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P RATA R M Ė

Nuo senų laikų lietuvių liaudis seka pasakas, skiepydama
jomis grožio ir doros daigus, auklėdama ateinančias kartas de
mokratizmo ir humanizmo dvasia. Savo pasakas liaudis kūrė,
baimindamasi galingų gamtos jėgų ir jas nugalėdama, aiškindamasi nesuprantamus aplinkos reiškinius, kentėdama socialinę
priespaudą klasinėje visuomenėje, svajodama apie laimingą at
eities gyvenimą. Visa tai rodo gyvą atspindį pasakų vaizduose
ir fantastiniuose paveiksluose.
Ilgus šimtmečius pasakos plito iš lūpų į lūpas, ėjo iš kartos
į kartą vien gyvu žodžiu. Praėjo daug laiko, kol pasaka išsi
kovojo sau vietą lietuvių raštijoje. Tik XIX a. pradedama lietu
vių pasakas plačiau užrašinėti. Pirmasis pasakų rinkimo orga
nizatorius buvo S. Daukantas. Dar 1824 m. jis Fedro pasakėčių
pratarmėje rašė, jog jas išvertęs dėl to, kad atsirastų toks vy
ras, „kursai, brūzdamas tarp žmonių mūsų tautos, sulasytų jų
pasakas".
S. Daukantas yra ir pirmojo stambaus pasakų rinkinio „Pa
sakos masių" (1835, išspausdintas 1932) sudarytojas.
XIX a. lietuvių pasakas pradėta skelbti periodikoje, kalen
doriuose, tautosakiniuose ir šiaip įvairaus pobūdžio leidiniuose.
Antai gražioji lietuvių pasaka „Eglė žalčių karalienė" pirmą
kartą paskelbta lenkų kalba literatūriniame almanache „Biruta"
(1837). Lenkų kalba lietuvių pasakas skelbė L. Semenskis (1846),
J. Karlovičius (1887), M. Davainis-Silvestravičius (1894). Pasa
kos buvo skelbiamos ir rusų, vokiečių kalbomis. Lietuvių kalba
pirmą stambesnį pasakų pluoštą paskelbė A. Šleicheris (1857).
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Beveik tuo pat metu L. Ivinskis pradeda spausdinti pasakas savo
kalendoriuose.
XIX a. pabaigoje —XX a. pradžioje nemaža lietuvių pasakų
paskelbia K. Brugmanas, E. Volteris, K. Jurkšaitis, H. Šoi,
A. Baranauskas ir kt. Šiuo laikotarpiu pasirodo ir žymiausi lietu
vių pasakų rinkiniai, paruošti J. Basanavičiaus: „Lietuviškos
pasakos" (I —1898; II—1902), „Lietuviškos pasakos įvairios"
(I—1903; II, III —1904; IV—1905). J. Basanavičiaus rinki
niuose perspausdinta daugelis anksčiau paskelbtų pasakų ir
gausiai įdėta naujos medžiagos, surinktos jo paties ir daugelio
bendradarbių (M. Slančiausko, V. Kalvaičio ir kt.). Tai iki šioi
vertingiausi ir stambiausi lietuvių pasakų leidiniai.
Didėjant tautosakos rinkėjų skaičiui, XX a. vis daugiau už
rašoma ir pasakų. Tačiau dauguma jų lieka nepaskelbtos,
o kaupiamos archyvuose ir rankraštynuose. Buržuazijos valdy
mo metais nepasirodo atskirų stambių, sisteminių, moksliškai
parengtų lietuvių pasakų leidinių. Vertingesnė medžiaga skel
biama tęstiniuose leidiniuose: „Tauta ir žodis", „Tautosakos
darbai" ir kt. Populiariuose leidiniuose pasakos buvo gerokai
redaguojamos. Kai kuriose pasakose, skirtose vaikams, ryškiai
prasikiša dirbtinai įterptos liaudžiai svetimos reakcinės ten
dencijos. Prieš tokį pasakų falsifikavimą kovojo to meto pa
žangūs kultūros veikėjai. Populiarias pasakas savo kūrybai
naudojo P. Cvirka, S. Nėris, S. Čiurlionienė ir kiti lietuvių
rašytojai.
Tarybiniais metais pasakojamoji tautosaka skelbiama popu
liariuose ir moksliniuose leidiniuose. Gražiausios lietuvių pasa
kos išspausdintos LTSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir
literatūros instituto paruoštoje „Lietuvių tautosakos rinktinėje"
(1954). Nauji įdomūs pasakų variantai paskelbti to paties insti
tuto leidinyje „Lietuvių tautosaka, užrašyta 1944—1956" (1957).
Pasakų su dainuojamaisiais intarpais leidinį paruošė J. Dovy
daitis (1957). Plačiam skaitytojų ratui išleistos trys S. Daukanto
„Žemaičių pasakų" laidos, pateiktos J. Basanavičiaus „Rinkti
nės pasakos" (1948), keletas populiarių rinkinių. Didžiuliais
tiražais leidžiamos mažiesiems skirtos pasakos, puikiai dailinin
kų iliustruojamos. Lietuvių pasakos verčiamos į daugelį Tarybų
Sąjungos ir užsienio tautų kalbų.
6

Tačiau apskritai lietuvių pasakų iigi šioi paskelbta mažiau,
negu dainų. Vis dar tebestokojama sistemingų stambesnių pasa
kojamosios tautosakos publikacijų. Ligšioliniai antologiniai
leidiniai yra ribotos apimties, todėl jie nedaug pasakų tipų
tegalėjo apimti. „Lietuvių tautosakos" penkiatomio trečiuoju ir
ketvirtuoju tomais ir norima užpildyti šią spragą. Nors šis
penkiatomis yra rinktinės pobūdžio, tačiau žymiai didesnė jo
apimtis įgalina aprėpti daugumą ryškesnių pasakų tipų, o kai
kuriais atvejais —ir ne vieną jų variantą.
Trečiojo tomo medžiagą sudaro gyvulinės, formulinės ir
stebuklinės pasakos. Jos atrinktos iš spausdintų ir rankraštinių
šaltinių. Didžiausia dalis pasakų paimta iš Lietuvių tautosakos
rankraštyno, esančio Lietuvių kalbos ir literatūros institute ir
turinčio daugiau kaip 45 000 pasakų užrašymų. Ruošiant gyvu
linių pasakų skyrių, taip pat naudotasi institute esančiu M. Vymerytės sudarytu šio žanro pasakų rinkinio rankraščiu.
Atrenkant spaudai kūrinius, atsižvelgta į jų idėjinę-meninę
vertę, būdingumą. Spausdinamos kai kurios ir nelabai išplitu
sios, tačiau savitos ir originalios pasakos; kai kurie čia patei
kiami pasakų tipai iki šiol dar nebuvo niekur skelbti.
Pasakos tome suskirstytos į skyrius pagal būdingus temati
nius požymius. Šis leidinys skirtas naudotis ir mokslo reika
lams, todėl kiekvieno tomo gale pateikiami būtiniausi paaiški
nimai, metrikos duomenys (pažymima kūrinio užrašymo laikas,
vieta, jo pateikėjas ir užrašytojas, be to, nurodoma siužeto
numeris pagal Arnės-Tompsono tarptautinį pasakų katalogą) ir
rodyklės.
Siame tome įdėtos pasakos yra autentiškos, spausdinamos,
naudojantis kuriuo nors vienu užrašymu. Tekstai suredaguoti,
laikantis dabartinės literatūrinės kalbos rašybos ir skyrybos
normų. Siekiant padaryti pasakas lengvai paskaitomas, foneti
nės ir daugeliu atvejų morfologinės tarmybės keičiamos litera
tūrinės kalbos atitikmenimis, jei tik jos nesusijusios su ritmu,
melodija ir apskritai menine išraiška. Originalo žodynas, mor
fologija, sintaksė iš esmės lieka nepakeista. Literatūrinės kalbos
atitikmenimis daug kur, ypač nesenuose pasakų užrašymuose,
pakeistos iš gyvosios kalbos jau išnykusios arba nykstančios
žodyninės svetimybės, pavyzdžiui: šėpa, kfėika, prova, svieikai,
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bažyfls, kavofis, šidyfi, neznačnal, ale ir paii. Tačiau senuose,
dar XIX a. užrašytuose, pasakų tekstuose, stengiantis išsaugoti
anų laikų kalbos savitumus, nevengiama palikti plačiai varto
jamas svetimybes, tokias, kaip gaspadorius, kyfras, durnas,
vaiskas, močiaka, ženylis ir pan. Redaguojant atskirų pasakų
leksiką, atsižvelgta ir j kitus motyvus: tarminį užrašymo tikslu
mą bei kalbos grynumą, geografinį pasakos išplitimą, etnogra
finį jos pobūdį, užrašymo kokybę, pasakotojo kalbos manierą
ir kt. Atsižvelgiant į dabartinės literatūrinės kalbos normas,
nuosekliau keičiamos šiandien jau anachronizmais virtusios
sintaksinės svetimybės, pavyzdžiui: Nedėk prosbon; Jau yra
pačiame šūvyje; Esam asabų fo dvaro šimtas ir pan. Šiaipjau
sintaksinės pasakų ypatybės keičiamos tik išimtiniais atvejais —
kai jos daro mintį neaiškią. Spausdinant tekstus, retkarčiais
teko atsisakyti kai kurių šnekamosios kalbos ypatybių, gyvai
neperteikiamų rašytinės kalbos priemonėmis, apsunkinančių
skaitymą. Priede palyginimui duodami keli neredaguoti pasakų
tekstai.
„Lietuvių tautosakos" trečiojo tomo medžiagą parengė filol.
m. kand. L. Sauka (gyvulinės ir formulinės pasakos) ir A. Seselskytė (stebuklinės pasakos). Melodijas parengė V. Juodpusis.
Įvadą parašė ir tekstus redagavo filol. m. kand. L. Sauka; prie
redagavimo prisidėjo filol. m. kand. K. Grigas, filol. m. kand.
Amb. Jonynas ir K. Aleksynas. Žodynėlį sudarė K. Aleksynas.
Aptariant šio tomo medžiagą bei ruošiant ją spaudai, dalyvavo
ir kiti LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tauto
sakos sektoriaus darbuotojai. Galutinai viso tomo medžiagą
peržiūrėjo leidinio vyr. redaktorius, Lietuvos TSR MA akade
mikas K. Korsakas.

Lietuviu liaudies
pasakos

(Gyvulinės, formulinės
ir stebuklinės pasakos)

Visame pasaulyje yra paplitusios liaudies pasakos. Ši žmo
nijos vaikystėje atsiradusi liaudies žodinės kūrybos forma vie
nokiu ar kitokiu pavidalu tebegyvuoja ir mūsų dienomis. Gyva
ji buvo ir tuo metu, kai dauguma pasakų buvo užrašyta. Šven
čių metu ir prie darbo, per naktigonę ar dirbant miške, susėdus
papypkiuoti kalvėje ar malūne, o ypač ilgais žiemos vakarais
pirkioje sekdavo pasakas, kaip pati liaudis sako, kišenėje žodžio
neieškantys pasakotojai. Tose pasakose skambėdavo liaudies
viltys ir lūkesčiai, jos idealai ir siekimai, išreikšti labai raiškiu
ir savitu būdu.
Pats ryškiausias pasakos bruožas yra fantastika, poetinė iš
monė. Net kasdieninėje kalboje apie netikrą, išgalvotą dalyką
sakoma, jog tai esą pasaka. Klausytojus pasaka labiausiai pa
traukia vaizduojamų įvykių nepaprastumu. ,,Neatitikimas tikro
vės, pati išmonė teikia ypatingą pasitenkinimą" LAntai pasaka
sudomina ir linksmai nuteikia, vaizduodama mėnulį, kuris kepa
ant savo plikės blynus, besityčiojantį iš pono ežį, žvejojantį
aketėje vilką ir t. t.
Tačiau kartu pasaka yra susijusi su tikrove. „Kiekvienoje
pasakoje yra tikrovės elementų"
nurodė V. Leninas. San
tykis su tikrove nulemia pasakų idėjinį kryptingumą, paveikslų
turtingumą. Pasakų ryšys su tikrove esti labai įvairus. „Jis gali
būti „pirminis", t. y. nulemti pasakos vystymąsi, sukelti vieno
ar kito siužeto, paveikslo, motyvo atsiradimą, arba „antrinis",
t. y. nulemti tolesnį pasakos kitimą, jos gyvavimą per šimtme
čius, jos istorinį likimą" s.
* B. n p o n n, <PoJibKJiop H AeHCTBHTejibHocTb, %PyccKan jimepaTypa*,
1963, M? 3, p. 65.
^ V. I. Leninas, Raštai, t. 27, Vilnius, 1954, p. 83.
s 9. B. lloMepaHiĮeBa, PyccKan HapoRHan cKa3Ka, MocKBa. 1963,
p. 10.
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Glaudžiame ryšyje su liaudies gyvenimu, jos istorija susi
formuoja įvairūs pasakų žanrai. Vieni iš ryškiausių žanrų yra
gyvulinės, formulinės ir stebuklinės pasakos.
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Liaudies pasakų pasaulis yra įvairus ir margaspalvis, pilnas
visokių neregėtų veikėjų ir nepaprastų veiksmų bei įvykių.
Greta fantastiškų būtybių čia tarsi žmonės gyvena, dirba, susi
tikinėja, tariasi ir pykstasi lapė, vilkas, meška, šuo, arklys, ver
šelis ir kiti žvėrys bei gyvuliai. Šitokios pramanytos istorijos
apie gyvulius vadinamos gyvulinėmis pasakomis. Jos išsiskiria
iš kitų pasakų tuo, kad jų pagrindiniai veikėjai yra gyvuliai;
žmogaus jose gali ir nebūti. Šiam žanrui priskiriamos ir tos pa
sakos, kuriose pasakojama apie paukščius, žuvis, roplius, vabz
džius, medžius, grybus ir kitokius gyvūnus ar augalus.
Gyvulinės pasakos dabartiniu metu pasakojamos, norint pa
mokyti vaikus, pasišaipyti, linksmomis istorijomis pajuokinti
klausytojus. Tačiau ne visada jos buvo tam skirtos. Jų paskirtis,
amžiams bėgant, keitėsi. Kalbėti apie šio žanro formavimąsi ir
raidą beveik neįmanoma, remiantis vien lietuvių gyvulinėmis
pasakomis. Pastarąsias imta užrašinėti gana vėlai, jos didžia
dalimi priklauso feodalizmo epochai, ir ankstesnių epochų
sluoksniai jose yra jau gerokai išblukę. Susidaryti bendrą vaiz
dą apie gyvulinių pasakų žanro, egzistuojančio įvairiose tautose,
genezę įmanoma tik remiantis žemesnėse ekonominio vysty
mosi formacijose esančių etninių grupių folklorine medžiaga.
Gyvulinių pasakų žanras yra atsiradęs dar neklasinėje visuo
menėje ir vaidinęs svarbų vaidmenį pirmykštėje liaudies poeti
nėje kūryboje. Tai rodo šio žanro kūrinių gausumas žemesnėse
raidos pakopose tebesančių Amerikos, Afrikos, Polinezijos,
Azijos tautelių pasakų repertuare. Dalis gyvulinių pasakų buvo
susijusi su gamybine veikla, turėjo maginę ir mitologinę reikš
mę. Ilgainiui jos neteko šios reikšmės, virto poetine kūryba
tikra to žodžio prasme.
Svarbią prielaidą pasakoms apie gyvulius atsirasti sudarė
pirmykštės bendruomenės pasaulėžiūra, animistinis gamtos su
vokimas. Pirmykštis žmogus, kasdien susidurdamas su galingais
ir pavojingais plėšrūnais, manė, kad žvėrys, gyvuliai bei paukš
čiai taip pat jaučia, supranta ir kalba kaip žmonės. Šito gyvū
nijos sudvasinimo, animistinių vaizdinių pagrindu ir susidarė
fantastiniai, pasakiški gyvulių paveikslai žodinėje liaudies kū
ryboje.
Nemaža reikšmės fantastiniams gyvulių paveikslams susifor
muoti turėjo ir matriarchato epochoje vyravęs totemizmas, t. y.
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tikėjimas, kad vienas ar kitas gyvulys yra genties pirmtakas.
Paplitę totemistiniai kultai iškėlė gyvulio —totemo tariamą
svarbą genties gyvenimui. Pirmykštės bendruomenės kultūra
liudija, kokia didelė pagarba buvo rodoma gyvuliui —totemui.
Neretai buvo tikima, kad, nušovus žvėrį —totemą, ištiks di
džiausia nelaimė visą giminę.
Pirmykščio folkloro gelmėse susikūrę pasakojimai apie šven
tus gyvulius —totemus, jų žygdarbius, nuotykius atspindi gy
vulio garbinimą, baimę nusikalsti ritualui. Šitokių totemistinių
pažiūrų atgarsiai jaučiami ir vienoje kitoje lietuvių liaudies
pasakoje. Iš tokių pasakų pažymėtinos ,,Meškos vilnos" (49)',
„Vilko giesmė" (42) ir kt. Žvėrys šiose pasakose vaizduojami
galingi, žmonės jų bijo. Antai pasakoje (49) meška nužudo ją
sužalojusį senelį ir senelę. Be abejo, šios pasakos užrašymo
laikais nei pasakotojas, nei klausytojas jau net neįtarė, kad
joje slypi tokie archaiški pėdsakai.
Gyvulinių pasakų žanro ankstyvieji formavimosi etapai dau
gelyje Europos tautų nėra ryškūs. Šių pasakų repertuare vy
rauja kūriniai, kurie neturi nieko bendra su totemistiniais
vaizdiniais. Į gyvulius ir žvėris čia žiūrima ne pagarbiai, kaip
totemistiniuose kultuose, o su pašaipa. Ypač mėgstama pasa
koti apie juokingus gyvulių nuotykius.
Tiesa, prietaringas, fantastinis požiūris į gyvulius dėl žmo
nių tamsumo dar ilgai išlieka buityje. Tai rodo daugybė viso
kiausių tikėjimų ir sakmių, užrašytų netolimoje praeityje. Dar
XIX a. buvo tikima, kad gyvuliai kalba, kad žmogus gali pa
virsti gyvuliu, kad gyvulys neša laimę ar nelaimę ir t. t. Bet
pasakose atsispindi ne tiek liaudies prietarai, tamsumas, kiek
jos išmintis, patirtis, drąsa. Liaudis jau gilioje senovėje pasa
kojo jumoristines istorijas apie gyvulius, pašiepiančias visa tai,
kas kvaila, bloga, juokinga. Tos pasakos paprastos, kupinos
optimistinės, žvalios nuotaikos. Vėlesniais laikais, savo poeti
nėje kūryboje satyriškai piešdama gyvulių paveikslus, liaudis
pajuokė dar tebeegzistavusius prietarus. Viduramžiais, kada
tikrovė teikė tiek daug stulbinančių nesąmonių, kada būdavo
keisčiausiai teisiami net gyvuliai, liaudis pasakose taip pat
vaizdavo gyvulių teismą, tik ne rimtai, ne pritardama jam,
o pasijuokdama iš jo, suprofanuodama „dievo teismą", rody
dama jo neteisingumą. Tai matyti ir iš lietuvių pasakos „Vilko
ir zu'kio teismas" (36).
Gyvulinės pasakos, atsiskyrusios nuo pasakojimų, susijusių
su prietarais ir su tikėjimu nepaprasta gyvulių galia, vystėsi
mitams ir sakmėms priešinga kryptimi. Antropomorfinių bruožų
turintys gyvulių paveikslai tolesnėje pasakų raidoje atitrūko
' Skliausteliuose nurodomas šiame tome išspausdintos pasakos numeris.
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nuo religinių —animistinių, mitologinių —vaizdinių. Išmonė
pasakose prarado savo pirminį pobūdį ir virto poetiniu sąlygiš
kumu, fikcija. Jau pirmykštės bendruomenės laikais, išmonin
gais gyvulių paveikslais pajuokiant neteisingus, blogus, tingi
nius ir iškeliant gudrius, draugiškus, silpnus ir skriaudžiamus
žmones, buvo veikiami klausytojų taurūs jausmai, ugdomas jų
gėrio ir blogio supratimas. Gyvulinės pasakos tapo tradicine,
patrauklia liaudies poetinės kūrybos sritimi, meniškai reiškian
čia jos socialines, moralines ir estetines pažiūras.
Klasinėje visuomenėje gyvulinių pasakų repertuaras pasi
pildė naujais kūriniais. Jame pagausėjo trumpų didaktinio ir
anekdotinio pobūdžio pasakojimų apie žvėris ir paukščius. Kai
kuriuose iš jų atsispindėjo feodalizmo epochos socialiniai prieš
taravimai, liaudies klasinės pažiūros. Vaizduojant atskirus fan
tastiškus paveikslus, konfliktus, imama smerkti savininkiška
prigimtis, išnaudotojiška moralė.
Šitas gyvulinių pasakų raidos etapas ryškus ir iš lietuviškos
medžiagos, spausdinamos šiame tome. Apskritai, pasakų siu
žetai yra gana stabilūs, neretai jie esti paveldėti iš senų laikų.
Antra vertus, pasakos, gyvuodamos daugelį amžių, tolydžio
keičiamos, perkuriamos. Tai matyti iš jų veikėjų tarpusavio
santykių, aplinkos, buities detalių vaizdavimo. Antai lietuvių
gyvulinėse pasakose jau kalbama, —aišku, tik fantastiškoje
plotmėje, —apie valdininkus, ponus (26), apie įstatymus (14),
asmens dokumentus (31) ir pan. Čia vienur sakoma, kad netur
tingas žmogus eina pas ūkininką kulti (47), kitur pabrėžiama,
jog „turtingi vis taip daro: iš biedno paskutinį kąsnį primanę
atimtų" (71). Vienose pasakose užsimenama apie važiavimą
į malūną (61), kitose —apie ėjimą į miestą parsisamdyti muzi
kantu (41). Kalbama apie rublį (79), skatiką (85), net degtukai
minimi (22). Gyvuliams yra žinoma trečiadienis ir pasninkas (12),
išpažintis ir atgaila (35, 37), kūmos ir krikštynos (7), vestuvės
ir pasoga (64) ir pan. Visa tai rodo aktyvų pasakų gyvavimą
feodalizmo ir dargi kapitalizmo laikais.
Socialiniu atžvilgiu aštrių pasakų aktualumas neišnyksta nė
kapitalizmo epochoje. Patys pasakotojai sieja senus kūrinius
su savo meto tikrove. Tai ryškiai matyti kad ir iš pasakos „Kaip
gaidelis poną nugalėjo" (81) varianto, užrašyto buržuazijos
valdymo metais. Pasakotoja, kalbėdama apie žiaurų poną, plėši
kavusį baudžiavos laikais, sako: „Kadai gi valią ponai turėjo,
ir dabar valią turi". Ši pasaka atitiko liaudies nuotaikas, jos
požiūrį į gyvenimą buržuazinėje Lietuvoje. Kiti šio siužeto va
riantai, nors ir nebūdami taip tiesiogiai susieti su ano meto
tikrove, savo demokratiniu turiniu taip pat atliepė masių jaus
mus. Tuo paaiškinamas atskirų pasakų didelis populiarumas ir
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aktualumas: ilgus šimtmečius jos buvo darbo žmonių idėjinės
kovos ir auklėjimo priemonė.
Nemaža gyvulinių pasakų buvo sekamos vien vaikams. Ma
žųjų klausytojų tarpe jos lieka gyvos ir mūsų dienomis. Pa
trauklia forma iš kartos į kartą jomis skiepijamas tikėjimas
teisingumo ir gėrio pergale, ugdomas sveikas grožio pajau
timas.
*

*

*

Sprendžiant gyvulinių pasakų kilmės, raidos, gyvavimo
klausimus, pastebėta, kad daugelio šio žanro kūrinių siužetai
yra giminingi, bendri įvairioms tautoms. Jau XIX a. pabaigoje
V. Volneris kai kurioms lietuvių pasakoms nurodė paralelių
lenkų, baltarusių, rusų, graikų, estų ir kitų tautų folklore'.
Tolesni tyrinėjimai parodė, kad Europos tautų gyvulinėse pa
sakose bendrų siužetų ypač gausu.
Lietuvių tarybinė folkloriste M. Vymerytė savo studija
„Lietuvių ir slavų gyvulinių pasakų tematiniai ir idėjiniai bend
rumai" 2 atskleidė glaudžius ryšius tarp lietuvių ir slavų šio
žanro folkloro. Apie trečdalį bendrų pasakų siužetų gyvuoja
Pabaltijo ir slavų tautose. Pasakų, kurios būtų bendros lietuvių
ir Vakarų Europos folklorui, o nebūtų randamos slavų reper
tuare, beveik nepasitaiko^ . Šitoks gyvulinių pasakų repertuaro
panašumas galėjo susidaryti tik esant aktyviam kultūriniam
bendravimui tarp baltų ir slavų tautų, kurių istorinės-socialinės
ir geografinės sąlygos daug kuo giminingos ir palankios kultū
riniams mainams. Panašios pasakos plito slavų ir lietuvių tau
tose, nes atitiko šių tautų pažiūras, skonį. Iš tokių bendrų tik
slavams ir Pabaltijo tautoms gyvulinių pasakų ypač populiarios
ir originalios yra „Lapės mainai" (3), „Katinėlis, gaidelis ir lapė"
(28) ir kt. Be to, atskiros pasakos, bendros daugeliui tautų,
Pabaltijo ir slavų kraštuose paplito savitomis, tik šiems kraš
tams būdingomis redakcijomis. Pavyzdžiui, pasakų „Kaip gaide
lis poną nugalėjo" (81), „Vilkas ir ožkyčiai" (22) redakcijos čia
visiškai skiriasi nuo Vakarų Europoje žinomų redakcijų.
Tarptautinių siužetų pasakos, gyvuodamos kuriame nors
krašte, paprastai pritaikomos prie jo gyvenimo sąlygų. Pasakų
* 2r. V. Volnerio pastabas prie K. Brugmano užrašytų pasakų „Apie žmo
gų ir lapę", „Už gerą padarymą vis siektu užmoka",—Litauische Volkslieder
und Marchen, gesammelt von A. Leskien und K. Brugman, Strassburg, 1882,
p. 516—522.
^ M. Vymeryt ė, Lietuvių ir slavų gyvulinių pasakų tematiniai ir idėji
niai bendrumai, Vilnius, 1949, p. 159 (rankraštis, esantis Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto bibliotekos rankraštyne).
3 M. B H M e p H T e ,

HaeBHan H TeMaTHųecKan očmHocrb

CJiaBHHCKHX CKa30K O MHBOTHbIX,

<į)HHAH CCCP*, XII,

MocKBa,

jmT0 BCKHx w
<(KpaTKHe COOČmeHHH HHCTHTyTa aTHorpa-

1950, p. 87.
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fantastiniuose paveiksluose ima atsispindėti konkretūs sociaiiniai santykiai, to krašto papročiai ir buitis. Pavyzdžiui, po
puliari pasaka apie žvėrių išpažintį (atgailą) —sąmojinga baž
nytinių apeigų parodija —turi skirtingas redakcijas Lietuvoje,
Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje. Lietuvių pasakoje (35) išjuokia
ma išpažintis: katinėlis, vesdamas žvėris atgailos daryti, įvilioja
juos į duobę, kur jie galą gauna. Tuo tarpu rusų redakcijoje,
vaizduojant analogiškus kiaulės ar lapės maldininkės nuoty
kius, parodijuojamas keliavimas į šventąsias vietas.
Kitas ryškus pavyzdys —jau minėta pasaka ,,Kaip gaidelis
poną nugalėjo". Ji taip pat įgijo visiškai skirtingą idėjinį turinį
įvairiose tautose, nes paplito, esant skirtingoms istorinėms są
lygoms. Ispanijoje, Prancūzijoje ši pasaka atspindėjo XVIII a.
trečiojo luomo maištingas nuotaikas, piniginius karaliaus, kil
mingųjų ir buržuazijos konfliktus. Tuo tarpu Rytų Europoje
ji buvo nukreipta prieš dvarininkus bei feodalus ir reiškė vals
tiečių antibaudžiavines tendencijas.
Kultūrinis tautų bendravimas tautosakos srityje vyko ne tik
betarpiškai, bet ir per literatūrą. Dalis gyvulinių pasakų, bendrų
įvairioms tautoms, yra literatūrinės. Į tautosaką šie siužetai
pateko per pasakėčias. Taip, atrodo, yra atsiradusios ir lietuvių
pasakos „Žaizda užgis, žodžio neužmirši" (46), „Užspringęs
vilkas ir varna" (19) ir kt.
Greta gyvulinių pasakų tarptautiniais siužetais yra pasakų,
žinomų tik viename kuriame krašte. Pavyzdžiui, vien lietuviams
ir iš dalies latviams būdingos tokios gyvulinės pasakos, kaip
„Meška ir lakštingala" (20), „Ponas, ežys ir skatikas" (85), „Ežys
ir dvėseliena" (74), „Trijų uodų mirtis" (80) ir kt. Dauguma
šitų pasakų yra jumoristinės, kupinos liaudies sąmojo ir išmo
ningumo.
*

*

*

Gyvulinės pasakos nėra labai gausios. Daugelio tautų pa
sakų repertuare joms paprastai tenka nežymi vieta. Antai latvių
ir rusų tautosakoje jos tesudaro apie dešimtadalį visų pasakų.
Maždaug toks procentas šio žanro kūrinių yra ir lietuvių tau
tosakoje.
Lietuvių gyvulinių pasakų tematika yra gana ribota, nors
ir žinoma daugiau kaip du šimtai skirtingų pasakų siužetų.
Anaiptol ne apie visus gyvulius ir žvėris yra sukurta pasakų.
Pavyzdžiui, nėra gyvulinių pasakų apie karvę, barsuką, ūdrą,
kiaunę, lūšį, taurą ir kai kuriuos kitus Lietuvos gyvulius bei
žvėris. Gyvulinėse pasakose yra nedidelis skaičius pamėgtų
žvėrių, gyvulių ar paukščių —tai lapė, vilkas, šuo, katinas,
gaidys ir dar vienas kitas gyvūnas.
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Pagal vaizduojamą gyvūniją be! augmeniją ir vyraujančius
veikėjus lietuvių gyvulinės pasakos šiame tome skirstomos
j šitokius skyrius: 1) laukiniai gyvuliai ir žvėrys; 2) naminiai
gyvuliai ir žvėrys; 3) žmogaus susidūrimas su gyvuliais ir žvė
rimis; 4) paukščiai ir žuvys; 5) smulkūs gyvūnėliai, augalai,
vabzdžiai; 6) gyvulių ir žvėrių kova prieš poną.
Daugiausia meniškų pasakų sukurta apie laukinius gyvulius
bei žvėris (1—21). Žvėrių paveikslų populiarumas ir jų savitas
traktavimas duoda pagrindo spėti, kad šitų pasakų archaiškasis
sluoksnis formavosi dar neklasinėje visuomenėje. Pasakose
apie laukinius gyvulius bei žvėris vaizduojamas silpnojo susi
dūrimas su stipriuoju. Silpnas, bet gudrus žvėrelis paprastai
apgauna plėšrūnus ir laimi kovą.
Pagrindiniai veikėjai įvairių pasaulio tautų pasakose esti
skirtingi: vienur vyrauja kiškis, kitur —kurmis, pelė. Euro
piečių gyvulinėse pasakose dažniausiai veikia gudruolė lapė.
Tai populiariausias ir lietuvių gyvulinių pasakų veikėjas.
Lietuvių pasakose lapė vaizduojama klastinga apgavikė. Ji
ne tik apgaudinėja lengvatikius, už ją silpnesnius žvėrelius bei
paukščius —kiškį, strazdą, bet ir sugeba sukvailinti galinges
nius žvėris: vilką (1—3, 5, 6, 9, 12), mešką (7). Ji net iš liūto
nagų pasprunka, vietoj savęs skundiką vilką į bėdą įklampin
dama (8). Jos būdas ryškiai atsiskleidžia iš ištiso pasakų ciklo
apie lapės kelionę. Sį ciklą sudaro pasakos apie rogutes, apie
lapę ir žuvis, lapę ir dešras, lapę ir vyžas ir kt., pasakotojų
neretai sujungiamos į ilgesnę ar trumpesnę pasakojimų apie
lapės kelionės nuotykius grandį (3). Visose pasakose pabrėžia
mas lapės suktumas, klastingumas. Nutvėrusi bandelę, lapė ją
išėda ir sukčiaudama išmaino išėdas į veršiuką. Neretai ji moka
net ir burti, pavyzdžiui: ,,Kertu tiesiai, griūkit kreivai, pasi
darykit ragutėlės" (3). Lapei užbūrus, medžiai patys pasikerta,
ir pasidaro rogutės (šis magijos motyvas rodo, kad pasakos
siužeto archainis sluoksnis siekia tolimą praeitį). Tačiau rogu
tes sulaužo ir net veršelį suėda didieji žvėrys —vilkas, meška.
Nepasisekus su rogutėmis, lapė nesiliauja dariusi kitas apga
vystes: apsimetusi negyva, ji išvagia žuvis, o godų vilką nuvi
lioja žvejoti aketėje ir įšaldo jo uodegą. Lapės kerštas už
rogutes ir veršelį tuo nesibaigia: ji įtikina stiprų žvėrį, jog,
norint gauti dešrų, reikia daužti galva į medį, kad net smegenys
ištikštų, ir t. t.
Į lapę pasakose žiūrima dvejopai. Kartais jos gudrumu
žavimasi, ypač kai ji apgaudinėja piktą, godų vilką. Lapė gy
vulinių pasakų tradicijų dėka yra pasidariusi gudrumo simbolis.
Bet dažniausiai lapės apgaulės smerkiamos. Pasakose lapei
neretai atkeršijama už piktadarystes: nužudomi lapiūkščiai,

o kartais ir ji pati (28). Po daugybės įvykių bei klastų lapė pa
galiau pati padaro kvailystę ir įkliūva, dažnai net galą gauna:
ąsotis nuskandina išpuikusią gudragalvę (15), šunys už uodegos
ištraukia ją iš urvo (43) ir pan. Tuo būdu pasakos savo morale
patenkina klausytojų teisingumo jausmą: sukčius susilaukia
pelnytos bausmės. Lapės paveikslu smerkiamas sukčiavimas,
nesąžiningumas, klasinės visuomenės egoistiški papročiai,
moralė.
Kitą stambią gyvulinių pasakų grupę sudaro pasakos apie
naminių gyvulių ir žvėrių santykius (22—41). Iš šios grupės
populiaresnių pasakų paminėtinos: ,,Vilkas ir ožkyčiai" (22),
„Vilko ir zuikio teismas" (36), „Mažas didelį papiovė" (26),
„Jaučio troba" (38) ir kt.
Žvėrys čia dažniausiai parodomi plėšrūs, grobuonys, naiki
nantys silpnesnius už save naminius gyvulius. Jie bet kurioje
situacijoje naudojasi stipriojo teise: „Kieno galia —to ir valia".
Antai vilkas, sutikęs aviną, sako: „Aš tave piausiu!" (25). Jis
ir šunį taip pat užsipuola, —nesvarbu, kad nėra jokios kal
tės (24).
Šios grupės pasakose bene ryškiausias yra vilko paveikslas.
Vilkas tikroviškai parodytas besotis rajūnas ir plėšrūnas. Kartu
liaudis jį pavaizdavo ir kaip be galo kvailą žvėrį, todėl jo
plėšrumas visada susilaukia pačios niekingiausios bausmės. Jis
išsižioja prieš aviną, kad šis pats įšoktų į jo pilvą, —ir gauna
ragais į dantis (25). Bandydamas traukti odą nuo arklio per
užpakalines kojas, kad mėsa būtų minkštesnė, gauna kanopo
mis į kaktą. Šitokios pasakų pabaigos pralinksmina klausyto
jus, rodo, kad liaudis vylėsi ir tikėjo, jog vilkiška moralė turi
būti nubausta.
Keliose pasakose kalbama apie žvėrių kovas prieš naminius
gyvulius. Būdingas pavyzdys —pasaka „Vilko ir zuikio teis
mas" (36). Teisme susitinka iš vienos pusės vilkas, meška, šer
nas, lapė, iš kitos —katinas, ožys, gaidys ir kiškis. Pasaka
baigiasi tuo, kad nugali silpnieji, t. y. naminiai gyvuliai. Jie
pasirodo draugiški ir drąsūs, o žvėrys per savo bailumą ir
žioplumą pralaimi: išbėgioja arba žūsta. Mintis, kad naminiai
gyvuliai, bendrai kovodami, laimi prieš stipresnius, neteisin
gus plėšrūnus, pabrėžiama ir kitose šios temos pasakose —
„Naminiai gyvuliai ir vilkas" (39), „Katinas, šuo ir gaidys"
(29) ir kt.
Iš naminių gyvulių ryškiausias yra katino paveikslas. Kati
nas—ne tik ištikimas draugas, einąs ieškoti gaidelio, bet ir
gudruolis: jis veda žvėris išpažinties, atgailos ir įvilioja juos
į duobę (35). Jis taip pat išgąsdina galingiausius žvėris. Antai
pasakoje „Mažas didelį papiovė" (26) ėdančio padvėsusį arklį
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katino pabūgsta meška, vilkas, šernas. Daugelyje šios pasakos
variantų katinas tiesiog vadinamas miškų valdovu, burmistru,
jam duodami kyšiai, jis vaišinamas ir girdomas. Tai satyra, nu
kreipta prieš pataikūnus, parsidavėlius. Ji kartu atspindi carinės
valdininkijos papročius.
Atskirą tematinę grupę sudaro gyvulinės pasakos, kuriose
vaizduojami žmogaus ir gyvulių bei žvėrių santykiai, įvairūs
jų konfliktai (42—55). Tai gana įvairaus senumo kūriniai. Vie
nuose šios grupės pasakų siužetuose atsispindi senovės žmogaus
kova su gamta, archaiškas medžiojimo, gyvulių prijaukinimo
būdas (53); kai kuriuose iš jų yra ir tolimos praeities galvose
nos atspindžių (42, 49). Kiti siužetai daugiau ar mažiau atspindi
jau feodalinės epochos gyvenimą. Pasakose, išskyrus pačius
archaiškuosius sluoksnius, žmogus dažniausiai laimi prieš gyvu
lius—ar savo sumanumu, ar pasitelkęs padėjėjus.
Žmogus gyvulinėse pasakose —dažniausiai vargingas vals
tietis ar skriaudžiamas samdinys, kuriam skiriamos visos sim
patijos (antai su kokia užuojauta vaizduojamas piemenaitės
menkas valgis: batvinėlių užvalgė, žvirgždeliais užsisūdžius!
[42]). 'Feodaliniu laikotarpiu gyvulinėse pasakose atsiranda ir
pono, dvarininko, „gaspadoriaus" personažai, kuriuos vaizduo
jant, tiesiogiai atskleidžiamas liaudies priešiškumas išnaudoto
jams. Ypač ryškios antibaudžiavinės nuotaikos pasakose „Kaip
gaidelis poną nugalėjo" (81), „Diedo girnos" (82). Gobšus ponas
pagrobia iš vargšo girneles, kurios pastarajam buvo vienintelis
pragyvenimo šaltinis. Pasakoje neteisingas ponas nubaudžia
mas: stebuklingas gaidelis, padedamas kitų žvėrių —vilko,
lapės, —pridaro daug žalos dvarui ir galų gale sunaikina
patį poną.
Nekenčiamo gaspadoriaus paveikslas paprastai išryškėja iš
senų gyvulių skundo. Antai pasakoje kumelė šitaip skundžiasi:
„Aš tarnavau pas ūkininką dvylika metų. Palikau jam dvylika
kumelių, o kai pasenau, nepajėgiau dirbti —nedavė ėsti ir
išvarė". Kitas šios pasakos veikėjas —šuo —taip pat sakosi
tarnavęs pas ūkininką dvidešimt metų, o kai pasenęs loti nebe
galėjo, ir jį išviję: „Dabar eik kur nori senatvėj" (47). Šiuose
skunduose tarsi atsispindi samdiniui daromos skriaudos išnau
dotojo, „gaspadoriaus", buožės ūkyje. Tad samdinio ir išvaryto
pasenusio gyvulio likimo analogija buvo ryškiai suprantama
ir pasakotojų pabrėžiama gyvulinėse pasakose.
Trumpos pasakėlės apie augalus, smulkius gyvulius, žuvis,
paukščius, vabzdžius sudaro taip pat gausią gyvulinių pasakų
dalį (56—80). Nemaža jų yra vėlesnių laikų anekdotinio
arba didaktinio pobūdžio kūrinėliai: „Ąžuolas ir baravykas"
(76), „Ponas, ežys ir skatikas" (85), „Uodas ir sparva" (79) ir kt.
2 Lietuvių tautosaka III tomas
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jomis pašiepiamas tingumas, nerūpestingumas, pagyrūnišku
mas ir kitos ydos. Taip pat jose esti ir gilesnės socialinės saty
ros. Pavyzdžiui, pasaka „Ponas, ežys ir skatikas" taikliai išjuo
kia turtingųjų gobšumą.
Nors gyvulinių pasakų tematika yra iš gyvulių, žvėrių,
paukščių ir augalų pasaulio, tačiau jos siejasi ir su žmonių
gyvenimu. Šiose pasakose žaismingai išjuokiamos visuomenės
ydos, moralinės ir socialinės piktžaizdės. Komiški, pramanyti
pasakojimai apie gyvulius leido liaudžiai įspūdingai pašiepti
gobšumą, žiaurumą, suktumą, o kartais ir konkrečius sociali
nius reiškinius: dvarininkų ir caro valdininkijos biaurius pa
pročius, bažnyčios beprasmiškas apeigas, išnaudotojų psicho
logiją, tikslus, moralę. Gyvulinėse pasakose ryškus persekioja
mo silpnojo iškėlimas ir stipriojo pažeminimas. Tai padiktuota
humaniškos skriaudžiamojo žmogaus išaukštinimo tendencijos:
pasakojamojoje tautosakoje jis visada laimi. Viltys ir siekimai,
kad teisingumas turi įsiviešpatauti gyvenime, nulėmė tokius
idėjinius-meninius pasakų bruožus.
Idėjiniu atžvilgiu ypač reikšmingos antifeodaliniais motyvais
pagrįstos gyvulinės pasakos. Tokios pasakos, kaip „Diedo gir
nos" (82), „Kaip gaidelis poną nugalėjo" (81), atspindinčios
aktyvios liaudies kovos prieš baudžiavinę priespaudą nuotai
kas, buvo labai mėgstamos visoje Lietuvoje. Liaudis šiomis
pasakomis reiškė neapykantą engėjams dvarininkams, stiprino
įsitikinimą, kad ponų galybė bus sunaikinta.
Ne mažiau reikšminga ir gyvulinių pasakų satyra, nukreipta
prieš bažnyčią, jos veidmainišką moralę, beprasmiškas apeigas.
Ji ryški pasakose, pajuokiančiose išpažintį (35, 37), krikštynas
(7), pasninką (12), žegnonę (61) ir įvairius kitus kultinius
ritualus. Šios sąmojingos pasakos rodo liaudies išmintį ir kri
tišką požiūrį į bažnyčią bei religiją. Antiklerikalinių motyvų
gyvulinės pasakos vaidino svarbų vaidmenį praeityje ir nepra
rado aktualumo iki mūsų dienų.
Gyvulinių pasakų meninė forma pasižymi išraiškingumu ir
savitumu. Viena iš pagrindinių jų formos ypatybių yra pa
veikslų fantastiškumas. Tačiau gyvulinių pasakų fantastika
patraukia dėmesį ir daro įspūdį ne drąsa ir užmoju, ji ne tokia
laki, kaip stebuklinėse pasakose. Daugiausia ji stebina naiviu
gyvulių pasaulio sužmoginimu. Pasakos tarsi perkelia klausy
tojus į tokią aplinką, kur gyvuliai aprengti žmonių rūbais, kur
jie galvoja, jaučia, kalba kaip žmonės. Antai gaidys lyg koks
išpuikėlis ponas atšauna jaučiui: „Ko čia kabinėjies ne prie
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sau lygių" (38). Dar ryškiau tuščias žmonių didžiavimasis iš
reikštas lapės paveikslu:
Lapė, pilna puikybės, paveizėjo į aną ir iigai negalėjo nuspręsti, ar verta
atsakyti, ar ne. Pagaliau tarė:
— O tu žebrasnuki durniau, tu besoti pelių gaudytojau, tu išdvėsėli, kas
tau atėjo į galvą? (16).

Miškų ir laukų gyvūnai pasakose vaizduojami valstietiškos
buities fone. Gyvuliai, kaip ir žmonės, bičiuliaujasi, svečiuojasi
pas kaimynus, bylinėjasi ir kariauja. Jie ir grūdus mala, šieną
veža, trobas stato, eina į girią malkų ar karnų, žuvauja, blynus
kepa, valgyti verda ir t. t.
Kartu gyvulinėse pasakose atsispindi ir tikrieji gyvulių
išorės, elgesio bruožai: kiškio bailumas, vilko plėšrumas ir t. t.
Realybė čia visiškai susipina su fantastika. Tai ir sudaro vaizdų
pasakiškumą, įspūdingumą, netikėtumą, kuris ypač patraukia
vaikų dėmesį, veikia jų vaizduotę.
Silpstant gyvulinių pasakų tradicijoms, fantastika arba ima
ma racionalistiškai aiškinti, motyvuoti, arba visai išnyksta,
užleisdama vietą tikroviškiems pasakojimams, perkrautiems
buitinėmis detalėmis. Visa tai suardo gyvulinių pasakų vaizdi
nės sistemos grakštumą, vientisumą, organišką realybės ir fan
tastikos derinį.
Fantastika gyvulinėse pasakose neretai sustiprina komišką
efektą. Antai kiek juoko būna, klausantis, kaip vilkas uodega
žvejoja aketėje. Arba vėl negalima nesišypsoti, išgirdus, kad
kiškis, girtas iš vakaronių grįždamas, ima šūkauti. Netikėti
fantastiniai bruožai, visiškai priešingi baukštaus žvėrelio pri
gimčiai, nutvieskia jo paveikslą kontrastingomis komiškomis
spalvomis.
Komizmo pradas gyvulinėse pasakose ypač stiprus. Beveik
nėra kūrinio, kur neįsiterptų komiškas personažas, komiškas
epizodas ar motyvas. Kai kurios trumpos gyvulinės pasakėlės
labai primena liaudies anekdotus. Pavyzdžiui, tokia yra pasaka
,,Ežys ir dvėseliena" (74):
Kitą kartą ežys radęs mėsos visą arklį. Ėdęs, ėdęs, paėdęs ir norėjęs visą
arklį namo parsivilkti. Tempęs, už kinkos nusitvėręs, —negalįs. Nueidamas
pasakęs:
— Tai bus ar užkliuvęs, ar prišalęs.

Šitokios pasakėlės rodo, kad gyvulinių pasakų žanre brendo
kai kurie liaudies anekdoto bruožai arba kad kai kurios šio
žanro pasakos išsivystė iš anekdotų.
Gyvulinių pasakų komizmas yra įvairiarūšis. Čia ir kandi
satyra, ironija, ir nekaltas jumoras, pokštas. Satyra būdinga
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pasakoms, kuriose, vaizduojant gyvulius, taikoma i ponus, ca
rinius valdininkus, feodalinius teismus, bažnyčios apeigas ir t. t.
Antai kaip taikliai veidmainiškas pasninkavimo paprotys iš
juokiamas pasakoje ,,Lapė ir žabangos" (12). Lapė pasninkauja
tik tol, kol negali prie mėsos prieiti; ji ir vilkui, pakliuvusiam
į žabangas, atrėžia, kad „tam trečiadienis, kurs kojomis žemės
nepasiekia".
Gyvulinėse pasakose gausu komiškų situacijų. Jos išryškina
pašieptinus veikėjų bruožus. Antai šuns nekuklus noras prilygti
vilkui labai gyvai atskleidžiamas atkaklaus pūtimosi epizodu
(32). Komiškoje situacijoje atsiduria net ir gudrioji lapė: ji
apsijuokia ir pasirodo naivi, spėliodama, kodėl veršelis nebe
traukia rogių (3).
Komiški gyvulių paveikslai ypač įspūdingai perteikiami
išsigandusio personažo lūpomis. Antai meška, išvydusi katiną
su iškelta uodega, gaidį su parėžtais sparnais ir ožį su ragais,
sako, tirtėdama iš baimės: „Ana ateina su dalgėm, su kirviais,
su peiliais, o paskui save šatras tęsia" (36). Pelytė, pirmąsyk
pamačiusi gaidį ir katiną, taip juos apibūdina: vienas—„gra
žus,—pats baltas, kakliukas pilkas, o kojytės margos. Kaip jis
į mane gražiai žiūri! O kitas tai jau ne: kai tik pamatė, tai
žvairai pažiūrėjo" (72).
Vienas iš mėgstamiausių komiško paveikslo kūrimo būdų
gyvulinėse pasakose —įvykio nupasakojimas ne taip, kaip
iš tikrųjų yra buvę, o kaip jį suvokia veikėjas. Antai liūtą
šaulys šaudė ir kardu kapojo, tačiau pats liūtas šitai nupasa
koja visiškai kitaip: esą, nieko buvę, kol žmogus spiaudės, bet
kai ėmė „vienu pirštu kapoti —kur griebia, čia kiaurai eina"
(45). Ypač įdomus būna išsigandusio vilko ar plėšiko pasako
jimas apie gyvulių užimtus namus: žąsies žnyples jis palaiko
karštomis replėmis, avino galvą — kūju, ragus — šakėmis,
ylą —gyvatės įkirtimu (39).
Gyvulinės pasakos, kaip ir visa pasakojamoji tautosaka, yra
epinė kūryba. Epinis vaizdavimo būdas fantastiniams paveiks
lams čia teikia savotiško objektyvumo. Reiškiamos mintys
plaukia iš gyvulinių pasakų savaime, natūraliai, jų pabaigoje
nėra nei dirbtinio moralo, kaip pasakėčiose, nei alegoriškumo,
kuris paverstų visą pasakojimą prilyginimu žmonių gyvenimui.
Tik kai kuriose literatūros paveiktose pasakose reiškiasi aki
vaizdaus didaktizmo tendencija.
Į gyvulinių pasakų epinį pasakojimą kartais įsiterpia lyrihiai momentai. Lyriniai nukrypimai —tai dažniausiai eiliuoti
dainuojamieji intarpai. Šitokiais intarpais emocionaliai, dainin
gais žodžiais reiškiamos veikėjų nuotaikos, pergyvenimai. Pa
vyzdžiui, lapė prie gaidžio namelio štai kaip gudrauja (27):
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Gaideli gaideli,
Atdaryk dureles:
Atšalau kojeles,
Ant to ledo stovėdama,
Baltai skaras velėdama!

Pasakų dainuojamaisiais intarpais, ryškiai išsiskiriančiais
iš prozinės kalbos, išreiškiami ir užkeikimai, maginės formulės.
Apskritai, ritmiškomis dainelėmis, perkertančiomis ramią pa
sakojimo tėkmę, pabrėžiami svarbesni pasakos siužeto mo
mentai.
Dainuojamųjų intarpų melodijos dažnai esti primityvios^
rečitatyvinės. Jos kartais imituoja įvairius gamtos garsus, gy
vulių balsus, jų tembrą. Antai pasakoje (57) pamėgdžiojami
gaidžio, ožkos balsai:
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Apimties atžvilgiu gyvulinės pasakos yra nevienodos: vie
nos —ilgos, išvystytos, susidedančios iš keleto epizodų, kitos —
trumputės, vos kelių sakinių. Specifinis ilgesnių gyvulinių pa
sakų kompozicijos bruožas —dažnas vieno motyvo kartoji
mas, kaskart įvedant naują veikėją, —sieja jas su formulinėmis
pasakomis. Pavyzdžiui, pasakoje „Žvėrių giedojimas" (11) iš
pradžių po šuke palenda gaidelis su vištele, paskui prie jų
prisideda pelytė, vėliau —varlytė ir t. t.
Gyvulinių pasakų kompozicija dinamiška. Po truihpos eks
pozicijos iš karto vystomas veiksmas, veržliai artėjantis prie
atomazgos. Pabaiga —taip pat dažniausiai trumpa, neprilygs
tanti puošnioms stebuklinių pasakų pabaigos formulėms.
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Gyvulinėms pasakoms, kaip ir kitiems tautosakos žanrams,
būdinga kontaminacija. Neretai sujungiami keli kūriniai ar jų
atskiros dalys į vieną pasakojimą. Be to, mėgstama sukeisti
veikėjus vietomis ar pakeisti vienus kitais. Antai pasakoje
,,Žmogus ir lapė" (43) kartais meška pakeičiama vilku. Taip pat
yra ypač mėgstamų epizodų, kurie noriai įterpiami į įvairius
siužetus.
Gyvulinių pasakų kalba raiški, konkreti ir vaizdinga. Be
abejo, daug reikšmės pasakų kalbai turi ir pasakotojo talentas.
Vieni pasakotojai kūrybingai ieško vaizdingo žodžio, kiti labiau
linkę perteikti dramatinę intonaciją. Apskritai, pasakų kalboje
meninės išraiškos priemonių nėra gausu, bet tos, kurios pavar
tojamos, dažniausiai būna labai raiškios ir vaizdingos. Pavyz
džiui, siekiant padaryti veršelio giesmę nepaprastą, mįslingesnę,
magiškesnę, dainuojamasis intarpas apsagstomas neįprastomis
besirimuojančiomis priesagomis:
Aš ne veršynūs —
Karklų rapynas,
Smalų lietynas,
Ylų ragynas,
Adatų plaukynas...
(53)

Daug švelnumo pasakų kalbai teikia gausiai vartojamos
mažybinės bei maloninės formos: eglelė, gūžtelė, kiaušinėliai,
slrazdžiuka! (10), kaiinuiis broliukas (28), kalulė sesulė (31),
veršelis Ireigelis, pyragėliu pirktas (3).
Gyvulinėse pasakose pasitaiko ir vaizdingųjų epitetų: šu
nėkas išgaišėlis, kačiutė nusiiupėiė, gaidžėkas plunksninis, die
das surūkėlis (29), muselė gražuolėlė (11), ožiukas kreivelis (22),
kalelė lo/ingėlė, katytė kuprianosė, katytis siibirnagis ir t. t.
Dinamikos ir ekspresyvumo pasakų kalbai teikia dažnai kar
tojami garsų ir vaizdų ištiktukai, pavyzdžiui: ,,Meška kaip įsi
rangę,—lapei jau ir baisu. Ragutėlės trakši trakši —ir sulūžo
(3). „Kiškis ir nubėgo—skikil, skikil, skikil —net kopūstų dar
žan" (17).
Gyvulinių pasakų kalba yra nugludinta, laki, žaisminga,
neretai ritmiška, perpinta rimų ir aliteracijų. Ypač žaismingą
ritmą turi dialogai, paprastai sudarantys didžiąją pasakos dalį.
Antai pasakoje „Varna ir vėžys" (67) vėžio pasikalbėjimas su
varnele reiškiamas beveik metriškomis formomis:
— Vamiule poniule, kieno tu kviečiuos buvai?
— Napkaus, Napkaus, Napkaus!
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— Varniule poniule, kodėl tavo akelės blizga?
— Stiklinės, stiklinės, stiklinės.
— Varniule poniule, kodėl tavo galva patuorus?
— Sirgau, sirgau, sirgau.

Pasakose ritmas jaučiamas ne tik sakinių intonacijoje, bet
ir didesnių kompozicinių vienetų (epizodų, motyvų) išdėstyme.
Visa tai palengvina pasakotojui įsiminti kūrinį ir daro didelį
įspūdį jo besiklausantiems vaikams.
Gyvulinės pasakos turėjo nemaža reikšmės ir literatūros
raidai. Jau antikiniais laikais jos buvo Ezopo, Fedro pasakėčių
pagrindinis šaltinis. Viduramžiais jos panaudojamos ne tik ku
riant naujas pasakėčias: jų pagrindu susiformuoja net ištisas
literatūrinis žanras —gyvulinis epas. Iš žymiausių pastarojo
žanro kūrinių pažymėtina vokiečių literatūroje išgarsėjusi
knyga „Lapinas Reinekis" („Reineke Fuchs"). Naujaisiais laikais
gyvulines pasakas ypač plačiai panaudojo savo kūryboje žy
mieji pasaulinio masto pasakėčių kūrėjai 2. Lafontenas ir
I. Krylovas.
Lietuvių rašytojai taip pat savaip apdorojo gyvulinių pa
sakų motyvus savo originalioje kūryboje. K. Donelaitis, S. Sta
nevičius ir kiti pasakėčių autoriai sėmėsi medžiagos iš šio
žanro.
Gyvulinės pasakos davė medžiagos ne tik pasakėčiai, bet
ir literatūrinei pasakai. Tokios knygos, kaip P. Cvirkos „Ne
muno šalies pasakos", K. Borutos „Dangus griūva", K. Kubi
linsko „Stovi pasakų namelis", užimančios lietuvių vaikų lite
ratūroje svarbią vietą, yra sukurtos, remiantis daugiausia
gyvulinių pasakų paveikslais, siužetais, atsižvelgiant į šio žanro
estetines normas.
Gyvulinės pasakos —tiek gyvuodamos savo natūralia for
ma, tiek suliteratūrintos —sudaro vieną iš esminių vaikų auklė
jimo priemonių, turinčių svarbią idėjinę-estetinę reikšmę.
2

Formulinės pasakos —negausus, bet labai savitas pasako
jamosios tautosakos žanras. Iš kitų pasakų jos išsiskiria savo
forma: joms būdingas griežtas formulių kartojimas, suteikiantis
visam pasakojimui neįprastą kanonizuotą pavidalą. Kartojami
epizodai sudaro akivaizdžias vienodas grandis, kurios eina per
visą kūrinį. Todėl šios pasakos dar vadinamos grandininė
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mis pasakomis. Be to, sekant jas, pakartojamoji dalis kaskart
vis papildoma nauju veikėju, epizodu ar detale. Pagal šią
ypatybę jos dar vadinamos kumul i atyvi nėmi s (lotyniš
kai cumulo—renku į krūvą, kraunu) pasakomis.
Savo tematika, veikėjais formulinės pasakos artimos gyvu
linėms. Jose taip pat pasakojama apie vilką, briedį, gaidį, pe
lytę ir kitus žvėris ar paukščius. Kartais formulinė dalis įsiter
pia į gyvulinę pasaką, ją pagyvina, suteikia jai grakš
tumo. Pavyzdžiui, formuliniai dialogai vartojami pasakose
„Dangus griūva" (34), „Vištytė ir gaidžiukas" (56), „Bandelė"
(4). Dėl tokios žanrų sąveikos atskiri pasakų tipai nevienodai
klasifikuojami: vienų jie priskiriami gyvulinėms, kitų —formulinėms pasakoms.
Formulinės pasakos panašios, o kartais net sunkiai atski
riamos nuo analogiškų formulinių dainų (plg. „Lietuvių tauto
sakos" I tome išspausdintas 626—632 dainas). Vienose vietovėse
tas pats siužetas gali būti dainuojamas, kitose —pasakojamas.
Muzikinis pradas čia taip pat nėra griežtas skyrimo kriterijus,
nes daugelio pasakų kartojamosios formulės turi rečitatyvines
melodijas. Esminis skirtumas yra tas, kad formulinės dainos
ištisai dainuojamos, o pasakose melodijos ir pasakojimas eina
pakaitomis.
Šis pasakų žanras yra senas ir paplitęs įvairiose tautose.
Pasakų formulių randama talmudinėje literatūroje, jų pateko
ir į garsųjį indų pasakų rinkinį „Pančatantra". Senovėje, reikia
manyti, jos vaidino nemažą vaidmenį apeiginėje, kultinėje poe
zijoje. Babiloniečių ir senovės indų šventikai naudodavosi
panašiomis tiradinėmis puošmenomis'. Pasakų formulių ryšiai
su liaudies kalendorinėmis apeigomis pastebimi rusų, o taip pat
ir lietuvių formulinėse pasakose.
Dabartiniais laikais šios pasakos sekamos vien mažiesiems.
Jos patraukia vaikų dėmesį, atitinka jų psichologiją. Vienos
iš jų yra virtusios vaikų žaidimais, kitos pritapo prie dainų,
o trečios tebeliko pasakų repertuare.
Formulinės pasakos vaizduoja gyvulių, paukščių, augalų ir
žmonių pasaulio įvairius fantastinius įvykius bei nuotykius. Šių
nuotykių priežastys būna labai menkos, visiškai nereikšmingos
ir net juokingos. Pavyzdžiui, kietis nenori pasupti žvirblio (92),
pelytė nukanda pupai daigelį (87) ar sumuša vištai kiaušinį
(86), senelis negali ropės išraut (88), į veršio pėdą įkrinta
kibirkštėlė (93) ir t. t.
Menkutės priežastys sukelia nepabaigiamą grandinę drama
tiškų ir komiškų pasekmių. Ištikus nelaimei, nukentėjusįjį už' 2r. W. Li u n g ma n, Die schwedische Volksmarchen. Herkunft und
Geschichte, Berlin, 1961, p. 346.
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jaučia visa aplinka: upė krauju nusidažo, briedis ragus nusi
laužo, ąžuolas šakas nusimeta, varna uodegą nusipeša, merginos
ąsočius sudaužo, moterys tešlą išdrabsto (86). Kituose siuže
tuose po pirmo konflikto einama prašyti pagalbos, tačiau niekas
nenori padėti. Antai vilkas atsisako ožką piauti, ožka —karklų
graužti, vanduo —ugnį lieti ir t. t. (92). Galų gale paskutinysis
sutinka pagelbėti, ir tada visi vienas po kito įsijungia į veiksmą:
Tas buomas kaip šoks ant to jaučio —jautis prie vandenio, vanduo prie
ugnies, ugnis prie virvės, virvė prie strielčiaus, strielčius prie vilko, vilkas prie
lapės, lapė prie zuikio, zuikis prie kiečio, tas kietis kaip ėmė tą žvirbliuką
supti, —ko jį iki mirties neužsupo (92).

Komiškai supinti epizodai čia pasakojami tarsi vien pra
mogai. Tačiau ne visur pramoginis momentas pasakoje nustel
bia gilesnę turinio prasmę, draugiškumo, tarpusavio pagalbos
poetizavimą. Kai kurių šios rūšies siužetų pasakose ryškiai atsi
spindi liaudies demokratinės nuotaikos. Antai priešiškas požiū
ris į ponus išreiškiamas tokia pasakos pabaiga:
— Kam tie kiškiai?
— Ponam valgyt.
— Kam tie ponai?
— Ant geležinio krūko pakart.
(94)

Kituose šios pasakos variantuose sakoma, kad ponai —tik
,.dirvoms krėsti" ', ,,provoms daryti" „galvai atkyrėti" s, „ponavoti ir po paloves pasivolioti" \ „ant vainos ir ant šunio
uodegos" s ir pan. Tuo būdu kai kuriose formulinėse pasakose,
nors ir labai lakoniškose, atsispindi socialiniai santykiai, liau
dies buities bruožai ir detalės.
Formulinių pasakų stiliui būdinga tam tikras paradoksalu
mas, hiperbolinė fantastika, alogiškos asociacijos. Pavyzdžiui,
gaideliui grūdu uždusus, bėgama prie marių (!) prašyti vandens,
o jos atsisako duoti, reikalaudamos netikėčiausio dalyko —
raktų! (90). Kibirkštėlei nuskendus, žibinkštėlė prašo pagalbos
iš daugybės veikėjų: iš veršio, jungo, kirvio, uolos, upės, ožkos,
vilko, medžiotojo, pelės, katės (93). O koks hiperbolizuotas
ropės rovimo vaizdas: iš vienos išrautos ropės prikrauta veži
mų visam būriui žmonių! (88). Atsakymai į klausimus taip pat
dažnai būna alogiški, nelaukti. Antai, klausiant: „Kam tos
baronkos?" —atsakoma: „Bobom valgyt"; „Kam tos bobos?" —
„Parakui trint" (94).*
' LTR 3i28(63).
s LTR 1071(88).
^LTR 475(222).
* LTR 70(1161).
s LTR 1570(29).
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Sekant formulines pasakas, ryškiai taikomasi prie mažųjų
kiausytojų skonio. Pasakojami įvykiai perteikiami sušvelninta,
mažybine forma. Pagrindiniai veikėjai —taip pat iš mažųjų
pasaulio: žibinkštėlė, žvirblelis, vištelė. Kartais į pasakojimo
pabaigą įsiterpia pašaipus kaimo žmonių jumoras, pasijuokiama
iš perdėtų pergyvenimų dėl menkutės bėdos (86).
Nuolatinis formulių kartojimas, suteikiąs pasakai savitą into
naciją, apskritai daro patį kūrinį tiradišką, ištęstą. Tolydžio
didėjančios pasakų formulės lėtina siužeto vystymąsi, akcen
tuoja jo vidinę statiką. Antra vertus, griežtas vienodo tipo
struktūros taikymas nulemia kompozicijos privalumus: išorinę
darną, išbaigtumą. Šios pasakos baigiamos įvairiai: ar stipriu
sąmoju, ar pasijuokiant iš visų perdėtų pergyvenimų, ar pa
šalinus pagrindinę visų įvykių priežastį. Kartais jų pabaiga
būna sakmiška. Antai viename pasakos „Žibinkštėlė ir kibirkš
tėlė" variante išgelbėta kibirkštėlė su žibinkštėlė pasikelia
į dangų, ir abi „šviečia kaip žvaigždelės" '.
Stereotipinės formos daro šių pasakų kalbą ypač nugludintą.
Todėl ji ritmiška, daininga, neretai turinti savą melodiją. Pasi
taiko ir rimavimo atvejų: „bobutė raudo!, vištytė kudakadof",
„turėjau vištytę aukso kojytėm" (86). Formulinėse pasakose
dažniau, negu kitų pasakojamosios tautosakos žanrų kūriniuose,
susiduriama su įdomiu kalbos faktu —naujų žodžių kūrimu.
Antai pasakoje „Ropės rovimas" (88) vienas talkininkas, atėjęs
raut ropės, vadinasi vfemkus, kitas —dvitkus, trečias —trifkus
ir t. t. Visa tai stiprina pasakų komiškumą.
Saviti, naiviu išoriniu ryšiu susieti siužetai, patrauklios pa
prastutės mintys, komiškas koloritas, originalūs stiliaus bruožai,
imponuojantys vaikų psichikai, nulėmė formulinių pasakų gy
vybingumą ir populiarumą.
3

Ryškiausias ir įspūdingiausias pasakų žanras yra stebukli
nės pasakos. Jos dirgina vaizduotę nepaprastais pasauliais, dei
mantinėmis giriomis ir stiklo kalnais, aukso paukščiais ir ugnimi
spiaūdančiais devyngalviais slibinais, žmogienos išalkusiomis
raganomis ir stipruoliais milžinais. Nuo gyvulinių ir formulinių
pasakų jos skiriasi ne tik veikėjais ir siužetais, bet ir pačiu
santykiu su tikrove, meninės išraiškos metodu, fantastikos po
būdžiu. Jose kalbama apie antgamtinį sugebėjimą maginėmis
priemonėmis atlikti netikėčiausius darbus, apie absoliučią gėrio
pergalę kovoje prieš blogį. Šviesi, optimistinė, paslaptinga
išmonė šiame pasakų žanre pasiekia aukščiausią laipsnį —ji
' LTR 953(23).
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čia yra fantastiškiausia, stebuklinga. Stebuklinės pasakos ryš
kiausiai atstovauja tam, kas apskritai laikoma ,,pasakiška".
Todėl ne visai be pagrindo kai kuriose tautose (anglų, ameri
kiečių, vokiečių) stebuklinės pasakos vadinamos „tikrosiomis
pasakomis".
Stebuklinių pasakų fantastika yra savita, skirtinga nuo gy
vulinių bei buitinių pasakų. „Nė viena stebuklinė pasaka ne
apsieina be stebuklingo veiksmo, be įsikišimo į žmogaus gyve
nimą tai piktos ir pražūtingos, tai geros ir palankios antgamtinės
jėgos. Stebuklinė pasaka kupina stebuklų" '.
Ypač būdingi šioms pasakoms stebuklingi daiktai. Čia su
tinkama miglų skarelė (142), rūko maišelis (162) ar skrybėlė,
kurią užsidėjęs, žmogus tampa nematomas (106), šimtamyliai
batai (106), skraidantis balnas (107), viską talpinantis maišelis
(110), valgių ir gėrimų duodąs stalelis (143). Pasakiški stebuk
lingi daiktai atspindi žmogaus siekimą pajungti gamtą. Pirmykš
tis žmogus savo svajone prasiskverbė į tolimą ateitį. M. Gorkis
įžvalgiai pastebėjo, kad šie stebuklingi daiktai —tarsi iš anksto
numatyti mokslo ir technikos atradimai^. Progresuojant techni
kai, nemaža pasakiškų svajonių tapo realybe: šiandien žmogus
iš tikrųjų užkariavo erdves ir pasrekė kosminį greitį.
Stebuklinėse pasakose yra motyvų, paremtų maginiais vaiz
diniais. Tai nuostabūs užkeikimai ir pasivertimai. Berniukas pa
siverčia žirgu, kiškiu, karveliu, žiedu, o jį persekiojantis burti
ninkas—raiteliu, šunimi, vanagu, pirkliu (111). Joniu
kas atsigeria iš žemėje įspaustos pėdos ir pavirsta avinėliu (160).
Pamotė prakeikia posūnius, ir tie išlekia juodvarniais (150).
Tėvas smuiką, permetęs per pečius, atverčia mergaite (170).
Magišką galią pasakose turi ir kai kurie daiktai: iš šepečio
atsiranda miškas (114), iš rankšluosčio —vanduo (172), iš
žiedo —šulinys (153), iš žirklių —kryžkelė (118), iš dėžutės —
rūmai, miestas (158) ir pan. Magiškų motyvų stebuklinėse pa
sakose tiek gausu, kad jie sudaro būdingą viso žanro savitumą.
Todėl kai kuriuose kraštuose šios pasakos dar vadinamos
maginėmis.
Dalis stebuklinių pasakų fantastinių elementų siejasi su mi
tologija. Pasakose neretai veikia suasmeninti dangaus kūnai ir
stichinės gamtos jėgos. Mitologinio mąstymo žymių galima
rasti slibinų ir raganų, milžinų ir velnių paveiksluose. Mitolo
ginės mokyklos folkloristai net teigė, kad pasaka —tai degra
davęs mitas.
Specifinė stebuklinių pasakų fantastika semiasi motyvų ir iš
pirmykščio totemizmo. Gyvulių kultas, jų kaip tariamų giminės
' B. n. A HHKH H, PyccKan HapoRHan cKa3na, MocKBa, 1959, p. 96.
- 2r. M. Gorkis, Raštai, XX, Vilnius, 1957, p. 232.
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protėvių ar globėjų garbinimas davė medžiagos pasakojimams
apie žmogaus vedybas su gyvūnu, apie stebuklingus padėjėjus
iš pastarųjų tarpo.
Magiški, totemistiniai, animistiniai, mitologiniai vaizdiniai,
kuriais remiasi stebuklinių pasakų fantastika, rodo, kad šios
pasakos savo archainiais sluoksniais siekia tolimus pirmykštės
bendruomenės laikus. Įvairių tautų pasakų lyginimas, žemesnėse
ekonominio vystymosi formacijose esančių tautų etnografijos
ir folkloro duomenys leidžia teigti, kad stebuklinių pasakų siu
žetuose išliko daug senovinio gyvenimo atspindžių. Žinoma, šie
atspindžiai vienos ar kitos tautos pasakose ne visada yra tie
sioginiai, jie nebūtinai siejasi su tos tautos istorija, nes pasakos
siužetas gali būti atklydęs iš kito krašto, kur gyvavo atspindimi
reiškiniai. Tas pat pasakytina ir apie lietuvių pasakas. Iš viso
stebuklinių pasakų ankstyvuosius raidos etapus dažnai įmano
ma apibūdinti tik bendrais bruožais.
Stebuklinių pasakų žanro senumą rodo ne tik su primityvia
pasaulėžiūra bei senoviniais tikėjimais susiję fantastiniai ele
mentai, bet ir jose atsispindintys archaiški, išnykę socialinio,
šeimos, kultūrinio gyvenimo reiškiniai, kurie šių dienų klausy
tojui taip pat neretai atrodo fantastiški. Antai pasakose atsi
spindi kadaise gyvavusios matrilokalinės vedybos, egzogamija.
Herojus dažnai iškeliauja iš namų ir svetimame krašte susi
randa žmoną. Matrilokalinių vedybų, atodirbio uošvio namuose
atgarsių juntama ir lietuvių pasakos ,,Auksaplaukis" (181) siu
žete. Savotiški matriarchalinių vestuvių papročiai, jaunikio
slėpimasis, noras pabėgti nuo nuotakos, atrodo, yra davęs me
džiagos tokiai stebuklinei pasakai, kaip ,,Karalaitė ant stiklo
kalno" (138). Fantastiški jaunikio apgaudinėjimo per vestuves
motyvai pasakose, kai vietoj mergaitės aprengiama kiaulė,
avis, žąsis (124), turi realų pagrindą ,,netikrų" nuotakų rengimo
apeigose. Iniciacijos apeigos su žiauriais kankinimais, apmiri
mais, jaunuolių atskyrimas nuo bendruomenės gimdė fantasti
nius pasakojimus apie herojaus kelionę į ,,aną pasaulį", kovas
su antgamtinėmis būtybėmis^.
Stebuklinių pasakų siužetuose gana svarbi vieta skiriama
protėvių, mirusiųjų kultui. Ne vienoje pasakoje sūnus ar duktė,
atlikdami apeigas ant mirusiųjų kapo, gauna iš jų stebuklingų
dovanų (139, 162).
Kanibalizmo reiškiniai, pasitaikydavę pirmykštės visuome
nės gyvenime, atsispindėjo stebuklingų pasakų žmogėdrų pa
veiksluose. Analogišką atgarsį jose paliko ir žmonių aukojimo
paprotys.*
* 2r. B. H. n p o n n, HcropmiecKHe KopHH BO.imeČHOH CKa3KH, JleHHHrpaa, 1946, p. 329.
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Įvairius archainius bruožus šiame žanre pasakų tyrinėtojai
pastebėjo jau seniai. Tačiau buržuaziniai folkloristai nepajėgė
atskleisti jų tikrosios prigimties. Gretindami pirmykštės bend
ruomenės gyvenimo, pasaulėžiūros reiškinius ir jų paraleles
pasakose, jie nedarė esminio skirtumo tarp etnografinių ir este
tinių faktų. Mitologinės mokyklos atstovai pasakų siužetą su
vesdavo į mitus, antropologinės —į pirmykščio žmogaus vaiz
dinius, apeigas, papročius, psichoanalitinės —į slopinamuosius
psichologinius kompleksus.
Tarybiniai folkloristai pasakas visų pirma vertina kaip ideologinį-estetinį reiškinį, glaudžiai susijusį su visuomenės isto
rija, jos socialiniu gyvenimu, pasaulėžiūra, idealais ir sieki
mais. Tai įgalino naujai spręsti ir stebuklinės pasakos genezės
klausimus.
Pirmykštė pasaka (propasaka) formavosi gimininės santvar
kos folkloro gelmėse. Ji išsikristalizavo iš pirmykštėje bendruo
menėje paplitusių žanriniu atžvilgiu gana nediferencijuotų pa
sakojimų apie žmonių susidūrimus su dvasiomis. Pirmykštėse
pasakose buvo pasakojama apie stebuklingą, toteminės kilmės
žmoną (vyrą) ir jos praradimą, pažeidus vedybinį tabu, apie
žmones, kurie, sulaužę tabu, patenka pas baidykles, žmogėdras,
apie antgamtinį pasaulį (mirusiųjų karalystę), apie kovas su
demoniškais slibinais ir pan. Šiose pasakose dvasios žmonėms,
draugaujantiems ar susigiminiavusiems su jomis, padeda žvejy
boje, medžioklėje. Tikslus ano meto religijos nurodymų vykdy
mas, tabu paisymas nulemia laimingą pasakojimo finalą.
Pirmykštės pasakos, tarybinio rusų folkloristo J. Meletinskio teigimu, nesiskyrė nuo sakmių, pasakojami įvykiai buvo
laikomi tikrais. Jos reiškė paprasto žmogaus svajones apie lai
mę ir sėkmę. Pats jų herojus dar labai priklausomas nuo gamtos
ir suasmenintų jos jėgų, jis gali nugalėti tik padedamas magi
jos, burtų, dvasiųi.
Irstant gimininei santvarkai, iš pirmykštės pasakos išsiskyrė
savarankiškas meninis žanras —stebuklinė pasaka. Ji jau buvo
nauja, žymiai aukštesnė liaudies meninio pažinimo pakopa.
Tiesa, ir stebuklinių pasakų herojus dar iš dalies yra pasyvus,
daug aktyviau už jį veikia antgamtinės jėgos. Tačiau tai dau
giau formos tradicija, paveldėta iš pirmykštės pasakos. Pasakų
kūrėjai jau nebemąstė mitologiškai, nebelaikė galingomis vien
antgamtines jėgas. Šios jėgos ir dvasios stebuklinėse pasakose
palaipsniui nustoja būti konkretaus tikėjimo objektais ir tampa
apibendrintais poetiniais vaizdiniais. Antgamtinės jėgos padeda
ne tiek dėl to, kad laikomasi pirmykštės religijos nurodymų,*
* E. M. Me Ji e Tn Hc KHR, O reHe3e H nyrHx RH(})({)epemiHaimH anH-neCKHX HtaHpOB, cPycCKHH (įOJIbKJIopB, V, MūCKBa—JleHHHrpaR, 1960, p. 86.
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kiek iš užuojautos skriaudžiamajam veikėjui. Tų jėgų veikimas
įgyja socialinę ir moralinę prasmę.
Greta stebuklinių pasakų, išsiskiriant asmenybei iš giminės
kolektyvo, augant jos sąmoningumui, formuojasi ir herojinės
pasakos, kuriose pagrindinis veikėjas ne tiek magijos pagalba,
kiek nepaprasta fizine jėga įvykdo sunkiausius uždavinius ir
įveikia antgamtinius priešininkus. Šiaip visa savo prigimtimi
herojinės pasakos yra glaudžiai susijusios su stebuklinėmis.
Nauja stebuklinėse pasakose yra tai, kad jose ėmė veikti
tikras herojus, išstumdamas beasmenį „vieną žmogų". Pasakos
herojumi tampa tas, „kuris buvo pirmąja giminės ar didžiosios
patriarchalinės šeimos iširimo auka, kuris istoriškai buvo nu
skriaustas, pereinant nuo gimines prie šeimos —klasinės vi
suomenės narvelio. Toks socialiai nuskriaustasis įkūnytas varg
šo našlaičio, jauniausio brolio kvailučio, našlaitės vargdienės
paveiksluose" *. Jaunesnysis brolis, podukra, našlaitė, formuo
jantis stebuklinei pasakai, buvo tipiški skriaudžiamųjų atstovai,
gimininės santvarkos irimo pirmosios aukos. Nykstant pirmykš
tei bendruomeninei lygybei, jie patyrė gilią socialinę skriaudą.
Antai, pereinant nuo giminės prie šeimos, socialiniu atžvilgiu
be globos ir dalios liko pamotės nekenčiama podukra. Patriar
chalinės didžiosios šeimos bendros nuosavybės skaldytojais,
privačios nuosavybės ir išnaudojimo stiprintojais tapo vyres
nieji broliai, o skriaudžiamas, persekiojamas jaunesnysis iškyla
kaip senų bendruomeninių normų, pirmykštės demokratijos
saugotojas.
Nuskriaustojo paveikslu pasakose idealizuojamas liaudies
nuotaikas reiškiąs herojus. Jis pasidaro stebuklinės pasakos
pagrindine figūra, tampa liaudies visuomeninio idealo reiškėju,
lygybės saugotoju. Herojus, fantastinių jėgų padedamas, įkūnija
pasakose socialinio teisingumo ir laimės troškimą. Laiminga
pasakos pabaiga tuo būdu nebeteko maginės reikšmės, ji ėmė
reikšti tikėjimą liaudies idealų pergalei
Stebuklinių pasakų estetika iš esmės yra susijusi su socialiniais-buitiniais motyvais, socialiniais prieštaravimais, nu
skriaustojo idealizavimu. Kartu visa tai savotiškai derinasi su
paveldėta iš pirmykštės pasakos siužetine tradicija. Archainiai
siužetai, apipinti naujais motyvais, įgauna socialinį atspalvį.
Socialinės skriaudos problematika, atsiradusi pasakose,
irstant pirmykštei bendruomeninei santvarkai, toliau išryškėja
klasinėje visuomenėje. Nelygybės, neteisingumo, persekiojimo
ir išnaudojimo konfliktai vis plačiau įsiterpia į ankstesnius*
* E. M. MejieTHHCKHH, TepoR BOJimeČHoR cKa3KH, MocKBa, 195$,
p. 14.
2 2r. ten pat, p. 13—14.
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fantastinius siužetus, suteikdami tradiciniams kūriniams visai
naują skambesį. Antagonistiniai baudžiauninko ir pono, samdi
nio ir turtuolio, karaliaus ir tarno santykiai savotiškai išreiš
kiami tradiciniais paveikslais. Tai matyti iš lietuvių pasakų
(161, 162, 177, 229). Stebuklinėje pasakoje ima atsispindėti ne tik
visuomeniniai-luominiai santykiai, bet ir šeimos konfliktai, gilėjantys klasinėje visuomenėje. Šeimos narių išnaudojimas, kova
dėl turto paveldėjimo, negailestingų gobšuolių savanaudiški
interesai matyti ne vienoje pasakoje. Atskleisdamos šeimyni
nius ir visuomeninius konfliktus, pasakos smerkė vilkišką mo
ralę, reiškė socialinę skriaudą, neapykantą išnaudotojams, teigė
tikėjimą laiminga ateitimi. Stebuklinės pasakos ir feoda
linėje visuomenėje skelbė pažangius liaudies idealus, reiškė
demokratines pažiūras į socialinį teisingumą. Pakili nuotaika,
intriguojantys nepaprastų kelionių, žygdarbių, nuotykių siu
žetai didino pasakos patrauklumą sėslaus viduramžių valstiečio
akyse.
Feodalizmo epochoje stebuklinėse pasakose atsiranda naujų
personažų. Anksčiau jose veikusius giminės, didžiosios šeimos
vyresniuosius pakeičia feodaliniai kunigaikščiai ir karaliai. Ant
gamtinių žmogėdrų paveikslas tuo metu įgyja feodalinių laikų
plėšikų-žmogžudžių bruožų. Greta burtininkų pasakose ima
veikti kunigai, vienuoliai, taip pat į jas įeina krikščioniškosios
mitologijos personažai. Apskritai, stebuklinėse pasakose šalia
būtybių, sukurtų pirmykštės bendruomenės, atsiranda klasinės
visuomenės įvairių sluoksnių ir luomų atstovai: senatoriai ir
gubernatoriai, samdiniai ir baudžiauninkai, pirkliai ir amatinin
kai, kareiviai ir generolai, studentai ir daktarai.
Kaip tik feodalizmo epochoje ir gyvavo dauguma šiame
tome spausdinamų lietuvių stebuklinių pasakų. Tai ryškiai
matyti iš viso tų pasakų kolorito. Į stebuklines pasakas įsiterpė
nuolat besikeičiančios buities, savo laiko materialinės ir dva
sinės kultūros bruožai. Feodalinės epochos pasakose minima
smuklė ir bažnyčia, pilis ir palivarkėlis. Pasakų kariuomenė
pasidaro ginkluota nebe ietimis, o paraku ir šaunamaisiais
ginklais —šautuvais ir patrankomis. Herojus susiduria su vėjo
malūnu, miesto kepykla, kalėjimu ir krautuve. Siužetuose ima
figūruoti laiškai, knygos, portretai, ordinai ir kitos naujesnių
laikų realijos. Veikėjų kalboje pavartojami tai epochai būdingi
posakiai (šviesiausias karaiiau, /o myiisia ir pan.).
Kapitalizmo epocha lietuvių stebuklinei pasakai uždeda
naują antsluoksnį. Poreforminio kaimo gyvenimas, buržuazinio
miesto buitis skverbiasi ir į stebuklines pasakas. Antai pasa
kotojai vietoj smuklės kalba apie restoraną, vietoj karietos —
apie automobilį; pasakų veikėjai naudoja nebe skiltuvą, o deg
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tukus, ir pan. Neretai naujos realijos minimos kaip priešprieša
senovės laikų buičiai, apie kurią kalbama pasakoje. Sakoma:
„tada dar telefonų nebuvo", „neturėjo žmonės nei elektrų, nei
radijų" ir t. t.
Epochos poveikis jaučiamas ne vien tik iš pasakų detalių.
Plečiantis liaudies išsivadavimo judėjimui, augant klasiniam
sąmoningumui, sustiprėjo pasakų, reiškiančių nepasitenkinimą
socialine nelygybe, aktualumas. Ypač aktualios pasidarė pa
sakos apie turtuolį ir vargšą, apie teisingą ir neteisingą brolį
(222, 230, 231, 235, 236) ir kt. Turtuolio paveikslas pasakose
sukonkretinamas, įgyja kaimo buožės, „gaspadoriaus" bruožų.
Pasakiški konfliktai neretai primena samdinio ir pono antago
nizmą, tikroviškus liaudies išnaudojimo būdus (223, 228). Kai
kuriose pasakose suskamba klasinio solidarumo, samdinių vie
nybės idėja (228). XX a. pradžios politinio-visuomeninio gyve
nimo poslinkius, revoliucinį liaudies judėjimą atliepė naujo
viškai pasakose skambanti utopinė mintis apie valdžios rinki
mus iš paprastų žmonių tarpo (177).
Pasakose atsispindi ir aštrėjantys šeimos konfliktai, trage
dijos dėl turto, pinigų. Kai kuriuose pasakų variantuose apie
tokius nežmoniškus santykius kalbama tiesiog, be jokios fan
tastikos: „Mūsų gadynėje vaikai, paėmę ūkius nuo tėvų, jų
neapkenčia ir nenori prigulinčiai užlaikyti ir duoną atiduoti,
kiti jau ir šaudosi vieni kitus" (174). Analogiškos įžangos, pa
pildymai veikė tradicinių pasakų idėjinį kryptingumą, aktuali
no jų siužetus. Bet ir labiau nepakeistos stebuklinės pasakos,
ypač tos, kuriose smerkiama socialinė priespauda, šeimos san
tykių nužmoginimas, reiškiamas tikėjimas teisingumo, gėrio
pergale, taip pat žadino demokratines nuotaikas, atspindėjo
liaudies lūkesčius.
Antra vertus, nors atskiri pasakų paveikslai, laikui bėgant,
tolydžio kinta, tačiau patys jų siužetai pasižymi dideliu stabi
lumu. Tokį stabilumą nulemia kolektyvinės kūrybos primatas.
„Kiekvienas konkretus variantas su savo detalėmis —vieno ar
kito pasakotojo individualios kūrybos rezultatas, o pati pasaka
savo siužetiniu pagrindu, savo paveikslų pagrindiniu pobūdžiu,
savo stiliaus visuma —kolektyvinės liaudies kūrybos išdava.
Todėl, nepaisant visų detalių skirtumo, pasakai apskritai yra
būdingas tiek idėjinio pagrindo, tiek ir stiliaus būdingųjų bruo
žų stabilumas" *.
Didelį poveikį stebuklinių pasakų tradicijai ima daryti kul
tūros, švietimo kilimas. Stebuklinių pasakų fantastinius, iracio
nalius epizodus bandoma grįsti realistiškais, buitiniais moty' 9 . B. floMepaHtteBa, PyccKan HapoaHaa cna3na, MocKBa, 1963,
p. 19.
3?

vais. Literatūros poveikyje prasideda veikėjų paveiksiu psicho
loginis gilinimas, suardomas pasakų stiliaus vieningumas. Šitoks
modernizavimas pakenkia meniniam pasakų įspūdingumui ir
vertei. Apskritai, bendra tradicinio valstiečių folkloro ,,krizė",
prasidėjusi, vystantis kapitalistiniams santykiams, palietė dau
gelį tautosakos žanrų, tame tarpe ir stebuklines pasakas.
Socialistinė santvarka, padariusi milžinišką perversmą visose
gyvenimo srityse, savaime sukėlė ir ryškius poslinkius šio pa
sakų žanro raidoje. Stebuklinės pasakos kaip kultūrinis liaudies
palikimas savo idėjiniu turiniu —gėrio, teisingumo pergalės
prieš blogį vaizdavimu, žmogiškų taurių santykių poetizavimu,
skriaudžiamųjų idealizavimu —lieka patrauklios ir šiandien.
Tačiau dėl socializmo epochoje išaugusių kultūrinių, estetinių
poreikių, dėl žymiai platesnio negu bet kada tų poreikių pa
tenkinimo per knygas, radiją, kiną, koncertus ir kitomis for
momis kinta ir senieji folkloro žanrai, jų lyginamasis svoris
gyvenime. Visa tai palietė ir stebuklines pasakas. Nors jos dar
tebegyvuoja, bet jų gyvybingumas tolydžio mažėja. Sis pro
cesas vyksta įvairiose Tarybų Sąjungos tautose. Antai rusų
tautosakos „medžiaga, surinkta pastaraisiais metais, liudija,
visų pirma, apie rusų pasakos tradicijų santykinį gyvybingumą
ir stabilumą, apie jos kūrybinį atnaujinimą ir, antra vertus, apie
jos veikimo rato siaurėjimą, apie pasakos, ir pirmiausia stebuk
linės pasakos, išnykimą daugelyje rajonų, apie jos gyvavimą
daugiausia tik vaikų tarpe, apie meninį klasikinės pasakos
irimą" '. Analogiškas išvadas galima padaryti ir apie lietuvių
stebuklinių pasakų gyvavimą. Tarybiniu laikotarpiu užrašyta
medžiaga rodo, kad mūsų liaudyje greta tam tikro stebuklinių
pasakų tradicijų gyvybingumo vyksta ir destruktyviniai šio
žanro poslinkiai, siaurėja stebuklinių pasakų repertuaras, ma
žėja jų veikimo ratas.
Įvairių tautų stebuklinės, kaip ir gyvulinės, pasakos turi
nemaža bendrų bruožų. Daugelis stebuklinių pasakų siužetų yra
internacionalinio pobūdžio. Jų kompozicija taip pat labai vie
noda.
Šitoji pasakų panašumo problema seniai patraukė tyrinėtojų
dėmesį. Folkloristai jau XIX a. pradžioje, naudodami lyginamąjį
metodą, akivaizdžiai parodė, kad daugelyje tautų gyvuoja pa
sakų panašiais siužetais. Jie tai aiškino kaip bendro indoeuro
piečių palikimo reiškinį.
'3 . B. noMepaHueoa. O cyabče pyccuoū TpaRHUMOHHoit cKa3KH,
"PyccKMM (po.tbK.iop^, VI, MocKBa—JleHHHrpaa, 1961, p. 120.
3 Lietuvių tautosaka H! tomas
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XIX a. viduryje susidariusi migracinė mokykla nukreipė
dėmesį ne į tolimąją praeitį, o į vėlyvesnes istorines epochas
ir čia ieškojo pasakų panašumo priežasčių. Migracinės teorijos
šalininkai stebuklinių pasakų tėvyne laikė Indiją. Iš Indijos
į Europą pasakos, esą, keliavusios Viduržemio jūros pakrantė
mis Ispanijos link, o taip pat per Mažąją Aziją, Bizantiją, Bal
kanų pusiasalį žemyno gilumon. Ypač intensyviai, jų manymu,
plitusios pasakos dviem bangomis: Aleksandro Makedoniečio,
helenizmo (IV—II a. pr. m. e.) ir arabų užkariavimų, kryžiaus
karų (X—XII m. e. a.) laikotarpiais.
Vėlesni migracijos teorijos šalininkai praplėtė pasakų gim
tinės teritoriją, teigdami, kad dalis pasakų galėjo atsirasti ir
Europoje.
XX a. teorijos apie siužetų migraciją bei skolinimą toliau
formalistiškai išvystomos vadinamosios suomių mokyklos atsto
vų. Pagal šios mokyklos metodus buvo kuriamos formalios,
negyvos pasakų siužetų schemos, nustatinėjama siužetų atsi
radimo vieta, laikas, jų migracijos keliai, nesistengiant at
skleisti, kokios objektyvios socialinės sąlygos nulėmė vieno
ar kito siužeto kilmę. Tiek senieji migracionistai, tiek suomių —
kitaip dar vadinamos istorinės-geografinės —mokyklos atstovai
į pasakų siužetų vystymąsi žiūri kaip į mechaninį procesą,
nepriklausantį nuo tautų, kuriose gyvuoja šie kūriniai, visuome
ninio gyvenimo, istorijos'. Savo studijose, remdamiesi nepa
grįstais kriterijais (pvz., „pirmaprade forma" laikoma labiau
siai logiškai išvystyta, t. y. aukščiausia pasakos stadija), nekri
tiškai naudodamiesi statistiniu metodu (visi variantai laikomi
lygiaverčiais), jie dažnai darydavo klaidingas išvadas apie
siužetų migraciją. Iš plačios suomių mokyklos veiklos realios
naudos teikia pasakų tarptautinių katalogų sudarymas pagal
A. Arnės—S. Tompsono sistemą. Šie katalogai praktiškai padeda
susirasti įvairių tautų pasakų repertuare ieškomo tipo pasaką,
akivaizdžiai parodo, kuriose šalyse viena ar kita pasaka yra
paplitusi, nors pats tų katalogų sistemos pagrindas nėra nuo
seklus ar istoriškas.
XX a. buržuazinėje folkloristikoje pasireiškia tendencija
pasakų siužetų bendrumą įvairiose tautose aiškinti literatūros
poveikiu. Esą, tiktai per knygas viduramžiais ir vėlesniais lai
kais plito liaudyje vienodos pasakos. Šiuo atžvilgiu suomių
mokyklos atstovai buvo arčiau tiesos, teigdami, kad pasaka
plito gyva tradicija, o pasakų knygos tėra blankus šio proceso
atspindys.
' 2r. y. C. KoHKKa, ctPancKan LUKo.ia* cCKaane, kn.: Bonpocu .tmepaiypH HHapoaHoro TBopsecTBa, IleTpo3aB0ACK, 1959, p. 15—17.
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Marksistinė folkloristika, spręsdama šią problemą, didelę
reikšmę teikia istoriniams-tipologiniams dėsningumams tauto
sakoje. Panašios žmonių gyvenimo sąlygos gimdo ir panašius
poetinius kūrinius. Todėl įvairių tautų folklore pasitaiko artimų
siužetų bei motyvų, kurie genetiškai tarpusavyje nėra susiję,
bet panašūs dėl vienodų istorinių, socialinių, ekonominių ir
ideologinių prielaidų.
Be abejo, pasakos, kaip ir kiti tautosakos kūriniai, gali būti
ir vienų tautų pasisavinamos iš kitų kultūrinio bendravimo
dėka. M. Gorkis pasakų rinkinio ,,Tūkstantis ir viena naktis"
įžangoje rašė, jog „pasakų paplitimo klausimą teisingai spren
džia tie specialistai, kurie —kaip mūsų žymusis Aleksandras
Veselovskis —pasakų tematinį giminingumą, plačiausią jų pa
plitimą aiškino tuo, kad viena tauta jas skolinusi iš kitos tautos.
Vargu ar galima abejoti, kad senųjų pasakų skolinimasis ir
papildymas kiekvienos rasės, nacijos, kiekvienos klasės buities
ypatybėmis vaidino reikšmingiausią vaidmenį kultūros ir liau
dies kūrybos raidoje" i.
Daug giminingų siužetų pasakų, paplitusių Europoje ir Azi
joje, yra ir lietuvių stebuklinių pasakų repertuare. Iš jų labiau^
šiai žinomos —„Meškaausis, Kainavertis ir Šaldgeležis" (99),
„Trys pagrobtos dukterys" (100), „Vėtros sūnus" (101), „Velnius
ir jo mokinys" (111), „Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas"
(160), „Vandenų, Rankšluosčių ir Įnagių dvaras" (162), „Ištiki
mas tarnas" (178), „Karalaitė ant stiklo kalno" (138), „Varlė
nuotaka" (131), „Jonas ir jo arklys" (144), „Stalelis, avinėlis
ir lazda" (143), „Nykščiukas" (189), „Moteris nukirstomis ran
komis" (167), „Dainuojanti liepa" (170) ir kt. Tačiau kai kurie
tarptautiniame pasakų repertuare populiarūs siužetai (112, 183)
Lietuvoje retai kur teužtinkami.
Giminingų siužetų pasakų randama ne tik kaimyninėse, bet
ir labai toli viena nuo kitos esančiose šalyse. Bendrų siužetų
pasakų gausumas ir ypač didelis jų santykinis svoris yra toks
akivaizdus, kad galima kalbėti apie susidariusį pasakų reper
tuaro bendrumą, visų pirma Europoje, o iš dalies —Azijoje
ir kituose žemynuose.
Tarybinis tautosakos mokslas, nagrinėdamas pasakų bend
rumą, susidariusį kultūrinių ryšių dėka, ypatingą dėmesį krei
pia į pakitimus, kurie atsiranda „paskolintoje" pasakoje. Kai
kada skolinamos pasakos pakinta gana nežymiai. Pavyzdžiui,
pasaka apie kirvį, kuris įkrenta į vandenį, yra žinoma lietuvių,
lenkų, prancūzų, indų, japonų, kinų, vietnamiečių tautose. Nors
šie kraštai ir labai skirtingi tiek geografine padėtimi, tiek istorija
^ M. ropbKHH, CočpaHHe ccmHHeHHH B ipn^naiH TOMax, T. 25, MocKBa.
1953, p. 87.
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bei kultūra, tačiau minėto siužeto pasakos daugeliu bruožų yra
panašios. Antai Vietname pasakojama, kad medkirtys prie
upės kerta malkas, ir jam įkrinta kirvis į upę. Bedejuojančiam
vargšui padeda tos upės drakonas: panėręs į vandenį, ištraukia
auksinį ir sidabrinį kirvį. Bet medkirtys, būdamas teisingas,
nešusigundo svetimu, elgiasi sąžiningai, —už tai jis apdova
nojamas. O gobšus turtuolis už nesąžiningumą žiauriai nubau
džiamas^. Lietuvių pasaka „Vargšas ir besotis" (232) iš esmės
sutampa su šiąja, nors ir turi kai kurių skirtumų: vietoj upės
drakono joje veikia geraširdis senis —būtybė, dažnai pasitai
kanti lietuvių pasakose. Beje, tai gana būdingas pakeitimas,
ryškiai pastebimas pasakų skolinime: vienų tautų folklore vei
kia drakonai, troliai, kitų —elfai, fėjos, dar kitų, pavyzdžiui,
lietuvių —seneliai, laumės, perkūnas ir kt.
Giminingų siužetų pasakose išryškėja kiekvienai tautai
būdingi socialiniai santykiai, savita buitis, nacionalinio charak
terio bruožai, kiek tat įmanoma tradicinėje fantastinėje vaizdų
sistemoje. Antai lietuvių pasakose nepopuliarūs ministrai, prin
cesės, baronai, grafai, markizai ir abatai gausiai sutinkami
Vakarų Europos tautų pasakose, kuriose, savo ruožtu, nevaiz
duojami Rytų tautoms būdingi sultonai, padišachai, viziriai bei
mulos. Nors lietuvių pasakų veiksmas vyksta fantastinėje ap
linkoje, vis dėlto joje nėra kiparisų ir granatų, čadrų ir kumyso,
kupranugarių ir dramblių.
Glaudžiai susijusios su krašto praeitimi yra istorinės tema
tikos stebuklinės pasakos. Antai J. Basanavičiaus paskelbtoje
itin retoje pasakoje „Titnagis" (103) pasakojama apie nesužei
džiamo žmogaus herojiškus žygius, jo pagalbą lenkams, kovo
jantiems su švedais. Rusų istorinėje pasakoje „Nikita Kožemiaka", vaizduojančioje pagrindinio veikėjo kautynes su sli
binu, atsispindi kovos su pečenegais. Ryškios.praeities kovų
istorinės reminiscencijos rodo glaudžius šitokių pasakų ryšius
su tautos pergyvenimais.
Suomių mokyklos kūrėjai A. Arne, K. Kronas ir kiti teigė,
kad pasakų pakitimus savaime nulemia mąstymo ir fantazijos
veiksniai —užmiršimas, išplėtimas (kontaminacija), psichologi
nės asociacijos. Iš tikro visa tai veikia pasakų gyvavimą, bet
lemiamas veiksnys vis dėlto yra visuomeniniai santykiai ir
istorinė tų santykių raida. Suomių mokykla sudėtingoje įvairių
tautų pasakų įtakų, jų tarpusavio sąveikos ir panašumo proble
moje tematė vien mechaninį siužetų skolinimą. „Iš skolinimo
teorijos akiračio išsprūdo pati esmė —būtent tai, kad skolini
mas visada yra kūrybinis, o ne formalus aktas. Visų pirma,*
* 2r. H. N e v e r m a n n , Die Reisekugel, Eisenach, 1952, p. 61—63.
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skolinamasi ne viskas, ką žino viena tauta iš kitos tautos kūry
bos. Pasisavinama tik tai, kas nors kiek atitinka kitos tautos
poreikius, kas gali atspindėti tos tautos socialinio gyvenimo
sąlygas, pergyvenimus ir viltis... Antra, skolinimasis visada
suponuoja kūrybinį perdirbimą, pasakos pritaikymą prie vie
tinių specifinių sąlygų" '.
Šitos išvados pasitvirtina, sugretinus bet kurių tautų bendrų
siužetų pasakas. Pavyzdžiui, lietuvių ir rusų pasakos turi daug
bendrų bruožų, bet kartu jos yra ir gana savitos. Tai matyti
net iš pasakų veikėjų vardų. Antai rusų pasakose minimi Iva
nas, Vasilijus, Semionas, Fiodoras, Jelena, Vasilisa ir kt., o lie
tuvių pasakų veikėjai yra Jonas, Petras, Žirnulis, Žilvinas,
Sigutė, Milda ir pan. Rusų pasakose valdovai dažniausiai vadi
nami carais, caraičiais, o lietuvių pasakose —karaliais, kuni
gaikščiais; vienose veikia popai ir djačiokai, kitose —kunigai
ir zakristijonai ir t. t. Viena kita buities, aplinkos detalė, realija
taip pat rodo, kurio krašto tai pasaka (pvz., ,,samavoro", „troikos" paminėjimas leidžia manyti, jog pasaka gali būti atėjusi
iš rusų). Atidžiau panagrinėjus, matyti, kad nors atskirų tautų
atitinkamų pasakų siužetai ir yra panašūs, bet visas jų meninis
audinys labai savitas.
Antra vertus, bendros istorinės sąlygos neretai lėmė ir atski
rų motyvų vienodumą giminingų siužetų pasakose. Pavyzdžiui,
įvairių carinės Rusijos tautų pasakose, kalbant apie kareivį,
užsimenama apie nežmoniškai ilgą —dvidešimt penkerių me
tų—jo tarnybos laiką. Tokia pat sunki dalia laukė carinėje
kariuomenėje tiek ruso, tiek lietuvio, todėl ir pasakose abu
vienodai skundžiasi savo likimu.
Greta tarptautinių siužetų kūrinių kiekviena tauta turi ste
buklinių pasakų, žinomų tik jai vienai arba nedaugeliui kai
myninių šalių. Liaudies meninė galia pasireiškė ne tik kūrybiš
kai perdirbant ,,skolintas", bet ir kuriant originalių siužetų
pasakas. Ir lietuvių liaudis turi tokių stebuklinių pasakų, kurių
nėra daugelyje kitų tautui. Iš tokių pasakų pažymėtinos: „Ože
lis padėjėjas" (115), „Devyniabrolė" (149), „Trys seserys ir
pavogtas broliukas" (121), „Kelionė į pragarą" (231), „Jaunoji
iš pirties" (136), „Burtininko piemuo" (146), „Svečiuose pas
močiaką" (175), „Trys račiai" (192), „Dailidė, perkūnas ir vel-*
*y. C. Ko HKKa, «<&nHCKan uiKo.ia* o cKa3Ke, kn.: Bonpocn Jimepaiypbi H HapoRHoro TBopųecTBa, neTpo3aBORCK, 1959, p. 24—25.
^Didelė Europos tautų dalis jau tun sudariusios savo pasakų katalogus,
nors kai kurie lietuvių kaimynai —latviai, baltarusiai —dar ir nėra jų paskelbę
spaudoje. Todėl ir išvados apie pasakų tipų originalumą, daromos, remiantis
A. Amės ir S. Tompsono tarptautinių pasakų tipų katalogu (The Types of the
Folktaie, „FF Communications", N : o 184, Helsinki, 1961), kol kas yra dalinės
ir reliatyvios.
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nias" (221) ir kt. Sitų pasakų tarpe yra tikrų liaudies poetinės
kūrybos perlų —tai „Mergelė Uogelė" (135), „Sigutė" (151),
„Gulbė karaliaus pati" (125), „Eglė žalčių karalienė" (123).
Be to, tiek bendratautinių, tiek ir originalių siužetų pasakos
kiekvienoje tautoje turi savitą žodinę meninę išraišką. Ryškia
nacionaline specifika pasižymi ir dainuojamųjų intarpų melo
dijos. Tiesa, pačių dainuojamųjų intarpų buvimas nėra tik vie
nai kuriai tautai būdingas pasakų bruožas, tačiau jų muzikinis
intonavimas visur yra skirtingas, priklausantis nuo tai ar kitai
tautai savito meloso, ritmikos.
*

*

*

Lietuvių stebuklinių pasakų skaičius gana nemažas. Vien
pasakų su magiškais motyvais priskaičiuojama arti 200 tipų
bei jų redakcijų. Be to, gausu pasakų apie kvailą velnią ir
pasakų legendiniais siužetais.
Visų šių kūrinių grupavimo klausimas yra labai problemiš
kas. Tarptautiniuose pasakų kataloguose ,.magiškosios" pasakos
skirstomos pagal antgamtinius reiškinius į tokius skyrius: „Ant
gamtinis priešininkas", „Antgamtinis arba užburtas vyras (žmo
na) ar kiti šeimos nariai", „Antgamtiniai uždaviniai", „Antgam
tiniai padėjėjai", „Magiški daiktai", „Antgamtinis galėjimas
arba žinojimas", „Kiti antgamtiniai atsitikimai". A. Arne, pa
teikęs šią schemą, pastebi, jog toks skirstymas yra labai sąly
ginis. Iš tikrųjų, pagal šitą sistemą nuosekliai suskirstyti pasakų
neįmanoma, nes daugeliu atvejų toje pačioje pasakoje gali būti,
pavyzdžiui, magiški daiktai kartu su antgamtiniais padėjėjais,
antgamtiniai uždaviniai —su antgamtinėmis galiomis ir pan.
Iki šiol pasakų tyrinėtojams nėra pavykę sudaryti vieningos
šio žanro kūrinių skirstymo sistemos. Paprastai išskiriamos ryš
kesnės tematinės grupės pagal būdingus pagrindinius veikėjus,
nors jos iš dalies ir susikryžiuoja tarpusavyje. Kai kurių stebuk
linių pasakų priskyrimas vienai ar kitai grupei kartais būna
gana reliatyvus.
Šiame tome stebuklinės pasakos skirstomos į tokius skyrius:
1) nepaprastos kovos ir išsivadavimas iš antgamtinių priešinin
kų; 2) nepaprastos vedybos; 3) brolis kvailutis ir jo padėjėjai;
4) našlaičiai ir kiti skriaudžiamieji; 5) negirdėti nuotykiai ir
atsitikimai; 6) žmogus nugali velnią ir mirtį; 7) teisingas vargšas
ir gobšus turtuolis.
Gana didelį skyrių sudaro pasakos, kuriose pasakojama apie
kovą su slibinu, milžinu ar kitu antgamtiniu priešininku (96—
122). Kovos su slibinais motyvas yra labai senas, atsiradęs dar
pirmykštės bendruomenės laikais. Apibendrinta fantastine for
ma jis atspindėjo pirmykščio žmogaus susidūrimus su gamtos
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pavojais ar kitagenčiais priešininkais, poetizavo jo pergalę ir
triumfą, stiprino tikėjimą savo galiomis. Herojus jėga ir ma
ginėmis priemonėmis nugali pabaisą, grobiantį moteris (96—97,
100). Tokios pasakos dažniausiai baigiasi laimingomis vedy
bomis. Kitose šios grupės pasakose vaizduojamas silpnesnių
veikėjų (vaikų, mergaičių) susidūrimas su ragana ar burtininku.
Bet ir jie gudrumu ar magijos priemonėmis (tai ypač ryšku iš
„magiško bėgimo") išsigelbsti iš antgamtinio priešininko (112—
115, 117—121). Dar kitose, vėlesnių laikų fantastinių vaizdinių
pagrindu atsiradusiose pasakose vaizduojami velnių „apsėsti"
dvarai (108—112). Paprastas bernas ar kareivis nugali velnius,
išgelbsti dvarą ir užburtas mergaites, veda vieną iš jų arba
praturtėja.
Pasakos apie jauniausią brolį kvailutį ir jo nepaprastus pa
dėjėjus—ne mažiau populiarios, nors ir ne tokios gausios
(137—148). Šiose pasakose pavydūs, klastingi vyresnieji broliai
visaip niekina jauniausiąjį. Tačiau tik jis atlieka nepaprastas
užduotis: sugauna stebuklingus žirgus (138, 142), įkopia į stiklo
kalną (138), esti apdovanojamas magiškais daiktais, sugebėji
mais (137, 142), įsigyja aukso paukštį (140) ir t. t. Visose šio
skyriaus pasakose labai ryškiai išaukštinamas ir poetizuojamas
pažemintas žmogus. Tai rodo demokratines liaudies nuotaikas,
jos siekius.
Pasakos apie nepaprastą vyrą arba žmoną (123—136) sudaro
reikšmingą lietuvių stebuklinių pasakų repertuaro dalį. Žmo
gaus ir užburtos ar toteminės kilmės būtybės vedybos vaizduo
jamos tokiose pasakose, kaip „Ežys karaliaus žentas" (127),
„Varlė nuotaka" (131), „Žuvų, žvėrių ir paukščių karaliai" (134)
ir kt. Pasakos apie vedybas su gyvuliu ar paukščiu labai
archaiškos. Pirmykščiame folklore tokios vedybos motyvuoja
mos įvairiai: kartais tai esti santuoka su totemu ar žvėrių,
paukščių „šeimininku", siekiant jį palenkti žmonių giminės
pusėn, užsitikrinti pragyvenimą, o kartais tai būna sakmiškas
žmonių dingimo arba vedybų su kitos etninės grupės atstovais
aiškinimas. Antai lietuvių pasaka „Eglė žalčių karalienė" (123;
variantas—124) savo ištakomis siejasi su žalčio, lėmusio žmo
nių gerovę ir vaisingumą, kultu. Tačiau ilgainiui pasakos, išlai
kydamos to ar kito motyvo bei siužeto pagrindą, ėmė reikšti
ir vėlesniais laikais aktualias mintis, jausmus. Tokio pobūdžio
yra pasaka „Gulbė karaliaus pati" (125). Joje atskleistos koli
zijos tarp tėviškės, mylimojo ilgesio ir motiniškumo bei šeimos
pareigos. Didelio žmogiško dramiškumo kupina ir pasaka „Eglė
žalčių karalienė", kuriose konfliktas tarp tėvų šeimos ir vyro
nulemia asmeninį likimą. Apskritai, šios tematikos pasakose
poetizuojama meilė vyrui, žmonai. Pažeidęs kokį nors tabu
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(sudeginęs žvėries kailį ar pan.), herojus turi atlikti didelius
žygius, kol vėl pagaliau susiranda ir susigrąžina mylimąją ar
mylimąjį.
Labai paplitusios lietuvių liaudyje pasakos apie piktą pa
motę ir skriaudžiamą našlaitę (149—163). Šia tema sukurtos
tokios žinomos pasakos, kaip ,.Sigutė" (151), „Mildutė" (153),
„Meškos trobelė" (155) ir kt. Savo ištakomis jos susijusios su
socialinės skriaudos, priespaudos šeimoje atsiradimu, pereinant
nuo giminės prie šeimos. Klasinėje visuomenėje šios pasakos
taip pat atliepė aštrius socialinius konfliktus. Podukros, našlai
tės paveikslu stebuklinėse pasakose apibendrintai vaizduojamas
paprasto liaudies žmogaus persekiojimas ir išnaudojimas, reiš
kiamas protestas prieš socialinę nelygybę, skriaudžiamųjų be
teisiškumą.
Patriarchalinės šeimos konfliktai klasinėje visuomenėje ryš
kiai atsispindi pasakose, vaizduojančiose ir kitus nedorus šeimos
narius: seserį, brolį, marčias (164—175). Šios pasakos smerkia
klastą, pavydą, nežmoniškumą. Biaurus elgesys jose visada susi
laukia tinkamo atpildo.
Nemaža yra pasakų apie stebuklingus novelinio bei avantiūrinio pobūdžio nuotykius. Šių pasakų turinys, siužetai labai
įvairūs: čia pasakojama ir apie paprastą vaikiną, besinešantį
keistus daiktus, kurie prajuokina karalaitę ar pono dukterį
(184—186), ir apie nykštuko išdaigas bei nuotykius (189); čia
ir istorija apie karaliaus bei jo draugų nepaprastas lažybas (176),
apie ištikimo draugo suakmenėjimą (178) ir nedoro vežėjo, pa
vogusio karaliaus sūnų, likimą (177). Dalis jų artimos sakmėms
arba fantastiškiems didaktiniams pasakojimams, kuriuose aukš
tinama ištikimybė, sumanumas ir nubaudžiama apgaulė, žiau
rumas, pyktis, išpuikimas, pajuokiama netvarka, nešvara. Yra
pasakų, komiškai sugretinančių stebuklingus įvykius ir natū
ralią žmogaus prigimtį (203—204). Sąmojinga pasaka „Trys
račiai" (192) išreiškia mintį, kad tik natūrali prigimtis žmogui
teikia džiaugsmo.
Pasakos apie kvailą velnią (205, 206, 209, 210, 216, 217, 222)
aukština žmogaus sumanumą, gudrumą. Kad ir į kokias var
žybas stotų, kad ir kaip lygintų jėgas velnias su žmogum: ar
spaustų, mestų „akmenį", ar bėgtų lenktynių, ar švilptų, šauk
tų,—visada laimi žmogus, nors jis pasakoje fiziškai daug silp
nesnis už varžovą.
Žmogus pasakose nugali ne tik velnią, bet ir mirtį (207, 208).
Jis apgaudinėja giltinę, verčia ją, užuot piovus žmones,
graužti ąžuolus. Galop žmogus įvilioja ją į tabokinę ir uždaro.
Antra vertus, šiai ypač patraukliai svajonei —nugalėti mirtį,
pasiekti nemirtingumą —priešpastatoma reali mirties būtinybė.
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Antai, kareiviui įkalinus giltinę, nebemiršta net ir visai paliegę
šimtamečiai seneliai:
Sykį teko kareiviui eiti į miestą. Ir pavijo jis tokią seną bobą, kad iš kur
vėjas pučia, į tą pusę ji virsta. Sako kareivis:
— Oje, kokia sena boba —jau tau seniai mirt reikėjo.
Taip atsakė senukė:
— Kai tu mirtį įkišai į krepšį, tai jau man bebuvo likę gyvent tik viena
valanda. Labai norėčiau keliauti į amžiną ramybę, bet be mirties žemė nebe
priima*.

