščiau priglausti.

Pagaliau pripuolė prie jų anyta, aštuonios marčios ir 
jauną žmonelę plėšte nuo vyro atplėšė. Įsiviliojusios ją 
margan svirneliu, pačios verkdamos ramino.

O devyni broliai išsirikiavo ir, užtraukę karo dainą, 
išjojo iš savo tėvo dvaro. Kartu su jais išjojo ir tėvas, 
senas bajoras Nykštys. Išjojo palikęs stiprią įgulą ser
gėti pilį ir dvarą.
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Ilgai Šventosios pakraščiais skambėjo devynių brolių 
karo dainos, ir dar ilgai margoje rašytoje bajoro klėte
lėje devynios marčios klykė.

— O ten kas per stebuklai? — staiga paklausė seną 
bajorą magistras Kerskorfas, prijojęs Šventosios krantą 
ir pamatęs anapus upės, ant Šventaragio kalno, dūmus.

— Tenai, riteri, mano laisvi žmonės, prieš išjodami 
karan, dievaičiui Kovui auką pakūrė,— šaltai paaiški
no jam senas bajoras Nykštys.

Nors bajoras ir buvo pasikrikštijęs, bet labiau dar pa
sitikėjo senais dievais, negu naujais, ir prieš mūšį ar 
medžioklėje melsdavosi tik jiems.

— Bajore, aš vežuos su savimi keletą kunigų, jei no
ri, mes tuojau pakrikštysime tavo žmones,— pasisiūlė 
jam magistras.

— Riteri, atidėk tai, kai grįšime atgal, kitaip gali ku
nigų pritrūkti,— vėl ramiai ir dviprasmiškai atsakė se
nas bajoras Nykštys ir nujojo toliau.

Įsižeidęs magistras paliepė savo knechtams pasisklai- 
dyti būriais po bajoro žemes ir padegti tuos kaimus ir 
ūkius, kuriuose tik užtiks bet kokius „pagonijos" pėd
sakus. Kaip magistras įsakė, taip jo samdiniai ir padarė: 
ir šiaridien tie kaimai ir paskiri ūkiai, kurie buvo ma
gistro paliepimu sudeginti, vadinami Liepdegėnais. Daug 
jų, šitų Liepdegėnų, ir visi jie ne vienoje vietoje, o iš
mėtyti po miškus ir pelkes. Vėliau vietos administraci
ja savo patogumui pradėjo vadinti vienus — Pirmaisiais 
Liepdegėnais, kitus — Antraisiais, Trečiaisiais, Tolimai
siais, Artimaisiais. Ir iki šių dienų tų kaimų ir vienkie
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mių ainių nepalietė jokia svetima dvasia, ir joks sveti
mas raugas juose neprigijo: darbštūs, statūs, mažai kal
būs, prietaringi, jie uoliai laikosi savo ir be miško, be 
balų nerimsta. Vėliau visus Liepdegėnus Žygimantas 
apdovanojo valakais.

Nuo Kavarsko aukštumų pamatė senas bajoras savo 
žemėse gaisrus ir suprato priežastį, bet nebuvo ką dary
ti: reikėjo skubėti kunigaikščiui pagalbon. Giliai užslė
pęs širdyje magistrui pagiežą, jojo toliau.

Praėjo savaitė, kita. Daug ašarų išliejo jaunosios mar
telės, rymodamos ant dvaro kuorų ir savo vyrų sugrįž
tant belaukdamos.

Užvis labiau sielojosi, už visas kitas marčias daugiau 
ašarų išliejo jauniausioji martelė, karžygio Putino žmo
nelė. Kaip krikščionė ji jautėsi vieniša tarp kitų marčių, 
dar tebegarbinusių gamtos reiškinius. Vakarais ji nusi
leisdavo nuo Kalitos kalno prie srauniojo upelio, kuris 
tekėjo apačioje pro bajoro Nykščio dvarą, ir, atsirėmusi 
drebančios epušėlės, ilgas valandas išstovėdavo, nera
mias mintis begalvodama ir ašarėles beliedama. Ne tiek 
dangumi nukrisdavo nuriedėdavo žvaigždelių, kiek jau
noji martelė pernakt išliedavo gailių ašarėlių. Blyškus 
mėnulis dar labiau nublykšdavo, įsižiūrėjęs į liūdną, už
verktą bajorės veidą, į bejėgiai nuleistas rankas lyg 
verkiančio beržo šakas.