Klasinės visuomenės socialinę, turtinę nelygybę ypač ryškiai
atspindi stebuklinės pasakos apie du brolius —turtingą ir varg
šą, apie dalią ir nedalią (223—237) ir kt. Jose smerkiamas pini
go, aukso godulys, išnaudojimas. Pasakose paprastai ir aiškiai
reiškiama liaudies svajonė išsivaduoti iš skurdo, susilaukti
geresnių laikų. Gobšus, žiaurus turtuolis nubaudžiamas: jo
sodyba sudega, jį patį nutrenkia perkūnas ir pan., o nuskriaus
tasis praturtėja ir laimingai gyvena. Tačiau greta pažangių
nuotaikų kai kuriuose pasakų siužetuose pasireiškia ir rezigna
cija, fatališkumas.
Šio skyriaus pasakos savo tematika yra artimos buitinėms
pasakoms apie ponus ir darbo žmones: jose socialiniai konflik
tai taip pat neretai išryškėja per kasdieninės buities detales.
Antai bernas tarnauja pas poną, dvarininką, kuris jam nemoka
algos (223); baudžiauninko, neatėjusio į darbą, atlekia ieško
ti tijūnas (229) ir t. t. Kartu jose, kaip ir kitose stebuklinė
se pasakose, veikia antgamtinės būtybės (velnias, perkūnas,
bėda, laimė, dalia), stebuklingi daiktai, antgamtiniai padėjėjai
ir pan.
Daugelio šio skyriaus kūrinių, kaip ir pasakų apie stebuk
lingus nuotykius bei atsitikimus, siužetai yra vėlesnės kilmės.
Žinoma, konkrečių siužetų atsiradimo laiką nelengva tiksliai
nustatyti, tačiau, atsižvelgiant į pasakose liečiamus konfliktus
ir reiškiamus siekius, juos vis dėlto galima susieti su viena ar
kita epocha. Antai neabejotinai klasinėje visuomenėje forma
vosi pasakos apie vargą, kuris kankina nelaimingą žmogų (236),
apie apakintą teisybę (237) ir pan. Pats socialinės nelygybės,
taip pat ir kitų apibendrintų sąvokų —dalios, proto, neteisy
bės—personifikavimas (187, 191, 236, 237) rodo šias pasakas
atsiradus palyginti nesenais klasinės visuomenės laikais. Liau
dies siekimas išsivaduoti iš skurdo matomas siužetuose apie
fantastinį praturtėjimą: senukas prasigyvena, gavęs iš mitolo
ginės būtybės laimės du auksinus (191), vaikas suvalgo stebuk
lingos vištos kiaušinį ir ima spiaudyti pinigais (177) ir pan.
Ilgainiui atsiranda tokių siužetų, kuriuose smerkiamas aukso,
' LMD ! 135(1).
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turto, valdžios troškimas (194—197), nes per jį pasireiškia iš
naudotojiška prigimtis. Patriarchalinis požiūris į šeimą, tam
tikras moters smerkimas, sustiprėjęs dėl viduramžių bažnytinės
ideologijos įtakos, atsispindi stebuklinėse pasakose apie velnią
ir bobą (216—218), apie gaidžio pamokslą (198, 199). Savotiški
stebuklinių pasakų parodijavimo elementai, jų anekdotiniai ar
didaktiniai momentai (196, 202—204) atsirado taip pat ne anks
tyvajame stebuklinių pasakų žanro vystymosi etape. Taip pat
aišku, iš kurios epochos yra kilę siužetai tų stebuklinių pasakų,
kuriose liečiamos klasinės nelygybės, išnaudojimo temos (225,
230, 231 ir kt.). Antai pasaka apie mirtį kūmą susiformavo, jau
esant aiškiam socialinės neteisybės suvokimui ir nepasitenki
nimui religija, pateisinančia išnaudojimą ir turtinę nelygybę.
Žmogus šioje pasakoje nenori, kad dievas būtų kūmas: „Ne
teisingas esi: vienus žmones padarai bagotais, kitus —biednais"
(207). Be abejo, vienas ar kitas fantastinis motyvas ir šiuose
siužetuose gali būti archaiškas, bet apskritai jie yra atsiradę
daug vėliau, negu pasakos apie kovas su slibinais, apie ant
gamtinės kilmės vyrą ar žmoną ir kt.
Įvairių tematinių grupių stebuklinės pasakos, sukurtos skir
tingais laikotarpiais, ilgainiui tapo tradicinėmis, klasiškomis,
suartėjo tarpusavyje ir supanašėjo, siejamos bendrų idėjinių
tendencijų. Antai visų tematinių grupių pasakose, nors vienų
siužetuose ryškiau, o kitų —blankiau, atsispindi šimtmečiais
liaudies puoselėtas socialinės lygybės,, lygiateisiškumo, teisin
gumo troškimas, pasireiškęs pažemintojo bei skriaudžiamojo
išaukštinimu ir išnaudotojo nubaudimu. Bendras daugeliui ste
buklinių pasakų yra moralinio grožio, gėrio laimėjimas kovoje
prieš blogį, asmeninės laimės, gerovės siekimas ir kitos taurios
idėjinės-moralinės paskatos.
Socialiniai troškimai stebuklinėse pasakose išreiškiami šiam
žanrui būdingu meniniu metodu. Pasakoje visada laimi gerasis
pradas, kad ir kokia nelygi būtų kova. Antai pasakose teigia
mas skriaudžiamojo, bedalio vargšo laimėjimas prieš išpuikė
lius, žiaurius ir klastingus ponus, karalius ir kitus nedorėlius,
rodomas piktųjų jėgų visiškas sunaikinimas ir herojaus pergalė,
nors realiame gyvenime šitaip ir nebūdavo. Tokia klasinės
visuomenės tikrovės neatitinkanti meninių vaizdų logika yra
paremta idealizacija. Pasakose per fantastinius vaizdus atsi
spindi realaus gyvenimo prieštaravimai, tačiau čia nesiekiama
perteikti viso šių prieštaravimų sudėtingumo, pavaizduoti juos
be jokios iliuzijos ir pagražinimo. Pasakų tikslas yra pakelti
žmogaus dvasią, sužadinti optimizmą, tikėjimą ateitimi, laime,
teisingumu, jomis siekiama uždegti klausytojus patraukliais
pavyzdžiais.
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Dėl šios tendencijos pasaka nevirsta fantazavimu ar pigiu
aiškinimu, kaip pasiekti idealą. Ji nevaizduoja idealaus pasau
lio, kur viskas būtų vien gražu ir gera. Priešingai, pasakoje
daug žiaurumo, baisybių, blogio. Bet joje visada laimi teisin
gumas ir dora. Tik ta prasme pasaka rodo pasaulį, koks jis
turėtų būti.
Demokratinius siekius, gilias žmogiškas svajones įkūnija
idealizuojamasis stebuklinių pasakų herojus. Tipiški stebuklinių
pasakų herojai —stipruolis Jonas, teisingas karalaitis, podukra,
mylinti sesuo, brolis, vargšas, kareivis, samdinys —pasižymi
idealiomis savybėmis. Vieni iš jų apdovanoti nepaprasta jėga
ir drąsa, kiti —gražumu, gudrumu, nors iš pradžių neretai ir
parodomi nevykėliais, kvailučiais. Antai karaliaus sūnus toks
stiprus, kad išeina pats vienas kovoti prieš dvylikagalvį slibiną.
Jis negali sau tinkamo žirgo išsirinkti: „ant katro priėjęs tik
ranką uždėjo, tai tas tuojau sudribo" (96). Visų niekinamas
jauniausias brolis, užsėdęs ant žirgo, pasidaro labai šaunus:
pirmą kartą jis virsta variniu raiteliu ir lekia kaip paukštis,
antrą kartą tampa sidabriniu ir lekia kaip vėtra, trečią kartą —
auksiniu ir lekia kaip žvaigždė (144). Pradžioje pažemintas
vėželis (126) ar ežys (127) vėliau, atvirtęs žmogumi, sukelia
visų nuostabą ir net pavydą.
Herojų moralinės savybės taip pat idealizuojamos. Jauniau
sias brolis, bernas ar kareivis —nepaprastai dosnus, jautrios
širdies, paslaugus. Antai jis paskutinį kąsnį, skatiką atiduoda
alkanam vargšui (110). Ištikimas draugas pats virsta akmeniu,
gelbėdamas kito gyvybę (178).
Pasakose ryškus ir socialinis herojų idealizavimas. Menkas,
skriaudžiamas vaikinas pasakos pabaigoje neretai iškeliamas
į aukščiausią ano meto socialinę pakopą —tampa lygus kara
liui. Dažnai jis pakeičia blogą karalių, ima pats valdyti šalį. Šie
socialiniai idealai, kaip ir kitos svajonės, rodo istorinį pasakų
kūrėjų ribotumą, sąlygojamą to meto socialinių santykių, ideo
logijos, pasaulėžiūros. Tikėjimas, kad, pakeitus blogą valdovą
teisingu ir geru, pasiekiama laimė, geras gyvenimas, rodo po
litines tų laikų valstietijos iliuzijas.
Teigiamasis herojus pasakose susiduria su klastingais žmo
nėmis: karaliumi, ponu, vyresniais broliais, turtuoliu, apsišau
kėliais didvyriais, žmogžudžiais ir kt. Jie visi atstovauja blogiui:
yra godūs, beširdžiai, kerštingi ir niekšiški. Būdingas pavyz
dys —pasaka „Šalna ir klumokas" (229). Joje dvarininkas visaip
persekioja baudžiauninką, atima iš jo paskutinį pragyvenimo
šaltinį. Teisingumas reikalauja dvarininką nubausti. Atitinka
mos bausmės išpuikėlis ponas, „bagočius" ir susilaukia: pasa
kose jis visuomet paniekinamas ar net sunaikinamas.
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Gausų stebuklinių pasakų veikėjų būrį sudaro moterys. Tei
giamiesiems veikėjams atstovaujančių moterų paveikslai nepa
prastai patrauklūs ir žavūs. Ypač idealizuojama podukra, naš
laitė, skriaudžiama sesuo, ištikima žmona. Tai įsikūnijęs gra
žumas, švelnumas, gerumas ir darbštumas. Šios moterys
pasižymi jautrumu, ištikimybe ir ištverme. Tokie bruožai bū
dingi šiems pasakų paveikslams: Sigutei (151), Mildutei (153),
devyniabrolei (149), našlaitei Elenytei (166), Eglei (123), mote
riai nukirstomis rankomis (167), už brolio tekėti nenorinčiai
seseriai (173), pelenei Krisei (154), našlaitei iš Vandenų, Rank
šluosčių ir Įnagių dvaro (162), ežio žmonai (127), brolio ieškan
čiai sesutei (121). Pasakose išryškėja šių moterų tyra meilė
tėvams, broliui, seseriai, vargšui, motiniška meilė vaikui ir
ypač gili meilė vyrui. Pasakų moteris yra sumani, ji drąsiai
kovoja dėl savo laimės. Tos moterys, kurios turi antgamtinių
bruožų (mergina gulbė, žmona varlė ir pan ), sugeba puikiai
panaudoti šioje kovoje kerus, burtus, magiją (105, 132, 133,
136).
Kontrastas idealioms moterims yra piktos, nedoros seserys
(169—171), pavydžios marčios (166—167), antroji žmona (160,
163). Ypač bloga yra žiaurioji pamotė. Ji pasakose pavaizduota
klastinga, ištroškusi kraujo, godi, negailestinga ir žiauri. Ne
retai ji netgi sutapatinama su ragana, galinčia naudoti piktam
magiją, burtus, turinčia antgamtinio priešininko bruožų.
Pasakų ragana—mitologinė būtybė, ėdanti žmonių mėsą,
gyvenanti ten, kur nėra „gyvo žmogaus" kvapo. Raganos pa
veikslas pasakose gana dažnas (116, 119, 121, 145, 149, 172).
Savo ištakomis jis siekia matriarchato laikus. Reikia manyti,
kad ankstesnėse epochose raganos paveikslu buvo apibendrinti
giminės prosenelės, valdančios paslaptingas gamtos galias,
bruožai. Pats vardas ragana sietinas su žodžiu regėti, kaip kad
žiniuonė kildintina iš žodžio žinoti. Įsigalėjus patriarchatui,
ragana tapo blogio, žmonių giminei pavojingo priešo įasmeni
nimu. Greta raganos pasakose liko ir paralelinis teigiamas pa
veikslas paprastos senelės, padedančios herojui patarimais ir
dovanomis (127).
Apskritai, pasakose šalia žmonių veikia daug antgamtinių
veikėjų. Mitologinių ir animistinių vaizdinių pagrindu atsirado
tokie pasakų veikėjai, kaip saulės duktė (172), perkūnas (221),
saulė, mėnuo, žvaigždė, vėjas (129), šaltis (174, 203, 204), žvėrių,
paukščių, žuvų valdovai (134), laumė (104, 190), slibinas (96,
97), milžinas (220) ir kt. Sudvasinti, suasmeninti dangaus kūnai,
stichijos, miškų, vandenų „šeimininkai", „viešpačiai" paprastai
rodomi esą pavojingi žmogui. Vienos antgamtinės būtybės —pa
vyzdžiui, visokie slibinai, baidyklės —yra nuolatiniai žmogaus
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priešai. Kitų prielankumą laimėti ar susilaukti pagalbos galima
tik sudarius su jomis sąjungą, išleidus už jų seseris (134, 204)
ir pan.
Savotiškas yra pasakų velnio paveikslas (205, 206, 209, 210,
216, 217 ir kt.). Tai ne krikščioniškosios religijos būtybė. Vel
nio paveiksle ryškūs pagoniškosios mitologijos bruožai. Pasa
kose jis yra stiprus, bet kvailas, ir žmogus dažniausiai jį ap
gauna. Žinoma, viduramžiais, įsigalėjus krikščionybei, kai kurie
bažnytiniai vaizdiniai, legendinio pobūdžio motyvai įsiterpė
ir į stebuklines pasakas. Velnio paveikslas jose taip pat buvo
paveiktas krikščioniškosios religijos. Tačiau visiškai jis „nesukrikščioniškėjo". Todėl pasakose ir yra įmanomas toks dalykas:
velnias, didysis gundytojas, pikto genijus, kartais pasirodo esąs
geradaris, valstiečio draugas, atgailautojas, talkininkas kovoje
prieš dvarininkus (226).
Stebuklinėse pasakose veikia daug žmogaus padėjėjų iš
gyvulių, paukščių, žuvų ir kitų gyvūnų tarpo. Tai šunelis (137),
avinėlis (143), vilkas (140), katinas (148), lydys (141) ir kt. Jie,
atsilygindami herojui už gera, pagelbsti jam įvairiose nelai
mėse. Šie motyvai savo kilme sietini su totemistiniais vaizdi
niais, tik ilgainiui fantastiški gyvūnai virto nuskriaustųjų
herojų padėjėjų išmoningu poetiniu įkūnijimu. Daugelyje siu
žetų herojaus padėjėju esti stebuklingas žirgas (96, 138, 139,
144, 145, 168). Jis atlieka įvairius žygius, o pats herojus pa
prastai esti gana silpnas ir pasyvus. Šuo, katė, nuostabioji
karvutė pasakose taip pat užjaučia nuskriaustuosius. Kai kurie
žvėrys —pavyzdžiui, meška (155) —pirma išbando herojų, pa
vesdami jam atlikti įvairius darbus, ir tik tada parodo savo
gerą širdį.
Savotiškas vaidmuo tenka ir stebuklingiems daiktams: laz
dai, krepšiui, staltiesei, kilimui, žiedui, botagui ir kt., apie
kuriuos kalbama beveik kiekvienoje pasakoje. Šitie „veikėjai"
nepasižymi kokiomis nors dvasinėmis savybėmis, siužete jie
figūruoja tik kaip nepaprastų įvykių priežastys bei stebuklingi
padėjėjai.
*

*

*

Meninė tiesa stebuklinėse pasakose įgyja labai originalią
išraiškos formą. Vienas iš esminių šių pasakų stiliaus savitumų
yra fantastika. Ji įdomi ne tik tematiniu, bet ir estetiniu po
žiūriu. Stebuklinėse pasakose daug visa ko fantastiškai gražaus.
Tendencija viską idealizuoti stimuląvo žmogaus svajonių po
lėkį į „pasakiško grožio" karalijas. Antai našlaitė keliauja per
gražiausias aukso, sidabro, deimanto gireles, kur „lapeliai tiktai
žėri, žemai kabo" (161). Dar nuostabesni jos rūbai, apavas,
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karieta: visa iš saulės, mėnesio, žvaigždžių! Kitoje pasakoje
našlaitė kai verkia —perlai liejasi, kai juokiasi —žemčiūgai
byra (156). Pasakiškai gražūs karalaičiai ir karalaitės. Kartu
reikia pasakyti, kad šitos „puošmenos nėra perdaug įvairios:
daugiausia vyrauja tauriųjų metalų (auksas, sidabras), brang
akmenių, dangaus kūnų (saulė, žvaigždės, mėnuo) spalvos bei
savybės.
Kontrastas stebuklingam grožiui pasakose yra fantastiškas
biaurumas, šlykštumas. Tai savotiška idealizavimui priešinga
tendencija. Neigiamų veikėjų paveiksluose sukaupta visa, kas
šlykštu, biauru, baisu, išsigimėliška. Antai raganos dukros —
vienakė, triakė, keturakė, jų kojos kaip kaladės (153); kai jos
verkia —varlės šoka iš akių, kai juokiasi —driežai (156). Ra
ganos pirkios durys užkištos ranka, vietoj rankenos —liežuvis
(116), jai pačiai dantyse veliasi žmogiena (172) ir pan.
Įvairios stebuklinės pasakos nevienodai fantastiškos. Atskiri
jų siužetai ar net ištisos grupės (pavyzdžiui, pasakos apie piktą
pamotę, apie kvailą velnią), kur veiksmas vyksta ne „trisde
šimtoje karalystėje", o valstiečio šeimos, kaimo aplinkos ri
bose, fantastika dažnai nėra tokia nevaržomai laki ir puošni.
Fantastiški paveikslai čia įsipina į buitinį foną. Šitokios pasakos
kartais savo stiliumi priartėja prie buitinių, avantiūrinių
pasakų.
Buitinis piešinys, dažnai esąs vėlyvesnės kilmės pasakos
įžangoje ir sudarąs foną fantastiniam siužetui, dažniausiai yra
pastabus, tikroviškas. Štai kaip reljefiškai piešiamas skurdus
samdinio gyvenimas (228):
Vienas žmogus pristojo už berną prie gaspadoriaus ir susiderėjo su gaspadorium, kad jam pasėtų kelis gorčius avižų ir pasodintų kelis gorčius bulvių.
Bernas per ištisus metus ėjo baudžiavą. Atėjo ruduo, pradėjo žmonės valyt
vasarojų. Taipogi norėjo ir bernas savo javus nusivalyt. Gaspadorius sakė jam,
kad jis truputį palauktų, dėl to, kad dabar nėra laiko, reikia eit baudžiavą.
— Ateis Mykolas, nustosi eit baudžiavą ir galėsi nusivalyt savo javus.
Prieš Mykolą arkliai, meškos, zuikiai nutrypė avižas, o šėmai nukniso
bulves...

Bet ir buitiniuose vaizduose greta ryškių, tikroviškų mo
mentų neretai įsipina pasakiškas elementas: tarnauja bernas
visus metus už vieną skatiką (grūdą), ir tą patį meta į šulinį (!)
(HO).

Stiliaus pasakiškumas pasireiškia ir tam tikru pasakojimo
abstraktumu. Pasaka nežino tikslaus laiko, tikros veiksmo vie
tos, nekonkreti ir aplinka, kurioje veikia herojus'. Sąlygišku
mas pasireiškia visur: ir spalvose (čia nėra atspalvių), ir skai' 2r. B. n po n n, <Po.nbK.nop HReRcTBHTeJibHocTb. tPyccKan .nmepa-rypa*,
1963, M? 3, p. 71.
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čiuose (trys, septyni, devyni, dvyiika), ir kalboje (stereotipiniai
pakartojimai), ir pan. Kitaip įvykius vaizduoja sakmės: čia ir
tiksli veiksmo vieta, ir konkretūs, žinomi žmonės. Tik atskiri
pasakų siužetai yra susieti su konkrečiu laiku ir vieta; tuo jie
išsiskiria iš bendro šio žanro kūrinių stiliaus ir priartėja prie
sakmių, padavimų.
Tokiame abstraktaus pobūdžio pasakojime buitiniai ir fan
tastiniai elementai, šio pasaulio ir „ano pasaulio" motyvai yra
labai darniai supinti. Tiek pasakos herojai, tiek pasakotojas
nepergyvena baimės, jaudinimosi, susidūręs su „ano pasaulio"
dalykais, natūraliai sutinka stebuklingus daiktus, padėjėjus. Su
naiviu patiklumu ir nuoširdumu visa tai piešiama kaip vientisas
pasaulis (visai priešingai sakmėms). Pats „anas pasaulis", į kurį
patenka herojus, įkritęs per šulinį, įlindęs urvu po žemėm ar
į kalną, perskridęs marias, įkopęs medžiu į dangų, nuklydęs
į miško gilumą, vaizduojamas pagal realaus pasaulio esminius
bruožus: čia dirbama ir valgoma, čia stovi pastatai, teka upės,
čia kalbama ir juokiamasi, tuokiamasi ir mirštama. Ir nors čia
yra daug stebuklų, antgamtinių būtybių ir daiktų, bet visa tai
atitinka žmonių santykius (kitaip šis pasaulis nedomintų klau
sytojų).
Stebuklinių pasakų šviesi, nebauginanti fantastika sudaro
pakilumo įspūdį, kurį dar labiau sustiprina optimistinė, laimin
ga pabaiga. Tragiškų pasakų yra nedaug. Iš jų ryškiausios —
„Eglė žalčių karalienė" (123; variantas 124), „Mergelė Uogelė"
(135), „Sigutė" (151), „Raganos ugnis" (116) ir kt. Graudžios
atomazgos, kai žūsta pagrindinis veikėjas, daugiau būdingos
sakmėms. Kad pasaka privalo turėti laimingą pabaigą, suvokia
ma taip giliai, jog kartais pasakotojai net prasilenkia su tradi
cija: sušvelnina skaudžią dramatinę įtampą, kurią sukelia tra
giškas galas, t. y. magišku būdu prikelia Nykštuką, duoda pro
gos pabėgti mergaitei iš raganos nagų ir pan. Aišku, dėl to
nukenčia šių pasakų meninis įspūdingumas ir vertė, išnyksta
išimtinis sakmiškas atskirų jų tipų bruožas.
Savitą koloritą turi herojinių motyvų stebuklinės pasakos.
Herojinis pradas ryškus kai kuriuose siužetuose, vaizduojan
čiuose kovas su slibinais ir kitais antgamtiniais priešininkais.
Šitokių pasakų herojai kupini nepaprastos jėgos ir drąsos. Štai
kaip vaizduojamas vieno galiūno gimimas: užmūrytai bevaikei
karalienei gimė sūnus, kuris, užaugęs per tris dienas, sudavė
batu į mūrą, ir išvirto durys. Kitoje pasakoje tėvai savo vaiką
pavadina Vėtros sūnumi dėl to, „kad jis taip augo greitai, jog
per mėnesį užaugo kaip didžiausias vyras ir ant dienos suval
gydavo po pūdą mėsos ir pūdą duonos" (101). Būdingi motyvai,
kuriais atskleidžiamas herojų galingumas, yra titaniškas darbas
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arba ginklo, žirgo išbandymas. Šie herojai kaip milžinai rauna
ąžuolus, laivais pilsto vandenį, nugali mešką ar kitą kurį stip
rų žvėrį. O geležinė lazda, kurią įsitaiso toks stipruolis, sve
ria net dešimt „birkavų". Herojaus drąsą rodo ir jo pasiry
žimas kautis su šimtagalvėmis baidyklėmis. Tačiau apskritai
lietuvių stebuklinėse pasakose herojinis pradas nėra išvys
tytas taip stipriai, kaip, pavyzdžiui, baltarusių ar kitų tautų
pasakose.
Dalis stebuklinių pasakų pasižymi komizmu. Jumoro esama
pasakose apie kvailą velnią, apie negirdėtus neregėtus nuoty
kius. Jose juoką sukelia komiškai interpretuojami natūralūs
veiksmai: jojąs žmogus, klausiamas velnio, sakosi nešąs arklį,
įsispraudęs į tarpkojį (210); arba tokios absurdiškos situacijos:
senelis taisosi gultą -ant stogo, tikėdamasis, jog vėjas jį pri
laikys, ir jis nenukris (204). Populiariose karalaitės prajuokini
mo pasakose vaizduojami įvairūs juokingi dalykai, eisenos
(184), nevengiama ir obsceniškumo. Satyrinio vaizdavimo bruo
žų yra ir kai kuriose didaktinio pobūdžio pasakose apie žmo
gaus ydas. Antai nešvari moteris rodoma esanti kilusi iš kiau
lės, o nemokanti gražiai elgtis —iš kumelės (202).
Kad ir kokioje plotmėje būtų vaizduojami įvykiai —hero
jiškoje, tragiškoje ar komiškoje, —stebuklinės pasakos savo
prigimtimi visada yra epinės. Tikrose stebuklinėse pasakose
įvykiai vaizduojami su epine rimtimi ir santūrumu, pasakotojas
čia nesijaudina, neperteikia baimės, kaip sakmėse. Kartu pasaka
viską vaizduoja veiksme, judėjime, tempe. Išorinė dinamika
ir vidinė rimtis, epinis judėjimas ir epinis aiškumas stebuklinėje
pasakoje labai ryškiai susilieja į vieną visumą.
Kaip pastebi šveicarų folkloristas M. Liūtis', stebuklinių
pasakų epiškumas yra labai originalus ir nepakartojamas. Pa
saka vaizduoja viską —žmones, įvykius, daiktus —tam tikru
laipsniu abstrakčiai, izoliuotai, be tarpusavio ryšio. Pavyzdžiui,
beveik kiekvienoje pasakoje veikia „dovanotojai", iš kurių
herojus gauna magiškus daiktus. Šitie veikėjai atsiranda staiga,
bematant, o kai tik pasakos veiksmui jie nebereikalingi, apie
juos tuoj užmirštama. Nieko nežinoma nei apie jų praeitį, nei
apie ateitį. Daugelis kitų veikėjų į pasaką įvedami tik vystyti
veiksmui, kuris, antra vertus, susieja atskiras „uždaras" pa
sakos grandis.
Pasakose paprastai vaizduojami įvykiai ir nuotykiai. Tuo
tarpu herojaus ryšiai su aplinka atskleidžiami schematiškai ir
lakoniškai, anaiptol ne visapusiškai ir konkrečiai. Tiesa, pačia
me viršutiniame, naujausiame pasakos antsluoksnyje pastebima
tendencija konkretinti vaizdus, įvedant realistines detales, mo-*
* M. Lūthi, Das Europaische Volksmarchen. Form und Wesen, Bern, 1947.
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tyvus. Tačiau visas jos branduolys sukurtas pirmykščiam menui
būdingu schematinių apibendrinimų metodu. Antai tiek senus
laikus siekią pasakų veikėjai (našlaitis, podukra, jaunesnysis
brolis) ir jų priešai (pamotė, vyresnieji broliai), tiek ir vėles
niojo meto herojai (vargšas brolis, samdinys, kareivis, amati
ninkas) ir jų antipodai (žiaurus karalius, godus pirklys, gaspadorius, turtuolis), įkūniją įvairias išnaudojamųjų ir išnaudotojų
socialines grupes ir sluoksnius, yra sukurti sumarinės personi
fikacijos būdu, todėl jie visi tokie neindividualizuoti, abstra
huoti, izoliuoti nuo konkrečios aplinkos. Net ir šeimos ryšiai
atskleidžiami schematiškai, dažnai apie juos tik teužsimenama. Pavyzdžiui, herojui iškeliavus iš namų, tėvai ir kiti šeimos
nariai pamirštami vos ne iki pasakos pabaigos. Santykiai tarp
brolių, seserų ir kitų artimųjų atskleidžiami be realistinio gilu
mo ir pilnumo.
Pasakose nesidomima ir herojų pergyvenimais (jei to ne
reikia veiksmui). Veikėjas, nusikirtęs pirštą, rankas ar išsipiovęs iš kojos gabalą mėsos, nepergyvena skausmų. Pasakų
vaizdai —be gilumos, perspektyvos: viskas vyksta tartum vie
noje plokštumoje. Psichologizmas joms taip pat nebūdingas.
Pasakose nesiekiama giliau atskleisti herojų vidaus pasaulio,
stiprių, gilių pergyvenimų, kuriuos turėtų sukelti vaizduoja
mieji įvykiai, situacijos. Jei pasaka ir atskleidžia veikėjo pyktį,
džiaugsmą ar skausmą, tai nepaprastai glaustai —vienu kitu
žodžiu ar konkrečiu veiksmu.
Išmoninga epinė maniera vaizduoti veiksmus ir įvykius be
gilumos, „plokštumoje*', tikrovinius ryšius pakeičiant fantasti
niais, bet kartu neprarandant ir ryšių kontūrų, leido sutalpinti
pasakose labai plataus akiračio turinį^. Jei sakmė paprastai
ribojasi sava apylinke, žinomais įvykiais ir žmonėmis, tai pa
sakoje neretai sutelpa kaimas ir dvaras, miestas ir valstybė.
Pasakose minimi miškai ir kalnai, jūros ir požemiai, žemė ir
dangus, saulė ir žvaigždės. Nors ir lakoniškai, juose užsime
nama ir apie žmogaus būdą. Čia atskleidžiama išmintis ir kvai
lybė, neapykanta ir draugiškumas, meilė ir šykštumas ir dau
gybė kitų žmogaus proto bei jausmų paskatų, kurios apsprendžia
herojų veiksmus. Jose fantastiškai vaizduojami ir įvairūs so
cialiniai santykiai: valstietis, samdinys ar kareivis be jokių
sunkumų atsiduria bet kurioje šalyje ir bendrauja su visokių
luomų atstovais. Jokiame epiniame literatūriniame tokios ma
žos apimties realistiniame kūrinyje (novelėje, apsakyme) ne
įmanoma aprėpti šitokiu mastu įvairiausių tikrovės reiškinių,
kaip tat pajėgia padaryti stebuklinė pasaka, juos modifikuo-*
* 2r.

ten pat, p. 89.
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dama pagal savos estetikos normas. Stebuklinės pasakos nepa
prastas imlumas, „universalumas" liudija jos meninės formos
didelę galią ir savotišką tobulumą.
Epines lietuvių stebuklines pasakas neretai paįvairina ir
praturtina lyriniai elementai. Lyrizmas ryškiausiai pasireiškia
dainuojamaisiais intarpais, emocingomis jų melodijomis. Dai
nuojamieji intarpai, kai kuriuose pasakų tipuose sudarantys
pusę ar net didesnę kūrinio dalį (149, 169, 170), dažnai esti
susiję su reikšmingais, dramatiniais momentais pasakos siužete
ir betarpiškai, sugestyviai atskleidžia veikėjų nuotaiką, būseną.
Rečitatyvinės intarpų melodijos labai muzikaliai išryškina gy
vas kalbos intonacijas. Graudžiu susijaudinimu dvelkia verkavimų pobūdžio intarpų melodijos (154).
Kai kuriose pasakose suskamba melodingos, artimos liaudies
dainoms intonacijos. Pavyzdžiui, pasaka apie žaltį ir jo žmoną
(124) perpinta skambios, dainingos dzūkiškos melodijos, sklin
dančios žaltienei iš pat širdies gilumos paskutinio atsisveiki
nimo momentu.
Dainuojamieji intarpai, pertraukdami epinio pasakojimo
tėkmę, labai pagyvina stebuklinių pasakų stilių, teikia jam
emocinio veržlumo, betarpiškumo.
Lietuvių stebuklinės pasakos savo kompozicija panašios
į kitų tautų pasakas. Vienos jų yra nedidelės apimties, nekom
plikuoto sandaro, ribojasi vienu—dviem epizodais. Tai dalis
pasakų apie kvailą velnią, turtuolį ir vargšą ir pan. (192, 197,
209, 232). Kitos stebuklinės pasakos —ilgesnės ir sudėtingesnės.
Tačiau tiek trumposios, tiek išvystytos stebuklinės pasakos turi
nemaža panašių kompozicinių struktūrinių elementų, kurie
atlieka tas pačias funkcijas daugelyje siužetų. Stebuklinių pa
sakų kompozicija gerokai vienoda, nors patys kūriniai stebina
vaizduojamo pasaulio įvairumu.
Pasakose labai lakoniškai atskleidžiama pradinė situacija,
pavyzdžiui: „Gyveno diedas su boba ir turėjo dešimt sūnų ir
vienturtę dukterį" (104); „Kitą sykį velnias davė žmogui karvę
melžtis per vasarą" (211) ir pan. Veiksmo užuomazga jose
įvairi. Vienose iš karto sužinoma, kad ko nors „trūksta", kas
nors „pavogta", ką nors „reikia atnešti", „sugauti" ir t. t. Pa
vyzdžiui, slibinas nori praryti karalaitę (96), laumė pavogė
dešimt sūnų ir dukterį (104), tėvas įsako parnešti dovanų (130),
kažkas ėda žirnius naktį (186) ir pan. Kitose pasakose užuo
mazga labiau išplėsta. Pavyzdžiui, išvykdamas tėvas ar kitas
kuris veikėjas uždraudžia ką nors daryti. Draudimas sulaužo
mas, ir priešas apgaule pagrobia auką arba įvyksta kokia kita
nelaimė. Įvykus nelaimei ar išaiškėjus trūkumui, herojus iš
vyksta ieškoti priešo, kenkėjo.
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Ryškiai išsiskiria du pasakų kompoziciniai tipai. Vienose
iš jų pasakotojas eina kartu su „auka", nukentėjusiu, perse
kiojamuoju (tuo atveju dėmesio centre esti ,,nukentėjęs hero
jus"). Tokios yra pasakos apie našlaites, apie vaikus ir raganas
ir kt. Antrojo tipo pasakose pasakotojas seka paskui „ieško
toją". Tai ypač būdinga pasakoms, vaizduojančioms kovas su
slibinu. Pasakoje niekada nevystomos abi šios linijos —perse
kiojamojo ir ieškotojo —iš karto, lygiagrečiai*.
Paprastai pasakų herojus susiduria su palankiu ar priešišku
asmeniu, iš kurio gauna, pavagia ar atima stebuklingas prie
mones, dovanas. Pavyzdžiui, jaunikaitis sutinka tris vilkus ir
už avies padalijimą įgyja galią pasiversti varnu, liūtu, blez
dinga (100); jauniausias brolis gauna iš numirusio tėvo tris
žirgus (139); kvailučiui kirminas duoda stebuklingą akmenuką
(137) ir kt. Kartais tie daiktai arba jų dovanotojai ir yra ieško
mieji objektai,—tuo ir baigiama pasaka (120, 131, 185, 196) —
nors dažniau tai tėra priemonė pasiekti tikslui. Po to seka kova
su priešininku ir jo nugalėjimas. Antai Zirnulis nugali laumę
ir parsiveda namo brolius su seserimi (104). Jei priešas nesu^
naikinamas, o tik apgaunamas, tai jis herojų persekioja. Hero
jams padeda padėjėjai: oželis (115), teliukas (114), lapė (117)
ir kt. Išsigelbėjimu baigiasi daugelis pasakų.
Bet kitose pasakose įvedamas naujas „kompozicinis posū
kis" 3; iš herojaus atimamas ieškomas objektas. Antai tarnas,
miegant herojui, apsišaukia išgelbėjęs dukterį nuo slibino (97);
karalienė atima iš kareivio stebuklingą piniginę (201) ir pan.
Kartais broliai, draugai palieka herojų požemyje (99), net už
muša jį (140). Tada vėl pasikartoja kai kurie ankstesni struk
tūriniai momentai. Herojus ieško naujų stebuklingų priemonių
ir jas gauna; jei jis žuvęs, gyvuliai ar žvėrys jį atgaivina (140).
Tada jis nepažintas grįžta į namus, kur triumfuoja apsišaukė
liai herojai. Grįžusiam pavedama atlikti sunkius darbus. Paga
liau herojus atpažįstamas, o apsišaukėliai, kenkę jam, nubau
džiami. Pasaka paprastai baigiama vestuvėmis ir karalystės
gavimu.
Stebuklinės pasakos veiksmas vystomas dinamiškai, verž
liai. Antra vertus, joms būdinga retardacija —kompozicinis
* P!g. B. n p o n n, (PojibKJiop HReBcTBHTejibHocTb, tPyccKan RHTepaiypa^,
i963, M 3, p. 68.
s Kiek sudėtingesnės struktūros yra pasakos „Meškos trobelė" (155), „Naš
laitė šulinyje" (158), „Vargšas ir besotis" (232) ir kt., kur visas veiksmas karto
jamas dar kartą: vieną sykį čia veikia teigiamasis herojus (našlaitė, vargšas),
ir jis gauna dovanas, o kitąsyk —neigiamasis (pamotės dukra, turtuolis), kuris
nubaudžiamas. Dvinarė kompozicinė struktūra, pasižyminti simetriškumu, para
lelizmu. labai raiškiai perteikia idėjinį-estetinį liaudies požiūrį,
s 2r. B. n p o n n, Mop(į)o.norHH CK33KH, AtocKBa, 1928.
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uždelstumas, apeigiškumas, ypač akivaizdžiai pasireiškiąs viso
keriopais pasikartojimais. Atskiri epizodai bei motyvai jose
kartojami tris ar net daugiau kartų. Antai pasakoje „Devyniabrolė" (149) sesuo dainuoja tą patį motyvą devynis kartus.
Įdomūs kompoziciniu atžvilgiu yra „pranešimo", „supažindini
mo" momentai, stabdantys pasakos veiksmo vystymąsi. Svar
besniais atvejais pasakos veikėjai paprastai esti informuojami,
kas yra nutikę, kokia padaryta apgaulė ir pan. Pavyzdžiui,
gegutė praneša žalčiui, kad aprėdyta netikra nuotaka (124);
smuikas žmogaus balsu dainuoja apie tragišką atsitikimą (170);
berniukas, rinkdamas riešutus, pasakoja susirinkusiems apie
Įvykusias nelaimes (168). Tuo būdu atskiras epizodas ar net visa
pasaka kartojama: pirmą sykį apie įvykį kalba pasakotojas,
antrąsyk jis nupasakojamas veikėjo.
Be to, mėgstama pasaką ištęsti, sujungiant kelis siužetus.
Kontaminacijos būdu atsiranda ir visai naujos pasakų redakci
jos, variantai.
Stebuklinių pasakų pabaigos yra puošnesnės, negu kitų
žanrų pasakų. Greta visai lakoniško užbaigimo, kaip: „ir visa",
„pabaiga", „ir dabar tebegyvena, jei nenumirė", „laimingai sau
gyveno" ir pan., —pasakotojai neretai pareiškia ir savo pagei
davimus—pavyzdžiui, reikalauja vaišinimo: „O man —alaus".
Ilgesnėse tradicinėse pabaigose pasakotojas dažnai įterpia save
į pasakos veiksmą: esą, ir jis buvęs herojaus vestuvėse, ten
vaišinęsis („per barzdą varvėjo, burnoje neturėjau", 144). Šito
kios rūšies pabaigos išmoningai ir grakščiai, su ironišku šypsniu
perkelia klausytojo dėmesį iš pakilaus, fantastinio pasaulio
į realią aplinką: ant pečiaus sutirpsta „vaško skrybėlė", lietus
nulyja „popieriaus drabužius", mergos nulaižo „medaus piršti
nes", į akmenis susikulia „stiklo batukai", o pats pasakotojas
atšaunamas iš pasakiškos puotos pas klausytojus (132). Analo
giškos, išblaškančios iliuzoriškumą pabaigos būdingos ir kai
myninių tautų stebuklinėms pasakoms'.
Lietuvių stebuklinių pasakų kalba —tai pagal žanro poetiką
sunorminta liaudies šnekamoji kalba. Ji gyva, daiktiškai kon
kreti, vaizdinga ir paprasta. Pasakų abstraktus stilius labai
apibrėžia žodyną: čia siekiama ne detalių, spalvų, niuansų gau
sumo, o kontūrinio piešinio aiškumo. Pasakose nevartojami
tokie atspalvius reiškiantys žodžiai, kaip žaisvokas, gelsvai
pilkšvas, žaliai mėlynas, —čia teminimos grynos ir „metalinės"
spalvos: balias, /uodas, mėlynas, raudonas, auksinis, sidabri
nis ir pan.
' 2r. D. Zemzare, Baigų formulas iatviešu pasakas, Riga, 1940.
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Pats pasakojimas sekamas paprastomis, viena po kitos einan
čiomis frazėmis, pavyzdžiui:
Gyveno senelis su bobute. Jiedu neturėjo vaikų ir buvo visai neturtingi.
Senelis išėjo žūklautų. Jis žūklavo ir sugavo vėželį... (126).

Būdinga sakinių ryšio priemonė yra svarbesnio žodžio pa
kartojimas sekančiame sakinyje:
Buvo toks karalius. Jis sykį sumanė važiuot į svečius pas kitą karalių. Bet
reikėjo jam važiuot už marių. Važiuo/a jis, patiko medinčių. O tas medinčius
labai didelis buvo (176).

Arba:
Vienoje karalystėje buvo dideliai didelis ir bagotas dvaras. Per to dvaro
žemę tekėjo upė. Lig to laiko žmones per tą upę plaustu kėlė (177).

Taip gali būti pakartojama ir ištisa žodžių grupė. Šitokiai
kalbos manierai būdingas neskubus, aiškus frazių, sekančių
viena po kitos, ritmas, kurį apsprendžia rišlus vaizdų ir minčių
perteikimo būdas.
Pasakoje veikėjų žodžiai paprastai ne atpasakojami, ne ko
mentuojami, o perteikiami tiesiogine kalba. Dialogai susiejami
su pasakojimu labai elementariai —žodžiais sako, kkiusia ar
net eliptiškai. Pati tiesioginė kalba, žymiai gyviau ir natūraliau
perteikianti pasakojimo dramatizmą, yra nulemta šnekamosios
kalbos ypatybių: ja daug lengviau naudotis, negu netiesioginiu
atpasakojimu.
Pasakų stilius, jų kalba nemaža dalimi priklauso ir nuo
individualios pasakotojų manieros, todėl gerokai įvairuoja*.
Vieni pasakotojai labai mėgsta perpinti pasakojimą aforizmais,
priežodžiais ir patarlėmis, kitų kalba glaustesnė, trumpesnė.
Pats pasakų sekimo būdas vienų yra labiau dramatiškas, kitų —
ramesnis, epiškesnis.
Įvairių sintaksinių-intonacinių priemonių tikroji išraiškos
jėga atsiskleidžia natūralioje pasakų gyvavimo aplinkoje. Gero
pasakotojo lūpose dažni, rodos, bespalviai ir nuobodūs pakar
tojimai papildo vaizdą turtingais emociniais niuansais. Antai
pasakoje, vaizduojant herojaus kelionę, dažnai sakoma: „Ėjo
ėjo, ėjo ėjo". Šie žodžiai, išraiškingai, aktoriškai pasakyti, pri
verčia klausytojus pajusti ir didelį tolumą, ir nuovargį, suža
dina ilgo laiko ir kai kurias kitas asociacijas. Visa tai pavirsta
beveik faktiškai apčiuopiamu vaizdu. Pasakotojas, o kartu ir
klausytojas lyg pergyvena drauge su herojumi visus nuo
tykius.
' Įvairios nenatūralios pasakų kalbos formos atsiranda ir dėl užrašymo ne
tobulumo. Neįgudę rinkėjai, nespėją užrašyti pasakos taip, kaip ji sekama,
perteikia jos turinį savais žodžiais, neatitinkančiais pasakų stiliaus.
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Pasakotojai savo pasakojimą neretai palydi vaidyba. Ges
tais, mimika, judesiais, balso tembru jie interpretuoja pasaką
klausytojams. Antai didelės siužeto įtampos momentais kai
kurie pasakotojai, norėdami dar labiau paveikti klausytoją,
išgąsdina jį, staiga čiupdami už rankos (imituoja herojaus
veiksmus), ir pan. Kai kada imamasi ir paprastos butaforijos:
pasakotojas, norėdamas pavaizduoti, kaip herojus beldžiasi
į duris, stuksena ranka į stalą: tuk, tuk, tuk! Panašiam tikslui
kartais panaudojami ir įvairūs namų apyvokos daiktai.
Vieni pasakotojai sekdami labiau laikosi tradicijos, sten
giasi kuo tiksliau atkurti girdėtą pasaką, kiti —daugiau ar ma
žiau ją perkuria savaip. Daug kas priklauso ir nuo pasakotojo
repertuaro pobūdžio, nuo to, kokios jame vyrauja pasakos:
stebuklinės ar buitinės. Buitinio tipo pasakotojų lūpose ir ste
buklinės pasakos subuitiškėja.
Pasakotojai, sekdami tradicines pasakas, ne tik savitai nu
spalvina jų stilių, suteikia joms individualią atlikimo formą,
bet ir išreiškia savo idėjinį-emocinį tam tikrų įvykių ar reiš
kinių vertinimą. Yra pasakų, pasektų atsilikusių, tamsesnių
kaimo sluoksnių atstovų, ir jose galima rasti religingumo, prie
taringumo, susitaikėliškumo, nuolankumo atspindžių. Tačiau
didžioji dauguma pasakų pasižymi kovinga demokratine dvasia.
!r tai nenuostabu: juk talentingiausi pasakotojai dažniausiai
būdavo ne iš „gaspadorių", turtėjančių buožių, kurie pasakų
sekimą telaikė tuščiu laiko gaišinimu, o iš vargingųjų sluoksnių,
iš darbo žmonių tarpo. Neretai daugybę puikiausių pasakų mo
kėdavo pasekti pastovios vietos neturintys darbo žmonės: kai
mo samdiniai, amatininkai. Tikrieji pasakos meistrai būdavo
aštraus proto, jautrūs socialiniams ir moraliniams klausimams.
Jų pasakų žmonės klausydavosi su meile ir susidomėjimu, nes
jose girdėdavo reiškiamus savus lūkesčius.
*

*

*

Stebuklinės pasakos gėrio ir teisingumo pergalės patosu,
demokratiniais, giliai žmogiškais idealais, įkūnytais pasakiškai
ryškiuose, intriguojančiuose meniniuose paveiksluose, patrau
kia kiekvienos naujos kartos žmonių dėmesį. Pasaka, lygiai
kaip ir daina, būna pirmoji literatūrinė jaunuomenės mokykla,
auklėjanti sveiką grožio suvokimą. Antai kokį didelį poveikį
vaikystėje daro pasakos, rodo J. Janonio prisiminimai. Mo
tulei sekant pasakas, būsimojo poeto vaizduotė kūrė gražiau
sius vaizdus: „kaip narsus jaunikaitis, užjojęs per stiklo kalną
į aukštą pilį, veda skaisčią karalaitę; kaip tvirtas galiūnas ka
poja siaubūnams smakams galvas; kaip žaltienė virsta egle,
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o savo vaikus paverčia medžiais.. ' Ypač stipriai J. Janonį
veikdavo pasaka apie nekaltai nuskriaustą Jonelį: „vos tik ji
(motina) pratardavo:
— Kam pastatėt rimtą svirną?
Kam atvedėt ristą žirgą?
Kam paklojot šalavijų lovą? —

ir aš apsipildavau ašaromis.. ^—rašė J. Janonis savo auto
biografiniame vaizdelyje „Vaikų dienos", gyvai atkurdamas
tuos stiprius įspūdžius, pergyvenimus, kuriuos sukeldavo jam
pasakos.
Įspūdingi ir prasmingi stebuklinių pasakų paveikslai patrau
kė ne vieno lietuvių rašytojo dėmesį. Ypač vykusiai naudojo
atskirus pasakų siužetus savo kūrybai S. Nėris, P. Cvirka,
S. Čiurlionienė, K. Kubilinskas ir kt. Lietuvių stebuklinių pa
sakų temos, veikėjai, meninės išraiškos priemonės —pagrin
dinis literatūrinių pasakų gyvybinis šaltinis.
Stebuklinių pasakų medžiaga naudojasi ir muzikai, ir dai
lininkai, ir choreografai. Ypač populiari profesionalinėje meno
kūryboje pasaka „Eglė žalčių karalienė". Pagal jos motyvus
sukurta M. Petrausko opera, S. Nėries poema, E. Balsio baletas,
R. Antinio skulptūra ir daug kitų meno kūrinių.
Pačios pasakos mūsų dienomis priklauso daugiausia vaikų
pasauliui. Tartum naujas „gyvavimo etapas" prasideda stebuk
linėms pasakoms tada, kai jos ima plisti per vaikų literatūrą.
Tarybinėje santvarkoje pasakos populiarinamos labai plačiu
užmoju. Įvairių tautų, jų tarpe ir lietuvių, pasakos dabar išeina
toli už gimtojo krašto ribų. Per knygas jos pakartoja tuos
pačius kelius, kuriais yra keliavusios tūkstančius metų, eidamos
iš lūpų į lūpas per įvairias šalis.
Pasakų paveikslai, sudirginę vaizduotę vaikystėje, įstringa
atmintin visam žmogaus gyvenimui. Nors suaugusio žmogaus
jau nebepatenkina pasakų pasaulis, tačiau ir jis nesiliauja ža
vėtis kilniais idealais, kuriuos šimtmečiais puoselėjo darbo
žmogus ir kurie atsispindi pasakų paveiksluose. Išliekamąją pa
sakų vertę yra taikliai nusakęs didysis vokiečių poetas J. Šileris.
Jau gulėdamas mirties patale, jis prašė: „Paduokite man pasa
kas —juk jose glūdi visa tai, kas didinga ir gražu".
ĮEOMARDAS SAUKA*

* J. Janonis, Raštai, II, Vilnius, 1957, p. 16.
Ten pat, p. 17.

2

Laukiniai gyvuliai
ir žvėrys

i
MUŠTAS NEMUŠTĄ NEŠA
Gyveno kartą senis ir boba. Senis vis važiuodavo žuvauti.
Vieną kartą išvažiavo, prisižuvavo pilną vežimą žuvų ir veža
namo. Bevažiuodamas pamatė ant kelio lapę. Jis manė, kad
lapė negyva. Paėmė, užmetė ant vežimo ir sako: „Pačiai bus
apykaklė kailiniams'*. O lapės būta apsimetusios. Ji važiuoda
ma vis žuvis mėtė, o paskui ir pati nušoko.
Senis, parvažiavęs namo, sako bobai:
— Eik, tau parvežiau žuvų vežimą ir apykaklę kailiniams.
Boba išėjus nerado nei žuvų, nei apykaklės —vežimas tuš
čias. Ir pradėjo senį lojoti:
— Tu šioks, tu toks, tu pusgalvi!
O lapė susirinko žuvis į krūvą ir pradėjo kepti. Jai beke
pant, atlėkė vilkas. Sako:
— Sveika, kūma, ką čia veiki?
— Žuvis kepu.
— Ar neduotum man kokią žuvelę?
Lapė sako:
— Gali prisižuvauti. Yra upelis, įkišk uodegą į aketę ir pa
mataruok. Bet tol nekelk, kol nebus sunku.
Vilkas ir nuėjo prie upės. Rado ten aketę, kur bobos neš
davo vandenį, įkišo uodegą ir mataruoja. Pajudina, kad dar
lengva, ir nekelia. Pasėdėjęs vėl pajudina —ir nebepakelia.
— Tai daug žuvų!
Ir pradėjo jis šokinėti, kad jam jau uodega prišalo.
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Bobos, eidamos vandenio, pamatė vilką šokinėjant ir pra
dėjo rėkti:
— Viiką pilką, vilką pilką mušti!
Visi subėgo su ližėmis, su kačergom, su šluotom vilką muš
ti. Taip vilką primušė, net jam uodega nutrūko, ir vilkas
nulėkė.
O lapė nuėjo į sodžių, kur bobos blynus kepė. Jos paliko
tešlą gryčioj, tai lapė priėdę, dar įsitamojo tešla visą pakaušį
ir spruko iš trobos. Susitiko vilką. Vilkas ir sako:
— Kūma kūma, tu mane apgavai. Mane taip primušė, net
kraujas bėga.
— Nieko,—sako lapė,—bet mane taip primušė, net sniege
nai iš pakaušio lenda.
Vilkas pažiūrėjo, pažiūrėjo į lapę ir sako:
— Teisybę tu sakai, kūmute. Tai lipk, aš tave panešiu.
Lapė užlipo ir pradėjo savo giesmę giedoti:
Muštas nemuštą neša,
Muštas nemuštą neša!
Vilkas išgirdęs sako:
— Ką tu, kūmute, giedi?
Lapė sako:
— Aš giedu, kad muštas muštą neša.
Ir vėl lapė savo gieda:
Muštas nemuštą neša,
Muštas nemuštą neša!
Vilkas išgirdo ir sako:
— Dabar aš tave suėsiu!
Lapė pradėjo lėkti, vilkas —vyti. Prilėkė duobę. Lapė šoko
ir peršoko, o vilkas kaip šoko —ir įdribo. Dabar tapė atsi
gręžusi sako:
— Sudiev, kūmai!
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LAPĖS IR VILKO DRAUGYSTĖ
Vilkas, didžiai išalkęs, sutiko lapę.
— Kūma, dabar tave suėsiu! Išalkis per didis.
Lapė jo meldė, kad pagailėtų. Ji žinanti, kaip žuvies palūpint:
— Neseniai vežimas pro šalį važiavo. Tam už akių užbėgus,
žuvų numesiu, o tu, paskui sekdamas, jas surankiok. Bet ir man
kelias palik: aš žuvis labai myliu.
Lapė, už akių užbėgus, parsimetė šalia kelio išsišiepus neva
negyva, o musės po jos snukį pradėjo landžiot. Žvejys, ją
pamatęs, apsistojo. Nulipęs nuo vežimo ir už uodegos nutvėręs,
pirma apvertė —pažiūrėjo, ar antras šonas nenuplikęs,—po
tam prasidžiugęs užpakaly savęs ant vežimo užmetė ir nu
važiavo.
Lapė, jam neatsižiūrint, vis po vieną žuvį išrausia ir numeta,
kol numanė užteksiant. Tada ir pati padrykt iššoko. Bet vilkas
jai nė vieną žuvį nebuvo palikęs,—visas pats surijo. Lapė
supykus žadėjo jam tai atlygint.
Vilkas pasakė:
— Žuvis —ne mėsa. Jei dar mėsos kur gauč, nebūt per viršų.
Lapė atsiliepė:
— Žinau dar vienam stalde avių porą, bevištinėdama už
ėjau. Bet įlįst ankštai. Jei nori, eikš drauge!
Vilkas pakluso, o ši, jį nuvedus pas būro staldą, parodė sky
lę ir liepė pro pamatą lįst, tik ne per godžiai ėst: atgal lįsdamas,
neištalpinsiąs savo pilvą. Vilkas, tarp avių įsisukęs, plėšė, dras
kė, ėdė, kad net treškėjo. O išlįst norėdamas, nepratilpo ir
pasisprendė. Gudrioji lapelė šunis sujaudrino, ir būras, su ber
nais atbėgęs, vilko nugarą lygino. Mušė, ką tik kas sugriebę.
Vos-ne-vos ištrūkęs, bėgo vilkas į girią. Lapė paklausė, ar jam
dar neužtenka.
— Pylos —taip, bet mėsos —nelabai!—atsakė vilkas, nu
garą savo kasydamas.
— Eisiva tad pas kitą gyventoją. Jei kiauliena patinka, ži
nau, kas ne per seniai kiaulę skerdė.
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Ten lapė mokino vilką pro langelį į kelnorę lįst, tik ne
per godžiai pilvą prikimšt. O vilkas besotis rijo, kol veik plyšo
ir abipusiai pilvo gugos išsivarė. Lapei pagąsdinus, išlįst norė
damas, vėl pasisprendė. Jam gi besirabždinant, žmonės išgirdę
susibėgo ir vilko skūrą išvilgino kaip drūti. Vos tik išsprūdo
vilkas.
Bet to negana. Lapė nusivedė jį ant ežero irgi, uodegėlę
įkišus, vėžinėti mokino. Vilkui, ilgai eketėj belaikant, uodega
įšalo. Žmonės subėgę vėl jį sukalatojo, ir vilkas, be uodegos
vos gyvas ištrūkęs, nė jokios draugystės su lape negeidavo.
Nuo to laiko vilkas ir lapė kits kito nekenčia.

3

LAPĖS MAINAI
Vaikščioja lapė ir vyžą nešas pažasty. Atėjo vakarą pas
gaspadorių. Sako:
— Boba, įleisk mane naktigultan.
Boba įleido. Lapė vyžą turi.
— E kur man vyželis dėt?
E boba:

— Dar vyžui reikia daikto... Va, mesk pasuolėn.
— Nemesiu pasuolėn, aš papečėn dėsiu, kad vaikai nenutįstų iš pasuolės.
Naktį lapė pasikėlė, vyžą suplėšė ir nusvaidė karnagalius;
įėjo pirkion ir vėl atsigulė. Rytą pasikėlė —eis jau ir vėl bas
tytis. Pasilenkia papečėn:
— Ė kur mano vyželis? Eikite, vaikeliai, paduokite iš papečės.
Tie palindo. Sako:
— Nėra.
— A, tai mano vyželis višta pavirto.
— Argi tu, lape, blūsti! Pas mane nėra nei vienos sveti
mos vištos.
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— Mano turi būt vištelė, neisiu be vištos.
Boba davė vištą. Išėjo lapė. Atėjo pas kitą gaspadorių ir
vėl prašos naktigultan. Įleido ją.
— O kur man vištelė dėt?
— O mesk papečėn su vištom kartu.
— O tai ją šviežią užkapos. Aš ją nešiu žąsysun.
Įsviedė ją žąsysun. Naktį lapė šiugždi šiugždi, pasikėlė —
tvartan, vištą surijo, suplėšė, plunksnas į vėją paleido, nuėjo
ir vėl atsigulė pirkioj.
Rytą jau ana ruošiasi eit. Boba davė jai valgyti. Lapė klau
sia bobą:
— Kur mano višta?
Boba iškala akis:
— Aš rytą išleidau žąsis, ir nei kokios vištos nebuvo.
— Tai mano višta žąsia pavirto.
— Egi tu, lape, išdurnėjai —višta žąsia pavirto!
E lapė:
*
— Žąsia pavirto!—Kad jai ir akį lupk.
Davė boba žąsį, ir nuėjo lapė.
Vaikščiojo vaikščiojo perdien, vakaras atėjo, ir vėl —pas
trečią gaspadorių naktigulto prašyt. Įleido.
— E kur man žąselė dėt?
— Leisk vagi pas žąsis.
— Ne, užkapos. Aš ją avelėsun sviesiu.
Naktį žmonės sumigo, ė lapė tvartan —žąsį suplėšė, plunks
nas paleido į vėją, ė pati ir vėl rami. Rytą pasikėlė jau eit.
— O kur žąselė mano?
Gaspadorius sako:
— Šėriau avis ir niekur žąsies neregėjau.
— A, tai žąsis avele pavirto.
— A, tu gi, lape, blūsti —žąsis avele pavirto!
— Neisiu iš pirkios. Kur mano avis?!
Nuėjo ir po langu atsigulė, ir neina. Boba kepa kukelę.
Išėmė iš pečiaus ir padėjo ant pripečko ją. Kukelė skokt ant
suolelio. Vaikai:
— Bobut bobut, kukelė jau ant suolelio nušoko!
— Tebūna, teaušta.
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Kukelė nuo suolelio skokt ant žemės. Vaikai:
— Bobut bobut, jau kukelė ant žemės nušoko!
Boba:
— Tebūna, teaušta.
Kukelė skokt nuo žemės ant suolo, nuo suolo ant lango,
pykšt ir nulėkė nuo lango. Lapė kapt pagavo ir bėga.
— Bobut bobut, jau kukelę lapė nunešė!
— Tesineša už avelę.
Lapė eina su kukele duonos. Rado —piemenys gano.
— Piemenėliai piemenėliai, mainykim kukelę į veršelį.
Ė piemenys valgyt nori. Galvoja sau: ,,Kur ana jį dės, vis
veršelis atgal pareis". Ir sumainė.
— Tik laužkite kukelę ant plynio galvos, kai manęs nere
gėsite.
Ana vedės vedės veršelį, įsivedė girion, jau lapės nesimato.
Lauš piemenėliai kukelę. Anys laužė —ir aptekėjo trąšom visą
plynio galvą. Mat, lapės buvo iškabinta minkšta duona ir pri
krėsta trąšų.
— Va, dabar veršį prapuldėm, ir duonos nėr,—susirūpino
piemenys ir ėmė vytis. Bet jau nepavijo.
Lapė eina eina,—žiema pasidarė. Vaikai važinėjas ragutėlėm.
— Vaikeliai, tėvas liepė man ragutėles duot; kad neduosit,
anas jus užmuš.
Tiem gaila ragutėlių, bet ir tėvo bijo —padavė jai ragutė
les. Lapė susigrabojo virvagalį, pasikinkė ragutėlėse veršelį
ir važiuoja. Muša botagu:
— Šiuo, veršel treigei, pyragėliu pirktas.
Eina vilkas.
— E kūmut kūmut, ė kur tu važiuota važiuoji? Pavežk ė
vieną kojelę.
— Egi, ė va gavau veršį ir važiuoju, ne taip, kaip tu, tik
tykoji, kad suėsti kas. Dėk gi kojelę.
Įdėjo.
— Kūmute, kita tįsias.
Ir kitą įdėjo.
— Dar uodegėlė tįsias.
Tas susirangė, ir važiuoja.
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— Šiuo, veršei treigei, pyragėliu pirktas.
Eina kiškelis.
— Egi, kūmut, kur jūs važiuojat? Pavesk.
— E, sėsk sėsk —jūs prie manęs visi limpat.
Ir kiškelis įsiprašė, susirangė. Važiuoja važiuoja —mešką
patinka. Meška sako:
— E, kūmut, ė kur tu veršį gavai? Pavešk mane, ė vieną
kojelę.
Įdėjo vieną koją.
— Kūmut, ir kita tįsias.
Ir kitą įdėjo.
— Kūmut, dar viena uodegėlė tįsias.
— Rangykis ir visa.
Meška kaip įsirangę,—lapei jau ir baisu. Ragutėlės trakšt
trakšt —ir sulūžo.
— O jūs man ką padarėt? Eikit daryti ragutėlių.—E ten
girelė netoli.— Tu, vilke, pirma visų atsisėdai —eik tu, daryk
ragutėlės!
— Tai kaip, kūmut, sakyti?
— Sakyk: „Kertu tiesiai, griūkit kreivai, pasidarykit ragu
tėlės!"
Vilkas nuėjo.
— Kertu kreivai, griūkit tiesiai, nesidarykit ragutėlės.
Atėjo:
— Kūmut, nepasidarė.
— O ką tu sakei?
— Kertu kreivai, griūkit tiesiai, nesidarykit ragutėlės.
— Tu gi, vilkapalaiki, aš gi ite liepiau? Eik tu, kiški!
Ir kiškis nuėjo.
— Kertu kreivai, griūkit tiesiai, nesidarykit ragutėlės.
Nepasidarė ragutėlės.
— Eik tu, meška užžėlake, nes tu sulaužei ragutėlės!
Nuėjo ir meška pagirin. Ir ana nepadarė. Atėjo:
— Nepasidarė.
— Nepadarėt. Dabar man saugokit veršelį, ė aš eisiu pati
ragutėlių daryt.
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Nuėjo pagirin, pasakė:
— Kertu tiesiai, griūkit kreivai, pasidarykit ragutėlės!
Pasidarė.
Kai lapė nuėjo daryt ragutėlių, tada anys veršį papiovė,
vidų išpiešė, atnešė kūlį iš po klojimo, įkišo vidun, pastatė, ir
veršelis stovi. Atėjo lapė.
— Va, kad jus kvaraba, veršelį vieną paliko, ė anys visi
išblizgėjo.
Pasikinkė veršelį, ė ten varpelė dar kyšo papilvėj.
— Šiuo, veršel treigei, pyragėliu pirktas!
Veršelis negyvas, neina. Ana aplėkė aplinkui:
— Kas jam yra, kas jam yra? O gal ita varpelė jam duria?
Už varpelės trukt —veršelis blinkt.
— E, kad jus kvaraba!
Nusinešė veršelį prie kūgio ir ėda. Išvydo —keliu važiuoja
žvejai. Ana greitai pirmagalin užbėgo, atsigulė ant kelio ir
guli, dedas išdvėsus. Privažiavo žmogus, jai botagu drykst —
nejuda, drykst —nekliba.
— Ak, lapė išdvėsus!
Užmetė ją vežiman pas žuvų maišiukus. Važiuoja, važiuoja,
ė lapė maišą praplėšė, iškasė, iškasė žuvis ir pati išlindo. E die
das nežiūri. Atsisuka —nei lapės, nei žuvų maišo.
Lapė susirinko, susirinko žuvis, nusinešė prie kūgio ir val
go. Atėjo vilkas.
— O tu gi, kūmut, ką valgai?
— Egi manot, kad jau veršelį papiovėt, tai nevalgius būsiu.
Aš turiu žuvų, turiu mėsos.
— Tai, kūmut, kur tu prigaudei?
— Eik, įkišk uodegą aketėn, ir tu pagausi.
— Na, eime abu, man padėsi.
Nuėjo upėn. Kirvį paėmė, prakirto aketėlę mažutę, vilko
uodegą įkišo, dar apvilgę, kad prišaltų gerai.
— Tai dabar tu tupėk.
E lapė aplink laksto ir:
Šąla braška vilko uodegėlė,
Kabinkitės, žuvelės,
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Sąla braška vilko uodegėlė,
Kabinkitės, žuvelės!
Pasimugink, gal jau užsikabino.
— Mugu mugu, dar lengvai klibinu.
Lapė ir vėl laksto:
Šąla braška vilko uodegėlė,
Kabinkitės, žuvelės,
Sąla braška vilko uodegėlė,
Kabinkitės, žuvelės!
Ana ir vėl:
— Pasimugink.
Tas klibi klibi —negali paklibint.
— Tai jau daug žuvų užsikabinę. Tai dabar tu tupėk. Rei
kia apkirst pamažu ir iškelt iš upės.
Ana nuėjo ulyčion, rado —boba dešras dema.
— Vyrai moterys, vilkas aketę pridergė!
Tie kaip šoko iš pirkios vilko mušti. Lapė dešras ant kaklo
susinėrė, susinėrė ir nudūmė prie kūgio.
Sėdi ir ėda. Atėjo meška.
— O tu gi, kūmut, ką ėdi?
— Egi manot, kad jau mano veršelį papiovėt, tai nevalgius
būsiu. Aš turiu visa ko: ir mėsos, ir dešrų, ir žuvų.
— Tai duok man paragaut.
Numetė jai dešros.
— Egardi! Kaip tu dėjai?
— E susidėk ir tu. Žarną išsitraukiau iš uodegos, smegenų
iš galvos, ir susidėjau dešrų.
Meška, dievuliau, kaip sukabino savo žarną —traukia ir rė
kia. Sopa gi! Pliaukšt žarnos galas nutrūko.
— Va, eglė stovi, atsivedėk, daužk kakta —ir turėsi sme
genų.
Ta vienąkart galvą tvokst atsivedėjus —dar neperplyšo. Ki
tąkart pribėgus kai duos į eglę —galva persiskyrė, ir baigta.
— Va, jūs mano veršį papiovėt —va, aš jus nukandabijau.
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4
BANDELĖ

Gyveno kartą senelis ir bobutė. Jie turėjo du vaikus —Jo
nuką ir Elenytę. Kartą tiems vaikams pakepė bandelę. Bobutė
bandelę pašovė į pečių. Bandelė iš pečiaus pradėjo slinkti
į prieždą. Tai pamatę, vaikai pradėjo šaukti:
— Bobut bobut, jau bandelė ant prieždos!
— Tegul kepa, tegul kepa! —atsakė bobutė.
Paskui bandelė jau ant paprieždžio užlipo. Vaikai vėl
šaukia:
— Bobut bobut, jau bandelė paprieždy!
Į — Tegul kepa, tegul kepa! —atsakė bobutė.
' Paskui bandelė jau užkopė ant slenksčio. Vaikai vėl pra
dėjo šaukti:
— Bobut bobut, jau bandelė ant slenksčio!
— Tegul aušta, tegul aušta! —atsakė bobutė.
Tada bandelė užlipo ant laiptų. Vaikai vėl pradėjo šaukti:
— Bobut bobut, jau bandelė ant laiptų!
— Oi, vykim vykim,—atsakė bobutė.
Pasiėmė bobutė pagaikštį, o senis —kačergą, ir pradėjo ban
delę vyti. Veja veja, bet pavyti negali. O bandelė tik kuria,
tik kuria, nei neatsigrįžta. Taip bebėgdama, ji sutiko šienapiūtą.
Sienapiūtė sako:
— Banda banda, kur tu bėgi? Aš tave rieksiu.
— Aje, neriek. Aš tau gražią dainelę padainuosiu.
— Na, tai padainuok!
Ir bandelė pradėjo dainuoti:
Vijo mane senelis —nepavijo,
Vijo mane bobelė —nepavijo,
Vijo mane mergelė —nepavijo,
Vijo mane bernelis —nepavijo,
Vijo mane kačergėlė —nepavijo,
Vijo mane pagaikštėlis —nepavijo,
Vysi tujei, šienapiūte,—nepavysi!
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Ir pasileido bandelė kūlversčiais bėgti. O šienapiūtė žiūri
žiūri ir nežino, kur nubėgo. Štai žiūri —atbėga seneiis, bobelė,
mergelė ir bernelis. Šienapiūtė klausia:
— Kur jūs bėgat?
— Vėjam bandą. Gal ir tu matei?
— Mačiau, norėjau pagauti, bet paspruko.
— Tai visi vykim!
— Gerai.
Atsikėlė ir pradėjo vyti, o bandelė bėgo. Tik štai ji susitiko
rugiapiūtę. Rugiapiūtė klausia:
— Banda banda, kur tu bėgi? Aš tave rieksiu!
— Aje, neriek! Aš tau gražią dainelę padainuosiu.
— Na, padainuok, tai nerieksiu.
Ir pradėjo dainuoti:
Vijo mane senelis —nepavijo,
Vijo mane bobelė —nepavijo,
Vijo mane mergelė —nepavijo,
Vijo mane bernelis —nepavijo,
Vijo mane kačergėlė —nepavijo,
Vijo mane pagaikštėlis —nepavijo,
Vijo mane šienapiūtė —nepavijo,
Vysi tujei, rugiapiūtė,—nepavysi!
Ir ji opsa —pradėjo bėgti, o rugiapiūtė —vyti. Bet kur taul
Bandelė maža, tuoj paspruko ir pasislėpė. Štai atbėga senelis,
bobelė, mergelė ir bernelis, o ji klausia:
— Kur jūs bėgat?
— Bandą vėjam. Gal ir tamsta matei?
— Matyti tai mačiau, bet kad paspruko.
— Na, tai vėjam.
Ir pradėjo vyti. O bandelė sutiko vilką. Vilkas ją ir klausia:
— Banda banda, kur tu bėgi? Aš tave rieksiu.
— Aje, neriek. Aš tau gražią dainelę padainuosiu.
— Na, tai padainuok!
Ir pradėjo dainuoti:
Vijo mane senelis —nepavijo,
Vijo mane bobelė —nepavijo,
Vijo mane mergelė —nepavijo,
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Vijo mane bernelis —nepavijo,
Vijo mane kačergėlė—nepavijo,
Vijo mane pagaikštėlis—nepavijo,
Vijo mane šienapiūtė —nepavijo,
Vijo mane rugiapiūtė —nepavijo,
Vysi tujei, vilkeli,—nepavysi!
Ir pradėjo kūlversčiais bėgti, o vilkas —vyti. Bet kur tau!
Bandelė maža, o vilkas didelis, nepasivelka. Bandelė tik smuks
smuks, o vilkas liuokatai liuokatai ir atliko.
Štai žiūri vilkas, kad bėga senelis, bobelė, mergelė ir ber
nelis.
— Kur jūs bėgat? —klausia vilkas.
— Matai, paspruko bandelė, tai dabar mes ją gaudome, o pa
gauti vis dėlto negalime. Ar nematei kartais?
— Matyt tai mačiau, pro mane dar ir bėgo, bet suturėti ne
pavyko.
— Tai gal tu mums padėsi vyti?
— Gerai, padėsiu! —atsakė vilkas.
Ir visi pradėjo vyti. Obandelė buvo toli ir sutiko dabar lapu
tę. Laputė klausia:
— Banda banda, kur tu bėgi? Sakyk greičiau, nes rieksiu!
— Aje, neriek. Aš tau gražią dainelę padainuosiu.
— Na, tai dainuok, nes kitaip gyva vis tiek neišliksi.
Ir pradėjo bandelė dainuoti:
Vijo mane senelis —nepavijo,
Vijo mane bobelė —nepavijo,
Vijo mane mergelė —nepavijo,
Vijo mane bernelis —nepavijo,
Vijo mane kačergėlė —nepavijo,
Vijo mane pagaikštėlis —nepavijo,
Vijo mane šienapiūtė —nepavijo,
Vijo mane rugiapiūtė —nepavijo,
Vijo mane vilkelis —nepavijo,
Vysi tujei, lapele,—nepavysi!
Ir pasileido, net aukštielninkai apvirsdama, bėgti, o lape
lė —vyti. Bandelė strakt per griovį —ir laputė strakt per grio
vį, bandelė šmakšt miškan —ir lapelė šmakšt miškan, bandelė
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šmakšt iš miško —ir iapelė šmakšt iš miško. Galų gale bandelė
bėgo bėgo ir parvirto, o laputė pribėgo ir prariekė.
O tenai seneliai, bandelės nepavydami, sugrįžo namo, nieko
nepešę. Tuo tarpu lapelė jau darbavosi rami su bandele: prariekusi minkštimą iškabdavo, o paskui pridergė ir užvožė. Užvožusi sumanė kai ką apgauti. O jai apgauti kas ten yra, tokiai
gudriai! Ji prisiminė, kad pamiškėje gano du piemenėliu, pas
juos nubėgo ir sako:
— Mainykim: aš jums duosiu bandelę, o jūs man duokite
avinėlį.
— Gerai! —atsakė piemenėliai. Ir be ilgų derybų apmainė.
Lapelė nusinešė avinėlį, papiovė, kepa ir džiaugiasi, kad
piemenėlius gražiai apgavo. O piemenėliai irgi džiaugiasi, kad
turi gražią bandelę. Ir tuoj, pasikloję gražią marškelę, rieks
bandelę. Kaip tik riekė —bandelė pir-r-r ir išbėgo ant jų marš
kelės, ir sudirbo marškelę. Taip pat ir šita pasaka pasibaigė.

5
VILKO IR LAPĖS TROBOS

Susiėjo vilkas it lapė ir nutarė pasistatyti trobas. Lapė sako:
— Man pastatykim trobelę iš luobų. Aš esu mažesnė, man
užteks. O tu esi didesnis, tai tau reikia pastatyti didesnę tro
bą —iš ledų.
Atėjo pavasaris. Lapės trobelė stovi, o vilko —saulė užkai
tino, ledai ištirpo, ir trobelės nebeliko.
Vilkas sako:
— Tu mane, kūma, apgavai. Dabar man tave jau teks
suėsti.
Lapė sako:
— Palauk dar, pamatysim, katram katrą teks suėsti. Eikim
išmėginti.
Atsivedė prie duobės didelės.
— Dabar šokim per tą duobę. Katras neperšoksim, tai tą
ir suėsim.
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Lapė šoko pirma. Neperšoko, įkrito į duobę. Vilkui sako:
— Šok dabar tu. Aš jau neperšokau. Jei tu peršoksi, tai
mane suėsi.
Vilkas šoko —irgi įkrito.
Lapė šoko vilkui ant nugaros, kabarai, kabarai ir išsikabaravo iš tos duobės. O vilkas šaukia:
— Kūmute, nepalik manęs!
— Durnius buvai, durnius būsi. Taip tau ir reikėjo! —sa
ko lapė.
6

LAPĖ !R VILKO VAIKAI
Vilko žmona mirė. Paliko jos maži vaikai. Vilkas eina rū
pintis, kas galėtų auginti jo mažus vaikučius. Randa bebėginėjančias kurapkas. Jos, pamačiusios graudų vilko veidą, paklau
sė jį, kodėl jis esąs nuliūdęs. Vilkas ir sako:
— Mano žmona mirė, palikdama tris mažus vaikučius. Nė
ra kam jų dabar auklėti.
Kurapkos ėmė vilkui prisikalbinėti, kad jos galinčios jo
vaikus auklėti. Tada vilkas liepė joms padainuot. Šios pradėjo:
— Kiur, kiuri
Vilkas, išgirdęs menką kurapkų balsą, sako joms:
— Jūs netikusios mano vaikus auklėti. Jie, išgirdę jūsų
biaurų balsą, tik išsigąs.
Palikęs kurapkas, eina toliau. Beeidamas susitiko zuikį. Zui
kis irgi klausia vilką, kodėl jis esąs toks nuliūdęs. Vilkas nu
pasakojo jam savo bėdas. Zuikis sutiko jį išvaduoti ir priimti
auklėti jo vaikelius. Vilkas liepė zuikiui padainuot. Šis ėmė
dainuoti:
— Ū-ū-ū-ū!
Vilkui zuikio dainavimas nepatiko, ir jis eina sau toliau.
Beeidamas sutiko lapę. Lapė, pamačiusi nuliūdusį vilką, ėmė
jį guosti:
— Ai kūmuti, ko tu toks nuliūdęs eini?
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Sis liūdnai išsipasakojo savo bėdas, kad nesurandąs, kas
galėtų jo vaikučius auklėti. Maistą vaikučiams jis pats pristatysiąs. Lapė ėmė dar gražiau kalbėti:
— Vilkeli pilkeli, sūneliai gražūs, o dukrelė dar gražes
nė,—o kas juos pamyluos, o kas juos paguos?
Vilkas, išgirdęs lapę taip gražiai kalbant, net balsu pravirko
ir nuvedė ją prie savo urvo. Palikęs lapei globoti savo vaiku
čius, jis nuėjo mėsos parnešti. Lapė buvo išalkusi ir, nieko
nelaukdama, bematant du vilkiukus ėmė ir suėdė. Po kiek laiko
vilkas atvilko avienos šlaunį. Lapė ir tą suėdė. Paskum vilkas
atvilko kumelienos šlaunį. Kumelienos lapė neėdė, nes jai kumeliena —negardi mėsa. Tada lapė ėmė ir suėdė paskutinį
vilkiuką.
Vilkui parūpo pasižiūrėti savo vaikučių. Lapė, jį raminda
ma, ėmė sakyti:
— Ai kūmuti, būk ramus! Vaikučiai yra sotūs ir saldžiai
miega.
Vilkas užsispyrė ir būtinai nori savo vaikučių pasižiūrėti.
Tada lapė ir sako:
— Jei taip užsimanei, tai galėsi pasižiūrėti, bet mes čia
urve abu nesutilpsim, nes jau ir vaikučiai tavo dideli. Leisk,
aš iš urvo išlįsiu, o tu įlįsi ir galėsi jais pasidžiaugti.
Vilkas pasitraukė, o lapė, iš urvo išlindusi, nubėgo sau
į mišką. Vilkas, nuėjęs į urvą, rado tik savo vaikelių kaulelius.
Baisiai ant savo kūmutės įpykęs, vijosi ją ir norėjo papiauti,
bet lapė, gudri būdama, toli toli nubėgusi, vilkui uodegą tik
rodė. Tiek vilkas lapės ir tematė. Ji nubėgo sau, ir tiek. Nuo
to laiko vilkas lapę kūmute jau nebevadina.

7
LAPĖ IR MEDUS

Susibičiuliavo vilkas, lapė ir meška. Vilkas buvo Jurgis,
meška —krikšto tėvas, o lapė —Aniutė. Vilkas atnešė avelę,
meška —medaus puodą, o lapė —žąsytį. Avelę ir žąsytį suėdė,
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o medų paliko krūmuose. Pietų paėdę, sugulė pamiegoti. Pa
gulėjo —lapytei noris medaus. Pakėlus galvą:
— Aniut dukryt, prašom kūmuos!
Ji pati ir atsako:
— Kaip kūmuos, taip kūmuos. Jei krikšto tėvas leis, tai
eisiu, jei neleis, tai neisiu.
Meška, pakėlus galvą, sako:
— Aniut dukryt, nuo krikšto nuodėmė atsisakyt.
Aniutė nubėgus ėda medų. Atėjus atsigulė, o meška pabu
dus klausia:
— Aniut dukryt, ką tu nukrikštijai?
Lapytė sako:
— Krikšto tėvai, pradžią.
Įsinori lapytei vėl medaus. Pakėlus galvą, vėl sako:
— Aniut dukryt, prašom kūmuos.
Ir vėl atsako:
— Kaip kūmuos, taip kūmuos. Kad krikšto tėvas leis, tai
eisiu, jei neleis, neisiu.
Meška, pakėlus galvą, sako:
— Eik jau, eik, Aniut dukryt. Nuo krikšto nuodėmė at
sisakyt.
Nubėgo lapytė vėl to medaus ėsti. Tik trečia dalis paliko.
Atbėgus atsigulė. Meška, pakėlus galvą, sako:
— Aniut dukryt, ką nukrikštijai?
— Krikšto tėvai, vidurį!
Pagulėjus įsinori vėl ėsti, ir vėl prašo:
— Aniut dukryt, prašom kūmuos!
— Kaip kūmuos, taip kūmuos. Jei krikšto tėvas leis, tai
eisiu, jei neleis, tai neisiu.
Meška, pakėlus galvą, sako:
— Eik jau, eik, Aniut dukryt. Nuo krikšto nuodėmė at
sisakyt.
Ji nubėgo, išėdė visą medų ir vilko uodegą medum ištepė.
— Aniut dukryt, ką nukrikštijai?
— Krikšto tėvai, jau baigis.
Meška atsikėlė pietų valgyti —medaus nebėra. Klausia
Aniutės:
— Dukryt, kur medus paliko?
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— Krikšto tėvai, Jurgiui per uodegą teka medus.
Meška žiūri —vilkui teka per uodegą medus. Puolė vilką
ir sudraskė, o lapytė nusijuokė ir nubėgo į mišką.

8
LEVO LIGA

Kitą kartą levas, žvėrių karalius, apsirgęs slogomis, tai vieną
dieną visi žvėrys ir žvėreliai susibėgę jo aplankyti, bet lapė
nebuvusi. Vilkas ant jos pakerštą turėjęs ir apskundęs, kad
jos nesą. Žvėrių karalius prisakęs, kad ant rytojaus ir ji pribūtų.
-Vilkas ant rytojaus ją suieškojęs ir atgrūdęs pas karalių. Tas
gulėdamas ėmęs bart lapę:
— Kodėl tu vakar pas mane nepribuvai, kada visi žvėrys
ir žvėreliai buvo susirinkę?
Lapė —ne kvaila, sako:
— Aš vakar bėgiojau pas daktarus.
Levas:
— Tai ką jie pasakė?
Lapė:
— Gi liepė tamstai, su šilta skranda arba kailiniais apsi
klojus, ilgai gulėt —liga ir pereis.
Levas:
— Okur dabar tokią šiltą skrandą gausime?
Lapė:
— Gi šit vilko užvis geriausi kailiniai. Tiktai reik jam tuos
nunerti, ir bus.
Tuoj žvėrių karalius paliepė savo tarnams —visi cupu lupu
vilkui skrandą ir nunėrė.
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y
LAPĖ, ARKLYS IR VILKAS
Vieną kartą pievoje buvo pririštas arklys. Lapė žiūri ir labai.
nori jo mėsos paragauti. Štai ateina pas lapę vilkas. Ji ir ta
rė jam:
— Ar norėtum paragauti mėsos?
Vilkas laižydamasis atsakė:
— Labai norėčiau, bet kur jos gausi?
— Matai, va pririštas arklys. Nueik pas jį, ištrauk kuolą,
virvę apvyniok kelis kartus apie save, susirišk ir atvesk čion
į tuos krūmus. Mudu jį ir papiausiva.
Vilkas taip ir padarė: nušliaužė pamažu prie arklio, apsivy
niojo virvę ir prisirišo. Arklys pamatė ir pradėjo bėgti. Žinoma,
vilką su savimi taip pat traukia. Lapė, tai matydama, tik juokiasi
ir šaukia:
— Kūmučiuk, griebkis už gubos!
Vilkas griebėsi už gubos, bet arklys ir ją nutraukė. Taip
nuvilko ligi kaimo. O lapė vis šaukia:
— Kūmučiuk kūmučiuk, griebkis už tvoros!
Parvilko arklys vilką į kiemą. Pamatė žmonės jį ir užmušė.

10
LAPĖ, STRAZDELIS IR VARNA
Vidury miško, eglėj susikrpvė strazdelis sau gūžtelę ir su
dėjo penkis kiaušinėlius, ė iš jų išperėjo penkis strazdžiukus.
Atbėga lapė ir sako:
— Strazdel strazdel, veskis vaikelius, kirsiu eglelę!
— Lape, nekirsk,—prašo strazdelis.
— Mesk man vieną vaikelį, tai nekirsiu,—atsakė lapė.
Strazdelis išmetė vieną vaikelį, ė lapė sugriebė ir nusinešė.
Paskui atbėgo ir vėl pradėjo gandint strazdelį, ir jis išmetė jai
kitą vaikelį. Taip strazdelis išmėtė visus vaikelius, tik beliko
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vienas. Nusinešus lapei paskutinį vaikelį, strazdelis labai gailiai
verkė, nes iš penkių beliko tik vienas.
Atskrido varnelė ir klausia jo:
— Strazdel strazdel, ko gi tu taip verki?
— Kaipgi neverkti,—atsakė strazdelis,—kad lapė baigia
mano vaikelius nešiot!
— Ėkam gi tu jai duodi? —klausia varnelė.
— Egi sako: ,Jeigu neduosi, tai kirsiu eglelę".
— Tujen jai taip pasakyk: ,.Kirsk sau. Bet su kuo gi tu
kirsi?"
Tą pasakius, varnelė nuskrido. Atbėga lapė ir sako:
— Strazdel strazdel, veskis vaikelius, kirsiu eglelę!
— Kirsk sau,—sako strazdelis,—pažiūrėsiu, su kuo tu kirsi.
Lapė pliaukšt, pliaukšt sudavė keletą kartų su uodega per
medį, bet, matydama, kad strazdelis nebijo, paklausė jo, kas
pamokė.
— Varnelė, gera žmonelė,—atsakė iš gūžtos strazdelis.
Užvirė lapei širdis ant varnos, ir nusprendė jai nedovanoti.
Nubėgo pamiškėn, kur varnos skraidydavo, ir atsigulė aukštiel
ninka, nuduodama negyvą. Pamačius negyvą žvėrį, varna tuo
jau atskrido ir pradėjo kapot. Tuo tarpu capt lapė ją nutvėrė
ir jau ketina suėsti. Bet varnelė pradėjo prašytis, sakydama:
— Ką darysi, tą daryk, tik nedaryk taip, kaip senelis bobu
tei darė.
— Ekaipgi anas darė? —klausia lapė.
— Egi paėmė nuo šiukšlyno vokelę be dugno, įdėjo jon
bobelę ir pradėjo vežiot be nustojimo, lig kaulai nesubyrėjo.
Lapė, norėdama išbarstyti varnai kaulus, įsodino ją vokelėn
be dugno, iš kurios varna kaip matai ir išskrido.
H
ŽVĖRIŲ GIEDOJIMAS

Buvo diedas su boba ir turėjo gaidelį ir vištelę. Gyveno
abudedu, gyveno, paseno visai ir numirė. Gaidelis su vištele,
likę vieni, neturi ko lesti nei į ką prisiglausti. Paėmė ir išėjo
miškan. Rado puodo šukę didelę, po šuke ir palindo.
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Tik zin-n-n musė ir atskrido:
— Kas čia?
— Gaidelis ir vištelė. Ėtu kas?
— Muselė gražuolėlė.
Tik šmukšt pelelė:
— Kas čia?
— Gaidelis ir vištelė, muselė gražuolėlė. Ė tu kas?
— Iš po kubilo pelelė.
Tik girdi —čežu čežu aplink šukę,—atšluopsi varlė.
Klausia:
— Kas čia?
— Gaidelis ir vištelė, muselė gražuolėlė, iš po kubilo pelelė.
Ė tu kas?
— Iš balos varlelė.
Jau anie ir šoka. Kur buvęs, kur nebuvęs —kiškis:
— Kas čia?
— Gaidelis ir vištelė, muselė gražuolėlė, iš po kubilo pelelė,
iš balos varlelė. Etu kas?
— Kiškelis.
Įlindo po šuke. Kur buvus, kur nebuvus, ateina lapė. Nu, ir
tą priėmė. Šoka šoka ten, girdi —vilkas atūžia. Priėmė ir tą.
Dar ir meška iš laužo atėjo. Nu, ir visi šokt! Davė davė, davė
davė —užsigeidė ir ryti. Muselę jau nežymiai ir klapt gaidys.
Bešokant pelelė prapuolė. Šoka šoka, šoka šoka —varlę kaž
kaip meška užmynė. Bešokant lapė neišturėjo ir gaidį su višta
sutašė.
E dabar kas daryti? Sumanė visi ir į balsą nuėjo.
— Katras ploniau užgiedos —tą ir piausime.
Meška tik o-o-o!, vilkas ū-ū-ū!, ė kiškelis ė-ė-ė! Da gi, tiesa,
ir lapė rėkė, bet storiau už kiškį. Visi kiškelį klapt ir surijo.
— Ir vėl šaukiam.
Lapei jau baisu. Tik klapt lapę ir surijo. E meška ryja ir
visų žarnas po uodega kraunas. Dabar tik du liko. Meška sėdi
ir ryja žarnas. Davė ir vilkui paragauti.
— Duok daugiau,—prašo vilkas
— Neturiu.
— Eiš kur ėmei?
— Iš uodegos tąsau ir valgau.
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— Išlupk tu ir man.
Kaip stvėrė —ir vilko vidurius ištraukė.
Ir aš ten buvau, ir midų alų gėriau, per barzdą varvėjo,
burnoj neturėjau. Pinigų daug turėjau. Vyžoj vežiau. Išpyliau
veždama. Pušine šlaviau, kačerga skaičiau, į koptūrą padėjau.
Bėgo prūsokas —ir vėl išpylė. Gal anys ten ir yra.

M
LAPĖ !R ŽABANGOS

Vilkas ir lapė drauge bėgo pro žabangas. Žabangose buvo
žąsis pakabinta. Abudu buvo seniai ėdusiu ir labai išalkusiu,
bet lapė nė žiūrėti nežiūrėjo į žąsį.
— Kodėl tu, kūmute, nelipi? Antai žąsis pakabinta! —klau
sia vilkas.
— Man šiandien trečiadienis, su mėsa nevalgau,—atsa
kė lapė.
Vilkas atsiminė trečiadienio neužlaikąs —jis ėda mėsą, kada
gaudamas,—ir įsilipo į žabangas, bet, žąsies nepasiekęs, vitimst
ir pasikorė. Dabar lapė drąsiai prilipo prie žąsies ir skaniai ją
sutriuškino.
— Juk tau, kūmute, šiandien trečiadienis! —tarė leisgyvis
vilkas.
— Tam trečiadienis, kurs kojomis žemės nepasiekia,—atsa
kė lapė.
13
LAPĖ MOKOS! LAKSTYT!

Panorėjo sykį lapė išmokti lakstyti. Tai susitiko garnį ir
Prašė, kad tas ją išmokytų. Bet garnys už dyką atsisakė mo
kyti. Tada lapė pavogė gerą kepsnį ir atnešė garniui, kad tik
sis mokytų. Paėmė garnys užmokestį, suėdė ir, paėmęs lapę už
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sprando, ėmė į viršų kiiti. Kilo kilo, kilo kilo, iškilo iki debesų
ir paleido lapę. Paleidęs ir rėkia:
— Lapute kūmute, tik pražulniau, pražulniau, nepataikyk
į kelmelį, į akmenėlį!
Bet lapė kaip davė į akmenį, atsimušė į kelmą. O garnys
sako:
— Matai, sakiau, lėk pražulniau, nes į akmenį, į kelmą pa
taikysi.
Lapė atsakė:
— Kad ne akmens ir kelmai, būčiau skradžiai žemę perėjus.

14
TETERVINAS !R LAPĖ

Tupėjo kartą tetervinas ant medžio. Priėjo prie jo lapė
ir sako:
— Sveikas gyvas, tetervinukai! Kai tik pamačiau tave, tai
ir atbėgau sužinoti, kaip gyveni ir kaip tau sekasi!
— Labai ačiū, kad manęs nepamiršti,—atsakė tetervinas.
Lapė nudavė, kad negirdi tetervino kalbos, ir sako:
— Ką sakai? Aš nieko negirdžiu... Ateik čia žemiau ir ar
čiau pas mane. Aš turiu tau daug ką įdomaus papasakoti. .
— Aš bijau nusileisti iš medžio žemėn.
— Argi tu ir manęs bijai? —paklausė lapė.
— Ne tavęs, tik kitų žvėrių,—atsakė tetervinas.
— Nebijok, tetervinukai mielas! Šiandien yra paskelbtas
žvėrims įsakymas, kad vienas antro nejudintų, nepultų ir ne
draskytų.
— O, tai gerai! —pasakė tetervinas.—Žiūrėk, aš matau šu
nis atbėgančius. Kad čia taip vakar būtum buvusi, tai tau reikė
tų bėgti, o dabar gali sau drąsiai pasilikti...
Lapė pati taip pat išgirdo šunų lojimą ir rengėsi jau bėgti.
— Kurgi bėgi? —paklausė tetervinas.—Šunes šiandien ta
vęs nejudins.
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— Kas juos žino,—atsakė lapė,—gal jie ir negirdėjo apie
naują įsakymą.
Tai pasakiusi, nubėgo miškan. O tetervinas žiūrėjo ir juokė
si, kaip lapė bėgo.
15
LAPĖ IR UZBONAS

Vieną kartą išėjo moteriškė piautų ir išsinešė uzboną pieno.
Laikas buvo šiltas. Moteriškė pastatė uzboną krūmuose, kad
pienas nesušiltų. Pasitaikė pagal tuos krūmus bėgti lapei, kuri
nuo kaitros labai norėjo gerti. Ji užuodė pieną ir, įkišusi per
jėgą savo galvą, išlakė pieną. Moteriškė gi, užimta piovimu,
nematė, kas dedasi apie jos uzboną. Lapė įkišti lengvai įkišo
galvą uzbonan, o ištraukti iš uzbono negali: ir šiaip kreipia
galvą, ir taip, ir aukštyn kelia, ir žemyn nulenkia, bet ištraukti
negali. Matydama, kad niekas negelbsti, pradėjo prašyti uzbo
no geruoju:
— Paleisk, uzbonėli, gana jau pažaidėme, aš daugiau laiko
neturiu.
Bet visi lapės išmislai perniek: uzbonas kaip neleidžia, taip
neleidžia. Mūsų lapė nedurna. Ji sako uzbonui:
— Nu, palauk, aš tave prigirdysiu, kad tu manęs neatleidi.
Nubėgo prie upelio ir prigirdė uzboną. Uzbonas iš teisybės
prigėrė, bet, prisisėmęs vandenio, nutraukė į gilumą ir prigir
dė lapę.
16
LAPĖS GUDRYBIŲ MAIŠAS

Vieną kartą ėjo katinas per pušyną ir sutiko lapę. Žinoda
mas, kad ana yra gudrus žvėris ir visų laikoma didelėje garbėje,
Prakalbino meiliai:
— Sveika gyva, lapele! Ką bedirbi, kaip bekruti? Kaip gy
veni tokiame sunkiame laike?
^ Li-jtuvių tautosaka !II tomas
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Lapė, pilna puikybės, paveizėjo į aną ir ilgai negalėjo nu
spręsti, ar verta atsakyti, ar ne. Pagaliau tarė:
— O tu žebrasnuki durniau, tu besoti pelių gaudytojau, tu
išdvėseli, kas tau atėjo į galvą? Tu drįsti manęs klausti, ką
dirbu?! Ką tu išmanai ir ką tu supranti?!
— Aš vieną dalyką išmanau,—atsakė išmintingai katinas.
— O ką taip? —paklausė lapė.
— Kada mane genas šunys, aš moku įšokti į medį ir iš
sigelbėti.
— Tik tiek? —tarė lapė.—O aš žinau šimtą dalykų ir dar
turiu visą maišą gudrybių. Man gaila tavęs —eikiva kartu, aš
išmokysiu, kaip reikia gelbėtis nuo šunų.
Į tą tarpą pasirodė medžiotojas ir keturi šunys. Katinas be
matant šoko į medį, įsirito į viršūnę ir pasislėpė tarp šakų
ir lapų.
— Atsirišk na jau savo maišą gudrybių, atsirišk! —suriko
katinas lapei, bet šunys jau buvo aną pagrobę ir stipriai lai
kė dantyse.
— Ei lapele,—riktelėjo dar sykį katinas,—negelbėjo tau
nieko tavo didelis išmanymas. Kad būtum mokėjusi laipioti po
medžius, kaip aš, tad būtumkailį neprikišusi.

17
VELKAS, KIŠKIS IR VOVERE

Parsivedė kiškelis savo vaikus iš miško gūžton ir sako
jiems:
— Jūs, vaikeliai, čia pabūkit, o aš atnešiu jums gardžiausių
valgių.
Ir nubėgo —skikil, skikil, skikil —net kopūstų daržan, at
nešė du kopūsto lapu. Kiškeliai valgo, valgo, o mama daboja
ir laukia. Mato, kad jai nieko neliks, bet sako vaikam:
— Valgykit, vaikeliai, kai suvalgysite, tai daugiau atnešiu.
Ir vėl nubėgo kiškelis kopūstų daržan —skikil, skikil, ski
kil. Bėgo iš daržo su lapais, ir pamatė jį vilkas. Vilkas —vyt,
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kiškis —bėgt. Kiškis apie kalną takeliais krūmeliais ir atbėga
pas savo vaikelius. Atbėgo ir sako:
— Tylėkit, vaikeliai: vilkas atbėga.
O vilkas miške kaukt pradėjo:
Aū vaū vaū,
Kiškelio nesugavau!
Kas mane seną papenės?
Sustaugė ir pamatė voverytę medy. Pradėjo vilkas gaudyt
ją. Voverytė prisileidžia vilką artyn, bet kai tas netoli, tai
tada dantim sučiauškia —čiau, čiau, čiau!—ir nušokuoja to
lyn. Taip vilką voverytė ilgai vargino.
O kiškis, pamatęs, kad vilkas voverytę gaudo, sako:
— Dabar, vaikeliai, galim būti ramūs: vilkas neateis, nes
voverytę gaudo.
Vilkas, matydamas, kad voverytės nesugaus, taip gailingat
užstaugė:
Aū-ū-ū vaū vaū!
Voverytės nesugavau!
Kas mane seną papenės?
O vilko buvo du vaikai. Užgirdę, kad tėvas miške staugia
ir klausia, kas jį seną penės, abu vienu balsu atsišaukė:
— Mes, mes, mes!
Na, jei vaikai žada penėt, tai vilkas ir eina namo. Namo
atėjo ir sako vaikam:
— Žadėjot penėt, tai ir penėkit!
Vaikai sako:
— Tu gulk pagulėk, o mes eisim, gal ką pagausime.
Ir išėjo abu vaikai ieškoti tėvui grobio. Eina per mišką, ei
na—nieko neranda. Jau ir iš miško išėjo. Rado —pamiškėj
stovi avižų kuorai ir varnos, uliodamos po avižieną, renka avi
žas. Vienas vilkiukas kaip šoko —varnos pasibaidė, nepagavo. Kitas vilkiukas buvo protingesnis. Pats atsigulė už kuoro ir
guli. Varna jo nemato, o jis prie varnos vis pašliaužia artyn
ir artyn. Šoko, pagavo varną ir nunešė tėvui. Tėvas varną
suėdė ir klausia, kur kitas vaikas. Jam pasakė, kad kitas dar
nieko nepagavo.
— Tai nieko,—sako tėvas.—Aš dabar jau drūtesnis ir pats
eisiu, gal ką pagausiu.
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Pasikėlęs pats nuėjo. Eina, eina,—pievoj ganosi arkliai ir
mažas kumeliukas. Jis pradėjo prie to kumeliuko gretintis. Ark
liai kumeliuką gynė ir vilką labai spardė. Vienas arklys kaip
spyrė stačiai vilkui paausin,—tas nuvirto ir guli. Tada arkliai
pradėjo žvengt. Žmonės užgirdo, kad arkliai žvengia,—paėmė
kuolus, nuėjo prie arklių padabot: mano, kad vilkai apstojo.
Atėjo —dairosi, dairosi ir nieko nemato. Vilkas kiek atsi
kvošėjo ir nuėjo, po krūmu atsigulė. Žmonės, pamatę, kad
vilkas guli po krūmu, šoko ir užmušė jį.
18

VILKO KELIONĖ PAS MĖNULĮ
Vieną kartą vilkas labai norėjo ėsti. Tada jis pasigavo zuikį
ir norėjo suėsti. Bet įsižiūrėjo į mėnulį ir sako sau:
— Kaip man čia nueiti pas mėnulį?
Zuikis jam sako:
— Aš tave galiu nuvesti, tik tau reikės nueiti pas upę ir
ją perplaukti.
— O, man tas niekai,—sako vilkas.—Aš galiu perplaukti.
Vilkas nuėjo pas upę su zuikiu. Zuikis ir sako:
— Pulk tuoj, nelauk!
Vilkas įpuolė į upę ir nuskendo.
Zuikis juokėsi, juokėsi —ir jam lūpelės perplyšo.
19

UŽSPRINGĘS VILKAS IR VARNA
Kartą vilkas ėdė dvėselieną ir užspringo kaulu. Kankinas,
kankinas ir niekaip negali kaulo atryti. Skrenda pro šalį var
na, prašo ją vilkas meiliais žodžiais ir prižada atlyginti, kad
tik išimtų kaulą. Varna vilko pažadais patikėjo ir ištraukė. Kai
ištraukė kaulą, tai prašo vilką, kad jai užmokėtų. O vilkas
pasakė:
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— Ar tai dar mažas tau užmokestis, kad savo kvailą galvą
ištraukei iš mano gerklės, o tai būčiau žiaunas sumygęs, tau
galvą nukandąs —ir būtų po tavęs.
20
MEŠKA IR LAKŠTINGALA
Vieną kartą meška miegojo krūme, lakštingala —čia pat
krūme giedojo. Meškai apkyrėjo klausytis, ir ji sako:
— Ar tu šį vakarą nenutilsi! Neleidi nė užmigti!
Bet lakštingala gieda ir gieda. Meška suvisu nebeteko kant
rybės. „Palauk,—mano,—aš tau šonkaulius kad pačiupinėsiu,
tu daugiau čia gerklės nebelaidysi!"
Priėjo meška prie to krūmo, kur lakštingala giedojo, išplėtė
savo lepečkas ir čiupo su visu krūmu. Lakštingala —mažas
paukštelis —išspruko pro meškos pirštų tarpą, nulėkė sau.
Meška grįžta atgal, įlipa į karvės mėšlą ir paslydusi sako:
— A, a, a, aš tavęs nepačiupau, bet tu iš tos baimės bent
apsidirbai.
21
KIŠKIO LŪPOS
Vieną kartą kiškis ėjo girdytus ir sutiko genį. Genys jo
klausia:
— Kodėl tu, kūmai, toks nuliūdęs? Kur eini?
— Kur aš nebūsiu nuliūdęs,—sako kiškis: —manęs niekas
nesibijo, aš turiu visų bijotis! Einu ir prisigirdysiu...
— Nebūk kvailas,—sako genys.—Jei taip nori, kad tavęs
bijotųsi, nueik krūman ir, kai pamatysi atvarant pievon aveles,
šok iš krūmo —avelės ir išsigąs tavęs.
Kiškis paklausė genio. Nuėjo ir atsitūpė krūman. Pamatęs
aveles, kai šoko iš krūmo —išsigando avelės ir nubėgo tolyn.
Apsidžiaugė kiškis ir pradėjo juoktis. Juokės, juokės —net jam
lūpelės plyšo.
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Naminiai gyvuliai
ir žvėrys

M
VILKAS IR OZKYCIAI

Buvo diedas su boba, turėjo ožkelę. Diedas ir boba numirė,
liko tik ožkelė. Ožkelė apsiožkeliavo, paliko vaikelius na
mie ir nuėjo pati ganytis. Nueina, prisigano ir atėjus šau
kia pas duris:
Atidarai darai jūs, mani vaikeliai,
Aš jum nešu pilnus spenelius pienelio,
Už ragelių šekelio
Ir šaukštelį purvelio.
Pripeni juos šekeliu, prigirdo pieneliu ir prisako, kad anys
neleistų, kai kas storai šauks.
Atėjo kartą vilkas ir pradėjo šaukti:
Atidarai darai jūs, mani vaikeliai,
Aš jum nešu pilnas auseles pienelio,
Už ragelių šekelio,
Pilną šaukštą purvelio.
Ožkeliai atsakė tam vilkui:
— Tai ne mūs mamulė! Mūs mamulė plonai šaukia.
Tada vilkas nulėkė pas kalvį, liežuvį suplojo ant priekalo.
Atlėkė vilkas ir ėmė šaukti jau ploniau:
Atidarai darai jūs, mani vaikeliai,
Aš jum nešu pilnas auseles pienelio,
Už ragelių šekelio,
Pilną šaukštą purvelio.
Ėmė ir atsidarė ožkos vaikeliai duris. Kaip įlėkė vilkas —
ir suėdė visus ožiukus. Liko tik vienas Kreivelis —užlindo ant
lentynos, apsivertė puodu ir liko.
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Atėjo ožkelė ir ėmė šaukti. Saukė, šaukė —neatidaro niekas.
Atlupo duris, įėjo vidun, žiūri —nėra jos vaikelių. Nusiėmė
puodus nuo lentynos, žiūri —ten jos ožiukas Kreivelis.
— Tai, mamule, suėdė vilkas manus brolelius, tik aš vienas
Kreivelis likau —užlindau ant lentynos ir pasislėpiau po puo
du,—gyrės ožiukas.
Tada ožkelė užverkė užraudojo ir ėmė tame puode, po ku
riuo gulėjo ožiukas, ruošti blynus. Pas vieną nuėjo vandenio,
pas kitą —druskos, pas trečią —miltų, pas ketvirtą —patepkos,
pas penktą —mentelės, pas šeštą —samčio, pas septintą —puodakėlio, ir kolei verkdama viską susirinko, per ašarėles takelio
neregėjo. Dar nuėjo pas aštuntą degtukų, pas devintą —kep
tuvės,—vis ėjo pas kaimynus.
Nuėjo su ožiuku Kreiveliu, kur aukšta tvora, ir ėmė blynus
kepti. Pakūrė ugnelę —dūmai rūksta. Išėjo vilkas iš medžio
ir sako:
Kas ten rūkuliuoja,
Kas ten dūmuliuoja?
Ar ne mana kūmulė
*
Blynelius kepa,
Sviesteliu tepa?
Tada ožkelė jam atsakė:
Tava kūmulė
Blynelius kepa,
Sviesteliu tepa.
Eikše, kūmuli. Ir tau aš duosiu.
Atėjo vilkas. Tada sako ožkelė:
— Kišk pasturgalį tvoron, kūmuti, užsimerk ir išsižiok, at
nešiu aš tau blynelį!
Tada ožkelė šust jam gerklėn degančią keptuvę,—vilkas nu
sigando ir nuėjo. Eina paskumožkelė ir sako:
— Atiduok margąjį, atiduok juodąjį, atiduok žiląjį!
Iškratė vilkas ožiukus, susirinko juos ožkelė sterblėn ir nu
sinešė name.
Ir aš ten buvau, medų alų gėriau, burnoj neturėjau, per
smakrą varvėjo.
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23
ŠUO IR VILKAS VESTUVĖSE

Gaspadorius ir gaspadinė labai nebemylėjo seno šunio, tai
jis ir nuėjo pakrūmėn laiko lauktų. Atėjo vilkas ir klausia:
— Ko tu, šunel, taip nusiminęs?
— Kaipgi nebūsi,—sako,—nusiminęs, kad gaspadinė lakt
nebeduoda. Pasenėjau, nebegirdžiu, nebematau, nežinau ką lot.
— Nebijok,—sako vilkas,—aš tau vietą pataisysiu, bet ką
tu man už tat duosi?
Šuva pažadėjo:
— Bus pas mus vestuvės, tai aš tave pamylėsiu.
Tad vilkas ir klausia:
— Ar eina tavo gaspadinė laukan dirbtų?
— Eina,—sako šuva.
— Ar nešas vaiką su lopšiu?
— Nešas.
— Nu, tai labai gerai,—sako vilkas.—Kai ji eis, tai ir tu
ateik kartu. Aš vaiką pačiupsiu ir nešiu, o kai gaspadinė pra
dės šaukti, vykis tu mane. Aš tau vaiką atiduosiu, o tu parneši
gaspadinei.
Taip ir buvo. Kai tik gaspadinė nuėjo tolyn, tuoj vilkas capt
vaiką —ir neštis. Gaspadinė pradėjo šaukti:
— Ciuciuk, kusi, kusi vilką!
Šuva pasileido vytis ir lot. Atėmė vaiką ir atidavė gaspadi
nei. Nuo to laiko gaspadinė vėl pradėjo šunį mylėt.
Po kiek laiko tie gaspadoriai pradėjo taisyt vestuves. Ir
šuva nesnaudžia: kai tik gaspadinė nusisuka, jis capt mėsos
gabalą ir neša pečelin. O kai veselios prasidėjo, jis dar dau
giau prisivaginėjo ir vis pečelin suslėpė. Paskui pavakary nuėjo
pamiškėn ir, pasišaukęs vilką, parsivedė namo. Nemačiom su
lindo abu pečelin ir pradėjo mylėtis. Šuva dar pavogė arielkos
ir nunešė vilkui, o tas ir prisigėrė.
Gryčioj svečiai pradėjo dainuoti. Girtas vilkas ir sako:
— Dainuosiu ir aš, broliuk, neiškęsiu.
— Ar tau protas atstojo? —draudžia šuva.—Sudainuotum,
tai ir tau, ir man blogai būtų.
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Šuva vis draudžia, o vilkas nenustoja žadėjęs. Šuva, maty
damas, kad nieko gero nebebus, iškiūtino laukan ir atsigulė,
o vilkas kad uždainavo —net stiklai sudrebėjo. Persigando sve
čiai. Sučiupę kas lazdą, kas pagaikštį, supuolė prie pečelio ir už
badė girtą dainininką.
24
ŠUO BATSIUVYS

Pakrūmėj buvusi sena pirtis. Pas tą pirtį kratydavę visus at
likusius nuo stalo kaulus, o gaspadoriaus šuo liuobąs bėgt tų
kaulų pagraužt. Je, vieną kartą begraužiant, ir užlenkęs vil
kas tą šunį.
— Dabar aš tave piausiu,—sakąs vilkas.
— Ne, geriau eikim pasivaikščioti pirma,—prašo šuo.
Bevaikščiojant šuo pradėjo vadinti eiti prie gaspadoriaus:
— Ten,—sako,—būsi ir gerai pašertas, ir nieko nereiks
dirbti.
Iš pirmo vilkas nenorėjęs eiti, bet paskiau sutikęs. Beeinant
vilkas įsiveizdėjęs, kad šuns kaklas nusitrynęs. Ir pradėjęs
klausti:
— Kas čia yra? Dėl ko nusitrynęs kaklą?
Šuo sakosi, kad naktimis aną pririša ant grandinės, kad na
mus sergėtų.
— Tad aš toliau nebeinu,—sakąs vilkas,—o tave dabar jau
piausiu.
— Ne, tu manęs nepiauk. Aš esu geras amatininkas —mo
ku gerai batus siūti. Galėčiau ir tau pasiūti. Kaip ponas vaikš
čiotum!
Patiko vilkui batai.
— Gerai,—sako vilkas,—eikim atgal į pirtį, ir siūk man
batus.
Ir atsisukusiu abudu nuėję.
— Bet iš ko aš siūsiu? —sako šuo.—Reikia medžiagos. At
nešk man dailų veršį, kad išeitų batai.
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— Gerai,—sako vilkas,—aš tau pristatysiu visko, ko tiktai
tau reikės.
Ir partempė vilkas dailų veršį. Šuo tuojau pamatavo vilkui
batus ir sakė po dviejų savaičių ateiti pasimatuoti.
Per tas dvi savaites šuo veršio mėsą ėdė ir gulėjo toje pir
tyje. Po sutarto laiko atėjo vilkas.
— Nu, gatavi batai? —klausia vilkas.
— Dar negatavi. Kur tau bus —juk dar padų neatnešei.
Veršio oda plona. Ar negauni kame kumelį kokį? Atnešk!
Vilkas tuojau išbėgo kumelio ieškoti ir nė kiek netrukus
parvilko. Šuo pasakė vėl po dviejų savaičių ateiti batų pasi
matuoti. Per tą laiką šuo vėl sau tą kumelio mėsą ėdė ir pirtyje
gulėjo. Po dviejų savaičių vilkas vėl atėjo paveizėti, ar pasiūti
batai. Bet šuo vėl prašo, kad atneštų aviną. Sako, reikia apvadus
uždėti. Nu, vilkas, žinoma, atnešė ir aviną.
— Dabar,—sako šuo,—ateik po dviejų savaičių, tada tik
rai bus gatavi tavo batai.
Vilkas sutiko. Ir per tas dvi savaiti šuo sau aviną ėdė ir
pirtyje gulėjo, o apie batus nė rūpintis nesirūpino. Po dviejų
savaičių vilkas vėl atėjo paveizėti savo batų:
— Dabar jau tikrai tur būt batai gatavi?
— Gatavi tai gatavi,—sako šuo,—bet juk žinai, reikia nau
jus batus truputį apdžiovinti, nutepti, kad būtų puikūs. Dėl to,
jei nori puikius batus turėti, palūkėk dar savaitę —nu, tuokart
tad tikrai apausiu naujais batais.
Vilkas sutiko palūkėti dar savaitę.
— Bet,—sako,—jei tu dabar nepabaigsi siūti, tad aš tave
patį gyvą suėsiu.
— Tik jau nesirūpink. Kad aš sakau, tad ir bus batai, kad
spindės vien. Juk aš tau steigiu, kiek begalėdamas, bet juk tu
žinai, kad aš padirbsiu, tad bus!
Per tą savaitę šuo nebeturėjo šviežios mėsos —graužė kau
lus. Be to, jam rūpėjo ir tas, kaip reiks vilkui batus kokius ap
auti. Gulėti nebebuvo ko. Pradėjo anas rinkti virvagalius, kame
tik kokį rado. Susirinkęs susimazgiojo ir pasidarė sau geroką
virvę. Po savaitės atėjo ir vilkas batų.
— Jau batai gatavi,—sako šuo,—tik sėskis, aš tave
apausiu.
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Bet kai vilkas atsisėdo, šuo sako:
— Ne, geriau gulkis. Sėdint negali apauti!
Vilkas ir atsigulė. Šuo tuojau pradėjo su ta virve vilkui ko
jas raišioti.
— Kad taip veržia,—sako vilkas.
— Nu, nieko. Nauji batai —prasitampys!
Kai jau šuo suraišiojo vilką:
— Nu,—sako,—dabar gali eiti!
Vilkas surištas ritinėjas, nebegali beatsikelti, o šuo tuojau
parbėgo namo, pasakė savo namiškiams, kad pirtyje yra vilkas.
Tuojau moteriškos išbėgo su naščiais, su pečšluostėmis, su kriu
kiais vilko mušti. Bet vilkas besispardydamas šiaip taip išsispurdeliavo ir pabėgo.
Po to atsitikimo šuo liuobąs vėl nubėgti į tą pirtį kaulų
graužti, kurių ten buvo daug. Vieną kartą anam begraužiant
tuos kaulus, pirtyje brakšt ir atsistojo vilkas ant slenksčio.
— Nu, dabar,—sako,—aš tavęs gyvo nepaliksiu, tu šioks
toks!
— O ką tu man padarysi? —sako šuo.—Šitai kiaurynėlė —
aš išlįsiu!
Vilkas bėga tos kiaurynėlės užkimšti —šuo tuo tarpu pa
taukš pro duris ir išbėgo.
23
BARONĖLIS IR VILKAS
Aš turėjau baronėlį —antrą žiemą mito. Aš jį išleidau pa
vasarį pagal balą pasiėdrinėti.
Ateina vilkelis:
— Sveikas gyvas, baronėli,—sako,—aš tave piausiu!
O baronėlis gudrus buvo —ėmė jis vilko prašytis:
— Kam dar tau mane piauti? Nueik ant kalno, išsižiok —
aš tau pats į gerklę įlėksiu.
Vilkas atsisėdo pakalnėje, išsižiojo, užsimerkė ir laukia, kad
įlėktų^ Baronas pasišokėjo nuo kalno, kad lėks, kad duos
su ragais per dantis —visi vilko dantys išbyrėjo ir pats ap
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virto aukštielninkas. Baronas parbėgo namo. Vilkas atsikėlęs
spiaudo:
— Ar kiaurai perlindo, ar pilve atliko: nei smoko, nei znoko nepažinau!
26
MAŽAS DIDELĮ PAPIOVĖ
Buvo kartą katinas, ir labai smagurus. Ką bobos padėdavo,
tą prarydavo. Važiavo kartą vyrai į mišką ir išvežė katiną.
Vaikštinėja katinas po mišką, ėsti labai nori; užėjo negyvą šer
ną ir pradėjo ėsti. Ėjo pro šalį vilkas, pamatė, kad toks mažas
didelį ėda, ir sako katinui:
— Padėk dieve, ponas Katinauskai!
O katinas atsakė:
— Kai šitą suėsiu, kitą paplausiu!
Išsigando vilkas ir nubėgo. Bebėgdamas susitiko mešką
ir sako:
— Kūmute kūmute, ką aš tau pasakysiu —mažas didelį pa
plovė. Gal tu drąsi žmona, gal tu nubaidysi?
— Einam, aš nubaidysiu,—sako meška.
Ir nuėjo. Priėjo prie katino ir sako:
— Padėk dieve, ponas Katinauskai!
Katinas sako:
— Kai šitą suėsiu, tai kitą piausiu!
Nusigando meška ir pradėjo bėgti. Bėga, bėga ir susitin
ka lapę:
— Kūmute kūmute, ką aš tau pasakysiu —mažas dide!į
papiovė. Gal tu drąsi žmona, gal tu nubaidysi?
— Einam, aš nubaidysiu,—atsakė lapė.
Ir nuėjo visi prie katino, o lapė sako:
— Padėk dieve, ponas Katinauskai!
O katinas kad suriks:
— Kai šitą suėsiu, tai kitą paplausiu!
Nusigando žvėrys ir vėl bėga. Susitinka kiškį:
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— Kūmuti kūmuti, ką mes tau pasakysim —mažas didelį
papiovė. Gal tu drąsus žmogus, gal tu nubaidysi?
— Einam, aš nubaidysiu,—sako kiškis. Ir visi nuėjo, o kiš
kis ir sako:
— Padėk dieve, ponas Katinauskai!
O katinas kad suriks iš visų jėgų:
— Kai šitą suėsiu, tai kitą paplausiu!
Dar labiau visi išsigando ir nubėgo. Pradėjo bijoti, kad ir
jų nepapiautų. Lapė ir sako:
— Padarykim mes jam didelį bankietą, tai gal jis mūs
nekliudys.
Meškai reikėjo pastatyti namelis, vilkui papiauti kiaulė, la
pei žąsų atnešti, o kiškiui —kopūstų. Kai viskas jau buvo su
ruošta, nuėjo vilkas šaukti katino į bankietą ir sako:
— Ponas Katinauskai, prašom į bankietą!
: — Nueisiu, nueisiu,—atšovė katinas.
Laukė, laukė ir vėl nesulaukia. Nuėjo šaukti lapė:
— Ponas Katinauskai, prašom į bankietą!
— Nueisiu, nueisiu,—vėl atsakė katinas.
Laukė, laukė ir vėl nesulaukė. Išėjo šaukti kiškis:
— Ponas Katinauskai, prašom į bankietą!
— Einu, einu, einu,—suniurnėjo katinas.
Ant stalo pridėjo ir keptos, ir virtos mėsos, ir kopūstų. Ovil
kas, bijodamas katino, pasislėpė po šakų krūva, meška užlipo
ant namelio, lapė įlindo į olą, o kiškelis liko gaspadine.
Atėjo katinas, kiškis atidarė duris ir įleido svečią. Šis tuoj
užšoko ant stalo ir pradėjo purpti mėsą. O vilkui nabagui irgi
labai rūpėjo mėsa, net jo seilės varvėjo ir uodega krutėjo. Pa
matęs judančią uodegą, katinas manė, kad pelė, ir šoko gaudyti.
Vilkas labai išsigando, pradėjo bėgti, akis išsibadė, šonkau
lius išsilaužė ir pastipo. O meška bumbt nugriuvo nuo namelio
irgi užsimušė, o lapė bebėgdama pakliuvo šuniui, kuris ją ir
sudraskė. Liko kiškelis su katinėliu, ir abu laimingai ir ilgai
gyveno,^-daug mėsos valgyti turėjo.
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27

KAT!NĖUS !R GAIDELIS
Buvo katinas ir gaidelis. Katinas patupdė gaidelį ant pe
čiaus, padavė grūdų, kubkelį vandenio. Sako:
— Nieko neleisk pirkion, nes aš eisiu karnauti!
Pasiėmė kirvuką ir nuėjo karnauti. Paskui, gaidukas kai
liko vienas, atėjo laputė ir sako:
Gaideli gaideli,
Atdaryk dureles;
Atšalau kojeles,
Ant to ledo stovėdama,
Baltai skaras velėdama!
Gaidukas sako:
— Aukštai tupiu.
Sako:
Nuo pečkelės ant lentelės,
Nuo lentelės ant kulbelės,
Nuo kulbelės ant slenkstelio,—
Ir atidarysi.
Gaidukas taip ir padarė. Pradarė dureles —laputė kapt gai
duką, įsidėjo terbukėn ir nešas. O gaidelis šaukia:
Katinėl nabagei,
Mane lapukė neša
Per žalią girelę,
Per stravų upelį,
Katinėl, ū-ū-ū!
Užgirdo katinėlis, lapukę pasivijo, apdraskė, gaiduką atsi
ėmė. Patupdė vėl ant pečiaus ir liepė nieko neleist pirkion. Sako:
— Einu toli karnaut.
Bet kai tik katinėlis išėjo, ir vėl lapukė atėjo. Ir vėl prašo:
Gaideli gaideli,
Atdaryk dureles;
Atšalau kojeles,
Ant to ledo stovėdama,
Baltai skaras velėdama!
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O gaidukas vėl sako:
— Aukštai tupiu.
Sako:
Nuo pečkelės ant lentelės,
Nuo lentelės ant kulbelės,
Nuo kulbelės ant slenkstelio,—
Ir atidarysi.
Lapukė taip gražiai prašė, kad gaidelis ir vėl dureles atidarė.
Kai atidarė, lapukė vėl kapt gaiduką, įsidėjo terbelėn ir nešasi.
O gaidukas šaukia:
Katinėl nabagei,
Mane lapukė neša
Per žalią girelę,
Per stravų upelį,
Katinėl, ū-ū-ū!
Katinukas neužgirdo, neprisivijo, neatsiėmė. Lapukė parsi
nešė namo gaiduką, prikalė į girnas ir liepė malt rugius.
Katinukas parėjo iš miško kamavęs, nerado gaiduko —ver
kė, verkė. Paėmė kirvuką ir nuėjo pas lapukę. Užkopė ant la
pukės pirkios ir groja:
Tai lapukė mandra,
Tai lapukė graži,
Pati penkta su vaikeliais,
O gaidelis šeštas,
Į girnas prikaltas,
Kojelėm mina,
Saujele pila!
Lapukė dukteriai sako:
— Bėk, duktė, pasižiūrėk, kas ten taip gražiai groja.
, Kai tiktai lapukės duktė užėjo ant pirkios, tai katinukas
buože galvon, kriuku terbon —ir užmušė lapukės dukterį. Ir
vėl groja sau:
Tai lapukė mandra,
Tai lapukė graži,
Pati penkta su vaikeliais,
O gaidelis šeštas,
Į girnas prikaltas,
Kojelėm mina,
Saujele pila!
95

Paskui vėl lapukė sako kitai dukteriai:
— Bėk pažiūrėk, gal jau ji šoka, kad taip gražiai groja.
Katinukas ir vėl buože galvon, kriuku terbon —užmušė kitą.
Lapukė trečiai dukteriai sako:
— Bėk pažiūrėk, kas ten groja. Gal jos jau ten šoka.
Katinukas vėl buože galvon, kriuku terbon —užmušė ir ket
virtą. Tai pati lapukė sako:
— Eisiu pažiūrėti, kas ten taip gražiai groja. Gal jos ten
šoka, dukterys.
Kai tik laputė ant pirkios —katinukas nuo pirkios, kapt
už gaiduko ir parsinešė namo. Dureles užsidarė ir lapukės ne
įsileido.
O lapukė ir dar dukterų verkia, kur katinukas užmušė. O ka
tinukas daugiau karnauti neina, už tai be vyžų vaikščioja.
28
KATINĖLIS, GAIDELIS IR LAPĖ

Buvo diedas ir boba. Turėjo gaidį ir katiną. Nuvažiavo kermošiun diedas su boba, o namie paliko lašinių ir kruopų. Gai
dys paėmė kruopas, katinas —lašinius. Parvažiavo diedas su
boba ir išvarė juos iš namų. Anys nuėjo į medžią, pasistatė
pirkelę. Gaidys namus saugojo, o katinas valgyt nešė. Pareina:
— Gaiduliau gaiduliau, atidaryk dureles, nešu paukštelį.
Anas atidaro, jiedu pavalgo, ir vėl katinas išeina.
Prisiklausė lapė ir atėjo:
— Gaiduliau gaiduliau, atidaryk dureles, einu ugnies.
Anas atidarė, davė ugnies. O ana ne užu ugnies ėmė, bet
užu jo, ir nešasi. Gaidelis gieda:
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Katinuie broliukas,
O tai mane nunešė
Tai aukštuosna kalnuosna,
Tai žemuosna lobuosna.
Katinėlis bėga, trapu trapu, užu lapės ir —prie žemės. At
ėmė, parnešė namo. Sako:
— Tu neatidarinėk jai.
Ana ir vėl atėjo:
— Caiduliau gaiduliau, atidaryk, einu ugnies.
Tas sako:
— Imk pati.
— Duok nors vieną žarijėlę.
Kai tik gaidelis pravėrė duris, ana paėmė jį ir vėl nešasi.
Gaidelis ir vėl gieda:
Katinule broliukas,
O tai mane nunešė
Tai aukštuosna kalnuosna,
Tai žemuosna lobuosna.
Katinėlis buvo toli nuėjęs —neišgirdo. Gaidelį lapė nusine
šė, išvirė.
Katinėlis parėjęs nerado gaidžio. Pasidarė didelę skripkelę,
būgnelį ir buoželę, nuėjo užu kalno, netoli lapių, ir groja:

Dū dū dū dū dūdelėm,
Tir lir lir Ii skripkelėm,
Bum bum bum būgneliais,
Bum bum bum bum bum būgneliais!
Lapės išgirdo. Sako:
— Užu kelmo vakarynos. Ak mamule, tai ten šoka, tai ten
groja! Eisiu ir aš pasidairyti.
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Lapė sako:
— Pasirėdyk, nusiprausk ir eik.
Kai laputė užėjo užu kalno, tai katinėlis jai buožele kak
ton—ir užmušė.
Ir vėl anas groja:
Dū dū dū dū dūdelėm',
Tir lir lir Ii skripkelėm,
Bum bum bum būgneliais,
Bum bum bum bum bum būgneliais!
Dabar sako kita lapukė:
— Užu kalno vakarynos. Ak mamule, tai ten šoka, tai ten
groja! Eisiu ir aš pasidairyti.
Lapė sako:
— Pasirėdyk, nusiprausk ir eik.
Kai užėjo užu kalno —ir tai katinėlis kakton davė buožele
ir užmušė. Ir vėl groja. Grojo, kol visas išmušė.
Lapė, nesulaukusi dukterų, pati išėjo pažiūrėti, kur jos
mergos šoka. Katinas ir ją užudaužė. Nuėjo katinas pirkelėn,
rado išvirtą gaidį —permetė per galvą, per petį, ir vėl gaidelis
stojos ir užgiedojo:
— Kakariekū!
M
KATINAS, ŠUO IR GAIDYS

Buvo diedas ir boba, ir anys buvo visiškai nusigyvenę: tu
rėjo viso stotko tik šunėką išgaišėlį, kačiutę nusilupėlę ir gaidžėką plunksninį. Žinia, žmonės seni,—negalėjo jų gerai pa
šert, pridabot. Ne dyvai, kad anys buvo taip sukritę. Taip kartą
anys tarpu savęs šnabždas:
— Ar žinot ką? —klausia gaidys, ant tvoros pasistojęs.—
Ką čia mes geresnio išbūsim pas tuos diedus surūkėlius! Ką čia
mes badu marinsimės! Negerai peni —rasim geresnę duoną!
Einamnuo jų, akis užsirišę!
Dainuojama pagal antrąją melodiją.
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Ir visi vienan balsan:
— Taip, taip, tiesą gaidys porija!
Ir, neilgai trukę, išėjo visi, niekam nieko nesakę.
Ėjo jie, ėjo per vičvisą dienelę, nei valgę, nei gėrę. Ir tems
ta, ir jau gerokai pritemo. Įeina medžian —nei galo, nei krašto.
Nakvos! Kiekvienas sau ir gultas apsirinko: gaidys suplasnojo
ir įšoko medžiagon, pačion viršūnėlėn, ir katinas ten įsikorė
nedaugutį žemiau, o šuva įlindo drevėn, susisuko grįžtelėn,—
ir snauduliuoja visi.
Kai tik pusiaunaktis, tai gaidys kaip kankalas:
— Kakarikū-ū-ū!
Tik medžias nuūžė, nuūžė.
Išgirdo lapė. Ek, kur buvus, kur nebuvus —jau prie tai me
džiagai, kur gaidys tupėjo! ,,Nu,—dūmoja lapė sau,—kada ka
da, bet nū tai pasiseks!"
— Nu, gaidys tai gaidys! Ir gražumeinia tavo! Ir balsas ta
vo—tai lysnia svieto! Ir balsingas! Ogi pragyrė tave ir tavo
balsą mano veseilininkai! Visi kaip būbnan muša: nu, per gai
džio balsą —nėr sviete gražesnio! Kad tu, balsingasai, nusi
leistai pas mane, tai mes nueitum abu į veseilią, nes ten tavęs
jau užsilaukė. Aš atėjau tavęs vadint!
— Ne ką,—sako gaidys.—Aš eitau, bet aš čia ne vienas:
draugų turiu.
/
Kai išgirdo lapė —net nusidžiaugė. Kur ne! —daikte vieno ir
du bus —ir du grybai lapuose: dūmojo, kad prie gaidžio ir
višta bus.
Lapė, kaip niekur nieko pikto nesitikėjo, prisišlitino tilkučiu
piie drevės —ogi kad šoks iš jos šuva, cabakst lapę už šluotinės. Kur buvęs, kur nebuvęs katinas poc nuo medžio —lapę
nagais. O gaidys, išsimalęs ant viršaus,—džiub tik džiub lapei
kukurin, džiub tik džiub! Lapykštei nabagykštei nei bėgt, nei
rėkt!
Ir apguldė lapę.

99

30
ARKLYS, VILKAS IR MEŠKA

Sykį buvo vienas žmogus. Tas turėjo arklį O kai tas arklys
pasenęs buvo,* tai žmogus daugiau negalėjo dirbti. Jis davė
plieno pasagas padaryti, pakaustė arklį, nuvedė į girią ir pa
leido:
— Dabar tu sau pats ieškokis maistą.
Tas šimelis eina, o girioj sutinka mešką. Ta meška sako:
— Na kaip, kūme, dar drūtas esi?
Sis sako:
— O taip!
Meška po tam sako:
— Kad aš imu akmenį ir spaudžiu, tai vis syvai eina.
O šis sako:
— Kad aš su pirštais per akmenį braukiu, tai vis ugnis eina.
Dabar ta meška pabūgo, manydama, kad jis vis tiek drū
tesnis už ją. Tai ji bėga nuo jo šalin ir sutinka vilką. Ir sa
ko meška:
— Kaip, kūme, dar drūtas esi?
Vilkas atsakė:
— O taip!
Meška sakė:
— Aš drūta, ir tu drūtas, bet ten vienas pievoj tai drūtas:
kad, tas su savo pirštais per akmenį braukia, tai vis ugnis eina.
Dabar vilkas jį nori matyt, tai meška ir vedasi. O tas šimelis
po kalnu ėdė pievoj. Meška per kalną galėjo jį matyt, bet
vilkas —ne. Tai meška ėmė vilką aukštyn kelt, kad ir jis tą
drūtąjį pamatytų. O kai ji jį kėlė, tai jau vilkas šiepės, nes
meška jį per daug spaudė. Bet meška, pamačiusi vilką išsišie
pusį, sakė:
— O tu, rupūže, dar nematęs šiepies! —ir metė vilką į že
mę, kad jis perplyšo.
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VILKO DOKUMENTAI
Seniau vilkas tąsės po medžią ir susitiko vyresnį —žvėrių
karalių ar kokį ten. Ir vilkas sako:
— Išdaryk tu man dokumentus, kad aš galėčiau vienam
daikte gyvent!
Tas vyresnis sako:
— Gerai! Mes tau padarysim tokius dokumentus.
Nu, išrašė**dokumentus ir davė į rankas. Vilkas neturėjo kur
padėt —žinai, medžiuose,—tai prašė šunį. Užvadino jis jau,
skaitos, gražiau:
— Šuniukas broliukas, kaip tu prieg namais, tai padėk tu
ten mano dokumentus!
Šuva ir priėmė. Palandžiojo, palandžiojo —nėr kur padėt.
,,Kur nepadėsiu,—sako jis,—gali kiaulės sudarbuit". Šuva pra
šęs katę:
— Katute sesute, gal tu kur padėtai? Tu moki, katute, užlipt, tai aukščiau padėtai.
O katė:
— Gerai,—sako,—padėsiu!
Priėmė ji dokumentus, užsigrebeždino ant pirkios sąsparų,
prakasė samanas inpakišo po palėpe.
Vilkas, nuėjęs medžian, susitiko kitą didelį žvėrį. Tas ir
klausia:
— Ar tu turi valią čia vaikščiot?
— Kaipgi,—sako,—turiu popierius nuog vyresnio.
— Tai parodyk,—sako,—tai parodyk!
— Nors ir ryt atnešiu.
— Gerai,—sutiko žvėris.
Vilkas gi tikėjos, kad popierius turi. Atbėgęs pas šunį,
klausia:
— Kur mano dokumentai?
Šuva —į katę:
— Vilkas reikalauja dokumentų! Atnešk vilko dokumentus!
O katė:
— Gerai!
101

Ir grebezdi grebezdi sąspara viršun. Kad padaboja pasižėrus —tik trupinėliai tų dokumentų! Sudarbuita pelių. Pasipurtino:
— Ojajai! Kas bus? Nėra vilko dokumentų!
Tai jau ji ir —į šunį:
— Suėsta pelių!
O šuva į vilką:
— Suėsta pelių —nėr!
Tai vilkas apsiverkė:
— Jau man daikto nebus. Be dokumentų likau!
Atsitokėjęs šunį už sprando ir rėkt:
— Kur tu mano dokumentus nudėjai?
Tai šuva —ant katės:
— Kur tu vilko dokumentus dėjai? —ir stvėrė katę už kup
ros.—Kur dėjai dokumentus?
Tai katė paskui —į peles:
— Suėdėt vilko dokumentus! Aš jus išnaikinsiu visas!
Taip nuo to laiko vilkas, šunį susigavęs, nedovanoja, šunes —katėm, o katės peles naikina. O vilkas be dokumentų taip
ir blaudžioja —daikto niekur neturi. Jis už tai nuo vyresnio
gavo vilko bilietą, kad niekur daikto nėr.

32
KATINĖLIS, ŠUO IR ARKLYS

Pas vieną ūkininką buvo katinėlis rainas. Katinas greitai pa
seno. Kai tik paseno, ūkininkas ir išvarė. Tas katinėlis eina verk
damas per mišką, sako:
— Kur aš dabar pasidėsiu? Kol jaunas buvau, visi malonėjo,
kiekvienas sakė, kad katinėlis geras; kai pasenau, ir ūkininkas
nebekenčia—išvarė. Kad būčiau žinojęs —truputį būčiau ge
riau padaręs. Būčiau ūkininko pinigus išvogęs, dabar būtų ge
rai prie senatvės.
Šit ir atlėkė šuo. Tas šuo sako:
— Ko tu dejuoji?
102

— Ko gi aš nedejuosiu —pas vieną ūkininką buvau, buvau
visą amžių, nei algos nesumokėjo.
Ir persiskyrę nulėkė sau. Lekia šuo —pasitinka vilką. Vil
kas klausia:
— Kur tu leki?
Šuo sako:
— Tarnavau pas poną, pasenau —ir išvarė. Nežinau dabar
kur dėtis.
Vilkas sako:
— Šunie, eik, aš išmokysiu taye arklius piauti.
Nuėjo pas arklį. Vilkas apėjo aplink arklį, pasipūtė ir klau
sia šunies:
— Ar pasipūtus uodega?
— Pasipūtus.
— Ar pasišiaušęs?
— Pasišiaušęs.
— Ar akys perverstos?
— Perverstos.
Vilkas kad griebė arklį už gerklės ir papiovė. Vilkas ir šuo
suėdė tą arklį ir persiskyrė. Vilkas nulėkė sau, o šuo lekia
per krūmus. Pasitinka tą patį katiną ir sako:
— Katinėli, eik, aš tave išmokysiu arklius piauti.
Šuo nusivedė katiną pas arklį. Apėjo tris kartus apie arklį
ir klausia:
— Ar pasišiaušęs?
Katinas sako:
— Anei pasišiaušęs, anei ką.
Šuo pasipūtė ir klausia:
— Ar uodega išpūsta?
— Anei išpūsta, anei ką.
Šuo vėl pasipūtė ir klausia:
— Ar akys perverstos?
— Anei perverstos, anei ką.
Šuo kad griebė arklį už kulnų, arklys kad spyrė šuniui į dan
tis ir užmušė. Katinas, vaikščiodamas aplink šunį, sako:
— Dabar būtų ir pasišiaušęs, ir uodega papūsta, ir akys per
verstos, tik nebegyvas.
Ir nulėkė katinas sau.
103

33

OŽYS, BARONAS IR KATINAS
Senais laikais, kaip žinom, visi gyvuliai šnekėjo. Taigi vie
nas gaspadorius turėjo tris gyvulius: ožį, baroną ir katiną, ku
rie taip pat šnekėjo. Jie labai gražiai gyveno: vienas kitą, bėdai
atsitikus, laikė kaip broliai.
Bet tas gaspadorius turėjo dukterį, ir pas ją atvažiavo svotai.
Nu, ir sudarė vestuves. Žinoma, kai vestuvės esti, tai prieš jas
visko priperka, meitėlį papiauna, pyrago prikepa,—nu, sa
kant, visokių skanumynų esti. Ir viską sudėjo didelėn spinton,
ir pamiršo ją uždaryt. O tuo laiku parėjo katinas su savo drau
gais ir paregėjo, kad spintoj stovi visoki skanumynai. Kati
nas sako:
— Broliai, eisiu spinton ragaut skanumynų.
Bet baronas ir ožys jį bara, kad neitų:
— Jei tu eisi,—sako,—tai mus piaus.
Bet jokiu būdu katinas nesutinka, ir gana. Sako:
— Nesibijokit, jau nepiaus. Jei norės piaut, tai aš išgelbėsiu.
Paklausė baronas ir ožys. Tarė:
— Eik, kad taip tu neišlaikai.
Ir katinas įsirioglino spinton. Kad ėmė ėst —visą puodą
sviesto išėdė. Ir kai jau norėjo iššokt iš spintos,—kad užkabins
uodega tą puodą, kur buvo skąnumynai, kad vers visus į šoną!
O tie puodai puldami baisų bildesį padarė. Katinas tik rik
telėjo:
— Bėkim!
Ir visi išdūmė ant kiemo. O gaspadorius išėjo iš trobos ir
žiūro, kad priemenėj—tik puodų šukės. Tarė:
— Kad juos velnias, tuos mano gyvulius! Reiks dabar
piaut —ožys, baronas!
Tą keikimą girdėjo katinas su savo draugais. Ožys su ba
ronu užširdę sako:
— Per tave ir mus piaus!
Bet katinas tarė:
— Nesibijokit, broliai, aš jus išgelbėsiu, tik manęs klau
sykit.
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O kur ožys su baronu neklausys, kad bėdon papuolė. Ir
sako katinas:
— Einam, broliai, į mišką, o po vestuvių galėsim vėl su
grįžt namo.
Sutiko ir išėjo. Ėjo, ėjo, kad šalta, kad sniegti, o nustojus
snigt, kad pradėjo spigint, tai tik ausys braška! Susėdo visi už
ėglio. Katinas tarė:
— Ar jums šalta?
— Oi šalta.
— Jeigu šalta, tai duosiu jums rodą, kad būtų šilta. Stokit
vienas prieš kitą ir duokit kaktomis vienas kitam.
Sustojo baronas su ožiu ir kaip davė ragais —įskėlė ugnį,
o katinas pridėjo ėglį ir užkūrė. Pasikūrė ugnį ir kūrina. O kad
užsimanys miego: ožys su baronu tik snaudžia. Ir sako baronas:
— Pasaugok mus, kad kas neužpultų ir nesuėstų.
Katinas sutiko, saugo. Tuo laiku ateina vilkas ir sako:
— Dar aš jus visus piausiu.
— Nu, nedrįsk, pažiūrėk į mano brolį ožį, kokia jo barzda.
Jo barzdoj jėga, jis tave tik suniužgys.
Vilką paėmė baimė, ir jis nuėjo nuo jų. Bet katinas pamanė,
kad bus bėda. Jis ožį su baronu ėmė kelt:
— Kelkitės, vyrai, nes gali ateit vilkų ir suėst mus.
Užsikėlė visi ir eina žiovaudami. O šalta, o medžiai statūs —
negalima niekur įlipti Beeinant pamatė prie balos pušį palin
kusią, ir tarė katinas:
— Einam anon pušin!
Sutiko ir nuėjo. Sulipo vargais negalais į tą pušį ir sėdi.
O tuo laiku paskui atbėga vilkų pulkas. Kai paregėjo tuos vil
kus ožys —kad nusigąs! Tik bukt iš pušies! Žiūro katinas, kad
ožiui bėda, tai ėmė rėkt:
— Ir aš, ir aš, ir aš!
O kad paims vilkus baimė, kad šoks jie bėgt! Išsimušė daug
vilkų į pušis, o kiti kad dūmė, tai dūmė. O gyvuliai visi iškopo
iš pušies ir grįžo namo. Laimingai ir gerai vėl gyveno. Ir gaspadorius kuo geriausiai jų žiūrėjo ir ilgai laikė.
Aš mačiau, kaip katinas tuos puodus sudaužė, jų visą kelio
nę, ir kaip vilkai užpuolė juos visus, ir kaip ožys įpuolė vilkuosna.
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34
DANGUS GRIŪVA

Gyveno bobutė ir turėjo katiniuką. Išėjo anys abudu vie
nąkart vantų piautų. Pasilenkė bobutė berželį —tada tik šlept
ir nukrito lapelis katiniukui ant uodegytės. Katiniukas pra
dėjo rėkt:
— Bobučiut bobučiut! Dangus griūva —bėgsiu!
— Nebėk, katiniuk, negriūva.
Tiktai vėl kitas lapelis šlept katiniukui ant uodegytės. Kati
niukas vėl šaukia:
— Bobučiut! Dangus griūva —bėgsiu!
Nu bėgt, nu bėgt! Susitiko kiškį:
— Kiški biški, bėkim—dangus griūva!
— Kas gi tau sakė?
— Aš pats mačiau: ant mano uodegytės buvo užgriuvęs!
Nu bėgt, nu bėgt! Susitiko lapę:
— Lape zape, bėkim bėkim—dangus griūva!
— E kas tau, katiniuk, sakė?
— Aš pats mačiau: ant uodegytės buvo užgriuvęs!
Nu bėgt, nu bėgt! Susitinka vilką.
— Vilke pilke, bėkim—dangus griūva!
— E kas gi sakė?
— Aš pats mačiau: ant mano uodegytės buvo užgriuvęs!
Nu bėgt, nu bėgt! Susitiko mešką:
— Meška peška, bėkim bėkim—dangus griūva!
— Ekas gi tau sakė?
— Aš pats mačiau: ant mano uodegytės buvo užgriuvęs!
Nu bėgt visi, nu bėgt! Subėgo miškan, rado tokią trobelę ir
suėjo visi jon. Visi labai norėjo ėst, e čia nieko nebuvo. Tarės,
tarės ir susitarė pasivadint sau briedį. Sako:
— Dabar visi pasislėpkim, o kaip tik briedis ateis, tuoj
visi pulsime ant jo ir sudraskysime.
Tuoj lapė užlipo ant pečiaus, katiniukas užšoko ant kartelės,
kiškelis palindo po šluota, vilkas įlindo papečkin, e meška —
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pečiun. Kai visi išsislapstė, nebebuvo kam eit ir briedžio kvies
tų. Ėmė lapė, nušoko nuo pečiaus ir, nuėjus pas briedį, sako:
— Briedel briedel, ateik pietelių: visokios mėselės prisikepėm prisitaisėm.
Atbėgus lapė vėl užlipo ant pečiaus. Atėjo ir briedis. Kai
tik duris pravėrė —puolė ant jo visi, kaip buvo susitarę, bet
lapė, iš greitosios šokdama nuo pečiaus, nusisuko sprandą, katiniukas, nuo kartelės šokdamas, kojeles išsilaužė, kiškelis, iš
po šluotos lįsdamas, akeles išsibadė, vilkas, lįsdamas iš papečkio, šonkaulius sulaužė, meška, lįsdama iš pečiaus, nugarkaulį
perlaužė. Briedis priėdę visokios mėsos ir parėjo sau sotus
namo.
3$
KATINO ATGAILA

Buvo kitą kartą katinas, senas, labai senas. Jis vieną kartą
daug puodynių išvartė, pieną išlakė, gaspadinei daug eibių pri
dirbo. Nebežino, ką daryt,—išbėgo atgailoti. Bėga bėga —susi
tiko zuikį.
— Katin patin, kur bėgi?
— Atgailos.
— Tai ir aš bėgsiu.
Bėga bėga —susitiko lapę.
— Zuiki ruiki, kur bėgi?
— Atgailos.
— Tai ir aš bėgsiu.
Vėl bėga —susitinka stirną.
— Lape kape, kur bėgi?
— Atgailos.
— Tai ir aš bėgsiu.
Bėga bėga —susitinka vilką.
— Stirna kirna, kur bėgi?
— Atgailos.
— Tai ir aš bėgsiu.
Bėga bėga —susitinka briedį.
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— Vilke pilke, kur bėgi?
— Atgailos.
— Tai ir aš bėgsiu.
Bėga bėga —susitinka mešką.
— Briedi griedi, kur bėgi?
— Atgailos.
— Tai ir aš bėgsiu.
Bėga bėga —susitinka levą.
— Meška raška, kur bėgi?
— Atgailos.
— Tai ir aš bėgsiu.
Bėga bėga, bėga bėga visi —užtiko didelę duobę. Toj duo
bėj nieko nėra, o ant viršaus kartis perdėta. Sako katinas:
— Jau čionai atgaila —kas tąja karčia perbėgs, tas bus
atsigailėjęs.
Katinas lėkė —tuojau per kartį perlėkė ir nubėgo namo;
zuikis lėkė —įkrito, lapė —įkrito; stirna, vilkas, briedis, meška,
levas —visi sukrito. Ką dabar darytų? Visi ėst, visi ėst —išalko
ėst, ten būdami.
— Kas katrą dabar ėsime? Reikia piaut zuikį...
Pagavo, visi zuikį —nei po kąsnį nebuvo. Ką dar reikia
piaut? Stirną. Suardė stirną, užėdė. O lapė išsikasė duobėj ur
vą: kai ką papiauna, ji prisivelka ten mėsos ir ėda.
Antrą dieną vėl alksta. Ką dabar piaut? Vilką. Papiovė vil
ką, vėl suėdė. Kitą dieną briedį suėdė. Atliko meška ir levas.
Kad susipiovė jiedu,—levas kad ir buvo tvirtesnis, bet meška
jį nuveikė. Paliko viena meška. Lapė daug mėsos į urvą prisivilko ir gyvena, o meška nebeturi ko ėst. Priėjo prie lapės
urvo ir klausia:
— Ką tu valgai? Kad aš taip labai praalkau ėst...
Lapė atsakė:
— Gi prasikandu pilvą, žarnas ir valgau.
Meška sau pilvą prakando ir pati nudvėsė; lapė vėl turėjo
ką ėst.
Vieną kartą ėjo žmogus pagal duobę. Lapė sako:
— Ištrauk mane iš duobės, ką norėsi, tą duosiu.
Žmogus ištraukė. Lapė nubėgdama pasakė:
— Ką nori, tą pasiimk.
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36
VILKO IR ZUIKIO TEISMAS

Eina kartą zuikis iš vakaronių ir rėkia:
— Ū-ū, netinku namų!
— Oi tu, biesai kūmai, kaip tu mane išgąsdinai! —sako vil
kas, sėdėdamas už laužo.—Dabar aš tave vis tiek suėsiu.
— Oi, neėsk, kūmuli, neėsk, aš buvau girtas ir nežinojau,
ką darau,—ėmė prašytis zuikis.
— Ėsiu,—atsakė vilkas.
— Neėsk, kūmuli, neėsk, mano pati ir vaikai manęs laukia.
— Nu, tai gerai, neėsiu, bet ateik ryt pats trečias į
teismą.
Zuikutis ieškojo liudytojų ir negalėjo rasti. Galų gale nubėgo
į daržą kopūstų pagraužti ir pamatė katiną. Zuikutis ėmė pra
šyt katiną, kad jis būtų jam liudytoju. Katinas sutiko. Eina
zuikutis su savo liudytoju ir sutinka gaidį. Zuikutis ėmė prašyt
gaidį, kad ir jis būtų jam liudytoju. Gaidys sutiko. Eina zuikutis
su katinu ir sutinka palei pačią girią ožį žolę ėdant.
— Kur tu, kiškeli, bėgi? —klausia ožys.
— Nagi turiu su vilku bylą, tai pasiieškojau liudytojus ir
dabar einu į teismą,—atsakė zuikis.
— Priimk ir mane liudytoju,—sako ožys.
— Gerai,—atsakė kiškelis ir priėmė.
Zuikutis liepė liudytojam ateit paskui, o pats nuėjo pas
vilką pasakyt, kad jau turi liudytojus. Zuikutis pasiprašė vil
ko, kad leistų jam pariešutaut su lapuke, pakol ateis liudytojai.
Vilkas leido, ir tie nuėjo riešutaut.
Vilkas su meška laukia, laukia ir nesulaukia ateinant zui
kučio liudytojų. Tada jis liepė meškai įlipt į medį ir pažiūrėt,
ar neateina. Meška įlipo į medį ir sako:
— Ana ateina su dalgėm, su kirviais, su peiliais, o paskui
save šatras tęsia. Jie mus abudu užmuš,—verčiau aš visai iš
medžio nelipsiu.
— Okur man dėtis? —sako vilkas.
Ogi lįsk po šituo laužu ir sėdėk, pakol nenueis.
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Palindo vilkas po laužu ir guli. Atėjo katinas, gaidys ir ožys
į teismą ir žiūri, kad niekur nematyti nieko. Katinas sako:
— Kur nors rasim, kur nors rasim!
Gaidys gi rėkia:
— Nepasiduosim, nepasiduosim!
Ožys gi sako:
— Čia buvo, čia nėr, čia buvo, čia nėr.
Katinas žiūri, žiūri —kas ten po laužu kruta. Jis pamanė,
kad tai pelė. Žiūrėjo, žiūrėjo ir neiškentęs capt už vilko uode
gos. Vilkas iš tos baimės kaip šoks su laužu per girią bėgt!
Gaidys išsigandęs pasikėlė ant sparnų ir užlėkė ant to medžio,
kur tupėjo meška. Meška gi, manydama, kad jau jos ateina
užmušt, iš tos baimės kad šoko iš medžio —ėmė ir užsimušė.
Atėjo zuikis su lape pariešutavę ir, pamatę, kad vilko nėr, o meš
ka užsimušus, sako:
— Kaip nebuvo to teismo, taip jo ir nėr.
Ir zuikis su liudytojais grįžo atgal namo.
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ŽVĖRIŲ IŠPAŽINTIS
Kartą susitarė visi miško žvėrys eit išpažinties. Senį vilką
aprinko klausytoju. Atsisėdo jis ant kelmo ir laukia. Ateina jau
niklis vilkas. Senis vilkas klausia:
— Na, ką tu padarei?
— O ką aš padariau: ėjau vieną kartą keliu, kur žmogus
ganė kumelę su kumeliuku, ta kumelė man tik pirst, pirst —
ėmiau ir paploviau tą kumeliuką,—išpažino jauniklis vilkas.
— Tai ne nuodėmė: jeigu eina žmogus, tai tegu neperdžia!
Eik sau! —atsakė senis vilkas.
Ateina lapė.
— Na, o tu ką padarei? —klausia vilkas.
— Ogi ėjau kartą netoli sodžiaus —paregėjo mane vištos,
kad ėmė visos keikt, ant manęs rėkt: ,,0 tu, kūma, tu tokia, tu
tokia!*' —tai aš ėmiau ir nukapojau visom galvas,—baigė lapė-

— Tai nekokia čia tavo nudėmė: jeigu eina žmona keliu,
tai tegu nerėkia. Eik sau! —numojo vilkas.
Ateina zuikis.
— Na, o tu, zuiki, ką padarei?
— Einu vieną kartą per kopūstus —tik bimt kopūsto galva
inan ant kojos, tai aš ėmiau ir apgraužiau tas galvas.
— Tai ne nuodėmė: tegu nesodina ten kopūstų, kur reikia
žmonėms vaikščioti.
Ateina šernas.
— Na, o tu ką padarei? —klausia vilkas.
— Atėjau kartą pas žmogų ir prašau, kad įleistų sušilti
trobelėn, o jis neįleido. Tai aš ėmiau, parausiau po trobelės
kertimi, ir nugriuvo ta trobelė,—pasakojo šernas.
— Tai ne nuodėmė: jeigu kas prašosi trobon sušilti, tai
tegu leidžia. Eik sau! —teisino vilkas.
Ateina asilas.
— Na, o tu ką padarei? —klausia vilkas.
— O ką aš padariau? Taip kaip nieko. Atvažiavo manim
žmogus art; arė, arė, paskui sėdo pietų ir užmigo, o aš neturė
jau ką ėst. Žmogus buvo apsiavęs vyžais, iš kurių buvo išsikišę
šiaudai, tai aš atėjau ir ištraukiau šiaudus iš vyžų,—kalbė
jo asilas.
— Oi, ką tu padarei! Žmogus galėjo sušalt. Imkit, visi žvė
rys, ir suėskit jį! —paliepė vilkas.
Sulig tais žodžiais visi žvėrys puolė ir sudraskė asilą.
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JAUČIO TROBA

Kitą kartą jautis ėjo į mišką statyti trobos. Jautis ir saavinui:
** Padėk, avinėli, man trobelę pastatyti. Priimsiu ir tave:
bus šalta žiemą.
Avinas sako jaučiui:
Kiek man reikalingos tavo trobos. Matyk, kokios mano
'uluos! Gali būti šalčiausia žiema, o man jau bėdos nebus.
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Kreipėsi jautis į žąsiną. Sako:
— Žąsinėli, einam į mišką, padėk man trobą statyti. Bus
labai šalta žiemą.
Ir žąsinas jam atšauna smarkiai:
— Kam čia man veikti, nagus draskyti, galvą laužyti! Man
bėdos nebus ir be tavo trobos. Žiūrėk, kokios mano plunksnos!
Paskui kreipėsi jautis į gaidį ir sako:
— Gaideli, einam į mišką trobos statyti. Bus labai šalta
žiemą —priimsiu ir tave.
Gaidys, kaktą atkišęs, pilnas puikybės, sako:
— Ko čia kabinėjies ne prie sau lygių! Aš po mišką nepra
tęs vargti. Man gaspadorius duos šiltą vietą po kaminu, bėdos
nebus.
Dabar užkalbino jautis balandį, sako:
-r Einam į mišką trobos statyti. Priimsiu ir tave peržie
moti.
Balandis jam sako:
— Ko čia man vargti. Man ir be tavo trobų nėra bėdos.
Kad užeis žiema, gaspadorius priims mane į trobą.
Nuliūdo jautis, palikęs vienas, be talkininkų. Vargšas išėjo
vienas į mišką. Vargo, dirbo, bet padirbo.
Atėjo žiema. Džiaugias jautelis, kad nebesninga jam ant
nugaros. Ir sako patsai sau:
— Kad ir pavargau, padirbėjau, bet dabar turiu pastogę.
Tik žiūri jautis pro langą —ateina avinas. Priėjęs prie du
rų, prašosi, kad įleistų į trobą, sako:
— Jauteli broleli, priimk mane į trobelę. Matai, kad šąlu
žemėn, palikau nuogas.
Jautis sako:
— Nepriimsiu: nepadėjai man trobos statyti, sakeis bėdos
neturėsiąs.
— Veizėk, jauteli, koks aš besu. Šeimininkė mane nuskriau
dė, mano vilnas nukirpo, kaip skuste nuskuto. Dabar šąlu
žemėn.
Jautis vis dar nenori priimti, sako:
— Neįleisiu, nepadėjai statyti trobą.
Avinas supyko ir sako jaučiui:
— Ar nori, kad aš tavo visas sienas išardyčiau su ragais?
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Jautis išsigando ir priėmė aviną į trobą. Žiūri jautis —žą
sinas atpiusčiojąs. Jis eina sau, žoles lesinėdamas,—jautis pa
manė, kad renka akmenis. Nusigando ir sako avinui:
— Veizėk, tas nelabasis renka akmenis, tas jau duos vedum.
Kur vedu bespruksiva?
Priėjo žąsinas prie durų ir brazdina snapu. Jautis sako:
— Ko nori, kas esi?
Žąsinas sako:
— Esu tavo draugas žąsinas. Jauteli balandėli, priimk ir
mane į savo trobelę}
Jautis sako:
— Juk tu sakeis —šalčio nebijai.
Žąsinas sako:
— Jauteli broleli, veizėk, į ką aš besu panašus. Gaspadinė
mažne visas mano plunksnas nupešė ir tokį nuogą išmetė laukan.
Jautis sako:
— Nepriimsiu: nepadėjai trobą statyti.
Žąsinas užpyko, ištempė kaklą. Sako:
— Ar tu nori, kad aš visus kiminus išpešiočiau iš tavo trobos
sienatarpių ir tu patsai sušaltum?
Nusigando jautelis nabagėlis, priėmė ir žąsiną. Neilgai tru
kus, atplasnojąs ir gaidys. Žiūri jautis pro langą ir sako:
— Nu, ką tas raudonkepuris bepasakys?
Priėjo gaidys prie durų, toks nusižeminęs, su vienu pirštu
pabrazdino į duris ir sako:
— Jauteli draugeli, priimki ir mane į savo trobelę.
Jautis ir sako jam:
— Juk tu sakei, kad tau po kaminu bus šiltai ir gerai. Ir
ko čia atėjai?
— Eik, jauteli! Vieną naktelę tik gavau šiltai nakvoti. Antrą
naktį pagal savo seną paprotį užtraukiau „kakaryko" nakties
dvyliktą. Besmegenė gaspadinė sugrobė man už sprando, sako:
"Tu, bestija, mano vaiką pribudinai!" —ir išmetė per duris.
Jautis sako:
— Nepriimsiu, nepadėjai statyti.
Supyko gaidys, skiauterė dar daugiau paraudonavo, ir sako:
*—Ar tu nori, kad aš tavo visus langus išplasnočiau ir tu
Patsai sušaltum?
Lietuvių tautosaka !tl tomas
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Priėmė jautis ir gaidį. Nieko netrukus, veizi jautis —betupįs prie lango balandis, barškina su snapu į langą ir prašosi,
kad įleistų. Jautis sako:
— Okame tu buvai, kada aš trobą stačiau?
Balandis sako:
— Aš ore lakiojau.
Sako:
— Lakioki ir dabar.
Sako balandis:
— Sustingo mano sparneliai, priimki, jauteli!
— Nepriimsiu,—sako jautis.
Supyko balandis ir sako jaučiui:
— Ar nori, kad aš tau visą stogą nuspardyčiau?
Nusigando jautelis, priėmė ir balandį. Tokioje draugystėj
visi ir žiemojo iki pavasario.
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NAMINIAI GYVULIAI IR VILKAS
Gyveno jautis, kiaulė, avinas, žąsinas ir gaidys. Jie turėjo
miške sau gryčią pasistatę. Žiemos metu jie pristigo mal
kų. Jautis atsikėlęs liepia gaidžiui eit kapot malkų. Gaidys
atsikėlė, nusiprausė burną ir išėjo. Jam bekapojant, ateina vil
kas ir sako:
— Gaidy gaidy, aš tave piausiu!
Gaidys, nieko nelaukdamas, atsakė:
— Nepiauk manęs, rytoj ateis didesnė mėsa —žąsinas.
Vilkas apsidžiaugė ir nepiovė gaidžio.
Kitą rytą atsikelia jautis ir liepia žąsinui eit malkų kapot.
Žąsinas atsikėlė, nusiprausė, apsimovė kelnes ir nuėjo. Jam
bekapojant, ateina vilkas ir sako:
— Ząsin žąsin, aš tave piausiu!
Žąsinas tuojau atsakė:
— Nepiauk tu manęs: ateis rytoj avinas, bus daugiau
mėsos.

Vilkas nepiovė. Rytą vėl atsikelia jautis ir liepia eiti avinui.
Avinas atsikėlė, apsimovė kelnes ir išėjo. Jam bekapojant, at
eina vilkas ir sako:
— Avin avin, aš tave piausiu!
Avinas atsakė:
— Nepiauk tu manęs, rytoj ateis kiaulė.
Nu, tai vilkas nepiovė. Rytą atsikėlęs, jautis liepia eiti
kiaulei. Kiaulė atsikėlė, nusiprausė, sukalbėjo poterius, apsi
movė sijoną ir nuėjo kapot malkų. Tuojau atėjo vilkas ir
sako kiaulei:
— Kiaule kiaule, aš tave piausiu.
Kiaulė atsako:
— Nepiauk manęs: rytoj ateis jautis.
Vilkas apsidžiaugė ir nepiovė kiaulės. Jautis, rytą atsikėlęs,
žiūri, kad jam prieina eit kapot. Jis apsimovė kelnes ir nuėjo
kapot. Jam bekapojant, atėjo vilkas ir sako:
— Jauti jauti, aš tave piausiu.
Jautis nusigandęs sako:
— Nepiauk manęs dabar —pirma pareisma namo, nusiprau
siu, nes aš dabar esu paišinas.
Jautis ir vilkas parėjo namo. Jautis užkūrė pečių, sušildė
vandenio ir savo gyvuliams sako:
— Mušime vilką.
Tuoj jį visi ėmė mušt: jautis badyt, avinas su ragais mušt,
žąsinas žnaibyt, gaidys su sparnais mušt. O kiaulė, bėginėdama
po pasuolį, šaukia:
— Kvi, kvi, kvi, kur kūlelė, kad greičiau užmušt vilkelis!
Vilkas vos gyvas išbėgo. Bėga per mišką ir sutinka lapę.
Vilkas lapei sako:
— Zinai, kūmute, aš buvau papuolęs vieno žmogaus namuos,
tai vos gyvas išbėgau. Vieni žmonės su šakėm badė, kiti —
akmenais mušė, treti —žnaibė, o ketvirti —su žabais mušė.
Daugiau, kūmute, aš ten niekada nebeisiu. Ir tu ten neik, ten
negeri žmonės, ir tu gali papult, kaip aš buvau papuolęs.
Nuo to laiko vilkų mažai čia maišos.
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GYVUMĄ! VAGIES NAMUOSE

Buvo toks ūkininkas. Jis turėjo seną žąsiną, kuris jam daug
metų tarnavo. Tai ūkininkas nenorėjo jam galo padaryti. Jis
žąsiną tik taip pavarė svieto vandravoti. Išėjo tas žąsinas į svie
tą, patiko gaidį. Sako:
— Kur eini?
— Pasenau betarnaudamas, nepajėgiu, tai pavarė svieto
vandravoti,—sako gaidys.
— Na, tai eisim abu.
Eina toliau, sutinka katę. Sako:
— Kur eini?
Katė sako:
— Pasenau, negaliu pelinėti —pavarė ūkininkas svieto
vandravoti.
— Na, tai eisim visi.
Eina toliau —sutinka šunį. Sako žąsinas:
— Kur eini?
— Pasenau, pas ūkininką belodamas, tai pavarė svieto vand
ravoti.
— Na, tai eime visi.
Eina toliau, sutinka ožį. Sako:
— Kur eini?
— Pasenau, tai pavarė svieto vandravoti.
— Na, tai eime visi.
Ir nuėjo toliau. Priėjo girią. Žąsinas, kaipo vyriausias,
sako:
— Katine, lipk tu į aukščiausią medį —ar nepamatysi kur
kokio žiburio.
Katinas įlipo į aukščiausią medį —niekur žiburio nemato.
Sako žąsinas:
— Gaidy, tu lėk į medį ir tiek aukštai, kaip tas medis aukš
čio,—ar tu nepamatysi.
Gaidys išlėkė aukštai ir pamatė girioj žiburį. Atėjo jie prie
to žiburio, rado stubelę. Toje stubelėje nieko gyvo nerado —tik
žiburys žiba. Ožys rado šieno paėsti, žąsinas su gaidžiu rado
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avižų —palesė, šuo rado barščių —palakė, o katinas rado senos
taukinės —paėdė.
— Kur mes dabar gulsim?
Sako žąsinas, kaipo vyriausia galva:
— Aš ant suolo, po rankšluosčiu.
O gaidys sako:
— Aš ant pečiaus.
Katinas sako:
— Aš į pelenus.
Ožys atsigulė po durimis, o šuo —ant kiemelio, žiburį už
gesino. Parėjo naktį vagis, kurio buvo ta stubelė. Paėmęs ži
burį, ėjo į kaminą užžiebti. Katinas kaip spiovė —vagis bėgo
išsigandęs prie rankšluosčio akių nusišluostyti. Žąsinas jam kaip
griebė už rankos —tas persigandęs, rėkdamas —per duris.
O gaidys, tupėdamas ant pečiaus, vis tik rėkia:
— Priduok man —perplėšiu, priduok man —perplėšiu!
Kai bėgo pro ožį —ožys jam ragais. Bėgo pro šunį —tas
šuo jam perplėšė koją. Išsigandęs nubėgo į girią ir paliko tiems
žvėrims savo stubelę.
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KETURI MUZIKANTAI

Vienąkart pas gaspadorių buvo asilas, katras jam daug metų
ištikimai tarnavo. Į senatvę jam pritrūko jėgos nešioti maišus
arba kitus daiktus, ir užtatai gaspadorius išvarė jį iš savo namų.
Asilas galvojo eit kokian nors miestan ir palikt muzikantu.
Išėjęs ant kelio, pasitinka katiną. Katinas paklausė:
— Kur eini, prieteliau?
Asilas atsako:
— Aš einu miestan, noriu palikt muzikantu.
O katinas pasakė:
— Ir aš einu, kur kojos neša ir akys mato. Eikim kartu!
— Gerai,—tarė asilas.
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Eina abudu, eina, eina ir sutinka gaidį. Tiedu draugai pa
klausė gaidį:
— Kur eini, prieteliau?
Gaidys atsakė taip pat, kaip ir katinas. Tada jie pasakė:
— Eikim kartu, ir paliksim muzikantais.
Gaidys nusidžiaugė, kad gavo draugų, ir tuoj tiko eit su jais.
Eina dabar triese ir susitiko su šuniu, liūdnu, nuleidusiu gal
vą.
— Kur eini, brol? —klausia visi.
— Einu,—sako,—uždarbio ieškot. Gaspadorius išvarė, ir
dabar neturiu kur pasidėt. O kur jūs einat?
— Mes einam už muzikantus. Eik ir tu su mum,—atsako
visi trys.
Šuva sutiko. Dabar eina visi keturi —lygūs draugai, nes visi
buvo išvaryti nuo savo gaspadorių. Ėjo, ėjo ir priėjo vieną miš
ką, katram ir užnakvojo, nes jau buvo naktis. Gaidys užskrido
ant vienos eglės, katinas užrepečkeno ant kitos eglės, o šuva
su asilu atsigulė po eglei.
Katinas, turėdamas geras akis, pamatė miške žiburį. Visi
susikėlė ir nuėjo ieškot to žiburio. Eina, eina ir priėjo vieną
grytelę. Gaidys užskrido ant lango ir pamatė, kad grytelėje sėdi
daug žmonių aplink stalą, kuris buvo nukrautas visokiais val
gymais. Muzikantam labai tas patiko —dėl to, kad buvo labai
alkani. Bet nežinojo, kaip nuo tų žmonių valgymus atimt.
Asilas sako:
— Lipkit ant manęs visi.
Užlipo. Asilas priėjo prie lango, ir, rėkdami visokiais bal
sais, visi įpuolė pro langą gryčion. Žmonės nusigandę išlėkė
iš gryčios per kits kitą ir iš tos baimės užmiršo savo kepures.
Gyvuliai muzikantai susėdo aplink stalą, pavalgė, atsigėrė
ir, užgesinę žiburį, nuėjo gult. Katinas atsigulė ant židinio, šu
va —priemeny prie durų, gaidys atsitūpė ant stogo, asilas atsi
gulė ant kiemo, ant šiukšlyno.
Žmonės, katruos muzikantai išbaidė, stovėjo ant lauko ir
bijojo įeit gryčion ir pasiimt kepures. Bet vienas iš jų atsirado
drąsesnis ir eina pasižiūrėti, kas ten buvo. Priėjo prie durų,
klauso —nieko nesigirdi; priėjo prie lango —ir čia nieko ne
sigirdi. Tada jis, bijodamas įeit pro tas pačias duris, pro kurias
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išbėgo, įėjo pro kitas. Norėdamas įpūst žiburį, priėjo prie ži
dinio ir mato, kad dar anglys neužgesę —o čia žibėjo katino
akys. Tas žmogus, žinoma, iš baimės, greitai griebė su ranka ton
vieton, kur žiba. Katinas jam tuoj į akis su nagais. Jis —pro
duris, o šuva jam kapt už kojos. Rėkdamas jis išbėgo ant kiemo.
Gaidys užskrido jam ant galvos ir ėmė su sparnais duot per
ausis. Jis bėga toliau ir užbėgo ant asilo. Tas kad duos jam su
koja krūtinėn —net parvirto. Atsikėlęs, nors silpnas, nubėgo
pas kitus žmones ir apsakė jiems, kaip jam buvo. Visi jie pa
manė, kad ten velniai, ir niekada neatėjo ton grytelėm O muzi
kantai pabaigė tenai savo gyvenimą, mokydami vienas kitą grot
ant savo prigimtinių muzikų.

Žmogaus susidūrimai
su gyvuliais
ir žvėrimis
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VILKO GIESMĖ

Buvo diedas ir boba, penkios avelės, šešta kalelė, sekma
Meciūtė. Boba pasikėlė:
— Meciūt Meciūt, gink aveles! Kalelę palakink, pati paval
gyk ir gink.
Meciūtė pavalgė, kalelę palakino ir nuginė. Sėdi ant kelme
lio—ateina vilkas:
— Meciūt Meciūt, aš tavo aveles piausiu!
Grabut ir nunešė avelę. Ir liko tik keturios. Atginė vakare
namo, boba klausia:
— Meciūt Meciūt, ar visos avelės?
— Visos,—sako.
— Uždarei?
— Uždariau.
— Užsisūdyk žvirgždeliais batvinėlių, pati pavalgyk ir kale
lę palakink.
Pasisūdė, pavakarieniavo, kalelę palakino ir atsigulė miego.
Rytą boba ir vėl kelia:
— Meciūt Meciūt, avelių gint!
Pasikėlė Meciūtė, pavalgė batvinėlių, užsisūdžius žvirgžde
liais, kalelę palakino ir nuginė. Sėdi ant kelmelio, ir baisu jai
vilko. Ateina ir vėl vilkas:
— Meciūt Meciūt, aš tau giesmelę pagiedosiu!
Ir gieda:
Kaip buvo, taip buvo diedas su boba,
Penkios avelės, šešta kalelė,
Sekma Meciūtė.
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Grabut avelę ir nusinešė. Jau tik trys liko. Atginė namo
jau tik tris aveles. Boba klausia:
— Meciūt Meciūt, ar visos avelės?
— Visos.
— Ar uždarei tvartan?
— Uždariau.
— Vakarieniauk, kalelę palakink ir gulk miego.
Atsigulė. Rytą boba vėl ją kelia gint avelių. Jau tik trys
avelės! Išginė Meciūtė aveles —jau ir pagirėn bijo gint. Sėdi
ant kelmelio —ir vėl vilkas ateina:
— Meciūt Meciūt, aš tau giesmelę pagiedosiu!
Jau ana ir baras, ir nenori giesmelės:
— Aje,—sako,—ta giesmelių nenoriu!
Ir verkia Meciūtė, nesinori jai giesmelių. E vilkas ir vėl
gieda:
Kaip buvo, taip buvo diedas su boba,
Penkios avelės, šešta kalelė,
Sekma Meciūtė.
Grabut —jau liko tik dvi avelės. Atginė namo. Boba klausia:
— Meciūt Meciūt, ar visos avelės?
— Visos.
— Ar uždarei?
— Uždariau.
— Vakarieniauk, kalelę palakink ir gulk miego.
Rytą Meciūtė jau tik dvi aveles gena. Gano. Ateina vilkas:
— Meciūt Meciūt, aš tau giesmelę pagiedosiu!
Meciūtė jau nenori, e vilkas ir vėl gieda:
Kaip buvo, taip buvo diedas ir boba,
Penkios avelės, šešta kalelė,
Sekma Meciūtė.
Vis tą pačią giesmelę. Grabut —viena avelė tik liko. Ateina
vakaras, atginė ana vieną jau avelę. Boba ir vėl klausia:
— Meciūt Meciūt, ar visos avelės?
— Visos.
— Ar uždarei?
— Uždariau.
— Tai vakarieniauk, žvirgždelėliais pasisūdžius batvinėlius,
kalelę palakink ir gulk miego.
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Rytą boba ir vėl ją kelia:
— Meciūt, kelkis, gink aveles!
Išvarė vieną tik jau avelę. Ana sėdi ant kelmelio ir verkia.
Ateina ir vėl vilkas:
— Meciūt Meciūt, aš tau giesmelę pagiedosiu!
Ir gieda:
Kaip buvo, taip buvo diedas su boba,
Penkios avelės, šešta kalelė,
Sekma Meciūtė.
Ir vėl grabut —jau ir paskutinę avelę. Pareina namo Me
ciūtė. Boba vėl klausia:
— Ar visos avelės?
— Visos.
— Ar uždarei?
— Uždariau.
— Tai pavakarieniauk ir gulk miego.
Rytą kelia Meciūtę:
— Meciūte, kelkis, gink aveles!
Atsikėlė Meciūtė ir nuėjo tik su kalele laukan. Ateina ir
vėl vilkas:
— Meciūt Meciūt, aš tau giesmelę pagiedosiu!
Eta jau nieko ir nesako, tik verkia.
Kaip buvo, taip buvo diedas su boba,
Penkios avelės, šešta kalelė,
Sekma Meciūtė.
Grabut ir kalelę. Ir liko tik viena Meciūtė. Ateina ana vaka
re namo. Boba ir vėl klausia:
— Ar visos avelės?
— Visos.
— Ar uždarei?
— Uždariau.
— Tai pavakarieniauk ir gulk; kalelę palakink.
E jau nei avelių, nei kalelės nėra. Meciūtė pavakarieniavo
ir atsigulė. Rytą ir vėl:
— Kelkis, Meciūt, gink aveles!
Ir nuėjo jau ana viena pagirėn. Ateina vilkas:
— Meciūt Meciūt, aš tau giesmelę pagiedosiu!
— O ką gi giedosi, kad jau avelių nėra ir kalelės.
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Anas ir vėl gieda:
Kaip buvo, taip buvo diedas su boba,
Penkios avelės, šešta kalelė,
Sekma Meciūtė.
Grabut —ir Meciūtę nusinešė. E Meciūtė, vilko pilve sė
dėdama:
— Kūmut kūmut, nešk mane galan tėvulio kluono!
Vilkas atnešė.
— Kūmut kūmut, nešk mane tėvulio atšlaiman!
Atnešė.
— Kūmut kūmut, nešk mane tėvelio pirkion!
Atnešė.
— Kūmut kūmut, nešk mane ant pečiaus!
Atnešė. Tada ana šmurkšt išlindo:
— Diedas boba, vilkas pirkioj!
Ir užmušė vilką.
43
ŽMOGUS IR LAPĖ

Vieną kartą arė žmogus pagiry, o meška gulėjo lauže. Ta
meška šaukia:
— Žmogau žmogau, aš tavo jautelius piausiu!
O lapė, atbėgusi pas žmogų, sako:
— Ką tu man duosi, tai aš tavo jautelius išgelbėsiu?
Atsakė žmogus:
— Aš tau atnešiu vištų maišą.
Tai lapė ir nubėgo į girią. Atbėgus kitu kraštu, šaukia:
— Žmogau žmogau, ar nematei čion meškų, stirnų, vilkų,
šernų? Ponas gaudynes daro.
— Nemačiau.
O lapė:
— Okas ten guli lauže?
Žmogus sako:
— Tai šiekšta guli.
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O lapė:
— Kad būtų šiekšta, tai būtų šakos apgenėtos.
Ėmė ir nubėgo vėl į girią. Tada meška sako:
— Žmogau, nukapok man kojas.
Nukapojo.
Kitą kartą vėl lapė, išbėgus iš girios, sako:
— Žmogau žmogau, ar nematei meškų, stirnų, vilkų? Ponas
gaudynes daro.
Žmogus atsakė:
— Nemačiau.
O lapė sako:
— O kas tenai lauže guli?
Atsakė žmogus:
— Tai medis guli.
O lapė:
— Kad būtų medis, tai būtų į galvą kirvis įkirstas.
Ir vėl lapė nubėgo į girią. Meška šaukia:
— Žmogau, įkirsk man kirvį į galvą.
[Kaip kirto, tai ir užmušė žmogus mešką.]
Atbėgo lapė pas tą žmogų ir sako:
— Matai, kaip aš tavo jautelius išgelbėjau nuo mirties. Tai
tu rytoj atnešk man vištas, ką žadėjai.
Ant rytojaus žmogus susidėjo du šuniukus į maišą ir atnešė
ten. O lapė atėjo ir sako:
— Paleisk, žmogau, vištas, aš pasigausiu.
O žmogus sako:
— Eik čia artyn.
Lapė:
— Tik leisk, jau aš griebsiu.
Žmogus iškratė iš maišo šuniukus. Kaip ėmė tie šuniukai
vyt lapę! Lapė bėgo tiesiog į skylę. Atbėgus sako:
— Akelės akelės, ką jūs galvojot?
— Žiūrėjom skubinom, kad tik tiesiog į skylę taikyt.
Dabar klausia:
— Ojūs, kojelės, ką jūs man galvojot?
— O bėgom, o skubinom, kad tik greičiau į skylę atbėgt.
Vėl klausia:
— Otu, uodegėle, ką tu galvojai?
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Uodegėlė atsakė:
— O makalavau į visus šonus, kad tik rudis margis grei
čiau pagautų.
Tada, iškišus uodegą lauk, lapė sako:
— Cimcili bimbili, šekit uodegą!
Ir sugavo lapę šuniukai, ir sudraskė.

44
LEVUKAS IR ŽMOGUS

Vieną sykį augino urve levas savo sūnų. Užaugino didelį
ir išmokino.
— Dabar,—sako,—jau tu drūtas, nė jokio žvėries nebijosi,
bet kai išeisi ant lauko, tai saugokis žmogaus.
Tas levukas mano sau:
— Kas tai yra, kad žmogaus liepė saugotis?
Eina jis pagiriu ieškot žmogaus. Pamatė žmogų važiuo
jant, eina prie jo. Pamatė žmogus, kad ateina levas,—pame
tęs arklius, nudūmė į krūmus. Levukas, atėjęs pas arklius,
klausia:
— Kas čia jus taip apipainiojo?
Arkliai sako:
— Žmogus.
Tas levukas mano:
— Kas tas žmogus, kad jis taip gali padaryt?
Eina toliau. Rado žmogų ariant jaučiais —eina pas jį. Žmo
gus pamatė, kad ateina levas,—pametęs jaučius, pabėgo. At
ėjęs levas pas jaučius, klausia:
— Nu, kas jus čia taip apkalė pagaliais?
Jaučiai sako:
*—Žmogus.
— Nu, o kam jūs jo klausot?
O ką darysi neklausęs, kad muša.
Nu, o kur jis yra?

Sako:
— Mes nežinom, kur jis nuėjo.
Tas levukas galvoja, kaip jis galėtų žmogų pamatyti. Eina
per girią —pamatė žmogų ąžuolus skaldant, Žmogus pasilen
kęs nematė, kaip tas levas prie jo prislinko. Tik žiūri, kad jau
levas pas jį stovi. Levas:
— Padėk, dieve!
— Dėkui.
— Nu, o kas tu per vienas?
— Žmogus.
— Tai eik šen imtis.
O žmogus sako:
— Dar neturiu kada. Turiu ąžuolą šitą perskelt. Kad nori,
eik šen, padėsi tu man jį perskelt, tai galėsim paskui eit
imtis.
Jau tas žmogus buvo gerai tą medį įskėlęs. Levukas įkišo
letenas į plyšį ir jau plėš. Žmogus sako:
— Tu piešk, o aš pamušiu.
Tas kaip turėjo kylių prikalęs, tai jis vieną išlaisvino, kitą
ir —paskutinį. Kyliai iššoko, o levukui capt ir suspaudė ąžuolas
abi letenas. Dabar stovi levukas pas ąžuolą, o tas žmogus nuėjęs
išsikirto smagų ąžuolaitį —ir levukui duot. Sumušė tą ąžuolai
tį—išsikirto kitą, ir vėl jam duot! Tol davė, kol jam visus
kaulus sumušė.
— O ką, ar eisi imtis?
Levukas jau imtis nenori, tik prašosi, kad nors kiek gyvą
paliktų.
Paleido žmogus levuką. Jau jam imtis nereikia —vos nu
krypavo į urvą. Guli, serga, ką tik gyvas. Parėjo tėvas namo,
klausia sūnų:
— Kas tau?
— Sergu.
— Rasi, tu žmogų matei?
Sūnus ką tik gyvas atsiliepė:
— Neklausiau tavęs —vieną sykį mačiau, bet jau daugiau
aš jo nenoriu matyt.
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45
KUISIS, LEVAS IR ŽMOGUS

Kitą kartą levai saką kuisiui:
— Be randi, kas už mus diktesnis ir smarkesnis?
Kuisis pradėjo sakyt:
— Jūs žmogaus neatstojat vienos rankos. Aš jau žmogų
gerai ištyriau.
Nu, šie pradėjo sakyt:
— Kokiu būdu?
Kuisis sakąs:
— Vienu metu mes užėjom žmogų bemiegantį. Sustojom
devyni vyrai dikti gerti ano kraujo. Kaip anas tiktai grybšterėjo
su viena ranka —aštuonis vyrus vienkart nuspaudė. Aš devin
tasis bepalikau. Būtų ir mane nuspaudęs, tik ranka nebepriteko
lig manęs.
Levas ano pradėjęs prašyti:
— Meldžiamasis, eikiva, man parodyk žmogų. Koks tas žmo
gus gali būti?
— Nu, kad tu nori, eik su manimi.
Nuvedęs levą netoli vieškelio, karklyne pastatęs ir sakąs:
— Čia turės ateiti žmogus.
Laukiančiu —niekas neateina. Paskui atbėga piemenėlis, laz
dele pasiremdamas. Levas pamatęs ir sakąs kuisiui:
— Tur būt, tas yra žmogus.
Kuisis sakąs:
— Gali anas būti žmogumi, bet dabar nėra žmogus.
Ateinanti paskui moteriška.
— Kuisi, bene antai žmogus?
— Eik! Nevadina aną niekas žmogumi, tik moteriška.
Levas nesitverdamas nori to žmogaus sulaukti ir su anuo
susigrumti. Pamatė ubagą ateinant su dviem lazdom. Levas
sakąs:
— Tas turi būti žmogumi.
Sako:
— Tas yra buvęs žmogus, bet dabar nebėra žmogumi.
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Atjojąs dvariškis raitas, su pištalietomis užsikaišęs, su šoble.
Pradėjęs kuisis sakyti:
— Dabar,—sako,—tas yra žmogus. Jei nori, su tuo gali
persiimti.
Šis, nagus išplėtęs, grobs aną, suplėšys. Kai jau buvęs per
šūvį, levas puolęs iš karklyno ant žmogaus. Šis, pištalietą iš
traukęs, šovęs ir iššovęs anam akį. Tas levas, apsisukęs vienu
kartu, puolęs antrą kartą. Šis davęs iš antros pištalietos —vėl
šiam akį antrą išgręžęs. Šis puolęs ant viršaus. Ir taip dabar
žmogus, ištraukęs šoblę, kapojęs, kapojęs tiek, kad levas nebe
išturėjęs—bėgęs šalin. Tada pargrįžęs pasakęs kitiems:
— Mes žmogaus neatstojam nė vieno piršto. Aš niekados
nemaniau, kad žmogus gali būti toks smarkus ir toks diktas.
Melskitės, kad žmogaus nesutiktumėt: žmogus juokaudamas
mane pribaigė. Nu, kad būtų iš tiesų kibęs, būčiau gyvas nie
kados nepalikęs. Vieną kartą atkrenkštęs man spiovė, antrą
kartą —man akis išspiaudė. Paskui kaip ims mane su vienu pirš
tu kapoti —kur griebia, man čia kiaurai eina.
Ir paliko žmogus už visus žvėris ir paukščius diktesnis ir
smarkesnis.
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Eina kareivis su kardu prie šono ir sutinka vilką. Vilkas jį
ir klausia:
— Pasakyk, į ką aš panašus?
— Į šunį,—sako kareivis.
— Kad į šunį, tai kirsk kardu.
Kaip kirs kareivis kardu —ir prakirto vilkui kaktą. Vilkas
prakirsta kakta nubėgo miškan, ė kareivis nuėjo savo keliu.
Už metų kareivis ir vėl sutinka vilką. Klausia jį vilkas:
— Ar pažįsti tu mane?
— Eiš kur aš tave pažinsiu?

— Dabok, ar yra mano kaktoj randas, kur balana kirtai?
— Nėr,—sako kareivis,—užgijęs.
— Regi,—sako vilkas.—Kaktą prakirtai, ir užgijo, ė kai
šuniu apšaukei, tai neužmiršau.

47
U2 GERA PIKTU MOKA

Eina sykį neturtingas žmogus pas ūkininką kulti. Spragilą
nešasi kulti, o maišą nešasi uždarbiui atsiimti. Beeidamas pa
tiko vilką bėgant. Sako tas vilkas:
— Paslėpk tu mane, žmogau, į maišą, nes mane atsiveja
mano neprieteliai medėjai.
Tas žmogus, pagalvojęs valandą:
— Na, tai,—sako,—lįsk į maišą.
Vilkas įlindo, o žmogus užrišo maišą ir neša, užsidėjęs ant
pečių. Ne po ilgo patiko medėjus raitus. Klausia medėjai:
— Ar nematei vilko bėgant?
— Nemačiau.
Tie nusivijo toliau. Ovilkas sako žmogui:
— Paleisk tu mane iš maišo.
Žmogus jį paleido. O kai išlindo vilkas iš maišo, sako:
— Žmogau, aš tave už tą geradėjystę suėsiu.
Tas žmogus sako:
— Taip negali būti, kad tu mane suėstum už tiek gero, tau
padaryto. Eime toliau, patiksim kokį teisėją —tegul perkratys
tą reikalą.
Eina toliau. Patiko seną kumelę. Sako žmogus:
— Tu perkrėsk mūs reikalą. Aš vilką apgyniau nuo me
dėjų, o kada paleidau iš maišo, tai už tą geradėjystę nori jis
mane suėsti.
— Už gera vis piktu moka. Aš tarnavau pas ūkininką dvy
lika metų. Palikau jam dvylika kumelių, o kai pasenau, nepa
jėgiau dirbti —nedavė ėsti ir išvarė. Dabar einu, kur akys neša.

Vilkas sako:
— Na, matai, ar ne mano teisybė?
O žmogus sako:
— Aš dar su tuo nesutinku. Eime toliau.

Ėjo toliau, patiko seną šunį. Papasakojo žmogus jam, koks
reikalas, o šuo sako:
— Aš tarnavau pas ūkininką dvidešimt metų. Kai pasenau,
loti negaliu —išvarė ant savo duonos. Dabar eik kur nori se
natvėj. Tai matai, už gera vis piktu moka.
O vilkas sako:
— Matai, kad mano teisybė.
Žmogus sako:
— Aš dar į šitą teismą neštoju. Eime toliau.
Toliau patiko lapę. Papasakojo jai tą reikalą, o lapė sako:
— Negali būt, kad toks bestija, o būtų galėjęs įlįsti į maišą.
Žmogus su vilku dievagojasi, kad buvo vilkas maiše.
— Na, kad buvai, tai lįsk, parodyk, kaip tu ten buvai
įlindęs.
Žmogus laiko maišą, o vilkas įkišo galvą.
— Galva tai aš žinau, kad lenda, bet lįsk visas.
Tas vilkas ir visas įsikraustė. O lapė sako žmogui:
— Na, kaip tu jį buvai užrišęs?
Žmogus užrišęs sako:
— Na, šitaip.
Ir jau vilkas maiše, o dar ir užrištas.
Lapė sako:
— O kaip žmonės su spragilu pėdus surištus kulia?
Žmogus, paėmęs spragilą į rankas, sykį vilkui bamptelėjo.
Lapė sako:
— Ne šitaip.
Dasiprotėjo žmogus, kaip reik su vilku apsieiti. Tai kaip
pradėjo spragilu duot! Ir tol davė, kol vilkas jau nekrutėjo
daugiau. Padėkojo žmogus lapei už jos gerą patarimą ir pats
nuėjo kūlikaut savo keliais.
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48
KADA GALI VALGYT

Girioje vilkas, pasitikęs žmogų, sako:
— Duok man duonos!
Žmogus davęs. Vilkui patiko duona —sako:
— Aš ir norėčiau kept, bet kaip ją padaryt?
— Pirmiausia,—sako žmogus,—reikia žemę išart...
Vilkas tuojau:
— Okai žemę išari, ar gali valgyt?
— Ne, reikia pasėt rugius.
— Okai pasėji, ar tada gali jau valgyt?
— Ne, reikia duot užaugt.
— Okai užauga, ar gali valgyt?
— Ne, reikia nukirst.
— Okai nukerti, ar gali valgyt?
— Ne, reikia iškult.
— O kai iškuli, ar gali valgyt?
— Ne, reikia pakept.
— Okai pakepi, ar gali valgyt?
— Tada jau gali! —tarė žmogus.
Vilkas galvojęs, galvojęs, kad taip daug darbo:
— Geriau nekepsiu,—sako.—Kaip ik šiolei apsiėjau be
duonos, apsieisiu ir toliau.

49
MEŠKOS VILNOS
Kartą gyveno diedas su boba. Virė buzą ir batvinius ir netulėjo kuo pasisūdyt. Ėmė diedas tarbelę ir eina druskos. Ėjo, ėjo
ir susitiko mešką.
— Diedai diedai, kur tu eini? — klausia meška.
— Einu druskos,— atsakė diedas.
— Diedai diedai, aš tave ėsiu! — užmurmėjo meška.
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— Oi meškeie, oi gegeie, aš tau duosiu drūtono, aš tau duo
siu putono, duosiu saidono, duosiu ir gardono. Tik neėsk, tik
neėsk!
Žiūri diedas į pušelę, galvą uždyręs,—kaip pabėgti.
— Diedai diedai,—sako meška,—ko tu žiūri į viršų? Ar ne
bėgti žadi?
— Kurgi aš nuo tavęs, meškeie, pabėgsiu. Tik žiūriu, kaip
mano prodiedas laipiojo ant pušelių: ant vienos kojos sukaliojo
si ir nekart nenugriuvo. Ir aš taip padaryti galiu.
Meška sako:
— Aš pirma pabandysiu, tada jau tu!
Užlipo meška ant pačio pušelės viršaus, norėjo apsisukt —
vitirst ir nugriuvo žemėn, ir užsidaužė. Diedas atsikirto pusę
šlaunies, partempė namo, nutįsę pirkion, sviedė šlunką ir sako:
— Te, boba, virki man mėsą, verpk vilną.
Boba vilną verpia, diedas mėsą verda. Klauso —tik kas dun
da, tik dunda! Atėjo meška po langu ir gieda:
Visos vištos miega,
Visos žąsys miega,
Tik viena boba nemiega,
Ant ma skūros sėdi,
Mano vilną verpia,
Mano mėsą verda!
Bob bob, aš tave ėsiu!
Tada boba visu balsu užrėkė:
— Oi diedule, mane meška nori suėsti!
Diedas atsakė:
— Verpk, verpk, nebijok!
Priėjo meška prie kito lango ir sako:
— Diedai diedai, atiduok mano šlunką, nes suėsiu!
Tada diedas jai atsakė:
— Eik šalin, bryda!
Meška kaip užsipiktino —išvertė duris, suėdė diedą, sųmaigė bobą, parvertė pirkelę ir nulėkė medžian.
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SENELĖ IR VILKO VILNOS

Senų senovėj gyveno senelis ir seneiė. Jinai verpdavo kuo
delius jam, o senelis važiuodavo malkos j girią. Ot, jie sau taip
ir gyvendavo. Nu, ir jau senelė suverpė visus kuodelius. Sako:
— Ką dabar darysim, diedai? Kai nuvažiuosi į mišką, tai
man vilko uodegą bent parvesk. Suverpsiu —bus tau nors kel
nės iš vilko vilnos.
Nu, diedas sako:
— Gerai.
Vieną kartą senis nuvažiuoja į mišką. Žiūri —vilkas sėdi,
snaudžia kaip negyvas. Senis iš tyko, iš tyko priėjo, su kirviu
kaip kaukštelėjo —atkirto vilkui uodegą. Vilkas išsigandęs nu
skrido.
Nu, vilkas be uodegos vaikšto. Jau sutemė, jau visi miega.
Boba dar verpia, prisirišus vilko uodegą. Verpia, o vilkas po
langu —žiūri, kad boba jo uodegą verpia. Ir sako:
+
3
tos

g u _ ii,

Ir žąsys guli,
Ir vištos guli,
Tik viena bobelė
Ma uodegėlę verpia!
Ir grabaliojas jis apie langą. Boba —už kuodelio ir nuėjo
prie kito lango. Atsisėdo, verpia. Vilkas ir tenai nuėjo, po tuo
langu. Sako:
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Ir žąsys guli,
Ir vištos guli,
Tik viena bobelė
Ma uodegėlę verpia!
Bobai jau baisu. Boba vėl toliau nuo lango eina. Vilkas ir
vėl gieda:

tik

š)—toj

ho- be - tė

ma uo-de -g ė __ tę

ver-pia!

Ir žąsys guli,
Ir vištos guli,
Visi žmonės miega,
Tik šitoj bobelė
Ma uodegėlę verpia!
Ir lupa langą. Nu, išlupo ir lenda per langą, o boba —
ant pečiaus bėgt. Metė ir kuodelį, atėjo ant pečiaus. O diedas
ant pečiaus gulėjo. Diedas jau bobos neleist ant pečiaus.
Sako:
— Ir mane nuneš!
Vilkas už bobos —diedas lazdele dar pastūmėjo. Vilkas per
langą bobą nuvalačkino miškan, ir nežinia, kas ten buvo. Ir
bobos diedas neteko, ir uodega liko nesuverpta.
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M
VILKAS IR SIUVĖJAS

Ėjo siuvėjas per mišką ir susitiko alkaną vilką. Vilkas jam
tarė:
— Dabar gulk, aš tave suėsiu!
Siuvėjas pradėjo atsiprašinėt ir įkalbinėt, kad anas vilko
pilvan nepareisiąs. Vilkas liepė paimt matą ir pamatuot: ar
pareis, ar ne. Siuvėjas išsiėmė iš kišenės matą ir ėmė vilką
matuot. Bematuodamas kapt ir nutvėrė vilką už uodegos. Apsi
vyniojo apie ranką, išsitraukė iš užančio prosą ir ėmė duot su
juo vilkui per nugarą, per šlaunis ir kur tik papuola. Vilkas
kaukė, staugė, šokinėjo, bet niekaip ištrūkt negalėjo. Maty
damas, kad šitaip gali ir galas tuoj prisieit, pradėjo vilkas pra
šytis siuvėją, sakydamas:
— Palauk, susimildamas, nebebaik manęs mušt! Jeigu tau
mano uodega reikalinga, tai pasiimk sau ją, e mane paleisk
gyvą. Aš tau nieko nebedarysiu!..
Siuvėjas pasiėmė žirkles, čerkšt nukirpo vilkui uodegą ir
paleido jį. Vilkas nubėgo girion, baisiai sustaugė ir sušaukė vil
kų pasitarimą. Subėgo vilkų didelė daugybė. Šitas vilkas biznis
apsakė, kaip jį siuvėjas apjuokė, primušė ir uodegą nupiovė.
Visi vilkai sutarė vienu balsu bėgt, pavyt siuvėją ir sudraskyt
jį. Pasileido visi bėgt paskui jį.
Pamatė siuvėjas, kad atūžia pulkas vilkų kaip debesis. Ne
bėr kas daryt,—tuojau greituoju įlipo eglėn. Subėgo vilkai prie
eglės ir tariasi, kaip reikia nuimt siuvėjas nuo eglės. Vienas
vilkas ir sako:
— Palauk! Mes jį nusiimsime. Stok tu, beuodegi, apačion,
o mes sulipsime ant vienas kito ir pasieksime jį.
Siuvėjas, tą išgirdęs, labai persigando ir, matydamas, kaip
vilkai lipa ant vienas kito,—jau visiškai nebetoli, tuoj pagriebs
jį už kojų,—suriko:
— Nu, lipkit, lipkit! Kam teks, tam teks, e jau šitam beuodegiui tai teks!
Beuodegis kai tik išgirdo, tuoj šoko iš apačios, ir visi vilkai
nubyrėjo žemėn. Pusė vilkų užsimušė, e kiti visi girion išbėgiojo
Siuvėjas nulipo nuo eglės ir laimingai nuėjo savo keliu.
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VERSEUS
Buvo diedas ir boba ir turėjo veršelį. Pasėjo diedas pamedėj
avižas. Įjunko avižosna ir lapė, ir kiškis, ir meška, ir vilkas.
Ėdė nuėdė lig ražui avižas. Nuėjo diedas, pasidairė:
— Zinai,—sako,—boba, nėra gi avižų anei kiek. Nuėsta!
Tai veršelis sako:
— Žinot ką: aš jums pagausiu visus. Visus pagausiu žvėris.
Tik jūs įsmaluokit mane.
Įsmalavo veršelį. Veršelis nuėjo prie avižų ir tupi. Ir anas
ten sau taip gieda:
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Kas čia važinėja,
Kas čia šliužinėja
Po manas avižėles?
Kaip dabėgsiu, t'ir pertrauksiu!
Kaip dabėgsiu, t'ir pagausiu!
O jau meška storu balsu:
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Aš čia važinėju,
Aš čia šliužinėju
Po tavo avižėles.
Kaip daskrisiu, t'ir perplėšiu!
Kaip skrido meška pas veršelį —ir prilipo. Partįsė veršelis
diedui mešką:
— Diedai, uždaryk!
Ir vėl nubėgo veršelis avižosun. Ir vėl:
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Kas čia važinėja,
Kas čia šliužinėja
Po manas avižėles?
O vilkas sako:
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Kaipda-bėg-siu, tai ir per_trauk_siu!

Aš čia važinėju,
Aš čia šliužinėju
Po tavas avižėles.
Kaip dabėgsiu, tai ir pertrauksiu!
Nu, kaip skrido vilkas į veršelį —ir prilipo. Ir vėl veršelis
Ji nuvilko, partįsė diedui:
— Diedai, uždaryk!
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Diedas uždarė. Nu, ir vėl nuėjo veršelis. Ir vėl gieda sau:

Kas čia važinėja,
Kas čia šliužinėja
Po manas avižėles?
Tuojau pagausiu!
Laputė:

Aš čia važinėju,
Aš čia šliužinėju
Po tavas avižėles.
Daskrisiu prie tavęs —ištąsysiu!
Kaip skrido —ir prilipo laputė prie veršelio. Nu, veršelis
partįsė ir laputę.
— Diedai, uždaryk laputę gerai, nes laputė labai gudri —
kad neišspruktų!
138

Diedas ir uždarė. Nu, ir dar veršelis nuėjo. Ir vėl:

Kas čia važinėja,
Kas čia šliužinėja
Po manas avižėles?
Tuojau pagausiu!
O kiškutis:
acce/.
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Aš čia važinėju,
Aš čia šiiužinėju
Po tavas avižėles.
Kai skrisiu, tai aš tave tenai —ui,
Į drabnus kąsnelius patrauksiu!
Nu, kaip skrido —prilipo ir kiškutis. Veršelis ir užu kišku
čio —partįsė namo diedui. Diedas uždarė. Sako:
— Ką mes jam darysim?
— Piausim!
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Išėjo diedas su boba. Nusinešė iovį, nusinešė galąstuvą,
peilius. Diedas paėmė peilį ir galąstuvą ir galanda. O jau verše
lis stovi ir gieda:
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Galanda galanda diedulis peilelį,
Mazgoja mazgoja bobulė lovelį.
Piaus piaus meškutę,
Piaus piaus meškutę!
O meška jau klauso. Taip ir vėl kitąkart:
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Galanda galanda diedulis peilelį,
Mazgoja mazgoja bobulė lovelį.
Piaus piaus meškutę,
Piaus piaus meškutę!
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Meška klausosi, tvarte būdama:
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Dieduli dieduli,
Nepiauk tu manęs:
Aš tau privarysiu
Pilnas stonias meitėlių.
Nu, diedas ir išleido mešką. Meška nuėjo, privarė pilną
stonią meitėlių. Ir paleido mešką.
Dabar vėlei veršelis stovi ir sako:
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Galanda galanda diedulis peilelį,
Mazgoja mazgoja bobulė lovelį.
Piaus piaus vilkutį,
Piaus piaus vilkutį!
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Dieduli dieduli,
Nepiauk tu manęs:
Aš tau privarysiu
Pilnas stonias žirgų.
Išleido vilką. Nuėjo vilkas, privarė pilną tvartą jam arklių.
Gerai, diedas jau bagotas: meitėlių turi, ir arklių turi. Dabar
laputę piaus. Sako veršelis:
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Galanda galanda diedulis peilelį,
Mazgoja mazgoja bobulė lovelį.
Piaus piaus laputę,
^ Piaus piaus laputę!
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Dieduli dieduli,
Nepiauk tu manęs:
Aš tau privarysiu
Piiną iakteię baitų vištelių.
Diedas išieido:
— Eik tu, varyk man vištelių.
Nu, tuoj laputė nuskrido kieman. Pagaudė, pagaudė vište
les —bobai prinešė pilną laktą, pilną baltų vištelių visokių. Ge
rai, paleido ir laputę.
Dabar jau tik kiškis liko.
4. M.
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Galanda galanda diedulis peilelį,
Mazgoja mazgoja bobulė lovelį.
Piaus piaus kiškutį,
Piaus piaus kiškutį!
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Dieduli dieduli,
Nepiauk tu manęs:
Aš tau prinešiu
Pilną svirną drabužėlių.
Nu, paleido ir kiškutį. Kiškis ir bėga. Nubėgo,—ką gi
dirbs? —kieman. Ogi ten —veseilia. Ė, anas įšoko priemenėn.
Šoka vyrai, bernai, mergos, šoka ir anas. Šoka ir sako:
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Duokit duokit man kepurėlę —
Aš jūmi gražiau šoksiu užu mergas,
Duokit duokit man kepurėlę,—
Aš jumi gražiau šoksiu užu mergas.
Davė anam kepurę. Anas su kepure šoka:

Duokit duokit man marinarkėlę —
Aš jumi gražiau šoksiu užu mergas.
Jam davė ir marinarką.
MM. J = 144
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Duokit duokit man ir čebatėlius —
Aš jumi gražiau šoksiu užu mergas.
Jam—ir čebatėlius. Jau anas apsiavė debatais, marinar
ką apsisegė, kepurę užsidėjo ir šoka. Dabar vėlei:
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Duokit duokit man ir lopinėlį —
Aš jumi gražiau šoksiu užu bernus.
Davė jam lopinėlį.
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Duokit duokit man ir žakietėlį—
Aš jūmi gražiau šoksiu užu bernus.
Davė jam ir žakietėlį.
MM. J=150
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Duokit duokit man tuplelius —
Aš jūmi gražiau šoksiu užu bernus.
Davė jam ir tupleiius. Pasileido kiškis su tupliais ir visais
drabužiais. Ir parnešė diedui. Diedas ir drabužių, ir meitėlių, ir
žirgų turi. Ir liko diedas bagotas.
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SMAUNIS VERŠELIS
Buvo boba su diedu. Anys biednai gyveno: neturėjo nei
teliuko, nei niekur nieko. Žmonės rugius nupiovė —teliukus
rugienon veda, riša. Boba:
— Diedai diedai, ėgi mūs teliuko nėra. Tu suvyk karklų
rapelę.
Diedas suvijo, įsmalavo; yleles įkišo —rageliai, adatėles įbe
dė —kojelės; plaukuotą padarė. Ogi anas ir pavirto veršeliu!
Nunešė jį parugėn ir pririšo į pievas. Ir jo teliukas žolę ėda!
Džiaugsmas diedui ir bobai!
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Ateis meška:
— Veršeli, aš tave piausiu!
— Egi, meškel, aš tau verčiau giesmelę gražią pagiedosiu.
— Na, tai giedok!
Tas:
Aš ne veršynas —
Karklų rapynas,
Smalų lietynas,
Ylų ragynas,
Adatų plaukynas,—
Šok per mane!
Kaip šoko meška —ir prilipo.
Kur buvus nebuvus, ateis lapė:
— Veršel veršel, aš tave piausiu!
— Egi jau, lapei, didesnį žvėrį atsiprašiau, o tavęs jau ne
galima. Aš tau verčiau giesmelę pagiedosiu.
Ir jai:
Aš ne veršynas —
Karklų rapynas,
Smalų lietynas,
Ylų ragynas,
Adatų plaukynas,—
Šok per mane!
Kaip šoko —ir lapė prilipo.
Ateis kiškelis:
— Veršel veršel, aš tave piausiu!
— Egi, kiškel, didesnius žvėris atsiprašiau, nepiovė —ir tau
giesmelę pagiedosiu.
— Pagiedok!
Ir jam:
Aš ne veršynas —
Karklų rapynas,
Smalų lietynas,
Ylų ragynas,
Adatų plaukynas,—
Šok per mane!
Kaip šoko —ir tas prilipo:
t4?

Jaugi diedas atėjo vakare rapelės nešti.
Ateina —egi veršelis žvėrimis aplipęs! Žiūri tiktai. Atsinešė:
— Va, boba, kas pasidarė iš karklų rapelės!
Įsivedė jį pirkion: reikia atšildyti,—žvėris atlipdyti. Atpustė, atpustė, atlipdė ir mešką, ir lapę, ir kiškelį. Tada jau boba:
— Jau, diedut, reikia meška piauti.
Boba mazgoja niekotėlę, diedas galanda peiliukėlį. Užvydo
kiškelis:
Galanda diedas peiliukėlį,
Mazgoja boba niekotėlę —
Piaus piaus meškelę!
O meška:
— Jeigu tave patį piaus! Mane diedutis išleis —aš jam
pulką karvių atvarysiu.
Boba:
— O ką, diedai,—karvelės neturim. Gerai, kad ir karvių
pulką atvarys.
Paleido mešką.
Kiškelis ir vėl bėginėdamas gieda:
Galanda diedas peiliukėlį,
Mazgoja boba niekotėlę —
Piaus piaus lapelę!
O lapė:
— Jeigu tave patį piaus! Manęs diedutis nepiaus —aš jam
žąsų atvarysiu. Ir mėsos bus, ir plunksnų.
Bobai ir vėl patiko:
— Diedut, teeina, atvarys žąsų pulką —bus ir mėsos, ir
plunksnų.
Ir lapelę paleido.
Kiškelis regi, kad jau bus galas, ir vėl gieda:
— Galanda diedas peiliukėlį,
Mazgoja boba niekotėlę —
Piaus piaus kiškelį!
Veda diedas kiškelį už ausies. Kiškelis sako:
— Diedut, didesnius žvėris paleidai, leisk ir mane,—aš jum
kopūstų prinešiu.
Paleido ir kiškelį. Tas nubėgo kaip pridegtas.
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Pabuvo kiek. Atnešė meška išdvėsusios karvės gaivą —
įsviedė diedui atšlaimam
—Diedai diedai, atvariau tau karvių pulką.
Kitą dieną lapė atnešė žąsytį išdvėsusį:
— Va, boba, atvariau žąsų pulką. Va plunksnų, va mė
sos,—pumt atšlaiman. Įsviedė, ir žinokis sau.
— Va, diedai, ir išsimelavo.
Trečią dieną kiškelis rado kopūstą palaikį. Ištraukė, neša,
gerklėn įsikandęs:
— Diedai diedai, va tau kopūstų atnešu!
Įsviedė atšlaiman. „Apsidžiaugė" boba:
— Išleidom žvėris! Būtum kailių turėję.
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PUSIAU SKUSTA, PUSIAU LUPTA
Buvo diedukas ir bobutė, turėjo vaiką ir mergaitę. Ir turėjo
jiedu ožką. Tėvas nusiuntė tą vaiką ožką ganyti. Vaikas ją
ganė visur —po javus, po pievas. Parginė namo —tėvas klau
sia ožką:
— Ką tu šiandie ėdei, ką tu šiandie gėrei?
— Klevo lapų ėdžiau, rūdynėlių gėriau.
Tėvas perpyko ant vaiko, kad negerai ganė,—išvarė.
Antryt nusiuntė mergaitę ganyt ožką. Ta ją visur priganė,
vakare parginė namo. Klausia diedukas:
— Ką šiandie ėdei, ką gėrei?
Ta ožka vėl meluoja:
— Klevo lapą ėdžiau, rūdynėlių gėriau.
Išvarė ir tą mergaitę. Antryt nusiuntė savo bobą ganyt ožką.
— Bet,—sako,—jau tu ją gerai priganyk, pagirdyk tyru
vandenėliu.
Boba priganė, pagirdė. Klausia diedukas:
— Ką ėdei, ką valgei?
Toj vėl tą patį:
— Klevo lapą ėdžiau, rūdynėlių gėriau.
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Supyko ant bobos, kad negerai ganė,—išvarė ir bobą.
Antryt išsiginė pats diedukas ožką ganyt. Priganė po javus,
po pievas, pagirdė tyru vandeniu. Vakare parginė namo, įvarė
į tvartą, bet atėjęs klausia ožką:
— Nu, o šiandie ką ėdei, ką gėrei?
Sako:
— Klevo lapą ėdžiau, rūdynėlių gėriau.
Diedukas sako:
— Tai tu vis taip melavai! Aš turėjau išvyt vaikus ir bobą
per tave...
Pasigavo ožką, pasikabino —gyvai skūrą lupt. Nulupo pu
sę —virvutė nutrūko, ožka pabėgo. Tai ožka iš skaudėjimo
neturi kur dėtis: nubėgo į girią, rado lapės olą, įlindo. Pareina
lapė, sako:
— Kas čia mano nameliuos?
O ožka sako:
Aš —ožka rabata,
Pusiau skusta, pusiau lupta,
Su aukso rageliais,
Sidabro nageliais.
Su kojele trept,
Su rageliu barkšt,
Purkšt —perplėšiu!
Persigando laputė nuo tokio baisaus gyvulio —eina verkda
ma. Sutiko vilką:
— Ko tu verki, kūmute?
— Ką aš neverksiu! Kas mano nameliuos yra!
Vilkas:
— Eiva, aš išvysiu.
Eina. Atėjo pas olą. Vilkas:
— Kas laputės nameliuos yra?
Aš —ožka rabata,
Pusiau skusta, pusiau lupta,
Su aukso rageliais,
Sidabro nageliais.
Su kojele trept,
Su rageliu barkšt,
Purkšt —perplėšiu!
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Persigando ir vilkas. Eina abu rėkdamu. Sutiko mešką.
Klausia meška:
— Ko judu verkiat?
— Ką neverksimi Kas kūmutės nameliuos yra!
Meška:
— Eime, aš išvysiu.
Nuėjo pas olą:
— Kas laputės nameliuos?
Aš —ožka rabata,
Pusiau skusta, pusiau lupta,
Su aukso rageliais,
Sidabro nageliais.
Su kojele trept,
Su rageliu barkšt,
Purkšt —perplėšiu!
Išgirdo meška tokią kalbą, persigando. Eina visi —patiko
ežį. Klausia ežys:
— Ko jūs verkiat?
— Ką mes neverksimi Kas laputės nameliuos yra!
O ežys sako lapei:
— Jei priimsi mane kaimynu, tai aš išvysiu.
— Priimsiu, tik išvaryk.
Atėjo pas olą, susirietė į kamuolį, įsirito į olą —kaip ėmė
su savo ylom į tą nuluptą šoną varyt! Ožka, negalėdama iškęsti,
šoko iš olos. Kai tik iššoko bėgt —vilkas capt sudraskė, suėdė
po gabalą, o lapė likosi su ežiu gyvent savo nameliuos.

$3
SENAS ŠUVA IR GUDRUS GENYS
Iš labai senų laikų girdis vieno senelio ir bobutės pasaka.
Jiedu gyvenę labai didelėj laisvėj. Nereikdavę jiem dirbt, nes
turėję labai gerą šunį, katras juos girdydavęs ir penėdavęs, visa
pristatydavęs, ko tik jų širdis geisdavus. Kai tas šuva pasenėjęs
ir maitinti nebegalėjęs, senis su boba išvarė jį laukan.
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Šuva besivalkiodamas gailiai staugęs. Užgirdęs jo balsą, ge
nys pradėjo klausinėt, ko taip staugia. Šuva atsakęs, kad jau
nebegalįs nuo gailesties išsiturėti:
— Penėjau, penėjau vieną senelį su bobute, kol pasenėjau,
e dabar anys mane laukan išriejo. Argi taip gaspadorius geram
darbininkui, gerą darbą padirbus, moka?
Mielaširdingas genys nutildęs jį, sakydamas:
— Eik su manim miškan. Tenai mano vaikus pasaugosi, e aš
tave už tatai penėsiu.
Šuva, gavęs gerą tarnybą, labai džiaugęsis. Genys, nusive
dęs šunį, parodęs ąžuolą, katrame buvus jo gūžta, ir liepęs ją
saugot. Pabaigus tą kalbą, genys nuskridęs rūpintis valgymo.
Beskraidydamas po krūmus, pamatęs dvi bobas, nešančias ąsotį,
pilną pieno, vyram, lauke dirbantiem. Gudrus genys pasišau
kęs šunį:
— Jeigu nori ėst, tai bėk paskui mane, ir užeisime dvi bobi
su ąsočiais. Tu, kai būsi arti jų, atsigulk alksnynėj, o ašei apsi
mesiu prikamuotu ir voliosiuos. Jom padėjus ąsočius ir mane
begaudant, tu pasistenk. Esu tikras, kad badą numaldysi.
Kaip sakė, taip ir buvo. Bobom genį bevaikant, šuva visą
pieną išlakė. Supratę bobos, kad genys iš jų tyčiojasi, eina prie
ąsočių, bet, radę juos tuščius, turėjo namo sugrįžti. Saulė buvo
apie pusdienėlius, e vyrai išalkę dejuoja.
Genys, susitikęs šunį, klausia:
— Eką, tu, seni, sotus?
— Sotus, dėkui, prieteliau, pririjau, kiek tik norėjau.
Jiem besikalbant, užbėganti lapė. Pamatęs ją, genys liepęs
šuniui vyt. E tuo metu pasipainiojęs žmogus su deguto vežimu.
Lapė vejama dar paspėjus perlįsti pro ratus. Šuva gi vydamas
įkliuvęs tarpu jų ir buvęs labai žmogaus užgautas. Nu, genys
užpykęs sakąs:
— Palauk, degučiau, aš tau pritaisysiu, kad tu lig mirties
mane atminsi!
Užskridęs ant bačkos ir ėmęs kapot su snapu. Kaip tik žmo
gus pribėgąs gintų bačkos —taip anas tuoj arkliui ant galvos ir
kapojąs. Degučius privargęs, nieko negalėdamas padaryt ge
niui, pasikirtęs didžiulį pagalį ir šerdamas genio nekliudęs,
arklį gi apsvaiginęs. Genys juokdamas nuo arklio ant bačkos —
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ir praleidęs degutą. Skrisdamas tolyn, dar keršijęs, kad tai dar
ne galas. Radęs degučiaus namus, įskridęs gryčion, vaikui, ant
suolo sėdinčiam, atsistojęs ant galvos ir ėmęs lest pakaušį.
Močia, paėmus kačergą, genio nekliudžius, e vaiką nutrenkus.
Šuva atgijęs, vėl geniui dejuojąs, kad alkanas. Genys nusi
vedęs jį ulyčion, kur buvusios vestuvės. Ten visokių valgymų
ir gėrimų radę. Genys įskridęs pro langą, pradėjęs visa su spar
nais žemėn drabstyt. Žmonės su pagaliais jį ėmė vaikyt, šuva gi,
nuspūdinęs gryčion, palindęs pastalėn, priėdęs, kiek tik norėjęs,
ir išsprūdęs pro duris, kad jo niekas nei nematė. Genys taipogi
neužgautas išskridęs, kad ir ant jo visi su pagaliais buvę užpuo
lę. Šuva ore sakąs geniui, kad gerai priėdęs, tik gert labai norįs.
Genys jam sakąs:
— Eik kiton kamaron, ten senis leidžia vyną iš bačkos, tat
ten troškulį apgesinsi.
Genys įskridęs pro langą, atsistojęs ant bačkos ir kapojąs
dugną. Senis norėjęs jį su pagaliu užmušt, bet nepataikęs, tik
bačkos kaištį išmušęs, ir, lig kol jį atradęs, kone visas vynas iš
tekėjęs. Šuva, pro atviras duris įlindęs, prilakęs, kiek tik norė
jęs, ir paskui su geniu išbėgęs.
Šuva sakąs:
— Dabar esu girtas, noriu padaryt juoko.
Bėgdami užėję daug darbininkų rugius kuliant. Genys užskridęs ant vieno darbininko pečių ir pradėjęs lest nugaron, e kitas,
sukliudęs pagalį, kaip pilsiąs, bra,—net darbininkas pargriuvęs,
e genys sveikas nuskridęs. Šuva, toliau būdamas, tik neišdvėsęs
nuo juoko. Paskui susitikę lapę. Genys apsimetęs nebegreitu ir
voliojęsis, e lapė —jį vaikyt. Šuva tuo tarpu iš užpakalio kapt
ją ir pagriebęs. Žmogus, su vežimu puodų važiuodamas mies
tan, pamatęs, kad šuva lapę drasko, pribėgęs su pagaliu ir abu
užmušęs. Genys, visas perpykęs ant puodžiaus, užskridęs ark
liui ant kaktos ir ėmęs akis lest. Puodžius su pagaliu kad padrioksėjęs —genio nekliudęs, arklį gi savo paguldęs. Genys
juokdamas nuo arklio užsileidęs ant puodų ir daužąs su spar
nais. Puodžius, verkdamas arklio, kad pilsiąs su pagaliu per
puodus —net visi šukelėm pabirę, e genio dėlto nekliudęs. Kitą
bėdom prisotinęs, genys sugrįžęs gūžton. Puodžius gi be arklio
ir be puodų pėsčias, saulei sėdant, parpūškinęs.
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Paukščiai ir žuvys

$6
VIŠTYTE IR GAIDŽIUKAS
Buvo senelis ir bobelė. Turėjo vištytę ir gaidžiuką. Pasiuvo
bobelė gaidžiukui naujas kelnytes, e vištytei sijonėlį ir išleido
vienądien juos abu riešutautų. Gaidžiukas įlipo lazdynan ir raš
ko riešutus. Vištytė bėginėja aplink ir karkia:
— Kar kar kar kar! Man bent kekelę!
Kai tik metė gaidžiukas riešutų kekelę —ir išmušė višty
tei akelę. Ir vėl raško gaidžiukas. Vištytė, bėginėdama aplink,
vėl karkia:
— Kar kar kar kar! Man bent kekelę!
Kai tik metė kekelę —ir išmušė kitą akelę. Dabar vištytė
parbėgo rėkdama namo ir pasisakė bobutei, kad jai gaidžiukas
akeles išmušė. Bobutė užkūrė gaidžiuką:
— Gaidžiukai gaidžiukai, kam tu vištytei akytes išmušei?
— Ekamman lazdynas kelnytes perplėšė?
— Lazdynai lazdynai, kam gaidžiukui kelnytes perplėšei?
— Ekammane ožka pagraužė?
— Ožka ožka, kamtu lazdyną pagraužei?
— Ekol manęs piemuo neganė?
— Piemeny piemeny, kol tu ožkos neganei?
— Ekol man gaspadinė bandelės nepakepė?
— Gaspadinė gaspadinė, kolgi tu piemeniui bandelės ne
pakepei?
— Kad kiaulė tešlą prarijo!
— Kiaule kiaule, kam tu gaspadinės tešlą suėdei?
— Ekammano paršelį vilkas nunešė?
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— Vilkai vilkai, e kam gi tu kiaulės paršelį nunešei?
— Mano gerklė ne grąžtu gręžta, ne kaltu kalta. Am-m-m! —
pagriebė paskutinį paršą ir nubėgo miškan.
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D!EDO VIŠTELĖ IR GAIDELIS
Buvo diedas ir boba. Turėjo vištą ir gaidį. Boba sako:
— Ką dar čia dykus laikyti. Tegul nors eina pariešutaut.
Biednysta, nėra ko valgyti —dar ir juos šerki.
Pasiuvo kelnes gaidžiui, pasiuvo tarbą, uždėjo ir išleido
riešutaut.
Eina, eina, ateina į krūmus, į lazdynus. Randa riešutų. Įlipo
gaidys, priskynė, priskynė pilną tarbą. Nu, ir vėl eina su viš
tele. Beeinant vištelė dar įžiūri kekę.
— Gaidy gaidy, aš matau kekę. Įlipk, gaideli, įlipk, nuskink.
Gaidelis įlipo, kekę nuskynė. Kai metė —ir išmušė vištelei
akelę. Vištelė:
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— Kir, kir, kir, gaidelis akelę išmušė!
Nu, paima gaidys už sparno, veda vištą, veda. Parvedė na
mo, pakišo po pečelium. Įeina bobulė.
— Ar pamešėt riešutėlių? Kur vištelė?
Vištelė, po pečium sėdėdama:
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— Bobute bobute, gaidelis akelę išmušė!
— Palauk tu, gaidy, tu nevidone! Pareis tau diedas! Oi, ką
tu padarei, išsivedęs vištelę!
Pareina diedas. Boba graudžiai:
— Diedai diedai, gaidys vištelei akelę išmušė.
— Nu, dar tu, gaidy, kaip čia padarei? Į ką dar jau čia
panašu?
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— Kut kut kut ku-daaa! Aš nekaltas! Kam man lazdynas
kelnes sudraskė...
— Eik, dieduli, į lazdą.
Nuėjo diedas pas lazdą:
— Lazda lazda, kam tu gaidžiui kelnes sudraskei?
— O kam mane ožkos apgraužė, mano riešutėlius nuėdė?
Nueina pas ožką:
— Ožka ožka, kam tu lazdą apgraužei, riešutėlius nuėdei?
-Mmm me—e _eee!

— Mmm-me-e-eee! Kam vilkas mano ožiuką nunešė?
Eina pas vilką:
— Vilke vilke, kam tu ožkos ožiuką nunešei?
Vilkas žemu balsu:
— Matai, žmogau, prietelio nėra.
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VIŠTYTE, GAIDŽIUKAS IR SKRIPKELĖ
Buvo senelis ir bobutė. Jie turėjo gaidžiuką ir vištytę. Gai
džiukas—kaip ponaičiukas, o vištytė —kaip panytė. Jie abu
labai taikiai gyveno, ir seneliai juos labai mylėjo.
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Vieną kartą susitarė abu, gaidžiukas ir vištytė, eit miškan
riešutautų. Gaidžiukas pasiėmė lazdelę, o vištytė —krepšiuką.
Nuėjo prie lazdynų, įlipo gaidžiukas ir raško riešutėlius. O viš
tytė po lazdynėliu:
— Kor kor ko: kor, išmesk man nors vieną riešutėlį!
Kai tik metė —pakliudė akytėn ir išmušė vieną akytę. O dėl
to nenustojo prašyti:
— Kor kor kor kor, išmesk man nors vieną riešutėlį!
Kai metė —ir kitą akytę išmušė. Nebemato vištytė. Par
vedė ją gaidžiukas už rankytės namo. Senelis su bobele api
barė gaidžiuką ir sako:
— Vesk dabar kalėdotų!
Gaidžiukas turėjo gražią skripkelę. Pasiėmė skripkelę, o viš
tytė užsikabino tarbelę ir gaidžiukui užkabino. Nuėjo didelin
vienkiemin, atsisėdo abu,—kai ims gaidžiukas groti:
Džyru džyru, duok pipirų,
Kad neduosi —nedžyruosiu!
Džyru džyru, duok pipirų,
Kad neduosi —nedžyruosiu!
Kad prikrovė, prikrovė pilnas tarbeles. Nuėjo kitan vienkie
min —ten vėl kad ims džyruoti:
Džyru džyru, duok pipirų,
Kad neduosi —nedžyruosiu!
Džyru džyru, duok pipirų,
Kad neduosi —nedžyruosiu!
Atėjo namo su pilnom tarbelėm visokios gėrybės. Ir vis
gardėsių! Net ir saldainių! Tada vištytei sugydė akytes ir nebe
varė jų kalėdotų —po namus seneliam džyruodavo.
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GUŽUTIS IR GERVĖ
Vienoje pelkėje gyveno gužutis ir gervė. Nusibodo jiem gy
vent po vieną, ir užsimanė gužutis vesti. Užsimanęs ir eina:
dibu, dibu, dibt per balą ištisus tris verstus. Nudimbinęs sako:
— Gerve gerve, aš noriu tave vesti.
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— Aš dar tekėt nemanau. O juk tu nelabai ir dailus: tos
kojos —vieni stibinkauliai, pats keršas, nemiklas, be jokio vik
rumo. Netekėsiu už tavęs.
Gužutis susigėdęs namo eina: dibu, dibu, dibt...
Išėjus gužučiui, gervė apsigalvojo apie savo gyvenimą
ir sako:
— Kokia aš kvailė! Atėjo pats vyras pirštis, o aš atsa
kiau. Juk man dešimtsyk būtų geriau nutekėjusiai buvę. Gužu
tis koks yra, toks yra, bet vis vyras. Ir ne taip šlykštus, kaip
iš sykio man nudavė. Tos kojos, kad ir stibinkauliai, bet rau
donos. O kaip prie balos, tai ir ilgis gerai —ne taip susiteršia
plunksnos. Ir iš viso šaunus vyras tas gužutis, o ir laksto abeju
tiškai. Kad taip, tai taip, eisiu aš pati pas jįjį ir paprašysiu. Jeigu
nesupyko, mudu turime susituokti. Dar kitos pavydės, kad aš
gaunu tokį kavalierių.
Ir eina gervė pas gužutį: capu, capu, capt... Atėjo, pasibel
dė į duris ir sako gužučiui:
— Kaimyne, aš susigalvojau, kad negerai padariau, tau at
sakius. Tu gana geras ir dailus vyras. Dėl to atėjau pas tave:
imk mane, dviese bus smagiau.
— Kad nėjai, kai aš atėjau pas tave, tai dabar gali grįžt sau.
Aš ir be tavęs gausiu, dar gal ir gražesnę.
Gervė susigėdo, snapą nuleidus, spūdina namo: capu, capu,
capt... Išėjus gervei, gužutis vėl galvoja:
— Be reikalo gervę nevedžiau, kai atėjo. Juk ji gana geras
paukštis.
Ir vėl eina pas gervę: dibu, dibu, dibt... Gervė neina už jo.
O jam išėjus, vėl jinai pas jį —capnodama per pelkes. Taip
amžinai jie vienas pas kitą vaikščiojo ir nesusituokė.
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STARKUS IR VA1KA!
Skrido starkai per marias. Vaikas pavargo ir sako seniui
starkui:
— Tėvai, nešk mane. Kai tu senas būsi, ir aš tave nešiu.
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— Ne, neteisybę sakai,—sako senis starkus.
Skrenda toliau. Kitas vaikas pavargo ir taip pat prašo tėvo
panešti. Sako:
— Ir aš tave nešiu, kai pasensi.
Ir tamtėvas atsakė:
— Neteisybę sakai.
Tada trečias starkiokas sako:
— Tėte, nešk, tai ir aš savo vaikus nešiu.
— Ot,—sako senis starkus,—tu teisybę sakai.
Ir panešė mažąjį.
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ŽVIRBLELIS IR KATINĖLIS

Vieną kartą ūkininkas, važiuodamas į malūną, pabėrė tru
putį grūdų. Žvirbliai pamatę susilėkė. Būrys jų lesė, lesė, čiurškavo, šokinėjo, džiaugės. Visi jau pilnus pilvelius prilesė —
dar liko vienas miežio grūdelis. Senis žvirblis tarė:
— Jūs nieko neišmanote! Aš gi iš to miežio pasidarysiu
alaus —gersiu, gersiu, kol pasigersiu.
Taip ir padarė. Pasigrobęs miežio grūdelį, nulėkė į klanelį
ir įsimerkė karvės pėdoje. Nulėkė į apynojų, atsinešė apynio
spurganėlę ir įmerkė prie grūdelio. Grūdelis išmirko, papampo,
spurganėlė paplūdo, papuro. Duobelėje pasidarė alus. Žvirble
lis gėrė, gėrė to alaus ir pasigėrė. Pasigėręs vartėsi ant ežios,
sparneliais plasnojo.
Kur bus buvęs katinas —capt ir nutvėrė girtą žvirblelį. Pa
sidėjęs ant žemės, taisos jį piauti. Žvirblelis taip verkia, taip
prašos geruoju:
— Katinėli kūmutėli, paleisk, nepiauk! Kur mano pati, kur
mano kūdikėliai dings?
Katinėlis laižydamasis sako:
— Piausiu, piausiu, nedovanosiu! Ko tvarsais, ko vartais, ne
girtas būdamas? Piausiu!
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Žvirblelis verkdamas tarė:
— Kad ir piausi, bent persižegnok pirma, bent nevalgyk ma
nęs nepersižegnojęs...
— Galiu, galiu,—tarė katinėlis ir, paleidęs nagus nuo žvirb
lelio, kėlė kojelę žegnotis. Žvirblelis papurst ir paspruko. Pa
šokęs aukštai, ant šakos šokinėdamas, bevypsančiam katinėliui
tarė:
Negirtas būdamas —nesivartyki,
Dievo duotas —nesižegnoki.

M
ZVIRBUS MOKO VAIKUS
Kartą žvirblis, ant lizdo tupėdamas, mokino savo sūnų, kaip
nuo visokių mirties pavojų ir nuo žmogaus pasisaugoti.
— Jeigu tėmiji kokį vaikiną tave pamačius, o lenkiantis
prie žemės, tai labai laikas spurstelt, nes, pagriebęs akmenį,
meta ir veik gali pataikyt.
— Ei,—klausė jaunasis,—o kaip tada, kad jis akmenų delmoną prisikrovęs jau atsineša?
— Tu jau gudresnis už mane! —sučirškė senasis.—Lėk
į svietą! —ir pastūmė jį nuo lizdo, kad kūliais nudulkėjo.
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VARNOS IR ŠARKOS ALUS
Varna su šarka sutarė sau girą dirbti. Varna, godinga bū
dama, šarkai sako:
— Kaimynėle, vedvi dirbkiva sau girą, kur daug vandens
yra,—į marę. Kad daug bus giros, galėsim per visą amžių gerti.
Vama nunešė vieną miežio grūdą, šarka vieną spurganą
apynio nunešė, aniedvi įdėjo į marę ir su snapais savo sumaišė,
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kad geriau surūgtų. Valandą šokinėjus, varna pamatė ant vir
šaus vandens baltas vilnis. Šarkai sako:
— Ar matai, kaimynėle, kaip vedvims gira veikiai pradėjo
rūgti? Jau ant viršaus vandens yra baltos putos, rūgštimas iš
marės dugno iškėlė.
Šarka priėjusi ėmė ragauti, kaip ta gira yra įrūgusi. Paraga
vusi sako:
— Nė šioks, nė toks, nė šioks, nė toks!
Varna paragavusi sako:
— Per-rūgęs, per-rūgęs, per-rūgęs, per-rūgęs!
Nuo to laiko varna su šarka turi rūgštos giros marėje užtek
tinai lig savo amžiaus galo.
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PELĖDOS DUKTERS VESTUVĖS
Pelėda išperėjo vaikus ir džiaugiasi, kad jie labai gražūs.
Buvęs kur nebuvęs —vanagas pagriebė vieną pelėdos vaiką ir
nusinešė. O pelėda nebežino, kaip džiaugtis. Šoka ir rėkia:
— Gražų sutvėrimą be pasogo ima! Gražų sutvėrimą be pasogo ima!
Pelėda manė, kad jos duktė ištekėjo už vyro.

6$
VARNA IR VANAGUTIS
Vanagas padėjo kiaušį į varnos lizdą. Varna perėjo ir drau
ge su savo vaikais išperėjo vanagutį. Vaikams paaugterėjus,
motina įsteigė, kad vienas yra gražesnis už kitus: plunksnos
širvos, kojos ir snapas geltonas, savip visas dailus,—ir taip jį
pamilo, kad kitus visus iš lizdo išstūmė, o tą vieną augino: „Ka
raliukas,—girdi,—karaliukas yra tas mano vaikas*.
U Lietuvių tautosaka III tomas
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Vanagutis neužilgo išaugo į vanagą ir vieną sykį, varnai
mažai lesalo atnešus, nusitvėrė pešti ją pačią. Ta vargšė dras
koma rėkė:
— Velnias, velnias! —bet jau vėlai susiprato.
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ARKLYS IR VARNOS

Vienas arklys buvo ganykloje į vagą užvirtęs. Štai ir atlekia
dvi varnos. Jos pamatė arklį ir manė, kad jis yra negyvas. Vie
na šaukė:
— Krū-ū-ūva, krū-ū-ūva!
Antra šaukė:
— Tau teks, tau teks!
Netoli buvo į medį įtūpęs paukštytis, kurs vis „hop, hop,
hop" šaukė.
Ta, kuri sakė „tau teks", nulėkė prie arklio ir kapšterėjo
į užpakalį. Arklys strykt ir pašoko. Varna išsigando ir nulėkė
pas savo draugę. Tada jos bėgo tą paukštuką, kuris „hop, hop,
hop" šaukė, gaudyti, nes jos manė, kad jis tą arklį pažadino.
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VARNA IR VĖŽYS

Pavasarį, kai jau ledas buvo atšilęs nuo upės pakraščių,
varna nuskrido ant upės atsigert ir pamatė, kad vėžys eina
ant krašto. Ana žiūrėjo, žiūrėjo, kaip ropoja vėžys pakraščiu,
tik paskui kapt ir išsitraukė jį. Ištraukus pasinėšėjo kiek toliau
ir norėjo sukapot, bet vėžys jai sako:
— Paklausyk, aš tau pasaką pasakysiu!
— Nugi, sakyk, paklausysiu,—atsako varna.
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Vėžys sako:
— Varniule poniule, kieno tu kviečiuos buvai?
— Napkaus, Napkaus, Napkaus!
Vėžys pasitraukė atatupstas kiek arčiau upės ir vėl sako:
— Varniule poniule, kol tavo kojelės juodos?
— Dygime augau, dygime augau, dygime augau!
Vėžys vėl pasitraukia atpakalias ir sako:
— Varniule poniule, kol tavo akelės blizga?
— Stiklinės, stiklinės, stiklinės!
Vėžys, ir vėl pasitraukęs, sako:
— Varniule poniule, kol tavo galvelė patuorus?
— Sirgau, sirgau, sirgau!
Vėžys tik pliumpt upėn ir palindo po ledu, o varna tada:
— Durnos būta, durnos būta, durnos būta!

6S
„A Š VYRAS!"

Žvirbliai susilėkę tarp savęs čežėjo, vis pasigirdami:
— Aš vyras! Aš vyras!
O kai pamatė katinėlį atkiūtinant, visi sušuko:
— Vyrai, lįskim į karklyną! —ir nė vieno vyro nebuvo
matyt.
6$
LYDYS IR EŠERYS

Vienam ežere gyveno lydys ir ešeriukas. Kartą susitiko lydys
ešerį ir panorėjo jį praryt. Bet ešeriukas numanė, ko lydys
nori. Lydys artyn, o jis vis jam uodegą atsuka. Iš užpakalio
lydys negali ešerio praryt.
— Ei tu,—pradėjo lydys gudraut.—Kam tu man vis uode
gą suki? Eikš, pasibučiuosime.
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— Gerai,—sako ešerys,—galim pasibučiuot, bet einam daržinėn —nepatogu gi čia, ant visų akių.
Lydys pamanė, kad ešerys gal ir durnas, gal daržinėj ir at
suks jam galvą. Ėmė ir sutiko.
— Okur ta tavo daržinė? —sujudo.
— Tenai,—parodė ešerys.—Plauk paskui mane.
Ešerys nuplaukė, o paskui jį —ir lydys. Tenai gi buvo
bučius.
— Štai daržinė,—sako ešerys ir šmurkštelėjo bučiun pro
įgerklį. Paskui įplaukė ir lydys. Bet ešerys, būdamas mažas,
išlindo iš bučiaus pro akį, o lydys ir atliko.
— Ei tu, kur tu mauni! —lydys dar šūktelėjo, bet ešerys
buvo jau toli.
Taip lydys ir liko bučiuj.
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KIAULĖ IR ŽUVIS
Vieną kartą žuvis pamatė kiaulę ir pradėjo iš jos juoktis,
sakydama:
— Kokia tu biauri! Kojos išklypusios, plaukai kaip adatos,
nešvari. Pažiūrėk į mane, kokia aš graži! Plaukioju tyru vande
nėliu.
Kiaulė atsakė:
— Nors tu ir graži, bet tave kai žmonės valgo, tai spiaudos,
o mane kai valgo, tai ir pirštus nulaižo!

Smulkus gyvūnėliai^
augaiai. vabzdžiai
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LAUKINĖ IR NAMINĖ PELĖ

Laukinė pelė naminės užsiprašė kieman. Sako:
— Sesute, ateik tu pas mane nors kartą kieman! Ateik, pasiviešnagėsi!
Naminė nuėjo. Tai toji aprodė savo turtą: ji buvo prisinešus
rugių, avižų, žirnių ankštelių, visokių sėklelių, riešutų. Ir rody
dama vis liepia paragaut. Ragina:
— Paragauk,—sako,—imk! Nelauk raginama.
Naminė ragaudama sako:
— Bet gardžių daiktų pas tave yra!
O laukinė:
— Užteks žiemai?
Onaminė sako:
— Ne kas čia yra. Aš daug daugiau turiu. Ot, ateik, sesu
le, pas mane, tai matysi, kiek!
Laukinė atėjo pas naminę. Šitoji aprodė visa, kas ten bu
vo: rugių aruodas, grikių aruodas, avižų aruodas, žirnių lo
vys pilnas, lašinių, mėsos,—visa aprodė. Kad užsidyvys gi
laukinė:
— Oi oi oi, kiek pas tave daug! Viso pilna! Sesute, jei aš
ko neužteksiu —tu man paskolinsi?
Tai naminė pelė galvojo: „Ji man dartės lįs akysna! Tuščia
jos, tokios seseres!" —Regi, kaip yra: kas daugiau turi, tai dar
daugiau nori! Tai ji sako:
— Ana tupi ma ponas,—parodė katiną.—Tai tu jo prašyk.
Bet pirma jam nusilenk!