Berymodama vaizduodavosi ji sau, kaip ten jos Pu
tinėlis su savais, o ne su priešais kariauja, kaip tie 
savieji vieni kitus žudo. Žudo ir žudosi ne tėviškėlę gin
dami, o dėl išpaikusių savo viešpačių, Lietuvos galiūnų, 
užsispyrimo...
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Kitąsyk vaidendavos jai, kad jos Putinėlis guli karo 
lauke strėlės pervertas ir nėra kas jam žaizdą aprištų, 
vandens atsigerti paduotų ir po šilta pastoge priglaustų...

...Linguokit kalne, rugeliai, 

Žaliuokit, žalios lankelės... 

Nėra žinelės nuo mano vyrelio, 

Nuo mano Putinėlio,—

laužo baltas rankeles jaunoji martelė ir gailias ašaras 
lieja...

Patekėjusi saulutė ne kartą stebėjosi, pamačiusi1 jau
nąją moterėlę toje pačioje vietoje, kur ją buvo palikusi 
nusileisdama.

O ten toli toli, anapus Ukmergės, ties Varkala, tarp 
Šventosios ir Žirnajų ežero, susirėmė tarp savęs du ga
liūnai, du Lietuvos kunigaikščiai: Švitrigaila su savo tal
kininkais gudais, čekais, totoriais ir Livonijos kalavijuo
čiais iš vienos pusės, Žygimantas su savo lenkais ir mo
zūrais — iš kitos. Nors neilga, bet žiauri ir kruvina buvo 
Lietuvos galiūnų kova: žuvo visi devyni bajorai Nykš
čiai su savo tėvu priešakyje, žuvo ežero pakrantėse ir 
pats Livonijos ordino magistras Kerskorfas su visa savo 
kariuomene ir su visomis atsivežtomis patrankomis.

Retas kuris iš nugalėto kunigaikščio Švitrigailos val
dinių sveikas paspruko: kurie ir liko mozūrų kardų ne
sukapoti, tai gyvi į paežerės prarajas nugrimzdo. O mū
šį Švitrigaila pralaimėjo ir pats vos galo negavo tik per 
kvailą paiko magistro užsispyrimą ir dėl per didelio 
pasitikėjimo savo naujomis patrankomis.
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Lenkai tą kruvinojo mūšio lauką savo kronikose atžy
mėjo poboisko, o lietuviai jį iškreipė savaip, ir toje vie
toje įsikūrusį miestelį „Pabaisku" pradėjo vadinti.

Kai toji baisi žinia pasiekė bajoro Nykščio dvarą ir 
pilį, net apylinkės miškai aidėjo nuo nelaimingųjų našlių 
klyksmo ir verksmo. Visų skaudžiau, visų gailiau šau
kė ir klykė bajoro martelė, jo jaunojo sūnaus Putino 
našlė. Neištvėrė ji tokio sielvarto ir, sunėrusi ant savo 
gelsvų kasų baltas rankeles, klykdama išbėgo iš bajoro 
rūmų ir pasileido stačiai prie upelio, kuris čia pat pa
kalnėje tekėjo...

Pribėgusi vandenin įšoko, pasinėrė ir... daugiau nebe
išsikėlė. Ją nusivijo anyta ir aštuonios marčios; atbėgo 
iš dvaro žmonės, užmetė tinklą, su kabliais, su grėbliais 
pagraibė, bet vargšės jaunos našlelės nebesužvejojo. 
Taip ji nuplaukė ten, kur jos narsus Putinėlis galvelę 
padėjo.

Kitos našlės greit aprimo, apsiprato, užkurius užsiėmė, 
už nebajorų ištekėjo ir, pasidalinusios šešuro žemes, lai
mingai įsikūrė. Ir šiandien Pavaręs ir Stakių miškuose 
ant kalnų glūdi paskiri kaimai bei ūkiai lyg atskiros pi
laitės — tai vis bajorų Nykščių našlių palikuonys.

Praėjo metai, ir amžiai sukako. Šventąja daug daug į 
marias vandens nubėgo. Bajoro Nykščio pilies ir dvaro 
nė griuvėsių nebeliko, tik tebestūkso Anykščių kalnuo
se vienišas kaip balnas dviem kuprom piliakalnis. Žmo
nės jo ir vardą užmiršo. O tą bevardį upelį, kuriame 
nusiskandino našlė bajorienė Ona Nykštienė, jos vardu 
ir pavarde pavadino. Ilgainiui, perduodami tai iš lūpų į 
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lūpas, iškreipė, sutrumpino ir, vietoje Onos Nykštienės, 
pradėjo tarti „Onykštienės". Dar vėliau mokslininkai ir 
geografai pavadino ją Anykšta. O jos, Anykštos, ir 
Šventosios trikampy, prieš Šventaragio kalną, besiku
rianti miestelį Anykščiais pradėjo vadinti.
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