Kada toji pribėgus palenkė galvą, katinas kapt ją nusitvėrė
ir ėmė traškinti. O naminė pelė galvoja sau:
— Ėhė, jau jos nėra!
Paskui ji nuskrido laukinės pelės olon, susinešė visa pas
save ir juokiasi:
— O ko reikia? Su gudrumu daug geriau. Buvau turtinga,
o dabar dar turtingesnė. Ir grūdų, ir sėklelių, ir riešutų turiu.
Okatinas murkaudamas galvoja:
— Turtas dievo rankoj, nesidžiauk!
Trečiądien ir šitą sutraškino. Taip ir nuo jos liko.
Tai regi,—turtingi vis taip daro: iš biedno paskutinį kąsnį
primanę atimtų.
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PELES IR KATINAS

Buvo maža peliukė —maža maža, dar niekur nebuvusi. Ji
savo urvely buvo ir buvo. Bet vieną kartą išėjo —paregėjo gai
dį ir katiną. Parėjus mamai sako:
— Mamyte mamyte, ką aš šiandien mačiau!
— Na, ką, dukryt?
— Oi, du žvėrių: vienas labai gražus, kitas labai baisus.
— Na, tai kokis?
— Tas, katras yra gražus,—pats baltas, kakliukas pilkas,
o kojulės margos. Kaip jis į mane gražiai žiūri! O kitas —tai
jau ne: kai tik pamatė, tai žvairai pažiūrėjo!
Mamytė sako:
— Tai, dukryte, tu saugokis to, katras meiliai žiūri! Tas,
katras žvairai žiūri, tai tas nieko tau nepadarys, tik katras
meiliai žiūri, to saugokis.
Na, o katinas visa girdi. Paskui toji peliukė eis jaugi vėl
savo urvelin. Įlenda, o tas katinas saugoja. Kai tik ji lipt, tai
jis —kapt!
Osenė pelė,—ji buvo visų pelių vyriausia,—jau verkia. Rei
kia visų pelių susirinkimas daryt —tas katinas jau gali visas
jas taip išgaudyt.
Susirinkimą padarė, ir visos peliukės suėjo.
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— Kaip dabar mum gyvent? Nei viena negyvensim —visas
taip, kaip mano dukrytę, išgaudys,—sako senė pelė.—Būtų vis
kas gerai, jei mes tam katinui pririštum skambalėlį.
Visos pelės:
— Gerai būtų: girdėtum, kur jisai eina. Bet kas jį mums
sugaus? Kadgi kai gaudysim, tai ir mus nustvers!
Na, taip ir liko, ir nepririšo. Ir dabar katinas gaudo peliukes.
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E2YS EINA MIELIŲ

Ežys su savo pačia susitarė Velykoms pyragus kepti. Sako:
— Tu pasitaisyk ko reikiant, o aš eisiu mielių parnešti.
Ir išėjo, greitai skubėdamas, mielių parnešti. Ežys taip grei
tai skubėjo: tris metus buvus, parėjo sekminėms. Parėjęs į savo
namus, skubinai ėjo į vidų, greitai lipo per slenkstį su puodeliu
mielių. Lipdamas per slenkstį, koją paslydo, pats pavirto ir mie
les visas išliejo ant žemės. Ežys sako:
— Kas iš to skubos darbo? Per didelį skubėjimą ir iškadą
apturėjau: pats pavirtau ir mieles visas ant žemės išliejau. Yra
neverta taip greitai skubėti.
Ežio pati sako ežiui:
— Koks tavo skubėjimas? Jau yra treti metai nuo tavo iš
ėjimo! Išėjai parnešti mielių Velykoms, trečiais metais parnešei
sekminėms, ir tas ant žemės papylei!
Ežys ežienei sako:
— Tas nusidavė iš didžio skubėjimo, iškada pasidarė.
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E2YS IR DVĖSELIENA

Kitą kartą ežys radęs mėsos visą arklį. Ėdęs, ėdęs, paėdęs
ir norėjęs visą arklį namo parsivilkti. Tempęs, už kinkos nusi
tvėręs,—negalįs. Nueidamas pasakęs:
— Tai bus ar užkliuvęs, ar prišalęs.
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7$

EŽIO IR MEŠKOS LENKTYNES
Ežys su meška ėmę ginčytis: vienas greitas, kitas dar grei
tesnis. Ir taip jiedu susiderėjo bėgti per penkis užsienius. Ežys
klausia meškos:
— Kur tau geriau bėgti? Ar aikštėm, ar tankynėm?
Meška sako, kad jai geriau esą aikštėm bėgti. O ežys sa
kos, kad jam tankynėm.
Dabar jiedu sutarė vieną savaitę ilsėtis. Meška tą visą laiką
gulėjo. Ežys nuvedęs savo vaikus ir ant visų penkių užsienių
sustatęs, o savo pačią —ant pat galo. Savaitė praėjo —viskas
surėdyta. Dabar ežys meškai pasakė, kad, katrą vieną užsienį
išbėgę, susišauktų. Ir katras savo keliu pasileidę bėgti.
Meška, pirmą užsienį išbėgus, sušuko:
— Ū!
Ežio vaikas jau toliau:
— Ū-ū!
Meška paspaudė dar greičiau bėgt. Ir vėl, užsienį išbėgus:
— Ū-ū!
Ežio vaikas dar toliau:
— Ū-ū-ū!
Meška bėga trečią ir ketvirtą užsienius, taip pat ir penk
tą, ir visur girdėjo ežio atsiliepimus. Ant galo pamatė ežio pa
čią priešais atbėgančią. Meška ir pralošė derybas.
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ĄŽUOLAS IR BARAVYKAS
Baravykas, po ąžuolu išdygęs, sušuko:
— Ąžuolai, eik sau!
Ąžuolas sakąs:
— Palauk nors tris dienas.
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Pirmą dieną augęs baravykas —jau ąžuolas ir pabūgęs. Ant
rą dieną —dar labiau. Trečią dieną jau ir ėmė baravykui kraš
tai linkt žemyn.
Ąžuolas ir vėl gyvena, kaip gyvenęs, po senovei.
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KIRVIS, PICKLAS IR ĄŽUOLAS
Ant kelio numestas gulėjo kirvis ir piūklas ir ginčijos, kat
ras jų geresnis.
Piūklas baras ant kirvio:
— Tu daug skiedrų pridarai!
Kirvis sako:
— Tu daug medžių iškerti!
Pagaliau jie susitarė nueiti pas ąžuolą ir paklausti, katras jų
geresnis.
Ąžuolas išklausęs tarė:
— Man tai jūs abu lygaus gerumo: daug mano vaikų ir kai
mynų išvertėt. Kirvis ar piūklas man vis tas pats velnias.
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VARNAS IR BITĖ
Susiginčijo varnas ir bitė. Bitė giriasi, kad gerai mato, o var
nas—kad gerai girdi. Kad sužinotų, kurio tiesa, abu iškilo
oran aukštai. Varnas, snape paėmęs, užnešė aguonos grūdą. Kai
išsikėlė aukštai, numetė tą grūdą žemėn. Varnas girdėjo, kad
tas grūdas lėkdamas pirma atsimušė į kažką kietą, nes stukte
lėjo, paskui šleptelėjo. Tai, jo manymu, grūdas įlėkė vandenin.
O bitė matė ir paaiškino, kad ėjo merga iš tvarto su pilna
laidytuve pieno. Tai grūdas, kai lėkė, pirmiausia užkrito ant
laidytuvės briaunos, todėl stuktelėjo. Nuo krašto atsimušęs, įkri
to pienan, todėl šleptelėjo.
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UODAS IR SPARVA
Uodas kitą kartą klausiąs sparvos:
— Kodėl tujei taip labai lietaus bijai, slepies?
Sparva sakanti:
— Už tai, kad mano labai brangi kepurė. Saugau, kad ne
sulytų.
Sparva uodo klausianti:
— Tai kodėl tujei taip labai saulės bijai, slepies?
Uodas atsakąs:
— Už tai, kad aš esu labai riebus —kad mano taukai ne
ištirptų.
Sparva:
. — Tai kiek svarų tavo taukų?
— Šimtas svarų. Kiek tavo brangi kepurė?
— Šimtas rublių.
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TRIJŲ UODŲ MIRTIS
Uodų ponas klausia rudenį susirinkusius savo uodus:
— Kiek jūsų per vasarą pražuvo?
Visi uodai atsako:
— Trys.
Ponas klausia:
— Tai kokia mirtimi žuvo?
Uodai atsakė:
— Vienas, jaučiams susibadžius, papuolė į tarpragę—tą
jaučiai nudūrė; antras, eržilams susispardžius, parkrito į tarp
kojį —tą nuspyrė; tretįjį arklininkai susirinkę įvertė į ugnį.
Daugiau visi pagrįžo rudenį, kiek ponas išleidai pavasarį.
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Gyvuliu
ir žvėrių kova
ies poną
81
KAIP GAIDELIS PONĄ

GALĖJO

Buvo diedapalaikis ir bobyna, turėjo gaidelį ir girneles. Gai
delis randa ant mėšlyno grūdelį, diedas sumala, tai pilnos gir
nelės miltų iš vieno grūdelio. Tada ponas dvare atsižinojo, kad
yra pas diedą itokios girnelės —iš vieno grūdelio būva pilnos
miltų. Atvažiavo ir paėmė. Boba ir verkia su diedu:
— Jau prapuolėm—duonos nebus.
Eis gaidelis girnelių ieškot. Ir eina keliu. Skrenda vanagas:
— Gaidei gaidel, kur tu eini?
— Einu,—sako,—pas poną girnelių ieškot.
— Tai ir aš eisiu su tavim.
— Lįsk uodegon!
Įlindo uodegon, ir eina gaidys. Eina eina —bėga lapė. Ir
vėl gaidelį klausia:
— Kur tu eini, gaideli?
— Einu girnelių ieškot.
— Ir aš eisiu su tavim.
— Lįsk uodegon!
Ir lapė įlindo uodegon. Eina gaidys ir susiduria vilką.
— Gaideli gaideli, kur tu eini?
— Einu pas poną girnelių ieškot.
— Tai ir aš einu su tavim.
— Lįsk uodegon!
Ir vilkas įlindo uodegon. Ėjo keliu —susidūrė mešką.
— Lįsk! —ir meškai. Ir meška įlindo uodegon.
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Kakarieku, tu, ponaitėli,
Kakarieku, atduok diedo girnas,
Kakarieku, išbūsiu dvarą,
Kakarieku, ir patį poną!
— Ak, sako,—liuteriau! Įsvieskite jį arkliuosun.
Pagavo tarnai gaidį ir, įsviedę tvartan, arkliuosun, sako:
— Gal užtrapuos arkliai.
Rytą nuėjo tarnai, atidarė tvartą, gaidys išskrido,—arkliai
meškos papiauti visi. Gaidys išskridęs ir vėl gieda ant tvoros:
Kakarieku, tu, ponaitėli,
Kakarieku, atduok diedo girnas,
Kakarieku, išbūsiu dvarą,
Kakarieku, ir patį poną!
— Svieskite jūs,—sako,—veršiuosun. Gal jį ten subadysi
Paėmė, veršiuosun įsviedė. Ant rytojaus ir rado veršius vil
ko paplautus, o gaidys išlėkęs ir vėl gieda:
Kakariekū, tu, ponaitėli,
Kąkariekū, atduok diedo girnas,
Kakariekū, išbūsiu dvarą,
Kakariekū, ir patį poną!
— Svieskite jūs žąsysun.
Lapė papiovė visas žąsis,—nei vienos neliko. E tas ir vėl
ant tvoros gieda:
Kakariekū, tu, ponaitėli,
Kakariekū, atduok diedo girnas,
Kakariekū, išbūsiu dvarą,
Kakariekū, ir patį poną!
— Meskite jūs jį gaidžiuosun. Gal jį užkapos!
Rytą nuėjo padabot —vanagas išskrido, ė gaidelis ir vėl
gieda:
Kakariekū, tu, ponaitėli,
Kakariekū, atduok diedo girnas,
Kakariekū, išbūsiu dvarą,
Kakariekū, ir patį poną!
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Įsviedė jį šulinin. Tai anas:
— Gerk, uodega, vandenį, gerk, uodega, vandenį!
Rytą nuėjo ir rado šulinį sausą, ė gaidys ir vėl gieda:
Kakarieku, tu, ponaitėli,
Kakarieku, atduok diedo girnas,
Kakarieku, išbūsiu dvarą,
Kakarieku, ir patį poną!
Iškūreno pečių ir gaidį —pečiun. Tai anas:
— Leisk, uodega, vandenį, leisk, uodega, vandenį!
Užliejo pečių, ir gaidys pečiuj gyvas. Ir vėl gieda.
— Daužkite jį, tai virsim!
Uždaužė tarnai, išvirė, ir ponas valgo. Suvalgė, ė anas gie
da pilve. Tada ponas sako:
— Aš eisiu laukan, ė jūs šaukit.
Ir užšovė poną. B gaidys pasiėmė girneles ir grįžo namo,
išbuvęs dvarą ir patį poną.

82
DIEDO GIRNOS
Seniai, labai seniai gyveno tokis diedukas. Nieko daugiau
neturėjo, tik gaidį ir vienas girnas. Ir tokios girnelės geros:
kai tik pasuka, tai mala be grūdų, bet miltų yra. Diedas išeina,
pasuka truputį, prisimala miltų ir valgo: kepa duoną ir blynus.
Sužinojo ponas:
— O, tai kas diedas tokis —girnas turi! Eikit,—bernam sa
ko,—atimkit iš jo, atneškit.
Nuėjo pono bernai;
— Diedai diedai,—sako,—liepė ponas tau, kad atiduotum
girnas.
Na, ką gi jau diedas. Apsiverkė. Turi atiduot. Atnešė po
nui, pastatė. Jau tos girnos mala, miltų yra.
Diedas verkia sėdėdamas. Ogi gaidelis priėjo:
— Diedai diedai, neverk. Aš tau išrūpinsiu —atnešiu iš po
no girnas.
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N u ė jo g a id y s d v a r a n , n u s k r id o a n t r ū m ų s to g o i r g ie d a :

Ka.ka.rie _kū,ei pu—'nai p<'_ nai. ka.ka tie __ kū. tu. ka.ra,)iū — nai.

ka.ka-rie - kū, iš.gaijsin.siu dva ^ ra,

ka ka.ri^ . kū, ir pa - lį po — na

Kakarieku, ei ponai ponai,
Kakarieku, tu, karaliūnai,
Kakarieku, išgaišinsiu dvarą,
Kakarieku, ir patį poną!
— Vagi,—sako ponas,—iš kurgi čia tokis atsirado? Paim
kit sugaukit, paplausime!
Sugavo bernai gaidį.
— Meskit svirnan. Uždarykit, rytoj paplausime.
Paėmė, uždarė gaidį. Ogi ten svirne aruodas pono aukso pi
nigų. Gaidys atsisėdo ant aruodo, apsileido sparnais ir sako:
— Pinigai pinigai, lįskit po mano uodega visi! Lįskit lįskit,
lįskit lįskit!
Lindo, lindo,—išrinko gaidys visus iš aruodo ir tupi kaip
maišas.
— Nu,— ponas sako,—eikit jau, pagaukit gaidį, atneškit!
Kai tik atidarė —gaidys fur-r-r pro duris ir išskrido.
Apsižiūri ponas, kad pinigų nėra.
— Sulesė,—sako,—gaidys, tur būt. Ot, neprietelius.
Gaidys nuskrido pas dieduką:
— Diedai diedai, paklok paklodę!
Paklojo diedas vidury pirkelės paklodę.
Ogi gaidys stojosi:
— Pilk, uodega, pinigus! Pilk pilk, pilk pilk!
Pripylė krūvą didžiausią aukso. Ogi diedas džiaugiasi: da
bar jau tokis bus bagotas. Kas ten tos girnelės,—už auksą vėl
visko bus.
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Nu, o pats gaidys ir vėl nuskrido pas poną, ant rūmų už
skrido ir vėl gieda:
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Kakarieku, ei ponai ponai,
Kakarieku, tu, karaliūnai,
Kakarieku, išgaišinsiu dvarą,
Kakarieku, ir patį poną.
Kakarieku, atiduok diedo girnas!
— Ogi,—sako,—paimkit sugaukit, įmeskit šulinin. Tegul
jis ten prigeria.
Sugavo, įsviedė šulinin, uždengė. Ogi gaidys vėl:
— Gerk, mano uodega, vandenį! Gerk, gerk, gerk!
Išsiurbė visą šulinį ir pats stovi ant dugno šuliny, lesinėja žvirgždus.
Ant rytojaus ponas sako:
— Eikit išmeskit. Jau vanduo pasidarys blogas nuo to biaurybės gaidžio.
Atidaro nuėję šulinį —kad gaidys tupi gale šulinio sau,
kapstost Kai tik atidarė —ir išskrido. Išskrido ir vėl ant rū'mų gieda:
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Kakarieku, ei ponai ponai,
Kakarieku, tu, karaliūnai,
Kakarieku, išgaišinsiu dvarą,
Kakarieku, ir patį poną.
Kakarieku, atiduok diedo girnas!
Klauso, klauso gi ponas:
— Nu, kas daryt? Imkit ir, sustoję visi, sugaukit. Pečiun
pakepsime gyvą.
Sugavo gaidį. Liepė gaspadinei:
— Tu prikūrenk pečių karštai.
Ta prikūreno pečių.
— Dabar mesk jį gyvą: tegul iškepa.
Įsviedė gaidį —tai tik plunksnos čirška. Gaidys laksto po
pečių ir vis:
— Pilk, uodega, vandenį! Pilk pilk, pilk pilk!
Tik purškia! Užpylė visą ugnį, ir šaltas pečius. Ir vėl gaidys
sėdi gale pečiaus pelenuose.
Nu, jau ponas sako:
— Dabar imkit iš pečiaus, išmeskit. Jau jis ten sudegė.
Atidarė pečių —ogi gaidys sėdi, krapštosi gale pečiaus. Kai
atidarė, tai ir išskrido vėl. Išskrido pro duris ant rūmų ir gieda:
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Kakarieku, ei ponai ponai,
Kakarieku, tu, karaliūnai,
Kakarieku, išgaišinsiu dvarą,
Kakarieku, ir patį poną.
Kakarieku, atiduok diedo girnas)
Nugi jau ponas:
— Nu, dabar kas jam daryt? Reikia papiaut, ir viskas!
Pagavo gaidį, nukirto galvą, nupešė. Gaspadinė išvirė grei
čiau: nebus čia jo ir dulkių! Pagamino, apkepė, skaniai pa
darė. Gaidienos sriubos pavalgė ponas, atsigulė ant lovos:
— O dabar, gaidy, giedok tu!
Pagulėjo kiek —tik gaidys lap lap lap sparnais pilve:
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Kakarieku, ei ponai ponai,
Kakarieku, tu, karaliūnai,
Kakarieku, išgaišinsiu dvarą,
Kakarieku, ir patį poną.
Kakarieku, atiduok diedo girnas!
Ogi kad išsigando ponas! Nu, dabar jau jam galas. Kaipgi
jis išimt iš pilvo? Liepia bernam:
— Paimkit jūs, pritaisykit aštrų dalgį. Aš eisiu laukan, gal
jis išlįs,—tai užkirskite.
Nu, jau bernai stovi, laukia. Tik gaidys kyšt galvą —tik
žakt ponui visą užpakalį nupiovė.
12 Lietuvių tautosaka IH tomas
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ZARABOBELĖS GAIDYS
Kitą sykį gyveno viename kaime tokia neturtinga senelė.
Visi ją vadino Zarabobele. Ji turėjo gaidelį. Netekus pinigų,
Zarabobelė negalėjo gaidelio lesinti, o piauti nenorėjo: labai
jau buvo su juo susibičiuliavusi. Todėl pasiuvo jam kelny
tes ir sako:
— Eik sau maisto pasiieškoti.
Ir išėjo gaidelis.
Eina, eina ir sutinka vilką. Vilkas ir klausia:
— Kur eini, gaideli?
— Eisiu į dvarą maisto ieškoti.
— Veskis ir mane drauge.
— Gerai,—sako gaidelis,—lįsk man į kelnes.
Tas įlindo. Gaidelis eina toliau. Eina, eina ir sutinka lapę.
Lapė klausia:
— Kur eini, gaideli?
— Einu į dvarą maisto ieškoti.
— Veskis ir mane drauge.
— Gerai,—sako gaidelis,—lįsk man į kelnes.
Lapė įlindo. Gaidelis eina toliau. Ėjo, ėjo ir priėjo didelį
dvarą. Užsilėkė ant vartų, suplasnojo sparnais ir gieda:
— Kakaryko! Rytoj ponui bus bėda!
Išgirdo moterėlės ir pranešė apie gaidį ponui. Ponas supyko,
liepė tarnams sugauti gaidį ir įmesti į paukštidę pas žąsis.
— Tegul,—sako,—jį sužnaibo.
Tarnai sugavo ir įmetė, kur ponas liepė. O gaidelis sa
ko lapei:
— Lapute kūmute, lįsk iš kelnių: gardžios žąsienos gausi.
Lapė išlindo, išpiovė visas žąsis, prisiėdė prisirijo, tokia
stora pasidarė, kad nė į kelnes nebetelpa.
— Zinai ką,—sako gaidys,— rytą, kai ateis tarnai pasižiū
rėti, tu spruk pro kojas, o aš — per galvą.

Taip ir padarė: lapė spruko pro kojas, gaidys —per galvą.
Lapė pabėgo į mišką, o gaidys vėl užlėkė ant vartų ir gieda:
— Kakaryko! Bus ponui bėda!
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Tarnai papasakojo ponui apie gaidį. Ponas dar labiau su
pyko —liepė gaidį sugauti ir įmesti į arklidę.
— Tegul,—sako,—arkliai jį spardo.
Tarnai sugavo gaidį ir įmetė į arklidę. O gaidelis sako:
— Vilke pilke, lįsk iš kelnių: rasi čia gardžios arklienos.
Vilkas išlindo, užpuolė arklius, išpiovė visus, prisiėdė pri
sirijo, toks storas pasidarė, kad nė į kelnes jau nebetelpa.
— Zinai ką,—sako gaidys,—rytą, kai ateis tarnai, tu spruk
pro kojas, o aš —per galvą.
Taip ir padarė: vilkas spruko pro kojas, gaidys —per galvą.
Vilkas pabėgo į mišką, o gaidys vėl užlėkė ant vartų ir giedą:
— Kakaryko! Bus ponui bėda!
Tarnai vėl bėga pas poną, pasakoja apie gaidį. Dar labiau
supyko ponas —liepė sugauti gaidį ir įmesti į šulinį. Tarnai
įmetė jį, šulinį net dangteliu uždengė. Bet gaidys nenusiminė,
nors tuoj pilnos kelnės prisisėmę.
— Ryk,—sako,—gerkle, vandenį!
Prisirijo prisigėrė vandens,—visą vandenį išgėrė,—ir lau
kia ryto.
Rytą ateina bernas vandens pasisemti. Atidarė dangtelį, nu
leido kibirą —gaidelis ant jo užsikabaravo ir laukia. Kai ber
nas iškėlė kibirą, gaidelis tik purpt, tik „kakaryko", tik plėšt,
plėšt užlėkė ant vartų ir vėl gieda:
— Kakaryko! Bus ponui bėda!
Tarnas nubėgo pas poną, papasakojo apie gaidį. Perpyko
ponas ir sako:
— Sugaukit tą biaurybę, gerai iškūrenkit krosnį ir įmeskit —tegu dega.
Tarnai sugavo gaidį ir įmetė į krosnį. Bet gaidys nenusi
mena: kelnės jo šlapios, nedega. O jis dar liepė gerklei:
— Spiauk, gerkle, vandenį!
Gerklė spiaudo, pila vandenį —užgesino visą ugnį. Gaidys
užlėkė ant stalo, rado ten trupinį ir lesa.
Rytą ponas, gerai išsimiegojęs, džiaugiasi, kviečia visus pa
sižiūrėti į iškeptą gaidį. Bet vos tik pradarė duris —gaidys purpt
per galvą, plėšt, plėšt ir vėl ant vartų:
— Kakaryko! Bus ponui bėda!
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Baisiai perpyko ponas, liepė tarnams jį sugauti:
— Dabar tai aš jį nubausiu!
Paėmė gaidį, pats nunešė jį į klėtį, atidarė skrynią su pini
gais, padėjo į skrynią, užrakino ir sako:
— Na, dabar tu čia badu pastipsi!
O gaidelis prisirijo pinigų, prisikrovė jų pilnas kelnes ir
laukia ryto.
Rytą ponas neiškentė neatėjęs pasižiūrėti, kaip sekasi
gaidžiui. Bet vos spėjo atidaryti skrynią, gaidys tik 'purpt
užlėkė ant stalo, iš ten —ant lango. Kaip duos su kelnėmis
į stiklą —tik pinigai suskambėjo, kai stiklai biro. Tiek jį ponas
ir tematė.
Parlėkė gaidelis namo ir sako Zarabobelei:
— Zarabobele, tiesk kuo gražiausias drobes!
Ji patiesė. Gaidelis vaikščioja ir šaukia:
— Spiauk, gerkle, pinigus!
Gerklė prispiaudė pilnas drobes. Paskui liepė senelei dar
nusegti kelnes —iš jų irgi pasipylė pinigai.
Pralobo Zarabobele, pradėjo pati sočiai valgyti, o ir gaidelį
nesigailėjo gardžiausiais miežais palesinti.

84
STR1UBĖ BUBB

Kitą kartą gyveno sena senutė Striubė Bubė. Ana išsimanė
kartą eiti į Renavos dvarą avių vogti.
Ėjo, ėjo, beeidama susitiko ylą. Yla klausia:
— Kur eini, Striube Bube?
— Einu į Renavos dvarą avių vogti. Einam abidvi.
Ėjo, ėjo —susitiko žirkles.
— Kur einata?
— Einam į Renavos dvarą avių vogti. Einam visos.
Ėjo, ėjo —susitiko vėžį.
— Kur einat? —klausia vėžys.
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— Einam į Renavos dvarą avių vogti. Einam visi.
Ėjo, ėjo —sutiko girnos akmenį. Klausia akmuo:
— Kur einat?
— Einamį Renavos dvarą avių vogti.
Ėjo, ėjo ir sutiko karvės mėšlą. Klausia:
— Kur einat?
— Einam į Renavos dvarą avių vogti. Einam kartu.
Ėjo, ėjo —susitiko ugnaitę. Klausia ugnelė:
— Kur einat?
— Einam į Renavos dvarą avių vogti. Einam visi kartu.
Ėjo, ėjo ir priėjo dvarą. Striubė Bubė sako draugams:
— Dabar jūs paklausykit, aš jums pasakysiu, kaip mes pavogsim avis iš dvaro. Vėžy, tu lipk į kubilą, žirklės, lipkit ant
lango, yla —į sieną, karvamėšli —po slenksčiu, girnos ak
muo—ant trobos, ugnele —ant stogo, o aš eisiu avis išvaryti.
Striubė Bubė pradėjo avis varyti iš kūtės. Avys pradėjo
bliauti, kriokti, ir pabudo dvarponis. Jis atsikėlė ir žiūri pro
langą —žirklės ausį nukirpo. Atsirėmė prie sienos —yla ran
ką perdūrė. Persigando, bėgo, įsikibo į kubilą —vėžys pirštą
nugnybo. Žiūri pro langą — ugnelė ant stogo. Bėgo per slenks
tį—paslydo ir išvirto, girnos akmuo nukrito ir užmušė poną.
Striubės Bubės visi draugai susirinko ir padėjo avis parva
ryti. Striubė Bubė padėkojo jiems už padėjimą, ir nukeliavo
draugai kiekvienas savo keliu. O Striubė Bubė paliko su savo
avimis beeinanti.
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PONAS, EŽYS IR SKATIKAS

Važiavo ponas keliu karietoj. Bėga prieky ežiukas ir įsi
kandęs neša skatiką. Ponas liepė vežėjui paimt tą skatiką. Ve
žėjas paėmė —susėdo ir važiuoja. Ežiukas bėga paskui ir sako:
— Neturėdamas atėmei, neturėdamas atėmei!
Ponui nusibodo klausyt, kaip anas burbuliuoja,—numetė
skatiką. Ežiukas pasiėmė, bėga paskui ir sako:
— E, bijodamas atidavei, bijodamas atidavei!
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Ponas:
— Kad tu nesulauktum! Tokio čia daikto aš bijosiu. Eik,
paimk skatiką!
Vežėjas paėmė —važiuoja, o ežiukas bėga paskui ir sako:
— E, neturėdamas atėmei, neturėdamas atėmei. E, e, be
sarmatis!
Ponas vėl užpykęs numetė. Ežiukas pasiėmė, bėga paskui
ir loja:
— Bijodamas atidavei, bijodamas atidavei!
Ir taip visą kelią ežiukas erzino poną.

86
VIŠTYTĖ AUKSO KOJYTĖM

Buvo senelis ir senelė, turėjo vištytę aukso kojytėm. Ta viš
tytė sudėjo aukso kiaušinėlį. Padėjo jį ant lentynos. Pelė bėgo
ir numetė, ir sudaužė. Bobutė raudot, vištytė kudakadot. Skren
da varna prošal ir klausia:
— Bobut bobut, ko tu raudi?
— Kaipgi aš neraudosiu! Turėjau vištytę aukso kojytėm—
sudėjo aukso kiaušinėlį. Padėjau jį ant lentynos. Pelė bėgo ir
numetė, ir sudaužė. Tai kaipgi aš neraudosiu!
Varna ėmė ir uodegą išsipešė. Tos varnos gūžta buvo ąžuole.
Nuskrenda ji į gūžtą. Ąžuolas pamatė, kad ji be uodegos,
ir klausia:
— Varna varna, ko tu be uodegos?
— Kad tu žinotum, kas pasauly dedas, ne taip pasidarytum!
Buvo senelis ir senelė, turėjo vištytę aukso kojytėm. Ir sudėjo
aukso kiaušinėlį. Padėjo jį ant lentynos. Pelė bėgo ir numetė,
ir sudaužė. Bobutė raudot, vištytė kudakadot, o aš uodegą išsipešiau.
Ąžuolas ėmė ir šakas nusilaužė. Po tuo ąžuolu buvo pasi
taisęs briedis guolį. Ateina briedis gultų, pamato —ąžuolas be
šakų, ir klausia:
— Ąžuol ąžuol, ko tu be šakų?
— Kad tu žinotum, kas pasauly dedas, ne taip pasidarytum!
Buvo senelis ir senelė, turėjo vištytę aukso kojytėm. Ir sudėjo
aukso kiaušinėlį. Padėjo jį ant lentynos. Pelė bėgo ir numetė,
ir sudaužė. Bobutė raudot, vištytė kudakadot, varna uodegą
išsipešė, aš šakas nusilaužiau.
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Briedis ėmė ir ragus nusilaužė. Nueina briedis į upę gertų.
Upė pamatė, kad briedis be ragų, ir klausia:
— Briedi briedi, ko tu be ragų?
— Kad tu žinotum, kas pasauly dedas, ne taip pasidarytum!
Buvo senelis ir senelė, turėjo vištytę aukso kojytėm. Ir sudėjo
aukso kiaušinėlį. Padėjo jį ant lentynos. Pelė bėgo ir numetė,
ir sudaužė. Bobutė raudot, vištytė kudakadot, varna uodegą iš
sipešė, ąžuolas šakas nusilaužė, o aš ragus nusilaužiau.
Upė krauju pavirto. Tuokart gaspadinė maišė duoną, pri
trūko vandenio ir sako mergai:
— Merga merga, bėk į upę vandenio atneštų.
Merga nubėgo į upę, žiūri —upė krauju pavirtus. Ir sako:
— Upe upe, ko tu krauju pavirtus?
Upė jai ir sako:
— Kad tu žinotum, kas pasauly dedas, ne taip pasidarytum!
Buvo senelis ir senelė, turėjo vištytę aukso kojytėm. Ir sudėjo
aukso kiaušinėlį. Padėjo jį ant lentynos. Pelė bėgo ir numetė,
ir sudaužė. Bobutė raudot, vištytė kudakadot, varna uodegą iš
sipešė, ąžuolas šakas nusilaužė, briedis ragus nusilaužė, o aš
krauju pavirtau.
Merga ėmė ir sudaužė uzboną. Pareina ji namo —gaspadi
nė ir klausia:
— Merga merga, kur tu uzboną padėjai?
— Kad tu, gaspadinyt, žinotum, kas pasauly dedas, ne taip
pasidarytum! Buvo senelis ir senelė, turėjo vištytę aukso
kojytėm. Ir sudėjo aukso kiaušinėlį. Padėjo jį ant lentynos.
Pelė bėgo ir numetė, ir sudaužė. Bobutė raudot, vištytė ku
dakadot, varna uodegą išsipešė, ąžuolas šakas nusilaužė,
briedis ragus nusilaužė, upė krauju pavirto, aš uzboną su
daužiau.
Gaspadinė ėmė ir visą tešlą pašalėm išmėtė. Ateina gaspadorius, žiūri —visos pašalės tešlos primėtytos. Įėjo jis gryčion ir sako:
— Gaspadin gaspadin, kam tu tešlą pašalėm išmėtei?
Gaspadinė ir sako:
— Kad tu, gaspadorėl, žinotum, kas pasauly dedas, ne taip
pasidarytum! Buvo senelis ir senelė, turėjo vištytę aukso ko
jytėm. Ir sudėjo aukso kiaušinėlį. Padėjo jį ant lentynos. Pelė
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bėgo ir numetė, ir sudaužė. Bobutė raudot, vištytė kudakadot,
varna uodegą išsipešė, ąžuoias šakas nusilaužė, briedis ragus
nusilaužė, upė krauju pavirto, merga uzboną sudaužė, aš tešlą
išmėčiau.
Gaspadorius ir sako:
— Kad taip, tai aš imsiu ir nusišausiu.
Gaspadinė dui raudot, dui raudot:
— Nesišauk, gaspadorėl vyrel, nesišaukt Kurgi aš be tavęs
našlelė pasidėsiu?! Vilkai nematė tos bobpalaikės ir jos vištpalaikės! Tik nesišauk!
— Kad taip, tai aš nesišausiu, tik tu tešlą surankiok.
Ir gaspadinė su merga pradėjo tešlą iš pašalių rankiot ir
vėl rėčkon dėliot.
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VIŠTELĖ, PELYTĖ IR PUPELĖ

Vieną kartą nešė bobutė pupų sietą, ir viena pupelė išlėkė.
Vištelė pamačius nustvėrė ir nusinešė. Tą dieną ana lest neno
rėjo ir pagirnin pupą pakasė. Ją atradus, pelytė ėmė pusę ir
nukando. O vištytė, tik pusę teradus, iš to strioko nusipešė ir
gailiai gailiai pradėjo rėkt:
— Kar, kar, kar! Ašei radau pupelę, pagirny pakavojau,
pelytė atrado, pusę nukando. Kar, kar, kar!
Mėšlas, tai išgirdęs, užsidegė. Varlė pamačius klausia:
— Ko tu, mėšle, degi?
— Ir kaip aš nedegsiu! Višta rado pupelę, pagimy pakavojo, pelytė ėmė pusę ir nukando. Višta iš to strioko nusipešė,
o aš užsidegiau.
Varlė, tą išgirdus, koją išsisuko ir rėkia:
— Kvar, kvar, kvar! Višta rado pupelę, pagirny paka
pojo, pelytė pusę nukando, višta iš to strioko nusipešė, mėš
las, tai išgirdęs, užsidegė, o aš koją išsisukau. Kvar, kvar,
kvar!
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Išgirdo briedis ir, sužinojęs bėdą, ragą nusilaužė. Briedis
pradėjo vaitot:
— Višta rado pupelę, pagirny pakavojo, pelytė pusę nu
kando, višta iš to strioko nusipešė, mėšlas užsidegė, varlė
koją išsisuko, o aš ragą nusilaužiau.
Briedžio kalbą užgirdo uosis ir šakas nusibėrė. Uosis pra
dėjo bėdot:
— Višta rado pupelę, pagirny pakavojo, pusę pelytė nu
kando, višta iš to strioko nusipešė, mėšlas užsidegė, varlė koją
išsisuko, briedis ragą nusilaužė, o aš šakas nusibėriau.
Uosio kalbą užgirdo upė, ir ana krauju pratekėjo. Krauju
pratekėjo ir bėdot pradėjo:
— Višta rado pupelę, pagirny pakavojo, pusę pelytė nu
kando, višta iš to strioko nusipešė, mėšlas užsidegė, varlė koją
išsisuko, briedis ragą nusilaužė, uosis šakas nusibėrė, o aš krau
ju pratekėjau.
Merga, vandenio atėjus, upės kalbą užgirdo ir kibirus su
daužė. Sudaužius parbėgo namo ir sako:
— Višta rado pupelę, pagirny pakavojo, pusę pelytė nukan
do, višta iš to strioko nusipešė, mėšlas užsidegė, varlė koją iš
sisuko, briedis ragą nusilaužė, uosis šakas nusibėrė, upė krauju
pratekėjo, o aš kibirus sudaužiau.
Bobutė išgirdo, kultuvę sudaužė ir, parbėgus namo, se
niui sako:
— Višta rado pupelę, pagirny pakavojo, pusę pelytė nukan
do, višta iš to strioko nusipešė, mėšlas užsidegė, varlė koją iš
sisuko, briedis ragą nusilaužė, uosis šakas nusibėrė, upė krauju
pratekėjo, merga kibirus sudaužė, o aš kultuvę suskaldžiau.
Senis užgirdo, persigando ir nubėgęs klojimą uždegė. Klo
jimui užsidegus, ir pelė išbėgo. Senis su kultuvu vyt, boba su
kultuve, merga su kibirais, upė kraujuotu vandeniu, uosis su
šakom, briedis nulaužtu ragu, varlė išsukta koja, mėšlas deg
damas, višta be plunksnų —pavijo ir pelę užkapojo.
Kai pelę užkapojo, tai ir klojimas užgeso, bobos kultuvė
susitaisė, mergos kibirai atsilankstė, upės vanduo nusistovėjo,
uosio šakos užaugo, briedžio ragas prigijo, varlės koja sugijo,
mėšlas užgeso, vištai plunksnos užaugo, ir visi gerai ir ilgai
gyveno.
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ROPČS ROVIMAS

Kartą ėjo keliu diedas ir rado ropės grūdelį. Namo parsi
nešęs, pasodino. Per vasarą išaugo labai didelė ropė. Rudenį
jis išėjo jos rauti. Rovė rovė —neišrovė. Tada pasivadino bo
bą. Boba diedą, diedas ropę —rovė rovė, neišrovė.
Boba sako:
— Reikia bėgt daugiau.
Ir nubėgus pasivadino viemkų. Viemkus bobą, boba diedą,
diedas ropę —rovė rovė, neišrovė. Viemkus nubėgo dvitkaus.
Dvitkus viemkų, viemkus bobą, boba diedą, diedas ropę —
rovė rovė, neišrovė. Dvitkus nubėgo tritkaus.
Atėjo tritkus. Tritkus dvitkų, dvitkus viemkų, viemkus bo
bą, boba diedą, diedas ropę —rovė rovė, neišrovė. Tritkus pa
vadino keturniką.
Atėjo keturnikas. Keturnikas tritkų, tritkus dvitkų, dvitkus
viemkų, viemkus bobą, boba diedą, diedas ropę —rovė rovė,
neišrovė. Keturnikas pasivadino penktiką.
Atėjo ir penktikas. Penktikas keturniką, keturnikas tritkų,
tritkus dvitkų, dvitkus viemkų, viemkus bobą, boba diedą,
diedas ropę —rovė rovė, neišrovė. Penktikas šeštiko nubėgo.
Atėjo šeštikas. Šeštikas penktiką, penktikas keturniką, ke
turnikas tritkų, tritkus dvitkų, dvitkus viemkų, viemkus bobą,
boba diedą, diedas ropę —rovė rovė, neišrovė. Nubėgo septintiko.
Atėjo septintikas. Septintikas šeštiką, šeštikas penktiką,
penktikas keturniką, keturnikas tritkų, tritkus dvitkų, dvitkus
viemkų, viemkus bobą, boba diedą, diedas ropę —rovė rovė,
neišrovė. Nubėgo aštuntiko.
Atėjo aštuntikas. Aštuntikas septįntiką, septintikas šeštiką,
šeštikas penktiką, penktikas keturniką, keturnikas tritkų, trit
kus dvitkų, dvitkus viemkų, viemkus bobą, boba diedą, diedas
ropę —rovė rovė, neišrovė. Nubėgo devintiko.
Atėjo devintikas. Devintikas aštuntiką, aštuntikas septintiką,
septintikas šeštiką, šeštikas penktiką, penktikas keturniką, ke
turnikas tritkų, tritkus dvitkų, dvitkus viemkų, viemkus bobą,
t8$

boba diedą, diedas ropę —rovė rovė, neišrovė. Nubėgo dešimtiko.
Atėjo dešimtikas su lazda, akiniais. Apžiūrėjo ropę ir pra
dėjo raut. Dešimtikas devintiką, devintikas aštuntiką, aštuntikas septintiką, septintikas šeštiką, šeštikas penktiką, penktikas
keturniką, keturnikas tritkų, tritkus dvitkų, dvitkus viemkų,
viemkus bobą, boba diedą, diedas ropę —rovė rovė ir išrovė.
Dabar diedas pradėjo ropę dalint: dešimtikui dešimt veži
mų davė, devintikui —devynis, aštuntikui —aštuonis, septintikui —septynis, šeštikui —šešis, penktikui —penkis, keturnikui —keturis, tritkui —tris, dvitkui —du, viemkui —vieną, bo
bai—šaknis, o jam pačiam—lapai. Tai matot, kokia ropė
buvo!
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SIDABRINIAI RAKTELIAI

Buvo diedas ir boba, ir buvo gaidys ir višta. Diedo gaidys,
o bobos višta. Pasiuvo diedas gaidžiui kelnes, o boba vištai —
sijonėlį. Ir išėjo anys ant mėšlyno kapstytis. Gaidys rado pupą,
o višta —žirnį. Višta sulesė, o gaidys nunešė pupą diedui.
Diedas pasodino pupą po palais. Pupa augo, augo, net ligi
palų. Įsispyrė į palus ir sako:
— Dieduli dieduli, praslink man palus.
Praslinko.
Augo, augo pupa, net lubosna įaugo.
— Dieduli dieduli, praslink man lubeles.
Augo, augo, net dangstin.
— Dieduli dieduli, praplėšk man dangstį.
Praplėšė dangstį —įaugo net dangun.
Lenda diedas pupa dangun. Nulindo dangun, davė dievulis
jam sidabrinius raktelius.
Nulipo vėl žemėn —eina ir raktelius nešasi. Rado arklius
ganančius. Tie klausia:
— Dieduli dieduli, kur buvai?
— Pas dievulį.
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— Ką tau dievulis davė?
— Sidabrinius raktelius.
— Okur tie rakteliai?
— Va, nešuos.
— Mainykime į arklelį.
Pamainė į arklelį.
Rado jaučius ganančius. Tie klausia:
— Dieduli dieduli, kur buvai?
— Pas dievulį.
— Ką tau dievulis davė?
— Sidabrinius raktelius.
— Kur tie rakteliai?
— Sumainiau į arklelį.
— Kur tas arklelis?
— Va, vėduos.
— Mainykime į jautelį.
Pamainė. Vedas, ir rado karves ganančius. Tie klausia:
— Dieduli dieduli, kur buvai?
— Pas dievulį.
— Ką tau dievulis davė?
— Sidabrinius raktelius.
— Kur tie rakteliai?
— Sumainiau į arklelį.
— Kur tas arklelis?
— Sumainiau į jautelį.
— Kur tas jautelis?
— Va, vėduos.
— Mainykime į karvelę.
Pamainė į karvelę. Rado aveles ganančius. Tie klausia:
— Dieduli dieduli, kur buvai?
— Pas dievulį.
— Ką tau dievulis davė?
— Sidabrinius raktelius.
— Kur tie rakteliai?
— Sumainiau į arklelį.
— Kur tas arklelis?
— Sumainiau į jautelį.
— Kur tas jautelis?
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— Sumainiau į karvelę.
— Kur ta karvelė?
— Va, vėduos.
— Mainykime į avelę.
Pamainė. Vedas avelę ir sutiko ožkeles ganančius.
Tie klausia:
— Dieduli dieduli, kur buvai?
— Pas dievulį.
— Ką tau dievulis davė?
— Sidabrinius raktelius.
— Kur tie rakteliai?
— Sumainiau į arklelį.
— Kur tas arklelis?
— Sumainiau į jautelį.
— Kur tas jautelis?
— Sumainiau į karvelę.
— Kur ta karvelė?
— Sumainiau į avelę.
— Kur ta avelė?
— Va, vėduos.
— Mainykim į ožkelę.
Vedas ožkelę, ožkelė bliauna. Susitiko žąsis ganančius.
Tie klausia:
— Dieduli dieduli, kur buvai?
— Pas dievulį.
— Ką tau dievulis davė?
— Sidabrinius raktelius.
— Kur tie rakteliai?
— Sumainiau į arklelį.
— Kur tas arklelis?
— Sumainiau į jautelį.
— Kur tas jautelis?
— Sumainiau į karvelę.
— Kur ta karvelė?
— Sumainiau į avelę.
— Kur ta avelė?
— Sumainiau į ožkelę.
— Kur ta ožkelė?

— Va, vėduos.
— Mainykime į žąselę.
Pamainė. Nešas žąselę. Rado vištas ganančius. Tie klausia:
— Dieduli dieduli, kur buvai?
— Pas dievulį.
— Ką tau dievulis davė?
— Sidabrinius raktelius.
— Kur tie rakteliai?
— Sumainiau į arklelį.
— Kur tas arklelis?
— Sumainiau į jautelį.
— Kur tas jautelis?
— Sumainiau į karvelę.
— Kur ta karvelė?
— Sumainiau į avelę.
— Kur ta avelė?
— Sumainiau į ožkelę.
— Kur ta ožkelė?
— Sumainiau į žąselę.
— Kur ta žąselė?
— Va, vėduos.
— Mainykime į vištelę.
Pamainė į vištelę. Rado vaikus, žaidžiančius kapšiuku.
Tie klausia:
— Dieduli dieduli, kur buvai?
— Pas dievulį.
— Ką tau dievulis davė?
— Sidabrinius raktelius.
— Kur tie rakteliai?
— Sumainiau į arklelį.
— Kur tas arklelis?
— Sumainiau į jautelį.
— Kur tas jautelis?
— Sumainiau į karvelę.
— Kur ta karvelė?
— Sumainiau į avelę.
— Kur ta avelė?
— Sumainiau į ožkelę.
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— Kur ta ožkelė?
— Sumainiau į žąselę.
— Kur ta žąselė?
— Sumainiau į vištelę.
— Kur ta vištelė?
— Va, vėduos.
— Mainykime į kapšiuką.
Pamainė. Nešas, kišenėn įsidėjęs. Parėjo namo. Klausia boba:
— Dieduli dieduli, kur buvai?
— Pas dievulį.
— Ką tau dievulis davė?
— Sidabrinius raktelius.
— Kur tie rakteliai?
— Sumainiau į arklelį.
— Kur tas arklelis?
— Sumainiau į jautelį.
— Kur tas jautelis?
— Sumainiau į karvelę.
— Kur ta karvelė?
— Sumainiau į avelę..
— Kur ta avelė?
— Sumainiau į ožkelę.
— Kur ta ožkelė?
— Sumainiau į žąselę.
— Kur ta žąselė?
— Sumainiau į vištelę.
— Kur ta vištelė?
— Sumainiau į kapšiuką.
— Kur tas kapšiukas?
Išėmė iš kišenės:
— Ogi va.
Boba paėmė iš kačergyno kačergą ir mušė, mušė diedą, kol
uždaužė.
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GAIDELIS UŽDUSO
Buvo gaidys ir višta. Ir nuėjo anys lesti ieškot. Rado gaidys
pupą, o višta — žirnį. Višta rijo ir prarijo, o gaidys rijo ir
užduso.
Višta bėga mariosna vandenio:

Oi

0d

ma-rios

ma __rios,

------Į------ ----^i— h—
^—
n

r

Aš van.d e, nį

g a i . d e , !iui:

"

duo-kit man
V
1

r ** p p

<1 į !\

van.de, nio!
Jki

p p
g a i . d e , iis

už —. du __ so.

Jį*

i

^
Oi marios marios,
Duokit man vandenio!
Aš vandenį —gaideliui:
Gaidelis užduso.

Marios sako:
— Eik pas meitėlį raktų, atrakinsim, tada duosiu.
Višta bėga pas meitėlį:
Oi paršeli paršeli,
Duoki man raktus!
O aš raktus —mariom,
O man marios —vandenio,
O aš vandenį —gaideliui:
Gaidelis užduso.
* 5 ir 6 taktai kartojami su nauju tekstu. Dainuojamasis intarpas atitinka
formulinės dainos principus.
** Paskutinio takto variantas.
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— Eik pas ąžuolą, atnešk gilių.
Višta bėga pas ąžuolą:
Oi ąžuolai ąžuolai,
Duoki man gilelių!
Aš gileles —paršeliui,
Man paršelis —raktus,
Aš raktus —mariom,
O man marios —vandenėlio,
0 aš vandenį —gaideliui:
Gaidelis užduso.
— Eik pas mergas, atnešk kvietkų.
01 jūs, mergos mergos,
Oi jūs, mergelės,
Duokit man kvietkų!
O aš kvietkus —ąžuolui,
Man ąžuolas —gilelių,
Aš gileles —paršeliui,
Man paršelis —raktus,
Aš raktus —mariom,
O man marios —vandenio,
0 aš vandenį —gaideliui:
Gaidelis užduso.
Mergos nusiuntė pas karvę:
— Atnešk karvės pieno, tada duosiu kvietkų.
Višta bėga pas karvę:
01 karve karve,
Duoki man pieno!
O aš pieną —mergelėm,
O man mergelės —kvietkų,
O aš kvietkus —ąžuolui,
Man ąžuolas —gilelių,
O aš gileles —paršeliui,
Man paršelis —raktus,
O aš raktus —mariom,
O man marios —vandenio,
O aš vandenį —gaideliui:
Gaidelis užduso.
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Karvė sako:
— Eik pas šienautojus, atnešk šieno, tada duosiu pieno.
Višta bėga pas šienautojus:
Oi šienpioviai šienpioviai,
Duokit man šieno!
O aš šieną —karvei,
O man karvė —pieno,
O aš pieną —mergom,
Man mergos —kvietkų,
O aš kvietkus —ąžuolui,
Man ąžuolas —gilelių,
Aš gileles —paršeliui,
Man paršelis —raktus,
O aš raktus —marėm,
O man marės —vandenio,
Aš vandenio —gaideliui:
Gaidelis užduso.
Šienpioviai sako:
— Eik pas gaspadorių, atnešk duonos, tada duosiu šieno.
Višta bėga pas gaspadorių:
Gaspadoriau gaspadoriau,
Duoki man duonos!
O aš duoną —šienpioviam,
Šienpioviai —šieno,
O aš šieną —karvei,
O man karvė —pieno,
O aš p'eną—mergom,
Man mergos —kvietkų,
O aš kvietkus —ąžuolui,
Man ąžuolas —gilelių,
Aš gileles —paršeliui,
Man paršelis —raktus,
O aš raktus —marėm,
O man marės —vandenio,
Aš vandenio —gaideliui:
Gaidelis užduso.
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Gaspadorius sako:
— Eik pas kavolių, atnešk peilį.
Višta bėga pas kavolių:
Oi kavol kavol,
Duoki man peilio!
O aš peilį —gaspadoriui,
Gaspadorius —duonos,
O aš duoną —šienpioviam,
Šienpioviai —šieno,
O aš šieną —karvei,
O man karvė —pieno,
O aš pieną —mergom,
Man mergos —kvietkų,
O aš kvietkus —ąžuolui,
Man ąžuolas —gilelių,
Aš gileles —paršeliui,
Man paršelis —raktus,
Aš raktus —marėm,
O man marės —vandenio,
Aš vandenio —gaideliui:
Gaidelis užduso.
Kavolius sako:
— Eik, anglių atnešk iš darbininkų.
Višta eina anglių:
Oi darbininkai darbininkai,
Duokit man anglių!
O aš anglius —kavoliui,
Man kavolius —peilį,
O aš peilį —gaspadoriui,
Gaspadorius —duonos,
O aš duoną —šienpioviam,
Šienpioviai —šieno,
O aš šieną —karvei,
O man karvė —pieno,
O aš pieną —mergom,
Man mergos —kvietkų,
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O aš kvietkus—ąžuolui,
Man ąžuolas —gilelių,
Aš gileles —paršeliui,
Man paršelis —raktus,
Aš raktus —marėm,
O man marės —vandenio,
Aš vandenio —gaideliui,
Gaidys atsiduso.

ADATA
Vieną kartą gyvenusi siuvėja. Jai sykį priejuostę siuvant,
įsmigusi į ranką adata. Nuėjusi pas kirvį ir sakanti jam:
— Kirveli kirveli, ištrauk man iš rankos adatą!
— Neturiu laiko, netrauksiu,—atsakęs šisai.
Tada siuvėja nuėjusi prie akmens ir sakanti jam:
— Akmenėli akmenėli, sudaužyk kirvį, kam jisai neklausė
iš mano rankos adatą ištraukti!
— Neseniai esu iš žemės iškastas, todėl man reikia dar
apdžiūti,—neturiu laiko, nedaužysiu kirvio!
Eina mergelė prie ugnies. Ši tik sukurta buvusi. Priėjusi prie
jos mergelė ir prašanti:
—Ugnele ugnele, sudegink akmenį, nes jis nepaklausė kir
vio sudaužyti!
— Neseniai esu sukurta, todėl noriu gerai įsidegti. Akmens
neturiu laiko deginti,—atsakanti ir ši.
Einanti mergelė prie upelio. Šis bešniokščiąs, bevingiuojąs
per laukus, per pievas, per kalnus, per miškus.
Priėjusi ir prašanti:
— Upeli upeli, užliek ugnį, kam ji neklausė akmens deginti.
— Neseniai esu vagą prasigraužęs, noriu dar daugiau ją pa
gilinti,—neturiu laiko, neliesiu!
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Eina mergelė toliau nuliūdusi. Eina, eina ir ateina prie
karklyno. Priėjusi prašanti:
— Karklynėli karklynėli, užželk tą neklaužadą upelį, kam
jis neklauso ugnies užlieti.
— Noriu tą vietą gerai užželti —neturiu laiko, neisiu.
Eina mergelė toliau ir prieina ožką, karklyno karklą begraužiančią, ir sako jai:
— Ožkele ožkele, nugraužk tenai stovintį karklyną, kam jis
neklauso upelio užželti!
— Noriu šitą karklą pabaigti graužti, dabar neturiu laiko,
neisiu!
Eina mergelė prie šunies. Sis didelį kaulą begraužiąs. Pri
ėjusi meldžia jo:
— Šuneli šuneli, suėsk tą ožką, kam ji neklauso karkly
no graužti!
— Turiu didelį kaulą, turiu jį suėsti. Dabar neturiu laiko,
todėl ožkos neisiu ėsti!
Eina mergelė toliau ir prieina vorą, pinkles bedirbantį.
Priėjusi ji prašo:
— Voreli voreli, suvyniok savo tinklu šunį už neklausymą
ožkos suėsti.
— Mano tinklas nebaigtas, todėl aš noriu jį pabaigti. Dabar
gi —neturiu laiko, neisiu šunies vynioti.
Keliauja mergelė prie pelės, ten pat tūnojusios, ir sako:
— Pelele pelele, sudraskyk vorui tinklą, kam jis neklausė
eiti šunies vynioti.
— Noriu mažus vaikelius perinti, o dabar reikia jiems liz
dą susukti, todėl neturiu laiko ir neisiu vorui tinklo draskyti.
Eina mergelė, jau visai nuliūdusi, prie katės. Si žiurkę
visai bebaigianti ėsti. Priėjusi ir sakanti katei:
— Katele katele, suėsk tą pelę, kam ji neklausė eiti vorui
tinklo sudraskyti.
Katė to tik ir telaukė. Ji tuojau puolė pelę ėsti, o pelė, sau
godama savo gyvybę, puolė voratinklio draskyti, voras šunį
vynioti, šuo ožką ėsti, ožka karklyną graužti, karklynas upelį
želti, upelis ugnį lieti, ugnis akmenį deginti, akmuo kirvį muš
ti, kirvis gi tuojau ištraukė mergelei adatą iš rankos.
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KIETIS IR ŽVIRBLIS
Stovėjo kitąsyk kietis. Atlėkė žvirblis, užsitūpė ant to kie
čio, sako:
— Kieti kieti, supk mane.
— Aš nesupsiu.
— Aš eisiu pas zuikį —tuoj tave nugrauš. Zuiki zuiki, kie
čio graužti, kietis manęs nesupa.
— Aš neisiu.
— Aš eisiu pas lapę —tuoj tave pagaus. Lape lape, zuikio
gaudyt, zuikis neina kiečio graužti, kietis manęs nesupa.
— Aš neisiu.
— Aš eisiu pas vilką, kad tave paplautų. Vilke vilke, lapės
piauti, lapė neina zuikio gaudyt, zuikis neina kiečio graužti,
kietis manęs nesupa.
— Aš neisiu.
— Aš eisiu pas strielčių, kad vilką nušautų. Strielčiau strielčiau, vilko šauti, vilkas neina lapės piauti, lapė neina zuikio
gaudyt, zuikis neina kiečio graužti, kietis manęs nesupa.
— Aš neisiu.
— Aš eisiu pas virvę, kad tą strielčių pakartų. Virve virve,
strielčiaus karti, strielčius neina vilko šauti, vilkas neina lapės
piauti, lapė neina zuikio gaudyt, zuikis neina kiečio graužti,
kietis manęs nesupa.
— Aš neisiu.
— Aš eisiu pas ugnį, kad tą virvę sudegintų. Ugnie ugnie,
virvės degint, virvė neina strielčiaus karti, strielčius neina vilko
šauti, vilkas neina lapės piauti, lapė neina zuikio gaudyt, zui
kis neina kiečio graužti, kietis manęs nesupa.
— Aš neisiu.
— Aš eisiu pas vandenį, kad tą ugnį užlietų. Vanduo van
duo, ugnies lieti, ugnis neina virvės degint, virvė neina striel
čiaus karti, strielčius neina vilko šauti, vilkas neina lapės piau
ti, lapė neina zuikio gaudyt, zuikis neina kiečio graužti, kietis
manęs nesupa.
— Aš neisiu.
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— Aš eisiu pas jautį, kad tą vandenį išgertų. Jauti jauti,
vandens gerti, vanduo neina ugnies lieti, ugnis neina virvės
degint, virvė neina strielčiaus karti, strielčius neina vilko šauti,
vilkas neina lapės piauti, lapė neina zuikio gaudyt, zuikis neina
kiečio graužti, kietis manęs nesupa.
— Aš neisiu.
— Aš eisiu pas buomą, kad tą jautį užmuštų. Buome buome,
jaučio mušti!
Tas buomas kaip šoks ant to jaučio —jautis prie vandenio,
vanduo prie ugnies, ugnis prie virvės, virvė prie strielčiaus,
strielčius prie vilko, vilkas prie lapės, lapė prie zuikio, zuikis
prie kiečio, tas kietis kaip ėmė tą žvirbliuką supti,—ko jį iki
mirties neužsupo.
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ŽIBINKŠTĖLĖ IR KIBIRKŠTĖLĖ
Gyveno kartą žibinkštėlė ir kibirkštėlė. Susidraugavusios
jos išėjo pasivaikščioti. Bevaikštant kibirkštėlė įsinorėjo gerti,
bet niekur negalėjo rasti vandens. Neužilgo rado avinėlio pė
delę, pripildytą vandens. Kibirkštėlė ir sako:
— Sesyte, gersiu!
O žibinkštėlė prašo:
— Negerk, prigersi.
Kibirkštėlė paklausė jos ir nuėjo toliau vandenėlio ieškoti.
Ėjo, ėjo ir priėjo veršiuko pėdelę, pripildytą vandens. Vėl
kibirkštėlė sako:
— Sesyte, gersiu!
Bet žibinkštėlė ir vėl prašo:
— Negerk, prigersi.
Čia jau kibirkštėlė nebepaklaūsė: kai gėrė —ir prigėrė Ver
kia žibinkštėlė, viena likusi, nežino, kas daryti. Nubėgo ji pas
veršelį ir dainuoja:
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Eik, veršeli, pėdos gertų,—
Prigigėrė kibirkštėlė.
O veršelis sako:
— Tada aš eisiu pėdos gerti, kai mane jungas jungs.
Nubėgo kibirkštėlė pas jungą ir dainuoja:
Eik, jungeli, veršio jungtų,
Eis veršelis pėdos gertų,—
Prigigėrė kibirkštėlei
Jungas sako:
— Tada aš eisiu veršio jungti, kai mane kirvis kirs.
Nubėgo žibinkštėlė pas kirvį ir vėl dainuoja:
Eik, kirveli, jungo kirstų,
Eis jungelis veršio jungtų,
Eis veršelis pėdos gertų,—
Prigigėrė kibirkštėlė.
Kirvis sako:
— Tada aš eisiu jungo kirsti, kai mane uola šveis.
Nubėgo žibinkštėlė pas uolą ir dainuoja:
Eik, uolele, kirvio šveistų,
Eis kirvelis jungo kirstų,
Eis jungelis veršio jungtų,
Eis veršelis pėdos gertų,—
Prigigėrė kibirkštėlė.
Uola sako:
— Kai mane upė plaus, tada aš eisiu kirvio šveisti.
Nubėgo žibinkštėlė pas upę ir vėl dainuoja:
Eik, upele, uolos plautų,
Eis uolelė kirvio šveistų,
Eis kirvelis jungo kirstų,
Eis jungelis veršio jungtų,
Eis veršelis pėdos gertų,—
Prigigėrė kibirkštėlė.
Upelė sako:
— Kai manyje karklas augs, tada aš eisiu uolos plauti.
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Nubėgo ji prie karklo ir dainuoja:
Eik, karkleli, upėn augtų,
Eis upelė uolos plautų,
Eis uolelė kirvio šveistų,
Eis kirvelis jungo kirstų,
Eis jungelis veršio jungtų,
Eis veršelis pėdos gertų,—
Prigigėrė kibirkštėlė.
Karklas sako:
— Kai mane ožka grauš, tada aš eisiu upėn augt.
Nubėgo žibinkštėlė prie ožkos ir dainuoja:
Eik, ožkele, karklo graužtų,
Eis karklelis upėn augtų,
Eis upelė uolos plautų,
Eis uolelė kirvio šveistų,
Eis kirvelis jungo kirstų,
Eis jungelis veršio jungtų,
Eis veršelis pėdos gertų,—
Prigigėrė kibirkštėlė.
Ožka sako:
— Tada aš eisiu karklo graužti, kai mane vilkas piaus.
Nubėgo ji pas vilką ir dainuoja:
Eik, vilkeli, ožkos piautų,
Eis ožkelė karklo graužtų,
Eis karklelis upėn augtų,
Eis upelė uolos plautų,
Eis uolelė kirvio šveistų,
Eis kirvelis jungo kirstų,
Eis jungelis veršio jungtų,
Eis veršelis pėdos gertų,—
Prigigėrė kibirkštėlė.
Vilkas sako:
— Tada aš eisiu ožkos piauti, kai mane strielčius šaus.
Nubėgo žibinkštėlė prie strielčiaus ir dainuoja:
Eik, strielčeli, vilko šautų,
Eis vilkelis ožkos piautų,
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Eis ožkelė karklo graužtų,
Eis karklelis upėn augtų,
Eis upelė uolos plautų,
Eis uolelė kirvio šveistų,
Eis kirvelis jungo kirstų,
Eis jungelis veršio jungtų,
Eis veršelis pėdos gertų,—
Prigigėrė kibirkštėlė.
Strielčelis sako:
— Tada aš eisiu vilko šauti, kai mane tinklas gaus.
Nubėgo žibinkštėlė pas tinklą ir dainuoja:
Eik, tinkleli, strielčiaus gautų,
Eis strielčelis vilko šautų,
Eis vilkelis ožkos piautų,
Eis ožkelė karklo graužtų,
Eis karklelis upėn augtų,
Eis upelė uolos plautų,
Eis uolelė kirvio šveistų,
Eis kirvelis jungo kirstų,
Eis jungelis veršio jungtų,
Eis veršelis pėdos gertų,—
Prigigėrė kibirkštėlė.
— Tada aš eisiu strielčiaus gauti, kai mane pelė kirs.
Nubėgo žibinkštėlė pas pelę ir dainuoja:
Eik, pelele, tinklo kirstų,
Eis tinklelis strielčiaus gautų,
Eis strielčelis vilko šautų,
Eis vilkelis ožkos piautų,
Eis ožkelė karklo graužtų,
Eis karklelis upėn augtų,
Eis upelė uolos plautų,
Eis uolelė kirvio šveistų,
Eis kirvelis jungo kirstų,
Eis jungelis veršio jungtų,
Eis veršelis pėdos gertų,—
Prigigėrė kibirkštėlė.
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— Tada aš eisiu tinklo kirsti, kai mane katytė gaus.
Nubėgo žibinkštėlė pas katę, apkabino, pabučiavo ir pra
dėjo dainuoti:
Eik, katyte, pelės gautų,
Eis pelelė tinklo kirstų,
Eis tinklelis strielčiaus gautų,
Eis strielčelis vilko šautų,
Eis vilkelis ožkos piautų,
Eis ožkelė karklo graužtų,
Eis karklelis upėn augtų,
Eis upelė uolos plautų,
Eis uolelė kirvio šveistų,
Eis kirvelis jungo kirstų,
Eis jungelis veršio jungtų,
Eis veršelis pėdos gertų,—
Prigigėrė kibirkštėlė.
Katytė tik strykt nuo pečiaus —bėgo pelės gauti, pelė bėgo
tinklo kirsti, tinklas bėgo strielčiaus gauti, strielčius bėgo vil
ko šauti, vilkas bėgo ožkos piauti, ožka bėgo karklo graužti,
karklas bėgo upėn augti, upė bėgo uolos plauti, uola bėgo kir
vio šveisti, kirvis bėgo jungo kirsti, jungas bėgo veršio jungti,
o veršis nubėgo ir išgėrė savo pėdą. Kibirkštėlė atgijo, pasibu
čiavo su žibinkštėlė ir nuėjo namo.
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KAM TIE PONAI?
Atlėkė erelis su dideliu gurkliu.
— Ereli ereli, kas tavo guikly?
— Kunigo pinigai.
— Kam tie pinigai?
— Dalgelei pirkti.
— Kam ta dalgelė?
— Šieneliui piauti.
— Kam tas šienelis?
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— Karvelėm ėsti.
— Kam tos karvelės?
— Pieneliui laidyt.
— Kam tas pienelis?
— Piemenėliam valgyt.
— Kam tie piemenėliai?
— Kiaulėm ganyti.
— Kam tos kiaulės?
— Šlaitam knisti.
— Kam tie šlaitai?
— Kviečiam sėti.
— Kam tie kviečiai?
— Baronkom kepti.
— Kam tos baronkos?
— Bobom valgyt.
— Kam tos bobos?
— Parakui trint.
— Kam tas parakas?
— Kiškiam šaudyt.
— Kam tie kiškiai?
— Ponam valgyt.
— Kam tie ponai?
— Ant geležinio krūko pakart.
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OŽIUKAS
— Prijunko ožiukas į mano mieželius, ir nežinau, kas jam
daryti.
— Išvaryki, bobule, išvaryki, mieloji,
Išvaryki, tu mano žiloji galvele.
— Išvaryki, tai išvaryki, bet kuo aš jį išvarysiu?
— Lazdeliuke, bobule, lazdeliuke, mieloji,
Lazdeliuke, tu mano žiloji galvele.
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Lazdeliuke, tai lazdeliuke, bet kur toji lazdeliukė?
— Miške, bobule, miške, mieloji,
Miške, tu mano žiloji galvele.
— Miške, tai miške lazdeliukė, bet ar aš ją dantimis iškrimsiu?
— Kirveliuku, bobule, kirveliuku, mieloji,
Kirveliuku, tu mano žiloji galvele.
— Kirveliu, tai kirveliu, bet kur tas kirvelis?
— Pas kavolių, bobule, pas kavolių, mieloji,
Pas kavolių, tu mano žiloji galvele.
— Pas kavolių, tai pas kavolių, bet kuo aš jam užmokėsiu?
— Pinigais, bobule, pinigais, mieloji,
Pinigais, tu mano žiloji galvele.
— Kaip tu guli, kad tu ir neišsitaisytai,—kokią tu rodą
duodi. Ale kur pinigai?
— Pas ciesorių, bobule, pas ciesorių, mieloji,
Pas ciesorių, tu mano žiloji galvele.

Nepaprastos kovos
ir išsivadavimas
iš antgamtinių
priešininkų
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DVYLIKAGALVIS SMAKAS
IR KARALAITIS
Buvo vienas karalius ir turėjo sūnų ir dukterį. Netoli nuo
to karaliaus dvaro buvo didelis kalnas. Tame kalne gyveno
smakas su dvylika galvų. Vieną kartą karaliaus duktė išėjo
pasivaikščioti. Tuo tarpu smakas išlindo iš savo urvo, pamatė
beeinančią karaliūtę. Ji smakui labai pamėgo. Tuojau jis nu
siuntė pasiuntinį pas karalių, kad savo dukterį atiduotų jam
už pačią. Jei ne, tai jis atėjęs visą karaliaus kariuomenę pralysiąs. Karalius, išgirdęs šitokią naujieną, labai nusiminė. Už
sidaręs į savo kambarį, tris dienas galvojo ir nieko negalėjo
išgalvoti, kokiu būdu būtų galima nuo smako išsigelbėti.
Sūnus, matydamas didžiai nusiminusį savo tėvą ir negalė
damas suprasti priežasties, užklausė:
— Ko tu, tėvai, esi taip nusiminęs?
— Kaip aš būsiu nenusiminęs, kad smakas su dvylika gal
vų nori gauti už pačią tavo seserį, o jeigu norėtum jam prieš
tarauti, tai atėjęs visą mūsų kariuomenę išpiaus, taipgi ir mus
pačius gyvus nepaliks!
— Nebijok nieko,—atsiliepė sūnus.—Aš bandysiu prieš
jį stoti; tik nukalk man geležinę lazdą iš dvylikos štangų!
Karalius tuojau suvadino kalvius iš visų šalių ir nukalė
lazdą iš dvylikos štangų, kaip sūnus jam buvo liepęs, norint sū
naus stiprumu,—kad anas galėtų apveikti smaką su dvylika
galvų,—anaiptol nepatikėjo.
Kada prisiartino paženklinta diena atiduoti savo dukterį
smakui už pačią, karalius buvo prisakęs eiti visai savo kariuo
menei priešais smaką. Bet sūnus liepė kariuomenei susilaikyti,
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o pasiėmęs savo lazdą, išėjo patsai vienas smaką patikti. Sma
kas, pamatęs ateinantį tik vieną žmogų, labai nusistebėjo:
— O! Aš maniau, kad karalius, nenorėdamas duoti savo
dukterį man už pačią, išsiųs prieš mane daugybę kareivių!
O dabar matau, kad man nebus nei seilę iš ko nuryti!
— Palauk,—atsiliepė karaliaus sūnus,—užteks tau ir šito
vieno! Tu ir juo vienu užspringsi!
Tuojau prasidėjo kova. Smakas ėmė traukti savo kvapu ka
ralaitį į save, o šis —gintis su savo lazda iš dvylikos štangų.
Kada prisiartino vienas prie antro, pakilo baisus mūšis. Kara
laitis dviem kartais visas dvylika galvų smakui nukirto.
Karalius, pamatęs savo sūnaus jėgą, didžiai nudžiugo. Tuo
jau padarė didelę puotą, suvadino visus ponus ir kunigaikš
čius, norėdamas savo sūnui pavesti visą karalystę. Bet sūnus
atsiliepė:
— Aš nieko, tėvai, nenoriu, tik duok man išsirinkti vieną
žirgą: aš josiu svieto vandravoti.
Karalius sutiko. Bet kada sūnus, atvestas į stonias, norėjo
išsirinkti žirgą, dėl savęs tinkamą, tai jokiu būdu negalėjo at
rasti: ant katro priėjęs tik ranką savo uždėjo, tai tas tuojau
sudribo.
Karalius norėjo duoti savo sūnui porą gerų žirgų, taipgi
daugybę pinigų kelionei ir keliolika tarnų, bet šis nieko neėmė.
Negalėdamas atrasti žirgo, dėl savęs tinkamo, išėjo pėsčias.
Ėjo dieną ir antrą, priėjo girią. Eina per tą girią, žiūri —
pakelėje stovi didelis medis ir per to medžio viršūnę dūmai
rūksta. Apėjo aplinkui, apžiūrėjo —niekur jokio ženklo ne
matyti! Bandys pajudinti. Kai tik palytėjo ranka —ėmė tas
medis ir parpuolė! Žiūri —vidury medžio stubukė! Įeina į tą
stubukę —stovi žirgas pabalnotas, ant sienos kabo kardas ir
kareiviški puikūs drabužiai. Jis apsirengė drabužiais, prisijuosė
kardą, užsisėdo ant to žirgo ir joja. Joja vieną dieną ir antrą,
perjojo per tą girią, žiūri —dvaras. Galvojo joti į tą dvarą,
bet bejodamas užtėmijo šalia stubelę. Prijojo prie tos stubelės, žiūri —šone didelis akmuo, perskeltas iki pusei. Karaliūnas
gi, išsitraukęs kardą, kaip kirto, tai veik perdėm akmenį per
kirto. Įėjo į stubukę, žiūri —priemenėj stovi žirgas, jam pri
piltas lovys avižų. Ir šis savo žirgą ten pastatė. Įėjo į kitą
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kambarį, žiūri —žmogus guli aut lovos ir miega. Ir šis atsigulė
pas jį ir taipgi užmigo.
Kada anas pabudo,—ugi žiūri, kad pas jį lovoje guli nepa
žįstamas keleivis. Norėjo jį užmušti, bet paskui sugalvojo, jog
bus negerai.
— Lauksiu,—sako,—pakol pabus, ir išklausiu, iš kur jis
yra ir kas per vienas.
Išeina į priemenę, žiūri —stovi žirgas. Kada išėjo laukan,
žiūri, kad to keleivio kaip kirsta į akmenį su kardu, tai veik
perdėm perkirsta. ,,Na,—pamanė,—jis bus mano draugas, nes
yra drūtesnis už mane",—pirma žymė akmenyje buvo įkirsta
vietinio karžygio.
Kada karaliūnas pabudo, pasisveikino abudu tuojau, pri
sistatė vienas antram, kas esą, apsakė kiekvienas savo keti
nimus. Vietinis karžygis apsakė savo atsitikimus ir nelaimes.
— Aname,—sako,—dvare, kur čia regėti ne per toli, yra
graži pana —gražesnė už panas viso pasaulio! Daugel visokių
jaunikių ir karžygių norėjo gauti ją už pačią, ir visi ten atvykę
atrado myrį. Aš pats du kartu ten buvau ir vos su savo gyvasčia galėjau pasprūsti! Tą paną saugoja dvylika brolių. Ant to
dvaro vartų stovi gaidys ir žiūri: kai tik pamato prisiartinant
kokį žmogų, tai užgieda. Tada tie broliai visa dvylika išjoja
ant žirgų ir kiekvieną prisiartinantį sukapoja.
Kai tik karalaitis išgirdo apie gražią paną, tuojau pasiryžo
ten joti. Kada prisiartino prie dvaro, tuojau gaidys, tupėdamas
ant vartų, užgiedojo. Tie broliai, išgirdę ženklą, ir išjojo visa
dvylika. Vietinis karžygis, pamatęs atjojančius, tuojau sprūdo
atgalios, o karaliūnas kaip apsisuko, tai iš vieno užsimojimo
visiems dvylikai galvas nukirto.
Pamatęs atsitikimą, vietinis karžygis sugrįžo atgal. Abudu
atjojo į tą dvarą ir atrado ten paną su auksiniais plaukais —
graži kaip saulė! Ji tuo kartu šukavo galvą. Kai puolė vienas
plaukas, tai šie karžygiai manė, kad visas tas dvaras skradžiai
žemę nugramzdės.
Pana, pamačius nepažįstamus karžygius, suprato, kad jos
broliai likosi pergalėti.
— Jūs esate karžygiai, kad nugalėjote mano brolius ir ga
vote mane. Bet trečioje karalystėje yra dvaras. Tame dvare
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gyvena pana, du kartu už mane gražesnė. Jeigu jūs ją galė
tumėte gauti, tada iš tikro pavadinčiau jus karžygiais!
Karalaitis, išgirdęs apie gražią paną trečioje karalystėje,
atsiliepė:
— Ar žinai, drauge, tu čion daugelį metų dirbai ir kankinaisi. Už tai aš tau šią paną pavedu, o aš josiu ieškoti kitos.
Ant rytojaus atsisveikino abudu karžygiai, vienas antram
padėkojo. Vietinis karžygis pasiliko šiame dvare, o karaliūnas
išjojo. Jojo vieną dieną ir antrą, atjojo į tą karalystę. Dabar
ėmė jo žirgas ir prakalbėjo:
— Ar tu žinai ką: tu tos panos negali antraip gauti, kaip
tik pavogti. Sulaukus sekmadienio, ji atvažiuos į bažnyčią ka
rietoje ketvertu arklių. Šeši broliai jos raiti viena puse ir šeši —
antra puse. Tu mane pasistatyk ties šventoriumi. Kai tik ji,
išsėdus iš karietos, eis į bažnyčią, tai tu, pagriebęs ją, sėsk
ant manęs. Tokiu būdu mes galėsime bėgti.
Sulaukus sekmadienio, toji pana atvažiavo į bažnyčią karie
toje, o josios broliai atjojo raiti. Kai tik ji išsėdo iš karietos
ir norėjo eiti į bažnyčią, karaliūnas ją nutvėrė, užsisėdo ant
žirgo ir išnyko viename akies mirksnyje. Broliai matė, sušoko
vytis, bet nežino, į katrą šalį. Dabar jie visi suskubo joti namo
patarimo pas motiną. Jų motina buvo ragana. Jie sako:
— Jau mūsų seserį pavogė.
— Palaukite, vaikai, aš eisiu pamiegoti.
Pamiegojo, užsikėlus sako:
— E vaikučiai, nesiskubinkite, aš dar jums ragaišių iškep
siu kelionei —pavysite ir atimsite!
Motina iškepė vaikams ragaišius kelionei.
O šis karaliūnas, benešdamas paną, pažiūrėjo, kad ji labai
graži,—ėmė ir pabučiavo ją. Kai tik pabučiavo,—ugi jo žir
gas nei trupučiuko negali pabėgti.
Tie dvylika brolių pavijo jį, paną atėmė ir tariasi, ką su
juo padaryti. Vieni sako, reikia užmušti, antri —grąžinti pas
save ir ten nuteisti; pagaliau sulygo visi su vyriausio brolio
ištarme: žirgą jo sukapot, o jį paleisti gyvą.
Dabar dvylika brolių sugrįžo atgalios, o karaliūnas pasili
kęs ėjo patsai vienas. Ėjo vieną dieną ir antrą, priėjo tokias
pelkes. Perėjo tas, priėjo tyrus laukus —niekur nieko nematyti!
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Kada prisiartino vakaras, žiūri —regėti toli žiburys. Dabar jis
ėmė eiti pas tą žiburį ir prisiartinęs paregėjo ūkininko trobas.
Pabeldė priėjęs į duris. Išėjo tokia sena bobukė ir paklausė:
— Ko tu nori, vaikeli?
— Ar negalėtum, močiute, priimti manęs į nakvynę?
— Su mielu norui —atsakė senutė.
Atėjo jis į stubą, žiūri —ir senukas tokis sėdi, kalba su
juo —tiktai neregys.
Karaliūnas papasakojo, kąd jis jau klaidžioja po tuos ty
rus kelias dienas ir yra labai nuvargęs. Bet jis nepasakė sa
vo kilmės ir su kokiu ketinimu atklydo į tą šalį. Senukas
jam sako:
— Ar negalėtai, vaikeli, likti pas mane už tarną? Aš turiu
gyvulių, tai tu man juos nors paganytai. Pakolei aš sveikas
buvau, tai pats ganiau. Bet dabar netekau šviesybės —nevi
donas akis mano išplėšė. Taigi ir tave persergėju, kad nepa
tiktų nelaimė) Netoli nuo čion yra kalnas, prigulintis velniui.
Žolė ten sidabrinė, tai aš ganydamas nuleidau gyvulius. Vel
nias atlėkęs ir išplėšė man akis.
— Gerai,—karaliūnas sutiko būti pas senį.
Ant rytojaus senukė parodė jam visus gyvulius ir tą apy
linkę, kur galima ganyti gyvulius, taipgi kalną su sidabrine
žole, prigulintį velniui.
Sis gyvulius išginė —gano, bet vis jam rūpi nuginti ant to
kalno, kur sidabrinė žolė. Neiškentęs ir nuginė. Kai tik gyvuliai
suėjo,—ugi žiūri, juodvarnis atlekia išsižiojęs! Tuojau užtūpė
jam ant galvos ir kirs akis. Šitas tik capt juodvarnį už kojų
nutvėrė, laiko:
— Palauk,—sako,—aš tave pamokinsiu, kaip reikia užkabi
nėti nekaltus žmones!
Tas prašosi, kad paleistų.
— Ne,—sako,—neleisiu tolei, pakol tu neatiduosi seniui
akių ir neprižadėsi iš čion atsitraukti, palikti mums laisvas ga
niavas. Jeigu šių dviejų dalykų neišpildysi, tai aš tave gyvą su
draskysiu. Pasakyk, kur senio akis padėjai?
Juodvarnis parodė akmenyje skylę —ten buvo paslėptos se
nio akys. Liepė numazgoti jas ir įdėti seniui. Sudėjus seniui
akis, jis pradėjo regėti. Ant galo juodvarnis padarė prižadą,
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kad jis iš tos vietos atsitrauks ir nieko blogo daugiau nedarys,
ir karaliūnas jį paleido.
Dabar karaliūnas gano gyvulius vieną mėnesį ir antrą —
viskas einasi gerai. Tiedu senuku labai užganėdintu.
Jam ten bebūnant, viena kumelė atvedė kumeliuką. Kada
tas kumeliukas paaugo, karaliūnas ganydamas vis bando uždėti
ant jo savo ranką —ir žiūri, kad šis jį atlaiko.
Jau pasibaigė jo tarnystės metai. Dabar jis sako:
— Tėvukai mieli, mano metas jau pasibaigė, aš noriu jus
apleisti, noriu keliauti toliau svieto vandravoti.
— Vaikeli mielas, mums tavęs labai gaila —galėtai pasi
likti pas mus už augintinį. Bet jeigu nori keliauti toliau, mes
nedraudžiam. Imki nuo mūsų geriausią porą arklių, taipgi pini
gų sau ant kelio ir visko, kas tik tau patinka.
Bet jis:
— Nieko,—sako,—nenoriu, tik to kumeliuko.
Pasimovė jis tą kumeliuką ir veda. Bmė tas kumeliukas ir
prakalbėjo:
— Ar žinai ką? Leisk tu mane pas motiną pažįsti.
Paleido. Šis nubėgo, pažindo, už pusės valandos sugrįžo
jau daug didesnis. Ir vėl vedasi. Pasivedė toliau —kumeliukas
vėl sako:
— Leisk mane vėl pažįsti.
Paleido. Šis nubėgęs pažindo ir sugrįžo už valandos jau
gana diktas. Pasivedė dar toliau. Šis ir trečiu kartu prašo:
— Leisk dar kartą pažįsti.
Paleido. Šis nubėgęs pažindo ir sugrįžo už pusantros valan
dos —didelis, gražus žirgas. Dabar sako:
— Sėsk ant manęs, o aš tave nunešiu, kur tik nori.
— Aš,—sako,—noriu, kad mudu galėtume gauti tą paną.
— Gerai, gausime, bet kitaip mes jos negalėsime paimti,
kaip tik tu turi ją pavogti. Sekmadienį ji su savo broliais at
važiuos į bažnyčią, tai tu dabok, ir kai tik ji išsės iš vežimo,
tai tu pagriebęs sėsk ant manęs, ir mes pabėgsim.
Sulaukus sekmadienio, karaliūnas atvyko į tą miestą. Žiū
ri—toji pana atvažiuoja į bažnyčią. Kai tik ji išsėdo iš veži
mo, šitas ją capt, ant savo žirgo užsėdo ir ėmė bėgti! Broliai,
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matydami, kad nepavys jau, skubino namo klausti motinos
patarimo:
— Vykite, vaikeliai, nes jau vargiai ją galėsite atimti.
Dabar karaliūnas žiūri, kad anie dvylika brolių atsiveja. At
sigrįžo į tą paną —žiūri, kad ji labai graži:
— Ar galima man pabučiuoti?
— Kai tu pabučiuosi, tai aš dar smarkesnis būsiu,—atsakė
žirgas.
Dabar karaliūnas ėmė bučiuoti ją be perstolio. Ir kiekvieną
kartą, kai tik jis paną pabučiuoja, tai jo žirgas ir prispiria že
mių pilnas akis aniems dvylikai brolių, ir pakol anie prasikrapšto, tai šis vėl nubėga keliolika laukų. Broliai, matydami,
kad nieko neveiks, atsiliepė:
— Lik sveikas, švogeri! —ir sugrįžo atgal.
O karaliūnas parjojo į savo tėvo dvarą. Sugrįžęs namo,
atrado tėvus išvarytus iš dvaro: tėvas paėmęs žentą, tai žentas
tėvus paniekino, išvarė iš dvaro, o pats ten gyveno.
Parkeliavus karaliaus sūnui, likosi parengta didelė puota.
Suvažiavo daugel visokių aukštų ponų. Besilinksminant visiems,
karaliaus sūnus pratarė:
— Meilingi ponai, kokį teismą jūs darytumėte tokiems vai
kams, kurie savo tėvus paniekina, išvaro iš namų, o patys viską
valdo pagal savo norą?
— Tokius vaikus reikia pririšti prie arklių uodegų ir išvalkioti po laukus,—atsiliepė svečiai.
Tada jis liepė tą žentą, kartu ir jo pačią, savo seserį, pri
rišt prie arklių uodegų ir išvalkioti po visus laukus, o pats vedė
tąją paną ir gyveno ilgus metus. Vestuvėse ir aš buvau, alų
ir midų gėriau, burnoj neturėjau, pinigus kačerga žarsčiau, aki
mis nemačiau, vyžų lobį važiojau.
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SMAKAS DEVYNGALVIS
Buvo toks ūkininkas. Jis turėjo tris sūnus. Kai jau jie par
ėjo į metus, sako tėvui:
— Duok mums dalis, mes eisim vandruot.
O jie visi turėjo užsiauginę po du kurtu. Ėmė nuo tėvo
dalis ir išėjo vandruot: du nuėjo kitu keliu, o vienas nuėjo
j miestą.
Atėjo jis į karaliaus miestą —žiūri, kad viskas tamsiai
aprengta. Užėjo pas vieną karčmorių, klausia:
— Kas tai yra, kad taip juodai visas miestas aprengtas?
Sako:
— Šiandien po pietų, trečią valandą, išveš karaliaus dukterį
smakui devyngalviui praryti.
Tai jis kai tik išgirdo tokią naujieną, pasiskubino į pa
jūrį. Paskirtą valandą atvežė karalaitę. Jis priėjo prie karalai
tės, sako:
— Jei tu mano būsi, tai aš tave išgelbėsiu nuo smako.
Prižadėjo, kad bus, bet tiktai atgintų nuo smako.
Jiems ten besišnekant, susijudino marės, išrėpliojo smakas
su devyniom galvom. Tas prišokęs nukirto jam galvas, ėmė,
liežuvius visus iš galvų išpiaustė, sudėjo sau į krepšiuką.
Kai tą paną atvežė, tai ją su karieta paliko, o vežikas pats
su arkliais nujojo namo. Už poros valandų atjojo karaliaus
tarnas tos karietos parvežti. Atjojęs rado paną sveiką. Susidė
jo jis smako galvas į karietą, pasodino paną ir važiuoja. Atva
žiavo ant tilto, kuris buvo ant didelės upės, sustojo ir sako:
— Jei sakysi, kad aš išgelbėjau, tai bus gerai tau ir man,
o jei ne, tai aš tave mesiu nuo tilto ir nuskandinsiu.
Gindamasi nuo mirties, turėjo prisiekt, kad jis ją išgelbėjo.
Parvežė devynias smako galvas. Karalius tuoj surengė ves
tuves ir suprašė svečius. Į vestuves atėjo ir tas, kuris smaką
nukirto. Tos galvos stovi visos sudėtos, bet jis sako:
— Kodėl tos galvos be liežuvių?
Karaliaus tarnas sako:
— Smakas nė koks neturi liežuvių.
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O jis išėmė iš krepšiuko liežuvius, prideda prie galvų —
vis tinka. Toji pana sako:
— Tai šitas mane išgelbėjo nuo smako, o šitas mane no
rėjo nuskandint. Aš jam turėjau prisiekt, kad jis išgelbėjo.
Dabar visi karaliai ir ponai nusprendė tarną už tai mirčia
nubausti. Sako: „Jį pririšt prie arklio uodegos ir uždaužyti lau
kuose,"—ir taip padarė. O su šituo paną apvesdino.
Po vestuvių pagyveno jie kiek ten,—nuėjo jis į pajūrį, su
sikūrė ugnį ir stovi. Ateina tokia boba visa šlapia, sako:
— Ponuli, duok man čia pas šitą tavo ugnelę pasišildyt.
Šis sako:
— Gali.
— Bet kad aš bijau tavo kurtų. Leisk man su šita rykštuke
jiem užkirsti.
— Na, gali.
Toji šlapbobė šmakšterėjo vienam kurtui, kitam ir jam—jie
pavirto visi trys į akmenis.
Toji šlapbobė tai buvo to smako pati, norėjo jam atkeršyt
už jos vyro, smako, nukirtimą.
Beeidamas atėjo kitas brolis su dviem kurtais į tą miestą.
Broliai visi trys buvo panašūs į vienas kitą. Pamatė karaliaus
duktė, kad toks eina, sako:
— Ar jau tu parėjai?
Šitas galvoja, kas čia. Ir suprato, kad čia jo brolio bū
ta. Sako:
— Jau parėjau.
— Na, o kur taip ilgai buvai?
— Tai šen, tai ten, tai ir užtrukau.
Nuėjo ir šis brolis į pajūrį. Ir vėl atėjo toji boba, užkirto
rykštuke kurtamir jam ir pavertė į akmenis.
Atėjo trečias brolis į tą patį miestą. Pamatė jį karaliaus
duktė ir sako:
— Kur tu taip ilgai buvai?
Tas galvoja, kas čia yra. Sako:
— Aš dar pirmąsyk tame mieste, tai čia galgi mano brolis
buvo. Bet kada ir kur jis prapuolė?
Sako toji karaliaus duktė:
— Jis nuėjo į pamarį ir negrįžo.
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Trečias brolis sako:
— Aš ir eisiu ten pažiūrėt.
Nuėjo į pajūrį. Randa vienam daikte ugniavietę ir žiūri —
guli akmenys: vieni panašūs į žmones, kiti —į kurtus. Jis irgi
sukūrė ugnį. Ateina toji šlapia boba, sako:
— Duok man čia sušilti.
— Aš tave sušildysiu!
Jis pasakė tiem kurtam—tie kurtai kaip griebė tą bobą,
perplėšė pusiau! Kai tik plėšė, iššoko iš tos bobos dvi panos.
Viena pana paėmė tą patį žilvitį, apšmagojo tuos akmenis —
stojo gyvi tiedu broliai ir jų kurtai. Sako:
— Tai saldžiai miegojom!
— Jūs gražiai miegojot, jau jūs buvot paversti į akmenis!
Paskui du broliai vedė tas panas, o pirmas parėjo į kara
liaus dvarą pas savo pačią, ir visi dailiai gyveno.
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JONAS MEŠKAAUS1S
Buvo toks Jonas Meškaausis. Jo tėvas buvo meškinas, o mo
tina—merga. Kada tai meškinas pavogė mergą ir susilaukė
Jono, kuris ir vadinos Meškaausiu. Jis buvo labai drūtas. Su
manė jis eiti vandravot. Eina, eina, patiko tokį žmogų —nešasi
ant pečių kūčių. Sako:
— Kas tu esi ir ką su tuo kuciumveiki?
— Jei pasakau, kad „Kuciau, duok!", tai jis užmuša, o kad
aš kur noriu, tai jodau.
— Na, tai gerai, tai eisim abudu.
Eina abudu toliau, patiko žmogų einant su byle. Klausia:
— Ką tu su ta byle veiki?
— Aš su šita byle per tris minutes galiu didžiausią dvarą
pastatyti.
— Na, kad tu toks, tai eisim visi.
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Eina visi trys toliau, patiko vieną einant su krepšiu. Sa
ko Jonas:
— Ką tu su šituo krepšiu veiki?
Tas sako:
— Aš kad pasakau: „Krepšy, imk į save!", tai jis tuoj pa
ima viską.
Eina jie toliau, patiko žmogų einant ir turint rankoj kan
čių. Klausia:
— Ką tu su šituo kančium veiki?
— Aš su šituo kančium galiu iš numirusių žmogų prikelti,
nors ir tris dienas būtų numiręs.
— Na, tai gerai, eisim visi.
Eina jie, eina, niekur nieko neprieina. Sako tas Jonas:
— Ką mes čia eisim visi, skirkimės.
Ėmė visi išėjo savo keliais. Bet dabar galvoja Jonas: „Kas
čia bus?" Jis, kaipo labai drūtas, ėmė pavijo tą su kucium ir
atėmė nuo jo kūčių.
— Dabar,—sako,—kuciau, vyk tuos ir atimk nuo jų, ką
jie turi.
Kucius nubėgo, atnešė krepšį, kančių ir bylę.
Dabar nugirdo Jonas, kad vienoj karalystėj karaliaus duktė
vis naktį prapuldavo,—niekas negalėjo išsaugot, kur ji naktį
eina. Atėjo jis į tą miestą, užėjo pas šinkorių, pasisakė, kad
jis galėtų karaliaus dukterį išsaugot. Sinkorius davė žinią ka
raliui, kad atėjo toks keleivis ir norėtų dukterį išsaugot. Ka
ralius, jį pašaukęs, klausia:
— Ar tu galėtum ją išsergėt?
— Galėčia.
— Jei išsaugosi, tai būsi mano žentu.
— Na, tai gerai —ją išsaugosiu.
Kai atėjo vakaras, jis pasislėpė, kad ji jo nematytų. Kai
jau gerai sutemo, sako toji duktė:
— Žemele sieroji, atsiverk!
Tuoj žemė atsivėrė, ir ji nugramzdėjo. Ojis sako:
— Kuciau, ir tu drauge! —ir pats lekia paskui.
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Prilėkė sidabrinę girią. Jis nulaužė šakutę ir padavė krep
šiui,—o kai laužė, tai giria labai skambėjo. Pana sako:
— Girele sidabrine, kodėl tu niekad taip neskambėjai, ko
dėl tu dabar taip skambi?
Lėkė toliau, prilėkė aukso girią. Jis vėl laužė šakelę —toji
giria suskambėjo. Sako pana:
— Girele auksine, kodėl tu taip niekad neskambėjai, kodėl
tu dabar taip skambi?
Toliau prilėkė deimantinę girią. Jis laužė šakutę, padavė
krepšiui,—ta giria vėl suskambėjo. Pana sako:
— Girele deimantine, ko tu taip skambi? Kad tu niekad
taip neskambėjai!
Nulėkė karaliaus duktė į tokį dvarą pas velnius. Velniai ją
labai dailiai šokino. Ten jai visokių valgių buvo pristatyta. Ka
da jau atėjo valanda skirtis, toji pana išėjo, o velniai ją palydi.
Jonas sako:
— Krepšy, imk tas lėkštes, šaukštus ir peilius į save! Ir tu,
kuciau,—paskui!
Ir jis vis paskui ją! Atėjo jau pas tą daiktą, kur turi išeit
ant žemės. Karalaitė sako:
— Žemele sieroji, prasiskirk!
Prasiskyrė. Išėjo pana, ir jis išėjo. Ant rytojaus karalius
klausia:
— Na, o ką, ar susergėjai?
— Susergėjau.
O duktė sako:
— Ką tu susergėsi!
— Kaip aš nesusergėsiu?! Aš turiu ir ženklus iš ano svieto.
Dabar jis pradeda pasakot:
— Kai ta žemė prasiskyrė, tu nuėjai, ir aš —paskui. Kai
prilėkei sidabrinę girią, aš laužiau šakelę, giria skambėjo, sa
kei: ,.Girele sidabrine, kodėl tu taip niekad neskambėjai, kodėl
dabar skambi?" Paskui prilėkėm auksinę girią, aš vėl laužiau
ženklui šakelę, tu sakei: ,.Girele auksine, kodėl tu taip niekad
neskambėjai, tik dabar skambi?" Po to prilėkėm deimantinę gi
rią, aš laužiau šakelę, giria skambėjo, tu klausei: „Girele dei
mantine, kodėl tu taip skambi, kad tu niekad taip neskambė
jai?" Paskui nulėkei į tokį dvarą, ten tave šokino, ten tau buvo
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pristatyta visokių valgių, gėrimų. Kai grįžai atgal, tave velniai
palydėjo, o aš viską ten suėmiau ir turiu.
— Na, tai parodyk.
— Krepšy, mesk viską iš savęs!
Tas krepšys viską išmetė.
Na, jau ji mato, kad jis ten buvo. Jau nėra kas daryt, jau
turėtų už jo tekėti, bet jis labai vargdienis, netinkamas ka
raliaus žentas. Dabar ką jis darys? Atėjo vakaras, pasakė sa
vo bylei:
— Kad man per tris minutes būtų pastatytas gražesnis dva
ras, kaip karaliaus!
Taip toji bylė ėmė kirst, statyt, kad bematant pastatė dva
rą, gražesnį, kaip karaliaus. Ant rytojaus žiūri karalius, kad
toks gražus dvaras! Nusistebėjo karalius —kas ten būtų per
dvaras? Nusiuntė tarną, sako:
— Eik, pavadink to dvaro poną pas mane.
Atėjo tarnas į tą dvarą, sako:
— Prašė karalius, kad ateitumėt pas jį.
Jonas sako:
— Tiek man pas karalių, kaip karaliui pas mane.
Parėjęs tarnas pasakė karaliui. Karalius užpykęs nusiuntė
dešimtį kareivių, kad atvarytų Joną pas karalių. Nuėjo karei
viai, pradėjo pildyt įsakymą. Jonas mato, kad jie per drą
sūs, sako:
— Kuciau, užmušk juos!
Kucius juos tuoj užmušė. Karalius nesulaukia parvarant,
sako:
— Kas tai yra, kad neparvaro?
Nusiuntė dvidešimtį kareivių —ir tuos užmušė. Nesulauk
damas karalius nusiuntė dar trisdešimtį —ir tuos užmušė.
,,Na, bet kas tai yra, kad visi negrįžta?" —Eina patsai kara
lius į tą dvarą. Atėjo. Tuoj jam pristatė valgių, gėrimų. Bet
karalius sako:
— Aš pas tave negaliu nė gert, nė valgyt: tu man daug
iškados padarei, užmušei tiek kareivių!
— Na, tik sėsk, aš tuos kareivius visus galiu iš numiru
sių prikelti.
— Na, tai prikelk!

Jis pasakė tamsavo kančiukui:
— Eik, prikelk iš numirusių kareivius!
Tas kančiukas nubėgo, ėmė kapot, šmakšėt per negyvė
lius, ir visi atgijo. Kai atgijo, padarė jiems balių: visi gė
rė, valgė.
Sugrįžo visi pas karalių, ten tuojau surengė vestuves ir apženijo Joną su karalaite. O koks balius buvo! Aš ten buvau
virėju, valgių visokių pristačiau: krampų kruopų, pastarnokų,
saldaus skilandžio ir lašinių kukulių.

M
MESKAAUS1S, KALNAVERTIS IR SALDGELEZlS
Buvo toks ponas, jis turėjo daug bičių. Bet jam vis, būda
vo, prapuola kasnakt po vieną avilį. Nusiuntė savo tarną sau
goti. Tas nuėjo, įlindo į tuščią avilį ir guli.
Atėjo naktį meška pas bites. Tuoj pakėlė vieną avilį, ki
tą —žiūri, katras sunkiausias, tai tam daugiausia medaus. Visus
persunkino, atėjo pas tą, kur tarnas, pasvarbino —tas sunkiau
sias. Tą meška paėmus užsimetė ant pečių ir eina. Jau anam
nė bėgt, nė rėkt, nes kai rėks —užsmaugs, ir kai bėgs —pagaus.
Tūni avily, o meška neša.
Parsinešė meška į savo urvą, atidaro avilį, žiūri —vietoj
medaus žmogus. Jau ji tą žmogų neleidžia. Kai išeina iš savo
urvo, tai užrita didelį akmenį, kad tas žmogus neišeitų. Meška
parneša valgyt, ir jam ten gerai. Jau susilaukė jiedu vaiko.
Meška tą vaiką auginasi ir tą žmogų neleidžia —vis užrita di
delį akmenį. O tas vaikas buvo toks, kaip kiti vaikai, tik buvo
ausys kiek panašios į meškos.
Tas vaikas auga, jau užaugo iki dešimt metų. Jau jis mė
gina versti tą akmenį nuo angos —dar nepajudina. Užaugo jis
penkiolikos metų —jau truputį pajudina. Paaugo iki dvidešimt
metų. Kai meška išėjo maisto ieškot, tas Meškaausis Jonas ėmė,
tą akmenį kaip plunksną nuvertė, ir išėjo jiedu.
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Tas jo tėvas nuėjo atgal pas poną, o Meškaausis Jonas eina
į svietą vandravot. Patiko kitą vyrą, klausia:
— Kas tu per vienas? Aš Meškaausis Jonas, o tu kas?
— Aš Kalnavertis.
— Na, tai eisim abudu.
Eina jiedu toliau, patiko kitą augalotą vyrą. Klausia:
— Kas tu?
— Aš Šaldgeležis.
— Na, tai eime visi trys.
Eina jie jau visi vandravot. Ėjo, ėjo, atėjo į tokį dvarą.
Perėjo visur —nieko nėra, jokio žmogaus. Pilni tvartai gy
vulių, pašerti, pagirdyti.
— Dabar,—sako Meškaausis Jonas,—tu, Kalnaverti, lik
namie. Papiauk jautį ir išvirk pietums, o mudu eisim paukš
čių šaudyt.
Tas nuėjo į tvartą, papiovė jautį ir verda mėsos. Tik atėjo
ant dvaro toks diedas nuo masto, o barzda —nuo šešių mastų.
Jis vadinosi Olabarzdis. Ant vienos rankos paėmė šieno kūgį,
ant kitos —bačką vandenio, nunešė, pašėrė savo gyvulius ir
ateina į rūmus. Atėjęs sako:
— Kodėl tu mano jautį papiovei? Mėsos po rūmais yra
prisūdyta nuo kiek metų, o tu jos neėmei, bet jautį papiovei.
Tuoj užšoko jam ant pečių, išrėžė du diržu ir pats nuėjo.
O tas virikas guli, serga.
Pareina anie —pietų nėr. Patys išsivirė, pavalgė, o anas jau
tyli —nesako, kas jam atsitiko. Pernakvojo tenai jie,—antryt
sako Meškaausis Jonas:
— Šiandie tu lik, Šaldgeleži, namie, papiauk jautį ir iš
virk pietų, o mes eisim šaudyt.
Jis tuoj nuėjęs papiovė geriausią jautį. Ateina vėl tas se
nis, sako:
— Aš tau vakar sakiau, kad yra mėsos po rūmais, nuo ke
lių metų susūdytos. O tu man vėl geriausią jautį papiovei]
Tas senis tuoj jam užšoko ant pečių, išrėžė du diržu ir pats
nuėjo savo keliais. Otam vėl nebe pietūs galvoj.
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Parėjo aniedu —vėl pietų neišvirta. Pabaigė virti pietūs,
pavalgė, o tas nieko nesako, kas jam atsitiko. Antryt sako Meškaausis Jonas:
— Eikit šiandie judu šaudyt, o aš liksiu pietų virt.
Tuoj papiovė jautį ir verda. Tik žiūri, kad ateina toks nuo
masto žmogus, o nuo šešių mastų barzda. Atėjęs ant vienos ran
kos paėmė šieno kūgį, ant antros —bačką vandens, nunešė,
pašėrė gyvulius, pagirdė. Ir vėl žiūri, kad vieno jaučio nėr.
Atėjo į rūmus ir sako:
— Aš sakiau jau porą sykių, kad po rūmais yra mėsos sū
dytos, o tu man vėl jautį paplovei!
Ir tuoj šoko jam ant pečių rėžti diržus. Meškaausis Jonas
kaip griebė senį už barzdos, nutraukė sau nuo pečių. O ten
stovėjo kulbė, kur kerta malkas, didelė. Jis kirviu įskėlė kulbę
ir užkyliavo jam barzdą.
Jis pietus išvirė, duris užrakino, paliko tą senį su kulbe,
išėjo anų ieškoti. Išėjęs patiko anuos pareinant. Sako:
— Skubinkit greičiau, eime, parodysiu, kokį aš gyvulį pa
gavau.
Ateina jie į tą kambarį —žiūri, kad jau tos kulbės nėra ir
to diedo. Jie ieško, kur jis dingo. Rado šliūžę nuvilktą tos kul
bės po pečium. Žiūri, kad po pečium skylė. Sako:
-— Šaldgeleži, tu kalk grandinę.
O Kalnavertis nupynė krepšį. Ir įsakė Meškaausis Jonas:
— Jūs mane leiskit. Kai jau aš norėsiu grįžti, tai pakrutin
siu grandinę, ir jūs mane traukit aukštyn.
Anie prižada viską padaryti. Įleido jį su krepšiu. Jis ta sky
le nusileido į kitą pasaulį. Rado dvarą, o tam dvare —tą senį.
Jis tą senį su savo lazda užmušė. Paskui jis aptiko ten tris panas.
Sako tos panos:
— Ko tu čia atėjai? Čia yra toks senis, jis tave užmuš.
Sako:
— Aš jau tą biauiybę užmušiau.
Jis ten rado daug visokio gero. Tą lobį nusinešė prie sky
lės, sudėjo per kelissyk į krepšį —Kalnavertis ir Šaldgeležis
ištraukė. Paskui įsodino tas panas —irgi ištraukė. Panų tie jo
draugai paklausė:
— Ar jau daugiau jūsų nėra?
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— Nėra. Ten jau tik tas žmogus, kur mus išgelbėjo.
Jau tie Meškaausiui Jonui neleidžia daugiau krepšio. Anas
laukia, laukia —nesulaukia. Ką jis darys —eina ten pavaikš
čioti. Tik ateina debesis, pradėjo baisiai lyti. Žiūri, kad medyje
baisiai didelis lizdas. Jis įlipo į tą medį, uždengė lizde grifo
vaikus, kad ledai neužmuštų. Parlėkė grifas —žiūri, kad jis vai
kus laiko apdengęs, kad neužmuštų. Klausia jo:
— Ką tu nori už tai, kad tu man tiek gero padarei?
Sako:
— Tu mane išnešk į aną pasaulį.
— Gerai, išnešiu. Tik paimk dvylika pūdų mėsos.
Jis viską taip padarė, ir nešą jau grifas jį. Kai atsisuka, tai
jis vis meta grifui po pūdą mėsos. Jau sumetė visą mėsą, jau
netoli lėkti, o jau grifas silpsta. Atsisuko —jau jis mėsos ne
turi. Ką jis darys? Jis tuoj išpiovė sau iš blauzdos ir įmetė jam
į nasrus. Ir išlėkė ant viršaus. Klausia paukštis:
— Kokią mėsą tu man metei ant galo?
Parodė, kad sau išpiovė blauzdą. Tas paukštis kai atsikrenkš
tė, kaip spiovė jam—ir prigijo.
Tam dvare rado Kalnaverčio ir Saldgeležio vestuves su
dviem panom. Tai jis tiem dviem gerai išmušė kailį ir išvijo,
o pats apsivedė ir gyveno tam dvare.

100
TRYS PAGROBTOS DUKTERYS

Vieną kartą gyveno vaikis; anas tarnavo pas poną. Vasarą
kiekvieną rytą eidavo grybinėti. Vieną rytą nuėjo į mišką, prisilasė daug grybų ir grįžo namo. Ant kelio sutiko tris vilkus,
vieną avį benešančius. Vilkai prašo:
— Vaiki, padalyk mums tą avį!
Vaikis sako:
— O ką duosit?
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Vilkai sako:
— Mes tave sužavesim: kad tu norėsi, galėsi pasiversti į var
mą, turėti levo jėgą ir aukščiau už blezdingą išlėkti.
Tad vaikis sutiko ir padalijo avį. Vilkai sužavėjo vaikį ir
nuėjo sau į mišką. Tuojau vaikis norėjo sužinoti, ar gali pasi
versti į varmą, ir sako sau:
— Kad būčiau varmas!
Nuo tų žodžių vaikis pavirto varmu ir pradėjo lakioti po
mišką. Nemokėdamas gerai lėkti, kliuvo už pušų, ir tos pušys
tuojau virto. Tada vaikis sako sau:
— Kad būčiau žmogus!
Ir pavirto į žmogų. Parėjęs pas poną ir gyvenęs.
Vieną kartą tam ponui gimė duktė ir buvo dideliai puiki.
Po metų vėl gimė antra duktė, ir ta buvo taip pat puiki. Ponas
jas be galo mylėjo. Taip ir parėjo pleinatose, kad pono vaikus
pavogs. Ponas savo vaikus dideliai saugojo, kad nepavogtų.
Vieną vasaros dieną sugulė ponai pokaičio, ir buvo vienas
langas atdaras. Ponai atsikėlė —vaikų nebesą: ieško šen, ieško
ten —niekame neberado.
Paskui ponui pradėjo vogti kiaules iš ganyklos. Atlekia toks
gandras ilgu snapu ir, kiaulę paėmęs, nusineša sau, o piemuo
nieko nepadaro. Ponas paskelbė ieškąs tokių žmonių, kurie ga
lėtų kiaules ganyti, kad nepavogtų gandras. Vaikis sako ponui:
— Aš galiu vienas tas kiaules išganyti, tik man nukalk di
delę geležinę lazdą.
Ponas tuojau nukalė geležinę lazdą, ir vaikis išėjo kiaulių
ginti. Išginęs kiaules ir gano. Veizi —atlekia gandras. Prilė
kęs prie kiaulių, pasiėmė vieną ir lekia. O vaikis pasivertė var
mu, pasiėmė lazdą ir ėmė gintis gandrą. Priginęs sudavė su
lazda, ir gandras kiaulę pametė. Bet vaikis vis genasi ir duoda
jam per kuprą. Gandras prilėkęs tokį didelį kalną ir įlindo.
Vaikis, bijodamas į tą kalną lįsti, nulėkė atgal prie kiaulių.
Ponas nustebo, kad vaikis parginė visas kiaules.
Kitą dieną vaikis vėl išginė kiaules ir gano. Ir vėl atlekia
gandras kiaulių vogti. Kai tik gandras paėmė kiaulę, tuojau
vaikis pasivertė varmu ir gena aną, ir duoda su lazda. Gandras
išmetė kiaulę ir lekia, kiek tik galėdamas. O vaikis vis genas
ir tik muša gandrą. Jau anuodu prilėkė tą kalną, kur gyvena
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gandras. Anas norėjo įsmukti į kalną, bet vaikis nebeleido ir
nuginė už kalno. Tada vaikis, prilėkęs kalno urvą, įlindo pa
veizėti, kas ten yra. Įlindęs pasivertė į žmogų. Ten atrado tokį
namą ir tame name —dvi mergeles to paties pono, kur anas
tarnavo. Mergelės, išvydusios vaikį, išsigando ir sako:
— Kaip tamsta čia atėjai, toks didelis ir puikus žmogus?
Tamsta čia nebūk: kad pareis mūsų tėvas, tave sudraskys!
Vaikis atsakė:
— Aš nebijau jūsų tėvo!
— Mūsų tėvas yra dideliai baisus: su ragais, su uodega ir
apžėlęs. Mes jau antra diena kaip neėdusios esam: pirmiau
tėvas liuobėjo parnešti kiaulienos mėsos...
Vaikis ir sako:
— Ar norit jūs iš čia išeiti?
Mergelės sutiko ir prašė vaikio, kad išvestų iš to kalno.
Vaikis ir sako:
— Kaip reikėtų perplėšti kalną?
Mergelės ir sako:
— Jeigu mūsų tėvą perplėštumei ant kalno, tada ir kalnas
perplyštų.
Vaikis prižadėjo mergeles išvesti iš kalno. Pats pasiėmė
lazdą ir išėjo.
Išlindęs iš kalno, pasivertė varmu, nulėkė vėl prie kiau
lių. Vakarą parginęs kiaules, priėjo prie pono ir sako:
— Ką man duosi, kad aš tavo dukteris suieškosiu?
Ponas ir sako:
— Kad suieškotumei mano dukteris, aš tau duočiau pusę
savo turto.
Ryto metą vaikis vėl išginė kiaules ir gano. Beganant at
lekia gandras ir, paėmęs kiaulę, ima lėkti. Vaikis, pasivertęs
varmu, ima gintis. Suduoda kelis kartus gandrui —anas pameta
kiaulę. O vaikis vis genas ir muša, kol prilėkė kalną. Ir dabar
vaikis nebeleido gandro į kalną, bet nusiginė aną už kalno
mušdamas. Gainiojo vaikis gandrą po pievas, po karklynus,
kol privargino, bet į kalną nebeleidžia įlįsti. Tada gandras,
norėdamas išbėgti, pasivertė į varną, paskui —į blezdingą. Bet
vaikis vis duoda ir duoda su lazda. Ir blezdinga krito ant že
mės užmušta. Tada vaikis, paėmęs blezdingą, nusinešė ant kal
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no, paėmė už kojų ir perpiėšė pusiau. Kai tik vaikis perplėšė
blezdingą, ir kalnas perplyšo. Tada vaikis nuėjo į kalną, pasi
ėmė mergeles ir parvedė pas tėvą. Tėvas didžiai nusidžiaugė,
išvydęs savo dukteris jau paaugusias. O vaikiui atidavė pusę
savo turto.
Ir paskui visi puikiai gyveno.

HH
VĖTROS SŪNUS
Gyveno vienas karalius su savo moterimi, ir jiems užgimė
sūnus, katrą praminė vardu Vėtros sūnus —dėl to, kad jis
taip augo greitai, jog per mėnesį užaugo kaip didžiausias vy
ras ir ant dienos suvalgydavo po pūdą mėsos ir po pūdą duo
nos. Tėvas, matydamas, kad jis taip daug suvalgo, o nieko ne
dirba, išvarė į mišką prinešt visam miestui malkų. Vėtros sū
nus, nuėjęs į mišką, prirovė ąžuolų su visom šaknim, sukabino
vieną už kito ir parvilko į miestą. Tėvas už tai davė jam paku
linį rankšluostį.
Kitąkart karalius siunčia jį vėl prinešt iš upės vandenio
visam miestui. Jis, nuėjęs pas upę, pradėjo pilt vandenį su
laive taip, jog miestas pradėjo tvinti. Tada karalius, bijoda
mas, kad neužtvintų miestas, ėmė prašyt jį, kad nustotų liet
vandenį, ir dovanojo jampeiliuką.
Paskum, praleidęs dvejus metus, Vėtros sūnus nusikalė ge
ležinę lazdą nuo dešimties birkavų ir išėjo vandravot svieto.
Išeidamas iš namų, įkišo peiliuką į sieną ir užkabino ant jo
rankšluostį, o motinai savo pasakė:
— Kai tik pamatysi, kad iš peiliuko pradės bėgt kraujas,
tai žinok, kad aš nebegyvas. Tada sėsk ant kalės, katrą turi
pas save, ir pasiimk rankšluostį, o ji tave nuneš į tą vietą,
kur aš gulėsiu. Paskum, paėmus tą rankšluostį, patrink man
veidą, ir aš atgysiu.
Taip jis, atsisveikinęs su savo tėvais, išėjo į tolimą kraštą
ir beeidamas priėjo labai didelį mišką. Eina per tą mišką ir at
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randa —žmogus rauna medžius, o paskui, išakėjęs su pirštais
žemę, sėja javus. Taip Vėtros sūnus, priėjęs prie to žmogaus,
pasakė „padėkdiev" ir pradėjo kalbėt su juo ir prikalbinėt jį,
kad eitų su juo vandravot svieto. Tas žmogus paklausė Vėtros
sūnaus kalbos, ir susidėję abudu ėjo toliau. O vardas to žmo
gaus buvo Sėjikas.
Taip eina jie abudu. Beeidami priėjo upę ir žiūri, kad vi
dury tos upės stovi žmogus ir ant galvos turi malūną. Vėtros
sūnus jam ir tarė:
— Ko tu čia, žmogel, stovi? Verčiau eik su mum svieto
vandravot.
Vandenis pajudino galvą, malūnas nukrito, o jis priėjo prie
jų,—traukia visi trys toliau. Ir priėjo vieną karalystę, kur
gyveno toks žmogus, kad galėdavo pasiverst į akmenio kalną.
Kai tik pamatydavo svetimą žmogų, tuoj jį užmušdavo. Pa
matęs juos, pasivertė į akmenio kalną ir norėjo užmušti. Vėt
ros sūnus, pamatęs jį atlekiant, liepė Sėjikui suturėt, bet tas
negalėjo. Paskum liepė Vandeniui,—ir tas taipogi nieko ne
padarė. Tada Vėtros sūnus pats atrėmė kelį, ir akmenio kalnas
sustojo. Jis, paėmęs savo geležinę lazdą, sudavė per tą kalną.
Kalnas persiskyrė į dvi puses, ir iš jo išlindo žmogus. Jis pri
kalbėjo tą žmogų, kad eitų kartu su jais toliau. Davė jam
vardą Akmenio kalnas.
Taip jie atsilsėję vėl traukė toliau visi keturi. Beeidami
priėjo netoli nuo marių grytelę ir tenai apsigyveno. Ne per
toli nuo tos grytelės buvo pirtis, į katrą dažnai ateidavo vanotis
marių karalaitė su trim tarnaitėm. Vienąkart Vėtros sūnus, pa
matęs, kad jos atėjo į pirtį, siunčia Sėjiką, kad jas suimtų ir
parvestų į savo namus. Sėjikas, nuėjęs prie pirties, užrėmė
duris ir nenorėjo jų išleist. Karalaitė, pamačius tai, priėjo ir
sudavė su koja per duris,—jis nugriuvo kaip kopūstas, o jos
parėjo namo. Paskui siuntė Vandenį, bet ir su tuo taipogi atsi
tiko. Trečiąkart išsiuntė Akmenio kalną, bet ir tas parėjo, nieko
nepešęs. Ant galo nuėjo pats Vėtros sūnus ir užrėmė duris.
Karalaitė priėjo, sudavė su koja per duris, bet jos neatsidarė.
Tada jis suėmė visas keturias ir parsivedė namo. O paskum vi
si keturi apsiženijo su jom.
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Marių karalius, nesulaukdamas savo dukters, atėjo jos ieš
kot. Vėtros sūnus gi, nenorėdamas atiduot jam dukters, išsiuntė
Sėjiką, kad jį užmuštų. Bet tas nieko negalėjo padaryt ir buvo
pats užmuštas. Paskum išsiuntė Vandenį, bet ir tas buvo už
muštas. Paskum vėl išsiuntė Akmens kalną,—ir tas taipogi
padėjo galvą. Ant galo nuėjo pats, ir su juo taipogi atsitiko.
Tada marių karalius pasiėmė savo dukterį ir pargrįžo namo.
Tuokart Vėtros sūnaus motina, pamačius, kad iš peiliuko
bėga kraujas, pasiėmė kuo greičiau rankšluostį ir atjojo į tą
vietą, kur jie gulėjo. Paskum, paėmus tą rankšluostį, patrynė
visiem keturiem veidą, ir jie atgijo. Vėtros sūnus, padėkojęs
savo motinai, liepė jai grįžt namo, o jie vėl paliko gyvent toje
pačioje grytelėje.
Vienąkart Vėtros sūnus išėjo medžiot, ir jį užkniupo di
delis lietus. Jis, ieškodamas vietos pasislėpti nuo lietaus, pa
matė medy sakalo gūžtą, katroj buvo maži vaikai. Jis įlipo
į medį ir palindo po gūžta, o sakalo vaikus uždengė su savo
apsiaustu. Nieko netrukus, atlėkė sakalas ir, pamatęs, kad jo
vaikai uždengti, atsiliepė, sakydamas:
— Kas mano vaikus uždengė, tegul tas prašo manęs, ko
tik nori, aš jam tai padarysiu.
Vėtros sūnus, išgirdęs tuos žodžius, atsakė jam:
— Aš uždengiau tavo vaikus ir noriu, kad tu mane perneštum per mares pas marių karalių.
Sakalas paėmė jį ir pernešė per mares. Vėtros sūnus atsil
sėjęs ėjo toliau ir beeidamas nuėjo prie dvaro to karaliaus, ku
ris jį buvo užmušęs. Karalaitė, pamačius jį, tuoj pažino ir
išbėgo pasitikt. Bet bijodama, kad nepamatytų tėvas, sugrįžo
greitai į savo kambarį, prašydama, kad ateitų kitąkart, kai tėvo
nebus namie.
Ant rytojaus Vėtros sūnus, susižinojęs, kad karaliaus nėra
namie, nuėjo pas karalaitę ir pradėjo prašyt jos, kad sužinotų
nuo tėvo, kur yra jo mirtis, kad niekas negali jo užmušt.
Kai sugrįžo karalius namo, duktė pradėjo klausinėt, kur jo
mirtis yra. Tėvas iš pradžios nenorėjo sakyt jai teisybės, bet
paskui pasakė, kad jo mirtis yra po ąžuolu ant salos, katra
yra ant raudonųjų marių. Kad kas ten nuvažiuotų ir išrautų
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tą ąžuolą, tai ten atrastų skrynelę, o toje skrynelėje —antį, pas
tą antį —kiaušinį, tai su tuo kiaušiniu jį užmuštų.
Vėtros sūnus, sužinojęs apie viską nuo karalaitės, nuvažiavo
su laive prie tos salos, išrovė tą ąžuolą ir, kaip sakė karalius,
atrado skrynelę, o toje skrynelėje —antį. Paskum užmušė tą
antį ir, išėmęs kiaušinį, pargrįžo prie karaliaus rūmų ir, vie
nąkart pasaugojęs, kaip karalius išėjo pasivaikščioti į sodą,
sudavė jam su tuo kiaušiniu per galvą. Karalius tuojau iš
griuvo ir numirė.
Vėtros sūnus, palaidojęs jį, nuvažiavo už marių, atsivežė
savo draugus: Sėjiką, Vandenį ir Akmenio kalną, iškėlė didelį
balių ir paliko visada su karalaite gyvent tame dvare ir val
dyt karalystę.
102
DVIGALVIS ŽIRGAS

Buvo karalius, vardu Domertas. Jis turėjo sūnų, taip pat
Domertą. Kad suvažiuoja karaliai, giriasi —vienas kareiviais,
kitas ten pinigais, kitas žirgais, bet kad nors vienas pasigirtų
žirgu, kuris turėtų dvi galvi ir dvi uodegi! O tėvas klausė,
kur yra toks žirgas, kad turėtų dvi galvi ir dvi uodegi. Sū
nus sako:
— Aš žinau. Yra devintoj karalystėj toks žirgas —smakas
jodo ant jo.
Tėvas:
— Ar tu jį galėtum pargabent?
Sūnus sako:
— Duok man du tarnu prie savęs —aš jį pargabensiu.
Davė jam tėvas du geru tarnu —išjojo jie. Nujojo į de
vintą karalystę. Atjojo, rado tokią pirtį, o į tą pirtį vis po
vieną žmogų kasnakt gabeno praryti. Rado jie ten atgabentą
bobą suėsti, prašos tą bobą:
— Priimk pernakvot.
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Ta atsakė:
— Ką aš jus galiu priimt pernakvot? Matyt iš jūsų, kad
jūs esate dideli ponai! Jokit toliau, nes šita pirtis tai dėl to
stovi, kad kasdien gabena čion po vieną žmogų smakui
praryti.
Jie sako:
— Tai nieko, liksim ir mes čion!
Paliko karaliaus sūnus savo tarnus pirtyje, liepė tik ne
miegot, o pats išėjo po tiltu laukt smako.
Sutemus atjoja smakas ant tilto. Kai tik ant tilto užjojo —
tuojau kurtai ėmė staugt, sakalai —švilpt. Sako smakas:
— Kurtai, nestaukit, sakalai, nešvilpkit —nėr čion Domerto nė Domerto sūnaus; čion jo nė varnas kaulų neatneš!
— Mano kaulų varnas neneš, mane atnešė mano tėvo ge
ras žirgas.
— Ar tu čion?
Sako:
— Čion!
— Kaip didelis?
— Kaip žirnis.
— Kaip drūtas?
— Kaip akmuo.
— Kaip lengvas?
— Kaip plunksna.
— Ar nenori eit su manim imtynių?
Sako Domertas:
— Aš tik to noriu!
Sustojo ant tilto abudu. Smakas buvo su trim galvom. Tuo
jau Domertas nukirto tas galvas, o jį, į gabalėlius sukapojęs,
įmetė į upę. Paėmė žirgą —vedasi. Tie kurtai bėga ir sakalai
lekia paskui, jį. Atėjo į tą pirtį, rado tarnus miegant. Norėjo
jiem galvas kirst, bet tie subudę ėmė prašytis —dovanojo.
— Dabar,—sako,—smaką nukariavau, galit miegot, ir aš
miegosiu.
Išsimiegojo. Kitąnakt Domertas vėl sako:
— Čia jūs likit ir neužmikit; aš vėl einu po tiltu laukt
smako.
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Kada jau vidurnaktis, klauso —atjoja smakas. Kai tik jis
ant tilto —kurtai staugt, sakalai švilpt!
— Kurtai, nestaukit, sakalai, nešvilpkit —nėr čion Domerto
nė jo sūnaus; čion jo nė varnas kaulų neatneš!
Atsiliepė po tiltu Domertas:
— Ne varnas kaulus mano neš, bet mano tėvo geras žirgas
mane atnešė.
— Ar tu čia?
— Čia.
— Kaip didelis?
— Kaip žirnis.
— Kaip tu drūtas?
— Kaip akmuo.
— Kaip lengvas?
— Kaip plunksna.
— Ar neeitum su manim muštynių?
— Aš to laukiu!
Kaip iššoko Domertas iš po tilto —smakas buvo su šešiom
galvom,—kaip griebė, nukirto visas, smaką sukapojo į gaba
lus, įvertė į upę, parsivedė jo žirgą, kurtus ir sakalus.
Ir trečiąnakt nuėjo Domertas po tiltu. Atjojo smakas su
devyniom galvom ant žirgo su dviem galvom, su dviem uo
degom. Kurtai ėmė staugt, sakalai švilpt! Sako smakas:
— Kurtai, nestaukit, sakalai, nešvilpkit —nėr čion Domer
to nė jo sūnaus; čion jo nė varnas kaulų neatneš!
Sako Domertas:
— Varnas mano kaulų neneš, tik mano tėvo geras žirgas.
Sako smakas:
— Ar tu čia?
— Čia.
— Kaip tu didelis?
— Kaip žirnis.
— Kaip drūtas?
— Kaip akmuo.
— Kaip lengvas?
— Kaip plunksna.
— Eik šen su manim į karę.
— Aš to tik ir laukiu!
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Išėjęs kaip ėmė kirst, kaip ėmė kirst —nukirto šešias gal
vas, jau apilso. Ne po ilgam smakas vėl šoko ant jo, o jis
pasistiprinęs kaip griebė —ir nurentė paskutines galvas. Pas
kui, sukapojęs smaką, įvertė jį į upę, atsivedė tą dvigalvį žir
gą, tuos sakalus ir kurtus pas pirtį ir, paėmęs savo sidabrinį
kardą, apsirėžė aplink save rėžį. Liepė tarnam migt ir pats
neva miega,—o per sidabrą niekas negali pereit.
Ne po ilgam ateina trys smakienės.
— Dabar jie miega,—sako pirmutinio smako pati.—Šoksiu
aš pas juos ir prarysiu miegančius.
Šoko —negali peršokt. Šoko antra ir trečia —negali per tą
rėžį peršokt. Pirma sako:
— Žinot ką! Aš pasiversiu į dobilus, tai kai tik jie atjos, kai
tik griebs žirgai ėst —aš ir prarysiu.
O kita sako:
— Aš pasiversiu į vyno upę, tai kai jie atjos, kai tik ims
gert —aš juos prarysiu.
O trečia sako:
— Aš pasiversiu į obelį, kad tokių obuolių niekur nebus;
tai kai jie atjos, jiems labai pakvips obuoliai —kai tik skins,
tai aš juos prarysiu.
Domertas nemiega, viską girdi. Prašvito —sako jis tai
bobai:
— Eik tu sau —likai gyva nuo mirties; daugiau jau čion
nereiks gabent žmonių smakui praryti.
O jie išjojo į savo karalystę. Bekeliaujant atjojo į tokią
vietą, mato —dobilai. Sako tie jo tarnai:
— Ana dobilai, žirgus pasiganysim.
O Domertas:
— Žiūrėkit, kad nė galvų žirgai nepalenktų!
Prajojo gerai. Atjojo, rado upę —vynu vanduo kvepia!
Sako:
— Čia labai gardus vanduo —girdysim žirgus.
O Domertas sako:
— Žiūrėkit, kad nė galvų žirgai nelenktų!
Ir ten gerai prajojo. Atjojo, rado obelį —obuoliai gražūs,
o jau kvepia! Sako:
— Šitų obuolių skinsim.
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Šitas nespėjo ištart, kad ,,ne"—jo tarnai po vieną nusi
skynė. Tuojau tuos abudu tarnu ir žirgus prarijo, liko tik jis
vienas!
Joja toliau —sutiko jis tokį senuką. Tas senukas sako:
— Domertai, dabar tu joji, bet dar turėsi daug vargo: pir
miausia rasi akmenis mušantis ant kelio taip, kaip avinus,—
tu jok tiesiog, tai jie trauksis. Toliau rasi du prūsuku iman
tis —tu nesijuok, nes kai prasijuoksi, tai liksi pėsčias.
Atjojo, rado: akmens mušasi taip, kaip avinai. Jis jojo tie
siog, tie akmens traukėsi iš kelio. Toliau rado tuos prūsukus
imantis: mažiukas didįjį kaip meta, tai net susiperdžia. Jis pa
matęs negalėjo iškentėti nesijuokęs; prasijuokė —jau žiūri, kad
stovi pėsčias. Eina vargšas pėsčias, pamatė: trys mergos uogas
renka, o vieną akį turi. Kai viena prisirenka, tai duoda tą
akį kitai, kai toji prisirenka, tai duoda trečiai, o kai visos pri
sirenka, tai tą akį pasideda ant kelmelio. Domertas prislinko
ir pavogė tą jų akelę. Kad jau viena suvalgė uogas, sako:
— Kur dėjai akelę?
Kita sako:
— Ant kelmelio padėjau.
Graibo —nėra. Sako:
— Mačiau, kad Domertas ėjo, tai jis pavogė mūsų akelę.
Sako kita:
— Atiduok, Domertuk brolyti, akelę! Mes tau ką pasaky
sim: dabar tau vargas; tu, pėsčias eidamas, patiksi važiuojant
smaliorių; tai tu nuo jo nusipirk tą mažiuką arklį —kiek pra
šys, tiek jam duok.
Atidavė Domertas jom tą jų akelę. Eina jis toliau —patiko
smaliorių; nupirko nuo jo arkliapalaikį, užmokėjo šimtą rau
donųjų. Joja jis ant tos lupenos,—kuo tolyn, tuo geryn pra
dėjo eit, ant galo pavirto į pirmą žirgą pasaulyje.
Atjojo Domertas pas tokį dvarą. Tas dvaras buvo prakeik
tas ir labai aukštai mūru aptvertas; o ten gyveno smakai. Sa
ko jie:
— Domertai, perjok šitą tvorą, tai būsi mūsų žentas.
Tas kaip leido savo žirgą —nė nelypstė per tą tvorą!
— Dabar tu būsi mano žentu,—sako smakienė.
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— Ai žentu nenoriu būt! Tiktai atiduokit man tą žirgą, ku
ris su dviem galvomir su dviem uodegom.
Noroms nenoroms atidavė tą žirgą. Joja Domertas tolyn. Tik
atsižiūri,—kad atsiveja juoda kiaulė, ir iš jos gerklės liepsna
eina. Dabar jau jammirtis! Prijojo kalvį:
— Kalvi,—sako,—gelbėk tu mane!
Tas kalvis tuojau jį kalvėje užsidarė. Atbėga ta kiaulė,
sako:
— Kalvi, išduok man Domertą!
O Domertas kalviui sako:
— Tu sakyk: „Kaip aš tau jį išduosiu,—rasi, po gabalą?"
Kalvis sako:
— Aš čion išgręšiu per sieną skylutę ir tau po gabalą Do
mertą paduosiu.
Pakol kalvis padarė per sieną skylę, ugnyje įkaitino geležingalį.
— Na,—sako,—laikyk!
Ir duoda neva Domerto ranką. Kaip metė kalvis kiaulei
į gerklę karštą geležį ir sako:
— Tvirtas vyras, tvirta ranka!
Paskui metė kitą ranką —vėl gabalą karštos geležies, pas
kui vis taip —kojas, o paskui sako:
— Dabar įkišk liežuvį, tai aš tau paduosiu, kaip ir ant ko
kios ližės, visą kūną.
Toji įkišo liežuvį, o kalvis tuo tarpu buvo įkaitinęs reples;
nugriebė jai karštom replėm už liežuvio ir —laikyt. O Domer
tas kaip išėjo su savo kardu, tą kiaulę —kapot! Tai ta kiaulė
išspiaudė Domerto tarnus ir žirgus, kurtus ir sakalus. Paskui
jis ją į gabalus sukapojo ir parkeliavo su tuo dvigalviu žirgu
į savo tėvo karalystę.
O kokia ten buvo linksmybė, kokie baliai, bankietai, kad
net ir aš ten pribuvau!
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103
TITNAGIS

Kitąkart labai seniai prie tėvo buvo sūnus labai stiprus —
taip stiprus, kad ką tik dirbdavo, nieko negalėdavo padirbti:
viską sulaužydavo arba pertraukdavo. Išėjęs arti, išarą kiš
davo į žemę taip giliai, kad, negalėdama išversti žemės, ši
turėjo lūžti. O jei kada atsieidavo jam krauti šieną ar šiaudų
vežimą, tai niekados nepriverždavo,—ar vadžios trūkdavo, ar
kartis lūždavo.
Tėvas, neturėdamas nė kokios naudos iš taip stipraus sū
naus, leido jį prie kalvio mokytis kalvystės, kad užsidirbtų sau
duonos, išmokęs tokį amatą. O kad prie kalvystės reikia didelės
jėgos geležiai kalti, tai tėvas manė,—ten jo stiprumas būsiąs
kuo naudingiausias. Kalvis, žinodamas gavęs stiprų vaikesą,
ėmė kalti kokius ten daiktus iš labai storos geležies. Sušil
dęs geležį kaip reikiant, liepė vaikesui imti didįjį kūjį, kad
padėtų kalti. Vaikesas pasiėmė didįjį kūjį ir, kaip kalvis liepė,
drožė taip smarkiai, kad iš karto perkirto padėtą ant priekalo
geležį. Kalvis, matydamas tokį baisų vaikeso stiprumą, pradė
jo mažiau šildyti kalamą geležį, bet nieko negelbėjo: kai tik
padės ant priekalo, tai vaikesas ir nukerta. Ant galo supykęs
kalvis įkišo labai drūtą gabalą geležies į ugnį ir, paturėjęs tru
putį, kai tik nedaugei sušilo, ištraukė,—ir tą perkirto, iš vieno
du gabalu padarė.
Kalvis, nebeišmanydamas, ką su vaikesu bedaryti, nusiuntė
jį į mišką anglių degti. Tenai stipruolis, prikirtęs medžių Ir
sukrovęs laužą, pradėjo deginti anglis. Tame laike atlėkė labai
baisus smakas su devyniomis galvomis ir norėjo praryti vai
kesą. Bet tas nelaukdamas sugriebė kirvį, kai kirs —iš karto
tris galvas nukirto; kai sudroš kitą kartą —kitos trys galvos
nulėkė. Smakas, dabar su trimis galvomis palikęs, pradėjo rėkti,
raitytis, rangytis, kad, išlikęs gyvas, pergalėtų savo priešininką
ir prarytų jį su kaulais. Bet stiprus vaikesas, dovydamasis
su smaku, užmušė jį, nukirtęs jam ir palikusias tris galvas.
Per tokį mūšį priilsęs, vaikesas atsigulė truputį pailsėti ir už
migo.
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Nusnūdęs greitai, prabudo ir taip troško, tartum viedrą iš
gertų vandens, kad būtų kur sugriebti. Užtat tuojau ėjo sau ieš
koti, kur gautų vandens atsigerti.
Netoli nuo tos vietos, kur jis gulėjo, rado tekantį gryno
vandenio upelį ir pripuolęs gėrė lig atsigeriant. Atsigėręs nusi
šluostė lūpas. Besišluostydamas užčiuopė, kad lūpos buvo bai
siai kietos. Pasiėmęs peilį, ėmė piauti vieną lūpą, bet niekaip
negalėjo įpiauti,—taip jinai buvo kieta. Tai nusivilko nuo sa
vęs visas drapanas ir ėmėsi visas mazgotis. Išsimazgojo, išsi
mazgojo, o išsimazgojęs paliko taip kietas, kaip titnagas. Tas
upelis buvo pasidaręs iš užmuštojo smako kraujų.
Dabar vaikesas prašė kalvį iš birkavo geležies nukalti jam
lazdelę pasiramstyti. Kai jam kalvis nukalė lazdelę, jis, pasi
ėmęs ją, išėjo sau į svietą vandravoti. Ėjo ėjo, ėjęs per svietą
ir pamatė vietą, kur lenkai mušėsi su švedais. Priėjęs prie len
kų, klausė:
— Kaip eina vaina su švedais?
Lenkai atsakė, kad švedai juos pergali savo daugumu.
— Dabar,—sako vandrauninkas,—būkit ramūs: aš juos vi
sus išvaikysiut
Vandrauninkas nuėjo prie švedų vaisko: kai pradės jis su
kinti savo lazdelę, kai pasisuks tarp švedų,—tai švedai tiktai
griūva aplink jį kaip lepšės. Taip jis išmušė, išmušė, išmušė
visus švedus ir, atėjęs prie lenkų, sako, nebesą jau ko bijotis:
švedai esą visi išmušti!
Lenkai džiaugėsi, kad jų priešai buvo išnaikinti, ir padarė
vandrauninkui bankietą. Visas lenkų svietas džiaugėsi ir dė
kojo savo gelbėtojui už jo geradėjystę.
Pauliavojęs ir pasiviešėjęs pas lenkus, vandrauninkas vėlei
išėjo į svietą, vaikščiojo po visus kraštus. Ėjo sau visur, nieko
nesibijodamas, užtat, kad buvo labai stiprus. Vaikščiojo po
svietą, vaikščiojo ir šen ir ten, paskui vėl atsitiko jam ateiti
į lenkų žemę. Čionai jis vėl užėjo tokią vietą, kur lenkai vėlei
mušėsi su švedais, atėjusiais antrą kartą pasimušti. Vandrau
ninkas, priėjęs prie lenkų vaisko, klausė:
— O ką, kaip jūsų vaina su švedais?
— Et,—atsakė lenkai,—ką gi besakyt? Baisiai spaudžia šve
dai iš visų pusių.
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— Nu,—sako vandrauninkas,—palaukit, aš jumis išva
duosiu.
Taip pasakęs, nuėjo prie švedų. Nuėjęs kai pradės jis su
kintis tarp švedų, kai pradės mušti švedus, o švedai tik ir
krinta aplink jį, nes nieko negali jam padaryti: nei peršaut, nei
perdurt. Išmušęs visus švedus lig paskutiniam, sugrįžo prie
lenkų. Lenkai sutiko jį labai gražiais ir su tokiomis dėkavonėmis, kokių dar niekam nebuvo darę. Norint labai stiprus buvo
tas vandrauninkas, bet pailso, bemušdamas švedus, taigi ir at
sigulė truputį pasilsėti. O atsigulęs ir užmigo.
Taip smarki vandrauninko stiprybė įgėlė į lenkų vyresniojo
širdį, ir jis taip sau svarsto: „Taigi, mat, tas stipruolis išnaikino
du švedų vaisku. Ogi tat galėtų atsitikti, kad jis ir su mumis
padarys taip pat, kaip su švedais". Ir taikėsi nusikratyti vand
rauninko, kol dar jis miegojo. Jis liepė savo budeliams vandrauninką nugalabinti.
Budeliai tuojau užpuolė miegantį vandrauninką ir pradėjo
jį kapoti ir badyti, bet negalėjo nei įkirsti, nei įdurti. O vand
rauninkas vis sau miega. Budeliai neatstodami vartė jį ant šo
nų, aukštielninką ir kniūpsčiomis ir pagaliau rado dvi minkšti
vieti po lopetėlėmis. Vandrauninkas, mazgodamasis upelyje iš
smako kraujų, nepasiekė rankomis tuodvi vieti po lopetėlėmis,
užtat tenai ir paliko minkšta oda. Dabar budeliai dūrė ietimis
per minkštą odą ir nudūrė lenkų išvaduotoją nuo švedų. Paskui
lenkai laidojo jį su iškilme bažnyčios rūsyje.
M4
ZIRNULIS

Gyveno diedas su boba ir turėjo dešimt sūnų ir vienutę
dukterį.
Netoli nuo jų buvo didelis laumės dvaras. Kas prieidavo
arčiau dvaro, tą laumė sugaudavo ir uždarydavo —turėdavo
sunkius darbus daryt. Vienąkart tėvas sako sūnums:
— Mūs vyrų daug —eime ir prisišienausime laumės dvaro
pievų, tai turėsime žiemai šieno, nes jų vis tiek niekas ne
šienauja.
16 Lietuvių tautosaka !II tomas
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Tėvas išsiuntė penkis sūnus su dalgėm laumės pievosun šie
naut, suruošė blynų ir išleido dukterį jiem valgyt nunešt.
Tėvai laukia, laukia —neateina duktė. Jau ir vakaras, ir
naktis —nėra nei sūnų, nei dukteres. Siunčia tėvas kitus pen
kis sūnus —ieškos tų. Ir tie negrįžta. Jau perėjo kiek die
nų—nėr nei sūnų, nei dukteres. Seniai ir baras,—kam leido
vaikus laumės pievosun. *
Vieną ankstyvą rytą eina boba liūdna nuo šulinio ir galvo
ja: „Kai buvo vaikeliai, tai nereikėdavo vanduo nešt. Ė dabar
sena, jau negaliu ir nešt, o reikia —nieko nepadarysi".
Netoli jos plynu takeliu bėgo žirnelis —ir vis priekin. Ana
jį —cop nusitvėrė ir užsupo nosinėn. Atsinešė namo ir supa
supa, ir liūliuoja:
A-a-a-a-a mažulis!
Auk didutis, būk drūtutis!
Iš žirnelio pasidarė mažas berniukėlis ir greit augo, buvo
sveikas ir labai stiprus. Jau suėjo jam dvidešimt metų —nuėjo
kalvėn, nusikalė didelę sunkią geležinę lazdą ir sako seniam:
— Einu savo brolių vaduot.
Atsisveikino ir išėjo. Netoli dvaro sutinka jį vyrai ir klausia:
— Kur eini?
— Brolių vaduot.
Norėjo jo neleist ir uždaryt, bet kai pasišvaistė su lazda,
tai visi nulėkė. Eina toliau —sutinka pačią laumę. Sako:
— Atiduok dešimtį mano brolių ir vienuolikę seserį!
Toji laumė jį stvėrė ir norėjo nutįst pas brolius rūsin. Bet
jaunikaitis kaip stvėrės už lazdos ir pradėjo šlajuot laumę!
Ilgai ėmės, bet laumė krito negyva, o kas gyvas buvo, išlėkė
iš dvaro. Dabar jaunikaitis nuėjo rūsin, išdaužė lazda duris ir
išleido savo brolius, seserį. Parėjo visi pas tėvus. Tėvai labai
džiaugės, mama pasakojo, kaip atsirado jaunesnysis brolis, ku
ris juos išvadavo. Ir visi ramai gyveno.
Dabar dvaras buvo tuščias. Į jį bijojo žmonės eit, bet lau
kuos krutėjo, kas norėjo,—niekas negaudė žmonelių.
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tos
PIRKLIO SŪNUS IR GULBĖ

Kitąsyk gyveno vienas žmogus, kuris, užsiimdamas prekysta, važinėdavo po tolimus kraštus, kad ką pelnytų. Vieną sykį
tas pirklys, prisikrovęs pilną laivą visokių prekių, važiavo per
mares į tolimą žemę, kad išparduotų prekes, o užpelnytų dide
lius pinigus. Bevažiuojant per mares, sustojo laivas ir, nors
gana smarkiai varomas, neina. Pirklys, apžiūrėdamas savo lai
vą, pamatė, kad laiko jį raudonas gaidys.
— Kodėl tu, gaidy, laikai mano laivą? —paklausė pirklys.
— Okad aš noriu,—atsakė gaidys.
— Paleisk, raudonas gaideli, aš noriu važiuoti tolyn.
— Paleisiu, jeigu tu, pirkly, man ką duotum.
— O ką aš tau, gaideli, galiu duot, kad aš nieko neturiu?!
— Aš iš tavęs, pirkly, nė nenoriu, ko tu neturi nė ką turi,
tiktai noriu, kad man pažadėtum, ką namie nepalikai.
Pirklys, nieko nepagalvojęs, pažadėjo ir, reikalaujant rau
donam gaidžiui, savo krauju parašė du laiškeliu, iš kurių vieną
gaidžiui atidavė, kitą sau pasiliko. Tada akies mirksny tas gai
dys atleido laivą, ir pirklys toliau nukeliavo. Nuvažiavęs į to
limą žemę, išpardavė prekes, o sugrįžo namo, parsiveždamas
gerą glėbį pinigų.
Bet kas per nusiminimas buvo tam pirkliui, kada, namo
parvažiavęs, rado gimusį sūnų, kurį praminė Jonu! Tada tik
pirklys susiprato, jog tai savo sūnų, kurio nebuvo palikęs na
mie, neapsigalvojęs pažadėjo ir užrašė tam raudonam gaidžiui.
Laiškutį, kurį gavo, keletą sykių graudžiai apraudojęs, pakišo
stuboj po balkiu.
Pirklio sūnus, gerai užlaikomas, gražiai augo ir po keletui
metų jau buvo gudrus vaikas. Jam tankiai į akį puldavo taip
didelis tėvo nuliūdimas. Keletą sykių net klausė:
— Dėl ko, tėve, taip visados nuliūdęs?
— Et, vaikeli, jau senatvė, ką aš čia linksminsiuos,—atsa
kydavo vaikui.
Vaikas mokinosi ir, būdamas pačiam vaikiškam išdykime,
buvo didelis knipčius: visur, kur tik koks plyšelis ar skylutė,
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vis išknipinėdavo. Vieną sykį, bemaišydamas po pabalkėmis,
išstūmė iš ten kokį popierkraštį sudulkėjusį. Su tuo rašteliu
pas tėvą nubėgo ir, tamparodęs, klausė:
— Kas tai čia per raštelis?
Tėvas užgautas dar labiau nuliūdo ir, vaikui klausiant, pa
sakė visą teisybę. Tada sūnus, atsisveikinęs su visais namiškiais
ir viską palikęs, išėjo į svietą ieškot savo tikro tėvo, kuriam
užrašytas yra.
Ėjo ėjo keletą dienų, pailso ir, priėjęs pamarį, atsigulė. At
sigulęs galvojo, ką čia padaryt. Taip jam begulint, atlėkė trys
gulbės, pamaryje plunksnas nukratė ir, pasivertusios į panas,
nuėjo į marių kraštą maudytis. Pirklio sūnus, tai pamatęs, pa
ėjo į jauniausios panos plunksnas, atsigulė. Minkštai begulė
damas, užmigo. Panos išsimaudžiusios sugrįžo, pasiėmė plunks
nas ir nulėkė. Tiktai jauniausioji neranda niekur savo plunksnų.
Visur apieškojo ir, pamačiusi begulintį žmogų, priėjo artyn.
Pabudinus gulintį pirklio sūnų, paklausė:
— Ar nematei, gražus vaikinuk, čion plunksnų, kurias aš
pasidėjau?
Pirklio sūnus atsakė:
— Se, gali pasiimti ir apsirėdyti.
Pana, apsirėdydama plunksnomis, paklausė:
— Kaip tavo vardas?
— Jonas,—atsakė pirklio sūnus.
— O kas tave, Jonai, čia, į taip tolimą ir niekam neužeina
mą šalį, atgabeno?
— O ką aš galiu žinoti? Mano tėvas mane dar negimusį
pažadėjo kažkokiam raudonam gaidžiui, ir ateis laikas jau, tur
būt, neužilgo, kad aš jam teksiu. Tiktai dabar pats einu rūpin
tis, gal bus galima išsivaduoti.
— A, tai ir mes, trys panos, esame užkeiktos, valioje vel
nių. Taigi aš tau būsiu draugė ir ateisiu visur tau į pagalbą.
Dabar, Jonai, eik tuo pamariu! Ten rasi olą. Eidamas ta ola,
prieisi duris. Tas duris pabarškinus, jas atidarys dvaro sargas
ir paklaus: „O kaip tu čia, Jonai, atėjai?" Tu jam atsakyk:
,,0 kas, ar velnias ateis, kad aš neateisiu!" Visur būk gudrus,
kad neprapultum!
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Tai pasakius, pana pasivertė Į gulbę ir, sparnus ištiesus,
nulėkė sau.
Kaip buvo Jonui pasakyta, taip tas ir darė. Nuėjęs rado
dvarą. Kada pabarškino, atidarė duris velnias ir, pamatęs Joną,
lyg nusistebėjęs paklausė:
— Okaip tu čia, Jonai, atėjai?
— O kas, ar velnias ateis, kad aš neateisiu!
Velnias nuvedė Joną pas liucipierių. Tas nuvedė jį į tris
kambarius ir liepė pasilsėt penkias dienas, o šeštoje —parodė
netolimą girią: ten toj girioj per vieną dieną liepė nukirst
medžius, iškast kelmus, išart dirvą, pasėt kviečius, juos užau
gint, nukirst, iškult, sumalt ir iškept pyragą:
— Taip, kad septintoj dienoj būt mudviem abiem po py
ragą prie arbatos užkąst.
Jonui, tai išklausius, net plaukai ant galvos atsistojo. Jis
liūdnas nuėjo į parodytus kambarius, iš kurių trečias jam
geriau patiko, ir jame silsėjosi. Silsisi ir verkia, nes netiki tai
padaryt, o už nepadarymą liucipierius ketino atiduoti peklos
velniams tąsyti.
Vieną naktį, kada viskas nutilo, atsidarė kambario durys
ir įėjo gulbė, kuri akies mirksny pasivertė į paną ir nuramino
verkiantį Joną, sakydama, kad viskas bus gerai, jei jis pildys
jos įsakymą. Jonas prižadėjo pildyt, kad tik nepatektų į vel
nių nagus.
Praėjo penkios dienos, jau ir šešta. Liucipierius nuvedė Joną
į girią ir prigrasino, kad iš tos girios padarytų ant rytojaus dėl
užkandžio pyragą. Visi velniai žiūri, ką tas darys. Nubodus
žiūrėti, nusivilko sau, nes Jonas nieko neveikė,—tiktai atsigu
lė ir guli.
Pavakare, kada jau nė vieno velnio aplink nebuvo matyt,
Jonas, iš kišeniaus išsiėmęs triūbelę, sutriūbijo, ir akies mirks
ny viskas pasidarė: stojosi ant tos vietos du dailūs kepalaičiai
kvietinio pyrago, kuriuos Jonas parsinešęs padėjo ir miega.
Ant rytojaus ateina liucipierius ir klausia:
— Ar jau gatava?
Jonas padavė liucipieriui pyragus, kuriuos abudu paskui
valgė prie arbatos. Liucipieriaus ir visų kitų velnių pradėjo
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džiūt kojos ir iki kelių nudžiūvo,—kad jau tokį Joną negali
įveikt.
Pavalgius pietus, liucipierius vėl liepė Jonui, tris dienas
kambaryje užsidarius, pasilsėt, o po trijų dienų per plačią upę
pastatyt tiltą, kelią apsodint medžiais, o pylimo kraštus —žem
uogėmis, kad penktoj dienoj būtų galima, vaikščiojant tuo keliu,
nuo krantų pasiskint uogų. Jonas silsisi, rūpinasi, nes nepasiti
ki triūbele. Atėjo naktis. Kada viskas nutilo, parėjo palengvėle
gulbė. Įėjus pas Joną į kambarį, pasivertė į paną, Joną nuliū
dusį palinksmino, davė jam tokį kauliuką ir pasakė:
— Kada su tuo kauliuku mostelėsi, tai viskas stosis, kaip
liucipierius nori.
Praėjo keturios dienos. Penktoj liucipierius pasišaukė Joną,
ir abudu išėjo vaikščiot ant kelio. Viskas taip, kaip liucipierius
norėjo. Vaikščioja keliu per upę, gėrisi ir nuo krantų žemuoges
skina; bet paties liucipieriaus ir kitų velnių kojos jau nudžiū
vo iki užpakalio.
Paskui liucipierius vėl liepė Jonui pasilsėt dvi dienas.
— O po dviejų dienų,—sako,—gausi prajodyt kumelę šim
to metų.
Jonas silsisi ir galvoja: „Ką tu čia žmogus padarysi! Duos
kokią raganą, ir kasžin kaip gal nusiduoti!".
Jam taip begalvojant, parlėkė gulbė ir, pasivertus į paną,
nuramino Joną. Ji davė jam tris rykštes: vieną sidabrinę, kitą
auksinę, trečią deimantinę ir liepė, užsėdus ant tos kumelės,
pirmiau su sidabrine gerai tą kumelę plakt, paskui su auksine,
paskui su deimantine.
Atėjo ir trečia diena. Pašaukė liucipierius Joną. Velniai at
vedė baisiai persenusią, sukūdusią —vienų kaulų ir sudžiūvusios odos, bet pasiutesnę už raganą, o dar neprajodytą kumelę.
Jonas užsisėdo ir, išsitraukęs iš už aulo sidabrinę rykštę, pra
dėjo plakt. Velniai aplinkui sustojo ir žiūri. Kumelė pliekiama
nebėga, bet tik piestu aukštyn šoka. Visi velniai juokiasi su
siriesdami, nors jų kojos jau nudžiūvusios iki užpakalio,—tikisi
vėl atsigriebti, kada Joną priveiks. Jonas pasislėpė sidabrinę
rykštę, o išsitraukė auksinę. Su ta kaip pradėjo pliekti ku
melę —kumelė dar labiau siuto, o visiems velniams dar dides
ni juokai.
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Jonas, nepriveikdamas kumelės raganos, paslėpė auksinę
rykštę, o išsitraukė deimantinę ir su tąja kad pradėjo pliekti,
tai kumelė išsyk dar paikiojo, bet paskui priveikta pradėjo
gerai eiti. Taip Jonas visų velnių akyse prajodė kumelę ra
ganą. Velniai visi dideliai nusiminė ir nudžiūvo sulig bam
bomis. Visi pasidarė kaip ant kokių stabiekų,—stiebinėja po
peklą nuliūdę ir tariasi, ką čia tam Jonui padaryt, kad jj būtų
galima prigriebt. Nutarė visi ir išgalvojo dar vieną daiktą. Lie
pė pasilsėt vieną dieną ir paskui sako:
— Turėsi atspėt, kuri iš trijų gulbių jauniausia.
Jonas silsisi. Nakčia atlėkė gulbė ir, pasivertus į paną, pa
sakė Jonui:
— Kad kada lieps įspėti, tai tu, Jonai, eik per duris. Aš
su koja krepštelsiu į galvą, o tada tu į mane sakyk, kad aš
jauniausia,—tai ir įspėsi.
Nė nelaukiant atėjo rytojus. Tris gulbes sustatė ties duri
mis ant lentynos. Velniai visi su nudžiūvusiais pasturgaliais
atbėgo žiūrėti. Liucipierius atvedė Joną ir pastatė vidury as
los. Visi velniai, ant galinio stalo ir apie stalą stypčiodami,
džiaugėsi, kad jau tuo gal Joną įveiks. Jonas, valandėlę žiū
rėjęs, pasakė:
— Aš dar turiu eit lauk nosį nusišnypšt, o paskui įspėsiu.
Eina lauk, ir keli velniai seka. Kiti, pasilikę viduj, žiūri, kad
neprigautų. Jonui beeinant iš lauko į vidų, vidurinė gulbė
krepštelėjo su koja į galvą, o tas, atsistojęs vidury aslos, paro
dė, katra gulbė jauniausia. Velniai ir suprato:
— A, tai judu tokie bičiuliai! Palaukite, mes judviem pa
rodysim.
Liucipierius tuojau liepė velniams, kad jį nuvestų į kambarį
ir užrakintų, o kitiems velniams pasakė, kad kaistų didįjį ka
tilą, pripiltų smalos, sieros: ant rytojaus virs abudu —Joną
ir jauniausią gulbę. Vidury nakties, kada visi kiti velniai su
migo, gulbė išlindo per rakto skylutę, atidarė duris, ir išėjo
abudu su Jonu. Nuėjo į peklišką dvarą, atidarė staines ir pasi
movė arklį, kuris su vienu žingsniu penkis šimtus mylių nu
žengė. Abudu, Jonas su gulbe, kuri jau buvo pasivertus į paną,
vidury nakties ant to taip puikaus arklio susėdę, išjojo, dar
visai peklai bemiegant.
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Anksti rytmetį velniai sukilo. Pats liucipierius pabudo, dar
daugiau užkūrė ugnį po katilu ir, kada jau smala su siera
pradėjo virt, liucipierius ir visi velniai, iki krūtinių nudžiūvę,
eina pas tą kambarį, kur Joną su gulbe užrakino. Bet visi vel
niai net nutirpo, kada atidarė duris, o neberado nė Jono, nė
gulbės! Pradėjo ieškot po visus peklos užkaborius, ir dar labiau
nusigando velniai, kada nerado stainėje palikto arklio, ant
kurio tiktai liucipieriaus pagalbininkas jodavo. Visi velniai ir
pats liucipierius iš tos baimės net iki pažastų nudžiūvo ir pa
sidarė tikri baidyklės. Liucipierius davė savo arklį, kuris vienu
žingsniu tūkstantį mylių nužengia, o vienam iš gudriausių vel
nių liepė vytis.
Jonas ir gulbė išgirdo žemės drebėjimą ir pajuto šalto vėjo
užpūtimą. Suprato, kad tai iš peklos juodu atsiveja. Pana gulbė
pavertė arklį į kryžių, pati pasivertė į mūką, o Joną pavertė
į suklypusį senį, kuris, atsiklaupęs prieš kryžių ir rankas iškėlęs,
poteriavo. Peklos pasiuntinys, tai pamatęs, paklausė:
— Ar nematei, ar čia kas neprajojo pro tave, senuk?
— Mačiau, prajojo, bet jau bus koki penki metai.
Peklos pasiuntinys nusiminė ir pasukęs grįžo namo. Parjojo
namo —liucipierius paklausė:
— O ką, kodėl neparnešei Jono ir gulbės?
— O kas juodu gali rast? Radau atsiskyrėlį prieš kryžių
poteriaujant, paklausiau, o jis atsakė, kad penki metai, kaip
nujojo. Tai aš nebandžiau vytis,—atsakė pasiuntinys.
— O tu, žioply! Reikėjo tau imt tą senį —ten gal Jonas
buvo! —užriko liucipierius ir iki kaklui nudžiūvo.—Jok tu
kuo greičiau ir vykis tuodu nevidonus! Kad juodu išbėgs, mes
sudžiūsim visi kaip velniai.
Ir liucipieriaus pagalbininkas išjojo ant arklio. Jonas ir gul
bė išgirdo žemę drebant, pūstelėjo šaltas vėjas. Suprato jie,
kad atbėga kitas peklos pasiuntinys. Sustojo, arklį pavertė
į kviečius, pana gulbė pasivertė į žvirblį, o Joną pavertė į senį,
kuris, aplink vaikščiodamas, taikėsi nušauti tą žvirblį. Peklos
pasiuntinys ant savo arklio atjojo ir klatusė to senio:
— Ar čion, mano senuk, kas nors neprajojo?
— Prajojo, bet bus jau dešimt metų.
Tada peklos pasiuntinys supyko ir apsisukęs į peklą sugrįžo.
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— O ką, kodėl juodu neparnešei? —paklausė liucipierius.
— Ogi radau tokį senį, nuo kviečių baidaptį žvirblį. Jo
paklausiau, ar nematė, o jis pasakė, kad matęs, bet bus jau
dešimt metų, kaip prajojo.
— O tu, žioply, pusgalvi, dėl ko tu neėmei to senio, gal
tai tikrai tas senis —Jonas! Tau reikėjo nors tų kviečių pasigriebt ir bėgt. Dabar, matai, jau mūs ir ausys nudžiūsta. Taip
jau pasidarėm kaip velniai, o dar toliau visai sudžiūsim, kad
nė peklos darbų negalėsim atlikt, nė ant svieto valkiotis,—
tada kas bus mums, vargdieniams velniapalaikiams?
Liucipierius, nieko nelaukęs, pats sėdo ant arklio ir pats,
kaip koks baidyklė, pasileido raitas vytis Joną ir paną gulbę.
Jonas ir pana gulbė buvo nujoję netoli Jono namų, bet išgirdo
smarkų žemės drebėjimą, ir jau pūstelėjo karštas smirdantis
vėjas. Jonas ir pana gulbė tikrai pajuto, kad vėl iš peklos kas
nors atsiveja. Sustojo abudu ir arklį pavertė į upę, pati pana
gulbė pasivertė į valtelę, o Joną pavertė į žvejį, kuris, kelda
masis per upę, neva gaudo žuvis. Liucipierius visa tai suprato
ir, nieko nelaukdamas, pripuolė lakti vandenį iš upės. Prigulęs
lakė lakė, veik visą vandenį išlakė, tiktai valtis su seniu ant
dugno liko. Liucipierius kiek galėdamas išsižiojo, kad tą valtį
ir senį prarytų, į peklą nusineštų ir išvemtų į katilą, kuriame
smala su siera virė. Bet kai tik žioptelėjo valtį su seniu pra
ryti—visas vanduo akies mirksny išsiliejo, vėl pasidarė plati
upė, o liucipierius sudžiūvo kaip šiaudas,—kaip ir pekloj visi
kiti velniai. Liucipierius, matydamas, kad nesugriebs Jono nė
panos gulbės, perpyko, smala susivėmė ir, sėdęs ant savo ark
lio, nutrinkėjo į peklą. Velniai pekloje taip baisiai sudžiūvo,
kad net neįstengė, silpni būdami, iš jos išeiti.
Jonas su pana gulbe parjojo į savo tėviškę sveikas, links
mas ir gražus. Koks tai buvo tėvui ir juodviem abiem džiaugs
mas! Jonas ir gulbė paskui apsivedė, buvo puikus balius. Ta
me baliuj ir aš buvau, valgiau ir gėriau, per barzdą taukai
varvėjo, burnoj nieko neturėjau. Jau gerai išalkęs, prigrie
biau, priėdžiau ir prigėriau, paskui girtas atsiguliau į pakulas
ir užmigau. Buvo vaina, armotas taisė, su pakulomis kimšo,
bekimšdami ir mane įkimšo. Kaip šovė, tai mane šičia atšovė,
ir dabar jums papasakojau šitą pasaką.
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SŪNUS, PAŽADĖTAS VELNIUI
Gyveno vienas žūklėjas su savo pačia. Bet jis negalėdavo
pagauti žuvų daugiau kaip tik dvi, nors nuo ryto iki vakarui iš
stovėdavo pas mares. Vieną vakarą, begrįžtant jam namo,
pasitiko jį tokis ponaitis, apsivilkęs mėlyna mandieraite, ir
užklausė:
— O ką, prieteliau, ar pagauni žuvų?
— Et, pagaunu labai menkai, gal neturiu gaudyme dalios!
Kiekvieną dieną pagaunu dvi žuvi: vieną —pačiai, o ant
rą —sau.
— Ką man duosi, tai tu pagausi tiek žuvų, kad vežimu tu
rėsi vežti?
— O ką gi aš tau galiu duoti, pats nieko neturėdamas?
Esm. biednas žmogus, vos galiu uždirbti maistą sau ir savo
pačiai.
— Pažadėk man, ką namie nepalikai, tai tu ne tik pačiai
ir sau pagausi žuvų, bet, sakau, vežimu jų nepaveši.
Žmogelis apsigalvojo, jog pačią paliko namie; turėjo ku
melaitę ir mažą kaliukę,—tas taipgi paliko namie. Sako:
— Pabandysiu.
— Bet turi pasirašyti savo krauju.
— Tai pasirašysiu.
Kai tik tuos žodžius žmogus ištarė, ponaitis tuojau paėmė
žuvį, jos striegu įpiovė mažąjį pirštą,—ir šis pasirašė.
Sugrįžęs namo, žmogus atrado užgimusį sūnų. Dabar pra
dėjo jį imti liūdnumas. Vaikščioja, tarsi žemes pardavęs, o pati
vis klausia, kas jam atsitiko.
Nuo tos dienos žmogus pradėjo tiek daug žuvų pagauti,
kad į vežimą netilpdavo. Pradėjo žuvis vežti į miestą parduoti
ir iš to ėmė prasigyventi, bet, negalėdamas perkąsti sąžinės
graužimo, apsakė ir pačiai savo nelaimę,—jog sūnų užrašė
velniui.
Kada sūnus sukako septynis metus amžiaus, pradėjo leisti
jį į mokslą, manydami išleisti į kunigus. Sukakus dvidešimčiai
metų, kada vaikas buvo pastojęs į klierikus, pribuvo anas po250

naitis, kartu atsinešė tėvo išrašą, prisakydamas, idant klierikas
paskirtą dieną būtų ant tūlo kalno, nuo kurio ponaitis jį pasi
imsiąs.
Dabar suvažiavo daugel kunigų, paėmė tą vaikiną, nuve
dė ant kalno, pasodino, pastatė jam stubukę iš visokių šventųjų
paveikslų, padavė knygas, liepė poteriauti ir niekur neatsi
žiūrėti. Sulaukus vienuoliktos valandos nakčia, ištiko didelis
viesulas, ir pribuvo karieta su ketvertu arklių, prisėdusi pil
na ponų.
— Ką tu čia, karaliau, sėdi ant šios vėjų papuotos? Eik šen!
Važiuok pas mus,—tai dvarai, tai puikūs rūmai!
Bet šis poteriauja iš knygų ir neatsigrįžta. Negalėdami pra
kalbinti, apsigręžė ir nuvažiavo.
Už pusės valandos atvažiavo antras vežimas su šešiais ark
liais. Ponai vėl ėmė jį kalbinti visokiais būdais, bet jis nusidavė
negirdinčiu, tik vis poteriavo ir poteriavo. Velniai, negalėdami
įveikti, apsisuko ir nuvažiavo.
Prieš pačią dvyliktą valandą atvažiavo karieta aštuonetu
arklių, prisėdusi pilna ponų ir trys panos. Tos panos ėmė jį kal
binti:
— Ko tu čia, karaliau, sėdi ant šios vėjų papuotos? Važiuo
ki pas mus,—tai rūmai, tai dvarai! Kodėl, karaliau, nenori su
mumis kalbėti? Lik sveikas, karaliau, kad nieko nekalbi!
Tuo tarpu šis dirstelėjo, pakėlęs galvą,—viesulas pakėlė jį,
įmetė į vežimą,—ir nuvažiavo. Nunešė jį į tokį dvarą: nieko
ten nėra, tik tos trys panos, visos juodos.
— Ar žinai, karaliūne,—atsiliepė viena iš panų,—iškentėki
nieko nekalbėjęs tris naktis, tai tu būsi laimingas ir mus pada
rysi laimingomis!
Sulaukus vakaro, vienuoliktą valandą, ištiko balsus viesulas.
Atlėkė didelis būrys velnių —trečia dalis peklos —su dūdom,
su kapelijom. Ėmė groti ir šokti, tą vyrą trankyti ir tąsyti vi
saip, kaip tik įmanydami! Prieš dvyliktą valandą, kada gaidys
užgiedojo, visi išlėkė, o tos panos ėmė ir pabalo iki kelių.
Sulaukus antros nakties, jau atlėkė dvigubai velnių —pu
sė peklos. Vėl ėmė groti ir šokti ir tą vyrą visaip kankinti,
kad tik jis prakalbėtų. Bet jis išžiūri, rodosi, visaip kaip
negyvas.
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Dvyliktą valandą vėl visi išlėkė, o tos panos iki juostai pa
sidarė baltos. Dabar jos ėmė prašyti:
— Jei, karaliūne, iškentėjai dvi nakti, iškentėki ir trečią,—
tu būsi laimingas ir mus laimingomis padarysi1
Atėjus trečiai nakčiai, ištiko vėl baisus vėjas, ir atlėkė visi
velni&i, kiek tik buvo pekloje. Dabar jie nežiūri nė tų panų,
jų visai nešokina, tik visi ėmėsi tą vyrą visaip draskyti, mėtyti
ir kankinti. Prieš dvyliktą valandą, lėkdami per duris su viesulu,
kaip metė jį ant lovos —jis ir ištarė:
— Vajezus!
Ėmė tos panos ir vėl visos pajuodo!
Sulaukus rytojaus, suėjo jos visos trys ir ėmė kalbėtis tarpe
savęs. Sako:
— Jis pats prapuolė ir mus pražudė.
Ėmė, paėmė jį, nunešė per kalnus, per balas ir paleido. Dabar
jis ėmė eiti. Ėjo vieną dieną ir antrą —priėjo didelį kalną.
Klauso —už to kalno girdi riksmą. Perėjo į antrą pusę, žiūri —
trys vyrai mušasi.
— O ką jūs čia darote? —paklausė prisiartinęs.
— Prieteliau, padalyk mums tris dalykus. Mes turime kepu
rę, batus ir kilimą ir jų negalime pasidalyti.
— Ką gi šie daiktai gali jums gero padaryti?
— Šitą kepurę jei kas užsideda, tai niekas jo nemato. Ba
tus kad apsiauna ir žengia vieną žingsnį, tai šimtą mylių nužen
gia. O šį kilimą kad, priėjęs mares, tiesi, tai tiltas pasidaro.
— Gerai, padalysiu. Eikite jūs į pakalnę, o aš lipsiu ant
kalno. Užlipęs šiuos daiktus mesiu žemyn, tai kuris katrą pa
gausite, tas to bus.
Tie vyrai nuėjo žemyn. Jis, likęs ant kalno, kepurę užsidėjo,
apsiavė batus, kilimą susisukęs po pažaste pasispaudę. Akmenį
paėmęs parito žemyn, tie nubėgo paskui akmenį. Nusitvėrę už
akmens, pamatė esą apgautais.
O jis tuo tarpu vieną žingsnį žengė —šimtą mylių nužengė,
antrą žengė —ir vėl šimtą mylių nužengė.
Nužengęs kelis žingsnius, priėjo mares. Tuojau tą kilimą
tiesė —tiltas pasidarė. Perėjo per mares —ugi žiūri, kad jis
vėl priėjo tą dvarą, kur jį velniai kankino. Ką beveikti? Sugal
vojęs nuėjo į kalvę, nusikalė geležinį kūjį ir, sulaukęs vakaro.
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pribuvo į dvarą. Įėjo į vieną kambarį, užlipo ant spintos ir
atsisėdo. Kada prisiartino vienuolikta valanda, pribuvo daugy
bė velnių, ėmė linksmintis ir panas šokinti. Kai tik kuris pri
siartina prie spintos, tai jis kaip duos su kūju,—ima ir numuša
velniui ragus. Velniai, pametę panas, griebėsi muštis tarpe sa
vęs. Vienas antro klausia:
— Už ką tu man ragus daužai? Už ką tu man ragus daužai?
Dvyliktą valandą visi velniai išlėkė, o panos pamatė, kad
jos iki kelių pabalo. Kalbasi tarpe savęs ir nežino, kas pasidarė.
Antrą naktį vėl pribuvo daugybė velnių. Jis tuo pačiu būdu
keliems ragus nudaužė —ir velniai visą valandą mušėsi tarpe
savęs, o panų nejudino. Išėjus velniams, panos pasijuto beesą
baltos iki juostai.
Trečią naktį velnių pribuvo trigubai. Su jais atvyko ir pats
liucipierius. Dabar jie ėmė kelti balių, uliavoti. Velniams besi
trankant, ir pats liucipierius prisiartino prie spintos. Tas kaip
jau duos su kūju —ėmė ir jam vieną ragą numušė!
— Už ką jūs man ragus daužote? Kaip aš jus valdysiu, bū
damas be ragų?! —ėmė rėkti liucipierius ant savo pavaldinių.
Berėkiant ir antru kartu prisiartino prie spintos. Šis kaip
jau kirs —nepataikė į antrą ragą, bet tiesiog į snukį. Bmė sma
la ir pasiliejo! Tame laike visi velniai išlėkė laukan, nelauk
dami, nė pakol gaidys užgiedos, o panos pamatė, kad jos pasi
liko baltos visos nuo kojų iki galvai.
Dabar jos suprato, kad čion kur yra žmogus, ir ėmė prašyti,
kad pasirodytų. Tada jis nusiėmė kepurę ir ištiesė ranką —ant
piršto buvo žiedas, kurį jauniausioji pana jam buvo davusi.
Pana tuojau pažino savo žiedą ir, pagavusi jį už rankos, nusi
traukė nuo spintos. Kai tik jis pasirodė, tuojau ėmė kūlikai
kulti, malikai malti. Kur tik stovėjo kur kokis akmuo ar kel
mas, tai vis buvo užkeikti žmonės ir gyvuliai. Katras ką veikė
prieš užkeikimą, tai vėl dirbo savo darbą. Tas vyras vedė tąją
paną ir šiandien gyvena tame dvare.
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ŽALIAS GOJUS, STIKLO MŪRAS
Vienas gaspadorius gyvenęs labai bagotai, o neturėjęs sū
nų nei dukterų. Jis prašęs poną dievą, kad bent vieną sūnelį
turėtų. Ponas dievas ir davęs sūnelį. Tas sūnelis augęs mielas,
malonus. Kai paaugo, tėvas leido jį į mokyklą. Kai išėjo mo
kyklą, tai užsigeidęs į vaiską. Tėvas neleidęs. Tas:
— Ne, tėvai, eisiu!
Taip ir išėjęs, pristojęs prie vaisko. Tarnavęs ištikimai, pa
tikęs vyresniesiems —pastojęs ir pats vyresniuoju.
Vieną kartą ėjo su vežimais per girią. Beeidamas užsigeidęs
ant savo reikalo, tai ir paėjęs į krūmelį. Atlikęs grįžta pas
vaiską —neberanda. Einąs, einąs —sutemę. Priėjęs karčiamą
ir įėjęs į ją nakvynės.
Jam būnant toje karčiamoje, atėjęs žmogus ir prašąs karčiamininko, kad palūkėtų skolos. Karčiamininkas pradėjęs lojoti žmogų:
— Tu girtuoklis, tu šioks, tu toks!
Ėmęs tą žmogų ir užmušęs.
Šis vienas tebuvęs: veizįs, kas čia bus. Paskui pradėjęs
sakyti:
— Okiek tas žmogus turėjo tau skolos?
Tas atsako:
— Dešimtį grašių.
— Na, už taip mažą sumą žmogui gyvastį atėmei.
Ėmęs, užmokėjęs karčiamininkui: tegul bus bent to žmogaus
dūšiai lengva.
.Naktį, išėjęs laukan, girdi balsą:
— Prieteliau, eik į tą dvarą, išgelbėsi —prakeiktas yra.
Tas paklausęs. Sugrįžęs klausia karčiamininko, kame yra
toks dvaras. Karčiamininkas parodė —jis ir nuėjo į tą dvarą.
Įeina į vidų —nieko nėra. Ten pavaikščiojęs, išėjęs į sodną.
Įeina apent į vidų —atranda ant stalo pusryčius. Pavalgęs iš
ėjęs laukan, vaikščiojąs sau po sodną. Kai atėjo pietūs, įeina
į vidų, atranda —yra pietūs. Pavalgęs vėl išėjęs laukan, įei
na—stalas atvoktas. Atėjo ir vakaras —yra ir vakarienė. Pa254

valgęs vakarienę, išėjęs laukan,—stalas ir vėl atsivokė. Įeina
į vidų —stalas atvoktas, lova graži pataisyta. Atgulęs į tą
lovą, gulįs —tiktai brinkt ir atsidaręs kambarys. Išeina pana
juoda —taip žemės juodžiu:
— Oi sūnau mano, atėjai manęs išgelbėti, tik nežinau, be
išgelbėsi. Šią naktį ateis tavo tėvai, gentys, visa giminė, bet
nesakyk nė vieno žodžio, neklausyk anų: anie nebus tėvai,
bet velniai, į tėvus pasivertę. Kad jokio žodžio neištarsi, nieko
tau nepadarys, o jei ištarsi —prapulsi ir tu, ir aš.
Ta pana, taip pasakiusi, grįžo apent į savo kambarį ir už
sidarė.
Apie devintą valandą įėjo visų pirma tėvas, po tam motina,
gentys. Pradėjo aną visaip šnekinti. Šis nieko nesakąs. Tėvas
supykęs, pradėjęs lojoti:
— Paauginau, į mokyklą leidau, lepinau, o dabar man nė
žodelio neatsakai.
Taip aniems besišnekant, gaidys kakaryko užgiedojęs. Tie
visi su tūmulu išbėgę. Šis užmigęs, permiegojęs, ryto metą at
sikėlęs: yra vandens —atsiprausęs, yra kavos —atsigėręs, iš
ėjęs į sodną, pasivaikščiojęs. Atėjo pietūs, pasivalgė vakarienę,
atsigulė. Vėl ta pana, išėjusi blaisva, pradėjusi sakyti:
— Dėkui, sūnau mano, kad išturėjai aną naktį. Bet šią nak
tį kažin ar beišturėsi: ateis tavo Žalnieriai, kuriuos tu valdei,
prašys tave, vadins, tik neklausyk, nesakyk nė vieno žodžio,
tarkis negirdįs.
Ta pana ir įėjusi į savo kambarį. Tuojau pradėję eiti Žal
nieriai. Pradeda ten aną visokiais būdais kalbinti:
— Jūsų prakilnybe, kur taip ilgai buvot?
Šis nieko nesakąs. Tada pradeda keikti aną, išjuokti,—tas
tylįs, nieko nesakąs. Ir Žalnieriai išėjo. Tas sau permiegojo, tą
dieną prabuvo. Atėjo vakaras, pavalgė vakarienę, vėl atsigulė.
Ta pana išėjo jau kiek balta.
— Dėkui,—sako,—dideliai, kad išturėjai. Bet šitą naktį ne
žinau, ar beiškentėsi. Kentėk, susimildamas, paskutinę naktį:
jei neiškentėsi —prapulsva abudu amžinai. Šią naktį ateis ge
nerolai, pulkauninkai, oficieriai, prašys tave, vadins, kad grįž
tum prie pulko. Paskui, kai nieko nesakysi, pats generolas
durs su kardu. Kentėk, mano mielas prieteliau, jei iškentėsi,
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būsva laimingi. Še, duosiu vaistų plečkeię: kad perdurs, už
gerk, nebėjusi skausmo.
Taip ta pana įėjo ir užsidarė. Tuojau pradėjo eiti pulkau
ninkai, generolai, pradeda aną šnekinti:
— Oi, kame taip ilgai buvai? Kaip tavęs Žalnieriai pasi
ilgo, laukia! Kodėl nepagrįžti?
Tas nieko nesakąs. Tie pradėjo pykti, keikti. Sako:
— I, tu mužikas! Kas tatai iš mužiko: nepažįsta nė jokios
politikos. Kaip kiaulė sau miegti.
Nė šnekėti nešneka tas. Generolas, supykęs dideliai, išei
damas kaip dūręs, į širdį norėjęs pataikyti, bet nepataikęs, į šo
ną įdūręs. Taip šis ir apalpęs, o tie sau išėjo. Tas kai atsiteikėjęs, atsiminė, kad pana paliko vaistų, užgėręs ir nebejutęs
skausmo. Permiegojęs, ryto metą atsibudęs —graži pana besto
vinti prie lovos. Puolusi šiam pp kojų, pradėjusi dėkoti:
— Laimingas palikai ir tu, ir aš. Bet aš dar ne suvisu esu
išlaisvinta. Dabar prašysiu dar pagalbos: kad čia išturėjai,
žinau—ir ten išturėsi. Nueik į Pložių miestelį. Tame mieste
lyje yra kalnas. Tad ant to kalno lauk, ir aš būsiu. O jei
nesuvoktume!, nueik prie mano tetulės —ji gyvena tame
miestelyje.
Tas nuėjo prie tos tetulės, klausia, kame yra tas ir tas kal
nas. Tetulė davusi savo vaikelį, kad nuvestų, ir įdavusi tam
vaikeliui obuolį. Pasakiusi, kad kai norės gerti, įduok anam
tą obuolį. Taip ir nuėjusiu ant to kalno. Šis norįs gerti. Vaikelis
pradėjęs sakyti, kad tetulė pasakiusi: „Jei norės gerti, ir duok
tą obuolį —tegul suvalgo". Tas ir suvalgė. Kai suvalgė, pra
dėjęs norėti miego. Ėmęs ir atsigulęs. Užmigęs, miegąs —atva
žiavusi ta pana, žadinanti, žadinanti, niekaip negalinti atžadinti. Tada pana pasakiusi:
— Rytą tuo laiku apent būsiu. Tegul laukia manęs,—ir nu
važiavusi.
Kai ta pana nuvažiavusi, tuojau šis ir atsibudęs, klausiąs
to vaikelio, ar nebuvo pana. Sako:
— Buvo.' Zadinom, žadinom, niekaip neatžadinom. Nuva
žiuodama pasakė: „Rytą apent būsiu. Tegul laukia manęs".
Parėjusiu prie tos tetulės. Pernakvojusiu, ant ryto apent iš
ėjusiu su tuo vaikeliu. Ta tetulė apent įdavusi obuolį savo sū
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nui. Nuėjusiu. Tas taip pradėjęs norėti gerti, taip norįs, taip
norįs, kad aipstąs. Tas vaikelis sakąs:
— Man motušė apent įdavė obuolį: „Kad norės gerti, te
valgo tą obuolį".
Tas ėmęs ir suvalgęs obuolį. Apent pradėjęs norėti miego.
Taip norįs, negalįs niekaip išturėti,—ir atgulęs. Pasakęs:
— Kad atvažiuos, pažadink.
Lig šis užmigęs, tuojau ta pana ir atvažiavo. Žadinančiu,
žadinančiu,—niekaip negalinčiu atžadinti. Pana pasakiusi:
— Rytą tegul laukia, dar būsiu. Jei rytą užmigs, daugiau
nebematysvos,—ir nuvažiavusi.
Lig ta pana nuvažiavusi, tas ir atsibudęs. Klausia, ar nebu
vo pana. Sako:
— Buvo, žadinom, tik neatžadinom. Pasakė: „Rytą dar bū
siu paskujį kartą, jei rytą užmigs, daugiau nebematysvos".
Tas kuone bliauna:
— Kas čia man yra, kad aš taip miego noriu?
Parėjusiu, pernakvojusiu, ryto metą apent išėjusiu. Nuėjusiu
ant to kalno. Vėl pradėjęs gerti norėti —taip norįs, kad alps
tąs. Vaikelis vėl duodąs obuolį. Tas baisiai norėjęs —ir suval
gęs tą obuolį. Kai suvalgęs, pradėjęs norėti miego —taip norįs,
kad krintąs ant žemės. Ėmęs ir atgulęs, užmigęs. Tuojau ta pana
ir atvažiavo. Žadinanti verkdama visaip, visokiais būdais,—
niekaip neatžadinanti. Tai ėmusi, praplovusi savo pirštą, iš
traukusi ano kardą ir parašiusi, kad „Ten mane beregėsi, kur
žalias gojus, stiklo mūras".
Ta kai nuvažiavo, šis ir atsibudo. Klausia:
— Ar nebuvo pana?
Sako:
— Buvo, žadino, bet neatžadino.
Tas sakąs:
— Tu, šelmi, meluoji!
— Aš nemeluoju, tik veizėk, kaži ką rašė ant kardo.
Tas veizi, parašyta: „Beregėsi mane, kur žalias gojus, stik
lo mūras". Pradėjęs verkti. Sakąs vaikeliui:
— Dėl ko aš taip miego norėjau?
Vaikelis sakąs:
— Mano motina burtininkė. Tave užbūrė,—tur būt, dėl to.
17 Lietuvių tautosaka III tomas
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Tas parėjęs tuojau ano motiną nukirtęs. Išėjęs, einąs, ei
nąs. Beeidamas pamatė: trys vokietiniai besimušantys. Šis pri
ėjęs klausia:
— Kojūsmušatės?
Anie atsako:
— Mums tėvas numirdamas paliko balną, apsiaustą ir bo
tagą.
— Na, o kuo tie ypatingi?
— Ant balno kad antsėsi, kur norėsi, čia nulėksi. Apsiaus
tas —kad antsidengsi, niekas nematys. Botagas —kad sutauš
kėsi, kaip to botago balsas toli nueina, taip toli gali patekti.
Šiam tie dalykai labai yra geri prie keleivystės. Na, šis
sakąs:
— Tad ko jūs bemušatės: juk jūs esate trys, ir trys daiktai.
Atsako anie:
— Ne, bet mes visi norime vienas paimti visus daiktus.
— Norit, aš jums išspręsiu ginčą.
Šie sakantys:
— Gerai.
Tas atžengęs penkias dešimtis žingsnių ir sakąs:
— Bėkitės: kuris greitesniai pribėgsit, tam bus tie daiktai.
Tie bėgantys. Šis greitai antsisėdęs ant balno, antsidėjęs ap
siaustą, paėmęs botagą ir nulėkęs. Tie nubėgo, atsigrįžta —
nieko neberanda. O tas sau lakstąs, lakstąs, nežinodamas, kur
nulėks. Išlėkęs aukštai aukštai, pamatęs krūme mažą butelį ir
nulėkęs į tą butelį. Įėjęs į vidų, randa žmogų. Klausiąs:
— Ar nežinai, kame yra žalias gojus, stiklo mūras?
Tas sakąs:
— Nežinau, rasi, mano žvėrys žino. Esu žmogus, bet žvėrių
karalius.
Sušaukęs visus žvėris, klausiąs:
— Ar nežinot, kame yra žalias gojus, stiklo mūras?
Visi atsakė:
— Nežinom.
Tas pradėjęs sakyti:
— Rasi, mano brolis žino. Čia netoli gyvena.
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Tas vėl Išlėkęs aukštai ir pamatęs. Įėjęs į vidų, randa žmo
gų. Klausia:
— Ar nežinai, kame yra žalias gojus, stiklo mūras?
— Nežinau, rasi, mano žuvys žino. Esu žuvų karalius.
Sušaukęs visas žuvis, klausius:
— Ar nežinot, kame yra žalias gojus, stiklo mūras?
Atsako:
— Nežinom.
Tas pradėjęs sakyti:
— Rasi, mano brolis žino, čia netoli gyvena.
Tas vėl išlėkęs ir pamatęs tą butelį. Įėjęs į vidų, randą
žmogų. Klausia:
— Ar nežinai, kame yra žalias gojus, stiklo mūras?
— Ne, nežinau,—rasi, mano paukščiai žino. Esu paukščių
karalius.
Sušaukęs visus paukščius, klausius:
— Ar nežinot, kame yra žalias gojus, stiklo mūras?
— Nežinom.
Veizi, nėra juodvarnio. Saukiąs, šaukiąs, neatšaukiąs. Po
tam pamatė, kad parlekia, vos jau bepalekiąs. Klausia:
— Kur tu, šelmi, taip ilgai buvai, kad negali atšaukti?
— Je, aš dideliai toli buvau, kur žalias gojus, stiklo mū
ras. Ten vestuvės besančios, aš kevalus krimtau.
— Na, nuvesk tą žmogų ten.
Juodvarnis sako:
— Ar anas paeis?
Žmogus sako:
— Tik lėk, aš paeisiu.
Juodvarnis lekiąs, ir nulėkusiu. Tas žmogus įlėkęs į žalią
gojų už stiklo mūro ir gulįs. Ta karalaitė po pietų ėjusi į sodną
pasivaikščioti ir matanti, kad žmogus guli. Priėjusi, veizanti —
kaip būtų matytas. Veizanti —turįs ir kardą. Ištraukia tą kar
dą, skaito —parašyta: „Ten beregėsvoš, kur žalias gojus, stik
lo mūras". Ši pripuolė: tas pats yra, kuris aną išgelbėjo. Žadi
nanti, šis atsibudęs, veiząs —ir pažinęs. Anuodu ten pasisvei
kinusiu. Pana sakanti:
— Ką vedu dabar darysiv, kad jau apsiženijau su kitu?
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Ta įėjusi į vidų, pradėjusi sakyti:
— Norėčiau vieną žodį sakyti, ar leisite?
Visa draugija atsakė:
— Leidžiame.
Pradėjusi sakyti:
— Kaip aš nugi galiu daryti: katras raktas yra geresnis —
ar kur su užraktu yra pirktas, ar naujai kaltas?
Visi atsakė, kad tas yra geresnis, katras su užraktu pirktas.
Taip ta pana sako:
— Nu, dabar atsirado mano pirmasis kavalierius, kuris ma
ne išgelbėjo nuo prapulties. Katrą aš nugi turiu imti?
Visi sako —pirmąjį. Taip anie iš naujo kėlė vestuves. Kas
ten buvo bankietai, kas per baliai!
Bet kas per gailesys tam karalaičiui, kurį atmetė! Tas gal
vojąs: „Ką aš tau galiu padaryti?" Išradęs priežastį vainą kelti.
Atrašo šiam, kad tuomet ir tuomet į mūšį stotum. Karalienė su
žinojusi pradėjusi bliauti:
— Ką padarysiv, dabar maža vaisko teturiv, išnaikins.
Atėjus tai dienai, pasiėmęs rašalo, popieriaus, plunksną, ant
savo balno antsidengęs apsiaustą ir išlėkęs. Nulėkęs —jau tie
neprieteliai belaukiantys. Sis nusiveizėjęs, kame yra tas kara
laitis. Kai pamatęs —tiktai kapt už plaukų tam karalaičiui!
Išnešęs aukštai aukštai ir sakąs:
— Na, ar vajavosies su manimdabar?
Tas sakąs:
— Nevajavosiuos, nevajavosiuos!
— Ar prižadi nevajavotis?
— Prižadu.
— Nu, še rašalą, popieriaus, plunksną ir pasirašyk su prie
saika, kad niekuomet, kol svietas svietu, nevajavosi. O jei
ne —aš tave paleisiu ant žemės, ir užsimuši.
Tas tuojau pasirašęs, kad: „Kol svietas svietu, nebedrįsiu
pakelti rankos prieš tave".
Kai pasirašė, šis palengva ir nuleido. Pats namo parlekia,
parodo žmonai raštą, kad po vainos. Iš to džiaugsmo pakėlė
bankietus, suprašė gentis, gimines, paskui ir gyveno sau be
rūpesčio, be jokios bėdos.
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tos
UŽKEIKTAS DVARAS
Gyveno toks ūkininkas su ūkininke ir turėjo vieną sūnų.
Tas sūnus užaugo didelis.
Jie turėjo daug žemės —apie du šimtus margų. Kai ateina
ubagas, tai tas sūnus labai myli juos, duoda duonos nesvėręs,
o grūdų —nemieravęs. Kai ubagas eina namo, vos tik paneša
duoną ir grūdus. Sūnus dalino ubagam duoną ir grūdus apie
tris metus. Tėvas mano: „Atiduosiu sūnui, kas reikia, kas už
rašyta, nes kitaip išdalins duoną ir grūdus". Sako:
— Te arklį, vežimą, liokajų ir važiuok per svietą.
Sūnus sako:
— Man nereikia jūsų arklio ir vežimo, tik man duokit pi
nigų skrynią.
Tėvas liepė nueiti, pakinkyti arklį į kočių. Nuėjo liokajus
į stonią, pakinkė arklį į kočių ir atvažiavo pas rūmų duris.
Sūnus apsirengė ir eina važiuot. Tėvas atnešė skrynią pinigų,
įdėjo į kočių. Atsisveikino tėvą sūnus ir išvažiavo.
Liokajus ir sūnus važiuoja, važiuoja, privažiavo tokią baž
nyčią. Šventa diena —sūnus sako:
— Eik į bažnyčią, paklausyk, kokį kunigas sakys pa
mokslą.
Pririšo liokajus arklius ir eina paklausyt į bažnyčią. Nuėjo,
kunigas sako pamokslą ir ant pabaigos pasakė, kad atneštų
pundą rykščių. Ateina liokajus pas ponaitį. Šis klausia, ką sakė
kunigas. Liokajus sako:
— Kunigas ant pabaigos pamokslo pasakė, kad atneštų pun
dą rykščių.
Ponaitis sako:
— Tai skubink, eik į mišką parneši rykščių.
Tuoj liokajus nubėgo į mišką, priskynė, priskynė rykščių,
surišo į pundą, atnešė pas ponaitį ir sako:
— Kur dabar šitas rykštes dėsim?
Ponaitis sako:
— Nešk į špitolę.
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Liokajus nunešė į špitolę ir padavė špitolninkui. Spitolninkas nunešė jas tokiem dviem žmonėm. Tie žmonės nuėjo ant
kapinių, tuoj atsikasė žmogų palaidotą, pasiguldė negyvą ir su
tom rykštėm plaka.
Ateina tas ponaitis, klausia:
— Ką jūs čia darote šitam žmogui negyvam?
Tie žmonės sako:
— Šitas žmogus pasiskolino šimtą rublių. Jisai numirdamas
pasakė: „Kai aš numirsiu, tai galėsit man nuo kaulų mėsas nukapot". Tai dabar mes už tai šitą žmogų plakam.
Ponaitis sako:
— Nemuškit šito žmogaus. Kiek buvo jis kaltas?
Žmonės sako:
— Šimtu rublių buvo kaltas.
Ponaitis sako:
— Aš už jį užmokėsiu, tik jo daugiau nemuškit!
Išsiėmė šimtą rublių ir užmokėjo. Ir dar davė pinigų, kad
jį palaidotų. Ponaitis dar apgiedojo,—palaidojo tą žmogų, dau
giau nemušė.
Paskui ponaitis važiuoja toliau. Privažiavo tokį dvarą. O tas
dvaras buvo užkeiktas,—jame gyveno viena ragana. Ponai
tis atvažiavo ant dvaro, liokajus iškinkė arklį, įvedė į stonią,
davė avižų. Arklys tik ėda avižas. Paskui ponaitis su liokajum
atėjo į rūmus, žiūro —nieko nėra kambaryje, tik stalelis ir
lovelė paklota. Ponaitis tuoj nusirengė ir atsigulė į lovelę,
o liokajų paguldė už pečiaus saugoti, kad kas neužmuštų. Guli
ponaitis lovoj ir užmigo. Miega. Tik pritemo —tuoj atsidarė
langas, trys ožkos šoko į kambarį, išsimovė iš odų, numetė
odas ant stalelio,—tokios gražios trys panaitės ateina pas po
naitį, jį prikelia ir pasodina. Sako tos panaitės:
— Tik tu, broleli, negerk, nevalgyk,—tai tu būsi laimin
gas ir mes būsim laimingos.
Paskum panaitės nuėjo, pasiėmė odas nuo stalelio, užsimo
vė, ir kai išėjo tos ožkos, užsidarė vėl langas. Užsikėlė ponai
tis, nusiprausė, paliepė liokajui, kad nueitų pakinkyti arklį.
Atneša ragana valgyti ponaičiui. Ponaitis pasiėmė ir valgo.
Liokajus pakinkė arklį, ponaitis įsisėdo į vežimą ir važiuoja
į bažnyčią. Nuvažiavo, pasimeldė ir vėl važiuoja į-dvarą. Par
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važiavo iš bažnyčios, arklį vėl įleido į stonią, atėjo vėl į kam
barį. Ponaitis vėl atsigulė į lovelę, o liokajų paguldė už pe
čiaus, kad saugotų. Guli ponaitis, užmigo. Liokajus žiūro —jau
pritemo, atsidarė langas, tuoj trys ožkos įšoko, išsimovė iš odų,
sumetė jas ant stalelio,—tokios gražios panaitės! Tos panaitės
ponaitį pasodina, ir pastato, ir paguldo, ir sako:
— Tik tu, broleli, negerk, nevalgyk,—tai tu būsi laimin
gas, ir mes būsim laimingos.
Paskui jauniausioji panaitė nusimovė žiedą nuo piršto ir
kaip davė ponaičiui per veidą, taip ir išmušė auksines raides
veide. Po to jos pasiėmė odas, užsimovė, atsidarė langą ir kaip
išėjo, taip išėjo.
Rytą užsikėlė ponaitis —kas čia, kad skauda veidą? Atei
na, pažiūro į veidrodį —aukso raidės. Klausia ponaitis:
— Kas man taip padarė?
Liokajus sako:
— Atsidaro langas, kai pritemsta, ir įšoka trys ožkos. Jos
išsimauna iš odų ir sumeta jas ant stalelio. Ir tokios trys gra
žios panos! Tai tos panos tave pasodina, sako: „Tik tu, broleli,
negerk, nevalgyk,—tai tu būsi laimingas ir mes". Paskum jau
niausioji panaitė nusimovė žiedą nuo piršto ir kaip davė su
žiedu —ir išmušė raides tau veide.
Pasikinkė arklį liokajus, atėjo ponaitis, įsisėdo ir išvažia
vo į bažnyčią. Nuvažiavo į bažnyčią, ponaitis atsiklaupė ir
meldžiasi. Atėjo tos trys panos į bažnyčią. Ponaitis meldžia
si—ir užsnaudė. Priėjo jauniausia panaitė, įpiovė į mažiulį
pirštą ir parašė ant kardo: „Kai važiuosi į dvarą, tai nukirsk
raganai galvą". Panaitės ir vėl išėjo.
Pabudo ponaitis —žiūro, kad parašyta ant kardo: „Kai va
žiuosi į dvarą, tai nukirsk raganai galvą".
Ponaitis atėjo, įsisėdo į vežimą ir važiuoja namo. Privažia
vo raganos namus. Ragana išneša ponaičiui valgyt. Ponaitis
nukirto raganai galvą. Kai nukirto, tuoj stojo jūrės. Jau ark
lys skęsta, jau ir liokajus skęsta. Jau arklys nuskendo ir lio
kajus nuskendo. Jau ir ponaitis skęsta, jau iki galvai. Žiūro —
atplaukia lenta. Priplaukė lenta, ponaitis užsikabino už tos
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lentos ir nuplaukė prie jūrių salos. Tuoj iš tos lentos stojo
žmogus. Ir sako tas žmogus:
— Kaip tu mane išgelbėjai, taip dabar aš tave išgelbėjau
nuo prigėrimo. Čia yra jautis paplautas ir daug žvėrių, tai
jautį jiems išdalyk.
Ir pragaišo tas žmogus.
Ponaitis nuėjo toliau, žiūro —jautis guli paplautas, ir daug
žvėrių. Tuoj vilkui davė gerklę išplėšti, ožkai davė koją ap
graužti, asilui davė visą pilvą, levui davė visą sprandą suėst.
Išdalino, išdalino visą jautį žvėrims; karveliui davė grūdų iš
žarnų lesti, vanagui davė akis iškirsti, o skruzdėlei davė gal
vą. Skruzdėliukė džiaugėsi, kad gavo namus gražius. Paskui
visi žvėrys davė vilnos; karvelis davė plunksną, ir vanagas
davė plunksną, o skruzdėlė neturi ką duot, tai ištraukė koją
ir padavė ponaičiui. Ponaitis viską susirišo į pundą, pasivertė
karveliu, lekiojo, lekiojo, jau pailso. Bet pamatė tokį kaminą,
užtūpė ant jo, pasivertė skruzdėle, įlipo tuo kaminu, palindo
po sąsparų ir klauso. Tai velnias tris panas taip plaka, taip
plaka! Tos panos verkia:
— O dieve, kas mus išgelbės iš čionai?
Velnias sako:
— Jūs niekas iš čia neišgelbės. Kas devyngalviui nukirs
galvas —ir išlėks antis. Kas tą antį perplėš,—išpuls kiauši
nis. Kas tą kiaušinį sumuš,—išpuls vietis. Kas tą vietį sutru
pins,—išpuls raktai. Kas tais raktais suskambins,—tai tada
būsit išgelbėtos.
Viską skruzdėliukė girdėjo. Tuoj ji išlindo ant viršaus ka
mino, pasivertė karveliu, lekiojo, lekiojo —ieškojo devyngal
vio. Ir rado jį. Pasivertė meška —ėmėsi, ėmėsi, nuėmė vieną
galvą. Pasivertė levu —ėmėsi, ėmėsi, levas nuėmė tris galvas
devyngalviui. Liko tik penkios galvos. Pasivertė vilku —ėmėsi,
ėmėsi, nuėmė dvi galvas. Pasivertė kurtu —ėmėsi, ėmėsi, nu
ėmė vieną galvą. Liko tik dvi galvos. Pasivertė asilu —ėmė
si, ėmėsi, nuėmė vieną galvą. Pasivertė lape —ėmėsi, ėmėsi,
ir nenuima galvos. Tuoj pasivertė meška —ėmėsi, ėmėsi, nu
ėmė ir tą galvą. Purpt ir išlėkė antis. Pasivertė karveliu —
gaudo, gaudo karvelis antį, kol ją paalsino. Pasivertė vanagu.
Vanagas gaudo, gaudo, tuoj užtūpė ančiai ant nugaros ir nu
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sinešė ją ant jūrių kranto. Pasivertė meška —drasko, drasko,
nieko nepadaro. Pasivertė levu —drasko, drasko, nieko. Pasi
vertė vilku —drasko, drasko, ir perplėšė antį. Išpuolė kiau
šinis. Vilkas trina, trina, nieko nepadaro, nesutrina kiaušinio.
Pasivertė levu —trina, trina, nieko nepadaro, nesutrina. Pa
sivertė meška —trina, trina, nieko nepadaro kiaušiniui. Kurtu
pasivertė. Kurtas trina, trina ir sutrynė kiaušinį. Išpuolė vietis.
Pasiėmė meška vietį ir sutrynė delnais. Išpuolė raktai. Tuoj
pasivertė ponaičiu, pasiėmė raktus ir įsidėjo į kišenę. Atsigulė
ant jūrių kranto ir guli. Pamatė ragana, užleido tokiu vėju,
kad nuneštų jį į jūres ir prigirdytų. Vėjas tik užėjo, tuoj jis
pasivertė meška ir guli ant žemės. Vėjas nenuneša meškos.
Ir vėl perėjo vėjas. Pergulėjo jis per visą naktį, užsikėlė,
pasivertė karveliu. Lėkė, lėkė ir rado tą kaminą. Tuoj pasiver
tė skruzdėle, įlindo tuo kaminu, palindo po sąsparų. Paskui
pasivertė ponaičiu, išsiėmė raktus. Tik suskambino tuos rak
tus—tuoj velnias kaip davė, kaip išėjo, taip išėjo su kaminu
į padanges. Jis įsidėjo į kišenę raktus, šnekasi su panom, tos
panos džiaugiasi, kad išgelbėjo jas.
Su jauniausia pana tuoj išėjo užsakai. Paskui nuvažiavo
į bažnyčią tuoktis, parvažiavo namo, ir gražiai gyveno tos
panos.

KAIP SŪNUS BAIMĖS IEŠKOJO

Kitąsyk, labai seniai, gyveno vienas žmogus. Jis turėjo du
sūnų: vienas buvo labai darbštus, o antras, jaunesnis, niekuo
neužsiimdavo, tik sėdėdavo, gulėdavo ir kūną augino. Tėvas
sakydavo:
— Kas bus iš tavęs? Anas brolis —darbininkas, visko mo
ka, o tu nieko nemoki. Kuo užpelnysi sau duoną?
O anas nieko nešnekėdavo, tik tiek, kur jis galėtų baimę
atrasti. Kaip jis vis ten taip, būdavo, šneka, tėvas nežinojo,
nė ką su juo pradėti, nė kur jį padėti.
265

Sykį atėjo vienas bažnyčios tarnas. Apsakė tėvas jam savo
bėdą su sūnumi. O anas sako:
— Tegu jis eina su manim, aš jam baimės duosiu.
Patiko sūnui, kad baimės gaus, nuėjo su juo. Naktį pa
kilęs bažnyčios tarnas sako tam sūnui:
— Eik tu, paskambink!
O pats apsidengė balta pala, pirma nuėjęs, kopėčiom už
lipo aukštai. Atėjo tas sūnus varpuoti, pamatė, kad kas bal
tas tupi aukštai, —sako:
— Ko tu ten tupi, ar tu nori, kad aš tave numesčiau?
Tuoj kopėčiom aukštyn, pagriebęs numetė kaip krepšį. Anas
puldamas koją nusilaužė ir dejuoja varpinyčios kampe.
Paskambinęs sūnus atėjo į stubą. Klausia pati:
— Kažin kur mano vyras —išėjo ir neateina?
Sako sūnus:
— Aš vieną su balta pala numečiau nuo kopėčių. Gal ta
vo vyras?
Pati nuėjus rado vyrą kampe gulintį su nulaužta koja. Ji
atėjus pasakė tėvui. Sako:
— Tavo sūnų kaip gerą parsivedė baimę duoti, o jis mano
vyrą numetė ir išlaužė koją.
Tėvas mato, kad jau sūnus užaugo labai drūtas. Pasišaukęs
sako jam:
— Te tau penkiasdešimt dolerių dalies ir eik tu, kur tave
akys neša, nesisakyk, kad tu mano sūnus.
Pasiėmęs tuos pinigus, sūnus įsidėjo į kišenę ir iškeliavo,
kalbėdamas:
— Kad man nors kas baimės duotų!
Atėjo į smuklę ir vis taip sau kalba:
— Kad kas nors atsirastų, kad man baimės duotų!
Smuklininkas sako jam:
— Aš žinau vieną vietą, kad tu gali baimės gauti.
O to smuklininko pati sako:
— Ką tu šneki! Ten jau ne vienas galą gavo! Gaila jo
jaunystės.
Sūnus išgirdęs sako jai:
— Tu jį nedrausk, tegu jis man parodo. Aš jei baimę ra
siu, tai dar duosiu penkiasdešimt dolerių.
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Ten netoli buvo karaliaus dvaras užkeiktas. Tame dvare
niekas negalėjo būti. Jei kas atsirastų, kad tame dvare ga
lėtų išbūti tris naktis, tai karalius duoda tam savo dukterį
ir visus turtus. Sūnus keleivis sako:
— Aš išbūsiu, kad tik karalius mane leistų ten.
Smuklininkas tuoj davė žinią karaliui, kad atsirado toks
keleivis, ką ketina išbūt tris naktis tenai.
Karalius tuoj jam viską pažadėjo ir sako:
— Gali eiti ir mėgint būti.
O jis vis ten šneka:
— Kad aš nors kur galėčiau dėl savęs baimę rasti!
Sako keleivis karaliui:
— Duokit, kad man nuneštų tenai veržtuvą, malkų ir
ugnies.
Tuoj ten viską nunešė. Jis, vakare nuėjęs, susikūrė ugnį
ir sėdi. Klauso, kad miaukia katės. Sako:
— Ko miaukiate, eikite čia susišilti.
Tuoj iš kampų atėjo juodos katės, atsitūpė iš abiejų šonų
jo ir piktomis ugniškomis akimis pradėjo žiūrėti į jį. O kada
jau sušilo, sako katės:
— Prieteliau, gal eisim kortuoti?
— Kodėl ne, tik parodykite kojas: ar jūsų ne per ilgi
nagai.
O kada paėmė tų kačių kojas, sako:
— O, su tokiais nagais negali kortuoti, per ilgi, reikia
nupiaut!
— Na, tai nupiauk!
— Taip negaliu, nes man gerai nelaikysit. Reikia priveržti
kojas, o paskui kirpt.
Jis tuoj kačių kojas priveržė. Pasiėmė lazdą geležinę, kaip
ėmė mušti! Tol mušė, iki užmušė. O kad jau užmušė, išmetė
per langą į tvenkinį.
Po tam jau jis vėl norėjo atsisėst prie ugnies. Tik susyk
kaip šoko iš visų kampų juodos katės, juodi šunes su gran
dinėmis. Ir šoko ant jo taip smarkiai, kad jis neturėjo nė kur
pasidėti. Mato, kad jam jau blogai. Tai jis, pagriebęs tą verž
tuvą, kaip ėmė duoti —kiek taip užmušė, o kitus, sugavęs ir
suveržęs, užmušė ir išmetė per langą į tvenkinį. Dirbęs vėl
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nuėjo, atsisėdo pas ugnį ir šildosi. Bet taip užsimanė jis mie
go—negali išsilaikyti! Tik žiūri, kad šalia stovi lova, gražiai
paklota. Sako jis:
— Ana, šita lova kaip sykis bus man atsigulti.
Jis kai tik atsigulė —ta lova ir pradėjo jį visur nešioti,
mėtyti. O jis sako:
— Taip dailiai supi —ar negalėtum dar geriau?
Taip ir pradėjo kaip šešetu važinėti, kilnot jį ir aukštyn,
ir žemyn. O ant galo lova apsivožė aukštyn kojom ir pradėjo
jį slogint,—rodos, kad kalnai gula. Jis pirma ištraukė pagal
ves, o paskui ir pats išlindo ir sako:
— Gana man, tegu supasi, kas nori.
Jis atsigulė prie ugnies ir permiegojo visą naktį. Antryt
atėjo karalius pažiūrėt —rado jį gulintį ant žemės. Sako:
— Gaila to žmogaus, jau jį velniai nusmaugė.
O jis kai tik išgirdo, tuoj atsistojo. Karalius klausia:
— Ką, kaip ėjos?
Sako jis:
— Čia nieko pikto man nebuvo. Kad nors kur galėčiau
baimę rasti!
Atėjęs pas smuklininką, per dieną buvo, o vakare vėl nu
ėjo į dvarą. Kai tik nuėjo, tuoj pakilo riksmas, bildesys. Klau
so—ant kojų per kaminą įpuolė pusė žmogaus. O jis sako,
sėdėdamas prie ugnies:
— Kitą pusę —dar šitos bus man mažai!
Tuoj pakilo šturmas, išgirdo kirvio kirtimą —įpuolė kita
pusė žmogaus. Sako jis:
— Gerai, jau dabar įmetei visą. Aš įkursiu, galėsi pasišildyt.
Tos pusės tuoj suaugo į krūvą. Kai tik sugijo —žiūri, kad
ant jo suolelio sėdi baisi baidyklė. Sako jis:
— Ne ant savo pataikei atsisėst!
Kaip davė kumščiu į krūtinę —ta nusivertė. Sako:
— Čia mano suolelis. Tu ant savo atsisėsk!
Ir pats atsisėdo.
Toliau pripuolė daugybė žmonių, visaip jį baidė, bet jis
vis atsigynė. Gaidys užgiedojo, ir viskas prapuolė, o jis atsi
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gulęs ramiai pramigo per naktį. Iš ryto atėjo karalius, o pa
matęs, kad jis gyvas, klausia:
— Kaip tau šiąnakt ėjosi?
Sako jis:
— Vėl pažaidžiau.
— Na, ar tu nebijojai?
Sako:
— Aš jokios baimės čia nemačiau.
Trečią naktį nuėjęs, atsisėdo ant suolelio ir galvoja: „Kaip
čia galėčia aš tą baimę pamatyti?" Tik susyk pakilo vėtra ir
atėjo baisi baidyklė. O tai buvo toks senis su balta barzda.
Sako senis:
— Tu šioks ir toks, aš tau dabar parodysiu, kas tai yra
baimė!
— Nesiskubink taip greit, paspėsi! Tu manai, kad tu drū
tesnis už mane! —pratarė keliauninkas.
Sako tas senis:
— Kad tu drūtesnis, tai eisim jėgas pamėgint.
Tuoj senis nuvedė jį per tokias olas į kalvę. Paėmė senis
tokį didelį priekalą, įmušė į žemę. Paskui nuvedė keleivį pas
kitą priekalą:
— Na, dabar,—sako,—mesk tu!
O tas senis tupi ant kulbės, pasidėjęs barzdą ant priekalo.
Keleivis, paėmęs kirvį, kaip rėžė į priekalą —ir to diedo barz
dą įmušė. Paskui pasiėmė geležinę lazdą. Tai kad jis ėmė jam
duoti! O tas senis prašytis:
— Aš,—sako,—daugiau čia jau neateisiu vaidintis, aš tau
parodysiu didžius turtus.
Tuoj nusivedė jį toli po žeme, parodė tris vėruvas aukso,
sakydamas:
— Atiduok, išdalink vieną neturtingiem, kitą atiduok kara
liui, o trečią pasiimk sau. Aš esu karaliaus tėvas. Per tuos
pinigus aš vietos negaunu. Dabar, kai tau juos atidaviau, tai
jau rasiu vietą ir čia daugiau nepareisiu.
Tas senis jam iš akių prapuolė, o jis ką tik atitiko kelią
prie ugnies ir ramiai jau miegojo iki šviesai.
Antryt karalius atėjęs rado jį gyvą.
— Na ką,—sako,—kaip ėjos šiąnakt?
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Sako jis:
— Nieko. Atėjo toks senis, parodė daugybę aukso po že
me ir išeidamas pasakė, kad jau daugiau neateis.
Išėmė iš po žemės tuos pinigus, vieną dalį atidavė netur
tėliams, kitą davė karaliui, o vieną pasiliko sau. Tada kara
lius, kad išgelbėjo dvarą nuo piktų dvasių, apženijo jį su savo
dukterimi ir pavedė jam valdyti karalystę.

tlO
BERNAS, SENUKAS IR VELNIAI

Buvo toks bernas. Jis tarnavo pas ūkininką metus už dvy
lekį. Kada pabaigė metus, atsiėmė dvylekį, nunešęs metė į šu
linį—tas dvylekis nuskendo. Atsidūsėjęs sako:
— Dar negerai tarnavau —nuskendo.
Kitus metus vėl tarnavo už dvylekį, o kada pasibaigė me
tai, jis dvylekį vėl metė į tą patį šulinį —ir tas nuskendo.
Bernas vėl atsidūsėjęs sako:
— Šįmet, rodos, geriau tarnavau, o dvylekį dar neuždirbau.
Liko ant trečio meto: suderėjo vėl dvylekį. Dar geriau
tarnavo tą metą, kaip anuodu, o kada pasibaigė metas, atsi
ėmė algos dvylekį, nunešęs metė į šulinį —dvylekis nuskendo,
ir ne po ilgam išpluko visi trys dvylekiai.
— Jau,—sako,—tik uždirbau per tris metus tris dvylekius.
Pasiėmė bernas tuos dvylekius ir eina. Patiko tokį senuką.
Prašo jo tas senukas pašalpos. Jis, matydamas seną ubagą,
davė jam dvylekį. Paėjo toliau, rado vėl tokį senuką. Anas vėl
jo prašo pašalpos —davė kitą dvylekį. Paėjo dar toliau, pa
tiko dar senesnį apiplyšusį senuką. Anas vėl jo prašo pašal
pos. Jis sako:
— Nors jau tik vieną turiu, bet kad jis toks senas —
atiduosiu.
Ir tą atidavė.
Tas senukas klausia jo:
— Ko tu už tai nori, ar dangaus?
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— Ne,—sako bernas,—aš dar norėčiau svietiškų links
mybių.
— Na, tai gerai: te tau kortas, krepšį ir iazdą.
Eina jiedu su tuo senuku. Atėjo į tokį dvarą, prašosi nak
vynės, o tas ponas sako:
— Mes patys čia negalim nakvot, tai kaip judu nakvosit?
— Na, mes mėginsim.
— Galit, jei norit.
Jiedu apsinakvojo'. Tie ponai išsikraustė. Tas senukas sako:
— Dabar tuoj ateis velnias, atsineš maišą pinigų, tai tu su
šitom kortom eik su juo kortuot —laimėsi visą maišą pinigų.
Atėjo tuoj velnias, sėdo jiedu kortuot. Bernas tom kortom
laimėjo visą maišą pinigų. Gaidys užgiedojo —velnias pra
puolė. Bernas pinigus padėjo po lova, ir abudu sumigo. Ponas
iš ryto parvažiavo —žiūri, kad jiedu guli, sveiki ir linksmi.
Prašo ponas, kad jiedu dar naktį nakvotų. Jiedu apsinakvo
jo. Ponas išvažiavo vėl, o senukas sako:
— Ateis šiandie kitas velnias, vėl atsineš maišą pinigų
Su tom kortom vėl laimėsi visą maišą pinigų.
Kai tik gerai sutemo, atėjo velnias, atsinešė maišą pinigų,
susėdo jiedu kortuot. Vėl kortavo iki gaidžių, bernas laimėjo
maišą pinigų. Gaidys užgiedojo, velnias prapuolė, o jiedu at
sigulę guli. Išsimiegojo sau gerai. Parvažiavęs ponas rado vėl
abu gyvu.
Prašo ponas, kad liktų dar nors vieną naktį. Liko jie dar
vieną naktį. Ponas išvažiavo, o senukas sako:
— Šiandie jau atvyks visa pekla, kad tave tik apgalėtų.
Bet,—sako,—aš stosiu prie durų, o tu galėsi jiem duot su laz
da. O paskui visus suvaryk į krepšį. Tik sakyk: „Visi į krep
šį!"—tai tuoj jie visi bus krepšyje.
Kai tik gerai sutemo, atėjo daugybė velnių ir tuoj šoko
prie berno. Senukas stojo prie durų, o bernas kaip ėmė su ta
lazda duoti, kaip ėmė duoti! Paskui atidarė krepšį, sako:
— Visi į krepšį!
Tie velniai tuoj sulindo visi į krepšį. Nunešė į kalvę, užpylė
trisdešimt karčių anglių ir tuos velnius —deginti! Degino, de
gino! Paskui ant priekalo —mušti! Kaip ėmė kūjais duoti! Tas
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krepšys trūko, velniai, ištrūkę iš krepšio, kalvės stogą nukėlė
ir nuėjo į pragarą.
Parvažiavo ponas, sako:
— Viską gerai išsergėjot, na, bet kam kalvę sugriovėt?
Man turite užmokėt.
Bernas sako:
— Ponai, prašau į krepšį!
Tuoj ponas su kočiu, su ketvertu arklių jau krepšy! Maty
damas ponas, kad bernas tokią galybę turi, ėmė jo prašytis,
sako:
— Leisk iš krepšio. Aš turiu vienturtę dukterį, tai galėsi
būti žentu!
Senukas liepė poną paleist. Bernas liko to pono žentu, po
navo tam dvare. O velniai daugiau jau ten nesirodė.

m
VELNIUS IR JO MOKINYS

Kad kitą kartą buvo pavargęs žmogelis, turėjo vienturtį
sūnų. Tą sūnų leido pas vieną poną mokytis amato, o tas buvo
velnius, burtininkas. Kada praėjo trys metai, ponas žmogeliui
liepė ateiti sūnų atsiimti, sakydamas:
— Jeigu pažinsi, katras tavo sūnus, galėsi atsiimti.
Vienok žmogelis neįspėjo. Ponas sako:
— Ateisi po trijų metų, tada atsiimsi, o dabar, kad neįspė
jai, turi netbūtinai dar tavo sūnus tris metus pas mane
tarnauti.
O kada sukako vėl trys metai, žmogelis taipgi nepažinojo,
ir vėl turėjo sūnus pasilikti ant trijų metų.
Sukakus jau devyniems metams, žmogelį vėl ragino sūnų
atsiimti. Eina pas sūnų liūdnas, nes nežino, kaip jį išvaduoti.
Lyg ant laimės, rado šalia kelio ubagėlį besėdintį. Tas davė
jam rodą:
— Nuėjęs pas savo sūnų, ir vėl neįspėsi, ir jau turės likti
visai tavo sūnus pas tą poną. Bet kai tau parodys tris šunis,
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tai tu tik žiūrėk, iš katro akių bėgs ašaros, tai tas tavo bus
sūnus.
Taip ir padarė. Kada nuėjo žmogelis pas poną savo sūnaus
atsiimti, vėl jam parodė tuos tris šunis. Bet šitas greit įspėjo,
katras jo sūnus,—atidavė. Atsisveikinę ir padėkoję už moks
lą, išėjo namo.
Teisybė —sūnus buvo gerai išmokytas, nors vargo devynis
metus. Vieną kartą sūnus sakė į tėvą:
— Tėti, mes taip vargiai gyvename! Būtų labai gerai pra
simanyt šiek tiek skatiko. Aš pasiversiu į ožį, o tu vesk mane
į turgų parduoti, tik dar ką sakysiu: kai mane parduosi, mano
vadžio nė už jokius pinigus neparduoki.
Taip ir buvo: sūnus pasivertė į ožį, o tėvas veda jį į turgų
parduoti. Vos į turgų atėjo —tas ponas, jo mokytojas, tuojau
nupirko. Gana norėjo ir vadį nupirkti, bet tėvas nepardavė.
Ponas, vesdamas ožį namo, tol tik matė, pakol iš turgaus išėjo,
o sūnus vėl grįžo pas tėvą žmogumi.
- Sulaukė antro turgaus, vėl sūnus pasivertė į jautį, o tė
vui įsakė:
— Tėte, jautį parduok, o sietą nė jokiu būdu!
Tėvas nuvedė į turgų, taipgi tas pats ponas pirko, norėjo
netbūtinai ir sietą nupirkti, bet žmogelis nepardavė. Ir tuo kar
tu sūnus parėjo, ištrūkęs nuo pono. Trečią kartą sūnus pasi
vertė į žirgą ir sako:
— Tėte, vesk mane parduoti. Kiek tu prašysi, tau tiek už
mokės, bet kamanos neparduok.
Į turgų atėjus, vėl tas pats ponas nupirko žirgą, o kad už
puolė tėvą prašyt kamanos —pardavė ir kamaną. Ponas iš tur
gaus jojo raitas ant žirgo namo. Arklys, matydamas, kad iš po
no sunku bus išsisukti, išsimovė iš kamanos, poną numetė nuo
savęs, o pats šoko bėgti. Ponas, matydamas, kad žirgas ištrūko,
pats pasivertė į vilką ir ėmė vytis. Žirgas, pamatęs, kad jį
pavys ir sudraskys, pasivertė į žiedą ir nukrito pas merginą,
kuri tuo kartu skalbė žlugtą ant upelio. Mergina pasiėmus ir
užsimovė jį ant piršto. Ponas, sugrįžęs namo, neišsimanė, ką
padaryti, kaip tą žiedą iš tos merginos išgauti. Tame kaime,
kur gyveno mergina, buvo karčiama. Toj karčiamoj vieną va
karą padarė gužynes. Taipgi nuėjo ir ta mergina, su žiedu
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užsimovusi. Ponas, merginą šokindamas ir meilaudamas apie
ją, kaip gyvai norėjo išvilioti žiedą, nors pasimieruot. Tada
žiedas į merginą prašneko:
— Gali jam mane duoti. Tik žiūrėk —duodama numesk
mane ant žemės.
Taip ji ir padarė: nusimovus nuo piršto, būk netyčiomis,
numetė ant žemės. Tada žiedas pasivertė į šiaudą, o ponas —
į miežio grūdą. Vėl šiaudas pasivertė į gaidį, prišokęs ir sulesė
grūdą. Katrie buvo tose gužynėse, sako, kad tuokart tik smala
pasmirdus, ir prapuolė ponas.

112
RAUDONGALVIKĖ

Kitą kartą buvo tokia sena šeirė. Ta turėjo vieną mažą
mergelę, o ta mergelė buvo dideliai paklusni. Motina nupirko
raudoną kepurę ir vadino aną raudongalvike. Vieną žygį siun
tė ją motina į girią uogų surinkti ir pasakė, kad neairi nuo
kelio toli nueit, kad nepaklystų girioje. Bet mergelė neklaūsė,
nuėjo toli į girią ir sutiko vilką. Vilkas klausia:
— Ką tu čia darai?
Ši sako:
— Mano motina guli lovoj ir serga, o aš noriu anai uogų
parnešti.
Vilkas nuėjo prie motinos, įėjęs į stubą, ją prarijo ir atsi
gulė į lovą.
Parėjo mergelė namo prie durų ir sako motinai:
— Atidaryk man duris.
Vilkas, kuris lovoje buvo, atsiliepė:
— Aš taip sergu ir negaliu durų atidaryt!
Mergelė pati įėjo į vidų. Tas vilkas buvo apsidaręs moti
nos drabužiais. Mergelė manė, kad motina tokia keista, ir
klausia:
— Bet, motina, kokios tavo didelės akys!
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— Kad aš tave geriau matyti galėčiau.
Mergelė vėl klausia:
— Bet kokios tavo didelės rankos!
— Kad aš tave geriau nutverti galėčiau.
Mergelė:
— Bet kokios tavo didelės ausys!
— Kad aš tave geriau girdėti galėčiau.
Mergelė:
— Bet kokie tavo baisūs dantys!
— Jo, kad aš tave geriau suėsti galėčiau.
Vilkas iššoko iš lovos, prarijo mergelę ir, atsigulęs į lovą,
pradėjo knarkt.
Ir ėjo vienas kunigaikštis į tą butą ir išgirdo vilką beknarkiant. Ir sako sau: ,,Kaip ta sena boba gali taip knarkt?! Aš
turiu eit paveizėt". Įėjo Į vidų ir pamatė vilką, begulintį lovoje.
Paėmęs peilį, perplovė vilkui pilvą ir išleido mergelę ir jos
motiną. Tą mergelė buvo tokia puiki —ir tas kunigaikštis au
gino ją per savo dukterį.
113
APGAUTAS VILKAS

Buvo senis. Jis turėjo tris dukteris. Nuėjo senis į mišką
malkų kirst. Atėjo vilkas:
— Padėk, dieve!
— Dėkui.
— Aš tave piausiu.
— Nepiauk,—sako senis,—aš turiu tris dukteris ir tau
vieną duosiu.
Parsivedė vilkas vieną iš dukterų namo, padavė jai aukso
obuoliuką ir šilkų skarelę.
— Neik tu tik į kamariukę, nes tave papiausiu,—sakė
vilkas.
Mergaitė neiškentė, atidarė kamariukę ir pamatė žmo
nių papiautų. Įpuolė į kamarą obuoliukas ir skarelė ir susi
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kruvino. Ji, pasiėmus obuoliuką ir skarelę, verkia. Par
ėjo vilkas:
— Ąr buvai tu kamarėlėje?
Jinai atsakė:
— Ne.
— Parodyk gi tą obuoliuką, tą skarelę.
Pamatė, kad jie sukruvinti, nuvedė ją į kamarą ir papiovė.
Nueina vilkas vėl į mišką ir randa tą patį diedelį:
— Padėk, dieve!
— Dėkui.
— Aš tave piausiu.
— Nepiauk, turiu dvi dukteri ir tau vieną duosiu.
Vėl vilkas kitą diedelio dukterį parsivedė namo ir jai pa
davė auksinį obuoliuką, šilkinę skarelę. Liepė neit jai tik į ka
mariukę. Jinai įėjo —įpuolė obuoliukas ir skarelė ir susikru
vino. Parėjęs vilkas iš miško paklausė mergaitės:
— Ar buvai kamarėlėj?
— Ne.
— Nu, parodyk obuoliuką ir skarelę.
Parodė —kruvini; nuvedė ir papiovė.
Vilkas trečią kartą nuėjo į mišką pas tą patį senį:
— Padėk, dieve! .
— Dėkui.
— Aš tave piausiu.
— Nepiauk, turiu vieną dukterį ir tą atiduosiu.
Atidavė ir tą dukterį, ir vilkas ją apdovanojo aukso obuo
liuku ir šilkų skarele, tik liepė neit į kamarą. Kai vilkas išėjo
miškan, jinai atidarė tą kamarėlę ir, pamačius savo seseris,
pradėjo labai verkt, taip verkt, kad anos dvi seserys atsigavo.
O tas obuoliukas ir skarelė nenupuolė, nes ji juos ant lo
vos padėjo.
Sesutėms atsigavus, pradėjo visos trys linksmai šnekėti.
Išgirdo vilką pareinant. Greit ji seseris paslėpė. Vilkas parėjo
iš miško ir klausia:
— Ar buvai toj kamarėlėj?
Jinai atsakė, kad ne.
'
— Parodyk obuoliuką ir skarelę.
Parodė —nekruvini. Tai jis dabar ją myli.
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Mergaitė, matydama, kad jinai vilkui patinka, paklausė jį:
— Tu toks stiprus ir galingas esi —aš pritaisysiu, tu mano
tėvui duonos nunešk.
Pridėjo pilną skrynią gardžiausių pyragų, taipogi ir vieną
seserį įdėjo, vilkui pasakė:
— Eidamas tik nežiūrėk į tą skrynią, nes aš matau ir ži
nau viską.
Seserį jinai taipogi primokė:
— Kai vilkas kely sustos ir pradės skrynią draskyti, tai
tu sakyk: ,,Nedraskyk, nebeplėšk—aš matau ir girdžiu."
Vilkas nunešė tėvui skrynią, anas vilkui padėkojo, ir vil
kas parėjo namo.
— Bet ar tu neiškentei nežiūrėjęs? —sako gaspadinė.
— Norėjau pažiūrėt, bet neatidariau skrynios. Taip sunku
buvo nešt! —atsakė vilkas.
Už keleto dienų jinai vėl vilką prašė, kad jis tėvui nu
neštų valgyt. Kai vilkas prižadėjo, tai ji vėl pritaisė skrynią
visokios gėrybės ir kitą seserį įdėjo. Vilkui ir seseriai tokius
pat prisakymus davė, kaip ir pirmą kartą. Vilkas nunešė tėvui
skrynią, parėjo namo. Gaspadinė jį klausia:
— Tu dabar mane išleisk į krikštynas.
Jis atsakė:
— Gali eit, tik pareik vakare.
O vilką ji vėl siunčia tėvui valgyt nešt. Pati nuėjo į kitą
kambarį, pritaisė baidyklę, užvilko ją savo drapanom ir pa
kabino ant balkio priesieny. Skrynią taip pat padarė ir pati
joje atsitūpė. Vilkas, manydamas, kad ji išėjo į krikštynas,
nunešė tėvui skrynią ir parėjo namo. O pačios kaip nėr, taip
nėr. Vilkas jau neramus. Jis išeina į priesienį, pasižiūri aukš
tyn—pamato ją pasikorusią ant balkio. Jis tuoj paėmė'baslį
ir ėmė liet, kam ji pasikorė. Kaip lėkė smilčių baidyklė tie
siog ant vilko —ir užmušė jį.
O tas senelis su trim dukterėlėm praturtėjo, pasistatė sau
dvarą, gyveno gražiai, ir dukterys ištekėjo už bagotų bagotų
žmonių.
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VAIKAI IR GELEŽINIS VILKAS
Senų senovėje gyveno vienas žmogus. Jis turėjo du vaiku.
Tas žmogus vaikams pažaisti nupirko geležinį vilką. Ėmė ir
numirė žmogus, o vilkas atgijo. Vilkas sako vaikams:
— Jeigu jūs manęs neklausysit, tai aš jus piausiu.
Vaikai ėmė bijotis vilko. Vieną kartą naktį atbėgo arklys
po langu ir sako vaikams:
— Kelkitės, aš jus išgelbėsiu!
Vaikai atsikėlė, apsirengė, užsėdo ant arklio ir joja.
Vilkas atsikėlė, apžiūrėjo, kad vaikų nėra,—ėmė vytis.
Vijosi vijosi ir prisivijo. Arklį sudraskė, o vaikus parsivedė
namo. Sako:
— Jeigu jūs pabėgsit nuo manęs, tai aš jus suėsiu.
Kitą kartą atlėkė vama ir sako vaikams:
— Kelkitės, aš jus išgelbėsiu!
Vaikai nenorėjo eiti, bet varna juos išviliojo. Varna su
vaikais lėkė lėkė, jau toli buvo nulėkę. Vilkas atsikėlęs žiūri,
kad ir vėl vaikų nėra. Ėmė juos vytis. Vijosi vijosi ir prisi
vijo. Varna pabėgo, o vaikus vilkas parsivedė. Sako:
— Jau dabar tai vis tiek piausiu.
Vaikai verkia, prašo vilką, kad jų nepiautų. Vilkas dar
nepiovė.
Kitą naktį atlekia teliukas po langu ir sako:
— Vaikai, kelkitės, aš jus išgelbėsiu!
Vaikai sako:
— Neišgėlbėjo arklys ir varna, o tu toks išgelbėsi.
— Tik renkitės, aš jus išgelbėsiu!
Vaikai atsikėlė, apsirengė. Teliukas dar liepė pasiimti še
petį, kamuolį ir galąstuvą. Užsėdo vaikai ant teliuko ir joja.
Joja, joja. Už kelių šimtų varstų teliukas liepia paklausyti,
ar nedunda žemė. Vaikai nulipo, paklaūsė, sako:
— Dunda.
Teliukas liepė mesti kamuolį. Vaikai metė kamuolį —pa
sidarė didelis kalnas, kad negalima užlipti. Vilkas prilėkė kal
ną—negali užlipti. Ėmė graužti. Graužė graužė, net jam dan278

tys atšipo, bet išsigraužė. O tas teliukas jau kažin kur buvo
nulėkęs su vaikais. Vilkas vėl lekia lekia, dumia, kad tik
pasivytų. Teliukas liepė paklausyti, ar nedunda žemė. Vaikai
paklausė, sako:
— Dunda.
Teliukas liepė mest šepetį. Užaugo giria, kad negalima nei
galvos įkišti pro medžius. Vilkas prilėkė girią ir nieko negali
padaryt. Parlėkė namo, pasiėmė kirvį. Atlėkė, išsikirto kelią.
Norėjo palikti tą kirvį, bet varna tupi medy ir šaukia:
— Tu padėsi —aš paimsiu, tu padėsi —aš paimsiu!
Gaila vilkui kirvio —parnešė namo.
O teliukas su vaikais jau buvo kažin kur nulėkę. Vilkas
vėl lekia, kuria, net žemė dreba. Ir jau netoli tų vaikų. Teliu
kas liepė paklausyt, ar nedreba žemė. Vaikai paklausė, sako:
— Labai dreba žemė.
Liepė teliukas mest galąstuvą. Numetė. Prieš juos pasidarė
didelės marios. Kai teliukas su vaikais eina per marias, tai
darosi tiltas, o užpakaly ardosi. Vilkas pribėgo —marios. Ma
to—teliukas eina tiltu. Vilkas šoko į vandenį ir prigėrė, nes
buvo geležinis. Teliukas perplaukė marias ir liepė vaikams jį
perkirst. Vaikai sako:
— Kam mes tave kirsim, kad tu mus išgelbėjai!
Teliukas sako:
— Kad aš sakau, tai kirskite!
Vaikai perkirto teliuką, ir pasidarė du šunes. Eina vaikai
ir vedasi šunis. Ėjo, ėjo ir priėjo tokią trobelę. Įėjo į vidų —
nieko nėra. Vaikai suprato, kad žmogžudžių namas. Užlipo ant
pirkios ir užsivedė šunis. Vakare pareina žmogžudžiai namo —
žiūri, kad šunys loja. Lips pažiūrėt ant pirkios. Vaikai su sa
vim buvo pasiėmę tėvo kardą. Kai tik lipo ant pirkios pirmas,
tai ir nukirto jam galvą. Lipo antras —ir tam nukirto galvą.
Taip pat trečiam, ketvirtam ir kitiems žmogžudžiams nukirto
galvas.
Kai jie išmušė visus žmogžudžius, tai tas vaikas su savo
sesele ten gyveno, gal ir dabar gyvena. Jei nori, eik ir pa
žiūrėk, jeigu netiki!
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OZELIS PADĖJĖJAS
Buvo diedas ir turėjo dukterį. Diedas rengės važiuoti į ves
tuves ir nuėjo pas ežerą praustis. Atbėga vilkas:
— Diedule, aš tave piausiu!
Diedui baisu.
— Tik tu manęs nepiauk, aš atiduosiu savo dukterį.
Vilkas ir paklausė.
Diedas parėjo namo ir verkia. O jis turėjo ožį. Tas ožys
klausia:
— Ko tu, dieduli, verki?
— Kaip aš neverksiu, kad aš prižadėjau savo dukterį vil
kam atiduot.
— Nieko,—sako,—pakinkyk mane į ragutaites, o savo duk
terį įdėk maišan, paguldyk ant ragutaičių, aptaršyk šieneliu —
ir važiuokim.
— Gerai.
Padarė. Važiuoja, važiuoja —susitinka pulką vilkų. Vilkai
klausia:
— Ožy, ožy karaliau, kur važinėji?
. O jau ožys drebėdamas:
— Po kelelį šienelį rinkinėju.
— Ar neregėjai, ką ten mūs pana veikia?
— Ant loveliukės sėdėdama, juostaites audžia.
Jau gerai vilkam. Bėga lekia!
Važiuoja, važiuoja —susitinka kitą pulką vilkų. Ir tie
klausia:
— Ožy, ožy karaliau, kur važinėji?
O jau ožys drebėdamas:
— Po kelelį šienelį rinkinėju.
— Ar neregėjai, ką ten mūsų pana veikia?
— Ant lovelės sėdėdama, šilko skepetaites siuvinėja.
Jau gerai. Ir tie nulėkė.
Važiuoja, važiuoja—susitinka trečią pulką vilkų.
— Ožy, ožy karaliau, kur važinėji?
— Po kelelį šienelį rinkinėju.
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— Ar neregėjai, ką mūsų pana veikia?
— Ant lovelės sėdėdama, šilkų nytaites mezga.
Nulėkė. O ožys atvažiavo jau pas didelę upę:
Vyreliai, perirkit mane,
Vyreliai, perirkit mane!
Žmonės ir peryrė.
O vilkai atbėgo prie pirkaitės —nėra mergos. Vytis ožį!
Atsiveja, atsiveja vilkai iki upės, žiūri —ožys su mergaite anoj
pusėj.
Ir jie šaukia:
Vyreliai, perirkit mus,
Vyreliai, perirkit mus!
Vyrai susodino vilkus. Plaukė plaukė —šumst upėn! O mer
gelė ir liko gyva.
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RAGANOS UGNIS
Kitąsyk gyveno viename priemiestyje keturios panos: verpėjėlė, audėjėlė, siuvėjėlė ir gaspadinė. O toks tenai buvo pri
sakymas: nevalia buvo visam mieste ugnies laikyt nė žiburio
užsidegti. Tik už miesto tokia boba gyveno, tai pas ją būdavo
galima gauti ugnies. Mieste žmonės vakare langus užsidary
davo, užsidegdavo žiburį ir sėdėdami dirbdavo.
Ėmė ir užgeso toms panoms žiburys. Visos sėdi, dirba, nė
viena nenori eit ugnies ieškoti, o žiburio reikia.
— Eik,—sako,—verpėjėle, parnešt ugnies, reikia žiburio,
— Man kuodelis šviečia.
— Eik, audėjėle, parnešt ugnies, reikia žiburio.
— Man velenėlis šviečia,—atsakė.
— Eik, siuvėjėlė, parnešt ugnies, reikia žiburio.
— Man adatėlė šviečia.
— Eik, gaspadinė, parnešt ugnies, reikia žiburio.
Tai jau niekas nešviečia —turi eit. Ir išėjo.
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Eina eina, eina eina, žiūri —baltas žmogus ant balto žirgo
joja ir baltas šuo paskui seka. Eina toliau, žiūri —juodas žmo
gus ant juodo žirgo joja ir juodas šuo paskui seka. Eina to
liau, žiūri —raudonas žmogus ant raudono žirgo joja ir rau
donas šuo paskui seka. Eina dar toliau, žiūri —žmonės sustoję
aukštyn kojomis. Priėjo prie durų, žiūri —žmogaus galva; kur
reikia rankenos, tenai žmogaus liežuvis. Įeina į virtuvę, žiū
ri—žmonių žarnų pridraikyta, ties puodu į samčio vietą žmo
gaus ranka pakabinta, ugnis kūrenasi ir ant ugnies puodas
verda. Prasidengė puodą, žiūri —žmogaus kaulai iškyla ir vėl
nuskęsta —tur būt, košelyną verda! Įeina į stubą pas tą bobą
raganą, žiūri —ta boba ragana piausto mažą vaiką ir ėda.
Priėjus prašo ugnies, o ragana sako:
— Pasakyk, ką matei, tai duosiu ugnies!
Ir pradėjo nuo galo pasakoti:
— Gaspadine,—pana sako,—einu, žiūriu —baltas žmogus
ant balto žirgo joja ir baltas šuo paskui bėga.
— Tai ten mano diena,—sako ragana.—O dar ką matei?
— Toliau einu, žiūriu —juodas žmogus ant juodo žirgo jo
ja ir juodas šuo paskui seka.
— Tai ten mano naktis. O daugiau ką matei?
— Einu, žiūriu —raudonas žmogus ant raudono žirgo joja
ir raudonas šuo paskui seka.
— Tai ten mano pažaras. O ką daugiau matei?
— Paskui pas tavo namus žmonių eilė aukštyn kojomis
stovi.
— Tai ten mano tvora. O daugiau ką matei?
— Žiūriu—ties tavo durimis žmogaus galva.
— Tai ten mano vardas. O daugiau ką matei?
— Einu, žiūriu —žmogaus ranka pakabinta.
— Tai ten mano samtis. O daugiau ką matei?
— Žiūriu —puodas verda, pažiūriu —žmogaus kaulai išky
la ir vėl nuskęsta.
— Tai ten mano košelyną. O daugiau ką matei?
— Įeinu pas tave į butą, žiūriu —tu vaiką pasipiovus plaus
tai ir ėdi...
— A, aš ir tave suėsiu! —suriko ragana ir puolė ant pa
nos gaspadinės, papiovė ir suėdė.
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JUODELĖ
Vieną kartą gyveno senutis ir senutė. Juodu neturėjo nė
vieno vaiko. Pasisiuvo maišiuką ir į tą maišiuką dėjo piešų
ir kitų daiktų, ir pagaliau pasidarė mergaitė. Tik ji buvo labai
juoda, ir ją pavadino Juodele.
Kažkas tai senutei pasakė, kad reikia iškasti rūsį, į tą rūsį
pripilti pieno ir įdėti Juodelę —ji pasidarys balta. Tai pada
lius, motina nueina pirmą dieną pažiūrėti ir sako:
— Juodele Juodele, iškišk pirštelį!
Juodelei iškišus pirštelį, motina sako:
— Dar būk, dar juoda.
Nueina antrą dieną, ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą —vis
juoda. Šeštą dieną nuėjus motina sako:
— Juodele Juodele, iškišk pirštelį!
Juodelė iškišo. Senutė pažiūrėjus ir sako:
— Dar juoda, būk.
Bet netoli klaūsė laumė ragana. Motinai nuėjus, atėjo lau
mė ragana ir sako drūtu balsu:
— Juodele Juodele, iškišk pirštelį!
Juodelė atsakė:
— Mano motinėlė ne taip kalba.
Ir neiškišo pirštelio. Paskui ragana sako plonu balsu:
— Juodele Juodele, iškišk pirštelį!
Juodelė iškišo pirštelį. Laumė ragana pagriebė Juodelę ir
parsinešė namo. Pradėjo Juodelę penėti. Davė geriausių val
gymų ir gėrimų. Juodelė gerai nutuko. Tada laumė ragana
išėjo kitas laumes raganas pasikviesti į svečius, o dukteriai
liepė iškepti Juodelę.
Tuo metu už sienos stovėjo lapė ir visa girdėjo. Ji pasi
gailėjo mergaitės ir sako Juodelei:
— Ką tu man duosi, tai aš tave išgelbėsiu?
— Jei tu mane išgelbėsi, tai aš nežinau, ką tau duosiu,—sa
ko Juodelė.
— Na, tai gerai, išgelbėsiu. Kai tau lieps raganos duktė
sėsti į ratukus, tai sakyk: ,,Tu sėsk, aš tave pavėžysiu".
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Raganaitė prikūreno krosnį ir sako Juodelei:
— Sėsk, aš tave pavėžysiu.
Juodelė atsako:
— Tu sėsk, aš tave pavėžysiu.
— Tu mane nepaveši,—ginčijasi raganaitė.
Juodelė:
— Pavešiu.
Raganaitė įsisėdo į vežimėlį —tuoj lapė įšoko su kirviu ir
nukirto raganaitei galvą. Raganaitę iškepė ir padėjo ant sta
lo, o galvą padėjo ant pagalvės ir užklojo. Juodelę gi paslėpėr
į kiaurą beržą.
Parėjusios raganos suėdė mėsą ir dainuoja:
Voliokimės kočiokimės,—
Tai gardi Juodelės mėselė.
Juodelė, berže tupėdama, atsakė:
Voliokitės kočiokitės,
Raganaitės mėsos priėdusios.
Išgirdusios raganos baisiai perpyko, šoko į lovą dukterį
kelti. O žiūri —dukters tik galva. Laumės raganos tiesiog pa
dūko. Pagriebusios kirvius, šoko kirsti beržą. Kirto, kirto —
pailso. Nuėjo pailsėti. Lapė, iš miško atbėgus, paėmė kirvius
ir atšipino į akmenį. Raganos, atėjusios kirsti beržą, vėl pailso^
Vėl ilsėjosi. Atėjusios vėl kirto, bet pamačiusios, kad baisiai
kirviai atšipę, nuėjo patekinti. Lapė atbėgo, išėmė Juodelę ir
parnešė namo.
Tėvai labai džiaugėsi. Ir lapės nepamiršo pavaišinti.
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JONIUKAS
Motina turėjo vieną sūnų, Joniuką vardu, ir neturėjo ku&
jo maitinti. Tai jis sako:
— Mamyte, aš eisiu žuvaut!
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Jis ir nuėjo. Motina atnešdinėja jam valgyt. Kai atneša, tai
ant kranto šaukia:
Joniuk sūnau,
Išsiirk kraštan!
Atnešiau tau baltos duonelės,
Sūrios druskelės,
Baltus marškinėlius!
Sūnelis išsiiria ir motinai duoda žuvelę. Tai motina ir eina
namo. Ant ryto ir vėl ateina, šaukia:
Joniuk sūnau,
Išsiirk kraštan!
Atnešiau tau baltos duonelės,
Sūrios druskelės,
Baltus marškinėlius!
Užgirdo viedma ragana, kad motina ateina ir šaukia tokiu
balsu. Tai ir viedma ragana šaukia:
Joniuk sūnau,
Išsiirk kraštan!
Atnešiau tau baltos duonelės,
Sūrios druskelės,
Baltus marškinėlius!
Storu balsu šaukia. Tai jisai sako:
— Ne, ne, čia ne motinos balsas,—čionai, tur būt, viedmos
raganos!
Tai ką ragana padarė? Nuėjo pas kavolį ir prašo:
— Kavoli kavoli, pakalk man liežuvį, kad galėčiau plonai
ūtaryt!
Kavolis kalė jai liežuvį ir išgūrino vidury skylę. Tada ji
jau švepluoja:
Joniuk sūnau,
Išsiirk kraštan!
Atnešiau tau baltos duonelės,
Sūrios druskelės,
Baltus marškinėlius!
— Čia ne mano motina,—Joniukas sako,—tur būt, viedma ragana: mano motinėlės gražus balsas!
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Nu, jau ragana nuėjo kitą kartą pas kavolį ir prašo:
— Kavoli kavoii, pakalk liežuvį man, kad galėčiau gra
žiai ūtaryt!
Kavolis iškalė liežuvį —ragana jau gražiai kalbėjo. Taip
padarė, kad nesuprato Joniukas. Nuėjus vėl ėmė šaukt:
Joniuk sūnau,
Išsiirk kraštan!
Atnešiau tau baltos duonelės,
Sūrios druskelės,
Baltus marškinėlius!
Joniukas ir išsiyrė. Kai išsiyrė, ragana jį nustvėrė, maišanįsidėjo ir nešasi. Nešdama užsimanė miego. Sėdos pasilsėt
ir užmigo. O Joniukas išlindo iš maišo ir pridėjo maišan ak
menų.
Ragana nubudo, paėmė ir parsinešė akmenis, o Joniukai
ir vėl nuėjo irstytis. Parnešė ragana akmenis ir dukterim
liepė:
— Kurkit pečių, parnešiau Joniuką, tai kepsimi
Pati ir vėl išėjo.
Duktė užkūrė pečių, pakūreno. Paėmė, išvertė į pečių mai
šą—akmenai. Ir pareina jos motina. Sako duktė:
— Ką tu čia parnešei —akmenis!
— A, tai mane Joniukas apgavo. Einu aš ir vėl atgalios,
pas jį.
Ir vėl nuėjo:
Joniuk sūnau,
Išsiirk kraštan!
Atnešiau tau baltos duonelės,
Sūrios druskelės,
Baltus marškinėlius!
Joniukas ir vėl išsiyrė. Ji nusitvėrė jį, vėl maišan įsidė
jo ir parsinešė namo. Dukteriai liepė pečių kūrent, o pati
vėl išėjo.
Duktė pakūreno pečių ir išėmė Joniuką iš maišo. Atsinešė:
ližę, sako:
— Joniuk, gulk ant ližės, jau dabar tave kepsiu!
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Joniukas atsigulė ant ližės, išskėtė rankas ir kojas ir guli.
Ji sako:
— Kaipgi tu guli? Suglausk rankas ir kojas —kaipgi aš ta
ve pečiun įmesiu!
O jis sako:
— Kad aš nežinau, kaip suglausti! Tu pati atsigulk ant
ližės!
Raganos duktė atsigulė. Joniukas stvėrė ją, su liže pečiun
įmetė, pečių uždengė ir pats išbėgo.
O buvo didelis ąžuolas, tai jis įlipo tan ąžuolan ir žiūro,
kas bus. Pareina viedma ragana, išsitraukė ir atsilaužė ranką.
Išėjus ant kiemo, sėdos ir valgo, sako:
— Saldi gardi Joniuko mėsaitė!
Joniukas atsišaukė, sako:
— Saldi gardi dukraitės mėsaitė!
Ragana žiūro, kad ant piršto žiedas. Iš žiedo ji pažino, kad
tai duktės. Įbėgo, paėmė kirvį ir ėmė ąžuolą kirst. Ir parėjo
jos kita duktė, ir trečia. Ir visos pradėjo ąžuolą kirst. Kirvis
dar neaštrus, tai jos nuėjo pas kavolį, kad paaštrintų. Paaštrino.
Parėję ėmė visos trys ąžuolą kirst. Ąžuolas jau siūbuoja. Jo
niukas galvoja, kas gi jam čia bus.
Lekia paukštės. Jis ėmė prašyti:
— Paukštytės sesytės, duokit man po plunksnelę!
Nu, jos visos ir davė. Joniukas pasikėlęs ir nulėkė. Jis su
savim turėjo žirkles. Tas žirkles metė, pasidarė du keliai. O ra
ganos, regėdamos, į kur Joniukas nulėkė,—vysis visos trys.
Bėgo, rado —du keliai, tai nežino, į katrą šoną nulėkė. Tai
kas jom daryt? Sako:
— Viena koja, eiki vienu keliu, kita —kitu keliu!
Taip jos ėjo,—vis plačiau ir plačiau darės, ir raganos
perplyšo.
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RAGANA IR LUKOŠIUKAS
Buvo toks žmogelis. Jis turėjo sūnų. Bet kitąsyk, būdavo,
raganos vaikus vagia. Bijodamas, kad nepavogtų, žmogelis pa
darė tokį luotelį ir paleido sūnų ant marių, jam prisakydamas,
kad kitaip neatplauktų, kaip tik šitaip šaukiant:
Atplauk, atplauk,
Lukošiuk,
Aš tau duosiu
Baltus marškinėlius
Ir raudoną kaspinėlį!
Būdavo, kai reikia paduot valgio, tai motina atėjus pa
šaukia, sako:
Atplauk, atplauk,
Lukošiuk,
Aš tau duosiu
Baltus marškinėlius
Ir raudoną kaspinėlį!
Tas vaikas, būdavo, atplaukia, motina paduoda jam valgį,
ir jis vėl nuplaukia.
Išgirdo ragana, kaip toji motina šaukia: „Atplauk, atplauk,
Lukošiuk", ir pati ėmė šaukti. Bet ji storiau šaukė. Vaikas su
prato, kad tai ne jo motina. Sako:
— Tu ne mano motina —mano motina su viena ranka.
Ragana nubėgo pas kalvį:
— Kalvi kalvi, nukirsk man vieną ranką.
Kalvis nukirto raganai ranką. Ji jau be rankos nubėgus
pas mares ir vėl šaukia:
Atplauk, atplauk,
Lukošėli,
Aš tau duosiu
Baltus marškinėlius
Ir raudoną kaspinėlį!
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Tas vaikas sako:
— Mano motina su viena koja —tu ne mano motina.
Ragana nubėgo pas kalvį:
— Kalvi kalvi, nukirsk man vieną koją.
Kalvis nukirto raganai koją. Ragana atšokavo ant vienos
kojos pas mares:
Atplauk, atplauk,
Lukošėli,
Aš tau duosiu
Baltus marškinėlius
Ir raudoną kaspinėlį!
Vaikas sako:
— Tu ne mano motina —mano motina su viena akia.
Ragana tuoj nubėgo pas kalvį, sako:
— Kalvi kalvi, išdurk man vieną akį.
Kalvis tuoj jai išsvilino akį. Ragana atšokavo pas mares
ir sako:
Atplauk, atplauk,
Lukošėli,
Aš tau duosiu
Baltus marškinėlius
Ir raudoną kaspinėlį!
Sako vaikas:
— Mano motina ploniau šneka —tu ne mano motina.
Ragana, tuoj nubėgusi pas kalvį, sako:
— Kalvi kalvi, paplonyk man liežuvį.
Kalvis jai paplojo liežuvį. Ji nubėgo pas mares ir vėl šaukia:
Atplauk, atplauk,
Lukošiuk,
Aš tau duosiu
Baltus marškinėlius
Ir raudoną kaspinėlį!
Vaikas negali tos raganos atsiginti, sako:
— Mano motina be galvos —tu ne mano motina.
Kvaila ragana, norėdama tą vaiką paimti, tuoj nubėgo pas
kalvį:
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— Kalvi kalvi, nukirsk man galvą.
Kalvis nukirto tai raganai galvą, ir ji tuoj pastipo. O kada
tėvai sužinojo, kad ragana jau pastipo, vaiką parsigabeno na
mo, ir jis laimingai užaugo.

MO
BROLIŲ GELBĖTOJA
Kartą gyveno trys broliai ir viena sesuo. Vienas brolis
kažkur dingo. Likusieji namie norėjo jį surasti ir su juo pa
simatyti.
Kartą išvažiavo vienas brolis dingusio brolio ieškoti. Pa
kelėje rado krosnį, pas kurią sėdėjo senelis. Tas senelis pada
vė jam kamuolėlį ir pasakė:
— Kol šis kamuolėlis priešais ridens, tol gali važiuoti. Kai
kamuoliukas sustos, ir tu sustok, nes ten gyvena tavo dingusis
brolis. Tik važiuojant neatsigrįžk, nors ir kažin kas ten būtų.
Atsisveikino brolis su seneliu ir nuvažiavo toliau. Kiek pa
važiavus, pradėjo kažkas užpakaly ne savu balsu cypti, kaukti
ir staugti. Jis neiškentė, atsigrįžo, pamatė kažkokią baidyklę
ir pavirto akmeniu.
Paskui išvažiavo antrasis brolis dingusiojo ieškoti. Sis išva
žiuodamas įdavė seseriai šakutes ir pasakė:
— Kol šakutės nerūdis, tol aš būsiu gyvas, o kai pradės
rūdyti, tai jau būsiu miręs.
Šitam broliui taip pat atsitiko, kaip ir pirmajam.
Po to išvažiavo sesuo ieškoti dingusio brolio. Jai tas pats
senelis pasakė, kad jos du broliai jau žuvę, ir įdavė kamuo
liuką. Jai važiuojant tolyn, taip pat kažkas užpakaly labai
cypė, kaukė ir staugė, bet ji neatsigrįžo. Pagaliau kamuoliukas
sustojo. Ji išlipo iš vežimo ir nuėjo brolio ieškoti.
Labai gražiame sode ji pamatė vaikščiojantį jaunikaitį. Ji
priėjo prie to jaunikaičio ir ėmė pasakoti, ko ieškanti. Jau
nikaitis pasisakė, iš kur esąs. Sesuo suprato, kad jis esąs jos
brolis, iš džiaugsmo puolė prie jo ir pasveikino.
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Sesuo ir brolis šnekučiuodami vaikščiojo tame sode. Vaikš
čiodami matė daug įvairių medžių —vienas už kitą gražesnių.
Vieną medį rado labai keistą —ant jo augo ąsotėliai. Sesuo
vieną ąsotėlį nusiskynė. Jo viduje buvo labai skanus vynas.
Beeidami toliau, jie užtiko daug akmenų, kurie prašė, kad juos
palietų. Sesuo rastu ąsotėlyje vynu ėmė juos lieti. Bebaigiant
jai vyną lieti, dar du akmenys labai cypė ir prašė, kad juos
palietų. Kai ji paliejo tuodu akmenis, tai iš jų atvirto jos bro
liai, kurie pirma jos išvažiavo dingusio brolio ieškoti. Iš džiaugs
mo jie net verkdami bučiavosi.
Paskui jie visi sugrįžo namo ir labai gražiai gyveno.

UI
TRYS SESERYS IR PAVOGTAS BROLIUKAS
Buvo trys seserys ir turėjo broliuką. Viena buvo kvaila,
o dvi protingos. Eina jos uogaut. Reikia saugot broliuką.
Kvailė:
— Aš saugosiu.
— Oi tu, kvaile, išsaugosi! Tegul jau lieka vienas.
Uogauna seserys, uogauna, pareina —kad nėra broliuko. Pa
vogtas. Eis veizėti viena protingoji sesuo. Eina, eina —rado
obelį. Obelis klausia:
— Mergele mergele, kur eini?
— Broliuko ieškot.
— Pakrėsk mane, paragausi! Kai neši broliuką, tai neporysiu.
— Neturiu aš laiko, einu broliuko ieškoti.
Nepakrėtė. Eina toliau —randa karvę ant kelio.
— Mergele mergele, kur eini?
— Broliuko ieškoti.
— Palaidyk mane, paragauk pieno! Kai neši broliuką, tai
neporysiu.
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Nepalaidė. Eina toliau —rado duonkubilį su duona. Duona
prašo:
— Mergele mergele, iškepk mane!
Nekepė. Nuėjo toliau. Eina per tiltą. Tiltas prašo:
— Mergele mergele, apmazgok tu mane.
Toji nieko nedarė. Priėjo mišką —pirkelė, o toj pirkelėj
žiba ugnelė. Įeina —kad sėdi viedma už stalo. Vienas petys
vienam kampe, kitas —kitam. Brolelis sėdi papečėj. Katinukas
ten kur ant pečkelės tupi.
— Mergele mergele, kur vaikščioji?
— Ot, buvau uogaut, tai paklydau.
— Mergele mergele, paieškok mane.
Gerai. Ieškojo, ieškojo —ragana apsnūdo. Mergelė užlip
dė, užlipdė moliu jai akis, katinui mėsos kauliuką padavė, po
puodu pavožė, pati —už broliuko ir bėgt. Bėga, girdi —raga
na su geležiniais klupsčiais stuk stuk, stuk stuk! —atsiveja.
Pribėgo ragana tiltą.
— Tilteli tilteli, ar nešė merga berniokaitį?
— Nešė.
Viedma vejas, bėga —stuk stuk, stuk stuk, stuk stuk stuk!
Pribėga karvę.
— Karvele karvele, ar nešė merga bernėkaitį?
— Nunešė, nunešė, vykis, tai pasivysi.
Vėl bėga —stuk stuk, stuk stuk, stuk stuk! Pasivijo raga
na, broliuką atėmė, tą mergą sudraskė, sudraskė. O seserys
namie laukia —nesulaukia. Tai kuri dar eis jos veizdėt?
Eis jau veizdėt kita sesuo protingoji. Ėjo, ėjo —priėjo obe
lį. Obelis prašė apkrėst —neapkrėtė. Duona prašė pakept —
nepakepė. Karvė prašė palaidyt —nepalaidė. Tiltas prašė numazgot —nenumazgojo. Neparnešė broliuko —ragana ir ją
sudraskė.
Eis jau kvailė veizdėt. Priėjo obelį —apkrėtė, paragavo.
Priėjo karvę —palaidė. Tiltą —pamazgojo. Duoną —pakepė,
pati pavalgė ir broliukui nunešė. Eina, eina —jau miškan įėjo.
Eina per mišką. Tamsu. Lietus lyja. Baisu. Daboja —pirkelė.
Įėjo pirkelėn —sėdi viedma už stalo: vienas petys vienam kam
pe, kitas petys kitam kampe. Ragana taip pat sakė:
— Eik tu, mergele, mane paieškok.
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Ieškojo, ieškojo —ragana apsnūdo. Ji moliu užlipdė raganai
akis, katinėliui mėsos padavė, po puodu pavožė, o pati bėgt
su broliuku. Ragana rėkia:
Katinėl katinėl,
Katinėl nabagei,
Atlupinėk akeles —
Jau merga broliuką nunešė!
— Lukterėk, lukterėk, va, kauliukus dar apgremšiu.
Apgremžė. Viedmai raganai akis atlupo. Ragana vytis. Bėgo, bėgo —pribėgo tiltą.
— Tiltel tiltel, ar nenešė merga broliuko?
— Nenešė, nenešė!..
Pribėgo obelį:
— Ar nenešė merga broliuko?
— Nenešė, nenešė!..
Ir nepavijo ragana.
Taip ir parnešė kvailė broliuką. Kokis ten buvo džiaugsmas!
Ir dabar baliavoja, kad kvailė broliuką parnešė.

122
ZUIKUTIS ŠOKĖJAS
Buvo zuikis ir zuikienė, jau poruke. Ir vaikutį turėjo. At
ėjo žmonės su šunim, užmušė tą zuikieną, ir vaikutis liko
našlaitis. Zuikis sako:
— Tu pabūk namie, o aš einu į mišką šakučių. Aš pagraušiu
ir tau parnešiu.
Tai dar tas zuikutis laukė, laukė savo tėvo, išėjo iš savo
stubukės. Užpuolė naktis, ir jis paklydo. Tėvas parnešė ėst —
jo nėra. Eina, eina ieškot, ir abudu klaidžioja. Senis sugrįžo,
o tas zuikutis ėjo, ėjo, labai sušalo —mažas, jaunas. Tai žiūro
jis, kad miške žiba, ugniukė matyt. Jis ėjo, ėjo prie tos ug
nies ir atėjo —miške stubukė mažiukė pastatyta. Žiūro pro
langą, kad ten sėdi tokia žmona.
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Jis pabeldė. Oten atsišaukė ragana:
— Kas ten baladoja pas mane? Pas mane šmėkla nevaikš
čioja naktinė!
Jis pasistojo prie langelio:
— Leisk sušilti! Aš našlaitis, blogi žmonės iš manęs mamą
paėmė. Leisk, leisk sušilti!
Ji įleido tą zuikutį. Taip sušalo jis, kad vos vos eina. Ji
tą zuikutį ant liukto pasodino ir:
— O aš tave dovanai nelaikysiu! Sušilsi —duosiu darbo!
— Tai gerai. Ką pasakysi, tai dirbsiu.
— Ar tu,—sako,—moki šokt?
Sako:
— Moku. Kur tu mane leisi šokt?
— Atidarysi šias duris, rasi kitas duris ir šok. Sakyk:
„Atidarykit šitas duris —dar gražiau šoksiu!"
Nu, anas šoka. Dar atidarė duris —o ten užkeikti karalai
čiai, trys vyrai tokie gražūs, pavirtę levais. Ir jie trepsi. Jis
kdi įėjo, išsigando. Tie tik pažiūrėjo:
— Ko tu čia atėjai?
— Šokt atėjau.
Išėjo šokt. Tas kaip pasisuko, kaip užkabino uodega,—o ži
nai, zuikio uodega! —kaip trenkė į žemę tuos žvėris! Ėmė jų
tie kailiai ir nupuolė, ir stojos gražūs bernai! Kai tie karalai
čiai atvirto, tai jis girdi, kad dar beldžia. Jis:
— Atidarykit šitas duris —dar gražiau šoksiu!
Tris kartus pabeldė ir vis prašo:
— Atidarykit šitas duris —dar gražiau šoksiu!
O ten užkeiktos karalaitės, mergos. Tokios meškos biaurios
su uodegom didelėm! Kai atidarė duris, persigando zuikutis.
— Nenusigąsk, broleli. Ar moki šokt?
— Moku.
— Ar eisi?
— Einam.
Šoko, šoko... Kaip pasisuks su uodega zuikutis, kaip dėjo
tas meškas ant žemės —kailiai ir liko! Ir džiaugiasi visos, tą
zuikutį nežino kur dėt. Viena:
— Aš imsiu.
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Kita:
— Aš imsiu.
O zuikutis nenori pas tas mergas, jis jau pas kavalierius
geriau eitų.
Mergos sako:
— Kas tave čia įleido?
— Toji ragana.
— Teiskim ją! Kas jai daryt?
Nuteisė ją sudegint. Karalaičiai pasiuntė į savo kraštus tar
nus, suvežė malkų, vidury dvaro ugnį sukūrė ir sudegino. Pa
siuntė traktorius ir išbarstė tą ugnį. Ir dar kai sniegti, tai tų
raganų kaulai laksto.
O karalaičiai ir panos parėjo namo, sušaukė muziką, ir kad
grojo, kad grojo! Ir aš ten buvau pažiūrėti, išsimokinau šokt,
ir dabar moku.

Nepaprastos vedybos

M3
EGLE 2ALCKJ KARALIENE

Kitąsyk, dar senų senovėje, buvo senelis ir senutė. Turėjo
juodu dvylika sūnų ir tris dukteris, kurių jauniausioji buvo
vardu Eglė.
Vieną vasaros vakarą visos trys seserys išėjo maudytis
į ežerėlį. Prisipūškinusios ir išsipraususios, išlipo ant kranto
apsitaisyti. Jauniausioji žiūri —jos marškinių rankovėje begu
lįs įsirangęs žaltys. Vyriausioji pagriebė mietą ir buvo bešo
kanti varyti žalčio. Tuo tarpu žaltys, atsigręžęs į jauniausiąją,
prašneko žmogaus balsu:
— Duok,—sako,—Eglute, žodį, jog tekėsi už manęs, tai
pats gražumu išlįsiu.
Apsiverkė Eglė: kaip tai ji galinti už žalčio tekėti! Paskui
sako į jį rūsčiai:
— Atiduok mano marškinius ir keliauk sau sveikas, iš kur
atvykęs!
O žaltys vis savo:
— Duok,—sako,—žodį, jog tekėsi už manęs, tai pats iš
lįsiu.
Ką bedarys! Reikia duoti žodis. Eglė ėmė ir prižadėjo tekėti
už žalčio.
Po trijų dienų tėvai žiūri —visas žalčių pulkas bešliaužiąs
į jų kiemą. Visi nusigando, nežino kas pradėti. Tuo tarpu žal
čiai tik knibžda po kiemą —karstosi, vyniojasi, rangosi. Pirš
liai gi nuslinko tiesiog į vidų pasikalbėti su seniais ir Egle.
Iš pradžios tėvai purtėsi, nenorėjo tikti, bet ką padarys su
tokia knypava! Turėjo noroms nenoroms leisti dukterį.
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Žalčiai, gavę marčią, tuoj išlalėjo iš kiemo. Namiškiai ap
verkė, apraudojo, ir tiek.
Tuo tarpu Eglė sykiu su visais palydovais traukė į pajūrį.
Ten ji sutiko gražų jaunikaitį, jos belaukiantį. Šis pasisakė
esąs tas pats žaltys, kuris buvo įlindęs į jos marškinių rankovę.
Tuojau persikėlė visi ant netolimos salos ir iš ten nusileido
į požemį, po jūra, kur buvo puikiai išpuošti žalčio rūmai. Čia
jie pakėlė vestuves —tris savaites gėrė, šoko, ūžė.
Žalčio rūmuose viso ko pilna, dirbti nereikia, laisvė didžiau
sia, tik ganykis ir linksminkis! Ir Eglė aprimo, palinksmėjo, pa
galiau visai užmiršo apie savo tėviškę.
Praslinko devyneri metai. Eglė jau sulaukė trijų sūnų: Ąžuo
lo, Uosio ir Beržo —ir vienos dukterėlės —Drebulės (toji buvo
visų jauniausia). Vieną sykį vyriausias sūnus besiausdamas pa
klausė Eglės:
— Mamyte, kur yra tavo tėvai? Eime į juos kada atsi
lankyti.
Taip ji vėl atsiminė apie savo tėvus, brolius, seseris ir visą
savo padermę. Ir parūpo jai, kaip jiems ten sekasi: ar besveiki,
ar begyvi, ar, rasit, jau seniai kurie numirę. Ir baudžias eiti
į tėviškę pasižiūrėti, skundžiasi vyrui: tiek metų nebuvusi savo
tėviškėje, nemačiusi savųjų, baisiai jų išsiilgusi.
Žaltys netiko.
— Gerai,—sako,—atsilankyti leisiu, bet pirma suverpk ši
tą šilkų kuodelį,—ir parodė jai ratelį.
Zaltienė įkibo į ratelį, verpė dieną naktį. Verpė, verpė, bet
šilkų kuodelis mažyn nėjo. Mato, kad čia prigavimas: kuode
lis, matyti, užkerėtas, verpsi neverpsi, vis tiek nesuverpsi. Eina
Eglė pas vieną senę, kur netoli jų gyveno,—pas žiniuonę, bur
tininkę. Atėjusi sako:
— Močiute rūtele, susimildama, pamokyk, kaip tas šilkų
kuodelis suverpti.
Senoji tuoj išpasakojo, kaip ir kas reikia padaryti.
— Įmesk,—sako,—į ugnį, kada kūrensis, ir tiek,—šiaip nie
kados nesubaigsi verpusi.
Ji parėjusi ir įmetė kuodelį į krosnį, pakūrusi duonai kepti.
Šilkai tuoj nupurškė, ir Eglė pamatė, kaip gerą kultuvę, pama
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tinę, besiraitant ant ugnies. Tos pamatinės verpiant leista šilkai
iš savęs.
Baigusi tokiu būdu verpti, Eglė vėl glaboja patį, kad leistų
nors ant kelių dienų pasiviešėti tėvuose. Dabar vyras ištraukė
iš pasuolės geležines kurpes ir sako:
— Kai jas suavėsi, tuomet galėsi keliauti.
Apsiavė ji tas kurpes, eina, mina, brūžina į plytas, į akmenis,
kur tik prigriebusi, bet kurpės storos, kietos, visiškai nedyla.
Aišku: minsi neminsi, jų visam amžiui užteks. Eina vėl pas
senę, prašo patarmės. Senutė patarė jai nusinešti kurpes pas
kalvį ir paprašyti, kad jis pagruzdintų jas žaizdre. Ji taip ir pa
darė. Kurpės padegė gerai, ir Eglė per tris dienas jas nuplėšė.
Nuplėšusi vėl prašosi vyro, kad leistų jai tėvus aplankyti.
— Gerai,—sako žaltys,—bet prieš eidama turi pasikepti
bent kiškio pyrago lauktuvėms. Ką gi duosi nuėjusi brolių ir
genčių vaikams?
Ir paliepė išdanginti visus indus, visus rykus, kad tik labiau
pasunkėtų jai kepimas. Eglė mąsto, galvoja, kaip čia atsinešti
vandens be kibiro ir užmaišyti ragaišis be rykų, ir vėl eina
pas senutę. Senutė sako:
— Paimk raugo, kur pasiliks nuo duonos maišymo, ir ištapyk juo rėtį, paskui pasisemk tuo rėčiu vandens ir užmaišyk
jame ragaišį.
Žaltienė taip ir padarė: ištapę raugu rėtį, parsinešė van
dens, įsimaišė ir iškepė ragaišį.
Išsikepusi atsisveikino su vyru ir namiškiais ir išėjo, vai
kais vedina, į tėviškę. Pats palydėjo, iškėlė ant jūros kranto
ir atsisveikindamas įsakė, kad viešėtų tėviškėje ne daugiau per
tris dienas ir pasiviešėjusi tuojau grįžtų su vaikais namo.
— Kai grįši,—sako,—tai eik viena su vaikais, be palydovų,
ir, atėjusi ant jūros kranto, taip šauk mane:
Žilvine Žilvinėli!
Jei tu gyvas, pieno puta,
Jei negyvas, kraujo puta!
Ir jei,—sako,—pamatysi jūrėse atplaukiant pieno putą, tai
žinok, jog aš dar gyvas esu, jei kraujo putą —aš galą gavęs.
O jūs, vaikai, šiukštu neprasitarkit, kaip manęs šaukti reikia.
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Pasakęs taip, atsisveikino su vaikais ir palinkėjo atsilankius
iaimingai sugrįžti atgalios.
Tėviškėje, jai sugrįžus, radosi neapsakoma linksmybė: visa
jos padermė, visi gentys ir kaimynai susirinko jos pažiūrėti.
Už vienas kito klausinėjo, kaip ji ten gyvenusi su žalčiais.
Ji tik pasakojo ir pasakojo. Visi ją vaišino, meilės kalbas kal
bėjo. Ji nė nepasijuto, kaip tos devynios dienos prašoko.
Tuo tarpu jos broliai, seserys ir tėvai galvojo, kaip čia pa
darius, kad jai grįžti nebereikėtų. Ir sutarė, kad reikia pirmiau
sia patirti, kuo vardu Eglės vyras ir kaip jį šauks pati, nuėjus
į pajūrį.
— Visa tat sužinosim, nueisim į pajūrį, pašauksim ir galą
padarysim,—sako jie.
Taip sutarę, pirmiausia išsivadino vyriausiąjį Eglės sūnų,
Ąžuolą, į girią, apstojo jį ir kamantinėjo, bet šitas apsimetė nie
ko nežinąs.
— Nežinau,—sako,—ir tiek.
Pliekė jį rykštėmis, ką nedarė, bet iškvosti nieko negalėjo.
Paleisdami namo, įgrasino, kad nieko nesakytų motinai. Antrą
dieną išsivedė Uosį, paskui —Beržą, bet ir iš tų nieko neišgavo. Pagaliau išsiviliojo jauniausiąją Eglės dukrą, Drebulę. Toji
iš pradžių taip pat sakėsi nežinanti, bet, pamačiusi traukiant iš
po skverno rykštes, viską išplepėjo.
Tuoj visi dvylika brolių, paėmę dalgius, nutraukė į pajūrį.
Atsistojo ant kranto ir šaukia:
Žilvine Žilvinėli!
Jei tu gyvas, pieno puta,
Jei negyvas, kraujo puta!
Kai tik žaltys atplaukė, tuoj visi vyrai supuolė ir užkapojo.
Paskui, pagrįžę namo, nieku neprasitarė Eglei, ką padarę.
Prašoko ir sutartosios devynios dienos. Eglė atsisveikino su
visa gimine, nuėjo į pajūrį ir šaukia savo vyrą:
Žilvine Žilvinėli!
Jei tu gyvas, pieno puta,
Jei negyvas, kraujo puta!
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Sutviskėjo, sujudo jūra iš pat dugno, ir Eglė pamatė at
plaukiant, atliūliuojant su bangomis kraujo putą. Ir išgirdo ji
savo vyro balsą:
— Tavo dvylika brolių mane dalgiais užkapojo. Mano šūkį
jiems išdavė Drebulė, mūsų mylimiausioji dukrelė!
Apsiverkė Eglė ir, atsigręžusi į vaikus, taip tarė:
Kad tu pavirstum į drebulėlę,
Kad tu drebėtum dieną naktelę,
Kad tau išpraustų lytus burnelę,
Kad iššukuotų vėjas galvelę! ..
Stokit, sūneliai, stipriais medeliais...
Aš, jūs mamelė, liksiuos eglele.
Kaip ji ištarė, taip ir įvyko. Ąžuolas, uosis ir beržas yra
visų stiprieji mūsų medžiai, drebulė ir šiandien, mažiausio vėje
lio pučiama, tuoj ima drebėti.
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ŽALTYS BALTYS
Buvo diedas ir boba ir turėjo tris mergiščes ir bernėką. Bo
ba su diedu ir sako:
— Važiuosime mes svečiuosna. Jūs, vaikai, niekur neikit
iš namų, būkite namie, užuspirkit duris ir niekur neikit.
Ir susėdę nuvažiavo.
Mergiščes pasidairė, kad saulė žibina, šilta, gražu. Sako:
— Ot, ana ant pievų —gražių kvietkų! Eime prisirinksime!
Ir ėmė panuėjo rinkti. Rinko tas kvietkas paupy. Pasidairė,
kad šiltas vanduo. Vyresnė mergičkė sako:
— Aš nueisiu pasipraust.
Ir įlindo vandenin, ėmė praustis nusivilkus. Sako:
— Ir jūs nusivilkite, labai šiltas vanduo.
Nusivilko visos, susidėjo marškinėlius ant kriaušelio ir pa
čios sulindo praustis. Prausės, prausės. Kai nusiprausė, išlįsdi300

nėja kiekviena. Išlindo —ogi žaltys ant pačios jauniausios mergičkės marškinukų. O ana buvo pati gražiausia!
— Kas ant mano marškinėlių, žiūrėkite! —sako.
— Imk, numesk!
Norėjo numesti. To žalčio nė kaip numesti negalima. Anas
sako:
— Jei būsi mano, tekėsi už manęs —duosiu marškinukus,
o jei netekėsi —neduosiu.
Ana verkia, bėdoja, nenori sakyt, kad „tekėsiu". Sako:
— Atiduok man marškinukus.
— Ne,—sako,—neduosiu. Kad tekėsi užu manęs, tad duo
siu marškinukus!
Verkė ana, verkė. Kas daryt? Vyresnė sako:
— Sakyk, kad tekėsij tai ir atiduos marškinukus! Ko tu
verki?
Galėtų eit be marškinukų. Bijo eit, kad mama nemuštų.
Paskui priėjo ir sako:
— Tai tekėsiu. Atiduok marškinukus.
Atidavė anas jai marškinukus, ana apsivilko, parėjo na
mo—sėdi ir verkia kampely. Tos linksmos, o ana vis verkia.
Ir naktis atėjo, pernakvojo. Rytojaus dieną parvažiuoja tė
vas su mama. Dairosi, kodėl ana tokia liūdna. Klausia vyresnės:
— Ar tu,—sako,—mušei?
— Ne,—sako,—tartumnemušiau.
Vyresnė sesutė sako:
— Mes buvom nuėję kvietkų rinkti. Ir buvom įlindę į upę
maudytis. Ant jos marškinėlių buvo žaltys ir sakė: „Kad tekėsi
už manęs —atiduosiu marškinėlius, kad netekėsi —neduosiu".
Kol nepasakė „tekėsiu", tol nedavė marškinukų. Tai ana pasa
kė „tekėsiu", ir atidavė jai marškinius. Ir dabar labai bijo, ir
verkia.
Tai motina sako:
— Ot kokia durna, kas gi tave atiduos užu žalčio! Neverk,
nebijok!
Pabuvo kiek metų, ir jau žaltys rengėsi važiuot marčios.
Pasikinkė karieton kumelį ir važiuoja. Važiuoja, važiuoja, davaždinėja anas tiltą. Pervažiavo ir tiltą. Jau ir kiemas netoli.
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Gale kiemo stovi beržas. Tam beržely sėdi varna. Toji var
na sako:
— Žalty balty, kas bus? Ar bus man juosta, ar bus man
kusta? Kad veši pro šalį, tai pasakysiu, ar marčią veži, o kad
nebus —tai nesakysiu.
Anas sako:
— Bus.
— Tai gerai.
Davaždinėja anas atšlaiman, išlįsdinėja, barškina durysna,
sako:
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Tėvai tėvai,
Atduok ma mergelę,
Ma mergelę šliūbavotą,
Vainikėlį įvyniotą!
Diedai diedai,
Parėdyk man marčią!
Jau dudena diedas su boba:
— Kas reikia daryt? Ką gi mes jam parėdysim? Rėdykim
vištą!
Susigavo baltą vištą, parėdė, išnešė, pasodino karieton. Anas
ir vežasi. Nusivežė galan kiemo. Sėdi tam beržely varnelė.
Toji varnelė ir sako jam:
M.M.
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Žalty balty, gva gva gva,
Ne marčią vežies, gva gva gva,
Marčios vištą, gva gva gva.
Nebus juostos, gva gva gva,
Nebus kustos!
Gerai. Išmetė tą vištą ir dūmoja: „Kas čia bus?" Ir grįžta
vėl atgalioti, ir vėl stuksi durysna. Sako:
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Tėvai tėvai,
Atduok ma mergelę,
Ma mergelę šliūbavotą,
Vainikėlį įvyniotą!
Diedai diedai,
Parėdyk man marčią!
Parėdė jam avį. Vežasi anas avį. Dasiveždinėja galan kie
mo. Ir vėl tam beržely varnelė sėdėdama sako:
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Žalty balty, gva gva gva,
Ne marčią vežies, gva gva gva,
Marčios avį, gva gva gva.
Nebus juostos, gva gva gva,
Nebus kustos!
Anas išmetė avį ir vėl grįžo. Grįžęs ir vėl stuksi durysna,
sako:
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Tėvai tėvai,
Atduok ma mergelę,
Ma mergelę šliūbavotą,
Vainikėlį įvyniotą!
Diedai diedai,
Parėdyk man marčią!
— Kas ten dudena, kas daryt? Parėdykime mes jam kiaulę.
Parėdė kiaulę. Vežasi kiaulę. Toji kiaulė kriuksi, o anas:
— Cit, ma mieliausioji, aš bagotas, ne biednas, pas mane
visko yra. Ko tu verki?
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Dasiveždinėja galan kiemo, ingi tą berželį. Tamberžely var
nelė ir vėl sako:
M-M. J'r )38
-p — į— ,į----- ts— t----- E— r - h
A P
b^
J*___ 1 i'
\j __ #
f)____ \J__ Z
Ža!_ty

bat-tv,

& 1r*HJ Hi
ik*_* t--------]TY

gva gva gva,

- p - - ^ — ^ — k------]------ *--^------J
gva gva

gva,

ne

—ry -

k
r*
T"---"±" D"

\

mar-ėią

ve_žies,

h—
—h—'— ------ r— r -h — J*
i j '
marinos

kiau_!ę,

gva

gva

i------ v— i
gva.

v—

3.h-_h
Xo. bus juos-tos, gva g\'a gva,

ne,buskus-tos,

gva gva gva!

Žalty balty, gva gva gva,
Ne marčią vežies, gva gva gva,
Marčios kiaulę, gva gva gva.
Nebus juostos, gva gva gva,
Nebus kustos, gva gva gva!
Išmetė anas kiaulę ir vėl grįžo. Ir vėl grįžęs stuksi durysna.
Sako:
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Tėvai tėvai,
Atduok ma mergelę,
Ma mergelę šliūbavotą,
Vainikėlį įvyniotą]
Diedai diedai,
Parėdyk man marčią!
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Parėdė jam piestą. Sako, jau piesta tai nieko nesakys, tai
gal ir vešis. Įkėlė į karietą —anas ir nusivežė. Nusivežė ingi
tą berželį. Tam beržely varnelė sėdėdama ir vėl sako:
rį.M. A 138
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Žalty balty, gva gva gva,
Ne marčią vežies, gva gva gva,
Marčios piestą, gva gva gva.
Nebus juostos, gva gva gva,
Nebus kustos, gva gva gva!
Anas išmetė piestą ir vėl grįžo atgal. Grįžo ir sako:
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Tėvai tėvai,
Atduok ma mergelę,
Ma mergelę šliūbavotą,
Vainikėlį įvyniotą!
Diedai diedai,
Parėdyk man marčią!
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Mergelė verkia. Ir tėvai verkia. Ir kas čia daryt?
— Ne,—sako,—parėdykim dar piestį.
Parėdė piestį. Įsodino jam—ir piestį vežasi. Dasiveždinėjo
ingi tą berželį. Ten varnelė ir vėl sako:
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Žalty balty, gva gva gva,
Ne marčią vežies, gva gva gva,
Marčios piestį, gva gva gva.
Nebus juostos, gva gva gva,
Nebus kustos, gva gva gva!
Išmetė tą piestį. Užusirdęs žaltys grįžta atgal ir gana pik
tas. Sako:
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Ma mergelę šliūbavotą,
Vainikėlį įvyniotą!
Diedai diedai,
Parėdyk man marčią!
Pradėjo rėdyt mergelę. Ana kad verkia, tėvai kad verkia!
Parėdė, išvedė, pasodino karietoj. Jau vežasi žaltys ją per kie
mą. Dasivežė ing berželį. Tada varnelė sako:
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Žalty balty, gva gva gva,
Marčią vežies, gva gva gva.
Man juostelę, gva gva gva,
Man kustelę, gva gva gva!
Išmetė žaltys juostelę, išmetė kustelę. Ir nuvažiavo anys
jau namo. Davė anai geležinius čeravykus, davė kuodelį su
šakaliais, su geležimis, su skiedromis.
— Kai sunešiosi tuos čeravykus ir suverpsi tą kuodelį, tai
važiuosim tada pas tavo tėvus svečiuosna.
Ana verpė, verpė... Ir tuos čeravykus nešiojo. Ir vieni me
tai, ir kiti, ir treti. Ir čeravykai vis stiprūs, ir kuodelio nesu
verpia. Ir ketvirti metai. Kas daryt? Sėdi ir verkia. Ateina pas
ją kaimynė:
— Ko gi tu taip verki?
Sako:
— Kaip neverksi! Pasakė, kol nesunešiosiu tų čeravykų ir
kuodelio nesuverpsiu, tai nevažiuosiu pas savo tėvus sve
čiuosna.
— O,—sako,—kokia durna. Pakurk pečių, sumesk tuos če
ravykus, tegul anys perdega. Iškrėsk tą kuodelį. Pakulas su
verpk, o tuos šakalius, visa pečiun sumesk. Ir tada, kai per
degs čeravykai, pamušenk, paplok,—sako,—ir anys tuokart susinešios.
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Ana taip ir padarė. Sumetė užu malkos, perdegino tą kuo
delį, iškrėtė, pakulas suverpė, o šakalius padegino. Praėjo jau
šeši metai. Ir daugiau pabuvo. Pas juos buvo jau du bernėkai
ir mergyštė. Nu, jau sako:
— Sudėvėti čeravykai, kuodelį suverpiau, važiuokim pas
mano tėvus svečiuosna.
— Tai imk vaikus, rėdyk, tai važiuosim.
Pati parėdė vaikus, prisigamino, sukinkė karietą ir važiuoja.
Važiuoja, važiuoja. Davaždinėja ingi tiltą ir upę. Sako:
— Zinai ką, tai tu važiuok su vaikais pas tėvus, o aš lįsiu
ton upėn. Ir kai grįši iš tėvų,—svečiuokis, kiek nori,—tada
mane pašauksi, ir važiuosim namo. Aš pas tėvus tavo neva
žiuosiu.
Ana sako:
— Bet kaip aš tave pašauksiu?
Sako:
— Pašauksi. Sakysi:
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Žalty balty,
Išplauk, išplauk,
Kad gyvas —
Pieno puta,
Kad negyvas —
Kraujo puta!
Ana nuvažiavo. Priėmė ją, visa. Ant rytojaus jau vedasi
brolis ganyt arklius. Ir paėmė jos berniuką. Sako:
— Eime, drauge ganysim!
Nuėjo. Klausinėja dėdė pas jį:
— Kaip prisišauks mama tatos, pasakyk!
Sako:
-— Aš nežinau, kaip ana šauks... Nežinau, negirdėjau.
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Odėdė ir gandino, ir visa. Sako:
— Aš tavo pirštelius papiaustysiu, aš tave įmesiu tan van
denin, apdėsiu šakom, sudeginsiu...
Tas sako:
— Aš nežinau.
Ir nesakė...
Parsivedė arklius.
Ant rytojaus vedasi ganyti arklius kitą bemėką.
Ir tą gandino, gandino visaip. Pirma šakė: „Duosiu saldainių,
visa ko." Neklauso anas.
Tada sako dėdė:
— Kad neklausysi, paimsiu, pakarsiu aukštyn kojelėm.
Anas vis vien sako:
— Aš nežinau, kaip mama tatos šauks. Nežinau, negirdėjau.
Trečią dieną pasiėmė mergiščę ir klausinėjo:
— Pasakyk, vaikeli, kaip mama tatos šauks. Aš tavo visus
nagučius nupiaustysiu nuo pirštų, kad nepasakysi... Ir privary
siu adatų po piršteliais ir nagučiais...
Tas įdūrė, ana išsigando. Sako:
— Aš pasakysiu. Mama šitaip šauks tatos. Sakys:

Išplauk, išplauk,
Žalty balty,
Kad gyvas —
Pieno puta,
Kad negyvas —
Kraujo puta!
Gerai. Anas parsivedė arklius. O mergiščė pasakė savam
broliukui. Sako:
— Pasakiau dėdei, kaip mama tatos šauks.
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Dėdė anksti rytą atsikėlė, ėmė dalgę, nuėjo pas upę, sako:

Išplauk, išplauk,
Žalty balty,
Kad gyvas —
Pieno puta,
Kad negyvas —
Kraujo puta!
Ir išplaukė anas. Tai kirto dalge po ta puta ir nukirto galvą.
Ana jau rengiasi namo važiuoti. Pasikinkė kumelę, ima
vaikus, o tėvas jau bėdavoja, kur ana dės vaikus. Išėjo bro
lis ir sako:
— Nevažiuok, sesule, grįžk, kur tu dėsies, kur tu būsi? Būk
pas mus! Nevažiuok!
Ana sako:
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Negrįšiu, broleli, nepareisiu!
Paversiu sūnelį ąžuolėliu,
O kitą —uoselėliu,
O tą vestą mergiščę —
Karčia epušėle!
Teės jos širdelę
Trys trynelės,
Tešukuos jai kaseles
Šiurkštus vėjas,
Tepraus jai veidelį
Buinas lietus!
O aš pati jauna —
Marga gegužėlė.
Išėjo šaukti jos tėvas. Sako:
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Grįžk, vaikeli,
Grįžk, slūgele,—
Kur tu dėsies,
Kur tu būsi?!
O ana sako:
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Negrįšiu, tėveli, nepareisiu!
Paversiu sūnelį ąžuolėliu,
O kitą —uoselėliu,
O tą vestą mergiščę —
Karčia epušėle!
Tepraus jai veidelį
Buinas lietus,
Tešukuos jai kaseles
Šiurkštus vėjas,
Teės jos širdelę
Trys trynelės!
O aš pati jauna —
Marga gegužėlė.
Paskui išėjo šaukt ir mama jos. Sako:
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Grįžk, vaikeli,
Grįžk, brangiausioji,—
Kur tu dėsies,
Kur tu būsi?!
Ana sako motinai:
MM J i 108

Ne — g rį-š iu ,

m a. m u .le ,

g - į, .įl -įt
-v e r.s iu

ne

____

paarei

___

siu !

H-

Sį=
__H

L,
Įs=į=J

š.

s ū -!i? -!į

ą

____

ž u o -!ė

____

!iu,

o

į J)
uo

___

s e -!ė

!iu ,

tą

o

______

pu—

-<
/F4-'k4

m er g iš -č ę -k a n č ia

___

)e!

Te

____

^
p r a u s jo s

S---^ ^
^—L--^k 1----V
C ^----#--i
į-.3—
b u i __

- M
J r

šė

- ,
*
!
L ____ 4 ______
____ O
^

-

na s

į

h

!ie

_____

tu s,

\
"P
J

š i m k š — tu s

-t^ s '

vė

____

jas,

' - ?—J—^
A-*
O

š u -k u o s

jo s

v e i_ d p _

!į

^' k ^\ T
k a - s e — ies

— T K --------------------- !------- Į -

į

------------- S . -

iy a

t e ___

ki — tą

^^

ves _ t ą

--- V-:
--^ r--- a_^ ^ __*[L *
o
e

Pa —

aš

p a _ ti

*?
Z

" i
H

J

r i ^
*

i
'

1

!
^
^
* 1 ( 1 1
____L J ____ ^ 5 _____J . _____ ^

„

i
*L

^
f:

*

te ____

)

Į^t

ės j o s š i r - d e J ę

try s

try _ n e _

J! <1 į' 4—

ja u -n a -m a r.g a

g e ___g ū ž ė —

Negrįšiu, mamule, nepareisiu!
Paversiu sūnelį ąžuolėliu,
O kitą —uoselėliu,
O tą vestą mergiščę —
Karčia epušėle!
Tepraus jos veidelį
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Bumas lietus,
Tęšukuos jos kaseles
Šiurkštus vėjas,
Teės jos širdelę
Trys trynelės!
O aš pati jauna —
Marga gegužėlė.
Išėjo, šaukia ir sesuo. Sako:
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Grįžk, sesule,
Grįžk, brangiausioji,—
Kur tu dėsies,
Kur tu būsi?!
Ana atsako:
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Negrįšiu, sesule, nepareisiu!
Paversiu sūnelį ąžuolėliu,
O kitą —uoselėliu,
O tą vestą mergiščę —
Karčia epušėle!
Teės jos širdelę
Trys trynelės,
Tepraus jai veidelį
Buinas lietus,
Tešukuos jai kaseles
Šiurkštus vėjas!
O aš pati jauna —
Marga gegužėlė.
Ir vėl ana pavažiavo toliau. Dasiveždinėja jau ing tiltą.
Pradėjo ana šaukt. Sako:
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Išplauk, išplauk,
Žalty balty,
Kad gyvas —
Pieno puta,
Kad negyvas —
Kraujo puta!
Išplaukė anas kraujo puta. Tai ana padarė vieną bernėką
ąžuolėliu, kitą —uoselėliu, tą mergiščę —karčia epušėle, o pa
ti jauna —marga gegužėlė. Tai dabar mergiščės kratosi visas
kūnelis, o ana skraido po visus medžius, po sodus ir kukuoja.
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GULBE KARALIAUS PATI
Buvo du seneliu. Juodu eidavo kas rytas lydimų kirstų.
Taip į juos priprato gulbelė: ima atskrenda, sparnelius pade
da, pavirsta mergyte, krosnį pakūrena, valgyt išverda, apmazgoja ir vėl išskrenda. Jiemdviem namai nerūpi: visada visa
padaryta. Gailu tiktai, kad toji mergytė neiškenčia nepavirtusi
gulbe.
Nu, taip vieną rytą seniukas atsigulė po kubilu ir pastebėjo,
kad ji, vieną sparną palikusi, išėjo vandens. Seniukas ėmė
ir sudegino jos sparną. Jai taip ilgu, taip ilgu: gailu tėvo mo
čios, gailu mylimojo bernelio.
Ir atsitiko, kad tenai medžiojo karalius. Jam labai patiko
toji mergytė. Jisai sako seniukui:
— Aš tau duosiu milijoną pinigų, tik man ją atiduok!
Ką darys senelis —ėmė ir atidavė. Parsivežė ją karalius,
parsivežęs vedė ir po kiek laiko susigyveno sūnų. Ji pasam
dė auklę, ir vieną dieną vaikščioja po sodną. Skrenda gulbės.
Pirma skrenda jos tėvas ir gieda:
Žiūriu žiūriu ir išvydau
Savo dukrelę besėdinčią,
Savo sūnelį besupančią,
Šilkų skarelę beryšinčią,
Aukso žiedeliu bemūvinčią,
Aukso knygelę beskaitančią.
Mesiu, dukrele, savo sparną,
Palik sūnelį vargų vargti.
Sugrudo jos širdelė, rieda krenta ašarėlės. Galop tėveliui
atsakė giedodama:
Nemesk, tėveli, savo sparno,
Neliksiu sūnelio vargų vargti.
Parėjo vidun. Karalius klausia:
— Kodėl tavo akys ašarotos?
Sako:
— Berniukas verkė, ir aš verkiau.
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Kitą dieną vėl taip pat: močia skrenda. Ir vėl taip pat gieda.
Paskum skrido brolis, sesuo. Pagaliau skrenda jos bernelis
ir taip pat gieda:
Žiūriu žiūriu ir išvydau
Savo mergelę besėdinčią,
Savo sūnelį besupančią,
Šilkų skarelę beryšinčią,
Aukso žiedeliu bemūvinčią,
Aukso knygelę beskabančią.
Mesiu, mergele, savo sparną,
Palik sūnelį vargų vargti.
Ji nebetvėrė ir atsakė:
Numesk, berneli, savo sparną, *
Liksiu sūnelį vargų vargti.
Bernelis numetė jai sparną, ji ir išskrido.
Paskum tas jos bernelis žuvo: ar kas nušovė, ar taip jau
laikas priėjo. Ji vėl nebeturi su kuo gyventi, o karalius, jos ne
sulaukęs, vedė laumę raganą. Taip ji atskrenda pas karalių nak
tį, sparnelius padeda, sūnų nuprausta, pažindo ir išskrisdama
užgieda:
Miega ponios,
Miega ponai,
Miega ponios.
Miega sargai,
Miega sargės.
Miega sargės,
Mano sūnelis panaktinis,
Gale kojų gulėdamas,
Gailias ašarėles lieja.
O tas vaikas, kai ji užmigdo, miega, ligi motinai vėl neatskridus. Karalius stebisi, kas tai yra, kad tas vaikas taip miega.
Vienąkart jis pamatė, ką ji daro, ir išgirdo, kaip išskrisdama
sugieda. Tuo tarpu atėjo į jį seneliukas. Jis klausia to sene
liuko, kaip galėtų ją pagaut. Senelis sako:
— Pasižiūrėk, pro kurį langą jinai Įskrenda, papilk deguto,
tai jos kojos ir sparnai prilips; iš kairės rankos griebk, dešinėn
mesk — kaip buvo ponia, taip ir bus.
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Karalius taip ir padarė: papylė deguto —jos kojos ir spar
nai prilipo; iš kairės rankos griebė, dešinėn metė —kaip buvo
ponia, taip vėl ponia tapo. Karalius laumę nužudė, ir juodu vėl
gyveno.
Ir aš ten buvau, midų vyną gėriau, per barzdą varvėjo —
burnoj neturėjau. Pušyne važiavau, vyžoje pinigus vežiau. Ma
no pinigai išbyrėjo, tamsta surinkai, šitą švarką nusipirkai. Da
bar atiduok!
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Gyveno senelis su bobute. Jiedu neturėjo vaikų ir buvo vi
sai neturtingi. Senelis išėjo žūklautų. Jis žūklavo ir sugavo
vėželį. Parėjęs namo, senelis padėjo vėželį ant stalo. Jiedu
pradėjo stumdyti vėželį vienas į kitą: senelis —į bobutę, bo
butė —į senelį. Jiedviem bestumdant, vėželis pradėjo kalbėti:
— Seneli seneli, leisk mane laukan.
Senelis atidarė jam duris ir išleido jį laukan. Rytą, seneliui
su bobute ką tik atsikėlus, vėželis vėl atėjo ir sako:
— Bobute bobute, iškepk man pyrago.
Bobutė jam atsako:
— Ką gi, vėželi, iškepsiu: nei miltų, nei ko nėra.
Vėželis sako:
— Eik, pažiūrėk kamaron, klėtin, vis gal kur gausi.
Bobutė išeina, pasižiūri —visi aruodai, kanikai, kubilai pil
ni miltų. Ji iškepa pyrago.
Vėželis pavalgęs sako:
— Seneli seneli, eik man piršliu pas karalių.
Senelis nueina.
Karalius, išklausęs jį, sako:
— Jei tavo vėželis nori mano dukterį į pačią gautų, tai per
naktį teužverčia ežerą, kurį su kareiviais devynis metus jau
verčiu ir negaliu užversti. Ant to ežero tepasėja kviečius, teužaugina juos, tenupiauna, iškulia, sumala ir iš tų miltų man
pusryčiui iškepa šilto pyrago. Jei jis šita visa padarys, tai aš
savo dukterį duosiu jam į pačią.
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Parėjęs namo, senelis sako:
— Ką gi, vėželi, vieni niekai. Karalius tiktai tada žada savo
dukterį tau į pačią duoti, jei tu vienoje naktyje užversi ežerą,
kurio karalius su visa kariuomene per devynis metus negali
užversti, ant to ežero pasėsi kviečius, užauginsi juos, nupiausi,
iškulsi, sumalsi ir iš tų miltų karaliui pusryčiui šilto pyrago
nuneši.
Vėželis jam taria:
— Nebijok, seneli, bus gerai.
Vakare vėželis vėl prašo:
— Seneli seneli, išleisk mane laukan.
Senelis jį išleidžia.
Rytą ateina vėželis, atneša šilto pyrago, paduoda seneliui
ir sako:
— Seneli seneli, eik pas karalių man piršliu.
Senelis išeina.
Karalius atsikelia, žiūri —ežeras jau užverstas ir ant jo tik
kvietiena beriogso. Jis mano: „Kas tai gali būti tas vėželis: aš
su kareiviais visą savo karaliavimo laiką verčiau, verčiau ir
negalėjau užversti ežero, o jis viena naktimi užvertė ir dar
ant jo paspėjo užauginti ir nupiauti kviečius".
Senelis, nuėjęs pas karalių, paduoda jam šiltą pyragą ir
taria:
— Na, šviesiausias karaliau, mano vėželis jau išpildė tams
tos paliepimą.
Karalius sako:
— Jei jis toks geras, tai tepastato viena naktimi prieš ma
no pilį bažnyčią ir, man keliantis, toje bažnyčioje jau turi
skambinti varpais.
Senelis parėjęs sako:
— Blogai, vėželi. Karalius liepia viena naktimi prieš jo
pilį pastatyti bažnyčią ir, jam keliantis, skambinti toje bažny
čioje dvylika varpų.
— Nebijok, seneli, bus gerai.
Vakaro sulaukęs, vėželis vėl prašo:
— Seneli seneli, išleisk mane laukan.
Senelis jį išleidžia.
Antrą dieną ateina vėželis ir sako:
320

— Seneli seneli, eik vėl piršliu pas karalių.
Senelis nueina. Bažnyčia pastatyta, ir dvylika varpų joje
skambina, net visas miestas skamba.
Karalius sako:
— Jei tavo vėželis toks geras, tenutiesia nuo tavo grintelės
į mano pilį paauksuotą kelią ir teatvažiuoja juo dvylika neva
žinėtų kumelių.
Senelis, parėjęs namo, sako:
— Ką gi, vėželi, blogai. Karalius tyčiojasi. Jis sako: kad
vėželis toks geras esąs, tai tenutiesiąs nuo mano grintelės į ka
raliaus pilį paauksuotą kelią ir teatvažiuojąs juo dvylika ne
važinėtų kumelių. Tada tai jis duosiąs savo dukterį tau į žmoną.
— Nebijok, seneli, bus gerai,—sako vėželis.
Vakaro sulaukęs, vėželis vėl prašo išleisti jį laukan. Senelis
išleidžia.
Rytą atsikelia —nuo grintelės į karaliaus pilį veda tiesus
paauksuotas kelias. Ateina vėželis ir sako:
— Seneli seneli, eik dabar man piršliu pas karalių. Pasi
imk tik gerą lazdą.
Vos nuslidinėjo senelis, pasiremdamas lazda, paauksuotu ke
liu į karaliaus pilį. Karalius sako:
— Teatvažiuoja dabar dvylika nevažinėtų kumelių. Jau da
bar duosiu dukterį.
Parėjęs namo, senelis sako:
— Dabar jau žada karalius savo dukterį duoti. Liepia tik
nuvažiuoti dvylika nevažinėtų kumelių.
Vakaro sulaukęs, vėželis vėl prašo išleisti jį laukan. Sene
lis jį išleidžia.
Rytą atvažiuoja vėželis dvylika nevažinėtų kumelių ir sako:
— Seneli seneli, sėsk, važiuosiva dabar abu pas karalių.
Nuvažiuoja. Dabar jau karalius leidžia savo dukterį. Ji la
bai nuliūdusi, bet kad tėvas liepia, noromis nenoromis turi
eiti. Taiso vestuves. Naujojoje, vėželio pastatytoje, bažnyčioje
sutuokia. Paguldo jaunavedžius. Jaunasis prieš gulsiant nusivel
ka vėžio odelę ir palieka neišpasakytai gražiu jaunikaičiu.
Rytą atsisveikindamas jis apsivelka odelę ir vėl pastoja vėželiu. Antrą naktį jis vėl taipo pat padaro: ant nakties pastoja
gražiu jaunikaičiu, o atsikėlęs —vėželiu.
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Trečią dieną jo žmona pasisako savo seseriai, kad jos vy
ras, vėželis, naktį nusiveikąs savo odelę ir pasuojąs neišpasa
kytai gražiu jaunikaičiu, o rytą atsikeldamas apsivelkąs vėl
odelę ir paliekąs vėl vėželiu. Sesuo ją įmokina:
— Zinai ką? Jei nori, kad tavo vyras visados būtų gražiu
jaunikaičiu, tai paklausyk manęs: pasidėk palovyje žarijų puo
dą, paskui, vyrui miegant, užmesk jo odelę ant žarijų ir sude
gink. Jam nebebus odelės, ir jis ant visados paliks jaunikaičiu.
Vėželio žmona jos paklausė: ji naktį, vyrui miegant, ėmė
ir sudegino jo odelę. Jos vyras, rytą atsikėlęs, neberanda savo
odelės ir ima graudžiai raudoti:
— Kam tu taip padarei? Aš būčiau per tris devynias dienas
pavirtęs į jaunikaitį kaip naktį, taip ir dieną, o dabar manęs
nebematysi: aš eisiu už devynių marių, už devynių girių, kur
aukso gegužės kukuoja, sidabro karveliai burkuoja. Jei tu kuo
met norėtum pas mane ateiti, tai nusikaldink tris poras, kiek
vieną po du birkavu, geležinių čeverykų ir trijų birkavų lazdą.
Tuos žodžius pasakęs, išeina. Jo žmona gailisi savo pasiel
gimo ir pyksta ant sesers. Bet veltui po laiko gailėsis.
Pabuvus kiek, ji sumano eiti pas vyrą. Su tuo tikslu nusikaldina tris poras, kiekvieną po du birkavu, geležinių čeve
rykų ir trijų birkavų lazdą ir išeina. Eina eina, eina eina, sudyla
ir viena pora čeverykų, ir antra, ir trečia baigia jau dilti.
Lazdos jau ir ženklo nebėra. Ant galo palieka jau visai basa,
bet užtat jau pradeda rodytis po kokią aukso gegutę ir sidabro
karvelį. Vėžienė vis eina. Vakare viename dvare ji paprašo
naktigulto pas kokią tai ponią. Dvaro ponia išklausinėja ją,
kur, ko ir kaip ji eina. Ji pasako poniai visą teisybę. Ponia
jai duoda aukso obuolį, kur pats šokinėja, ir sako:
— Dar du naktigultu turėsi, iki kol prieisi savo vyro dvarą.
Jis šios šalies karalius.
Vėžienė padėkoja poniai už naktigultą ir aukso obuolį ir
išeina. Vakare ji prieina antrą dvarą ir prašosi priimti ją nak
tigulto. Ją priima. Rytą dvaro ponia išklausinėja ją, kur, ko ir
kaip ji eina. Sužinojusi viską, dvaro ponia duoda vėžienei smui
kelį, kuris pats griežia, ir sako:
— Dar naktigultą turėsi, iki kol prieisi savo vyro dvarą. Jis
šios šalies karalius.
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Vėžienė padėkoja poniai už naktigultą ir smuikelį ir eina
toliau. Vakare ji prieina trečią dvarą. Vėl ji prašosi naktigulto.
Ją priima. Rytą dvaro ponia išklausinėja ją, iš kur, ko ji eina.
Vėžienė pasisako visa ką, net kaip jai aukso obuolį ir smui
kelį davė. Dvaro ponia duoda jai verptuvą, kuris pats ver
pia, ir sako:
— Šiandieną tu prieisi savo vyro dvarą. Jis šios šalies kara
lius. Bet jis dabar neseniai vedė šioje šalyje žmoną. Todėl tu,
nuėjus pas jo dvarą, neik tiesiai pas jį, bet apsimesk ubage.
Kai tavo vyro tarnai tau išmaldos išneš, tai paleisk aukso obuolį
šokinėti. Tarnai labai stebėsis, kaip tai obuolys pats šokinėja,
ir įėję pasakys apie tave savo poniai, tavo vyro antrai žmonai.
Ji išeis pasižiūrėtų to obuolėlio. Jis jai labai patiks. Ji panorės
jį nupirkti ir klaus tavęs, kiek tu nori už tą obuolį. Tu sakyk,
kad nieko kito nenori, kaip kad ji leistų tau pas savo vyrą
pergulėti. Ji tau leis su savo vyru gulėti, bet nugirdys jį taip,
kad jis tave palaikys už ją, ir tu negalėsi su juo susikalbėti.
Antrą dieną tu vėl ateik, apsimetus elgeta, pas savo vyro dvarą.
Kai tau išneš išmaldą, tai tu liepk smuikui griežti. Tarnai labai
Stebėsis ir pasakys apie tave savo poniai. Ji išeis pažiūrėti
tavęs. Smuikas jai labai patiks. Ji norės jį nuo tavęs nupirkti
ir klaus, kiek tu nori už jį. Tu sakyk, kad nieko kito nenori,
kaip tik kad ji leistų tave pas savo vyrą gulėti. Ji sutiks, bet
nugirdys jį taip, kad jis tave palaikys už ją, ir tu su juo nega
lėsi susikalbėti. Trečią dieną tu vėl nueik, apsimetus ubagė,
pas savo vyro dvarą. Kai tau išneš išmaldą, tai tu liepk verptuvui verpti. Tarnai labai stebėsis, kaip tai pats verptuvas gali
verpti, ir pasakys apie tave poniai. Ponia išeis pasižiūrėtų. Verp
tuvas jai labai patiks. Ji norės jį nuo tavęs nupirkti ir klaus,
kiek tu nori už jį. Tu sakyk, kad nieko kito nenori, kaip kad
ji leistų tave pas savo vyrą pergulėti. Ji tave leis, bet vakare
vėl norės vyrą nugirdyti. Tačiau jis, pastebėjęs, kad kodėl tai
žmona jį jau porą vakarų kaip nugirdo, nebegers ir, jai nema
tant, išlies iš taurės vyną ant žemės. Naktį jis tave pažins, ir
tu su juo galėsi susikalbėti. Abudu nutarsita, ką toliau daryti.
Vėžienė padėkoja poniai už naktigultą, verptuvą ir gerą
patartį ir išeina. Pavakaryje prieina savo vyro dvarą. Apsimeta
ubage. Tarnai išneša jai išmaldos. Ji paleidžia aukso obuolį

šokinėtų. Tarnai labai stebisi, kaip tai pats obuolys šokinėja.
Jie nueina ir pasako savo poniai, kad atėjo kokia tai ubagė,
kuri turi aukso obuolį, kuris šokinėja. Ponia išeina to obuolio
pasižiūrėtų. Obuolys jai labai patinka. Ji nori nusipirkti obuolį
ir klausia ubagės:
— Kiek tu nori už tą obuolį?
— Nieko kito nenoriu, kaip tik leidimo su ponu pergulėti.
— Ateik vakare.
Ponia ima ir nugirdo savo vyrą taip, kad kai su juo atsi
gula ubagė, jis mano, kad tai jo ponia, ir ji su juo negali su
sikalbėti. Rytą ji išeina.
Pavakaryje ir vėl ateina ubagė. Tarnai išneša jai išmaldos.
Ubagė liepia smuikui griežti. Jis taip gražiai griežia, kad net
ponia užgirdus išėjo pasiklausytų. Ji pamatė ir panorėjo smui
ką nupirkti. Klausia ubagės:
— Kiek tu nori už tą smuiką?
— Nieko kito, kaip tik su ponu pergulėti.
— Gerai, ateik vakare.
Vakarą ponia ima ir nugirdo savo vyrą taip, kad kai uba
gė su juo atsigula, jis mano, kad tai žmona, ir ji su juo negali
susikalbėti.
Trečią dieną pavakaryje ubagė ir vėl nueina į dvarą. Tarnai
išneša jai išmaldos. Ubagė liepia verptuvui verpti. Tarnai labai
stebisi, kad verptuvas pats verpia. Jie įbėga ir pasako poniai,
kad atėjusi ubagė, turinti verptuvą, kuris pats verpia. Ji išeina
pasižiūrėtų. Verptuvas jai labai patinka. Ji nori jį nuo ubagės
nupirkti ir klausia:
— Kiek tu nori už verptuvą?
— Nieko kito, kaip tik su ponu šią naktį gulėti.
— Gerai, ateik vakare.
Vakare ponia ir vėl girdo savo vyrą vynu, bet vyras, pa
stebėjęs, kad kodėl tai jau porą vakarų ponia jį girdo vynu,
negeria —išpila jį, poniai nematant, ir paskui apsimeta pasi
gėrusių. Naktį ponia paguldo ubagę pas savo vyrą. Šįsyk jis
nepasigėręs ir pažįsta savo pitmąją žmoną. Jiedu susikalba.
Rytą jis pakelia didelę puotą. Ant puotos suvažiuoja daugybė
svečių: karalių, ponų ir į juos panašių. Į puotą ateina ir jo pir
moji žmona.
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Suvažiavus svečiams, jis jų klausia:
— Pasakykite man dabar, su kuria žmona gyventi?
Daugumas svečių buvo antrosios pačios giminės. Jie suriko:
— Su pirmąja! —mat, jie manė, kad jų giminietė —pirmo
ji žmona.
Karalius paima pirmąją žmoną už rankos, o antrajai sako:
— Tu eik tolyn: aš gyvensiu su pirmąja žmona.
Antroji žmona ir jos visi giminės nelaukė puotos galo ir
tuojau išvažiavo. Pasilikusieji gi svečiai dar ilgai puotavo.
U7
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E2YS KARALIAUS ŽENTAS
Kitą kartą gyveno neturtingi tėvai ir ilgai neturėjo vaikų.
Ant galo susilaukė kūdikio. Įdavė jį kūmam vežti į bažnyčią.
Tiem važiuojant, vaikas pradėjo rėkti, ir kūma užpykus suriko:
— Cit, ežy, nerėkęs!
Parvežė namo —vaikas pavirtęs į ežį. Ką gi daryt —augina
tėvai, ir gana.
Truputį paaugęs, eželis ėmė ganyti kiaules. O buvo didžiai
guvus, visa ką žinojo. Ėmė jis, su tėvais atsisveikinęs, ir išginė
sau kiaules į mišką didžiausią. Ganė ten gal trejus metus,—
kad prisiveisė kiaulių daugybės!
Kartą karalius, medžiodamas po girią, paklydo ir prajodinėjo
visą dieną. Vakarop užjojo ant ežio kiaulių, o pamatęs ežį,
paklausė:
— Ar nežinai, parodyk man kelią.
— Atiduok man savo dukterį už pačią, tai parodysiu.
Karalius užpyko:
— Dar jam mano dukters! Kiaules po mano girią ganai! Aš
tau parodysiu dukterį!—ir nujojo. Ežys juokėsi sau. Pasiliko
beganąs.
Antrą dieną vėl karalius prajodinėjo. Užjojo ežį su kiaulė
mis ir prašo parodyt kelią. Ežys sako:
— Atiduosi man savo antrąją dukterį už pačią, tai paro
dysiu.
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Karalius užpykęs nujojo. Prajodinėjo trečią dieną ir visiš
kai nusilpo nevalgęs. Vėl prijojo ežį su kiaulėmis, paprašė
parodyt kelią. Ežys sako:
— Atiduosi man savo trečią dukterį už pačią, tai paro
dysiu.
Karalius dar nenorėtų, bet ką daryt? Badu gali girioje nu
mirt. Nors veidmainiai, bet prižadėjo. Ežys sako:
— Tai pas tave aš rytoj atjosiu.
Karalius sako:
— Galėsi.
Ežys išvedė karalių į kelią, ir tas parjojo.
Tuo tarpu ežys suturskė kiaules, ir tos visos parbėgo į tėvo
namus. Nusigando tėvas —iš kur tiek kiaulių? Bet šit parėjo
ežys. Džiaugiasi tėvai:
— Mes,—sako,—manėm, kad tavęs seniai nebėra, o tu,
mat, kiaules ganei.
Pardavė tėvai daug kiaulių ir šiek tiek praturto.
Pergulėjęs rytą ežys paprąšė motinos raudono gaiduko ir
išjojo pas karalių. Nujojo į dvarą, ir gaidelis užgiedojo. Dvaro
šunys sulojo, atbėgo panaktiniai ir, paėmę ežį ir gaiduką, įnešė
pas karalių:
— Kokie čia žvėreliai?
Karalius sako:
— Čia ne žvėreliai, čia mano žentas atjojo. Buvau nežadėjęs
leist Savo dukters, bet kad atjojai —jeigu eis, tegul eina.
Įvedė karalius ežį pas savo vyriausiąją dukterį, bet ši kur
tau eis! Juokiasi iš tėvo:
— Et,—sako,—kur mulkis ežį rado, tai man vyras!
Karalius sako:
— Atjok rytoj, gal vidurinė eis.
Ežys išjojo, parjojo pas tėvus, pernakvojo, o rytą paprašė
motinos mėlyno gaiduko. Gavęs užsėdo ir išjojo. Nujojo į kie
mą. Gaidukas užgiedojo, šunys sulojo, atėjo panaktinis ir įnešė
į vidų. Sako:
— Kokį čia žvėrelį radau.
Karalius sako:
— Čia ne žvėrelis, o mano žentas,—ir įvedė ežį pas antrą
dukterį.
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Ežys, pamatęs karalaitę, net apsilaižė: kaip graži] O ši sa
ko tėyui:
— Tokie žentai —į krūmus, o ne pas mane vedžiot.
— Nieko,—karalius sako,—atjok dar rytą.
Ežys išjojo namo, o karalius džiaugės, kad dukterys neina.
, Rytą ežys paprašė motinos balto gaidžiuko, pasiėmė gra
žiausią žiedą, kurį buvo radęs, kiaules girioj ganydamas, už
sėdo ir išjojo. Įjojo į dvarą, o karaliaus mažoji duktė prie durų
bestovinti. Kai ežys pašvitravo žiedą —visas dvaras nušvito,
net karalaitė prasijuokė. Gaidukas užgiedojo, atbėgo panaktinis
ir įnešė pas karalių ežį. Sako:
— Matai, koks čia žvėrelis.
Karalius sako:
— Čia ne žvėrelis, čia mano žentas,—ir nuvedė ežį pas
trečią dukterį. Sako:
— Ar eisi už to ežio? Aš tave žadėjau.
Sulig tais žodžiais karalaitė nuliūdo, bet po valandos tarė:
— Kad žadėjai, ką bedaryt —eisiu, ar ką.
Tuoj ežys atidavė karalaitei savąjį žiedą, ir ji labai džiau
gės. O nuo jos taipgi ežys vėl gavo žiedą ir seiles nurijo. Links
mas namo parplastavo su savo gaideliu.
Karalius suprašė gimines ir daugybes svečių važiuot į šliūbą. Visi linksmi, tik karalaitė nuliūdus, kad už tokio vyro rei
kės eiti. Kitą rytą išgirdo gaidį sugiedojus, išbėgo, žiūri —ežys
atjojęs. Išbėgo muzikantai, užčirpino puikų maršą, o ežys sau
sėdi ant gaidžio ir laukia, kada važiuos į šliūbą. Sukinkė ark
lius į karietą, įsisėdo karalaitė ir ežys su gaidžiu drauge. Ver
kia graudžiai karalaitė, kad tokį vyrą gaus. O seserys juokia
si, sako:
— Kam ėjai?
Nuvažiavo kur ten jie į šliūbą. Jau reikia eiti. Ežys valandai
su gaidžiu prapuolė, nusivilko savo ežiškus marškinius ir sto
jos neišpasakyto gražumo ponaitis. Marškinius padavė gaidu
kui. Sako:
— Slėpk, kai man reikės, kad vėl atneštum.
Gaidukas parlėkė pas tėvus, o ežys nuėjo į šliūbą. Atrado
jo belaukiant. Visi žiūri, kur ežys, o čia šit ateina gražiausias
jaunikaitis. Karalaitė pamačius pagalvojo: „Kad toks man būtų
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vyras, tai dėi jo apeičiau visą svietą". Taip visiems žiūrint,
ežys atėjo ir atsistojo šalia karalaitės. Karalaitė kone apleipo
iš džiaugsmo! Po šliūbo karalaitė važiuoja namo, apsikabinus
bučiuoja savo sužieduotinį. O seserys iš didžio širdies skaus
mo pavirto į geges ir kukuoja, atmindamos savo jaunas ir lai
mingas dienas, ir spiaudos iš savo kvailumo, ir liūdi ligi mūsų^
dienų.
Per visą vestuvės puotą ūžė linksminos visi, labiausiai ka
ralaitė. Po vestuvių išėjo ežys ir pašaukė gaiduką, o tas atnešė
ežio marškinius. Šis ir apsivilko. Karalaitė vėl nuliūdo. Naktį
ežys palenda po lova, padeda savo marškinius ir guli pas ka
ralaitę, o dienom vėl pavirsta į ežį. Pagyvenus kurį laiką, ka
ralaitės motina anksti rytą prikėlė dukterį, ežaičiui dar bemie
gant, ir sako:
— Paieškok tų jo ežiškų rūbelių, įmesk į ugnį, lai sudega,
ir nebesivilks jis jais niekados.
Patiko motinos patarimas,—karalaitė palindus rado po
lova ežiškas išnaras, įmetė į ugnį ir sudegino. Ežys, atsi
kėlęs rytą, palindo po lova, o neberadęs savo rūbų, išlindęs
pasakė:
— Aš,—sako,—savo būčiau greitai atkentėjęs ir būčiau vi
sados tokiu buvęs. Dabar ką gi man padarėt —sudeginot mano
kančių rūbą! Nuo šios dienos daugiau manęs nebematysite.
O jeigu norėsi mane matyti, nusikalk geležines kurpes trijų
colių storumo ir lazdelę trijų mastų ilgumo, prisikepk tris ka
sės duonos, eik per svietą. Kai sudils kurpės, sudils lazdelė,
išvalgysi duoną —tada mane surasi.
Vos jam spėjus tai ištarti, susisuko viesulas, ir akių mirks
niu ežys prapuolė. Karalaitė labai gailėjos, nors motina visaip
ramino:
— Argi tu nebegausi vėl tokio gražaus vyro?
Bet nieko nebegelbėjo. Ir ryžos karalaitė eiti jo ieškoti. Lie
pė kalviui nukalti kurpes, lazdelę, prisikepė duonos tris kašes
ir leidos į svietą. Vaikščiojo kurį laiką —metus, gal daugiau,—
ir nudilo kurpių colis, ir lazdelės mastas, ir išvalgė duonos kašę.
Užėjo eidama tokią trobelę, pasiprašė į nakvynę. Ten nieko
daugiau nebuvo, tik senelė tokia. Karalaitė, pasisakius, kur ji
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vaikščiojanti, kiausia senelės, ar nežino ko apie jos vyrą. Se
nelė sako:
— Žinau. Tavo vyrą pavogė ragana. Bet dar lig jo toli. Dar
du metai kelionės!
Rytą, išeinant jai, ta senelė dovanojo gražų auksinį pirš
čiuką, bet taip gražų, kad atsigėrėt negalima. Ėjo vėl karalaitė
per svietą, jau nudilo kurpių antras colis, lazdelės mastas, ir
antrą kašę duonos išvalgė. Ir vėl užėjo trobelę, pasiprašė į nak
vynę. Trobelėje senelė viena tebuvo ir ją priėmė. Karalaitė
pasisakė, kur ji keliauja, ir klausė senelės, ar nežino ko apie
jos vyrą. Senelė sako:
— Žinau. Jį pavogė ragana. Nueiti lig jo galima per metus.
Rytą, karalaitei išeinant, senelė dovanojo šilkinį obuolį, bet
tokį gražų, kad nė atsidžiaugt negalima. Ir vėl karalaitė išėjo.
Ėjo ištisus metus, nubaigė plyšti kurpės ir sudilo lazdelė, iš
valgė visą duoną. Ir užėjo vėl trobelę. Pasiprašė į nakvynę.
Senelė viena tebuvo ir priėmė. Ji pasisakė, kur einanti, ir pa
klausė senelės apie jos vyrą, ar nežino ko. Senelė sako:
— O! Gerai žinau —yra čia, raganos dvare.
Ir jai senelė dovanojo auksinį gaidžiuką, taip gražų, kad
ir atsigėrėt negalima. Sako:
— Kai nueisi į dvarą, savo vyro nematysi, nes ragana pa
slėps jį. Paleisk gaidelį, o tas kai pradės giedot, labai raganai
patiks. Norės atpirkt. Kitaip neparduok, kaip tik prašyk, kad
ji su savo vyru leistų vieną naktį pergulėt. O daugiau, mano
duktė, žinokis.
Karalaitė, padėkojus senelei už pamokinimą, rytą nuėjo
į tą dvarą, paleido gaidelį. Tas užgiedojo taip gražiai! Atėjo
ragana ir prašo parduoti. Bet karalaitė kitaip neparduoda, kaip
kad ją leistų su vyru pergulėt. Ragana ir leido, bet savo vyrą
užleido kietu miegu. Karalaitė, pamačius savo mylimą, apkabino
jį ir, visaip bučiuodama, persiprašė, bet tas nesikėlė. Ant galo
įsitikino, kad kietai miegąs. Visaip jį draskė, bet veltui. Rytą
ragana išleido verkiančią karalaitę iš vyro kamaros.
Ežys atsikėlęs klausė raganos:
— Ar nebuvo kas šią naktį pas mane, kad aš taip kaip su
laužytas?
— Ne! Nieko.
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Senelė karalaitę pamokė. Antrą dieną ir vėl ji vaikštinėja
po dvarą, apsimovus pirščiuką ant piršto, siūdama. Ragana, pa
mačius tokį gražų pirščiuką, užsimanė jį gaut. Karalaitė sako:
— Leisi man su tavo vyru naktį pergulėt—atiduosiu.
Ragana ir leido, bet savo vyrą užleido taip kietu miegu, jog
karalaitė niekaip jo neišbudino: ir gnaibė, ir ko nedarė, bet
vis nieko, ir gana. Rytą vėl verkdama išėjo pas senelę. Senelė
pamokė, ir ji, atėjus į dvarą, ėmė šilkinį obuolį mėčioti. Pa
matė ragana ir užsinorėjo obuolį atpirkt. Bet karalaitė nepar
davė, sako:
— Leisi vieną naktį su savo vyru pergulėt, tai atiduosiu.
Ragana ir leido, bet savo vyrą užleido kietu miegu. Ežiu
kas, jau dvi naktis kankintas, suprato ką nors naktį ateinant
pas jį. Nusidavė miegančiu, bet iš tikro nemiegojo. Karalaitė
įėjus ėmė jį visaip gnaibyt. Jis ją apsikabino, sako:
— Už ką gi mane gnaibai?
Karalaitė bučiavo savo mylėtinį, ir jie abu verkė iš
džiaugsmo.
Rytą karalaitė vėl išėjo, o ežys, paėmęs kardą, nubloškė
raganą —ir tuoj visi dvarai pavirto į ežerą, o ant jo viršaus —
laivelis. Karalaitė ir ežiukas su gaidelio pagalba laimingai įsi
gavo į laivą ir išplaukė į kraštą. Paskui gaidelis liepė kara
laitei ir ežiui sėsti ant savęs ir vėjo greitumu parlėkė į kara
laitės žemę. Obuolys gi ir pirščiukas taip pat atsirado pas
karalaitę.
Kokie buvo tada visi linksmi! Ir pakėlė karalius didžią puo
tą. Atidavė ežiui visą karalystę.
Ir aš ten, toje puotoje, buvau. Dėl to viską mačiau ir ap
sakiau.
H8

VILKO KARŪNA
Gyveno eigulys. Jis buvo nelabai seniai ženijęsis ir dar ne
turėjo vaikų. Kartą jis eina per mišką ir pamato —vilkas neša
labai gražią karūną. Eigulys prašo vilko:
— Duok man tą karūną.
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Vilkas jam sako:
— Pažadėk man, ką tu, namo parėjęs, pirmutinį sutiksi, tai
aš tau dūosiu
Eigulys galvoja, ką jis pirma sutiks. Jis turėjo mažą šuniu
ką, kur vis jam priešais išbėgdavo. Dėl to jis mano, kad jam
tas šuniukas priešais išbėgs, ir jis jį sutiks. Eigulys pažada.
Vilkas jamatiduoda karūną ir nubėga.
Pareina eigulys namo —bobutė priešais išneša jam dukterį.
Nu, jau jamlabai širdis nusiminė.
Ta duktė užaugo. Dabar tėvas jai pasako, kad jis ją pažadė
jęs vilkui. Vilkas atleido žinią, kad jai reikia eit. Ji išeina.
Ant lauko priveja ją vilkas, paima, užsideda ant nugaros ir
neša. Perneša per vieną upę, išpurto, išpurto, kad ji nieko su
savim neturėtų, ir vėl neša. Perneša per antrą —ir vėl išpurto.
Taip jis ją pernešė per septynias upes ir vis, per kiekvieną
upę pėrnėšęs, išpurtė. Pagaliau, pernešęs per septintą ir gerai
iškratęs, paleido ją tokiam miške. Ten toli matės namai. Ji eina
į tuos namus. Pilna žemė varlių, rupūžių, gyvačių, driežlų ir ki
toniškų biaurybių, taip, kad ji vos-ne-vos per jas išbrenda ir
nueina į tuos namus. Įeina gryčion,—ten stovi lova. Ji atsigula
toj lovoj ir užminga. Vidunaktį ateina meška, atsigula šalia
jos, apkabina ją ir turi apkabinus lig ryto, ir tik dienai auštant
paleidžia.
Ji išeina iš namų. Ją paima vilkas, užsideda ant nugaros
ir parneša pas tėvus. Tėvai pradeda klausinėt, kaip jai ten ėjo.
Ji visa ką pasako. Tėvai, sužinoję, kaip jai ėjo, paliko labai
liūdni. Ateina ir bobutė, kur ją tada tėvui priešais išnešė. Ji,
pamačius, kad tėvai kažin ko nuliūdę, pradeda klausinėt, ko
jie taip nuliūdę. Jie visa ką jai pasako. Bobutė duoda rodą.
Ji sako:
— Tu susišukuok plaukus, pastatyk košiką ir po košiku pa
slėpk skustuvą. Kai vėl vilkas tave pareikalaus, tai tu eik, ir
nors jis purtys, kiek norės, bet skustuvo neatras.
Ji taip ir padaro: susišukuoja čiupryną, pastato košiką ir
po juo paslepia skustuvą. Vakare vėl vilkas paduoda žinią,
lai ji eina. Ji išeina. Ant lauko vilkas pribėga prie jos, užsi
deda ant nugaros ir neša. Perneša per vieną upę, iškrato, išpurto,
bet nieko neranda, ir vėl neša. Taip jis perneša per visas sep
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tynias upes ir vis, per kiekvieną pernešęs, išpurto, iškrato.
Paskui paleidžia miške. Ji vėl per tuos visus biaurybes: varles,
gyvates, driežlus, rupūžes pareina į tuos namus. Atsigula lovoj
ir guli.
Apie vidunaktį ateina ir ta meška, atsigula šalia jos lovoj,
apkabina ir taip kietai turi apkabinus, kad ji net pasijudint
negali. Meška užminga, pradeda kriokt. Kai meška užminga,
merga ištraukia iš po košiko skustuvą ir paplauna mešką. Kai
tik paplauna mešką, tuoj tie namai pavirsta į labai gražius
rūmus. Paskui ji nupiauna meškai visas keturias kojas. Atbėga
vilkas. Ji pagriebia vieną meškos koją ir kaip duos su ja vil
kui—vilkas pavirsta labai gražiu jaunikaičiu, o su antra kaip
šers per medžius —medžiai paliko kareiviais. Su trečia kaip
šers —iš medžių pasidarė arklių, o su ketvirta —raguočių. Pri
važiuoja prie jų kučeris labai gražia karieta. Ji su jaunikaičiu
atsisėda karietoj, važiuoja pas jos tėvus, nuo jų pasiima karūną
ir pavadina juos į savo vestuves.
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BALTASIS VILKAS
Buvo karalius ir turėjo tris dukteris: viena graži, kita gra
žesnė, trečia dar gražesnė. Jauniausia —gražiausia. Tėvas no
rėjo į Vilnių važiuot imt tarnaitę —apsižiūrėt, kiaules apšert,
viską pasišluot, pasivalyt. Jauniausia gražiausia sako:
— Tėvai, nereikia man tų tarnaičių, aš pati apsižiūrėsiu.
Kai jūs važiuosit į Vilnių, tai jūs man parvežkit gyvų gėlių
puokštikę.
Ir išvažiavo karalius į Vilnių: vienai nupirko suknią, antrai
nupirko skepetą brangią, o trečiai ieškojo po visą miestą, po
visas krautuves —nerado gyvų gėlių puokštikės. Važiavo na
mo per girią. Nuo namų buvo trys keturios mylios, tai žiūri,
kad šalia kelio sėdi baltas vilkas, ant jo galvos gyvų gėlių
puokštikė. Liepė karalius vežėjui:
— Lipk iš karietos, paimk tą gyvų gėlių puokštikę, atnešk.
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Prašnekėjo vilkas, sako:
— Vajaunas karaliau, ne dovanai gaut gyvų gėlių puokštikė.
Pasakė karalius:
— Ko tu nori? Tai aš tave pinigais apipilsiu.
Atsakė vilkas:
— Nenorių aš tavo pinigų, tiktai aš noriu, tą man pažadėk,
katrą pirmiausia pasitiksi.
Pagalvojo karalius: „Namai toli, patiksim ar žvėrį, ar
paukštį".
— Tai pažadu.
Važiavo iki savo namų —nieko nepatiko. Užvažiavo ant
dvaro —patiko jauniausią dukterį. Pradėjo tėvas, motina gailiai
verkti. Sako duktė:
— Tėvai, motina, ko taip gailiai verkiat?
Sako:
— Ak, mes tave pažadėjom baltam vilkui: ateis į trečią
dieną ant dvaro, tai reikės tau su juo eiti.
Atėjo į trečią dieną vilkas ant dvaro, užšvilpė:
— Atiduokit mano, ką žadėjot.
Parėdė jamkambarinę. Sako vilkas:
— Sėsk ant manęs, aš tave nešiuos į savo dvarą.
Nunešė į tą daiktą, kur sėdėjo su savo gyvų gėlių puokštike, sako:
— Sėskim pasilsėt.
Susėdo pasilsėt. Sako jisai:
— Ką tavo tėvas darytų, kad ant šitos girios valią turėtų?
Ji sako:
— Mano tėvas biednas, medžius kirstų ir statines darytų,
parduotų, tai vis duonos kąsnį turėtų.
Vilkas sako:
— Tai ne toji. Sėsk ant manęs, nešiu į tą dvarą, iš kur tave
paėmiau.
Nunešė, sako:
— Atiduokit mano tikrąją, o kad neduosit, ateisiu su štur
mu, nuversiu visus mūrus ir kambarius, ir jumiem ne gyveni
mas čionai bus.
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Verkia tėvas, motina. Sako:
— Vaikeli, eik, kad mes tave pažadėjom vilkui.
Apsirengė karalaitė, pasiėmė savo gyvas gėles, susirišo, ne
šės sykiu. Nunešė baltas vilkas į tą daiktą, kur su ta sėdė
jo. Sako:
— Sėskim pasilsėt.
Klausia paną baltas vilkas:
— Ką tavo tėvas veiktų, kad ant šitos girios valią turėtų?
Sako pana:
— Mano tėvas medžius kirstų, statytų namus, leistų nuomi
ninkus. Tai ką mano tėvas dabar bagotas, paskui dar bagotesnis būtų.
Vilkas sako:
— Tai toji pati. Sėsk ant manęs, nešiu į savo dvarą.
Nunešė per girias j savo dvarą: dvaras labai gražus, išsta
tytas ir akmenimis grįstas. Sako ta merga:
— Gražus dvaras ir gražūs kambariai, tiktai mano tėvas,
motina toli liko.
Sako vilkas:
— Eisimuž metų pas tavo tėvus.
Kai praleido pusę metų, pareina baltas vilkas. Sako:
— Širdele mano, renkis į veseliją: tavo vyriausia sesuo ženijasi. Aš tave nunešiu. Bet kai aš ateisiu tavęs paimt, tai tu
nieko neklausyk, nė tėvo, nė motinos. Kai aš švilptelėsiu, tai
taip tu pamesk gėrimą ir valgymą ir eik pas mane, nes kai
paliksiu, nerasi kelio pareit per girias.
Tai jis nunešė karalaitę į veseliją. Bet jis sugrįžo, o ją pa
liko. Apie vakarą jisai atėjo, švilptelėjo palei kambarius —tai
ji pametė gėrimą ir valgymą ir ėjo pas jį, ir sėdo ant jo. Par
sinešė į savo dvarą.
Išleido kitą pusę metų. Parėjo vilkas, šneka:
— Širdie mano, eisim į veseliją pas tavo tėvus: tavo vi
dutinė sesuo ženijasi. Tik dabar abudu eisim ir nakvosim.
Tas vilkas buvo gražus ponaitis, tiktai vilko kailį apsivil
kęs. Ėjo abudu į veseliją ir apsinakvojo. Nakčia, kai ėjo visi
gult, tai juos nuvedė į kambarėlį ir paguldė. Žiūri karalienė —
kad jis tą kailį nusivilko, tai gražus ponaitis. Tai karalienė lie
pė savo mergom virtuvėj pečių užkurt ir tą kailį įmest.
,
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Vos spėjo kailį įmest —ponaitis tas išėjo su šturmu, su vėju
per duris ir nuėjo į savo dvarą, o ją paliko. Ji verkdama ėjo
per girias, bet nerado nė kelio, nė tako. Vaikščiojo pusę mė
nesio, priėjo grinčiukę vidury girios. Įeina į vidurį —vėjas
sėdi, skaito. Klausia ji jo:
— Vėjau, ar nematei balto vilko?
— Pūčiau dieną ir naktį, neseniai parėjau, bet nemačiau.
Davė jai vieną čeveryką, kad ji nužengė šimtą mylių. Nu
žengė pas žvaigždę, sako:
— Žvaigždele, ar nematėt balto vilko?
Sako:
— Šviečiau per naktį, bet nemačiau.
Davė čeveryką jai, kad ji nužengė du šimtu mylių. Nu
žengė pas meną, sako:
—' Mėneli, ar nematei balto vilko?
Sako:
— Žibėjau per naktį, neseniai parėjau, bet nemačiau.
Davė čeveryką, kad ji nužengė keturis šimtus mylių. Nu
žengė pas saulę, sako:
— Saulele, ar nematei balto vilko?
Sako:
— Mačiau, bet tavo baltas vilkas rengiasi su kita ženytis.
Jau jisai turi apsirinkęs sau kitą mergą ir jam ji patarnauja.—
Paskui sako: —Nužengsi palei stiklinį kalną —rasi kalvę. Duok
kojas rankas pakaustyt. Ir duok nuo keturių sieksnių gran
dinę nukalt. Tai tada užlipsi prieš kalną ir nusileisi į tą dvarą.
Davė jai saulė čeveryką: kad ji žengė, nužengė penkis šim
tus mylių. Davė jai ratelį: kad ji samanas verpė, špūlėje —
šilkai. Davė jai tokį peilį: kad ji supuvusį medį drožė, aukso
skiedrikės puolė. Davė jai šakutę: kad ji balanikę badė, aukso
skylikės atsirado.
Ji užlipo ant to kalno, nusileido į tą dvarą. Ją priėmė lovų
klot ir apsimazgot. Apsižiūrėjus visus savo darbus, atsisėdus
su tuo rateliu verpė. Bet ji savo burnos nerodo, apsigobus sa
vo galvą, kad ją nepažintų. Jos vyras laukė sekmadienio —
bus šliūbas su antra pačia. Kai ji verpė su rateliu, tai toji ant
roji pono merga sako į ją:
— Bobut, atiduok man šitą ratelį.
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Sako:
— Jei leisi po jaunikio lova šiąnakt pergulėt, tai atiduo
siu šitą ratelį tau.
Sako:
— Leisiu.
Bet liepė liokajui nueit į miestą, pripirkt stipriausių gėri
mų dėl pono. Nupirko liokajus dėl pono gėrimų ir parnešė.
Tai toji antra merga davė jam gert stiprių gėrimų ir paguldė
į lovą, ir leido tą bobutę po lova pergulėt. O ji kai atėjo po
lova, tai pasakojo nuo pradžios savo gyvenimą: kaip jos buvo
trys seserys, ji —jauniausia ir gražiausia; kaip jie ją paža
dėjo už balto vilko; kaip ėjo į veselijas, vienoj ji viena buvo,
antroj abudu buvo; kaip motina liepė kailį sudegint, o tas
ponaitis išėjo su visu šturmu, su vėju ir paliko ją vieną; kaip
dabar ji verkdama ėjo ieškot, priėjo vėją, priėjo žvaigždę, pri
ėjo meną; kaip nuėjo ir rado saulę; kaip saulė sakė, kad matė,
bet tas vilkas jau su kita rengiasi ženytis; ir davė grandinę
nusikalt keturių sieksnių, užlipt prieš stiklinį kalną; kaip tada
įsileido į tą dvarą, ir toji antroji pati leido gulėt po jaunikio
lova. Negirdėjo baltas vilkas. O tie vartauninkai, katrie nemie
gojo per naktį, tai jie girdėjo, ką ji šnekėjo. Ant rytojaus pa
sakė tam ponui:
— Klausykit, ką šiąnakt po jūs lova toji bobutė tiek daug
šnekėjo.
Tai jisai suprato, kad ta jo pirmutinė pati jį atieškojo. Su
laukė sekmadienio. Suvažiavo visi karaliai. Sako jisai:
— Tai dabar klausykit, visi karaliai, ką aš sakysiu. Aš pa
mečiau nuo skrynios raktą. Dabar daviau naują padaryt ir tą
seną radau. Kažin katras geresnis?
Pasakė visi karaliai:
— Senas vis geresnis, ne kaip naujas.
Jisai sako:
— Tai mano pirmutinė pati geresnė, ne kaip antroji.
Tai dabar davė pašaukt antrą savo mergą, sako:
— Traukis šalin! Atėjo mano pirmutinė pati. Nemaniau, kad
mane ji atieškos. Dabar ji mano, o aš jos. O tu traukis, grįžk
pas savo tėvą.
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RUP02Č KVAIUO ŽMONA
Vienas karalius turėjo tris sūnus. Du buvo protingi, tre
čias—kvailas. Kad vaikai nesiginčytų dėl sosto po tėvo gal
vos, karalius sumanė juos išmėginti ir tinkamiausią paskirti
savo įpėdiniu. Taip kartą tėvas tarė sūnums:
— Eikite į pasaulį ir pameškite man kiekvienas po dovaną.
Kurio dovana bus gražesnė, tą aš padarysiu savo įpėdiniu —
karalium.
O kad sūnūs žinotų, kur kuriam eiti, karalius padavė kiek
vienam po plunksną ir liepė paleisti. Karalaičiai paleido plunks
nas. Vyriausiojo plunksna nuskrido į vakarus, antrojo —į ry
tus, o jauniausiojo, kuris buvo kvailas, palėkėjo ligi upelio ir
nusileido ant kranto.
Vyresnieji karalaičiai nuėjo keliais, kuriuos jiems parodė
jų plunksnos. Kvailys nuėjo pas upelį ir atsisėdo, kur jo plunks
na buvo nusileidusi. Sėdi ir žiūri į vandenį. Žiūri —upelio
dugne durys. Jis priėjo prie vandens —vanduo persiskyrė. Pri
ėjo prie durų —durys atsidarė. Kvailys —pro duris. Už durų —
laiptai. Jis nuėjo laiptais žemyn. Nusileidęs rado didelę salę.
Vidury salės tupėjo didelė rupūžė. Rupūžė ir paklausė žmo
gaus balsu:
— Ko čion atėjai, karalaiti?
— Ieškau dovanos savo tėvui,— atsakė kvailys.
Rupūžė pašaukė kelias rupūžytes. Jos atnešė gražų gražų
kilimą ir padavė svečiui. Kvailys padėkojo ir parnešė tėvui.
Jo dovana buvo gražiausia.
Tėvas jau buvo benorįs tarti karalium padaręs jauniausiąjį
sūnų, bet broliai dar nesutiko. Tada karalius įsakė sūnums at
nešti po žiedą. Kurio žiedas būsiąs gražiausias, tas tapsiąs
karalium. Visi trys karalaičiai išėjo į pasaulį. Kvailys nuėjo
pas rupūžę, ir ji davė jam gražų žiedą.
Kai visi trys karalaičiai pargrįžo namo, tai kvailio žiedas
buvo gražiausias. Karalius jau norėjo savo įpėdiniu padaryti
jauniausiąjį sūnų, bet broliai dar nesutiko. Tada karalius įsakė
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sūnums parsivesti po pačią. Kurio pati būsianti gražiausia, tas
tapsiąs tėvo įpėdiniu. Visi trys karalaičiai išėjo į pasaulį.
Kvailys nuėjo pas rupūžę verkdamas. Ši suramino jį,
tardama:
— Neverk. Viskas bus gerai.
Rupūžė įsakė rupūžytėms atnešti šaukštą ir atvesti šešias
peles. Rupūžė peles sukinkė į šaukštą ir pati atsisėdo. Tuojau
pelės pavirto gražiais arkliais, šaukštas —karieta, o ji pati —
gražiausia karalaite. Kvailys atsisėdo į karietą ir su karalaite
parvažiavo į tėvo dvarą. Kvailio karalaičio pati buvo gražiau
sia. Broliai jau nebesipriešino, ir karalius sūnų kvailį padarė
savo įpėdiniu. Bet kvailys, tapęs karalium, protingai valdė
karalystę.

VARU NUOTAKA
Buvo toks karalius, jis turėjo tris sūnus. Sumanė jis juos
visus sykiu ženyt. Sako:
— Vaikai, jau užaugot į metus —turite visi sykiu ženytis.
Kai josit pas mergas, tai aš pirma šausiu, o kur kulka lėks,
ten jokite. Ir kas tą kulką paims, tai toji bus merga, ir ją galit
parsigabent.
Jau jojo vyriausias sūnus pas mergą. Tėvas išėjęs iššovė.
Kulka lekia iš lėto, o tas joja. Atjojo į kitą karalystę —ant
karaliaus dvaro laiko kulką karaliaus duktė, ant gonkų stovė
dama. Toji duktė negraži buvo, nes ji buvo raupuota. Parsiga
beno jis ją. Na, jau tas turi.
Dabar jau joja antras. Tėvas išėjęs iššovė. Vėl kulka lekia,
jis joja paskui tą kulką. Atjojo į kitą karalystę, į karaliaus
dvarą —laiko karaliaus duktė kulką. Jau toji buvo gražesnė,
ir tas ją parsigabeno. Jau turi ir antras.
Dabar joja jauniausias. Tėvas išėjęs iššovė. Joja jis paskui
kulką, atjojo į kitą karalystę, į karaliaus dvarą —laiko kulką
ant gonkų žalioji varlė. Dabar jau jis visas persigando, bet ką
daryt? Jo tėvas prisakė, kad kas tą kulką turės, tai tą reikia
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imt. Ima jis tą varlę. Parsigabeno namo, paleido ją po lova.
Toji varlė pakuokšt, pakuokšt po lova ir kvaksi sau.
Prieš veseilę atidarė tos mergos langus —atlėkė visokių
gražių karališkų dovanų. O toji varlė atidarė, tai atlėkė per
langą dovanos dar puikesnės, kaip anų.
Toji varlė dieną buvo varle, o naktį pasidėdavo odą ir pa
sidarydavo tokia pana graži, kad kitos tokios pasaulyje ne
buvo. Ir vis, būdavo, ateina pas jį ir atsigula į lovą. Kai naktis,
jis linksmas džiaugiasi su ta pana, o kai ateina diena, jam
liūdna, jis nežino, ką daryt. Bet jis sumanė, kad reikia jai tą
odą sudegint, ir ėmė atsinešė žarijų. Vakare, kai tik pana pa
sidėjo odą, tai karaliūnas užmetė ją ant ugnies, ir ji jau dega.
Pana pajuto, kad jau dega, smirda,—tuoj šoko prie odos. At
eina—jau suspirgėjus.
— Na, dabar tai jau tu mane prapuldei!
Atsisėdus -tuoj parašė gromatą savo vyriausiai seseriai
ir sako:
— Eik pas kalvį, kad tau nukaltų geležinius čebatus ir krep
šį. Ir tegul padaro tokį šmotą geležies, kaip bandutė pyrago.
Geležį įsidėk į krepšį, paimk gromatą ir nunešk pas mano
seserį. Ten rasi lovą paklotą. Tu, kai nueisi, tuoj į tą lovą
atsigulk ir ant kaktos pasidėk gromatą. Jei ten iškentėsi, tai
gal mudu kada sueisim į porą, o jei ne, tai jau tu ne mano, aš
ne tavo. Tu mane padavei didžiausiems kankinimams.
Ir tuoj išlėkė per langą.
Karaliūnas nuvyko pas kalvį. Kalvis padarė jam geležinius
čebatus, krepšį ir geležies bandelę. Paėmė jis gromatą ir einą.
Eina, eina, priėjo dvarą. Tam dvare nieko nėra, nė šunes. Įėjo
į kambarius, rado lovą paklotą. Jis tuoj —į tą lovą, visas užsi
klojo, o ant kaktos pasidėjo gromatą. Neilgai trukus, su per
kūnijom parlėkė toji sesuo, spiovė:
— Kas čia smirda žmogiena? O, tai čia tu, svainuti, tu,
geras paukšteli, tave verta sudraskyt.
Paėmė tą gromatą nuo jo kaktos, perskaitė:
— Na,—sako,—kelk, eik šen. Duosiu valgyt. Jau taip toli
atkeliavai, nuilsęs.
Tas tuoj atsikėlė, sako:
— Še tą tavo geležinę duoną.
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Padavė krepšį su duona. Kai tik pridėjo peilį prie geležies,
taip ta geležis pavirto į pyragą. Tą pyragą suraikė, jis pavalgė.
Sako jam:
— Eik į sodą pasivaikščiot.
Tas nuėjo į sodą, pavaikščiojo —žiūri, kad tie čebatai jau
visai suplyšo. Atėjo į kambarį. Čia ne po ilgam atūžia su
trenksmu. Sako ji:
— Kur aš tave paslėpsiu?
Jį pakišo po pečium. Atėjo žmona į kambarį ir skundžiasi
jai, sako:
— Ką man tas nenaudėlis padarė, kokias kančias kenčiu)
O anoji sako:
— Kad tu pamatytum savo vyrą, ką tu jam padarytum?
— Aš jį sudraskyčiau į smulkius gabalėlius.
Bet ji tuoj išlėkė, o tas išlindo iš po pečiaus. Sako to
ji sesuo:
— Dabar eik pas kalvį, nusikaldink geležinius čebatus ir
vėl tokį krepšį. Ateik, tai aš tau duosiu gromatą kitai seseriai.
Nueisi, vėl rasi lovą paklotą, tai atsigulk, užsiklok ir gromatą
pasidėk ant smakro.
Dabar jis tą viską pasidarė, paėmė tą gromatą ir eina. Eina,
eina, priėjo dvarą. Tam dvare vėl nieko nėra. Nuėjo į kamba
rius, žiūri —lova paklota. Jis į tą lovą atsigulė ir užsiklojo,
o gromatą pasidėjo ant smakro. Bet ne po ilgam jau parūžia
su trenksmais. Atėjo į kambarius, spiovė:
— Kas čia smirda žmogiena? A, tai tu, svainuti! Tave reiktų
sudraskyt.
Bet tuoj paėmė tą gromatą, perskaitė, sako:
— Kelk, eik šen valgyt. Ar turi savo duonos?
Jis padavė krepšį. Toji kai pridėjo peilį, tuoj geležis pa
virto į pyragą. Pyragą suraikė, pavalgė. Dabar sako:
— Eik į sodą, pavaikščiok.
Jis pavaikščiojo —žiūri, kad tie čebatai jau suplyšo. Atėjo
į kambarius —klauso, kad atūžia.
— Dabar,—sako,—kur aš tave paslėpsiu? Lįsk čia, už
lovos.
Tas užlindo. Atėjo jo žmona į kambarį, sako:
— Kad tu žinotum, kaip man sunku.
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O toji sesuo sako:
— Kad tu pamatytum savo vyrą, ką tu jam darytum?
Sako:
— Aš jį perplėščiau į keturias dalis.
Pašnekėjo ir išlėkė, o jis išlindo iš užlovės. Sako:
— Dabar eik pas kalvį, tegul padaro tau geležinius čebatus ir tokį krepšį. Aš duosiu gromatą jauniausiai seseriai. Kai
nueisi į tą dvarą, rasi lovą paklotą. Tai tu atsigulk, užsiklok ir
gromatą pasidėk ant krūtinės.
Nuėjo pas kalvį, padarė jam geležinius čebatus ir krepšį,
ir eina. ĖjOį ėjo, atėjo taipgi į dvarą. Tam dvare visai nieko
nerado, nė jokio gyvulio. Nuėjo į kambarius, rado lovą pa
klotą. Jis į tą lovą atsigulė ir užsiklojo, o ant krūtinės pasidėjo
gromatą. Ne po ilgam jau parūžė jauniausioji sesuo. Atėjo
į kambarius, tuoj nuėjo, paėmė gromatą nuo krūtinės, perskai
tė, sako:
— Kelk, eik valgyt.
Vėl paėmė krepšį. Kai tik pridėjo peilį prie geležies, tuoj
toji geležis pavirto į pyragą. Suraikė, pavalgė.
— Dabar,—sako,—eik į sodą pavaikščiot.
Nuėjo į sodą, pavaikščiojo. Žiūri —tie jo čebatai jau su
visai nuplyšo. Atėjo į kambarį. Ten jie šnekasi, ir tik atūžė ir
jau eina į kambarį. Otoji sako:
— Na, kur aš tave dabar dėsiu? Lįsk po sijonu.
Tas tuoj palindo. Jo žmona atėjo ir jau linksma. Klau
sia šita:
— Na, kad pamatytum sąvo vyrą, ką tu jam padarytum?
— Nieko nedaryčiau, ne.
Tuoj toji pasikėlė, sako:
— Ogi va tavo vyras.
Ta savo vyrą tuoj pasveikino, padėkojo, kad padėjo jai
atkentėti, ir nukeliavo jiedu į tėviškę. Parėjo į tą karalystę
pas tėvą. Jau broliai rengiasi ženytis, ir tuoj visi trys sykiu
apsiženijo. Ir jauniausiam sūnui tėvas pavedė karalystę.
O ta karalaitė buvo prakeikta dar negimusi. Kad ji būtų
varle buvus iki šliūbui, kad tą jos odą karaliūnas būtų nesu
deginęs, tai ji ir taip būtų pavirtusi pana visam laikui.
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KARALAITE, PAVERSTA Į KIRMINĄ

Buvo vienas žmogus ir turėjo tris sūnus: du išmintingu,
o vieną kvailį. Pasišaukęs sūnus ir sako:
— Esu jau senas, todėl noriu prieš mirtį paskirti kuriam
nors iš jūsų gyvenimą. Eikit dabar į svietą. Duodu jums metus
laiko, ir kuris iš jūsų parsinešit gražesnę kuskelę, tam aš ati
duosiu ir gyvenimą.
Sūnai ir išėjo į svietą. Ėjo pirma visi kartu, bet girioje kvai
lys ant ko ten užsivėpsojo ir pasiliko nuo brolių. Tie vėl nepa
juto, kaip anas atsiliko. Taip anas vienas ir eina. Eina, eina
ir priėjo urvą. Ir lenda į tą urvą —kvailiui kas rūpi. Lindo
vis gilyn ir gilyn, ir priėjo prie durų. Atidaro tas duris, vei
zi —gražus puikus kambarys. Įėjo į tą kambarį —yra durys ir
į kitą. Priėjęs atidaro tas duris, veizi —dar gražesnis kambarys,
spindi nuo gražių ištaisymų. Aslos viduryje bestovinti kėdė, o
ant tos kėdės begulįs kirminas susiraitęs. Kvailys persigando,
pamatęs tą kirminą. Jau nori bėgt lauk, tik kirminas susijudino
ir prakalbėjo žmogaus balsu:
— Kas čia įėjo ir ko anam reikia?
Kvailys, nors dikčiai jau persigandęs, papasakojo kirminui,
kad tris brolius tėvas išsiuntė į svietą parnešti kuskelių. Kuris
parneš gražesnę, tam prižadėjo gyvenimą atiduoti.
— Jei nori, tarnauk pas mane metus. Kiekvieną dieną po
sykį iškūrensi pečių, apmazgosi mane. Valgyti ką tik norėsi,
tą gausi. Metų gale aš tau duosiu gražią gražią kuskelę.
Kvailys galvoja: ,,Kur aš čia kitur benueisiu?" —apsiėmė
būti prie to kirmino. Kūrena kiekvieną dieną pečių, plauna kir
miną, valgyt turi, ką tik nori. Taip ištarnavo visus metus. Me
tams sukakus, kirminas ir sako kvailiui:
— Eik dabar į svirną, rasi ten tris skrynias. Pirmajame kam
baryje prie durų ant gembės rasi tris raktus pakabintus. Nusi
kabink pirmąjį ir eik, atsirakink pirmąją skrynią. Rasi ten vi
sokių kuskelių —išsirink sau, kokią nori.
Kvailys, pasiėmęs raktą, nuėjo į svirną, atsirakino pirmą
ją skrynią, rado pilną gražių, o gražesnių kuskelių. Pasiėmė
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nuo viršaus pirmąją ir, atsisudievavęs su kirminu, išėjo į
namus.
Broliai jo seniai jau buvo sugrįžę namo. Buvo anie pristoję
prie gaspadoriaus ir ui gautąją algą nusipirkę po šilkinę kuskelę. Pamatę sugrįžtantį kvailį, juokiasi broliai, veizėdami pro
langą:
— Pamatysim, kokį čia anas skarmalą beištrauks.
Įėjęs į trobą, kvailys išskleidė savo kuskelę —nušvito ir pa
šaliai nuo jos didelio gražumo. Parodė tuojau broliai ir savas
kuskeles, bet jų buvo kaip skarmalai prieš kvailio kuskelę.
Jau kvailiui turi kliūti gyvenimas, bet tėvas anam nenori
duoti. Iš naujo siunčia sūnus į svietą, kad parneštų dabar žie
dus—kieno žiedas bus gražesnis, tam prižadėjo atiduoti gy
venimą.
Vėl broliai eina į svietą. Išmintingieji jau nebepasilieka nuo
kvailio, nori kartu eit, bet kvailys nenori. Kai tik anie įėjo
į girią, kvailys ir pabėgo. Suieškojęs urvą, vėl įlindo. Kad
įėjo į kambarį, kirminas klausia:
— Kas čia atėjo ir ko jam reikia?
Kvailys pasipasakojo, ko atėjęs. Kirminas ir sako:
— Tarnauk pas mane metus: kūrenk du sykiu per dieną
pečių ir taip pat kartu plauk mane. Aš tau duosiu gražų žiedą.
Kvailys apsiėmė tarnauti —daro viską, kas jam priklauso.
Metams pasibengus, kirminas sako:
— Nusikabink dabar antrąjį raktą, eik į svirną ir atsirakink
antrąją skrynią. Rasi ten žiedą. Pasiskirk —kokį nori, tokį.
Kvailys, pasiėmęs raktą, nuėjo į svirną, atsirakino skry
nią—randa pilną gražių bei gražesnių žiedų. Ir klėtis šviečia
nuo anų spindėjimo. Pasiėmė nuo viršaus vieną žiedą ir, atsi
sveikinęs su kirminu, išėjo į namus.
Broliai jo buvo jau parėję. Turėjo parsinešę po auksinį žie
dą ir nekantriai laukė kvailio sugrįžimo: kokį čia anas šįkart
beparneš žiedą? Bene dabar nebebus žiedas toks gražus, kaip
kuskelė kad buvo? Pareina kvailys namo ir rodo ištraukęs žie
dą. Nušvito visa troba, kada tą žiedą parodė —taip buvo gra
žus, šviesus. Rodo broliai savuosius, bet ką —ir neprilyginti
prie ano žiedo: kvailio žiedas už visus gražesnis.
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Turi dabar tėvas atiduoti kvailiui gyvenimą, bet nenori
duoti, ir tiek. Siunčia dar kartą sūnus į svietą. Liepia paTsivesti po paną —kieno pana bus gražesnė, tam atiduos
gyvenimą.
Ir vėl išėjo visi į svietą. Išmintingieji broliai seka paskum
kvailį —nori ir anie eiti ten, kur kvailys eina. Bet kai tik įėjo
į girią, kvailys pabėgo nuo jų, ir paliko anie bevampsantys.
O kvailys, suradęs savo urvą, įlindo, įėjo į kambario vidų. Kir
minas klausia:
— Kas čia įėjo, ko reikia?
Kvailys papasakojo, kad anuos tėvas išsiuntė į svietą ir
liepė parsivesti panas —kurio pana bus gražesnė, tam prižadėjo
gyvenimą atiduoti.
— Tarnauk metus pas mane,—sako kirminas.—Tris kar
tus per dieną iškūrensi pečių, tris kartus per dieną plausi
mane, o metų gale gausi paną.
Na, kvailys su noru apsiėmė būti prie to kirmino ir per
metus darė viską, kas jam priklausė. Metams išėjus, kirminas
ir sako:
— Dabar iškūrenk pečių dikčiai, kad net paraudonuotų.
Kvailys iškūreno.
— Dabar,—sako kirminas,—nuplauk mane švariai švariai
ir pamesk po pečiaus, o pats bėk kuo greičiau iš to kambario,
neveizėk atsisukęs.
Kvailys nuplovė tą kirminą švariai švariai. Reikia dabar
mest —anam širdis plyšta iš skausmo. Kas beduos paną, kada
anas tą kirminą sudegins? Bet vėl —neklausys ir taip pat ne
gaus. Rėkdamas nunešė tą kirminą ir pametė po pečiaus, o pats
kuo greičiausiai bėga į kitą kambarį. Bet bebėgant taip anam
širdis suskaudėjo, kad iš to skausmo apalpo. Kada po valandos
atsibudo, atsitekėjo, pamatė, kad graži pana atsiklaupusi, pasi
lenkusi beveizinti į aną.
— Ar jau pabudai? Aš seniai tavęs laukiu. Aš esu tavo
pana, kurią tau žadėjau duoti,—sako ana.
Kvailys pašoko, veizi —viskas čia kitaip besą: pats persi
mainęs į gražų jaunikaitį, dvaras iškilęs besąs ant viršaus že
mės, tarnų po tą dvarą daugybė.
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Karalaitė —jo pana —papasakojo, kad tas dvaras su vi
sais žmonėmis ir ja pačia buvo prakeiktas. Bet dabar tas pra
keikimas pasibengė, ir dvaras su visa nauda ir visa karalyste
priklauso anuodviem. Kvailys liepė pakinkyti arklius ir, pasi
ėmęs tą savo karalaitę, važiuos pas tėvą. Parlėkė paržvangėjo. Prie tėvų namų iššoko anuodu iš karietos, eina į vidų.
Persigando tėvas, pamatęs įeinančius tokius ponus. Kvai
lys ir sako:
— Tai jau, tėtuši, ir nebepažįsti manęs, kvailio sūnaus sa
vo? Aš parsivežiau paną.
Tėvas dar dikčiau persigando —prašo meldžia, kad nepyk
tų, kad taip ilgai nedavė anam gyvenimą. Bet sūnus sako:
— Tetušėl, man nebereikia tavo gyvenimo. Gyvenk tu pats
jame, aš ir be to turiu visą karalystę.
Suprašė brolius su savo panom, kad atvažiuotų jo karalys
tės apveizėti. Tie tuojau nuvažiavo. Kvailys vedė karalaitę,
pakėlė didelį bankietą.
Ir aš ten buvau nuvažiavęs. Turėjau morkos arklį, sėtinio
ratukus, vaško skrybėlę, popieriaus drabužius, medaus piršti
nes, stiklo batukus. Nuvažiuoju aš ten,—jau daug svečių besantys suvažiavę. Pavažiavęs prie gonkų, norėjau pajuokauti.
Šoku, vadinas, plinkiai iš savo tų ratukų —činkt mano batukai
ant kūlių ir susikūlė. Įeinu į vidų,—kad nepradės panos mane
sveikinti, bučiuoti į ranką! Bebučiuodamos ir nulaižė man pirš
tines. Pasidėjau skrybėlę ant pečiaus, panos veda šokti. Man
bešokant, matau, kad lauke lyja, ir veiziu —kiaulė bedraskanti
mano ratukus. Metęs šokius, bėgsiu aš tą kiaulę varyt šalin.
Imu už skrybėlės —visa ištirpusi. Išbėgau lauk, kad ir be skry
bėlės, ir kol nubėgau, kiaulė pabengė mano ratukus. Man po
lauką besisukant, lietus nulijo mano drabužius,—grįžti į vidų
nepadoru plikam. Veiziu —priemenėj kerčioje pakulos besan
čios. Ėmiau į jas aš ir susivyniojau, ir užmigau. Nakty pašiuro
veselninkai šaudyti iš armotų. Pakulas trampams ėmė iš tos
kerčios, kur aš gulėjau. Kartu su pakulomis įdėjo ir mane į armotą ir iššovė. Ir paršovė į tą vietą jums pasakas pasakoti.
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H3
GULBELĖS SESELĖS

Buvo vienas žmogus, jis turėjo sūnų ir dukterį. Jiems buvo
laimė lėmusi, kad toji duktė turės didelę dalį, o tas sūnus —
nė jokios dalies neturės. Tėvas jų numirė, o jiedu liko. Tai
dukrai eina viskas taip, kaip ant pieno, tam sūnui niekas nesi
seka. Sako jis į savo seserį:
— Eisiu aš į kelionę.
O toji sesuo:
— Te tau pinigų, pirk lauko kokį sklypelį. Rasi, tau seksis.
Pasėjo rugių —rugiai užaugo geresni, kaip kitų. Laike piūties užėjo ledai —sumaišė su žeme. Jau mato, kad jam nesise
ka, sako:
— Eisiu aš į kelionę po svietą.
Išėjo. Eina, eina, priėjo girią. Eina keliu, žiūri —iš kelio
į tokius brūzgynus takas. Eina tuo taku. Ką tik jis per tanku
myną perlindo, žiūri —stovi tokia grintelė, o toj grintelėj —
senukas. Senukas sako:
— Kur eini, vaikeli?
— Einu į kelionę. Jokios dalies neturiu.
Tas senukas buvo dievas. Sako:
— Lik pas mane. Čion nieko neveiksi pas mane, tik kai aš
išeinu melstis, tai tu išvirsi valgyt.
Parodė jam, kur šaltinis parnešt vandens. Tas senukas išėjo
melstis, o jis parnešė vandens, išvirė valgyt. Kitą dieną vėl tas
senukas išėjo melstis, o jam liepė išvirt valgyt. Nuėjo į tą šal
tinį parnešt vandens —atlėkė trys gulbės, pasidėjo plunksnas,
panom maudosi. Pakol jos išsimaudė, jis turėjo laukti —suvėli
no valgį išvirti. Pareina senukas, sako:
— Kas yra, kad taip ilgai neišvirei valgį?
— Paklydau,—girdi,—ilgai neradau vandens, už tai ir su
vėlinau.
Tas senukas sako:
— Tik nemeluok!
Kitą dieną išėjo senukas melstis, o jį vėl paliko virt. Nuėjo
pas šaltinį vandens —atlėkė vėl tos gulbės maudytis. Dvi, ne
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taip gražios, pasidėjo į krūvą plunksnas, o viena, labai graži,
pasidėjo atskyrium. Per tas mergas vėl valgį suvėlino! Pareina
senukas —neišvirta.
— Kas tai yra, kad tu valgį vis suvėlini?
Jau jis neturi ką daryt —turi teisybę pasakyti, kad jam taip
atsitinka. Senukas sako:
— Na, tai gerai. Otą gražiąją ar tu pažintum?
Sako:
— Pažinčiau, nes ji skyrium plunksnas pasideda.
— Tai tu, kai eisi, ten kur užsislėpk. Kai ta gražioji pasi
dės savo plunksnas, tu imk ir pavok. O kai klaus, kas pavogė,
sakyk „aš" ir eik namo. Oji eis paskui.
Nuėjęs užsislėpė. Kai tos mergos atlėkė, plunksnas pasidėjo,
jis tos gražiosios plunksnas prisitaikęs ir pavogė. Pasimaudė
jos, išeina. Tos dvi rado savo plunksnas, bet gražioji —neran
da. Tos nulėkė, o šita klausia:
— Kas mano plunksnas pavogė?
Atsiliepė:
— Aš,—ir neša tas plunksnas, o ji, jo prašydama, kad ati
duotų, parsekė paskui jį į tą grintelę.
Sako tam senukui:
— Parnešiau vandens ir parsivedžiau paną.
Toji pana davė tas plunksnas sudegint, o tas senukas juos
apženijo, ir jie buvo pas tą senį ilgą laiką.
Bet jau jiems nusibodo pas tą senuką. Senukas sako:
— Jau galėsite eit prie žmonių.
Atsisveikino tą senuką, o tas senukas sako:
— Jau dabar turėsite dalį.
Jiedu išėjo —per girias ir kalnus. Priėjo miestą, mieste nu
sisamdę namus. Davė jam ji auksiną:
— Eik tu į miestą, už tą auksiną nupirk raikštelių, virvelių.
Jis nuėjęs nupirko, parnešė. Sako jam pati:
— Dabar gali truputį atsigulti.
Tas nuėjo gult, o ji, atidarius langą, sako:
— Gulbelės seselės, atlėkit maR padėt vargelį vargti!
Tuojau atlėkė tos dvi gulbės. Tai jos iš tų kaspinėlių padarė
kilimą tokį, kad tokio nė pas karalius nebuvo. Padavė jam,
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kad neštų parduoti. Nunešė vaizbūnui, gavo už tą kilimą kartį
raudonųjų ir mūro namus.
Atvažiavo karalius pas vaizbūną pirkti prekių. Pamatė ki
limą, sako:
— Kas tokį kilimą galėjo padaryti?—ir tam vaizbūnui ka
ralius davė daugybes aukso. Užmokėjus vaizbūnas sako:
— Čion atėjo toks ateivis nežinia iš kur, tai jis atnešė ši
tą kilimą.
Pašaukė tą vaikiną, kad ateitų. Toji savo vyrą neleido,
bet nuėjo pati pas karalių. Ji karaliui patiko, ir jis ją norėjo
gauti. Sako:
— Reikia tą jos vyrą nužudyti, o ji man liks.
Pašaukė tą vyrą, sako:
— Tu nueik parnešk man žaibų ir perkūną. O jei nepar
neši, tai bus tau po galvelės...
Nuėjęs pasakė savo pačiai tą savo vargą, ką jam karalius
uždavė. O jo pati to karaliaus nenorėjo. Sako jam:
— Te tau šitą kamuoliuką. Tai kur tas kamuoliukas risis,
ir tu eik paskui jį.
Taip paskui kamuoliuką besekdamas, nuėjo vaikinas pas
saulę, pasisakė, ko atėjęs. Osaulė sako:
— Na, tai tu pastovėk truputį ir pašviesk už mane, o aš
tau parnešiu žaibų ir perkūną.
Nuėjo, parnešė, padavė jam.
— Eik,—sako,—parnešęs paduok karaliui.
Jis parnešęs žaibus paleido, o perkūną padavė karaliui. Per
kūnas kaip spiovė karaliui į viršugalvį, tas tik pakabarkšt ir
persivertė, o šis liko ramiai sau gyventi.
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ŽUVŲ, ŽVĖRIŲ IR PAUKŠČIŲ KARALIAI
Buvo gaspadorius ir turėjo tris dukteris. Jas juodaknygis
pavogė viena nakčia: vyriausią nunešė žvėrių karaliui, antrą
nunešė paukščių karaliui, e trečią nunešė žuvų karaliui.
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Po pavogimo užaugo tų seserų brolis ir ėjo jų ieškot. Ėjo
per girią ir rado stubelę. Įėjo į stubelę ir rado tik vieną bobukę. Prašėsi į nakvynę. Ji klausė:
— Kur tu, vaikeli, eini?
— Einu, močiute, ieškot savo seserų.
— Vaikeli, kad tu jų negali rast, tai aš tau duosiu tokį
suolelį. Kai tu ant jo atsisėsi, tai kur norėsi, pasakysi, ir tave
nuneš. Ir dar, vaikeli, duosiu miglų apsiaustą. Kai tu juo ap
sisupsi, tavęs niekas nematys.
Brolis labai padėkojo ui tokias dovanas, atsisėdo ant suo
liuko ir sako:
— Nešk mane pas vyriausią mano seserįt
Tai suoliukas nešė, nešė per girias, per visokius laužus,
per ežerus, per upes ir rado girioj stubukę. Brolis įėjo į stu
belę ir rado tik vieną moteriškę už stalo sėdint. Toji moteriškė
labai nustebo. Sako:
— Prieteliau, kiek aš čia metų gyvenu, nė vieno žmogaus
nemačiau, kaip tik savo patį.
Tai jisai atsakė jai:
— Aš tavo brolis, o tu mano sesuva.
O ji atsakė jam:
— Kad mano brolio nebuvo. Buvome tik mes trys seserys,
kai mane pavogė.
— Kai jus pavogė, tai dar manęs nebuvo nė ant svieto.
— Bet, broli, kai pareis mano pats, visų žvėrių karalius,
tai tave sudraskys.
— Nesibijok! Aš pasislėpsiu.
Ten jiedviem besišnekant, žiūri —jau pareina toks baisus.
Tai jisai pasidėjo tą suolelį į kampą, atsisėdo ir apsisupo tuo
miglų apsiaustu. Kai žvėrių karalius įėjo į stubą, tai klausė:
— Kokį turi džiaugsmą, a? Kiek aš metų su tavim gyvenu,
niekad tavęs neradau tokios linksmos. Kokį turi džiaugsmą?
— Atėjo man į galvą, kad jau nematysiu nė savo motinos,
nė tėvo, nė brolio, nė seserų. Jei ateitų brolis, arba mo
tina, arba tėvas, arba sesuva,—ar tu jiem ką darytum?
Jis atsakė jai:
— Kaip tave myliu, tai ir juos taip mylėčiau. Bet nema
nyk, jie pas tave neateis.
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Nusisupo brolis tą apsiaustą ir priėjo. Pasisveikino, ir jiedu
vadinosi švogeriais. Žvėrių karalius klausė:
— Kaip tu čia atėjai, kad pas mane joks žmogus negali
ateit?
Tai brolis jam sakė:
— Taip man dievas davė, kad ateičiau.
Baliavojo jie kelias dienas, ir žvėrių karalius sakė:
— Būk pas mane. Būsi pavalgęs ir atsigėręs —taip būsi,
kaip svečias.
Brolis jam atsakė:
— Negaliu būt. Eisiu ieškot kitos sesuvos.
Kai atsisveikino, tai žvėrių karalius sakė:
— Švogeri, kuo aš tave apdovanosiu?
Pasipešę nuo savo kailio vilnų, surišo jas skarutuke ir
padavė:
— Kai, švogerėli, bus kokia bėda, tai uždėk ant ugnies ir
pasvilink. Aš ateisiu su visa savo šeimyna į pagalbą.
Užsisėdo brolis ant suoliuko ir sako:
— Nešk mane pas mano antrą seserį!
Suoliukas nešė, nešė per girias, per visokius laužus, per
ežerus, per upes ir rado stubukę. Įėjo brolis į stubą ir rado
tik vieną moteriškę už stalo sėdint. Labai toji moteriškė nu
stebo ir sako:
— Prieteliau, kiek aš čia metų gyvenu, nė vieno žmogaus
nemačiau, kaip tik savo patį.
Tai jisai atsakė jai:
— Aš tavo brolis, o tu mano sesuva.
O ji atsakė jam:
— Kad mano brolio nebuvo, tik mes trys seserys, kai mane
pavogė.
— Kai jus pavogė, tai dar manęs nebuvo nė ant svieto.
— Bet, broleli, kai ateis mano pats, visų paukščių karalius,
tai tave sudraskys.
— Nebijok, aš pasislėpsiu.
Ten jiedviem bešnekant, žiūri —jau pareina toks baisus.
Tai jisai pasidėjo tą suoliuką į kampą, atsisėdo ir apsisupo
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tuo miglų apsiaustu. Kai įėjo į stubą tas paukščių karalius, tai
klausia:
— Kokį turi džiaugsmą? Kiek aš metų su tavim gyvenu,
niekad tavęs neradau tokios linksmos. Kokį turi džiaugsmą?
— Atėjo man į galvą, kad jau nematysiu nė savo motinos,
nė tėvo, nė brolio, nė seserų. Kad jie ateitų —brolis, arba moti
na, arba tėvas, arba sesuva,—ar tu jiem ką darytum?
Jis atsakė jai:
— Aš kaip tave myliu, tai ir juos taip mylėsiu. Bet nema
nyk, jie pas tave neateis.
Brolis nusisupo tą apsiaustą ir priėjo prie jo. Pasisveikino,
ir jiedu vadinosi švogeriais. Paukščių karalius klausė:
— Kaip tu čia atėjai, kad pas mane joks žmogus negali
ateit?
Tai jis atsakė:
— Taip man dievas davė, kad ateičiau.
Jie baliavojo kelias dienas, ir paukščių karalius sakė:
— Būk pas mane. Tai būsi pavalgęs, atsigėręs —kaip
svečias.
Brolis jam atsakė:
— Negaliu būt. Eisiu ieškot kitos sesuvos.
Kai atsisveikino, tai paukščių karalius sakė:
— Svogeri, kuo aš tave apdovanosiu?

Pasipešę nuo savo kailio plunksnų, surišo ir davė jam:
— Kai, švogerėli, bus kokia bėda, tai uždėk ant ugnies ir
pasvilink. Aš ateisiu su visa savo šeimyna į pagalbą.
Brolis užsisėdo ant suoliuko ir sakė:
— Nešk mane pas mano trečią seserį.
Tai suoliukas nešė, nešė ir rado vidury marių salą ir ant
tos salos stubą. Įėjo brolis į stubą ir rado tik vieną moteriškę
už stalo sėdint. Labai toji moteriškė nustebo, sako:
— Prieteliau, kiek aš čia metų gyvenu, nė vieno žmogaus
nemačiau, kaip tik savo patį.
Jisai atsakė jai:
— Aš tavo brolis, o tu mano sesuo.
O toji atsakė jam:
— Kad mano brolio nebuvo, tik mes trys seserys, kai ma
ne pavogė.
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— Kai jus pavogė, tai dar manęs nebuvo nė ant svieto.
— Bet, broleli, kai pareis mano pats, visų žuvų karalius,
tai tave sudraskys.
— Nebijok, aš pasislėpsiu.
Ten jiedviem bešnekant, žiūri —jau pareina toks baisus.
Tai jisai pasidėjo, suoliuką į kampą, atsisėdo ir apsisupo miglų
apsiaustu. Kai įėjo į stubą tas žuvų karalius, tai klausė:
— Kokį turi džiaugsmą? Kiek metų su tavim gyvenu, nie
kad tavęs neradau tokios linksmos. Kokį turi džiaugsmą?
— Atėjo man į galvą, kad jau nematysiu savo nė motinos,
nė tėvo, nė brolio, nė seserų. Bet kad jie ateitų —brolis, arba
motina, arba tėvas, arba sesuva,—ar tu jiem ką darytum?
Atsakė jai:
— Aš kaip tave myliu, tai ir juos taip mylėčiau. Bet ne
manyk, jie pas tave neateis.
Brolis nusisupo apsiaustą, priėjo, pasisveikino, ir jiedu va
dinosi švogeriais. Žuvų karalius klausė:
— Kaip tu čia atėjai, kad pas mane joks žmogus negali
ateiti?
Tai jis jam sakė:
— Taip man dievas davė, kad ateičiau.
Jie baliavojo kelias dienas, ir žuvų karalius sakė:
— Būk pas mane. Būsi pavalgęs, atsigėręs ir taip būsi,
kaip svečias.
Brolis jam atsakė:
— Negaliu būti. Eisiu ieškot to, katras pavogė mano seseris.
Kai atsisveikino, tai žuvų karalius sakė:
— Švogerėli, kuo aš tave apdovanosiu?
Pasipešę nuo savo kailio žvyno, surišo ir davė jam.
— Kai, švogerėli, bus kokia bėda, tai uždėk ant ugnies ir
pasvilink. Tai aš ateisiu su visa savo šeimyna į pagalbą.
Brolis užsisėdo ant suoliuko ir sakė:
— Nešk mane pas tą, katras pavogė mano seseris.
Tai suoliukas nešė, nešė ir nunešė į dvarą. Rado tik vieną
moteriškę. Brolis paklausė:
— Kur tavo pats?
— Mano patį nieks negali rast nė pagaut. Yra už marų
stiklinis kalnas. Tam kalne yra jautis, o tam jauty yra antis
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o toj antyje yra kiaušinis, o tam kiaušiny yra juodaknygio
gyvybė. O jisai padebesėm laksto, tai jam niekas negali nieko
padaryt —nė pagaut, nė nieko padaryt.
Jisai užsisėdo ant suoliuko ir sakė:
— Nešk mane pas tą stiklinį kalną!
Nešė ir nunešė pas tą kalną. Tai jam pasidarė labai baisu.
Užkūrė ugnį ir uždėjo to žvėrių karaliaus vilnų ant ugnies.
Tuoj žvėrių karalius su visa šeimyna atkeliavo ir sakė:
— Švogerėli, ko reikalauji?
— Aš reikalauju, kad tavo šeimyna sudraskytų šitą kalną
stiklinį.
Tuoj tos žvėrys su kojom, su nagais ir sudraskė. Ir kai rado
jautį, tuoj vilkas perplėšė. Antis išlėkė iš to jaučio ir lakstė
padebesiais. Tai jisai uždėjo paukščių karaliaus pūkų ir pasvi
lino, ir tuoj paukščių karalius su visa savo šeimyna atlėkė
ir sakė:
— Švogerėli, ko reikalauji?
— Aš reikalauju, kad tavo šeimyna pagautų šitą antį.
Tuoj visokie paukščiai vijo, vijo, pavijo ties mariom ją,
perplėšė, ir tas kiaušinis įpuolė į marias. Tai jisai uždėjo ant
ugnies žuvų karaliaus žvyno ir pasvilino. Tuoj žuvų karalius
su visa savo šeimyna atplaukė ir sakė:
— Ko, švogerėli, reikalauji?
— Aš reikalauju, kad kiaušinį išimtų iš marių.
Žuvų karalius tuoj paliepė savo šeimynai, ir išėmė kiau
šinį iš marių ir jam padavė. Jis padėkojo savo švogeriam,
kad jam pagelbėjo, užsėdo ant suoliuko ir sako:
— Nešk mane į mano tėviškę.
Kai jį parnešė į jo tėviškę, tai jis papasakojo visus savo
atsitikimus tėvams, tą kiaušinį pasidėjo ant kulbės, kirviu kaip
davė, tai tik smala pasiliejo, ir tas juodaknygis išgaišo.
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MERGELĖ UOGELĖ
Gyveno senis ir senelė. Jie neturėjo vaikų. Boba trupino
batvinius ir atsipiovė nykštį. Pūtė, pūtė ir išpūtė berniuką
Nykštuką. Džiaugės senis ir senelė, kad turės savo piemenėlį.
Ir išginė tas piemenėlis karvytę, kiaulytę, avytę, ir sykiu iš
bėgo kalytė.
Gano jis, gano, šokinėja nuo vieno kelmelio ant kito ir
randa uogutę spalgeną. Jis pūtė, pūtė ir išpūtė mergutę. La
bai džiaugės, kad turės sesutę Uogutę. Pastatė jai gražią pū
kutę ir įleido tą Uogutę gyventi. Dieną jie abudu ganė, o ant
nakties ją pirkelėj uždarė ir sako:
— Mergele Uogele, tik nieko neleisk pirkelėm Aš kai ry
tą atginsiu, tau atnešiu duonos kampelį, pieno šlakelį ir laši
nių kąsnelį.
Nu, ir taip padarė. Atginė ryte, atnešė duonos kampelį,
pieno šlakelį ir lašinių kąsnelį. Tada šaukia po langeliu:
— Mergele Uogele, iškišk baltą rankelę: duosiu duonos
kampelį, pieno šlakelį ir lašinių kąsnelį!
Mergelė iškiša rankelę ir viską pasiima. Pavalgo, ir tada
abudu gano. Jie žaidžia, laksto visur, ir labai džiaugias Nykš
tukas, turėdamas mergelę Uogelę.
Ir vėl vakare gena namo, o ją uždaro. Ir vėl jis sako tai
mergelei:
— Tik nieko neįsileisk, lauk manęs atgenant. Kada aš pa
šauksiu tave: „Mergele Uogele, iškišk baltą rankelę: duosiu
duonos kampelį, pieno šlakelį ir lašinių kąsnelį!" —tada iškišk
rankelę.
Ir prisiklausė vilkas, kaip Nykštukas mokino Uogelę. Kai
Nykštukas nuginė, atėjo vilkas ir sako storu balsu:
— Mergele Uogele, iškišk baltą rankelę: duosiu duonos
kampelį, pieno šlakelį ir lašinių kąsnelį!
Mergelė sako:
— Čia ne mano broliukas, ne Nykštukas: mano broliukas
gražiai šaukia ir švelniai, o čia storai ir žiauriai.
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Tada vilkas nuėjo pas kalvį paprašyti, kad liežuvį jam pa
plotų. Kalvis klausia:
— O man užmokėsi?
Vilkas sako:
— Duosiu pupų kraitį ir žirnių kraitį.
Tada kalvis liepė padėt liežuvį ant kulbės ir kaip davė
su kūju per liežuvį, tai visą suplojo, net kraujai patiškėjo.
Kaip bėgo tada vilkas iš skausmo! O kalvis šaukia:
— Sumokėk!
Vilkas, šokdamas per tvorą, pasmardino ir sako:
— Te tau žirnių kraitis.
Šoko per vartus, pasmardino ir sako:
— Te tau pupų kraitis.
Ir nubėgo tiesiai prie mergelės. Stojos prie langelio ir šau
kia švepluodamas:
— Mergele Uogele, iškišk baltą rankelę: duosiu duonos
kampelį, pieno šlakelį ir lašinių kąsnelį!
Mergelė ir vėl neiškišo rankelės, sako:
— Ne mano broliukas, ne Nykštukas: negražiai kalba, švep
luoja, mano broliukas labai gražiu balseliu šaukia.
Vilkas supykęs nubėgo pas lapę ir prašo:
— Kūmute lapute, padėk man mergelę išvilioti.
Tada lapė atėjusi prie langelio ir šaukia gražiu balseliu:
— Mergele Uogele, iškišk baltą rankelę: duosiu duonos
kampelį, pieno šlakelį ir lašinių kąsnelį!
Ir iškišo mergelė rankelę, ir ištraukė ją vilkas iš pirkelės
ir suėdė.
Tada Nykštukas atbėgęs šaukė, šaukė prie langelio:
— Mergele Uogele, iškišk baltą rankelę: duosiu duonos
kampelį, pieno šlakelį ir lašinių kąsnelį!
O mergelės kaip nėra, taip nėra.
Ilgai šaukė —neprišaukė. Tada, išėmęs langelį, įlindo pirkelėn ir ieškojo, ieškojo —niekur nerado, tik rado jos skarelę,
pakartą ant karties. Jis verkė, verkė tos mergelės ir paskui
paėmė tą skarelę ir, nuėjęs karklų krūman, pasikorė.
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Parbėgo kalytė ir loja:
— Ciau riau riau, diedai, ciau riau riau, boba, mūs Nykš
tukas pasikorė karklų krūme dėl mergelės, dėl Uogelės už ska
relės ant šakelės ir karo!
Tada praveja senė tą kaliką:
— Eik laukan, Nykštukas gano!
Parbėga paršelis:
— Kriu kriu kriu, diedai, kriu kriu kriu, boba, mūs Nykš
tukas pasikorė karklų krūme dėl mergelės, dėl Uogelės už ska
relės ant šakelės ir karo!
— Ukš laukan! Mūs Nykštukas gano!
Tada parbėga baronėlis:
— Me-e-e, diedai, me-e-e, boba, mūs Nykštukas pasikorė
karklų krūme dėl mergelės, dėl Uogelės už skarelės ant šake
lės ir karo!
— Iškid laukan! Mūs Nykštukas gano!
Tada parbėga karvytė ir sako:
— Mū-ū-ū, diedai, mū-ū-ū, boba, mūs Nykštukas pasikorė
karklų krūme dėl mergelės, ,dėl Uogelės už skarelės ant šakelės
ir karo!
Tada boba ir sako:
— Nueik tu ir pažiūrėk, kas ten yra, ko šitie gyvuliai par
bėga ir mukia, bliauna.
Nuėjo senis, šaukė, šaukė Nykštuką ir niekaip neprišaukė.
Tada jis ieškojo, ieškojo ir rado karklų krūme pasikorusį.
Jr vėl liko seniai be piemenėlio.
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JAUNOJI IŠ PIRTIES
Buvo diedas su boba, ir turėjo anys vieną sūnų. Sūnus nu
ėjo kųokynėn vieną kartą, ir bernai suėjo lažybon: kas atneš
dvylikėj iš pirties akmenį nuo krosnies, tam bus gorčius deg
tinės. Anas buvo drąsus ir sako:
— Gerai, aš atnešiu.
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Anas nuėjo pirtin, ima nuo krosnies akmenį. Taip jį kapt
už rankos ir neleidžia.
— Leisk!
— Neleisiu. Kad imsi mane, tai paleisiu.
Anas ir nežino, kas jam sakė.
— Imsiu.
— Tai trečioj dienoj kad atvažiuotum su vestuve pirtin.
Ė neatvažiuosi, tai vis viena tau gyvenimo nebus.
Anas atnešė akmenį. Jam davė gorčių degtinės, ė anas
vis liūdnas. Susisukęs nuėjo namo.
Ateina jau trečia diena —prisipažino anas savo tėvams.
Tėvai sako:
— Važiuok, sūnau.
Anas vestuvę suprašė, nuvažiavo į pirtį. Išeina iš ten vestuvė didžiausia, jaunoji su gėlėmis. Važiuoja tuoktis. Nuva
žiavo, susituokė.
Nuėjo anys po vestuvių rugių piauti laukan. Ana jo lau
kan neima:
— Nereikia tavęs, aš viena nuplausiu.
Ana eina ir ima su savim dar siuvinį. Jam ir parūpo, kaip
ana viena nupiaus. Anas nuėjo už kalno ir nereginčiai žiūri:
žmonės kad piauna, ė ana sėdi ir siuva. Pamatė jį žmonės
ir sako:
— Tegu anas čia ateis —ko anas čia žiūri?
Ji liepė ateit, tik ,,padėk, dieve" nesakyti. Taip anas iš to
džiaugsmo sako:
— Padėk, dieve.
Plovėjai išgaišo, ė ana sėdi ir verkia:
— Kaip aš dabar viena nuplausiu?
Ana padėjo siuvinį ir pradėjo piauti. Priskrido daugybė
varnų —net juodi laukai. Anas ją klausia:
— Kas čia per varnos?
— Taigi tu žinai, kad mus vestuvėn užprašė. Už trijų dienų
važiuosime. Tik kai nuvažiuosime, tai tu manęs klausyki. Atsisėsime užstalėn abu, tai tų ką regėsi, nesistebėk.
Anys nuvažiavo. Išeina jaunoji kaip siūlas plonumo. Ai,
jam keista! Kaip nusistebėjo —tik ta traikšt ir perlūžo pėr
pusę. Jai ir sako:
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— Tai ko tu jo neišmokei?
Čia jau laidotuvės, visi rauda labiausiai. Ana sėdi užsta
lėje, tai visi ją —ir maži, ir dideli —gnaibė: „Kodėl tu jo
neišmokei?"
Ana jį išsivedė šalin:
— Tai kodėl tu manęs neklausai? Aš tau sakiau nesistebėt, ė tu ir nusistebėjai. Dabar ves tave pažiūrėt tvartuosna.
Tai neik tan tvartan, kur bus durys trąšota virve perrišta —
ten ir liksi, nueisi ir nueisi. Sakyk: „Ką aš ten neregėjau,—aš
pats turiu savo gyvulių". Tada,—sako,—ves tave svirnan ir
parodys tau drobes ir tošis —tai tu imk tošis, sakyk: „Kam man
drobės —turiu bobą, tai ana man ir išaus, o tošys gerai bus
batams taisyti". Tada ves tave kalvėn ir tau duos anglių ir
pinigų. Tai pinigų neimk, sakyk: „Kam man pinigai, dar gali
mane kelionėj užmušti. Man kad anglių —tai gerai noragams
paaštrinti". E kur bus anglys, tai ten bus pinigai.
Veda jį tvartan. Anas neina tvartan —sako:
— Aš turiu savo keltuvas.
Ė velnias, jau žmogum apvirtęs, jį vedžioja, sako:
— Tfu, tfu, ar ne velnias tau proto davė?
Veda sviman.
— Einam, duosiu tau drobių.
Anas sako:
— Aš turiu bobą, man drobių išaus. Duok man geriau to
šių, tai bus gerai batams pasitaisyti.
Velnias vėl:
— Tfu, tfu, gal tau velnias proto primokė!
Veda jį kalvėn:
— Ko nori: ar anglių, ar pinigų?
— Kam man pinigai, dar mane gali kas užmušt, ė anglys
bus noragams išaštrinti.
— Tfu, tfu, gal tau velnias proto primokė!
Palydi juos namo, pripylė anglių, tošių. Privažiavo į na
mus —ėgi ir paklibint iš vežimo: tošys pavirto drobėm, ė ang
lys—pinigais. Dar turtingiau gyvena. Ana jam sako:
— Kai aš buvau maža, tai mama pasakė: „Eik tu skra
džiai žemę!" —tai aš ir pirty sėdėjau, kol tu mane išgelbėjai.
Ana buvo gera ir gyveno turtingai.
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Brolis kvailutis
ir jo padėjėjai

137

ASPIŠ
Kitą kartą tarnavęs prie karaliaus kareivis. Ištikimai tarna
vo. Tai kai atitarnavo savo metus, parėjo namo, vedė ir turėjo
tris sūnus: du išmintingu, o trečiąjį pusbeprotį. Auga anie
jau, tie sūnūs, užauga. Tuodu išmintinguoju važiuoja į turgus,
o beprotis vis, už pečiaus užlindęs, miega. Paskui susigalvo
jo —eisiąs ir anas į miestą. Prašo tėvą pinigų:
— Tėvai, duok ir man pinigų. Juk ir aš tavo sūnus.
Tėvas, nenorėdamas užrūstinti sūnaus,—o turtingas buvęs,—
paėmęs ir davęs šimtą dorelių. Tas, nuėjęs į miestą, vaikščio
jąs. Pamatę broliai pradėjo sakyti:
-- Ve, ir mūsų beprotis atėjęs j miestą!
Tas beprotis bevaikščiodamas sutinka —kareivis benešąs
šunelį. Klausia:
— Ar parduosi tą šunelį?
— Parduodu.
— Na, o kiek nori? Duosiu šimtą dorelių —ar atiduosi?
— Atiduosiu, at...
Beprotis, paėmęs tą šunelį, einąs sau namo. Parėjęs užlin
dęs į užpečkį ir miegąs.
Parvažiuoja broliai, sako tėvui:
— Ir beprotį matėm mieste.
Broliai išvažiavo ir kitą ketvirtadienį. Taip ir beprotis iš
lindęs sakąs:
— Tėvai, duok ir man bent šimtą dorelių. Juk ir aš tavo
sūnus.
359

Tėvas paėmęs ir davęs. Tas vėl išėjęs į miestą. Vaikščio
jąs, vaikščiojąs, sutinka —kareivis besinešąs katelę skandin
ti. Tas klausia:
— Kur neši?
— Skandinti.
— Parduok man.
— O kiek duosi?
— Turiu šimtą dorelių ir atiduosiu. Ar atiduosi man katelę?
— Imkit Juk jau ką bepadarysi, kad ir pigiai.
Beprotis, ta katele nešinas, einąs sau namo. Parėjęs už
lindo į užpečkį ir miegąs. Anas jau turi šunelį ir katelę.
Trečią kartą išvažiuoja broliai ten su geležimis, nes tėvas
buvęs kalvis. Taip ir tas beprotis išlindo iš užpečkio, prašo:
— Tėvai, duok ir man pinigų bent šimtą raudonųjų. Juk
ir aš tavo sūnus.
Tėvas paėmęs šimtą raudonųjų ir davęs. Tas, nuėjęs į mies
tą, vaikščiojąs. Pamato ir broliai:
— Ve, ir mūsų beprotis!
Tas sau vaikščioja, sutinka —kareivis besinešąs kirminą
didelį didelį. Klausia:
— Kur neši tą kirminą?
— Parduoti.
— Parduok man.
— Kiek duosi?
— Turiu šimtą dorelių, duosiu. Ar atiduosi?
— Te, atiduosiu.
Tas paėmęs kirminą, einąs namo. O reikėjo eiti pro upę.
Kirminas pradėjęs trauktis.
— Ne,—šis sakąs,—aš nepaleisiu tavęs. Aš už tave da
viau šimtą dorelių, o dabar tave veltui paleisiu?
Kirminas sakąs:
— Paleisk, aš tau duosiu tokį kūlelį. Kad ano ko paprašysi,
to anas tau duos.
— Ne,—šis sakąs,—tu mane apgausi.
— Nu, kad netiki, pats, įbridęs į upę, paimk vieną kūlelį,
sakyk: „Aspiš". Jei atsakys: „A!" —tad imk.
Tas įbridęs paėmė vieną kūlelį, klausia:
— Aspiš.
360

Nieko nesakąs; paėmė antrą —nieko nesako, paėmė trečią,
— Aspiš.
— A!
Na, išbridęs dabar, nepaleidžiąs to kirmino, pradėjęs sakyti:
— Aspiš, kad čia man būtų karališkas stalas!
Tuojau ir atsirado. Pasivalgęs paleidęs tą kirminą. Einąs
namo. Atranda —lydeka didelė besivoliojanti, prašanti:
— Įmesk mane j vandenį.
Tas sakąs:
— Et, ką aš čia su tavim terliosiuos...
Prašanti:
— Bent su koja įspirk. Ir aš tau, rasi, kokį gerą kuomet
padarysiu.
Tas ėmęs ir įspyręs su koja. Parėjęs namo, užlindęs į užpečkį ir gulįs.
Vieną rytą bėprotis ir sakąs:
— Tėvai, ar žinai ką: jok tu prie karaliaus —ar neleistų
karalius savo dukterį už manęs?
Tėvas prasijuokęs, sau vienas galvojąs: ,,Turi jau tris šim
tus dorelių ir mano, kad gaus karalaitę".
Beprotis pradeda vėl sakyti:
— Tėvai, jok. Bene leis.
Tas tėvas pradėjęs sakyti:
— Tai, sūnau, kame gausiu arklį tokį, su kuriuo galėčiau
joti, ir drabužius: prasti mano drabužiai.
— Na, tėvai, ar josi? O viskas bus paruošta.
Atsako:
— Tai juk josiu.
Tas išėjęs laukan:
— Aspiš, kad mano tėvui būtų arklys visų gražiausias,
drabužiai gražūs!
Tuojau ir yra arklys žvengiąs, nenustovįs. Drabužiai vėl
gražūs, tik kareiviški. Įėjęs į vidų, įneša drabužius:
— Tėvai, kelk, apsidaryk, jok. Yra šitai ir drabužiai, yra
ir arklys.
Tėvas atsikėlęs, apsidaręs išeina laukan. Veizi —arklys toks
gražus, kad nebuvo matęs tokio gražaus! Užsėdęs ir jojąs. Kai
nujojęs, įeina prie karaliaus. Kaip pažįstamam, senas kareivis;
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atneša vyno butelį. Išgeria vieną stiklelį, išgeria antrą ir trečią.
Jau linksmesnis rados, drąsus, pradeda sakyti karaliui:
— Šviesiausias karaliau, prašom neužsirūstinti, sakysiu vie
ną žodį: ar negalėtum savo dukterį už mano sūnaus leisti?
Karalius galvojąs, paskui pradėjęs sakyti:
— Tegul tavo sūnus rytoj pas mane pietų bus su visa savo
kariuomene,—karalius juokais sako —mano, kad neturi.
Tėvas parjojęs sako sūnui:
— Sūnau, tave prašo karalius rytoj pietų su visa ka
riuomene.
Sūnus sako:
— Gerai, tėvai. Eik dabar gulti, o rytoj josim pietų.
Ant rytojaus išeina laukan:
— Aspiš, kad man būtų kiek milijonų kariuomenės ir ark
lys! Ir drabužiai kad būtų už karaliaus gražesni! Tėvui arklys,
drabužiai kad būtų gražūs!
Tuojau atsirado kariuomenės, kad saulė neapšviečia; ark
lys, drabužiai. Kad spindi, švyti! Tėvui —taip pat.
— Na, tėvai, jokiva.
Nujojo pas karalių. Karalius pečius trauko, galvoja: „Kas
tas gali būti, kad kalvio sūnus gali tą padaryti?"
Karalius išpylė klėtyje avižas, degtines, vynus visus —ir
tada nė po stiklelį neaptekęs kiekvienam. Išjodamas prašo ka
ralių pietų. Karalius sako:
— Aš to negaliu padaryti taip greitai. Reikia kariuomenę
sutraukti. Bent už poros savaičių.
Na, tas sutiko. Ir taip pargrįžta namo.
— Aspiš, kad man nebebūtų kariuomenės, o kad būtų rū
mai, už karaliaus daug gražesni!
Tuojau ir yra. Tas karalius, kai sutraukė visą savo kariuo
menę, atjojo prie šio. Sis išėjo laukan, pasakė:
— Aspiš, kad man būtų visa ko, ko tiktai reiks!
Tuojau yra. Tie kareiviai geria, uliavoja. Karalius, langą
atsidaręs, klausosi, kad kareiviai šnekasi. Vienas sako:
— Jau trisdešimtus metus bengiu tarnauti, bet tokio bankieto nebuvau matęs.
Kitas sako:
— Dvidešimtus bengiu; nė aš nebuvau matęs.
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Tas karalius stebisi: „Kas tas gali būti?"
Kai karalius išvažiavo, sūnus tėvą kitą rytą vėl siunčia:
— Tėvai, jok vėl: ar leis, ar ne?
Tas jau drąsesniai nujojo pas karalių. Pradeda šnekėti apie
tai. Karalius nenorėtų leisti. Mano sau: „Aš užduosiu tokį daik
tą, kad negalėtų anas to padaryti". Sako:
— Jei tavo sūnus atsiųs šimtą porų arklių kaip balandžio
gurklis, tada, rasi, leisiu.
Tėvas parjojo, pasakė sūnui. Sūnus:
— Gerai!
Išėjęs laukan:
— Aspiš, kad man būtų šimtas porų arklių, tokių, kaip
balandžio gurklis!
Tuojau ir yra.
— Nu, tėvai, nuvesk dabar ir atsiklausk: ar leis, ar ne?
Tas nuveda tuos arklius. Karalius didžiu dyvu dyvijos —
iš kur anas gali gauti? Po tam tėvas sako karaliui:
— Na kaip, šviesiausias karaliau, ar leisi?
Tas nenorėtų leisti, bet nebegali atmainyti savo žodžio.
Vienok sako:
— Jei padirbs sidabro tiltą nuo savo dvaro lig mano
dvaro...
Tėvas parėjęs pasakė, kad taip ir taip. Sūnus ryto metą anks
ti išėjęs laukan:
— Aspiš, kad man būtų sidabro tiltas nuo mano dvaro lig
karaliaus dvaro!
Tuojau ir yra. Karalius ryto metą išeina, veizi —yra! Nu,
jau reikia leisti. Atvažiavo pats karalius prie to žento ir ka
ralaitė sidabro tiltu. Suderėjo, paskui susituokė. Gyveno labai
turtingai, kaip pats karalius.
O tas žentas kiekvieną rytą liuobęs eiti medžioti. Vieną
rytą išeidamas, užmiršo savo Aspišą. Ponia atsibudusi, norinti
jau keltis,—o turėjusi savo liokajų, vardu Aspiš. Šaukianti:
— Aspiš, paduok sijoną!
Tas po pagalviu atsiliepia:
— A!
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Ana vėl šaukia:
— Aspiš!
— A!
Neišmano, kas čia yra.
— Aspiš!
— A!
Veizi —po pagalviu atranda kūlelį. Klausia:
— Aspiš!
— A!
— Ar tu mano vyrą ponu padarei?
— Taip.
— Na, tuojau kad man nebūtų to dvaro!
Nebėra.
— Kad man būtų laivas!
Tuojau ir yra. Ana įsėdo į laivą ir išvažiavo į svečią šalį.
Tas pareina —neberanda savo rūmų. Pradėjo verkti. Ver
kiantys visi —ir šunelis, ir katelė,—bliaunantys visi. Šunelis
su katele pradėjusiu sakyti:
— Vedu plauksiva. Rasi, aptiksime kame norint.
Plaukiančiu, plaukiančiu ir nuplaukusiu į tą patį dvarą, kur
ta ponia buvo. O jau besitaisantys vestuvėms! Anuodu susirokavo: šunelis po virtuvę ten sukas, o katelė užbėgo ant
aukšto pelioti. Bepeliodama sugavo žiurkių karalių. Pradėju
si cypinti tą karalių. Subėgusios žiurkės prašančios:
— Susimildama, paleisk mūsų karalių, nepiauk. Ko norėsi,
to mes tau duosim.
Katelė sakanti:
— Jei suvoksite man tokį kūlelį Aspišą, tad aš paleisiu.
O jei ne —paplausiu.
Karalius tuojau pasiuntęs visas žiurkes per visas skrynias,
kad atrastų tą kūlelį. Žiurkės perbėgo per skrynias. Tuojau ir
atnešė tą kūlelį. Kai atnešė, katelė ir paleido karalių, o kūlelį
atėmė. Nubėgo žemyn, pakumščiojo tam šuneliui:
— Turiu kūlelį!
Ir išbėgusiu. Plaukiančiu, plaukiančiu, jau į pusę jūros
įplaukusiu,—pradėjo šunelis sakyti:
— Katele, duok man: tu būsi gera, o aš ne.
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Katelė neduodanti. Sūnelis pradėjo veržti. Besivaržant kū
lelis pliumt į vandenį ir įkrito. Pareina, katelė pradėjo sakyti:
— Buvova atradusiu —šunelis pradėjo veržti, ir iškrito
į vandenį.
Rėkiantys, bliaunantys. Tai po tam ta lydeka, kurią buvo
įspyręs su koja, kada ant krašto voliojos, atnešanti tą kūlelį.
Iškišo ir pradėjo sakyti:
— Še, imk kūlelį! Ar beatmeni, kad mane įstūmei į jūrą!
Tad aš tau už gera dabar atsilyginsiu.
Tas atsiradęs baisiai linksmas. Visi linksmi —šunelis, ka
telė. Tuojau:
— Aspiš, kad čia būtų karališkas stalas!
Tuojau ir yra. Pasivalgę, pasigėrę.
— Aspiš, kad stalo nebebūtų, o kad tuojau būtų laivas!
Anie susėdo į laivą ir važiuoja. Nuvažiavo ten, kur kara
liaus duktė gyvena, prašosi virėjo į nakvynę. Tas sako:
— Et, nėra čia jums vietos, nėra nė laiko.
— Tai ką dirbat? —pradėjo klausti tas keleivis.
Virėjas sako:
— Turim didžius svečius.
— O kas tie svečiai?
— Nežinau iš kur atėjo kokia karalaitė, tuokiasi su mano
karalaičiu.
Tas sako:
— Kaip anas gali su mano pačia tuoktis?
Virėjas tuojau nubėgo ir pasakė karalaičiui, kad toks pras
tas žmogus atėjo ir sako: „Kaip karalaitis gali su mano pačia
tuoktis?" Karalaitis tuojau sušaukė savo kariuomenę ir pa
ėmė tą jėga, nuteisė aną mirti. Tai kai vedė ant kartuvių,
tas sako:
-— Aspiš, kad man būtų kiek milijonų kariuomenės, kad
man būtų suimtas pats karalius!
Tuojau kariuomenė yra. Ir suėmė karalių. Norėjo ten pat
ant tų kartuvių pakarti, vienok dovanojo.
Taip paėmęs pačią. Parvažiavę namo, kėlę vestuves iš nau
jo. Kas ten per bankietas, tad bukštu bukštu!
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MS
KARALAITĖ ANT STIKLO KALNO

Buvo vienas ūkininkas. Jis turėjo tris sūnus. Du buvo kytri,
0 vienas durnas. Tas durnas vis gulėdavo pelenuos užkakalyje.
Paskyrė jiems tėvas visiem trim po stonelę, tiem dviem po
gerą arklį, o durniui —tokią utėlių suėstą kumelaitę.
Pasėjo tas ūkininkas avižų pagiryje. O kad užaugo tos avi
žos, iš po nakties vis būdavo nuėstos. Eina tie kytrieji saugot.
Atėję saugoja. Naktį atbėgo iš girios trys žirgai: vieno kak
toj —žvaigždė, kito kaktoj —mėnuo, trečio kaktoj —saulė.
Gaudė, gaudė —nepagavo. Žirgai priėdę pabėgo.
Parėjo namo, papasakojo, kad toki ir toki žirgai atbėgo —
pagaut negalėjo. Ant rytojaus prašosi tas durnius, kad jį leistų
saugot. Nenori jį leist, sako:
— Mes nepagavom, o tu, durniau, pagausi!
— Bet tik mane leiskit, šioki toki brolyčiai. Tik leiskit.
Na, jau jį leido. Nuėjo durnius pas tas avižas. Atbėgo trys.
žirgai, jis pasivertė į sagutį, o kai atėjo tie žirgai pas tą sagutį,
ėmė įsisegė tam, kur kaktoj žvaigždė, į karčius. Paskui užsi
sėdo, parjojo namo, pasistatė į savo stonelę. O kad atėjo pas.
anuos, tie klausė:
— O ką, ar pagavai?
Sako:
— Brolyčiai, ką tu pagausi! Kaip atbėgo, taip nubėgo sau

1 giriąKitą naktį eina jau vėl tie kytrieji. Nuėjo pas avižas. Jau
atbėgo tik du žirgai. Jie vėl nepagavo. Žirgai paėdę nubėgo.
Parėjo broliai namo, sako:
— Matai, durniau, tu saugoti nuėjai, išvaikei —jau tik du
žirgai atbėgo.
Bet antryt vėl prašosi, kad jį leistų saugoti. Anie jo bro
liai galvoja ir leist, ir neleist, bet per didelį prašymą leido vėl.
Nuėjo durnius pas tas avižas. Jau jis žino, katruo daiktu žir
gai ateina, atsigulė prie to tako. Tik atėjo tuodu žirgu, jis:
366

capt —pagavo tą, kur mėnuo kaktoj. Užsėdo, parjojo namo,
uždarė į stonelę. Jau jis turi du tuos žirgus. Nuėjęs atsigulė
užkakaly.
Antryt klausė tie kytrieji:
— O ką, ar nepagavai?
Tas durnius sako:
— Ką tu pagausi! Kaip atbėgo, taip nubėgo sau į girią.
Kitą dieną eina vėl tie kytrieji. Nuėjo pas avižas. Atbėgo
jau tik vienas. Paėdė, nubėgo,—broliai nepagavo. Parėję vėl
barasi ant durniaus, kad jis išvaikė.
Antryt vėl prašosi tas durnius, kad leistų sergėt. Nenorėjo
leisti, bet leido. Nuėjęs atsigulė ant paprasto tako. Vidurnakty
atbėgo tas žirgas paskutinis, kur kaktoj saulė. Kai bėgo pro jį,
jis vėl sugriebė žirgą už karčių, užsisėdo, parjojo namo, įleido
į stonelę savo. Jau jis turi visus tuos tris žirgus, o pats nu
ėjęs atsigulė į pelenus.
Antryt klausė jo tie kytrieji broliai:
— O ką, ar pagavai?
Sako:
— Brolyčiai, ką jį pagausi! Kaip atbėgo iš girios, taip nu
bėgo į girią!
Ant rytojaus eina jau jiedu vėl sergėt —jau neatbėgo nė
vienas. Parėję barasi ant durniaus, kad išvaikė:
— Jau nė vienas neatbėga. Kad būtume tavęs neleidę, tai
kad ir nebūtume pagavę, bet nors vis būtume matę tokius gra
žius žirgus.
Neilgai trukus karalius davė pastatyt stiklinį kalną ir pa
sodino ant ano savo dukterį. Davė žinią per laikraščius į visą
savo karalystę, kad susirinktų jaunikiai iš visos žemės. Katras
užjos ant stiklinio kalno, tą paną pabučiuos —gaus nuo jos
žiedą ir bus žentas. Išgirdo apie tai tie kytrieji broliai. Jie savo
arklius gerai šeria.
Atėjo ta diena. Jiedu jau rengiasi joti, bet prašos ir tas
durnius, kad ir jį leistų. Broliai sako:
— Kur mes tave leisim, visą tokį pelenuotą, purviną, kad
dar gėdą apturėtumėm!
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Neleidžia. Tuodu išjojo, o šitas durnius nuėjo į savo stonelę pas žirgus, priėjo prie to žirgo, kur žvaigždė kaktoj. Sako
jam tas žirgas:
— Pažiūrėk man į dešinę ausį.
Tas durnius pažiūri, kad dėl jo visi drabužiai, balnas, kančius, kamanos. Apsirengė, pasibalnojo —kuo nuo dailiausias
kavalierius joja. Atjojo, užjojo į trečią dalį kalno, apsisuko,
nujojo namo. Otiems, kurie ten buvo susirinkę, nėr ką ir pradėt
jot ant to kalno!
Sugrįžo tie broliai namo. Klausia tas durnius:
— Oką, broleliai, ar užjojot ant to kalno?
Anie jam sako:
— Tai ne su mūs arkliais užjot,—sako.—Atjojo kažin iš
kokios žemės koks jaunikaitis, užjojo iki trečiai daliai kalno,
apsisukęs kaip nujojo, taip nujojo.
Už kelių dienų vėl karalius tą patį padarė. Jau rengiasi
jot tie du kytrieji,—prašos ir tas durnius, pakėlęs galvą iš
pelenų. Tie jamvėl atsako:
— Ką tu ten veiksi? Dar už tavęs reiks mums gėdą ap
turėti.
Patys išjojo, o jį paliko užkakalyje gulint. Kai tik jiedu iš
jojo, tas durnius iš užkakalio išlindo —į stonelę pas tuos žir
gus^ Priėjo prie to žirgo, kur mėnuo kaktoj. Sako jam tas žirgas:
— Pažiūrėk man į dešinę ausį.
Tas pažiūri, kad dėl jo ir dėl žirgo visi aprėdai. Tuojau ap
sirengė, pasibalnojo, išjojo. Atjojo pas kalną, užjojo iki pusei,
apsisuko ir nujojo savo keliu. O tie visi vėl išsiskirstė kas
sau —niekas neužjojo.
Parjojo tie broliai namo. Klausė tas durnius anų:
— Oką, šiandie ar katras užjojot ant kalno?
O anie atsako:
— Tai ne su mūs arkliais! Teisybė, atjojo vienas, užjojo
iki pusei kalno, apsisukęs ir vėl nujojo atgal, bet tai ne ant
tokio arklio, kaip mūs.
Trečiąsyk vėl karalius tą patį padarė. Tie jau kytrieji iš
jojo, o tą durnių neleidžia. Kai tik išjojo, tas durnius —iš už368

kakalio, vėl pas savo žirgus. Priėjo prie to, kur saulė kaktoj.
Prašnekėjo žirgas, sako:
— Pažiūrėk man į dešinę ausį.
Tas pažiūrėjo —visas aprėdas žirgui ir jam. Tuojau apsi
rengė ir užsėdęs išjojo. Atjojo pas tą kalną, paleido žirgą, už
jojo ant stiklinio kalno. Tuojau toji pana pabučiavo jį, davė
jam savo žiedą nuo piršto. Ir, ten besiglamonint jiedviem, toji
pana jam įspaudė žymę į kaktą, o jis nejuto. Užsisėdo, nujojo
nuo kalno, parjojo namo, pastatė žirgą, o pats vėl iš senovės
papročio —vėl į pelenus.
Tik parjojo anie jo broliai —tas durnius pakėlęs galvą iš
pelenų:
— O ką, broleliai, šiandie ar užjojo katras ant to kalno?
— O, tai ne mūs arkliais užjoti Užjojo,—sako,—šiandie
vienas: atjojo kažin iš kur, užjojo, apsisukęs ir vėl kažin kur
nujojo.
Tas karalius nežino, kur jo žentas. Žino, kad ženklintas, o ne
žino, kur jis yra. O tas durnius apsižiūrėjo, kad jo kaktoj žymė.
Ėmęs nusilupo pasipiovęs savo tą utėlių suėstą kumelaitę, tos
kumelaitės pūslę užsimovė ant galvos, kad nebūtų matyt tos
žymės, ir guli sau pelenuos kaip tikras ponas.
Pirmiausia karalius liepė susirinkti visiems aukšto stono,
o žiūrės, katras su žyme. Visi susirinko —nėra su ženklu. Antrusyk sušaukė visus prastus žmones —žiūrės pas tuos. Susi
rinko tie visi —nėra su ženklu. Ant galo liepė karalius iš savo
karalystės sugabent visokius durnius, kreivus, šlubus ir kupro
tus. Dabar pareina ir tą durną iš pelenų gabent. Truputį ten
jį apiprausė, aprengė, nuvežė pas karalių. Jis ten ėmė ir pa
sislėpė. Tuos visus kreivius peržiūrėjo —nėra su ženklu.
Bet sako:
— Kur tas durnius?
Neranda jo. Ieškojo, ieškojo —rado tvarte mėšluos gulint.
Atgabeno jį pas karalių. Tada rado ant jo kaktos ženklą ir tą
žiedą, kur jam dovanojo pana ant kalno. Ir liko durnius žentu.
Parsigabeno tuos savo žirgus ir tuojau iškėlė veselią.
Ir aš ten buvau, gėriau, valgiau, per barzdą varvėjo, bur
noje nieko neturėjau.
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AUKSINIS, SIDABRINIS IR VARINIS ŽIRGAS

Buvo trys broliai: du protingi ir vienas kvailas. Mirdamas
tėvas liepė sūnums kapą saugoti tris naktis. Pirmąją naktį tu
rėjo saugoti vyriausias sūnus, bet šis sako:
— Eik už mane, kvaily. Už tai mano pati tau bandelę pa
keps.
Nuėjo kvailys ir atsigulė ant kapo. Staiga kilo didelis vie
sulas, išmetė iš kapo tėvo karstą, o tėvas ir klausia:
— Kuris čia sūnus?
— Aš pats jaunesnysis, kvailys,—atsako sūnus.
Tėvas sako:
— Jei tau reiks kur keliauti, išeik į lauką, sušvilpk tris
kartus, ir atbėgs tau auksinis arklys. O tu tam arkliui pro vieną
ausį įlįsk, pro kitą išlįsk, ir pats būsi auksinis.
Pasislėpė tėvas į duobę, o kvailys išsimiegojo ir parėjo namo.
Kitą naktį reikėjo budėti antrajam sūnui. Bet ir šis sako
kvailiui:
— Eik tu už mane, kvaily. Už tai mano pati tau bandelę
pakeps.
Kvailys ir nuėjo. Vėl atsigulė, o kilęs viesulas išmetė karstą,
ir tėvas klausia:
— Kuris čia mano sūnus?
— Aš pats jauniausias, kvailys,—sako sūnus.
Tėvas vėl sako:
— Jei tau reiks kur keliauti, išeik į lauką, sušvilpk tris kar
tus—atbėgs sidabrinis arklys. Tu jam pro vieną ausį įlįsk, pro
kitą išlįsk, ir pats būsi sidabrinis.
Užsipylė duobė, kvailys išsimiegojo ir parėjo namo.
Trečią naktį reikėjo budėti jam pačiam, bet labai jis tin
gėjo, nes niekas nežadėjo iškepti bandelės. Bet vis dėlto nuėjo.
Kai tik atsigulė, vėl pakilo viesulas, vėl išmetė karstą, o tėvas
klausia:
— Kuris čia mano sūnus?
— Aš pats jaunesnysis, kvailys,—sako sūnus.
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Tėvas toliau sako:
— Jeigu tau reiks kur nors keliauti, išeik į lauką, sušvilpk
tris kartus —atbėgs varinis arklys. Tu jam pro vieną ausį
įlįsk, pro kitą išlįsk, ir pats būsi varinis.
Užsipylė duobė, o kvailys išsimiegojo ir parėjo namo.
Po kiek laiko išgirdo broliai, kad karalius leidžia dukterį
už to vyro tekėti, kuris su žirgu peršoks per dvylika vainikų.
Pradėjo ruoštis broliai pažiūrėti lenktynių, kas laimės. Kvailys
taip pat prašo, kad leistų ir jį, bet broliai tik nusijuokė, o pa
čiom liepė sumaišyti aguonų su žemėm, kad kvailys turėtų
darbo. Bet kvailiui tuoj pabodo aguonos rinkti. Jis sako:
— Leiskit mane, marčiutės, į lauką nors atvėsti.
Marčios leido, tik liepė ilgai nebūti. O kai išėjo į lauką,
kvailys sušvilpė tris kartus, ir atlėkė varinis arklys. Pro vie
ną ausį įlindo, pro kitą išlindo ir pats buvo varinis. Užsėdo
ant arklio ir išjojo pas karalių. Pusiaukely pavijo brolius, sušė
rė jiems botagu ir nulėkė kaip vėjas į rūmus. Atidarė vartus,
jis šoko ir peršoko per šešis vainikus. Apsigręžė ir vėl parlėkė
namo. Vėl pro vieną arklio ausį įlindo, pro kitą išlindo ir pasi
darė paprastas, su rudine. Nuėjo aguonų rinkti.
Neužilgo parjojo broliai namo, o pačios klausia:
— Na, kas gi laimėjo?
— Niekas nelaimėjo. Tik buvo labai gražus ponaitis su vari
niu žirgu. Mus bejojančius pavijo, dar net rimbu peršėrė, bet
ir jis neperšoko, tik per šešis vainikus.
Kitą kartą karalius vėl skelbia rungtynes: kas peršoks per
dvylika vainikų, tam atiduos dukterį. Broliai ruošiasi pasižiū
rėti rungtynių. Kvailys irgi prašosi, kad jį leistų. Bet broliai
liepė jam aguonas rinkti, o patys išjojo. Nusibodo kvailiui rinkti
aguonas, ir vėl prašosi marčių, kad leistų į lauką nors atvėsti.
Kai tik išėjo, kvailys tuoj sušvilpė tris kartus, ir atbėgo sidab
rinis arklys. Pro vieną ausį įlindo, pro kitą išlindo ir pats buvo
sidabrinis. Bejodamas pusiaukely susitiko brolius, sušėrė botagu
jiems ir nujojo. Įlėkė pro vartus ir peršoko per devynis vai
nikus. Apsisuko ir vėl sugrįžo namo. Į vieną ausį įlindo, pro
kitą išlindo ir parėjo namo su sermėga.
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Parjojo namo ir broliai. Pasakoja, kaip juos pavijęs nuosta
bus jaunikaitis, kuris peršokęs net per devynis vainikus. O
kvailys visa tai girdėjo ir nusijuokė, bet nieko nesakė.
Trečiąkart karalius vėl skelbia rungtynes. Broliai vėl ruošia
si joti, o kvailys irgi prašosi. Bet jam liepė aguonas rinkti ir
paliko namie. Kai nusibodo rinkti, kvailys vėl prašosi, kad ir
jį leistų į lauką. Išėjęs sušvilpė, ir atlėkė auksinis arklys. Pro
vieną ausį įlindo, pro kitą išlindo ir pats buvo auksinis. Pusiaukely pavijo brolius, sušėrė botagu ir nujojo. Įjojo į vartus
ir šoko, peršoko visus dvylika vainikų. Tuo laiku karalaitė
mėtė kvailiui į kaktą žvaigždę, o ji ir prilipo. Parjojo namo.
Kvailys apsirišo kaktą skarele, kad kas nepastebėtų.
Po kelių dienų karalius kėlė vestuves. Į jas išsiruošė ir bro
liai. Kvailys irgi prašėsi, bet jo ir vėl neleido. Kai nusibodo kvai
liui aguonas rinkti, jis vėl išėjo į lauką, sušvilpė, ir atbėgo
auksinis arklys. Jis įlindo pro vieną ausį, pro kitą išlindo ir
pats tapo auksiniu. Nujojo į dvarą. Visi labai nustebo, o kvai
lys įlindo į ausį, pro kitą išlindo ir vaikšto kaip paprastas
žmogelis, kaktą užsirišęs. Gėrė, valgė, o jaunikio tarp svečių
niekas nesuranda. Bet kai kvailys pasigėrė, pabraukė ranka
per kaktą ir nubraukė skarelę. Nušvito visas dvaras, o kara
laitė baisiai nusigando, kad reikia tekėti už tokio paprasto
žmogelio. Bet ne ką padarysi —taip buvo pažadėta.
Ir apsivedė kvailys su karalaite. Atsisveikino savo brolius,
ir visi laimingai gyveno. Kiekvieną dieną važinėjo trim ark
liais: auksiniu, sidabriniu ir variniu.
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TRYS BROLIAI

Vieną kartą gyveno dideliai turtingas žmogus. Anas turėjo
tris sūnus: du buvo mandri, o vienas buvo durnas. Tas žmogus
turėjo didelį sodną, ir tame sodne buvo auksinė obelis. Nie
kuomet niekas neliuob vogti obuolių nuo tos obels.
Vieną kartą išėjo tėvas rytą, skaito —trūksta vieno obuo
lio. Išeina ir antrą rytą —vėl trūksta vieno. Kitą naktį liepia
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eiti vienam iš mandrųjų sergėti obelies, kad kas nepavogtų.
Tą vakarą motina prikepė pyragėlių visokių —skanių ska
nesnių,—kad neišalktų per naktį valgyti. Anas pasiėmęs visus
skanesnius daiktus ir išėjo sergėti obelies. Kai išėjo, sergėjo
lig vienuoliktos valandos, po vienuoliktos ėmė ir užmigo. Rytą
vėl tėvas eina skaičiuoti obuolių —ir vėl vieno trūksta.
Antrąją naktį liepė eiti antrajam sergėti. Tam vėl iš vakaro
pritaisė visokių skanių valgių. Tas išėjo sergėti, ir vėl taip pat
atsitiko. Tėvas rytą eina skaityti —vėl trūksta vieno obuolio.
Trečiąjį vakarą durnasis sūnus prašos, kad leistų aną ser
gėti. Tėvas sako:
— Eik tu, durni! Ką tu gali sergėti! Pamatysi ką norint ir
išsigąsi.
Bet durnius prašosi, ir gana. Anas pasigrobė duonos plutą
iš stalčiaus ir išbėgo. Kai išėjo sergėti, atsigulė, numiegojo tru
putį iš vakaro. Aplei vienuoliktą valandą atsibudo. Kai atsibu
do, tik žvalgos į visas puses, ar nepamatys ką norint. Po valan
dėlės pamato ant dangaus šviesulį. Veizi, veizi į tą šviesulį —tik
šviesulys ėmė ir įšoko į obelį. Durnis, nieko nebelaukdamas,
tuojau kiukt į obelį, capt už uodegos ir išpešė spindinčią plunks
ną. Plunksna dideliai švietė. Nusaugojęs atgulė ir miegojo, pa
kol rytą atėjo tėvas skaityti obuolių. Tėvas skaito —vieno
obuolio trūksta. Bet paskui veizi —besąs ant žemės. Tas paukš
tis nuskobė obuolį, bet nebenusinešė.
Parėjo namo. Tėvas ir sako:
— Papasakok viską, kas vogė tuos obuolius?
Sūnus sako:
— Pirma duok gerai košės priėsti, tuokart viską papasa
kosiu.
Paėdęs košės —tėvas vėl sako:
— Dabar papasakok!
Sūnus vėl sako:
— Pirma langines uždarinėkit!
Kai uždarė langines, sūnus iš ančio ištraukė plunksną. Ta
plunksna spindėjo kaip ugnis. Tėvas ir visi išsigandę atsitrau
kė —manė, kad jau kažin kas čia yra. Anas ir papasakojo, kaip
sergėjo. Paskui sako:
— Atlėkė spindįs paukštis ir įšoko į obelį.
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Tuokart tėvas sako:
— Dabar, mano sūneliai, pasiimkit visus geruosius arklius
ir jokit ieškoti to paukščio. Ir kas atras tą paukštį, tam duosiu
dideliai puikią panelę vesti ir visą savo žemę.
Sūnūs, pasiėmę arklius, išjojo ieškoti paukščio. Anie bejo
dami pamatė stulpą. Į tą stulpą buvo sudurti trys peiliai, ir
ėjo trys keliai. Vienas peilis buvo surūdijęs, o du —ne. Tai
mandrieji jojo vienas į dešinę, antras —tiesiai, kur peiliai ne
buvo surūdiję. Durnajam reikėjo joti į kairę pusę, kur buvo
surūdijęs peilis.
Durnajam pajojus savo keliu, užėjo naktis. Atrado tokią
puikią pievelę arkliui ganytis ir didelę pušį sau atsigulti. Anas
atsigulė po tos pušies ir guli. Veizi —ateina vilkas. Vilkas pri
ėjo prie to žmogaus ir sako:
— Atiduok savo arklį, o jei ne, aš tave patį suėdu!
Ką darysi —reikia atiduoti. Ir atidavė. Vilkas, suėdęs ark
lį, priėjo prie žmogaus ir klausia:
— Šią naktį gulėk čia, o rytoj rytą josim į dvarą. Aš ži
nau, kame yra tas spindintysis paukštis,—ir nuėjo.
Ryto metą atėjęs, sako žmogui:
— Sėsk, nežiopsok, aš tave nunešiu lig to dvaro!
Žmogus, nieko nelaukdamas, tuojau sėdo ant to vilko ir
nujojo prie dvaro. Kai nujojo, vilkas ir sako žmogui:
— Ten yra klėtis, aplink tą klėtį yra sargai. O kad tu įeisi,
tuo tarpu sargai miegos. Toje klėtyje yra narvelis, tame nar
vely—paukštis. Tas paukštis yra puikus, o narvelis —dar pui
kesnis. Tik kad tu imsi, neimk narvelio. O kad imsi narvelį,
sargai atsibus ir pagaus tave.
Žmogus nuėjo prie klėties, veizi —visi sargai bemiegą. Anas
įėjo į tą klėtį, veizi, kad tas paukštis puikus, o narvelis daug
puikesnis. Anas ir ima su visu narveliu tą paukštį. Tik dvaras
visas džing džing džing nuskambėjo. Visi sargai tuojau sukilo
ir suėmė vaĘį. Veda prie pono. Ponas sako:
— Viename dvare yra puikus arklys. Parvesk man tą arklį —
aš tau su visu narveliu atiduosiu paukštį. O jei neparvesi, aš
tave liepsiu sušaudyti ar pakarti.
Žmogus prižadėjo ir išėjo. Kai išėjo, vilkas klausia:
— Na, ar pavogei?
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— Žmogus sako:
— Ne!
— Ot liurbis! Juk sakiau, kad neimk su narveliu. Na, tik
sėsk ant manęs, nežiopsok! Aš žinau, kame tas dvaras.
Žmogus, nieko nelaukdamas, tuojau sėdo ant vilko ir nujojo
pas dvarą. Vilkas sako:
— Ten yra puiki kūtė, toje kūtėje —arklys ir ant arklio
antmautos kamanos. Tik kad imsi arklį, neimk kamanų, o vėl
taip pat bus, kaip su paukščiu. Sargai tuo tarpu miegos.
Žmogus nuėjo, veizi —visi sargai miega. Įėjo į tą kūtę, vei
zi —puikus arklys, o kamanos daug puikesnės. Anas ima arklį
su visomis kamanomis. Tiktai vėl visas dvaras džing džing
džing nuskambėjo. Sargai atsibudo ir nuvedė vagį. Tas ponas
ir sako anam:
— Dideliai toli, viename dvare, yra dideliai puiki panelė.
Jeigu tu aną parveši man, aš tau su visomis kamanomis atiduo
siu arklį. O jeigu neparvesi, aš tave liepsiu pakarti.
Žmogus prižadėjo parvesti ir išėjo. Vilkas vėl sako:
— Ot durnis! Ar aš tau nesakiau, kad neimtumei su kama
nomis! Nu, tik sėsk, nežiopsok. Reikia greičiau joti! Aš žinau
tą dvarą.
Kai nujojo ligi to dvaro, vilkas ir sako:
— Ten yra puiki panelė, ant anos rankos yra žiedas, už
aną puikesnis. Tik neimk žiedo, imk vieną panelę.
Bet paskui vilkas susimąstė: „Ką, juk, pamatęs puikų žiedą,
ir ims kartu su žiedu". Vilkas ėmė ir nebeleido ano eiti, pats
nuėjo.
Panelė tuo metu priėjo prie tvoros, kame stovėjo žmogus.
Tas, per tvorą savo ranką iškišęs, capt aną už rankos ir numo
vė žiedą. Panelė pradėjo aną gintis, o vilkas, pamatęs, kad
panelė genas ano draugą, pradėjo bėgti paskui. Panelė tol
ginėsi, pakol pribėgo dvarą, kame buvo puikusis arklys. Vilkas,
pagrobęs panelę, įnešė tam ponui. Tas ponas tuojau pakėlė veselę, aną vedė ir atidavė arklį su visomis kamanomis. Pasiėmęs
arklį, žmogus tuojau jojo ligi kito dvaro, kame buvo tas spindintysis paukštis. Žmogus, atidavęs arklį ir pasiėmęs spindin
tįjį paukštį, ėjo namo.
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Einant namo, kaip tik pasitaikė susitikti visiems trims broiiams pas tą stulpą. Mandrieji, nieko nebelaukdami, puolė aną
užmušti, pamatę pas aną spindintįjį paukštį. Užmušė savo bro
lį, pasiėmė paukštį ir jojo namo. Parjojo namo, pasakė tėvui,
kad anuodu kartu jojo, kartu ieškojo ir rado, o paskui paklausė,
ar parėjo durnis. Tėvas ir sako:
— Kažin kame aną vilkai jau papiovė —būtų jau parėjęs,
kad gyvas būtų tebesąs.
Tėvas tuojau atidavė žemę, ir po kelių dienų būtų buvusios
abiejų brolių veselės. O kaip tik tuo metu ėjo vilkas pro tą
vietą, kame buvo užmuštas ano draugas. Ką darysi? Nuėjo prie
to arklio, kur tą vakarą buvo paplovęs, įlindo į ano vidurius
ir stovi. Atlėkė juodvarnis arklio mėsos paragauti. Vilkas tik
capt aną, sugrobė ir sako:
— Jeigu atneši savo vaiko tulžį arba iš šaltinėlio vandens,
aš tuokart tave paleisiu. Man reikia atgaivinti užmuštą žmogų.
Juodvarnis prižadėjo atnešti vandens iš šaltinėlio. Vilkas
aną ir paleido.
Kai juodvarnis atnešė vandenį savo snape, vilkas liepė anam,
kad anas įpiltų tą vandenį žmogui. Ligi įpylė vandenį, žmogus
tuojau ir atsigavo. Kai atsigavo, abudu su vilku ėjo pas to
žmogaus tėvą. Kai parėjo, vilkas viską papasakojo. Tėvas pati
kėjo ir mandruosius vyrus tuojau į kalėjimą pasodino, o žemę
ir panelę atidavė durnajam. Tuojau buvo durnojo veselė.
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KVAILYS KARALIAUS ŽENTAS

Gyveno penki broliai. Jauniausias buvo kvailas. Jis nieko
neveikė, tiktai ant pečiaus gulėjo per dienų dienas.
Buvo žiema. Vieną dieną protingieji broliai išvažiavo į mies
tą kokiais reikalais. Namie pasiliko tiktai moterys su vaikais
ir kvailys.
Moterims prireikė vandenio.
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— Broleli kvaileli, atnešk mums vandenio! —paprašė
marčios.
— Neisiu, šalta, dar kosulį gausiu,—raivėsi kvailys ant
pečiaus.
— Būk geras, paklausyk!—kalbėjo brolienės.—Broliai tau
naują kepurę parveš.
— A, jei kepurę parveš, tai eisiu,—sutiko kvailys. Šoko
nuo pečiaus ir, paėmęs naščius, išėjo vandenio parnešti.
Nuėjo ant tvenkinio prie aketės. Pasėmė vieną kibirą, pa
statė ant ledo. Pasėmė kitą —o kibire gražus lydekiokas bepliaukši.
— O, tai gerai! —nudžiugo kvailys.—Turėsiu gardžius
pietus!
— Pasigailėk manęs, vyreli! —ėmė lydys maldauti žmogaus
balsu.—Pasigailėk ir grąžink gyvą į vandenį.
— A, nėra žioplių! —nusijuokė kvailys.—Jau nebeatmenu,
kada beragavęs žuvies.
— Pasigailėk ir paleisk! —nesiliovė maldavusi žuvis.—Aš
tau padarysiu, ko tik panorėsi. Tik paleisk.
— Na, gerai,—sutiko kvailys ir šliūkš kibirą su lydžiu
išvertė į aketę. Tuojau vėl pasėmė kibirą, pastatė ant ledo
ir sako:
— Lydžio vardu, marš, kibirai, į trobą!
Ir abudu kibirai su vandeniu bematant paršliaužė į trobą.
Kvailys parsekė su tuščiais naščiais ir užlipo ant pečiaus.
— Broleli, maža dviejų kibirų,—tarė brolienės.—Reikia dar
bent trejų naščių.
— Gerai, martelės, tuojau bus vandenio,—atsakė kvailys
ir sušnibždėjo sau po nosimi: —Lydžio vardu, kad čia atsirastų
vandenio ligi pat prieždos!
Tiktai už-ž-ž, pribėgo pilna troba vandenio. Moterys rėk
damos ėmė bėgioti, vaikus ir daiktus į lauką nešioti, ant kvailio
visaip rėkauti. Kvailys sumurmėjo:
— Lydžio vardu, kad troboje sausa pasidarytų!
Ir tuojau vanduo išbėgo iš trobos, net asla išdžiūvo. Moterys
aprimo ir pačios parsinešė vandenio, kiek reikėjo.
Parvažiavo broliai iš miesto. Moterys papasakojo vyrams,
kaip buvo su vandeniu.
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— Tai tu, kvaily, neatnešei moterims vandenio, kai jos
prašė? —paklausė broliai.
— Buvau prinešęs vandenio pilną trobą, bet kai jos pakėlė
baisų riksmą, tai turėjau vėl išnešti,—paaiškino kvailys.
— Na, sunku moterims įtikti,—tarė broliai.—Bet gal tu
šiandien nuvažiuotum į mišką, parinkęs parvežtum vežimą ša
kų? Moterys sakė nebeturinčios kuo kūrenti, o čia šventė arti.
— Gerai, nuvažiuosiu,—sutiko kvailys.
Tuojau jis nulipo nuo pečiaus, apsitūlojo, išėjo į kiemą, at
sisėdo ant rogių ir tarė:
— Lydžio vardu, į mišką, rogės!
Rogės sugirgždėjo, ir kvailys išvažiavo be arklių. Įvažiavęs
į mišką, jis tarė:
— Lydžio vardu, teprivirsta visas vežimas medžių!
Ir tuojau prigriuvo rogės daug medžių. Kvailys atsisėdo ant
vežimo ir sako:
— Lydžio vardu, vežimas namo!
Ir didis vežimas medžių nuūžė keliu, į šalis sniegus debesi
mis keldamas. Kai važiavo -per kaimą, visas gatvės tvoras
nušlavė, vartus suardė, trobų galus apardė. Daug triukšmo
pasidarė. Apie kvailio darbus visokios kalbos prasidėjo. Net ir
karalių pasiekė tos kalbos. Karalius panorėjo pamatyti kvailį
ir pasiuntė kelis tarnus, kad jį atgabentų. Bet kvailys gulėjo
ant pečiaus ir apie važiavimą nė klausyti nenorėjo. Karaliaus
tarnai norėjo varu kvailį gabenti. Tada jis tarė sau po nosimi:
— Lydžio vardu, tegauna šitie ponai į kailį!
Ir karaliaus tarnus pradėjo kažin kas labai mušti. Bet kas
mušė, nebuvo matyti: tik mušė, labai mušė. Tarnai turėjo pa
bėgti ir be nieko sugrįžti.
Karalius nusiuntė kitus žmones. Tie buvo gudresni: jie gra
žumu prisikalbėjo kvailio, ir jis sutiko pats važiuoti pas kara
lių. Tai kvailys, gulėdamas ant pečiaus, tarė:
— Lydžio vardu, drožk, pečiau, pas karalių!
Trobos sienos išsiskyrė, ir kvailys važiuoja pas karalių, gu
lėdamas ant pečiaus. Pakeliais žmonės tiktai stebėjosi, negalė
dami suprasti, kas darėsi —kad žmogus važiavo su pečium.
Kai kvailys nuvažiavo pas karalių, išėjo valdovas pažiūrėti
su visu dvaru. Kvailys vartaliojosi ant pečiaus susivėlusiais
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plaukais ir puišinais drabužiais, dėbčiojo žvilgančiomis akimis
į susirinkusius žmones. Su karalium buvo jo graži duktė, kuri
garsiai juokėsi iš svečio ant pečiaus. Kvailys pastebėjo kara
laitę ir panorėjo ją turėti sau pačia. Žinoma, lydžio noru kvai
lys vedė karalaitę, tapo didelis ponas ir paskiau, karaliui susenus, paėmė valdyti visą karalystę.

MI
PAVOGTOS NUOTAKOS

Buvo trys broliai: du protingi, o trečias durnelis. Ir pasėjo
avižas. Išaugo tos avižos. Ir vis kažkas nakčia išėda jas ir
išėda. Protingieji ėjo saugoti, bet nesugavo. Ir tas durnelis pra
šo verkia, kad jį leistų saugot. Nuėjo tas durnelis, per naktį
miegojo, o prieš dieną sugavo saulės arklį. Parsivedė tą arklį,
stonion įleido ir atėjo pirkion. Klausia protingieji durnelio:
— Ką, durnelį sugavai?
— Kad jūs protingi nieko nesugavot, ką aš durnelis pa
gausiu.
— Tau, durneli, tik ant pečiaus sėdėt.
Protingieji vėl ėjo saugot. Verkia tas durnelis, prašo:
— Mane leisk saugot!
Paskui nuėjo saugot tas durnelis. Naktį miegojo, o prieš
dieną pasikėlė ir mėnesio arklį sugavo. Parsivedė, stonion įlei
do. Atėjo pirkion tas durnelis. Ir klausia tie protingieji:
— Ką, durneli, padarei?
— Kad jūs protingieji nieko nepadarėt, ką aš durnelis pa
darysiu.
— Tau, durneli, tik ant pečiaus sėdėt.
Paskui vėl eina protingieji saugot ir nesugaūna. Verkia dur
nelis, prašo, kad jį vėl leistų. Vėl ėjo saugot tas durnelis. Su
sigavo žvaigždės arklį ir parsivedė namo, stainėn įleido.
Paskui giminės atėjo tų protingųjų vestuvėsna prašyt. Ren
gias protingieji vestuvėsna važiuot. Verkia tas durnelis, prašo,
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kad ir jį leistų. Tieji protingieji važiuos, o durnelis ant pe
čiaus paliks. Tas durnelis prašo verkia, kad ir jį leistų nors
kačergos vietoje, prie pečiaus, paštovėt.
— Tave vaikai pirštais užbadys!
Paskui protingieji išvažiavo, o durnelį neleido. Tas nuėjo
pas saulės arklį, ėmė prie jo verkti. Arklys sako:
— Lįsk man ausin!
Čia, ausyje, jis nusiprausė ir pasirėdė. Iš ausies išlindo, už
sėdo ant arklio ir nujojo vestuvėsna. Ir kas ten vestuvėse
buvo, tai visi papečėn nuėjo, o jį už stalo pasodino —taip
gerbė. Jam davė gerti ir valgyti, ko jis tik norėjo. Pavalgė,
atsigėrė, išjojo iš tenai ir paliko ant stalo miglos skustaitę.
Kai užsėdo, ant arklio, visi nešė ir niekas negalėjo jam pa
duoti tos skustaitės. Visi nešė —niekas neišnešė. Dar reikėjo
mergai nuotakai nešti. Ir išnešė nuotaka tą skustą. Kai kvėstelėjo durnius su skusta —ir mergą nuotaką paėmė su savim.
Kaip nežino niekas, iš kur durnelis atjojo, taip nežino, kur
nujojo —arklys namo parnešė. Ir vėl durnius stonion arklį
įleido, o mergą —savo kambariuosna. Nusirengė ir vėl ant
pečiaus sėdasi. Parvažiavo čia broliai iš vestuvių. Ir klausė tas
durnelis:
— Broliai, ar gerai veseiliojotės?
Porino durneliui tie protingieji, kaip buvo per tas vestuves:
— Kaip nežinom, iš kur atjojo ir užšvietė visą kiemą, taip
nežinom, kur nujojo.
Vėl atėjo antrą kartą vestuvėsna prašyt tų protingųjų. Tas
durnas vėl prašo:
— Leiskit ir mane.
Vėl nenori leisti —taip, kaip pirma. Kai protingieji išvažia
vo, tai durnelis nuėjo pas mėnesio arklį, ėmė prašyt, verkti.
Paskui nusiprausė mėnesio arklio ausyje ir vėl į vestuves at
vyko. Ir vėl jam davė gert ir valgyt ten. Atsigėrė, pavalgė ir
vėl paliko miglos skustaitę. Visi nešė ją jam, ir niekas negalėjo
išnešti. Ir vėl reikėjo mergai nuotakai nešt. Nuotaka kaip išne
šė, tai jis kvėstelėjo ta skusta ir nuotaką paėmė su savim.
Kaip nežino niekas, iš kur atjojo, taip nežino, katron šalin
nujojo.
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Durnelis arki; —kūtėn, mergą kambariuosna įleido, o pats —
vėl ant pečiaus. Parvažiavo tie protingieji broliai iš vestuvių
Ir klausė tas durnelis:
— Broliai, ar gerai veseiliojotės?
Porino durneliui tie protingieji broliai, kaip buvo per
vestuves:
— Kaip nežinom, iš kur atjojo ir užšvietė visą kiemą, taip
nežinom, kur nujojo!
Į trečias vestuves kai užprašė, tai durnelis broliam arklius
padalino. Davė abiem protingiesiems broliam po arklį: vie
nam—mėnesio, kitam—žvaigždės, o sau paliko saulės arklį.
Iš trečių vestuvių pagrįžęs, vienam davė vieną mergą, ant
ram—kitą, o sau trečią paėmė, kur su saulės arkliu gavo.
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STALELIS, AVINĖLIS IR LAZDA
Kad kitąkart gyveno diedelis ir bobutė. Turėjo tris vaike
lius. Jie gana vargiai gyveno, nes nelabai turėjo ką valgyt.
Vienas vaikelis prašė tėvo, kad leistų jį duonos ieškotis arba
kur tarnauti. Tėvas sako:
— Eiki.
Vaikelis ėjo keliu, įėjo į girią ir sutiko senelį kokį. Senelis
klausė vaiko:
— Kur eini?
— Einu ieškoti sau duonos arba kad kas priimtų tarnauti.
— Na, tai gerai,—sako senelis,—eiki pas mane ganyti
avelių.
Ir parėjo abudu pas senelį. Rytą liepė senelis vaikui ginti
aveles į ganyklą ir įdavė jam krepšelį ir stiklinaitę, sakydamas:
— Avelių nevarinėk, bet eiki paskui jas, kur jos eina. Ir
kai jos grįš namo, ir tu sugrįžk ir parnešk man, ką mano ave
lės ėda ir ką geria.
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Avelės pavarytos ėjo sau pulku, o vaikelis paskui sekė.
Priėjo didelę upę. Avelės perplaukė į kitą pusę ir nuėjo sau
toli, net neužmatyt, o vaikelis liko šitoje pusėj. Atsisėdęs ant
kranto ir sėdi, kol avelės sugrįžo. Žinoma, nematė, nė ką ėda,
nė ką geria.
Kada avelės sugrįžo ir ėjo namo, vaikas prisirinko žolių
į krepšį, į stiklinaitę prisisėmę iš upės vandenio ir sekė paskui
aveles namo. Kada sutiko senelis pargenant, vaikas padavė
seneliui krepšį su žolelėmis ir stiklinaitę su vandeniu. Senelis
pažiūrėjęs sako:
— Vaikeli, nežinai, ką mano avelės ėda nė ką geria. Dėl
to man netinki.
Davė jam stalelį:
— Te tau šitą stalelį algos. Kad norėsi ką valgyt ar gert,
tuo kartu pasakyk: „Staleli, kad man būtų valgyt ir gert!" —
o visko bus.
Vaikas linksmas išėjo namo, ir jam beeinant sutemo. Teko
apsinakvot pas vieną žmogų, pagiry gyvenantį. Vakare, kada
buvo vakarieniavimo laikas, vaikas pastatė stalelį ir pasakė:
— Staleli, kad man būtų valgyt ir gert!
Visko buvo! Pats pavalgė ir pavaišino ūkininko šeimyną.
Šie matydami labai stebėjosi. Kada vaikas Užmigo, pavogė nuo
jo stalelį, o apmainė kitą panašų. Rytą atsikėlęs ėjo namo ir
nešėsi stalelį, džiaugdamasis, kad tėvus palinksmins su tokia
stebėtina dovana. Kada parėjo namo, norėjo pasigirt. Gana
prašė stalelio valgyt ir gert, bet nieko nebuvo, nes jau stalelis
buvo apmainytas.
Praėjus kiek laiko, antras vaikas ėjo pelnytis duonos. Taipgi
eidamas sutiko senelį, pas kurį pasiliko avelių ganyt. Rytą,
kada siuntė ginti aveles į lauką, įdavė jam senelis krepšelį
ir stiklinaitę, sakydamas:
— Avelės kur eina, tegu eina, jų nevarinėk. Tik parnešk,
ką mano avelės ėda ir geria.
Avelės ėjo į lauką, vaikas paskui sekė. Kada priėjo upę,
avelės perplaukė, o vaikas liko šitoj pusėj. Prisirinko į krepšį
žolelių ir iš upės vandenio. Apie vakarą avelės grįžo namo,
o vaikas —paskui. Parėjęs namo, sutiko senelį tarpvartėj ir
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padavė krepšelį su žolėmis ir stiklinaitę su vandeniu. Senelis
pažiūrėjęs sako:
— Nežinai, vaike, ką mano avelės ėda nė ką geria. Užtat
man netinki. O štai tau duosiu šitą avinėlį algos, ir gali eiti
namo. Jeigu ko tau pritruks, tik sakyki: ,.Avinėli, pasipurtyk!"
Vaikas avinėlį išsivedė. Vedėsi, o kad jau buvo vakaras,
pataikė vėl į tą vietą, kur pirmutinis jo brolis nakvojo. Ir jis
ten apsinakvojo. Vakare, kada laikas buvo valgyti vakarienę,
o jie nieko neturėjo, priėjęs prie avinėlio, sako:
— Avinėli, pasipurtyk!
Kai tik avinėlis pasipurtė, pribiro didelė krūva pinigų. Vai
kas paprašė vakarienės, pavalgė ir užsimokėjo. Tos vietos ūki
ninkas labai stebėjosi iš avinėlio. Naktį, kada vaikas miegojo,
atėjęs ūkininkas avinėlį apmainė. Rytą vaikas atsikėlęs ėjo
namo, džiaugdamasis, kad tėvus palinksmins su savo uždarbiu.
Parėjęs namo, pasigyrė, kad gerai uždirbo, ir tuoj liepė avinė
liui pasipurtyt. Bet avinėlis stovėjo, nes buvo apmainytas.
Praėjus vėl kiek laiko, išėjo trečias diedelio vaikelis pelnytis
duonos. Taipgi sutiko senelį, kuris pasiliko jį avelių ganyti.
Rytą, kada ginė, įdavė senelis krepšelį ir stiklinaitę:
— Avelės kur eina, tegul eina, tu jų nevarinėk. Parnešk
man, ką mano avelės ėda ir ką geria.
Ir vaikas išėjo paskui aveles. Kada priėjo upę, avelės pra
dėjo plaukti, o vaikas jau lieka. Tada vienas avinėlis, priėjęs
prie vaiko, sako:
— Sėsk ant manęs, aš tave pernešiu.
Tas vaikas užsisėdo ir perplaukė paskui aveles. Suėjo visos
ir jis į tokį puikų sodą, kurį negalima aprašyti. Per tą sodą te
kėjo upė. Vaikas prisirinko į krepšelį dimniausių žolelių, kurių
niekad nebuvo matęs, ir iš upės prisisėmę vandenio. O kada
avelės grįžo namo, vaikas ėjo paskui. Atėjus pas upę, vėl tas
avinėlis pernešė jį. Kada parėjo namo, seneliui padavė krepšį
su žolėmis ir stiklinaitę su vandeniu, o senelis pažiūrėjęs sako:
— Gerai, žinai, vaikeli, ką mano avelės ėda ir ką geria.
Už tai tau te šitą lazdą ir eik namo. O jeigu kas tau ką blo
go norėtų padaryti, tarki: „Lazda, duok!"—o išeisi gerai. Par
eidamas namo, užeisi į nakvynę, kur tavo anuodu broliu
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nakvojo. Nakvins ir tave meiliai, norėdami apgauti, bet tu
liepk lazdai, kad atieškotų, ką tavo broliai paliko.
Kada vaikelis išėjo, viskas taip stojosi, kaip jam sakė se
nelis. Beeinant keliu, užpuolė jį žmogžudžiai. Tada jis sako:
— Lazda, duok!
Išmušė lazda visus žmogžudžius, o jis išliko gyvas. Atėjo
į nakvynę, kur jo broliai nakvojo. Kada jis miegojo, norėjo
ir nuo jo lazdą pavogti, bet jis į tą tarpą pabudo ir liepė:
— Lazda, duok!
Pradėjo lazda mušti. O paskui liepė atieškoti, ką jo broliai
paliko. Rado stalelį ir avinėlį. Viską pasiėmęs, parėjo namo.
Toliau su senelio dovanomis labai laimingai gyveno, nes
turėjo ką valgyti, pinigų ir stiprų ginklą.
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JONAS IR JO ARKLYS
Senų senovėje gyveno ūkininkas. Jis turėjo dvylika sūnų:
vienuolika protingų, o dvyliktąjį —kvailį Joną. Turėjo jis ir
žemės, bet neturėjo jos kuo dirbti, tad neturėjo ir duonos. Su
augę jo sūnūs nutarė eiti tarnauti. Ilgai tėvai ir broliai neno
rėjo leisti kvailio, bet šis užsispyrė, ir gana.
Išėjo visi tarnauti. Beeidami rado du keliu: vieną į dešinę,
kitą —į kairę. Broliai pasileido eiti dešiniuoju keliu, bet kvai
lys užsispyrė eiti kairiuoju. Nesipriešino broliai dėl tokio menk
niekio ir nuėjo su kvailiu kairiuoju keliu. Po kiek laiko priėjo
dvarą. Ten priėmė juos tarnauti visiems metams. Už atlygi
nimą ponas liepė išsirinkti kiekvienam po geriausią karvę.
Praslinko metai. Nuėjo broliai į tvartus ir išsirinko po ge
riausią karvę. Kvailys irgi viename tvarte rado vos gyvą, ap
silupusią, liesą karvytę. Išsivedė jis ją iš tvarto, o ji vos kojas
pavelka. Juokiasi broliai:
— Žiūrėk,—sako jie,—kokią jis karvę pasiėmė? Tai pagirs
jį tėvai!
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Pasiėmė jie karves, parsivedė namo. Išėjo tėvas su motina
jų pasitikti, žiūri —Jono karvė kojas vos pavelka.
— Ką tu, Jonai, padarei? Kam tu ją iš tvarto vedei? Juk
ji tuojau padvės! —pasakė tėvas.
— Kad aš, tėveli, bijau: geresnė gali subadyti, kojomis su
trypti. ..
— Ką tu niekus kalbi,—sako vyresnysis brolis.—Ar nema
tai, kokias mes parsivedėme, ir nė vieno mūsų nesubadė ir
nesutrypė?
— Tylėkite, nesibarkite,—atsiliepė ilgai tylėjusi motina.—
Galgi Jono karvė bus geriausia.
Įleido visi karves į tvartą. Vakarą nuėjo melžti. Pamelžė
visų brolių karves ir vos vieną kibirą primelžė. Liko tik Jono
karvė. Pasiėmė motina puodžiuką ir eina Jono karvės melžti.
— Kur tu, motin, eini su puodžiuku? Imk kibirą arba ir
du,—pasakė Jonas.
Paklausė motina Jono, paėmė kibirą. Melžė, melžė, visą ki
birą primelžė, o karvė vis dar neišmelžta. Nuėjo su antru ki
biru ir dar visą primelžė. Stebisi visi, o Jonas tik juokiasi.
Turi dabar visi pieno, bet duonos neturi. Nuėjo vėl visi
į tą dvarą tarnauti. Davė ponas jiems po metų tarnybos rinktis
kokius tik nori jaučius. Išsirinko broliai gerus, b Jonas —men
kiausią. Ir vėl juokiasi broliai:
— Kaip tavo jautis pavilks arklą? Ar tu manai, kad jau
tis —tai karvė?
Parsivedė jaučius, išėjo arti. Aria broliai, suporoję jau
čius. Jonas įsikinkė savo vieną. Broliai nuvaro vagą, Jonas —
dvi; broliai pora jaučių suaria varsną, Jonas savo vienu —dvi.
Dabar turi broliai duonos ir pieno, tik neturi kuo važinėti.
Vėl jie nuėjo dvaran tarnauti. Po metų davė ponas jiems rinktis
po geriausią arklį. Broliai tuojau išsirinko, o Jonas vienan tvartan, kitan, ir šen bėga, ir ten bėga, bet tinkamo arklio vis ne
randa. Pagaliau viename užkampyje rado liesą liesą arklį ir
seną balną. Pažiūrėjo broliai, kokį arklį kvailys išsivedė,—nie
ko nepasakė, tik atsisėdo ant savo žirgų ir nulėkė. Paliko kvai
lys vienas su savo arkliu.
Lietuvių tautosaka III tomas
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— Jonai,—prabilo arklys žmogaus balsu,—kaip nori skris
ti: ar paukščiu, ar vėtra, ar žvaigžde?
— Paukščiu] —atsakė Jonas.
— O kokių rūbų nori: ar vario, ar sidabro, ar aukso? —vėl
paklausė arklys.
— Vario! —atsakė Jonas.
— Gerai! —atsakė arklys.—Tik žiūrėk, kai pavysi brolius,
kiekvienam sudrožk botagu.
Tai pasakęs, arklys pavirto paukščiu, atsirado Jonui šarvai,
visi iš vario. Jonas greitai apsivilko ir lekia. Prilėkęs brolius,
sudrožė kiekvienam botagu ir toliau nulėkė. Žinodamas, kur
naktį broliai apsistos, pasuko arklį netoli tos vietos į mišką
ir ten laukė brolių. Kai broliai atjojo, kvailys, jau persirėdęs
paprastu Jonu, paskui juos irgi tuojau atjojo.
— Kaip tu greit su savo gaištaru atjojai? —paklausė jo
broliai.
— Aš čia per miškus tiesiai atjojau,—atsakė Jonas.
— O ar nematei raitelio jojant? —vėl paklausė broliai.
— Ne, nieko nemačiau.
— Gerai, kad keliu nejojai, būtum neatjojęs. Kai pavijo
mus kažkoks raitelis, vario rūbais apsišarvavęs, kad davė kiek
vienam bizūnu —vos sagutės nesutrūkinėjo.
Atsigulė visi miego. Užmigo Jonas, o broliai atsikėlė ir vėl
paliko Joną. Pasikėlė ir Jonas, žiūri —liko vienas su savo
arkliu. Arklys jam ir sako:
— Kuo dabar, Jonai, skrisime?
— Vėtra, o rūbai bus sidabro! —atsakė Jonas.
— Dabar, kai pavysi brolius, suduok visiems po kartą,
o vyresniajam —du.
Tuojau pavirto Jono rūbai sidabriniais. Užsėdo jis ant ark
lio ir, priskridęs kaip viesulas, sudavė kiekvienam po kartą,
o vyresniajam broliui —du kartu. Žinodamas, kur broliai ir
šiandien apsistos nakvoti, užsuko į mišką ir ten, palaukęs bro
lių, išjojo.
— Kaip tu ir vėl taip greitai atjojai? —klausia jo broliai.
— Tai va, per balas čia visai netoli,—atsakė jiems Jonas.
— O ar nematei raitelio su sidabro šarvais? —klausia vėl
broliai.
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— Ne, nieko nemačiau. Tik girdėjau, kaip šone kažkas la
bai ūžė.
— O mus kai pavijo sidabro rūbais apsišarvavęs raitelis,
tai ko neužmušė. Tave tikriausiai būtų užmušęs.
Nusišypsojo Jonas, bet nieko neatsakė.
Visi vėl atsigulė. Bet broliai ir vėl paliko Joną vieną: gėdi
nosi su juo joti. Ilgai miegojo Jonas. Gal būt, dar ilgiau būtų
miegojęs, jei jo mylimas arklys būtų jo nepažadinęs. Girdi
jis arklį kalbant:
— Kelkis, Jonai, tavo broliai jau netoli namų. Kai pavysi
dabar juos, tai visiems kirsk po kartą, o vyresniajam—tris
kartus. Rūbus rinkis auksinius, skrisime žvaigžde, nes kitaip
galime nepavyti.
Užsėdo Jonas ant arklio ir lekia. Štai prilėkė brolius, kirto
visiems po kartą, o vyresniajam—net tris kartus. Pasikeitė Jo
nas, kaip ir buvo, ir pirma brolių parjojo namo.
Džiaugiasi broliai namie arkliais, išleidžia juos pabėgioti.
Arkliai virpsi, spardosi, broliai juokiasi. Jono arklys nevirpsi,
nepakelia kojų, bet Jonas užtat pats virpsi. Juokiasi iš jo
broliai.
Gyvena broliai laimingai, bet laikas visiems vesti. Joja
visi ieškoti sau žmonų. Nelieka ir kvailys —joja ir jis. Ilgai
jie jodė, bet niekur nesurado dvylikos dukterų.
Joja jie kartą per lauką, žiūri —rauna grikius kažkokia
senė. Prijojo jie ir klausia:
— Bene turi, motin, dvylika dukterų? Norime žentais būti.
— Taip, turiu. O, tai bent turėsiu žentų. O iš kur jūs? Kaip
čia pakliuvote? —klausinėjo jų senė ir parsivedė namo.
Visi broliai nuėjo į pirkią, bet kvailys liko pas arklį. Ark
lys mokina Joną:
— Jums senė duos valgyti, tai tu kiekvieno valgio pirmą
šaukštą pasėmęs mesk po stalu, paskui iš po stalo viską paimk.
Nuėjo Jonas pirkion. Atsisėdo visi su senės dukterimis už
stalo ir laukia. Štai senė atnešė kopūstų. Jonas pirmas pasisėmė
šaukštą ir išpylė po stalu. Pasėdėjęs pasilenkė, paėmė iš po
stalo iš kopūstų pavirtusį erškėtį ir įsidėjo į kišenę. Paskui senė
atnešė košės. Jonas ir vėl pirmąjį šaukštą išmetė po stalu.
Košė pavirto akmeniu, kurį Jonas taip pat įsidėjo į kišenę.
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Netrukus senė atnešė pieno. Jonas taip pat pirmąjĮ šaukštą iš
liejo po stalu. Iš pieno pasidarė pūsliukė. Jonas ir ją paėmė.
Pasibaigus vakarienei, visi ruošėsi gulti, bet Jonas nubėgo pas
arklį. Arklys vėl sako:
— Laikyk, Jonai, šiuos daiktus, jie mums bus labai reika
lingi. Si senė —ragana. Ji norės mus visus užkerėti, ir mums
reikia iš čia bėgti. Ragana nenorės mūsų sausai paleisti ir
vysis. Kai ji mus pavys pirmą kartą, tai tu mesk akmeniuką,
kai pasivys antrą kartą, mesk erškėtį, trečią kartą mesk pūsliukę. Dabar eik pirkion, tik atsigulęs neužmik. Kai visi už
migs, tai tu savo merginos skepetaitę užsirišk sau, o savo kepurę
jai uždėk. Padaryk tą pat ir broliams. Naktį atbėgusi ragana
nukirs visiems galvas, kas bus su kepurėmis, ir peilį užkiš už
lentynos. Tuomet tą peilį tu ištrauk, sulaužyk į tris dalis ir
atgalia ranka išmesk per langą. Po to pažadink brolius ir liepk
jiems bėgti. Bėgdamas pas mane, pažadink ir raganą.
Atėjo Jonas pirkion, žiūri —visi broliai jau nusirengę, eina
gulti. Atsigulė ir Jonas. Broliai ilgai kalbėjo, bet Jonas nepra
tarė nė žodelio, nudavė giliai miegąs. Pagaliau pamigo ir bro
liai. Jonas greitai pasikėlė, aprišo visiems broliams skepetas,
merginoms uždėjo kepures. Vos suskubo tą pat padaryti sau —
įšoko pirkion ragana su peiliu, kaip matai nukirto visiems,
kurie buvo su kepurėmis, galvas, užkišo peilį už lentynos ir
pati išbėgo iš pirkios. Pasikėlė Jonas ir sako:
— Oi broliai, kelkitės! Baisus dalykas atsitiko!
Šoko broliai iš lovų, žiūri —visi kraujuose. Nieko nelauk
dami, paspruko kieman. Likęs kvailys paėmė peilį, sulaužė
į tris dalis ir atgalia ranka išmetė pro langą. Eidamas iš pir
kios. sušuko:
— Uošve uošve! Ką padarei, kam savąsias dukras papiovei?
Tai pasakęs, nuėjo pas arklį, rado gražiausius rūbus, rado
pariebėjusį arklį, užsisėdo ir nujojo pas brolius.
Tuo tarpu ragana įbėgo pirkion —pamatė savo negyvas
dukteris, šoko prie peilio —nėra. Pagriebė iš kampo skujinę,
tris kartus aplėkė savo namus ir pasileido vytis brolius. Kaip
tik tuo metu pavijo Jonas brolius ir jiems sako:
— Oi broleliai, bėkite greičiau, ragana visai netoli!
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Nepažįsta jo broliai, mano sau: ,,Kas čia toks joja? Ponas
ne ponas, karalius ne karalius, broliais vadina, apie raganą
kalba..'. Iš kur jis visa tai žino?" Bet girdi visi, kaip ūžia vėt
ra,—raganą jau visai netoli. Metė Jonas akmeniuką —išaugo
labai didžiulis kalnas, per kurį ragana niekaip negali pereiti.
Grįžo ji namo, paėmė kastuvą, persikasė ir vėl vejasi. Girdi
Jonas vėjo ūžimą, raganos švilpimą, ragina brolius greičiau
joti. Skuba visi, bet ragana jau čia pat. Metė Jonas erškėtį —
atsirado už jų didžiausias erškėtynas, per kurį ragana ir vėl nė
kaip negali pereiti. Grįžo ragana vėl namo, pasiėmė kirvį, išsi
kirto kelią ir vėl vejasi. Girdi Jonas, kaip viesulas staugia, kaip
žemė dreba.
— Jonai Jonai, mesk pūsliukę ir pasakyk raganai, kad at
josi dar jos auksaplaukės, kurią ji turi pavogusi. Tik mesk pūs
liukę greičiau, nes ragana jau čia pat,—pasakė arklys.
Metė Jonas pūsliukę —atsirado didžiausias ežeras. Girdi Jo
nas iajganos balsą:
Laimė jūsų, kad pabėgote.
O Jonas atsigrįžęs atsakė:
— Tylėk, uošve, pasimatysime, kai atjosiu auksaplaukės.
Štai netoli ir namai. Įjojo Jonas pakelėje į mišką, palaukė,
iki broliai nujojo, pats pavirto kaip buvęs.
— Kaip tu parjojai —stebisi broliai,—kaip tavęs ragana
neužmušė?
— Ištrūkau! Miškais, per balas, tiesiu keliu ir parjojau.
Pabuvo visi namie tris dienas. Nenusėdi Jonas, kviečia bro
lius vėl joti pirštis. Nejoja broliai, bijo kur galą rasti. Džiau
giasi Jonas, kad jie nejoja, jį vieną išleidžia iš namų. Nuėjo
jis tvartan, pasibalnojo savo arklį ir išjojo. Prijojo raganos
dvarą. Arklys vėl jam sako:
— Dabar, Jonai, eik pirkion. Ten rasi gulinčią raganą. Jos
peilis guli po pagalviu. Tu jį paėmęs sulaužyk ir išmesk. Ra
ganos užantyje yra raktai. Tu tuos raktus paimk ir nueik kitan
kambarin. Ten rasi rūsį, kuris tais raktais yra užrakintas, ir
rūsyje rasi auksaplaukę karalaitę. Tu ją paimk ir ateik pas
mane.
Išklausė Jonas arklio pasakojimą, nuėjęs rado peilį, su
laužė ir išmetė. Priėjęs prie raganos, pakėlė jos ranką ir
389

paėmė raktus. Kai kėlė raganos ranką, ji pasiraivė, bet nenubudo. Paskui nuėjo kitan kambarin, atsirakino į rūsį duris ir
išsivedė karalaitę. Eidama karalaitė pasiėmė ir padavė Jonui
šukas, šepetį ir rankšluostį. Nuėjo pas arklį.
— Jonai,—sako arklys,—skrisime žvaigžde, nes kitaip ra
gana mus pavys.
Užsėdo Jonas su karalaite ant arklio ir pasileido it žvaigždė.
Nubudo ragana. Pasikėlė, ieško peilio —peilio nėra, pakėlė
ranką —raktų nėra, nubėgo kitan kambarin —karalaitės nėra.
Greitai suieškojo peilį, pagriebė skujinę, apjojo aplink namus
tris kartus ir pasileido vytis Joną. Vejasi, vejasi —jau netoli,
tik stverti. Metė Jonas karalaitės šukas. Pavirto jos didžiausiu
erškėtynu, per kurį ragana jokiu būdu negali pereiti. Grįžo
ji kirvio, išsikirto kelią ir vėl vejasi. Štai ir vėl netoli Jono,
tik griebt. Metė Jonas karalaitės šepetį. Pavirto jis didžiausiu
mišku. Negali ragana per jį pereiti, reikėjo kelias išsikirsti.
Išsikirto kelią ir vėl vejasi, vėl netoli. Metė Jonas rankšluos
tį —pavirto jis ilga upe. Puolė ragana prie upės, pradėjo van
denį gerti, dar ir šluotai liepė tą pat daryti. Gėrė, gėrė ragana
ir plyšo. Dabar Jonas ramiai sugrįžo namo.
Parsivežė Jonas auksaplaukę karalaitę, nori su ja susituokti,
bet nė vienas kunigas nenori jų surišti —nežino, iš kur ta ka
ralaitė atsirado. Važinėjo Jonas nuo vieno kunigo pas kitą,
kol surado kitoje vyskupijoje tokį kunigą, kuris juos sutuokė.
Dabar Jonas pasikinkė savo arklį ir nuvažiavo į raganos dvarą.
— Čia, Jonai, mano tėviškė, čia mano tėvelių karalija.
Čia ir jie yra, tik užkerėti,—sako karalaitė Jonui.—Negaliu
tų kerų tau pasakyti, bet jei suprasi, gal tuos kerus kada ir
nuimsi.
Nustebo Jonas karalaitės žodžiais, nuėjo pas arklį, papasa
kojo, ką jamkaralaitė kalbėjo.
— Taip, Jonai,—sako arklys,—viename kambaryje, sienoje
rasi dvylika skiedrelių, kitame nuėjęs rasi lyg kapą. Ant to
kapo atsistojęs, turi visas skiedreles ant delno sudeginti. Tik
iškentėk, Jonai, viskas bus gerai!
Sugrįžo Jonas į rūmus, rado viename kambaryje dvylika
skiedrelių, kitame —paaukštinimą, lyg kapą. Atsistojo Jonas
ant paaukštintų grindų, padėjo ant delno vieną skiedrelę ir
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uždegė. Vos tik uždegė, pradėjo kambary šniokšti, ūžti, rėkti.
Jonas kantriai kenčia, nemeta skiedrelės nuo delno, laukia, kas
bus. Žiūri —kapas pasiūgėjo. Uždėjo Jonas kitą skiedrelę. Ši
degino jau mažiau, o kapas dar labiau pasiūgėjo. Trečia skied
relė degino dar mažiau, tad uždėjo ir visas. Šoko ugnis į viršų,
Jonas krito apalpęs. Kai pasikėlė, pamatė, kad jis guli pui
kiausiame kambaryje, apie jį sukinėjasi gydytojai. Išėjo kie
man. Čia išsirikiavę kareiviai pasveikino jį, palinkėjo jam il
giausių metų. Atėjo ir karalaitė, pasveikino savo vyrą, davė
jam karališkus rūbus, vainiką.
— Ačiū tau, Joneli! Išgelbėjai mane, dabar tavo viskas ir
aš tavo! —pasakė karalaitė.
Pradėjo Jonas gyventi ramiai ir laimingai. Nepamiršo jis
gimdytojų, nusiuntė karietą jiems atvežti. Subruzdo namiškiai,
kai atvažiavo karaliaus pasiuntiniai pasiimti Jono tėvelius.
— Kur jūs, tėveliai, važiuosite? —sako Jono broliai.—Kur
tas mūsų Jonas gali gyventi, jei ne miške kur ant kelmo?
— Kur mūsų sūnelis gyvena, ten ir važiuosime jo pažiū
rėti,—atsakė tėvas ir nuėjo prie karietos. Įsisėdo karieton —
vos aukštielninkas neatvirto,—taip minkšta buvo karieta. Nu
važiavo pas sūnų —ten visko yra, ko tik nori. Pagyveno tėvas
pas sūnų, bet nepamiršta jis ir vaikų. Parsivežė Jonas ir brolius
pasižiūrėti jo gyvenimo. Pagyveno jie pas Joną ir namo grįžti
nebenori. Taip ir pasiliko visi kartu gyventi.
Savo arklio Jonas nedavė niekam nė palytėti: pats jį šėrė,
pats girdė, o arklys jam visuose reikaluose padėdavo. Žinia,
koks karalių gyvenimas,—nuolat puotos. Ir aš vienoje puotoje
buvau, midų alų gėriau, per barzdą varvėjo, burnoje neturėjau.

KAULO BOBA
Kitą kartą ponas turėjęs septynis sūnus. Anas susirgo. Silp
nas, bet dvaro nenori niekam pripažinti. Galvojąs: „Galiu iš
gyti, kiti bus ant manęs drūktos širdies". Žinoma, kas yra su
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tėvais, motinomis: ant katro geresnę gyvendami širdį turėjo,
tam daugiau numirdami užrašo. Bet aną viltis apgavo. Menkoj
valandoj suspaudė liga; numirė nesitikėdamas.
Sūnūs po tėvo laidotuvių niekaip neišmano, kur tą dvarą
padėti nė kaip pasidalyti: ir tas nori, ir tas nori. Ėmė anie ir
pragėrė tą dvarą, tad jau visiems po lyguma. Patys sūrokavę
tarnauti eiti.
Ir išėję tokio gaspadoriaus ieškoti, kad anuos visus sam
dytų. Taip ir antėję tokį gaspadorių. Sulygę algos kaip prigulint
metams ir būna.
Atėjo šienpiūtė. Eis anie piauti šieno. Vieną dieną piovę,
nuvarę gabalą. Ryto metą ateina —visos dienos piovimą yra
atėmęs kažin kas. Vieną dieną taip padarę, antrą ir trečią. Sū
rokavę anie sergėti, kas ateis prie to šieno. Taip tas didysis
palikęs sergėti per naktį, o kiti namo parėję. Naktį atėjo ku
melė su septyniais kumeliais ir renkanti šieną, pradalgėmis
eidama. Šis gaudęs, gaudęs —nieko nepadaręs ir šieną visą
sušėręs. Atėjo ryto metą broliai, klausia:
— Nu, ar nesusergėjai?
Sako:
— Atėjo kumelė, vedina septyniais kumeliais, ir suėdė,
pradalgėmis eidama.
Durniau, dėl ko nesugavai?
Sako:
— Gaudžiau per visą naktį, bet negalėjau nieko padaryti.
Kitą naktį kitas, kitą —kitas sergėję, nė vienas nesugavęs.
Sekmąją naktį paliks visų mažasis. Aną kiti neleidžia:
Kad jau mes nesugavom, nu, tu nė to tiek.
Anas per jėgą didžią pasilikęs. Taip naktį apsikrovęs į kū
gį didelį šieno ir gulįs. Ir atėjo kumelė su savo kumeliukais
prie kūgio ėsti. Šis tuojau nutvėręs pačią kumelę. Ta kumelė
pradėjo sakyti:
— Kad tu parjosi namo, broliai ėmę išsigrobstys geriausius
kumelius,—tau paliks tas maželis. Tu nebijoki, imk aną ir
ano klausyk —visados gerai išeisi.
Taip ir busi Lig šis parjojo, broliai ėmę ir pasidaliję gerai
siais kumeliais: Šiam ir paliko išbroka Patys anie buvo sep
tyni, žirgai vėl septyni —nė trūko, nė liko. Rokuoja:
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— Kur mes dabar josime? Jokim prie Kaulo bobai. Ana tu
ri septynias dukteris.
O ta Kaulo boba gyvenusi saloj. Rokuoja:
— Kaip mes įjosime?
Mažasis brolis buvęs vardu Jonas. Sako:
— Jokim, aš įvesiu.
Ir išjojo. Nujojo prie marės. Arklelis Jonui sakąs:
— Su kuskele į vieną ir į antrą pusę pablaškyk —persiskleis vanduo.
Taip šis ėmęs pablaškęs —ir persiskleidė vanduo. Šie visi
nujojo prie tai Kaulo bobai viešėti. Ta anuos priėmusi —vai
šinanti, čestavojanti, o vakarą visus suleidusi į svirną gulti.
Taip šis, lig neatgulęs, nuėjęs apveizėti savo arklelį. Arklelis
pradėjęs anam sakyti:
— Kada jūs atgulsite, kiti užmigs, bet tu nemik. Panos apsiklostys antklodėmis, o jums neduos. Bet kai visi sumigs, tu
nemik, saugokis. Jūs būsit apsiklostę savo apsiaustais. Ėmęs
permainyk: pats save ir brolius apklok antklodėmis, o anas —
apsiaustais ir veizėk, kas iš to bus.
Taip šis ir padaręs —kiti sumigę, o šis nemiegąs. Ėmęs ir
permainęs: šias apklostęs apsiaustais, o brolius ir save, nuo
anų atėmęs, antklodėmis apklostęs. Nieko nebuvus, kardas iš
gembės pasileido ir visoms panoms sprandus nukapojo.
taip šis bėgąs prie arklelio, sakąs, kad taip ir taip: kardas
iškapojo panas visas ir vėl sugrįžo į gembę. Sako arklys:
— Bėk veikiai, žadink brolius ir jokit laukan kuo greitesniai, kad Kaulo boba nepajustų.
Šis parbėgęs, savo brolius sukėlęs:
— Veizėkit, kad nebėr gerai. Jokim namo.
Visi greitai antsėdę ant arklių ir išjoję. Nujoję prie marės,
šis ėmęs su kuskele pablaškė į šalis vandenį, ir tuojau vanduo
persiskleidė. Šis joja per marę —Kaulo boba atbėganti. Van
duo tuojau užsiskleidė —tai nė kur begintis. Pradėjusi šaukti:
— Ai Jonai Jonai, kad tu mandrus —mano dukteris iškapodinai.
Šie kai išjojo iš marės, rokuoją:
— Kur mes dabar josim? Jokim mes prie karaliaus, stosime
tarnauti į vaiską.
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Bejodami ant kelio atrado plunksną. Taip Jonas užsigeidęs
tos plunksnos —nusėdęs paimsiąs, o arklelis neleidžiąs, sakąs:
— Turėsi didžią bėdą.
Ne, šis nebeklausęs,—ir paėmęs. Nujoję visi prie karaliaus,
pristoję į kareivius. Tas Jonas džiaugdamos tą plunksną kišąs
už kepurės, šen ten. Įsistebėjęs karalius ano plunksną ir at
ėmęs, o už tą plunksną padėjo aną vyresniu. Tiems broliams
pašoko pyktis, kad anas, būdamas mažuoju, paliko už anuos
didesnis. Pradės aną karaliui skųsti:
— Meilingas karaliau, Jonas mūsų juokias, iš proto eina,
kad karalius niekais džiaugies. Anas sakąs turįs ir patį paukštį.
Tas tuojau pavadinęs ir antpuolęs:
— Atiduok man patį paukštį!
Šis nusigandęs —žinosi to paukščio neturįs. Ką darys —
eina prie arklelio. Taip ir taip:
— Manęs prašo paukščio šviesiausias karalius.
Arklelis sako:
— Ko neklausei manęs? Ar aš tau nesakiau, kad neimk tos
plunksnos —gausi bėdą? Neklausei. Dabar Kaulo boba turi, bet
kaip atimsi? Jokim—kaip bus, taip bus.
Nujojusiu prie tos Kaulo bobos. Arklys liepęs šiam pasi
versti į katiną ir rėkti, po sodną vaikščiojant. Taip šis nuėjęs,
pasivertęs į katiną, rėkiąs, vaikščiodamas po sodną. Ta Kaulo
boba katnojanti, šis —didžiai rėkiąs. Paskui sakanti katnodama:
— Katinėli, be nesi tu Jonelis?
Šis rėkdamas:
— Nei, nei!
Įsivedusi į kambarį ir lakinanti. Sis veizįs, kad tas paukštis
narvely yra. Kaulo boba atgulusi pokaičio, šis —su visu nar
veliu pagrobęs, išbėgęs ir joja. Atjojęs pas marę, vandenį
moka kaip perskleisti. Išjojęs į antrą pusę —marė užsiskleidė.
Atbėganti Kaulo boba:
— Ai Jonai, kad tu mandrus. Bet aš tave sugausiu. Mano
dukteris iškapodinai, paukštį tokį brangų pavogei.
Šis parjojęs namo, parnešęs, karaliui atidavęs. Palikęs už
tai didžiu baisiai. Broliams didesnis pyktis —nebeišmano šie,
kaip aną suėsti.
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Atrašė karalius kitas prie šio, kad tame ir tame mėnesyje,
toje dienoje eisim į karą. Tas karalius bėdavojąs: mažą žemę
teturįs, o tas, kuris atrašė,—didelę. Taip šie kiti broliai sako
karaliui, kad Jonas turįs kardą, kad anas pats vaiską kerta. Tas
tuojau aną pavadino, liepė parodyti. Sako:
— Šviesiausias karaliau, to kardo neturiu.
Karalius ar tikės? Kad broliai sako —turi turėti. Šis eina
prie arklelio:
— Ką bedarysiu aš dabar, kame gausiu tokį kardą, kad pats
vaiską kirstų?
Sako:
— Kaulo boba turi, bet kaip tu gausi? Jokiva ant laimės.—
Nujosiančiu pas marę, kuskele vandenį pablaškys, vanduo persiskleis. Sakąs anam arklelis: —Pasiversi į anos paukštį puikųjį
ir lakiok po kiemą.
Šis, kai nujojusiu, tuojau pasivertęs į paukštį, lakstąs gie
dodamas. Kaulo boba tuojau pradėjo gaudyti:
— Paukštelis mano parlėkęs!
Ir nešasi į kambarį, lesinanti cukrumi, sakanti:
— Paukšteli, be nesi tu Jonelis?
Šis giedąs:
— Ne, ne Jonelis.
Kaulo boba atsigulė pokaičio. Šis, pagrobęs kardą, išbėgo
nešinas. Į marę įjojo, jau nuo to pašalio vanduo užsiskleidė.
Kaulo boba atbėgo —ką bepadarys. Šaukianti:
— Kad mandrus, Jonai, esi, tai mandrus. Bet atmink, kad
tu manęs daugiau nebeapgausi.
Parnešęs, karaliui parodęs, bet sakąs:
— Šviesiausias karaliau, neužsirūstink: aš tau tiktai paro
dau, bet į karą aš pats nešiuos. O po karo aš tau atiduosiu.
— Gerai,—karalius sakąs,—aš neturiu už ką rūstintis: juk
aš pats nekariausiu, man ano nereikia. Kad tiktai turėsim
kuo pagelbėti vaiskui.
Atėjo diena to mėnesio, sustos anie į mūšį. Šis kaip pa
leido tą kardą —iškirto visą vaiską. Karalius gavo tuojau antrą
karalystę. Taip šis karalius padėjo Joną po savęs pirmuoju.
Broliams dideli pavydai —nebeįmano, kaip aną suėsti, ieško
visokių būdų.
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Po karo buvo trys dienos ir trys naktys užtemusios —saulės
ir mėnesio regėti nebuvo. Taip šie broliai karaliui pranešė
tuojau, kad Jonas sakosi žinąs, dėl ko tos trys dienos ir naktys
buvo užtemusios. Būk marės pana kėlusi ant vandenio bankietą.
Tad nuo visokių šaudymų, nuo visokių dūmų saulės dieną,
o mėnesio naktį regėti nebuvo. Karalius tuojau Joną siunčia,
kad tą vandens paną parneštų sugavęs. Šis, nebesakęs karaliui
nė žodžio, bėgęs prie arklelio:
— Ką bedarysiu, ar galėsiu kame gauti vandens paną?
Sako:
— Gausiva, bet stalelį pasiimk mažą ir pasiimk dvylika bu
telių stiprių ir skanių gėrimų.
Šis nubėgęs, viskuo pasirūpinęs, ir išjojusiu. Nuėjusiu į pa
marį, pastačiusiu stalelį prie marės krašto, sukrovusiu visus
buteliukus ant to stalelio, o pačiuodu atsitraukusiu į šalį. Ta
vandens pana iškilo marėje netoli pašalio, panėrė vėl, antrą
kartą iškilusi prie marės pašalio ir išėjusi ant skardžio. Pri
ėjusi prie stalelio, vieną paėmusi išgėrė, antrą, trečią,—ir su
krito ten pat po staleliu. Arklelis sakąs:
— Dabar dėk ant manęs, pats sėsk ir jok namo.
Ta nė blandytis neišsiblandė, kaip ir parbėgo namo šuoliu.
O karalius buvęs našlys. Anas tuojau su ana nori ženytis.
— Ne,—ši sakanti,—aš patol nesiženysiu, pakol tu toks
puikus paliksi, kaip aš.
Karalius sakąs:
— Kaip aš galiu toks palikti?
Sakanti:
— Atvirindink iš pieno saldaus katilą, šok į karštą verdan
tį —ir paliksi toks puikus!
Tuojau liepė atvirinti katilą pieno. Ėmę tarnai, virėjai atvirino toj minutėj. Niekaip karalius neišdrįstąs šokti, nė kokiu
būdu. Liepia Jonui šokti. Šis sakąs:
— Karalius šviesiausias tegul šoka pirma.
Jonas bėgs pasiklausti rodos arklelio:
— Ar galėčiau šokti, jei didžiai antsipultų?
Sakąs:
— Kad tau žodį primes, ir šok, bet vėl stenkis veikiai
iššokti.
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Sis parbėgęs. Karalius bevaikščiojęs apie katilą.
— Nu, Jonai, ar šoki pirma?
Šis tuojau paplik ir įšokęs. Ir iššokęs toks puikus, kaip pana.
Šoks ir karalius. Kaip įšokęs, tuojau ištirpęs tame piene. Sis
su pana ėmęs ir apsiženijęs, palikęs karalium didžiai karingu.
Čia visus pavyduolius užgėdino. Juo pavyduoliai žmogui pa
vydi, juo geriau anam išeina.

M6
BURTININKO PIEMUO

Labai seniai gyveno burtininkas ponas. Jis samdydavo pie
menis. Pasamdęs liepdavo išganyti per tris dienas septynias
karves. Kas išgano, tam duoda tris šimtus rublių, o kas neiš
gano —išrėžia iš nugaros diržą. Tų diržų labai ponui reikė
jo burti.
Netoli nuo šito pono gyveno senas žmogelis, kuris turėjo
tris sūnus: du protingu, o trečią kvailą. Jo sūnūs buvo dar
nedideli, kaip tik piemeniokai. Tėvas buvo senas, negalėjo
uždirbti tiek, kad galėtų vienas visą šeimyną išmaitinti. Ir
liepė tėvas vienam vyresniam sūnui eiti pas poną prašyti darbo.
Ponas jį pasamdė karvių ganyti ir pasakė:
— Tu turėsi išganyti septynias karves per tris dienas. Kad
išganysi —tris šimtus rublių gausi, kad ne —diržą iš nugaros
išrėšiu.
Rytą berniukas išginė tas karves. Karvėmis buvo pasivertę
pono sūnūs. Tik spėjo jas išginti—karvės miške prapuolė.
Piemeniokas ėmė jų ieškoti. Beieškodamas rado kelme įspraus
tą moteriškę. Piemeniokui priėjus, ji ėmė prašyti:
— Išleisk iš čia mane, vaikeli!
Piemuo jai atsakė:
— Kaip sėdėjai, taip sėdėk, man reikia karves ganyti.
Kad ir kaip jis ieškojo karvių, vis tiek jų nesurado. Vakare
parėjo verkdamas pas poną ir prašė, kad jam dovanotų. Bet
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ponas ir klausyt nenorėjo —paėmė peilį ir išrėžė iš nugaros
diržą.
Berniokas parėjo namo ir pasisakė tėvui. Antrasai brolis,
tai girdėdamas, tarė:
— Kad tu durnas, tai ir neišganei; žiūrėk, aš išganysiu ir
gausiu tris šimtus rublių!
Nuėjo jis pas poną ir suderėjo taip pat, kaip ir pirmasai,
ganyti septynias karves per tris dienas.
Piemuo išginė karves. Jos tuojau ir prapuolė. Jis ėmė ieš
koti. Beieškodamas užėjo tą pačią moteriškę, į kelmą įspraustą.
Kai ta moteriškė jį paprašė, kad jis ją išleistų, piemeniokas
tik susijuokė ir nuėjo.
Vakare, neradęs karvių, nuėjo pas poną. Ponas ir jam iš
rėžė iš nugaros diržą. Parėjęs namo, pasisakė tėvui ir broliams,
kas jam atsitiko.
Durnius tarė:
— Palaukit, aš dar eisiu pamėginti.
Durnius nuėjęs suderėjo tą patį darbą už tą pačią sumą,
kaip ir pirmasis.
Nuginė miškan karves. Karvės tuojau prapuolė. Eina jų ieš
koti. Randa tą moteriškę, kurią ir pirmieji buvo radę. Ji ėmė
prašyti, kad ją išleistų. Durnius paėmė pleištą ir ėmė jį varyti
į kelmą. Kai kelmas prasiskėlė —moteriškė išsilaisvino. Ji ta
da tarė piemeniui:
— Ar tu čia nieko neturi?
Durnius kišenėj rado peiliuką, kurį padavė tai moteriškei.
Moteriškė įsidėjo peiliuką į kišenę, o iš kitos ištraukė dū
delę. Tą dūdelę padavė piemeniui ir pasakė:
— Aš žinau, ko tu ieškai. Tu taip karvių surasti negalėsi,
bet su šita dūdele lengvai jas rasi. Tik patrauk dūdele kvapą
į save, ir atsiras visos karvės. Kai jų tau nereiks —papūsk
dūdelę, ir nulėks karvės. Kai atganysi visas tris dienas, atnešk
tą dūdelę čia, tai aš tau peiliuką atiduosiu.
Tai pasakius, moteriškė išnyko. Piemeniokas, mėgindamas
dūdelę, patraukė į save kvapą, ir sugrįžo visos karvės. Pūste
lėjo dūdelę —vėl karvės nulėkė, kaip nebūta.
Dabar piemeniokas nuėjo ant kalnelio ir, sėdi, žaidžia su
akmeniukais. Atėjo pono duktė pažiūrėti, kaip jam sekas kar
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ves ganyti. Pamačius, kad jau karvių nėra, parbėgo namo ir
pasakė tėvui. Tėvas net delnus ėmė trinti iš džiaugsmo, kad ir
šitampiemeniokui išrėš iš nugaros diržą.
Kai reikėjo ginti namo, piemuo patraukė dūdele kvapą į sa
ve, ir subėgo visos karvės. Jis jas visas ir parginė namo. Po
nas, tai pamatęs, net mėlynas liko iš pykčio.
Padavęs piemeniui valgyti, išėjo karvių laidyti. Išėjo ir
piemuo pasižiūrėti, ką gi ponas joms darys. Žiūri jis pro lange
lį ir mato, kad ponas, paėmęs botagą, be galo muša karves
ir bara:
— Ko nuo piemens nepasislėpėt!
Karvės jamatsako:
— Mes pasislėpėm, bet jis kažkuo pritraukė.
Piemeniokas vėl įbėgo gryčion ir valgo. Tik spėjo jis pa
valgyti—įėjo ir ponas.
Rytą jis vėl išginė karves. Karvės tuojau išlakstė į visas
puses, o jis atsisėdo ant kalnelio ir žaidžia.
Karvės, nubėgusios į mišką, prisirišo virvėmis į didelius
ąžuolus, kad jų nepritrauktų piemuo.
Ponas vėl nusiuntė dukterį pažiūrėti, kaip piemuo gano kar
ves. Duktė nuėjus pamatė, kad nė vienos karvės nėra,—par
bėgo linksma namo ir pasakė tėvui. Tėvas džiaugės.
Vakare piemuo išsiėmė dūdelę, patraukė į save kvapą, ir
atsirado visos karvės. Jas ir parginė namo, net ir su ąžuolais.
Pono duktė, sekusi piemenį iki vakaro, pamatė, ką jis turi.
Vakare pasakė tėvui. Tėvas jai liepė išmonyti iš piemens tą
dūdelę.
Rytą išginė paskutinį kartą. Karvės prapuolė. Jis atsisėdo
ant kalno ir žaidžia su akmeniukais.
Ateina pas jį pono duktė ir sako:
— Kodėl tu karvių nesaugai?
— O kam jas reikia saugoti? ..—atsakė piemuo ir, išsitrau
kęs dūdelę, pūstelėjo. Ji ir nulėkė pas karves.
Karvės buvo prisirišusios į medžius, o viena net duobėj
buvo įlindus, kad tik jų nesugintų namo.
Vakare piemuo išsiėmė dūdelę, patraukė kvapą, ir atsi
rado šešios karvės, bet septintos nebuvo. Mat, duobėj buvo
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įsibrukus. Atlėkė varna, ėmė tai karvei galvą kapoti, ir kar
vė turėjo lįsti iš duobės. Kai tik išlindo, tuoj atsidūrė pas
piemenį.
Piemuo jas visas parginė namo. Ponas noromis nenoromis
turėjo sumokėti piemeniui tris šimtus rublių.
Tada piemuo nuėjo į mišką, atidavė dūdelę tai moteriškei,
iš kurios buvo gavęs, gavo peiliuką atgal ir parėjo namo
sveikas.
Namie gražiai gyveno.
147
ZUIKIŲ PIEMUO

Vienas karalius išleido paliepimą, kad kas tokį laivą pa
statys, su kuriuo bus galima vandeniu, žeme ir oru važiuot,
tam jis duos savo dukterį vest. O vienas būras turėjo tris sū
nus; tretysis, vardu Ansas, buvo paikas. Tai senesnysis ėjo
į girią tą laivą statyt. Kai jis nuėjo, pradėjo statyt, atėjo toks
senukas ir klausė jo, ką jis nori daryt. Sūnus jam atsakė, kad
geldučių nori daryt. Tai jam senukas sakė:
— Tepasisekie tau geldučių darymas.
Dabar jis darė. Ką darė —jam vis geldutės pastoja.
Tai ėjo antrasis laivą statyt. Kai jis į girią nuėjo, tai vėl
tas senukas atėjo, klausė, ką jis nori daryt. Jis atsakė jam,
kad šiūpelių nori daryt. Tai tas senukas sakė jam:
— Tepasisekie tau tavo šiūpelių darymas.
Ir dabar darė jis. Ką darė,—jam vis šiūpelė tepastoja.
Tai trečiasis ėjo į girią laivą statyt. Ir kai jis nuėjo, pra
dėjo statyt, tai vėl tas senukas atėjo ir klausia, ką jis nori
daryt. Tai jis atsakė, kaip karalius išleido tokį prisakymą, kad
kas tokį laivą pastatys, kur galima bus žeme, vandeniu ir oru
važiuot, tas gaus karaliaus dukterį vest. O dabar jis norįs
tokį laivą statyt. Tas senukas jamsakė:
— Tepasisekie tau tavo laivo statymas.
Ir jam taip sekės tas statymas, kad vis savaime vienas bal
kis per kitą kabinos. Ir tuojau laivas gatavas pastojo. Jis pirma
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žeme važiavo, tai visus skruzdynus vieną po kito išvažinėjo.
Skruzdės jo meldė, kad jis jų klausytų —į vandenį važiuotų.
Kad jam koks reikalas bus, tai jos jo ir paklausys. Tai jis
važiavo į vandenį. Ir vandeny taip smarkiai važiavo, kad žuvys
vis į šalis išlėkė. Tai žuvys jo meldė, kad jis važiuotų oru,
šiaip jos negali vandeny būt. Kad jam koks reikalas bus, tai
jos jo ir paklausys. Taip jis jų klausė ir važiavo oru. Nuvažia
vo prie karaliaus pilies ir karaliui sakė:
— Tai yra tas laivas, kur galima žeme, vandeniu ir oru
važiuot.
Ir dabar karalius turįs jam savo dukterį duot. Bet karalius,
kai išėjo, pažiūrėjo į jį, tai jis jam negana švarus buvo. Ir
karalius todėl savo dukterį jam nedavė. Sakė: dar jis turįs
vieną daiktą daryt, tai gaus dukterį paskui. Karalius ėmė sė
menų mecų ir išbarstė po žolę. O dabar Ansas turi tą mecų
sėmenų pririnkti. Tai jis atsistojęs renka. Skruzdėlės, pamačiusios jį berenkant, klausė, kodėl jis renka. Jis sakė, kad
karalius sėmenis po žolę išbarstė ir jis turi juos dabar surinkti.
Skruzdėlės sakė, kad jis jų klausė nuo žemės į vandenį va
žiuot, tai jos jam dabar tuos sėmenis surinks. Ir jos prinešė
jam pilną mecų. Jis paėmęs nunešė jį vėl karaliui. Bet kara
lius sako:
— Ansai, dar mano dukterį negauni —dar vieną daiktą tu
turi padaryt.
Karalius ėmė savo dukters žiedą ir įmetė į vandenį, kur
vanduo labai gilus buvo ir vis vieni kunkulai sukos. Ir Ansas
vėl atsisėdęs ant kranto rėkia. Tai žuvys, jį pamačiusios be
rėkiant, klausė, kodėl jis rėkia. Jis sakė, kad karalius savo
dukters žiedą čia įmetė ir jis turįs jį išimti, bet niekaip negali
išimti. Tai žuvys sakė, kad jis jų klausė iš vandens į orą va
žiuot, tai ir jos jo dabar paklausys —jam tą žiedą suras ir
išims. Ir kai jos tą žiedą rado, jam padavė. Tai jis jį vėl nunešė
karaliui, ir karalius sakė:
— Ansai, mano dukterį dar negauni, dar vieną daiktą tu
ri padaryt.
Karalius jam išleido šimtą zuikių iš vieno žardžio. Jis turįs
juos visus ganyt ir vakare visus į žardį įvaryt. Kai karalius
tuos zuikius paleido, tai jie išbėgiojo jam į visas šalis, tik
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Ansas vienas pasiliko bestovįs. Tai jis nusiminęs aplinkui vaikš
čiojo. Taip bevaikščiodamas, jis rado vieną švilpuką. Ir kai
jis su tuo pašvilpė, tai visi zuikeliai vėl susibėgo.
Atnešė karaliaus duktė jam priešpiečius ir matė, kad jis
visus zuikius pas save turi. Tai ji visaip kalbėjo ir prašė jo,
kad jis jai vieną zuikį duotų. Bet jis vis nenorėjo duot. Paskui
jis sakė: jei ji jį pabučiuos, tai jis duos jai vieną zuikį. Tai
ji jį pabučiavo, ir jis jai davė vieną zuikį. Ji, tą zuikį į žiurs
tą įsivyniojusi, su džiaugsmu nešė namo. Bet kai ji galą pa
ėjusi buvo, Ansas sušvilpė su tuo švilpuku —tas zuikis iš jos
žiursto iššoko ir bėgo atgal pas Ansą. Tai jis vėl visą šimtą
zuikių krūvoj turėjo.
Karalius raitas jampietus gabeno ir Anso prašė vieno zuikio,
bet Ansas niekaip duot nenorėjo. Paskui, kad karalius vis pra
šė, tai Ansas jam sakė: kad karalius savo kumelei į užpakalį
pabučiuotų, tai jis duos vieną zuikį. Karalius nusilipęs pabu
čiavo, ir Ansas davė jam vieną zuikį. Karalius tą zuikį į nosinę
įsirišo, ant arklio užsėdo ir su džiaugsmu zovada joja namo.
Kai jis galą buvo nujojęs, Ansas vėl sušvilpė, ir zuikis, iš no
sinės iššokęs, atbėgo pas Ansą.
Vakare Ansas juos visus suvarė į žardį ir, parėjęs pas ka
ralių, vėl prašė karaliaus dukters. Bet karalius sakė: dar duk
terį jis neduos; po poros dienų susieis seimas, ir Ansas čia po
visų akių ir ausų turi maišą teisybės pripasakot, tai jis gaus
jo dukterį. Ir kai ta diena atėjo —visas seimas susiėjęs buvo,
Ansas ir nuėjo į seimą. Kai jis nuėjo, tai karalius įdavė jam
odinį didelį maišą, ir jis turi jį pilną teisybės prišnekėt. Ansas
pradėjo, kad karalius išleidęs tokį prisakymą, kad kas tokį lai
vą pastatys, kur galima žeme, vandeniu ir oru važiuot, tai
jis tam duos dukterį, ir sakė:
— Ar ne teisybė, karaliau?
Karalius atsakė, kad teisybė. Tai Ansas sakė:
— Tai smuk į maišą! O aš tą laivą pastačiau. Ar ne teisybė,
karaliau?
Karalius sakė, kad teisybė. Tai jis sakė:
— Tai smuk į maišą! O savo dukterį man vis tik nedavei.
Ar ne teisybė?
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Karalius atsakė, kad teisybė.
— Tai smuk į maišą! Paskui karalius išbarstė man kupiną
mecų sėmenų, ir turėjau juos surinkt. Surinkęs nunešiau juos
karaliui. Ar ne teisybė, karaliau?
Jis sakė, kad teisybė.
— Na, tai smuk į maišą! Tai karalius man vėl savo dukters
žiedą įmetė į vandenį, ir aš jį turėjau išimt. Aš jį išėmiau ir
nunešiau karaliui. Ar ne teisybė, karaliau?
Jis atsakė:
— Teisybė.
— Tai smuk į maišą! Karalius vėl paleido šimtą zuikių, ir
aš turėjau juos per dieną ganyt ir vakare visus suvaryt. Ar ne
teisybė, karaliau?
Jis atsakė, kad teisybė.
— Tai smuk į maišą! Ir kad tuos zuikius paleido, tai atnešė
karaliaus duktė man priešpiečius. Ji prašė manęs vieno zuikio,
ir aš jai sakiau: ji turi mane pabučiuot, tai aš jai duosiu zuikį.
Ji mane pabučiavo, tai aš daviau jai vieną zuikį. Ar ne teisy
bė, karaliau?
Jis sakė, kad teisybė.
— Tai smuk į maišą! Tai paskui karalius raitas man pietus
atgabeno. Ir jis taip pat prašė manęs vieno zuikio. Aš sakiau
jam, kad jis turi savo kumelei į užpakalį pa... bu...
Tai karalius sušuko:
— Stok, Ansai! Maišas pilnas!
Ansas gavo karaliaus dukterį ir gyveno linksmai su savo
pačia.
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KATINAS PADĖJĖJAS

Buvo toks ūkininkas, turėjo tris sūnus. Ir jis padalino jiem
visiem trim turtą. Vienam, vyriausiam, atidavė namą, antram
atidavė malūną, o tam trečiam, Arvydui,—tik katiną. Tai da
bar tas Arvydas sėdi ir žiūri į tą katiną. Sako:
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— Katinėli katinėli, aš tave pagausiu, skūrą nulupsiu ir pa
sisiusiu pirštines, o tą mėsą suvalgysiu —ir aš nieko neturiu.
Otas katinas sako:
— Tylėk, Arvydai! Tu klausysi manęs?
Sako:
— Klausysiu.
— Tai pasiūk man dvi poras gerų batų ir naują maišą.
Arvydas greitai padarė dvi poras batų. Katinas apsiavė ant
visų keturių kojų ir naują maišą pasiėmė. Į tą maišą dar kratų
įsidėjo ir išėjo per kalną. Atsigulė ant kalno tasai katinas,
tą maišą išskėtė ir laukia, laukia, laukia, kad ateitų zuikis.
Ir tas zuikis įsisuko ten į maišą ant kratų.
Tada katinas dui, nuėjo pas karalių su tuo zuikiu. Na, ir
klausia karalius:
— Kieno čia šitos dovanos?
— Arvydo! Arvydas davė, kad atneščiau karaliui dovanų.
Karalius priėmė tas dovanas, katinui padėkojo. Ir katinas
jau eina. Bet dar jisai susimąstė, kad tam karaliui mažai šitiek
dovanų, dar reikia ir daugiau. Jis užėjo ant kalno, išskėtė tą
maišą —dar pora kurapkų įlėkė. Įlėkė pora kurapkų. Tas ku
rapkas nunešė karaliui. Karalius klausia:
— Okieno šita jau dovana?
— Arvydo!
Dabar katinas išsiklausinėja, kad karalius atvažiuos su pa
lydovais ir dukterį atsiveš į paupį,—pavažinės jau.
Ima tas katinas, liepia Arvydui:
— Arvydai, eik maudytis į upę!
Tai Arvydas nuėjo į upę maudytis, ir jau jo tik galva ma
tyti. Atvažiuoja karalius, jo palydovai, ir karalius sėdi su ka
ralaite. O kad jau tas katinas rėkia, o kad jau jis rėkia:
— Arvydas skęsta, Arvydas skęsta, Arvydas skęsta!
Tai tas karalius iškiša galvą iš tos mašinėlės —tiktai Arvydo
galva matyti. Tai jis greitai į tuos savo palydovus:
— Bėkit,—sako,—gelbėkit Arvydą!
Arvydą ištraukė iš upės, o jis nuogas —neturi kuo apsi
rengt. Tai dabar katinas sako:
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— Na matai, va, atėjo tokiom puikiom drapanom, pasidėjo,
nuogas nusirengė, ir dabar jo drapanas pavogė —neturi kuo
apsirengt.
Tuoj karalius nusiunčia savo tarną, kad jam atneštų gra
žiausias drapanas. Atnešė, aprengė tą Arvydą, pasisodino pas
save į mašinėlę, ir važiuoja dabar karalius, Arvydas ir ta ka
ralaitė, palydovai eina, o tas katinas pirma bėga. Atbėga kati
nas į pievą didelę —tiek daug vyrų, tiek daug vyrų piauja
žolę. Katinas sako:
— Dabar atvažiuos karalius. Tai kai klaus, kieno šitie dar
bininkai dirba, žiūrėkite, kad visi sakytumėte: Arvydo, nes kai
nesakysit: Arvydo, tai visiems galvas nukirs.
Atvažiuoja karalius:
— Padėk, dievas!
— Dėkui!
— Kieno tie darbininkai?
Visi sustojo su dalgiais, sako:
— Arvydo, Arvydo darbininkai, visi Arvydo!
Karalius džiaugiasi, kad Arvydo tiek darbininkų, o Arvydas
čia važiuoja.
Važiuoja toliau —rugius kerta. O tiek ten jau vyrų ir bo
bų —galybės! Tas katinas vėl rėkia:
— Atvažiuoja karalius. Klaus, kieno darbininkai. Visi sa
kykit, kad Arvydo darbininkai, nes kai nesakysit, tai galvas
nukirs.
Tai dabartės atvažiuoja karalius:
— Padėk, dievas!
— Dėkui!
— O kieno tie darbininkai?
Visi sustojo, rankas iškėlė, šaukia, kad Arvydo darbininkai,
visi —Arvydo darbininkai!
Važiuoja dar toliau. Tas katinas pirma bėga. O buvo toii
toli dvaras užkeiktas. Ten gyveno žmogėdra. Koks žmogus at
ėjo, tai tas žmogėdra visus suėdė. Tai dabar tas katinas pir
miausia nulėkė pas tą žmogėdrą ir sako:
— Aš girdėjau, kad tu gali pasiversti į visokius žvėris. Bet
kad tu pasiverstum į pelę.
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Žmogėdra pasiverčia į pelę. Katinas ima ir suėd&. Ir dabar
lieka visas tas jau dvaras.
Atvažiavo karalius į tą dvarą, ir ta karalaitė, ir tie palydo
vai visi. Tada jie visi susėdo. O ten visokio gero, visokio maisto
yra. Parsivežė jie visko ten. Na, ten jie baliavoja, džiaugiasi.
O kad Arvydas tapo karaliaus žentu, o kad gyveno gražiai,
o kad vestuvę didelę kėlė...
Ir aš buvau toje vestuvėje: valgiau ir gėriau, burnoj netu
rėjau, per barzdą varvėjo; po suolu gulėjau, viską girdėjau ir
jums papasakojau.

Našlaičiai
ir kiti skriaudžiamieji

DEVYNIABROLĖ
Buvo diedas ir boba. Jie turėjo devynis sūnus ir dešimta
dukterį. Laikė kumelę ir baltą čiurelę. Ta kumelė turėjo de
vynis kumeliukus. Boba numirė, o diedas apsiženijo su ragana.
Ir išaugo tie sūneliai. Užaugo ir tie visi arkliai. Anys pasibal
nojo visus tuos kumelius ir išjojo karan. Liko žmogus su duk
rele ir su ragana.
Pabuvus daug metų, sūnūs aniems atsiuntė laišką, kad
atvažiuotų sesutė svečiuosna. Ir ana ėmė ruoštis. O raga
na sako:
— Mergele mergele, ir aš noriu kartu su tavim nu
važiuoti.
— Kur tu,—sako,—važiuosi. Nėra ten kur nuvažiuoti, ne
bus mums daikto sėstis karietoj.
Čiurelė sako:
— Ir aš norėtau nuvažiuoti.
— Nu,—sako,—tu nubėgsi.
Ragana sako:
— Tai aš pasikinkysiu kiaulę niekočion, paimsiu piestį ir
nuvažiuosiu.
Mergelę palieka kepti pyragus, ruoštis, o ragana
pradėjo niekočion krauti kaladę ir girninį akmenį, piestą
ir piestį.
Mergelė išėjo, įsėdo karieton ir važiuoja svečiuosna. O ra
gana niekočion sėdos. Čiurelė bėga prie šalies. Pavažiavo toli,
privažiavo upę.
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Ragana sako:
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Nusprausk, nusprausk,
Devyniabrole,
Nepažins tavęs
Devyni broliai:
Įrūkavai
Įdūkavai,
Viešu keliu
Važiuodama!
O čiurelė sako:
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* Oktaviniu ženklu pažymėtos gaidos šioje pasakoje dainuojamos oktava žemiau
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Čiuriuriu, nesprausk, nesprausk,
Čiuriuriu, devyniabrole,
Čiuriuriu, n'įrūkavai,
Čiuriuriu, n'įdūkavai.
Čiuriuriu, pažins tave devyni broliai.
Čiuriuriu, priviis tave ragana!
Tai ragana, pastvėrus kaladę, klast čiurelei —ir nudaužė
koją. Jau čiurelė tik ant trijų kojelių šoka.
Pavažiavo. Vėl ragana sako:
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Nusprausk, nusprausk,
Devyniabrole,
Nepažins tavęs
Devyni broliai:
Įrūkavai
Įdūkavai,
Viešu keliu
Važiuodama!
O čiurelė sako:
M M.į=!32
P 8 A , į - 'h ^ r

i

Čiu.riu.riu,
-0

n

k

— 1^" 'į,— :

ne.sprausk,ne.sprausk,či uj iu r iu,

.a
^
A—

de.vy-niaJbroJe,

,

k
,
- , ^
k t
. ,
n
! r
t t !\*.—
— n
^
—r r *
_____ ___ Ė_____ i . į ? ____ ĖJ? w -

.
- 4 ^ . * __ ?

čiu.rtu.rm.

J-S h

n'j.rū.kalvai,

409
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nesprausk, nesprausk,
devyniabrole,
n'įrūkavai,
n'įdūkavai.
pažins tave devyni broliai.
privils tave ragana!

Tai ana, pastvėrus akmenį, klast čiurelei ir kitą koją nu
daužė. Jau čiureiė tik ant dviejų kojų šoka.
Oana, ragana, sako, kad nusipraustų:
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Nusprausk, nusprausk,
Devyniabrole,
Nepažins tavęs
Devyni broliai:
Įrūkavai
Įdūkavai,
Viešu keliu
Važiuodama!
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Čiuriuriu, nesprausk, nesprausk,
Čiuriuriu, devyniabrole,
čiuriuriu, n'įrūkavai,
Čiuriuriu, n'įdūkavai.
Čiuriuriu, pažins tave devyni broliai.
Čiuriuriu, privils tave ragana!
Pastvėrus piestį, klast —nudaužė ir trečią kojelę. Jau čiurukė tik ant vienos kojelės šokuoja.
O ragana vis prašo:
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Nusprausk, nusprausk,
Devyniabrole,
Nepažins tavęs
Devyni broliai:
Įrūkavai
Įdūkavai,
Viešu keliu
Važiuodama!
O čiurukė vėl sako:
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Čiuriuriu, nesprausk, nesprausk,
Čiuriuriu, devyniabrole,
Ciuriuriu, n'įrūkavai,

Čiuriuriu, n'įdūkavai.
Čiuriuriu, pažins tave devyni broliai.
Čiuriuriu, privils tave ragana!
Klast ana, jau ir paskutinę kojelę nudaužė. Jau čiurukė tik
kaladėle rituoja paskui mergelę. O ragana vis sako:
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Nusprausk, nusprausk,
Devyniabrole,
Nepažins tavęs
Devyni broliai:
Įrūkavai
Įdūkavai,
Viešu keliu
Važiuodama!
O čiurukė risdamosi vis sako:
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nesprausk, nesprausk,
devyniabrole,
n'įrūkavai,
n'įdūkavai.
pažins tave devyni broliai.
privils tave ragana!
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Taip ten ana klast tuo piesčiu ir uždaužė čiurelę. Mergeiė
pamažu važiuoja, ir čiurelės nėr. Sako:
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Užužvenk, užužvenk, kumelinka,
Ar toli tavo devyni sūnai,—
Tai tenai mano devyni broliai!
Kumelė užužvengė:
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Atsišaukė ten kumeliai. Jau nelabai toli. O ragana dar sako:
M M J^=t38

S..................
-3—^-------- Y"
^
g ------------įĮ PV i-^—

— y*
3 E S = ^

K u _ sprausk. n u __sprausk.de. v y ___

g"? "r , ]4 —
^ P! ----^
.ž in s

ta —

vęs

- d ū — ka _ vai.

^ — V------ ^

d e . v y __

v ie _ šu

nia _ b ro __

ni

b ro . !iai:

k e _ !iu

414

—^
!e^

n e .p a _

'H

i — rū _ k a _ v a i

v a _ žiuo— da __ma!

į.

Nusprausk, nusprausk,
Devyniabrole,
Nepažins tavęs
Devyni broliai:
Įrūkavai
Įdūkavai,
Viešu keliu
Važiuodama!
Mergelė paklausė, paklausė: „Reikia nusiprausti. Toli gi
važiavau".
Išlindo iš karietos ir nuėjo upelėn praustis. Kai nuėjo ana
upelėn praustis, tai ragana iš savo niekočios —ir karieton. Šalastai ir nuvažiavo. Ir nuvažiavo, pavariusi kumelę taip skau
džiai.
O mergelė prausės, prausės, išlindo iš upelės, dairosi, kad
nėra jau karietos ir kumelės. Nuėjo ana niekočion, sėdos. Kiau
lė nė kiek jau neina, pristojus. Ana apsiverkė ir išėjo eiti
pėsčia.
Ėjo ėjo ana, jau ir vakaras, jau ir naktis. Per medžią eina
ir verkia. Ėjo ana per visą naktį, jau ir aušta. Kaip kartas
pataikė dvarą, kur rūmai stovi, kur kiemas gražus, liepos augą.
Kumeliai visi ir kumelė vaikšto po tą žolę ir neėda. Kas devyniabrolei daryt? Ana dūmojo, kad broliai dar miegti,—nenori
eiti budinti. Žino, kad ragana ten. Įlindo ana liepelėn ir sako:
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Cū, žirgai,
Cū, Širviai,
Kol neėdat
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Žalios žolės,
Kol negeriat
Marių vandenų?
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Kaip mumi ėsti
Žalia žolelė,
Kaip mumi gerti
Marių vandenai,—
Devyniabrolė
Žirgelius gano,
O ta ragana
Sėd užu stalo.
išeina pats jauniausias brolis ir klauso. Įėjęs sako:
— Žinot ką, broliai, kad jūs gi išeitut, paklausytute, kas
per paukštelė gražiai gieda mūsų liepose, kad niekada tokios
ir nebuvo. Nė vieną rytą taip ir negiedojo.
— Sudairysi, kas ten. Neišmiegojai, išėjai anksti, tai tenai
išvydai ką.
Ten visi sušuko:
— Bet einam paklausyti.
O ragana sako:
— Tai, broliukai, tai niekur neikit. Nieko ten nėra. Būkit
su manim. Va, išgersim, pabaliavosim, seniai pas jus buvau,
seniai jūs mane regėjote. Ir pasenau, ir pravargau.
Vis vien jaunesnis sako:
— Einamnors dviese paklausyti.
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Išeina anys dviese paklausyti. Ana ir vėl sako:

-Mos

žO— tės,

kol

n e , ge _ riat

ma.rių

v a n -tle __nų?

Cū, žirgai,
Cū, Širviai,
Kol neėdat
Žalios žolės,
Kol negeriat
Marių vandenų?
O žirgai atsakinėja:

Kaip mu_mi
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Kaip mumi ėsti
Žalia žolelė,
Kaip mumi gerti
Marių vandenai,—
Devyniabrolė
Žirgelius gano,
O toj ragana
Sėd užu stalo!
27 Lietuvių tautosaka III tomas

417

lė,

kaip m u -

Anys skaudžiai taip tuokart įšoko pirkion ir sako:
— Žinot ką, broliai, eime, paklausykime ir daugiau, kas
tenai. Ir jūs paklausykite, kas ten per paukštelė taip gražiai
gieda, kad niekada negirdėjom.
Išeina anys keturiese. Ir vėl ana sako:

Cū, žirgai,
Cū, Širviai,

Kol neėdat
Žalios žolės,
Kol negeriat
Marių vandenų?
O žirgai atsakinėja:
M.M. A=)14
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Kaip mumi ėsti
Žalia žolelė,
Kaip mumi gerti
Marių vandenai,—
Devyniabrolė
418

sta — io

į

Žirgelius gano,
O toji ragana
Sėd užu stalo!
Įeina anys keturiese jau pirkion ir sako:
— Eime ten visi mes paklausyti, kas per paukštė, kas per
gražumas.
Išeina jau anys net penkiese. Ir vėl paklausė. Ana ir vėl
sako:

Cū, žirgai,
Cū, Širviai,
Kol neėdat
Žalios žolės,
Kol negeriat
Marių vandenų?
O žirgai atsakinėja:

-K aip m u _ tni

es _ ti

ža. iia

Kaip mumi ėsti
Žalia žolelė,
Kaip mumi gerti
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t e _ lė,

kaipnm.

Marių vandenai, Devyniabrolė
Žirgelius gano,
O toj ragana
Sėd užu stalo!
Įeina anys penkiese, sako:
— Broliai, eime ten paklausyti. Ko jūs netikit? Kas per
paukštė, kas per gražumas! Ir mūsų žirgai nė vienas neėda. Visi
stovi, dairosi...
Išeina anys jau dabar šešiese paklausyti. Klauso, kad ir vėl
toji pat paukštelė gieda. Sako:
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Cū, žirgai,
Cū, Širviai,
Kol neėdat
Žalios žolės,
Kol negeriat
Marių vandenų?
Žirgai atsakinėja:

na
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Kaip mumi ėsti
Žalia žolelė,
Kaip mumi gerti
Marių vandenai,—
Devyniabroiė
Žirgelius gano,
O toj ragana
Sėd užu stalo!
Sueina anys jau šešiese, sako:
— Eime visi kartu paklausyti, kas per gražumas tos
paukštės.
Ir išeina anys aštuoniese. Devintas sako:
— Aš ir klausyt nenoriu... Ką jūs sudūmojot? ..
Išeina aštuoniese paklausyti. Ir vėl klausos. Ta vėl dai
nuoja, vėl taip sako:

Cū, žirgai,
Cū, Širviai,
Kol neėdat
Žalios žolės,
Kol negeriat
Marių vandenų?
O žirgai atsakinėja:
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Kaip mumi ėsti
Žalia žolelė,
Kaip mumi gerti
Marių vandenai,—
Devyniabrolė
Žirgelius gano,
O toj ragana
Sėd užu stalo!
Sueina anys jau aštuoniese.
— Eime,—sako,—kol taip netiki? Eime paklausyti gi.
O ragana prašo:
— O broleliai, o kas jum yra? Ko jūs ten negirdėję, o ką
jūs ten neregėję?
Na, ir tas pats vyriausias sako:
— Eime.
Ir išėjo anys vėl paklausyti.
Na, berže vėl sako, gieda vėl:

Cū, žirgai,
Cū, Širviai,
Kol neėdat
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Žalios žolės,
Kol negeriat
Marių vandenų?
Žirgai atsakinėja:
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Kaip mumi ėsti
Žalia žolelė,
Kaip mumi gerti
Marių vandenai,—
Devyniabrolė
Žirgelius gano,
O toj ragana
Sėd užu stalo!
Visi anys sako:
— Eime arčiau pasidairyti.
Priėjo lig tos liepos, dairosi, kad —jų sesuo. Išlindo ana
iš tos liepos ir pradėjo sveikintis, ir apsiverkė. Ėmė pasakot,
kaip ją ragana pametė, kaip ana per naktį ėjo, kaip jai buvo
sunku.
— Ką, broliai, darysim? Kinkykim mes kumelę ir riškim
tuos kumelius, riškim tą raganą užu akėčių geležinių.
Pakinkė akėčiosna kumelę ir kumelius ir pririšo tą raganą
užu kasų. Ir kad pradėjo po visus laukus varinėti, kad pradėjo
jos kaulus nešioti! Visa išnešiojo, išmėtė.
Ir kai žiema ateina, tai ant sniego ir dabar jos kaulai blizga.
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DVYLIKA BROLIŲ, JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ
Vieno pono numirė pati. Paliko dvylika sūnų ir dar vieną
mažą dukrelę. Netruko, ir tėvas pamylėjo kitą merginą, ra
ganą. Ta sako:
— Duktė tegul bus, bet savo sūnus visus sudegink ir, supytęs jų pelenus į popierius, atsiųsk man, tai tada už tavęs eisiu.
Tėvas mąstė šiaip, mąstė taip,—nebežino, kas čia bebus da
ryta. Ir pasisakė vienam savo tarnui. Tas jam sako:
— Gi ko čia, ponai, taip rūpinies? Juk tamstos dvare yra
didelių šunų. Dvyliką tų sudeginsi, pelenus supilstysi į popie
rius, padėsi antspaudus ir nusiusi jai,—bene ji permanys? O po
vestuvių —kad ir ras, nebe ką jiems padarys.
Ponas taip ir padarė: sudegino dvylika šunų, pelenus jų su
pylė į popierius, prispaudė ant popierių antspaudus ir nusiuntė
raganai. Ta apžiūrėjo visus popierėlius, apuostė, ir tinka,—te
ka už jo. Po vestuvių, kai parvažiavo dvaran, uosto —šmurkš,
šmurkš, pagaliau sako:
— Kas čia smirdi? Kad tie visi, kas čia nereikalingi, juod
varniais išlėktų.
O jos posūnių būta tuokart rūsyje po vyro rūmais. Tuoj visi
paskui kits kitą strykt ant lango ir lekia, ir lekia, ir išlė
kė sau.
Gyveno rūmuose tik ponas su savo ragana. Prie jų augo
dukterėlė, kuriai ilgai niekas nieko nesakė apie brolius: mat,
tas ponas buvo užgynęs, kad iš jo dvariškių niekas nepasakytų
mergaitei, kad buvo jos broliai ir kad jų pamotė, ragana, taip
juos išvaikė.
Vieną kartą —mergaitė buvo jau dvylikos metų —ėmė šne
kėtis dvariškiai:
— Argi ta viena dukterėlė tebuvo mirusios ponios?
Tada jų vienas sako:
— Ką čia bešnekėti! Buvo sūnų dvylika, bet kai ponas ėmė
raganą, tai ji visus vaikus pagadino, ir išlėkė visi juodvarniais!
Mergelė išgirdo dvariškių kalbą ir ėmė taisytis eiti savo
brolių ieškoti. Pasisiūdė dvylika marškinių, dvylika kelnių, dvy
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lika paklodžių, užvalkstė dvylika priegalvių ir išėjo, susirišusi
visus tuos daiktus ryšelyje.
Ėjo, ėjo per laukus, per miškus,—niekur nieko neužeina.
Ką sutinka, to klausia,—niekas jai apie brolius, juodvarniais
lakstančius, niekur nieko nepasako. Beeidama per didelę girią,
užėjo atsiskyrėlį. Pas tą įėjus klausia, ar jis nežinotų, be ne
sąs matęs kur jos brolių, juodvarniais lakstančių. Atsiskyrėlis
jai sako:
— Nemačiau, bet aš valdau visus debesis. Pergulėk čia
pas mane. Rytoj susišauksiu visus debesis, tai jei bus, tai bus
matę.
Ryto metą atsiskyrėlis susišaukė debesis. Kaip sugulė de
besys apie jo trobelę,—taip tamsu paliko, lyg kad juoda naktis
būtų. Išėjęs laukan, atsiskyrėlis klausiasi debesų:
— Ar nematėte kur dvylikos brolių, juodvarniais lakio
jančių?
Visi atsisakė, niekur nė vienas nesąs matęs. Debesys išsi
skirstė, nuslankiojo į visus kraštus. Atsiskyrėlis jai sako:
— Gal jau jų nebėra nė pasaulyje. .. Bet gal dar kur ir yra.
Kai eisi šiandien per girią, tai vakarop rasi mano brolį, taip
pat atsiskyrėlį. Jis valdo visus vėjus. Jis vėjų paklaus, ar tie
nebus kur užputę, ar nepasakys.
Ir išėjo mergaitė. Eina, eina per girią ir priėjo vakarop
kitą atsiskyrėlį. Įėjo ir pas tąjį pasiklausti savo brolių, juod
varniais lakstančių: ar jis nežino, kur jie yra. Tasai sako:
— Aš nieko nežinau, bet čia pernakvok pas mane. Aš rytoj
rytą susišauksiu visus vėjus: tie jei bus kur, tai bus užėję ir
tau pasakys.
Ryto metą susišaukė atsiskyrėlis visus vėjus. Tie supūtė,
suūžė, sušniokštė. Visus išklausinėjo. Visi atsakė, kad nė vienas
nežinąs, nė vienas niekur neužėjęs, nė vienas niekur nematęs.
Atsiskyrėlis jai sako:
— Gal nebėr nė pasaulyje, kad nė vienas vėjas niekur nė
ra užpūtęs, apėjęs. Bet nenustok vilties. Kai eisi šiandien per
mūsų girią, atrasi vakare mūsų trečiąjį brolį, kuris valdo paukš
čius. Jei bus kur jie, tai gal koks paukštis bus juos apėjęs.
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Ši išėjo. Vėl per visą dieną ėjo ir apie vakarą rado tre
čiąjį atsiskyrėlį. Tas jai taip pasakė:
— Pernakvok pas mane per naktį, aš rytoj sušauksiu visus
paukščius. Jie, jei bus kur apėję, tai tau pasakys.
Ryto metą atsiskyrėlis sušaukė visus paukščius. Tai kad
prilėkė didelių, mažų, visokių! Išėjo atsiskyrėlis, klausinėja
visų. Tie visi atsisakė, nė vienas niekur nematęs, ir gana. At
siskyrėlis pulkų pulkus atleido, ir visi išsiskirstė.
Šit pagaliau kur buvęs, kur nebuvęs atlekia šlubas erelis.
Atsiskyrėlis ant to sušuko:
— Kodėl tu nesiskubinai, ko gaišai?
Erelis atsakė:
— Man koją šaulys peršovė, labai skauda, sergu, nega
lėjau greitai atlėkti.
Daugiau atsiskyrėlis klausia erelio:
— Ar nesi matęs kur dvylikos brolių, juodvarniais laks
tančių?
Erelis atsakė:
— Mačiau ir žinau. Jie per dienas juodvarniais lakioja,
o naktį žmonėmis kalne gyvena.
Atsiskyrėlis davė tai mergelei dvylika smaigtelių ir įsakė,
kad kai lips į tą kalną, tai kad vis įsismaigydama užsistotų ir
vėl iš apačios trauktų, o į viršų smeigtų. Tiktai, sako, turinti
saugot, kad nė vienas jai iš rankų neiškristų: jei nors vienas
iškris, tai ir nebegalės ant kalno užlipti. O ereliui prisakė:
— Tu žiūrėk, kad ji nenukristų ir neužsimuštų!
Ir išėjo su ereliu, paplasta lekiančiu. Nuėjo prie kalno. Tas
kalnas buvo taip aukštas, net už debesis aukštesnis. Ir ėmė
mergelė savo smaigtelius smaigyti į kalną ir lipti aukštyn. Ji
ten smaigė smaigė, kaišiojo kaišiojo, gal kokį pusvarstį nusmaigė ir būtų užlipus, tik vienas smaigtelis iškrito. Bežiūrėdama
į krintantį smaigtelį, ėmė ir pati kristi. Erelis, tupėdamas pa
kalnėje, pamatė ją bekrintančią, tuoj pakilo nuo žemės, pakapt
su sveikąja koja jai už ryšelio, vis aukštyn, aukštyn,—užnešė
labai aukštai, už debesų, pas didelį urvą. Užnešė ir paleido,
sako:
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— Štai tas urvas, į kurį jie vakare parlėkę sulenda. Tai tu
čia įėjus rasi jų dvylika lovų. Tas apdangstyk paklodėmis, vi
sus priegalvius apvalkstyk užvalkčiais ir padėstyk kiekvienam
ant lovų marškinius, kelnes. Rasi prie kiekvienos lovos po
staliuką. Ant staliuko rasi po kepalėlį duonos,—nuo tų kepa
lėlių galėsi, po riekelę atsiriekus, suvalgyti. Rasi dar pas duris
mažiausiojo brolio lovelę,—po tąja pasilindus, galėsi per
nakvoti.
Erelis, jai viską pasakęs, nulėkė sau, o ji ir įlindo į urvą.
Tenai rado viską taip, kaip išpasakojęs buvo erelis. Aptaisė
lovas, apdangstė paklodėmis, apvalkstė priegalvius užvalkčiais,
padėstė kiekvienam ant jų lovų kelnes ir marškinius, pavalgė,
nuo kiekvieno kepalėlio atsiriekdama po riekelę, ir, pasilindusi
po mažojo brolio lova, atsigulė. Šit tiktai vakaras, tuoj ir iš
girdo: juodvarniai sukranksėjo, nusileido ir suėjo žmonėmis
į trobą. Visi džiaugėsi, kad pataisytos lovos ir padėti visiems
marškiniai su kelnėmis. Visi apsitaisė, eina valgyti —žiūri, kad
jų duona nuraikyta. Vyresnysis sako:
— Lovas ir mus pačius aptaisė, bet duonos trūksta. Tai ne
gerai. Nu, bet ką padarysi!
Pernakvojo, rytą atsikėlė, išėjo, sukranksėjo ir nulėkė sau.
Ir atsikėlė sesuo iš savo palovio, ir vaikščioja po vidų, ir lau
kia. Išėjo laukan —ant kalno visur miela, gražu. Bet vakarop
ir vėl ėmė norėti valgyti. Eina prie staliukų —taip pat besą
kepalėliai duonos. Si vėl, po riekelę atsiraikydama, suvalgė,
palindo po mažojo brolio lovele ir atsigulė. Vakare ir vėl ėmė
juodvarniai kranksėti, ir suėjo trobon visi broliai. Vyresny
sis sako:
— Matai, ir vėl duona nuvalgyta. Jau kas nors pas mus yra
negeras įsimetęs. Dabar dar nieko nedarysiu, bet jei trečią
dieną taip pat bus, tai nors visą kalną sugriausiu, vienok turėsiu
atrasti, kas čia mums taip daro.
Mergaitė gulėdama nusigando, rūpinasi, kas čia galėtų būti.
Pavalgę visi atsigulė, bet ši nebeužmiega ir nebeužmiega. Jau
visi broliai šnarpščia ir knarkia, ji ir nebeiškentė: ėmė savo
jaunesnįjį brolį budinti, ėmė su ranka už kojos kuštinti. Tas
klausia:
— Kas čia?
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Si tylom atsakė:
— Aš, brolaiti, jūsų sesuo. Atėjau, susiieškojau, bet kad
brolis pyksta, barasi, ką aš dabar darysiu?!
Brolis sako:
— Nu, ką dabar daryti: būk kaip buvus, rytoj pamatysime.
Rytą sukilo visi broliai, jau taisos eiti sau laukan,—mažasis
ir ėmė sakyti:
— Nu, brolau, vakar žadėjai ardyti, versti kalną. Kad ras
tum kokį giminaitį, ar seserį, ką gi tad darytum?
Vyresnysis brolis sako:
— Aha! Tai matau, kad tu jau žinai, kas čion yra! Tai
pasakyk, kas?
Šis, atidengęs paklodę, sako:
— Lįsk, sesaite, laukan. Kaip jau bus, taip.
Vyresnysis brolis sako:
— Kad tu būtum iškentus namie dar vienus metus, tai bū
tum mūsų sulaukus, o dabar, sesaite, tai reikės mums ir tau
vargti vėl dvylika metų. Jei iškentėsi, niekur nieko nešnekėjus
per tiek metų, tai dar pasimatysime.
Taip pasakęs, liepė sėstis sau ant nugaros. Pasivertė visi
į juodvarnius ir nulėkė.
Juodvarnis nunešė seserį į didelę girią ir pasodino ant eglės
viršūnės. Atsisveikino ir paliko. Tai ji ten sėdėjo, sėdėjo, net
drabužius nusėdėjo. Į tą girią atėjo medžiodamas karalaitis
su savo dvariškiais ir ponais. Tuoj ėmė loti šunes, žiūrėdami
į tą medį, kur ji sėdi. Apstojo šauliai ir varovai, mato, kad
žmogystė. Šiaip kalbina, taip kalbina —nieko nesako. Atėjo
ir pats karalaitis. Ir tas šnekina, bet mergaitė kaip nieko, taip
nieko neatsako. Šaukia lipti laukan, gandina nušausią, bet ji
nieko ir nieko —tyli ir tyli. Daugiau karalaitis savo tarnui
sako:
— Lipk, iškeiki laukan, pamatysime, kas gi ten yra.
Tas įlipo. Ši rodo, sako:
— Aš esmi plika.
Tas, išlipęs laukan, pasakė karalaičiui, kad medyje esanti
jauna, graži moteriškė, tiktai kad plika, reikalaujanti drabužių.
Užnešė jai drabužius, ir išlipo ji laukan. Tam karalaičiui taip
patiko, kad jis kitos niekada nebenorėjo nė matyti. Parsivedęs
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namo, pasisakė savo tėvams, kad norįs ją vesti. Tėvai nenorėjo
jam leisti, kad ji nieko nekalba. Bet jis sako:
— Gal ji kokia atgailautoja. Kai atsigailės, pradės šnekėti.
Tėvai ir leido. Jis vedė ją ir gyveno.
Po kokių metų ponas dievas davė jiems sūnų, bet karalaičio
tuokart nebuvo namie, o per bobaitę buvo parvežta jos pamotė,
toji pati ragana, kuri jos taip nekentė. Toji ragana vaikelį iš
metė laukan, o sugriebus kur šuniuką, rodo visiems:
— Žiūrėkite, koks jos vaikas!
— Taip karalaičio tėvai ir sako:
— Jau kad ji būtų geras žmogus, tai ir kalbėtų. Kažin, kas
ji tokia yra. Gerai mes jam sakėme, kad neimtų jos.
Parašė jos vyrui raštą, kad taip ir taip, gimęs toks ir toks,—
ką reikia gimdyvei daryti? Tada jos vyras, karalaitis, parašė,
kad jai nieko nedarytų, kol jis namo parkils: jis pats žinosiąs,
ką padaryti. Parkilęs jis nieko nebežino: jam taip graži, taip
graži, taip patinka, kad nė galvon nebeateina ją nužudyti. Ir
vėl jisai gyvena su ja. Pagyvenus kokius metus, dievas duoda
jiems kitą sūnų. Karalaičio taip pat nebuvo namie, ir vėl jos
pamotė, ragana, buvo per bobutę. Vaikelį ji išmetė laukan,
pakišo kačiuką ir rodo visiems:
— Žiūrėkite, kas dabar!
Visi stebėjosi, ir tėvai nurašė sūnui laišką. Sūnus vėl parašė
namo, kad niekas jai nieko nedarytų be jo paties. Ir jis vėl,
parkilęs namo, jai nieko nebedaro: pati labai graži, patinka
jam. Sako ir tėvams, kad dar toliau žiūrėsiąs. Ir vėl po kokio
laiko, nesant namie, gimsta jam trečias sūnus. Ta pati bobaitė,
ragana, jos pamotė, vėl išmeta sūnų laukan ir rodo visiems būk
gimusį iš jos šuniuką. Tėvai nebesitveria, rašo jam kuo grei
čiausiai skubintis namo ir daryti ar šiokį, ar tokį galą. Karalaitis
parkilo namo. Jam baisiai gaila, bet, negalėdamas liautis ir ne
žinodamas, ką čia bereiktų daryti, sako:
— Žinokitės, darykite, kaip jūs norite. Aš nė pats nežinau,
kuo ji kalta, kas ji tokia yra.
Teisėtojai apkaltino ją, sako reikiant kaip raganą sudeginti.
Ir sukrovė didelį laužą ir uždegė. Bet užėjo didelis lietus ir
užlijo ugnį. Nu, ir vėl jie liepė privežti sausų medžių. O jau
visai baigiasi dvyliktieji metai —tiktai vienos valandos terei
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kia, tuoj bus ir broliai. Kai tiktai ėmė kurti iš antro karto ugnį
ir pradėjo imtis liepsna —šitai atlekia dvylika juodvarnių, at
lekia ir leidžiasi. Tuoj nusileido pirmasis ir vedasi rankoj trejų
metų sūnelį; nusileido antrasis ir nešasi sūnelį antrų metų; tre
čiasis nusileidęs nešasi mažutį, dar vystykluose, ką tiktai gi
musį vaikelį. Tuoj visi sušuko:
— Ką jūs čia dirbate? Kam jūs tą nekaltą mūsų seserį norit
nužudyti? Meskite ant ugnies pamotę raganą! Šitai mūsų se
sers sūneliai.
Beregint pamotę raganą užrito ant ugnies. Broliai tuoj pa
sisveikino su savo seserimi ir su savo svainiu, karalaičiu. Ir
pasakė jie, kad kai tik gimusius vaikučius ragana išmetus lau
kan, tai jie tuoj pasiėmę pas save ir auginę.
Karalius pakėlė didelį pokylį. Ir aš ten buvau ir daug ma
čiau. Ir aš ten valgiau ir gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj
neturėjau.
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SIGUTĖ
Kitąsyk buvo brolis. Jis turėjo seserį Sigutę, labai gerą ir
gražią mergaitę. Gyveno juodu prie pamotės žiežulos, bet neži
nojo ją esant ragana. Pamotė turėjo ir savo tikrą dukterį, kuri
buvo negera ir nedaili. Ta sėdėjo kerčioje, lyg viešnia pasipuo
šusi, išsipusčiusi, ir nieko neveikė.
Kolei brolis buvo namie, ir Sigutės gyvenimas nebuvo per
sunkus, nors pamotė jos kęste neužkentė. Bet vieną kartą pri
reikė broliui išjoti į karą, į tolimas šalis, ir jo sesuo liko viena
prie pamotės. Ir pradėjo pamotė visaip Sigutę varginti: ji sun
kiausius turėdavo atlikti darbus, trūstis aplink namus, o va
sarą gyvulius ganyti. Pamotė nė į akis nesileido Sigutės: toji
apsidirbus, apsitrūsus valgė ir miegojo tvartuose, drauge su
gyvuliais. Taigi Sigutė tolydžio vaikščiojo visa suskretusi,
murzina.
Tuose namuose buvo juoda kalaitė ir juoda karvutė. Tiedvi
mokėjo šnekėti, nes senovėje, sako, ir gyvuliai kalbėję. Namieje
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Sigutė per dienų dienas vadžiojosi su kaiaite arba, nuėjusi milž
ti,—su karvute. Užsišnekėjusi su katra, dažnai užmiršdavo apie
namų darbus arba milžimą ir už tai gaudavo nuo pamotės rėkti.
Pamotei vis rodėsi, kad jai Sigutė per maža uždirba, kad per
virš ji dar dykinėja.
Vieną dieną, Sigutei genant gyvulėlius, ragana liepė nusi
vilkti marškinius ir, duodama kuodelį pakulų, taip teigia drūtu
balsu:
Susiverpki verpimėlį,
Išsiauski audimėlį:
Pasisiūsi —bevilkėsi.
Sigutė ką darys,—išsivilko ir, paėmusi pakulų kuodelį,
verkdama išginė į lauką. Nusivariusi kaimenę, apsikabino juo
dosios karvutės kaklą ir taip rauda, taip aimanuoja, kad, rodos,
širdis plyšta,—mat, kada ji susiverpsianti sau marškinėlius? Pa
gailo karvutei Sigutės, ir ji sako laibu balsu:
Vai Sigute piemenėle,
Nė tu verki, nė raudoki:
Aš suverpsiu marškinėlius.
Suglemžė snukiu karvutė pakulų kuodelį. Suėdė ir po va
landos atrijo gražius drobės marškinėlius. Sigutė gražiai dėkojo
karvutei ir pabučiavo ją į snukutį.
Kada vakare Sigutė parginė ir ragana pamatė ją gražiais
drobės marškiniais, tai nūste panūdo ištirti, kaip ji taip greit
galėjo susiverpti sau marškinius. Ant rytojaus, Sigutei genant,
ragana vėl liepė nusivilkti marškinius ir, duodama pakulų kuo
delį, taip taria drūtu balsu:
Susiverpki verpimėlį,
Išsiauski audimėlį:
Pasisiūsi —bevilkėsi.
Kada Sigutė išginė, ragana išsiuntė savo dukterį pažiūrėti,
kaip toji verpia marškinėlius. Raganos duktė, pasislėpusi už
medžių, matė viską: kaip anoji, apsikabinus juodosios karvutės
kaklą, verkė, kaip karvė suėdė pakulas ir kaip paskui atrijo
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marškinius,—ir, parėjusi namo, išpasakojo, ką mačiusi, savo
motinai. Raganai dingt į galvą: „Kad Sigutę ir gyvuliai užtaria
ir užvaduoja, tai, broliui parjojus, ji viską gali išpasakoti, atsi
šaukti ant liudininkų —gyvulių, ir man bus bėda". Todėl ji
įsigeidė Sigute kaip norint nusikratyti: išgalvojo ją sudeginti.
Tuojau ji ir jos duktė pradėjo kasti pirkioje duobę po slenks
čiu. Kasė per dieną ir per naktį. Ant rytojaus, Sigutei genant,
ragana jau nebeatėmė marškinių, bet, priešingai, dar paglamo
nėja ją. Kada Sigutė galėjo jau būti nusivarius gyvulius į mišką,
ragana prikūreno krosnį ir, susėmusi žarijas, supylė jas į tą
duobę, kur buvo iškasta po slenksčiu. Paskui duobę dailiai užgrindo žagarais, žagarus apskleidė šiaudais ir ant tų šiaudų
užpylė žemių. Viską sulygino, ir duobės kaip nebūta. Kada
Sigutė parginė, ragana pirmą sykį po brolio išjojimo pradėjo
vadinti jąją į pirkią drūtu balsu:
Eik, Sigute, eik, dukrele!
Šilta duona šiandien kepta,
Rūgšti gira vakar raugta:
Pasivalgai —atsigeri.
Sigutė jau buvo beeinanti, bet čia jai pasipainiojo kalaitė,
kuri viską buvo mačiusi, ir perspėjo ją laibu balsu:
Neik, Sigute, neik, sesele!
Po slenksčiu žarijų duobė:
Kai tik eisi, ir įpulsi.
Ragana užriko ant kalaitės:
— Ko tu čionai po priemenę vištas baidai?
Tuojau sugavo ją ir uždarė į kamarą. Bet Sigutė nėjo ir
išliko gyva. Ant rytojaus vėl ta pati: kada Sigutė parginė, raga
na vėl vadina ją į pirkią:
Eik, Sigute, eik, dukrele!
Šilta duona šiandien kepta,
Rūgšti gira vakar raugta:
Pasivalgai —atsigeri.
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Bet kalaitė, kur buvo kamaroje, išgirdo raganos žodžius ir
sako:
Neik, Sigute, neik, sesele!
Po slenksčiu žarijų duobė:
Kai tik eisi, ir įpulsi.
Sigutė nepakluso ir nėjo, o ragana perpykus įbėgo į kama
rą ir išsuko kalaitei pirmutinę koją. Ant rytojaus, Sigutei par
ginus, ragana vėi šaukia:
Eik, Sigute, eik, dukrele!
Šilta duona šiandien kepta,
Rūgšti gira vakar raugta:
Pasivalgai—atsigeri.
Kalaitė vėl perspėjo:
Neik, Sigute, neik, sesele!
Po slenksčiu žarijų duobė:
Kai tik eisi, ir įpulsi.
Ragana perpykus nubėgo ir išsuko antrą pirmutinę koją
kalaitei. Taip pat buvo trečią ir ketvirtą dieną: ragana išlaužė
kalaitei abi paskutini koji. Penktą dieną, Sigutei parginus, ra
gana vėl šaukia:
Eik, Sigute, eik, dukrele!
Šilta duona šiandien kepta,
Rūgšti gira vakar raugta:
Pasivalgai —atsigeri.
Kalaitė dar kartą perspėjo Sigutę. Ragana perpykus nubėgo
ir ištraukė jai liežuvį. Šeštą dieną, Sigutei parginus, ragana vėl
šaukia:
Eik, Sigute, eik, dukrele!
Šilta duona šiandien kepta,
Rūgšti gira vakar raugta:
Pasivalgai —atsigeri.
Jau nebebuvo kas perspėja. Sigutė ėjo, įpuolė į duobę ir —
sudegė. Ragana, susėmusi jos pelenus, nunešė ir supylė po
vartais.
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Ant rytojaus kaimenę ginė jau raganos duktė. Juodoji kar
vė, priėjusi prie vartų, iš kvapo pažino Sigutės pelenus, lie
žuviu lyžtelėjo, žalia seilė dryktelėjo, ir iš pelenų išlėkė
antis...
Sigutės brolis, pasibaigus karui, grįžo namo. Jam teko joti
per mišką. Bejodamas ir išgirdo savo sesers balsą ir sustojęs
klauso. O jam nematyti, iš kur dainuoja laibu balsu:
Vai broleli raitelėli,
Pamotėlė raganėlė
Kasė duobę po slenksteliu,
Pylė pilną žarijėlių.
Vai broleli raitelėli,
Pamotėlė raganėlė
Pylė duobę žarijėlių,
Saukė mane, našlaitėlę:

„Eik, Sigute, eik, dukrelę!
Šilta duona šiandien kepta,
Rūgšti gira vakar raugta:
Pasivalgai —atsigeri".
Vai broleli raitelėli,
Aš paklusau pamotėlės,
Aš paklusau raganėlės:
Kai tik ėjau —ir įpuoliau.
Vai broleli raitelėli,
Pamotėlė raganėlė
Sėmė mano pelenėlius,
Pylė po pačiais varteliais.
Vai broleli raitelėli,
Juoda karvė lyžtelėjo,
Žalia seilė dryktelėjo —
Aš pavirtau į antelę.
Ant galo brolis besidairydamas pamatė ir antaitę, kuri taip
jam dainavo. Pradėjo jos klausinėti, ir toji jam viską išpasa
kojo. Jis labai perpyko ant raganos ir ryžosi jai atkeršyti.
Jis storai ištepė savo žirgą derva su sakais ir joja namo.
Ragana, išgirdusi posūnį parjojant, aukso taure ir vynu nešina,
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išėjo iš svirno jo pasitikti. Tas, pamatęs raganą, drykt nušoko
nuo arklio į kitą pusę. Pamotė sako:
— Sūneli, patrauk žirgą nuo tako, aš jo bijau.
— Geras žirgelis, nespirs. Pastūmėk, močiute, ranka, ir
pasitrauks.
Toji tekštelėjo, ir ranka prilipo. Ragana sako:
— Sūneli, ranka prilipo.
— Mušk kita —atšoks.
Mušė kita —ir kita prilipo.
— Spirk koja —abi atšoks.
Ir koja prilipo.
— Spirk kita.
Ir ta prilipo. Ragana, striukabiznės pagauta, pradėjo pra
šytis.
— Mušk kakta, visa atšoksi.
Ragana mušė kakta —ir kakta prilipo. Tada Sigutės bro
lis sako:
Tai tau, tai tau, pamotėle,
Skausti mano seserėlė,
Tai tau, tai tau, raganėle,
Degint mano gražuolėlė.
O atsisukęs į arklį, šiaip pasakė:
— Bėk, žirgeli, kur kojos neša, kur akys mato, barstyk
drabstyk raganos smegenėlius po visą pasaulį.
Ir žirgas išdrumbėjo...
Ir dabar žiemą, kada pasnigus gerokai šąla, sniegas žiba
ant saulės. Tai —raganos smegenys.
Mi
JURGIUKAS IR ELENYTĖ
Buvo tėvas ir močia. Turėjo juodu dvejetą vaikų: berniu
kas buvo vardu Jurgiukas, o mergytė —Elenytė. Močia ėmė
ir numirė, o tėvas vedė laumę raganą. Taip laumė nori Jur
giuką papiaut. Ji —piaut, tėvas —nepiaut. Ant galo tėvas
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papiovė kiaulę, išvirė ir nunešė laumei. Laumė pradėjo val
gyti. Tuo metu atskrido juodvarnis ir gieda:
Krun, krun,
Ne Jurgiuko mėsa,
Krun, krun —
Kiaulės šeriuotos.
Laumė išmetė mėsą pro langą ir vėl rėkia paplauti Jurgiu
ką. Taip tėvas papiovė avelę, paskum karvę ir visus gyvulė
lius. Ant galo nebėra ko, papiovė Jurgiuką, išvirė ir padavė
laumei valgyti. Laumė valgo, o juodvarnis atskrido ir gieda:
Krun, krun,
Tai Jurgiuko mėsa,
Krun, krun,
Tai gardi mėselė!
Taip laumė suvalgė Jurgiuko mėsą, o kaulus pro langą iš
metė. Elenytė kaulus surinko, šilkų skarelėn sudėjo, po margu
geneliu padėjo, ir per tris dienas genelis išperėjo: kaip buvo
Jurgiukas, taip ir vėl pasidarė. Jis vaikščioja po mišką ir
gieda:
Mane tėvelis jau papiovė, jau papiovė,
Laumė ragana ir suėdė, ir suėdė,
Pro langą kaulus ir išmetė, ir išmetė,
Elena sesė ir surinko, ir surinko,
Po margu geniu ir padėjo, ir padėjo,
Margas genelis išperėjo, išperėjo.
Važiavo pirkliai, išgirdo jį taip giedant, sako:
— Eikš, mes tave apdovanosime!
Ir visi, kiek jų ten buvo, davė po maišelį pinigų. Ant ry
tojaus jis vėl, po mišką vaikščiodamas, gieda:
Mane tėvelis jau papiovė, jau papiovė,
Laumė ragana ir suėdė, ir suėdė,
Pro langą kaulus ir išmetė, ir išmetė,
Elena sesė ir surinko, ir surinko,
Po margu geniu ir padėjo, ir padėjo,
Margas genelis išperėjo, išperėjo.
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Tada važiavo pirkliai, pasišaukė jį ir davė jam po rie
timą šilko, drobės, gelumbės ir visokių, visokių daiktų. Taip
jisai pinigus ir tuos daiktus užkėlė ant tėvo pirkios viršaus,
ir jo niekas nematė.
Trečiądien jis, vaikščiodamas po mišką, vėl gieda. Tada
važiavo girnakaliai. Jie išgirdo jį taip giedant, pasišaukė ir
davė jam kiekvienas po girnapusę. Jisai ir tas girnas užkėlė
ant pirkios, užlipo pats ir gieda:
Mane tėvelis jau papiovė, jau papiovė,
Laumė ragana ir suėdė, ir suėdė,
Pro langą kaulus ir išmetė, ir išmetė,
Elena sesė ir surinko, ir surinko,
Po margu geniu ir padėjo, ir padėjo,
Margas genelis išperėjo, išperėjo.
Paskum sako:
— Išeik, tėveli, aš tave apdovanosiu.
Tėvas išėjo. Taip jam numetė maišelį pinigų ir vėl gieda:
Mane tėvelis jau papiovė, jau papiovė,
Laumė ragana ir suėdė, ir suėdė,
Pro langą kaulus ir išmetė, ir išmetė,
Elena sesė ir surinko, ir surinko,
Po margu geniu ir padėjo, ir padėjo,
Margas genelis išperėjo, išperėjo.
Ir vėlei sako:
— Išeik, sesiule, aš tave apdovanosiu.
Išėjo Elenytė. Taip jisai davė jai po pusę rietimo šilko, dro
bės, gelumbės,—visa pusiau padalijo. Ant galo, atgiedojęs sa
vo giesmelę, vėl sako:
— Išeik, laume ragana, aš tave apdovanosiu.
Taip toji greit kailiniais apsivilko, išėjo ir žiūri į viršų.
Jurgiukas kad mes jai girnapusę stačiai galvon —dar gyva!
Taip jisai metė kitą —ir visiškai užmušė. Koks tada buvo
džiaugsmas! Ir visi gražiai gyveno.
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1S3

MILDUTĖ
Gyveno senelis ir bobelė ir turėjo dukterį Mildutę. Bobelė
numirė ir paliko Mildutei savo pasoginę karvutę. Senelis, neil
gai laukęs, vedė ir paėmė pačią laumę raganą. Ta ateidama
atsivedė su savim tris dukteris: vyresnioji buvo viena akimi,
antroji —trim, e jaunė —keturiom akim. Laumė labai neken
tė savo podukros Mildutės ir vis varydavo laukan ganytų
galvijų.
Vieną dieną, genant Mildutei laukan, įdavė močiaka pun
delį linų ir prisakė, kad lig vakarui ganydama suverptų. Išgi
nė Mildutė laukan ir vaikščioja verkdama. Ir prakalbėjo jos
pasoginė karvytė:
— Neverk, Mildute! Paimk linus ir, įkišus pro mano vieną
auselę, papūsk, ir bus gatava!
Įkišo Mildutė linus pro vieną karvytės auselę, papūtė, ir
išlindo pro kitą auselę: gatava, suverpta ir suausta! Parginė
Mildutė namo ir parnešė gražios ir plonos drobės visą rietimą.
Kitą dieną įdavė laumė Mildutei du pundeliu linų, prisakė,
kad suverptų, ir išleido savo dukterį, kur buvo su viena akimi,
žiūrėtų, kaip Mildutė suverps tiek daug linų. Paganius truputį,
Mildutė sako laumės dukteriai:
— Duok, aš tau paieškosiu galvą!
Beieškodama Mildutė gieda:
— Užmiega miega viena akelė!
Ėmė ir užmigo laumės duktė. Tada Mildutė skubinai paėmė
linus, įkišo pro vieną karvytės auselę ir papūtė. Kai laumės
duktė nubudo, tai tada jau Mildutės ir suverpta, ir suausta.
Vakarą parginus namo, laumė išlupo savo dukterį už tat, kad
nematė, kaip Mildutė suverpė ir suaudė. Trečią dieną išleido
drauge su Mildute ganytų laumė tą dukterį, kur su trim akim.
Paganius truputį, Mildutė ir jai sako:
— Duok, aš tau galvą paieškosiu!
Kai tik paėmė ieškot, ėmė Mildutė giedot:
— Užmiega miega viena akelė!
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Ir užmigo viena akis. Paskui užmigo ir kita, ir trečia. Ta
da Mildutė paėmė linus, įkišo karvytės auselėn, papūtė —ir
išėjo pro kitą ir suverpta, ir suausta. Nubudus laumės duktė
rado, kad jau buvo audeklas gatavas, e vakarą, parginus namo,
gavo į paskuigalį nuo močios, kad neišsaugojo.
Ant rytojaus laumė išsiuntė saugotų dukterį su keturiom
akim. Paėmė Mildutė ir jai galvą paieškot. Ėmė dainuoti:
— Užmiega miega viena akelė!
Paskui kita ir trečia užmigo. Užmiršo Mildutė pasakyti,
kad užmigtų ketvirta akis. Kai tik Mildutė nuėjo prie karvy
tės ir įkišo pro vieną auselę, papūtė —išėjo gatavas audeklas.
Laumės duktė, nemiegodama viena akimi, viską matė ir, par
ginus namo, pasakė močiai.
Užpuolė laumė ragana ant senelio, kad papiautų Mildutės
pasoginę karvytę. Užgirdus Mildutė, kad jos karvytę ketina
piaut, išėjo gurban ir, apsikabinus ją, ėmė verkt. Karvytė
jai sako:
— Neverk, Mildute! Piaus mane —tegul sau piauna. Tau
reiks mano žarnas daryt. Bedarydama žarnas, atrasi jose aukso
obuolėlį ir aukso žiedą. Tas bus tavo kraitis. Tu šituos —obuolį
ir žiedą —įkąsk tėvo darže žemėse.
Taip Mildutė ir rado, žarnas darydama, obuolėlį ir žiedą.
Įkasė žemėse daržely. Ant rytojaus vietoj obuolio išdygo obe
lis su aukso obuoliais, o vietoj žiedo —aukso šulinys su žaliu
vynu. Niekas negalėdavo pasiraškyt nuo tos obelies obuolių.
Kas tik prieidavo artyn, tuoj šakos su obuoliais kildavo aukš
tyn. Taip pat ir vyno iš šulinio niekas negalėdavo pasisemti:
kai tik įkišdavo kibirą, tuoj eidavo gilyn. Tiktai viena Mildutė
galėdavo pasiraškyti obuolių ir pasisemti iš šulinio vyno. Užtat
dar geriau jos laumė pradėjo neapkęst ir vis anksti brukdavo
ją laukan galvijų ganytų.
Vienąkart važiavo ta puse karalius ir pamatė Mildutę ga
nant galvijus. Labai karaliui ana patiko, nes buvo labai graži.
Praleidus keletą dienų, atvažiavo tas karalius Mildutės piršlėm.
Senelio nebuvo namie, e laumė pakišo Mildutę po kubilu ir
paslėpė ją kamaroj. Karalius tuoj klausė, kur yra jų gražioji
duktė: anas jos atvažiavęs piršlėm. Laumė greituoju aptaisė
savo vyresniąją dukterį ir pakišo karaliui, bet šis jos nepri
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ėmė, sakydamas, kad ne ta. Aptaisė antrąją, bet ir tą karalius
išpeikė. Kada įvedė laumė trečiąją su keturiom akim, net nu
sigando karalius,—tokia baisi buvot Supykęs ant laumės, pa
sakė, kad jeigu nerodys gražiosios dukteres, tai nukirsiąs jai
galvą. Nebėr kas laumei darą. Išėjo kamaron ir visa pikta,
atvožus kubilą, tarė:
— Paskrebėle papečkėle, lįsk iš po kubilo!
Tyčia apiplyšusią ir nepraustą įvedė pas karalių Mildutę.
Bet kai tik ją pamatė karalius, jam net širdis apsalo, ir pasakė:
— Šitą aš ir pasidabojau ir noriu paimti ją užu karalienę!
Užsakė karalius siuvėjam, kad pasiūtų rūbus kuo gražiau
sius ir naujas kurpes. Kai jau buvo visa gatava, tai karalius
visas aprėdnias atsiuntė Mildutei ir liepė, kad apsitaisius lauk
tų jo atvažiuojant. Bet laumė vėl Mildutę pavožė kamaroj po
kubilu, o su jos suknelėm apvilko savo vyresniąją dukterį ir
su kurpėm apavė kojas. Bet kai jos kojos buvo kurpėm per
didžios, tai laumė, paėmus kirvį, aptašė, e paskui per didelį
vargą įkišo ir laukė atvažiuojant karaliaus. Atvažiavo kara
lius su pajauniais ir atvežė vieną karietą Mildutei, kitą —sau.
Įsodino jaunąją vienon karieton, kiton įsėdo anas pats, ir va
žiuoja į jungtuves. Važiuojant per girią, įsileido medin gegužė
ir užkukavo:
Kukū, ponas karalius,
Kukū, ką tu čia veži?
Kukū, ne savo mergelę —
Kukū, laumę raganą!
Kukū, pasižiūrėk gi:
Kukū, pilna karieta,
Kukū, juodo kraujelio!
Sustojęs karalius pasižiūrėjo ir atrado pilną karietą krau
jo,—sėdėjo ne Mildutė, bet laumės raganės duktė. Liepė ją
išbrukt laukan, sugrįžo atgalios ir užkūrė laumę, kad atvestų
Mildutę. Laumė nenorėjo, kad Mildutė karaliene paliktų: greit
vėl aptaisė antrąją dukterį ir išleido. Bevažiuojant per girią,
vėl gegužė užkukavo, kaip pirma, ir vėl sugrąžino karalių.
Aptaisė laumė trečiąją dukterį, bet ir su ta gegužė sugrąžino.
Užpyko karalius ir sakė galvą nukirsiąs laumei, kad neduosian
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ti gražiosios dukteres. Nėra kas laumei daryti. Atvožus kubilą,
suriko ant Mildutės:
— Paskrebėle papečkėle, lįsk iš po kubilo!
Aptaisė Mildutę karalius ir išvažiavo į jungtuves. Kai va
žiavo vieškeliu, tai ir aukso obelis, ir vyno šulinys paskui
Mildutę sekė. Kai važiavo per girią, tai gegužė kukavo:
Kukū, ponas karalius,
Kukū, tai dabar veži,
Kukū, tai savo mergelę!
Po vestuvių karalius su Mildute ilgai ir gražiai gyveno.

M4

PIKTOJ! MOČIAKA
Seniai, labai seniai gyveno tokia piktoji močiaka. Ji labai
buvo pikta, nedora ir turėjo podukrą, vardu Krisiutę. Taip
močiaka jos nemyli, tos podukros, taip jau ją visaip kankina,
ir darbu, ir viskuo —neprimano, koks jai sunkumas uždėt! Pri
taiso jai tokį patalą ant pečiaus (buvo senybėj toki pečiai be
kaminų) —prikasa pripečky pelenų boba ir sako:
— O, tai tau bus, snauduole papelene, gulėt!
Ten toji mergaitė ir miega kada. Bet retai jai tenka ir mie
got: ją stumdo močiaka prie visokių darbų.
Vieną kartą galvoja močiaka: ,,Kaip aną nudėt? Kas jai
padaryt? Kaip užduot jai kokią sunkybę, kad ana nepadarytų?
Tai tada galėsiu aš ją kaip nužudyt".
Na, kas gi čia padaryt? Sugalvojo. Atėjo vakaras, klausia
močiaka:
— Nu, snauduole papelene, ką —pavalgei?!
— Ką gi,—sako,—pavalgiau... Gi jau nėra ko.
— O išgramdyk puodą, išlaižyk bliūdą —tau užteks. Kokia
tu darbininkė, tiek tau ir maisto.
Na, toji jau taip palaižė, kur jos valgyta, tos močiakos.
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— Tai dabar, snaudale, nemiegok! Paimk, mano visus rū
bus surink ir nunešk paežerėn. Apžluk žlugtį, išvelėk, išdžio
vink ir parnešk! Nepadarysi taip tai aš tave rykštėm už
kaposiu.
,,Ką gi,—galvoja mergaitė,—kaipgi čia gali padaryti tokį
darbą?" Verkė, verkė, sako:
— Bėgsiu pas savo motulę ant kapą: gal ten ana man kokią
rodą duos arba pas save paims.
Nubėgo ant kapų, apgulė ant motinos kapo ir taip verkia,
taip verkia. Ogi girdi, kad kas:

Ar čia lyja, ar čia sniegą,
Ar nuo medžių rasa krinta?
Ogi ta Krisiutė atsišaukia:
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Neigi lyja, neigi sniegą,
Nei nuo medžių rasa krinta —
Tavo dukra gailiai verkia.
Uždavė močiaka darbelį:
Liepė ant ežero apžlugti žlugtelį —
Išvelėti, išdžiovinti ir parnešti.
Ogi atsišaukia mama jau iš kapo:
— Neverk, dukrele, neverk, Krisiute! Pas mane yra daug
darbininkių. Aš jas paprašysiu, pasiųsiu, tai ir padarys tau.
Tik manęs paklausyk, kaip aš tau sakysiu. Kai nueisi namo,
nunešk visus tuos rūbus į ežerą, sumerk ir tada pašauk:
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Atplaukit, marių gulbės,
Atskriskit, balų antys!
Padėkit man sunkiam darbely:
Išplaukit mano žlugtelį.
Tai,—sako,—tau ir padarys.
443

n
'i.

Nuėjo namo Krisiutė, surinko visus močiakos skarmalus,
nunešė, pamerkė ežere ir šaukia taip:
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Atplaukit, marių gulbės,
Atskriskit, balų antys!
Padėkit man sunkiam darbely:
Išplaukit mano žlugtelį.
Ogi žiūri, kad priplaukė gulbių pilnas ežeras —net balta.
Paskui tų ančių —tik purškia, tik puriena anos, ir sparnais, ir
kojom! O gulbės pasiims po dvi —skalauja, skalauja, tampo,
tįsia ant krašto ir džiauna, ir džiauna. Taip greit jos ir išvelėjo
tuos rūbus. Kada išdžiūvo —paėmė, sudarė, surišo ryšulius
ir liepia:
— Dabar neškis namo: jau tavo darbas padarytas.
Ana gi taip padėkojo jom, taip linksma, kad išsigelbėjo nuo
močiakos rykščių. Parėjo namo, parnešė, padėjo tuos ryšulius,
pati vėl atsigulė ant pelenų.
Atsikėlė močiaka rytą, apsidairė —stovi tokie ryšuliai ant
stalo. Pasižiūrėjo —išskalbta, švarūs. Ji nelabai patenkinta, kad
jau negalės dukters užkapot rykštėm.
— Nu, snauduole papelene, kelkis! Ką čia taip miegosi il
gai? Darbo yra!
Atsikėlė ta, pelenus nusikratė —kai ji tokia švari, graži, į ją
ir pelenai nelimpa. Vėl visą dieną darbuojasi. Visur ją močiaka
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stumdo, kur tik sunkiau, kur blogiau. Niekur neišleidžia: nei
jauniman, nei pasivaikščioti. Kad tik kiek laiko turi, tai:
— Sėsk ir rink aguonas iš pelenų!
Sėdi ta, krapšto, rankioja aguonas.
„Nu, tai vakaro palauk! Užduosiu aš jai!" —galvoja močiaka. Pripylė aguonų stiklinę, bliūdą pelenų, tą stiklinę aguo
nų —pelenuosna primaišė.
— Nu, va, snūde papelene! Kad man būtų šią naktį išrink
ta tos visos aguonos iš pelenų!
Pati atsigulė, o ta mergaitė verkia, o verkia! Kaip čia gali
išrinkti tas aguonas?! Kiek ten per naktį surasi: kokį trupiniu
ką, kokį žiupsnelį... O tai pilna stiklinė!
Ji sėdi ir rauda sau. Nubėgo vėl ant kapų, atsigulė ant mo
tinos kapo ir verkia. Verkia verkia labai. Ogi girdi balsą:
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Ar čia lyja, ar čia sniegą,
Ar nuo medžių rasa krinta?
Krisiutė vėl atsišaukia:
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Neigi lyja, neigi sniegą,
Nei nuo medžių rasa krinta —
Tavo dukra gailiai verkia.
Uždavė močiaka darbelį:
Liepė iš pelenų aguonas išrinkti.
Kaip aš tą darbelį priveiksiu?
Atsišaukia motina iš kapo:
— Neverk, Krisiute, neverk, dukrele! Yra pas mane darbi
ninkių —padės tau ir išrinks. Paklausyk manęs: kai nueisi, tai
ir pašauk, sakyk:
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Oi pelytės, didelės ir mažos,
Lįskit iš visų urvelių,
Bėkit iš visų plyšelių,—
Padėkit man šitam darbely!
Tau,—sako,—prieis tų pelyčių ir išrinks.
Parėjo ana namo, paėmė šitą stiklinę ir šaukia:

Oi pelytės, didelės ir mažos,
Lįskit iš visų urvelių,
Bėkit iš visų plyšelių,—
Padėkit man šitam darbely!
Ogi žiūri, kad net juoda, net tiršta: kad priėjo pelių, kaip
sušoko apie bliūdą tą —pusto, pusto tik pelenus, o aguonos
lieka. Iškuteno gražiausiai, išrinko, visus pelenus išpustė —
aguonos liko švarios, gražios. Tada ana pelytėm padėkojo, jos
savo keliu nubėgo. Krisiutė paėmė tas aguonas, supylė stiklinėn,—švarios, gražios,—ir pastatė ant stalo. Pati atsigulė an%
pelenų.
Atsikelia rytą močiaka —žiūri, kad stovi bliūdas —jau pe*
lenų nėra, aguonos išrinktos, švarios. Jau ana nepatenkinta
kad negali podukros priveikti.
— Nu, kelkis, snūde papelene! Jau darbas tau! Visur rej
kia viskas tau padaryt. Reikia ir valgyt gamint, ir apšluot,
apmazgot ir man paduot!
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Atsikėlė ta, nusikratė pelenus, pečių pakūrė, močiakai pri
gamino valgyt. Visko priruošė, pastatė ant stalo ir stovi pati.
Močiaka pavalgė.
— Snūde papelene, pagramdyk puodą, pagramdyk bliūdą!
Vėl Krisiutė perdien dirbo visokius darbus. Ateina vaka
ras. Galvoja močiaka: ,,Kas man išgalvot, kad ana jau ne
padarytų?!"
— Dabar tu, snūde papelene, paimk šitas aguonas su stik
line ir pasek už lango. Ir kad rytoj man žydėtų! O nepadarysi
šitaip, tai tau galvą nukirsiu!
Jaugi baimė paėmė: kaipgi gali tokį darbą padaryti! Ki
toks darbas —tai gali kitas padėt, ar kaip. O kaip išauginti?!
Vėlgi verkdama bėga ant kapų. Atbėgo ant kapų —jau tiek
rauda, tiek rauda! Jau jai atėjo galas: vis tiek močiaka galvą
nukirs. Ogi girdi vėl:
M.M.J=!20
- & Ž —4 'J.----------- t r ------^ ^ ----- -- *
Ar

-ihh Ii

-------------- 1-----------------d — ^

J

čia

t
J.

J,

ar

nuo

!y —

ja,

ar

—

m e__ džių

čia

*------ #------

snie ___

ga,

įf-",

ra __sa

=1

krin

__

ta?

Ar čia lyja, ar čia sniegą,
Ar nuo medžių rasa krinta?
O Krisiutė atsišaukia:
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Neigi lyja, neigi sniegą,
Nei nuo medžių rasa krinta —
Tavo dukra gailiai verkia.
Uždavė močiaka darbelį:
Liepė aguonas pasėti,
Kad ant rytojaus žydėtų.
Kaip aš padarysiu tokį darbelį?
Padėk man, mamute mieloji.
Ogi mama sako:
— Neverk, dukryt!
O ten močiaka pasekė paskui ją žiūrėt, kur ana eis, kaip
ana padaro tuos darbus. Pasislėpus stovi močiaka už medžių,—
ogi ten girdi:
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Pakilkit, šiaurūs vėjeliai,
Palinkit, aukšti medeliai,
Nutraukit močiakos galvelę!
Kai pakilo, kai jau pradėjo ūžt tokie viesulai! Medžiai links
ta prie žemės. Kaip užkabino močiaką už sijono —į visas pu
ses, šaka nuo šakos. Galva nukrito, visą ištąsė, ištampė, kau
lus jos išnešiojo, ir daugiau nebeliko močiakos.

155
MEŠKOS TROBELE
Gyveno senelis ir bobutė ir turėjo mergytę. Bobutė numirė,
ir senis paėmė raganą. Ragana baisiai nekęsdavo mergytės ir
vis liepdavo seniui, kad ją kur nors išvežtų, sakydama:
— Jeigu tu jos niekur neišveši, tai aš ją kaip nors nu
galabysiu.
Vienąkart senis pasiėmė kirvį ir išėjo su dukterimi miš
kan. Nuvedė ją labai didelian miškan. Tenai rado tokią gryčelytę. Joje palikęs savo dukterį, senis pats išėjo, sakydamas:
— Tu čia pabūk, lig aš malkų prikaposiu!
Mergytė liko gryčelėj, e senis išėjo, pririšo prie medžio
kūlę ir parėjo sau namo. Duktė sėdi, sėdi gryčioj ir niekaip
negali sulaukt su malkom savo tėvo. Vėjas supa kūlę, katra
į medį pykši, e mergytei regis, kad tėvas malkas kapoja. Nusi
bodus laukt, išėjo ana oran ir sako:
— Gana, tėveli, jau prikapojai malkų!
Ir vėl sugrįžo atgalios. Laukia, laukia, e tėvas vis neateina
su malkom. Nebesulaukdama vėl išėjo,—ir vėl girdi, kad kūlė
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supama pykši į medį, tarytum kas malkas kapoja. Mergy
tė sako:
— Gana gi, tėveli, jau pakaks malkų, kiek prikapojai,—ir
vėl įėjo gryčion.
Laukė, laukė —tėvas vis negrįžta. Išėjo trečią kartą ir, nu
ėjus ten, kur pykši, pamatė, kad nei tėvo, nei malkų niekur
nėra, tik kūlė į medį pykši. Labai ana nusigando, atsiradus vie
na tokiam dideliam miške ir dar taip toli nuo namų, ir pradėjo
šaukti:
— Kas miškuose, kas laukuose, ateikit į pagalbą!
— Aš, aš, meškelė nabagėlė, aš ateisiu į pagalbą! —atsi
liepė drūtai iš laužo meška.
Mergytė dar labiau persigando, įbėgo gryčion, užsidarė, at
sigulė ant lovos ir, visa drebėdama iš baimės, apsiklojo kaili
niais. Meška priėjo prie durų ir šaukia:
— Merga merga, įkelk mane gryčion!
Mergytė įkėlė.
— Merga merga, pataisyk man patalą!
Mergytė pataisė.
— Merga merga, užkelk mane ant lovos!
Mergytė užkėlė.
— Merga merga, pakrapštyk man ausį!
Mergaitė pakrapštė, ir ėmė byrėt iš meškos ausies miltai.
Taip daug, taip daug —gal bent pusė maišo.
— Merga merga, išvirk man parpelių!
Mergytė sukūrė ugnį, užkaitė katilą su vandeniu ir dirba
parpelius. Atbėgo pelytė ir prašo:
— Duok man bent kleckelį, aš tau ateisiu į pagalbą.
Mergytė papenėjo pelytę, ir ta nubėgo. Meška, privalgius
parpelių, prikrovė ant pečiaus per dvi eiles pliauskų ir plytų,
užgesino žiburį, padavė mergytei raktelius ir liepė bėgiot po
gryčią palei pasienius, skambint su rakteliais, e pati užlipo
ant pečiaus ir ėmė svaidyt plytom, akmenim ir pliauskom į vi
sas puses. Tuo laiku pribėgo prie mergytės pelytė, paėmė nuo
jos raktelius, paliepė mergytei pasislėpt pečeliuj, e pati ėmė
bėgiot, skambindama rakteliais, pasieniais ir pasuoliais. Meš
ka išsvaidė nuo pečiaus visus pagalius ir plytas, e pelytei nė
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karto nekliudė. Pelytė greitai nubėgo pas mergytę ir, atidavus
jai raktelius, liepė lįst iš papečio. Meška nuo pečiaus tarė:
— Merga merga, ar tu gyva?
— Gyva,—atsakė mergytė.
Tada meška nulipo nuo pečiaus ir paliepė pakrapštyt vėl
vieną ausį. Mergytė pakrapštė, ir pradėjo iš ausies byrėti mil
tai ir kiti visokie daiktai. Paskui liepė meška pakrapštyt kitą
ausį, ir iš tos ausies išėjo pora didelių gražių arklių, kokių
mergytė dar niekados nebuvo mačius, pakinkytų paauksintoj
karietoj. Senelio duktė prisikepė daug visokių gardžių pyragų,
sudėjo visus ratuos ir išvažiavo namo. Pamatė senelio kalytė ir,
atsistojus prie vartų, loja:
Kiau, kiau, atvažiuoja senio duktė,
Kiau, kiau, atsiveža daug pyragų!
Kiau, kiau, duos man kur didesnį, kur gardesnį!
Išėjo ragana, nuvijo kalytę ir vėl sugrįžo gryčion. O ka
lytė atbėgo prie vartų ir vėl loja:
Kiau, kiau, atvažiuoja senio duktė,
Kiau, kiau, atsiveža daug pyragų!
Kiau, kiau, duos man kur didesnį, kur gardesnį!
Ragana, išėjus iš gryčios, vėl nuvijo nuo vartų kalytę, e ta,
įėjus raganai vidun, atsistojo prie vartų ir kiauksi:
Kiau, kiau, atvažiuoja senio duktė,
Kiau, kiau, atsiveža daug pyragų!
Kiau, kiau, duos man kur didesnį, kur gardesnį!
Ragana, visa perpykus, išėjo oran su kačerga užmuštų ka
lytės, bet pamatė, kad senio duktė jau važiuoja kieman su
vežimu pyragų. Patį didįjį ir gražųjį pyragą ana atidavė kaly
tei, e kitus visus —seniui, raganai ir jos dukteriai. Pamatę,
kad ana gyva ir sveika, visi labai nustebo ir klausinėjo, kaip
ana atvažiavo ir kur gavo tokį gražų vežimą, pilną pyragų.
Ana visa nusisakė, kaip tik jai buvo atsitikę. Ragana dar la
biau užpyko ant senio dukters ir geriau pradėjo neapkęst.
Vieną dieną ragana seniui tarė:
— Vežk ir mano dukterį tenai, kur buvai nuvežęs savąją.
Senis nuvežė raganos dukterį ton pačion gryčelėn, priri
šo prie medžio kūlę ir sugrįžo namo. Raganos duktė sėdi gry

čioje ir vis juokias. Truputį pabuvus, ji išėjo oran ir sako
juokdamasi:
— Tėvei, pakaks jau malkų!
Ir vėl sugrįžo gryčion. Taip ir antrąkart išėjo. Trečiąkart
nuėjo ant tų medžių, kur buvo pririšta kūlė, ir, kaip ir senio
duktė, sušuko:
— Kas laukuose, kas miškuose, ateikit į pagalbą!
Meška iš laužo atsiliepė:
— Aš, aš, meškelė nabagėlė, aš ateisiu į pagalbą!
Paskui raganos duktė, kaip ir senio, nubėgo ir atsigulė
gryčioj ant lovos. Meška priėjo prie durų ir sako:
— Merga merga, atidaryk duris!
— Ar negali pati atsidaryt! —atsakė raganos duktė.
Meška atsidarė duris.
— Merga merga, įkelk mane gryčion!
— Ar negali pati įlipti —atsakė raganos duktė.
Ir ką tik meška liepia, vis raganos duktė neklauso. Nei
ana lovos taisė, nei ausies meškai krapštė. E kai, verdant parpelius, atbėgo pelytė ir paprašė, kad duotų jai bent kleckelį, suriko:
— Ar neisi šalin! Ko čia tau reikia!
Meška, gulėdama ant lovos, paklausė:
— Su kuo tu čia kalbiesi?
Ir sužinojus, kad su pele, liepė sutrepsėt ir nuvaikyt pely
tę. Pelytė nubėgo. Išvirė parpelius, ir pavalgius meška už
gesino žiburį, padavė raganos dukteriai raktelius, liepdama
lakstyt po gryčią ir skambint, e pati užlipo ant pečiaus, kur
buvo prikrauta daug pliauskų, akmenų ir plytų, kuriais ir pra
dėjo svaidyt nuo pečiaus. Šiuokart pelytė nebeatbėgo užva
duotų raganos dukters, ir ją meška tuoj užmušė. Nulipus nuo
pečiaus, suėdė ir kaulelius nučiulpė. Paskui meška pakrapštė
ausį, ir iš jos išlindo kiaulė, užkinkyta geldoje. Meška sudėjo
kaulelius geldon. ir kiaulė parvežė juos namo. Kalytė, sto
vėdama pas vartus, vėl kiauksi:
Kiau, kiau, atvažiuoja bobos duktė,
Kiau, kiau, su geldele, su kauleliais.
Duos man kur didesnį, kur gardesnį kaulelį!
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Ragana, sėdėdama palangėj, laukia atvažiuojant dukters su
pyragais. Užgirdus kalytę taip lojant, ji tuoj ją nuvaikė. Bet
kalytė ir vėl lojo. Tada ragana užpykus išbėgo kalytės už
muštų, bet, pamačius įvažiuojant kiaulę su kaulais geldoj, ap
alpo ir ant vietos nusibaigė. Tada senis su savo dukterimi la
bai ilgai gyveno, nieko netrukdami.

M6
NAŠLAITĖ IR RAGANOS DUKTĖ

Našlaitė tarnavo pas raganą. Nešė ji raganai į dvarą val
gyt. Na, ir eina per pievas. Išbėga jai viena gyvatė priešais:
— Sesyte, nupink man vainikėlį, man reikia eit vestuvėsna!
Ji padeda tarbelę, padeda uzbonėlį, greit greit surenka žo
leles, gėlytes, nupina vainikėlį ir užmauna gyvatei ant kaklo.
Paeina toliau truputį —išbėga vėl kita gyvatė priešais:
— Sesyte, nupink man vainikėlį, man reikia eit vestuvėsna!
Na, ji vėl padeda tarbelę, padeda uzbonėlį, surenka gėly
tes, nupina vainikėlį ir užmauna ant kaklo tai gyvatei. Nueina.
Paeina truputį toliau —trečia gyvatė priešais:
— Sesyt, nupink man vainikėlį, turiu eit vestuvėsna!
Vėl nupynė vainikėlį, užmovė ant kaklo, nuėjo į dvarą, nu
nešė valgyt. Eina atgal iš dvaro, girdi —visos trys gyvatės,—
o tenais buvo laimės,—suėję šnekasi:
— Ką jai nulemt dabar?
Viena sako:
— Kad ji būtų bagota labai.
Kita:
— Kad darbininkė būtų.
O ta trečia sako:
— Ne. Ji bus labai graži. Kai verks —perlai byrės iš akių,
kai juoksis —žemčiūgai, auksas byrės iš burnos.
Nu, ir pareina namo ji tokia graži, tokia graži! Dabar tai
raganai labai pikta. Antrą dieną ji tą mergaitę užkelia ant gry
čios, duoda verpt ratelį ir niekam neberodo.
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Ant rytojaus ragana leidžia savo dukterį į dvarą valgyt
nešt. Nu, eina toji raganos duktė, neša valgyt į dvarą. Vėl iš
bėga gyvatė priešais:
— Sesyt, nupink man vainikėlį, man reikia eit vestuvėsna!
Ta papykus kad duos su pagaliu, su koja:
— Ko maišais po kojų! Duosiu su kokiu pagaliu—va, ir
bus vainikėlis.
Paeina —kita gyvatė vėl priešais:
— Sesyt, nupink vainikėlį, man reikia eit vestuvėsna!
Ta vėl kad spirs:
— Čia maišysies po kojų —negali nė paeit!
Paeina galelį —vėl trečia gyvatė:
— Sesyt, nupink man vainikėlį, man reikia eit vestuvėsna!
— Gal jus čia velnias velka po kojų! Su pagaliu duosiu, ir
bus vainikėlis!
Nueina į dvarą, nuneša valgyt ir eina atgal. Girdi —visos
trys gyvatės suėjo laimę lemt. Viena sako:
— Kad ji būtų viskuo biedna.
Kita sako:
— Kad darbo nemokėtų.
O ta trečia:
— Ne,—sako,—tegul jai būna rupūžės oda ant burnos, vi
siškai negraži. Ir kai verks —varlės šoks iš akių, kai juoksis —
driežai.
Pareina ji namo —nusigąsta ta ragana, ta močia. Aptaiso ją
dabar labai gražiai, tą dukterį, bet ji vis negraži.
Mergaitė našlaitė ant gryčios verpia,—visiškai mažutis lan
gelis, o pro šalį eina kelias. Atidaro tą langelį vakare —žibu
rėlis mažutis, kur verpia.
Važiuoja ponas pro šalį ir ją įsižiūri pro tą langelį, kad
labai graži mergaitė. Kai verkia —perlai iš akių byra, kai juo
kias —žemčiūgai byra iš burnos. Eina vidun, klausia —kas čio
nai yra ant aukšto. O toji ragana tuoj savo dukterį kiša prie
šais. Ak, tiek negraži! Ponas paima raganos dukterį, pasiso
dina karietoj ir nuveža. Upelis toks labai lieknas prie kelio,—
ir įgrūda į purvyną. Sugrįžta ponas atgal, lipa ant aukšto. Pa
siėmė mergaitę našlaitę. Tiek ji graži, tiek ji graži! Kai ver
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kia —perlai byra, kai juokias —žemčiūgai. Išsiveda, pasiso
dina ir veda ją.
Ir aš buvau tose vestuvėse. Valgiau, gėriau, per barzdą
varvėjo, burnoj nė lašas nelašėjo. Nusigėriau, įlindau į paku
las gulėti. Įgėrę vestuvininkai armoton kaip įkišo, atšovė Kvietkeliuosna, ir gyvenu čia.
137
NAŠLAITĖ PIRTYJE

Našlaitė buvo pas močiaką. Močiaka jos nemylėjo. Priren
ka lupatų, ryzų, nueina pirtin ir liepia našlaitei neit namo,
kol išmazgos visus ryzus. Ana mazgoja, mazgoja.
Ir atėjo seneliukas iš ežero. Ledai tik džing džing —žvan
ga apšalęs. Anas, atsisėdęs ant suoliuko, šyla, šyla. Kai suši
lo, sako:
— Gal tu tekėsi už manęs?
Ana sako:
— Ką aš tau tekėsiu, kad man gi, matai, marškinių nebėra.
Anas nubėgo, atnešė marškinius. Sako:
— Dabar tekėsi už manęs?
— Ką,—sako,—tekėsiu: man gi sijono nėra.
Anas nubėgo, atnešė sijoną jai. Sako:
— Dabar tekėsi?
— Ką aš tekėsiu,—sako,—man šit švarkelio nėra.
Tas nubėgęs atnešė švarkelį. Klausia:
— Ar dabar tekėsi?
— Ką,—ana sako,—tekėsiu: man gi kojinių nėra.
Ir tas atnešė. Sako:
— Ar dabar tekėsi už manęs?
Sako:
— Ką aš tekėsiu: man gi batelių nėra.
Nubėgęs atnešė batelius ir klausia:
— Ar tekėsi už manęs?
Ta sako:
— Ką aš tekėsiu: man gi kojinės smunka, raiščių nėra.
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Nubėgęs raiščius atnešė.
— Ar tu dabar tekėsi?
— Ką aš tekėsiu: man gi skarelės nėra.
Tas nubėgęs skarelę atnešė. Klausia:
— Ar dabar tekėsi už manęs?
Ta sako:
— Ką aš tekėsiu, kad man didelės skaros nėra.
Anas nubėgęs ir didelę atnešė. Klausia:
— Ar dabar tekėsi?
— Ką aš tekėsiu: man gi pirštinių nėra.
Anas nubėgęs ir pirštines atnešė. Ir vėl klausia:
— Ar tu tekėsi už manęs?
— Ką aš tekėsiu: man gi arklio nėra.
Tas nubėgęs atveda gražų arklį ir klausia:
— Ar dabar jau tekėsi?
— Ką aš tekėsiu: man gi važio nėra.
Tas ir važį atvežė. Pats kad tįsia važį prieš kalną! Klausia:
— Ar tekėsi už manęs?
— Ką gi tekėsiu, kad arkliui pakinktų nėra.
Tas ir pakinktus atnešė. Klausia:
— Ar tu tekėsi už manęs?
— Ką aš tekėsiu: man maišo pinigų reikia.
Anas nubėgęs ir maišą pinigų atnešė. Klausia:
— Ar tekėsi už manęs?
— Ką aš tekėsiu, kad botago nėra.
Kol anas atnešė, gaidys —kakarykū! Ir nubėgo velnias
ežeran.
Važiuoja merga namo. Bagota. Atsirado jaunikis —ištekėjo.
Tada močiaka pririnko savo dukteriai ryzų:
— Eik, dukryt, ir tu gausi turtą.
Paliko močiaka dukterį pirtyje. Duktė mazgoja. Ateina vėl
seneliukas. Džan, džan džan —ledai kaip žvanga. Sėdi, šyla,
šyla. Apšilo, sako:
— O gal tu tekėsi už manęs?
Ta sako:
— Ką aš tekėsiu, kad man nėra marškinių, nėra sijono, nė
ra kojinių, batelių, raiščių, arklio, pakinktų.
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Visa ana paprašė per kartą. Tas nudūmęs arklį pasikinkė,
susikrovęs atvežė visa. Tada klausia:
— Ar dabar tekėsi?
— Na, dabar,—sako,—kai apsivilksiu, tekėsiu.
Kai tik pasakė —tekės, velnias paėmęs kaulus pakratė, gal
va langą užkišo, skarą ant durų pakabino, kaulus vidur pir
telės išbarstė ir nulėkė, visa pasiėmęs.
O jos močia laukia —nesulaukia. Rytą bėga pažiūrėt. Nu
bėga, žiūri —galva lange.
— E,—sako,—varlė, nesirūpina. Labai ten jai gerai —net
juokias, galvą iškišus per langą.
Įeina pirtin —tik kaulų krūvelė. Galva įkišta į langą. Ne
bėr dukters!
158
NAŠLAITĖ ŠULINYJE

Buvo viena našlaitė. Ji turėjo piktą pamotę, o toji pamotė
turėjo ir savo dukterį. Našlaitė buvo labai gera ir darbininkė.
Pamotė jos labai nekentė, jai liepdavo sunkiausius darbus dirb
ti. Vieną kartą pamotė liepė jai verpti, atsisėdus ant šulinio
krašto. Kai tik ji atsisėdo, pamotė ją ir įstūmė šulinin: norėjo,
kad prigertų. Bet ji, įlėkusi šulinin, atsirado ant žalios pievelės.
Paskui beeidama sutiko ten senelį, kuris jai tarė:
— Ar apsiimsi ganyti per mėnesį mano aveles?
Mergaitė sutiko. Ištisą mėnesį ji ganė aveles, ir ganė la
bai gerai: niekados jų nemušė, anksti varė laukan, vėlai atgal
tevarė, ir avelės buvo riebios, gražios. Seniukas padėkojo už
tokį ganymą, atnešė tris skrynias —raudoną, mėlyną ir bal
tą —ir tarė:
— Išsirink sau vieną iš tų skrynių.
Mergaitė išsirinko baltąją. Seniukas jai sako:
— Gali eiti namo, tik neatidarinėk skrynelės, kolei nepagrįši namo.
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Mergaitė padėkojo ir išėjo. Seniukas parodė jai kelią. Parė
jusi namo,, atidarė skrynią. Beregint toj vietoje puikūs rū
mai išaugo.
Pamotė, pamačiusi ją gyvą ir tokius rūmus turint, labai
nustebo. Paskui klausia jos:
— Kur gavai tuos rūmus?
Ji visa apsakė. Pamotė įsigeidė, kad ir jos duktė rūmus
gautų. Ir savo dukteriai ji liepė atsisėsti ant šulinio ir verpti.
Tai ji ir savo dukterį įstūmė šulinin. Pamotės duktė pirma nesižinojo, kur esanti, bet paskui pamatė visa taip, kaip buvo
apsakiusi jos močiai našlaitė: rado gražų laukelį, tame laukely
sutiko senį, tds senelis jos paklausė, ar neapsiimtų ji avelių
per mėnesį ganyti. Ir ji apsiėmė. Bet labai negerai ganė: vis
mušė, varinėjo, vėlai tevarė laukan, anksti namo. Avelės, jai
beganant, sulyso, sunyko. Po mėnesio atėjo senelis, atnešė jai
tris skrynias —raudoną, mėlyną ir baltą —ir davė jai išsirink
ti, kuri labiau patiks. Ji išsirinko raudonąją: ten būsią dar gra
žesni rūmai. Seniukas jai sako:
— Rinkis geriau baltąją.
Bet ji neklausė senioko ir pasiėmė raudonąją. Seniukas ją
palydėjo ligi vartų ir pasakė, kad skrynios neatidarinėtų, ligi
neparėjusi namo. Parėjo namo. Kai tik atidarė skrynią, iššoko
ugnis, ir sudegė ji, ir jos motina, ir jų pirkia.

15$
AUKSAPLAUKIS IR AUKSA2VAIG2DĖ

Kartą buvo karalius. Tas kitokios nenorėjo vest, kaip tik
visų gražiausią ir mandagiausią visos savo *emes. O ir prirodė
jam tokią puikią mergaitę su aukso plaukais, kad, į ją žiū
rėdamas, atsigėrėt negalėjai. Karalius pamilęs ją paėmė, bet
jo senoji, piktoji motina savo marčios į plentą nekentė ir būtų
veikiau apdavus, ne kai savo namuos užkentus, ir ant jos
tykojo.
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Po kiek laiko susilaukė jaunoji karalienė labai gražų sū
nelį. Senoji karalienė pribūdama, tą suvysčius, neva dėjo į lop
šį, o iš tiesos įmetė į skrynelę, užvožus dangtį, pas upę nunešė
ir, ten ant vandens padėjus, pasroviui paleido. O į lopšį pa
dėjo senoji pikčiurna suvystytą katiną.
Ryto metą, šviesoj atėjus ant rodynų, visi stebėjos iš to
keisto gauruoto kūdikio. O išvysčius štai —besąs katinas! Ka
ralienė nežinojo, ką sakyti. Senoji nenaudėlė tylėjo, bet dar
veikiau karalienę apskelbė, neva ji, ragana būdama, katiną
pagimdžius.
Antrą metą vėl taip jau padarė. Karalienei dukrytę, jauną,
gražią, kaip saulės dukterį, susilaukus, kūdikėlį ant upės iš
nešė, o į lopšį padėjo suvysčius katę. Karalius mažne ant sa
vo pačios užpyko. Karalienė nusiminė ir daugiau draikų nesu
laukė, o visas svietas karalienę skelbė per biaurią raganą.
Bet tą naktį, kurioj pirmasis gimė sūnus, žmogus, tamsoj
ant marių žvejodamas, prigirdo verkšliančio vaiko balsą. Ant
balso prisiirdamas, pamatė skrynelę plūduriuojančią. Tąją su
sižvejojęs, atrado mažą kūdikytį. Prasidžiaugęs skubinos na
mo savajai parodyt ir parsinešęs klausė:
— Saulytei, šį sykį atmink, ką skrynelėje parnešu?
O jai atmint negalint, pravėręs dangtį ir parodė miegantį
kūdikėlį, sakydamas:
— Tu man kūdikį nedovanojai, dabar aš tau parnešu nors
rastinį.
Išvyniodamu atrado puikius vystyklus bei drobes, o ant
dugno —ir pinigų žiupsnelį įvyniotą. Apžvalgę kūdikį, veik
pamatė tris aukso plaukus už ausies. Todėl praminę jį Auksa
plaukiu ir augino per savo sūnų. O pinigus ir vystyklus skry
nioj paslėpė, sakydamu:
— Pinigų mudu neprivalova: savo duonelę, dievui dėkui,
juk turiva, ir tam vaikui dar užteks. Geriau jam vislab paslėp
kiva. Kažin ar to jam kartais nereiks.
Po metų žmogus vėl susižvejojęs pargabeno skrynelę —ir
toj atrado dailią mergaitę, puikiai taipjau parėdytą, ir pini
gų dalelę; rodės, pirmojo sesuo ta esanti. O atradę tris aukso
žvaigždes už ausies, praminė ją Auksažvaigžde ir su džiaugsmu
augino.
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Ilgus metus vaiku du žvejo namuose pasiliko, gerai glo
bojamu, ir paūgėjo. Jau didoku buvo, kai kartą iš svetur par
bėgo, klausdamu:
— Tėtyt, mamyt, ar tai tiesa: kiti vaikai pasakė mudu ne
esančiu jurna vaiku, bet rastiniu du, iš vandens sužvejotu?
Ką galėjo daryt? Turėjo tiesą sakyti. Ir parodė kiekvieno
skrynią ir kas toj buvo kiekvienam įdėta.
Vislab pasiklausę ir apsižiūrėję, tuoj tarė abudu:
— Dėkui jum už globą ir visą gerą, bet dabar turėsva į svie
tą eit —tėvų paieškot.
Ilgai klydinėdamu, beklausinėdamu, galiau pailso vaikščiojuse. Priėjo miestą. Ten butą pirkos ir puikų daržą taisės.
Garsas išėjo per visą miestą apie Auksaplaukį bei Auksažvaigždę. O juodu nesižinojo tėvams taip arti esą, nes tai tas
pats buvo miestas, kuriame tėvai karaliavo.
Ir išgirdo senoji karaliaus motina garsą apie tuodu kūdi
kiu, o iš vardų suprato, kas per vieni tie būsią; aukso plaukus
bei aukso žvaigždes, mat, buvo įsidėmėjus, juodu vystydama.
Manė šiaip ir taip —rasi, galima juodu kaip norint mirčiop
varyt. Pasirėdžius nuėjo ta nenaudėlė pas tuodu į namus, vis
saldliežuviuodama, o ir vislab ką pagirdama:
— Ak, koks puikus jurna butas, o ir patys, putyčiai, ko
kie jauni, gražūs! Širdyte, norėčiau matyt ir juma daržą. Duk
ryte, girdėjau sakant labai puikų esantį.
Ten nuėjus veidmainiavo:
— Ak, kokia čia grožybė! Mano avate, ar tu puikiausias
gėles auginai? O tu auksinėli, bene visus medžius taip dailiai
įsodinai? Mano vištyčiai, didžiai puikus darželis. Bet kad būtų
prie kiekvieno medžio skambalėliai —kaip tai skambėtų!
— O kur tuos galėtum gaut? —klausė tuojau Auksaplaukis.
— Žinau, ten ant kalno pilnas daržas. Tik vieną reikia par
sinešt, tai per naktį privysta visas daržas. Kad tuos skamba
lėlius turėtumėta, mano baltutėliai!
Tai pasakius, ištimpino, kaip sausas metas, savo pažymius
palikdamas. Kūdikiu du tiesiog į mirties nasrus ji siuntė, nes
daržas ant kalno buvo suraganuotas, o kas jame ilgiau kaip
vieną vienintelę valandėlę pasiliko, daugiau jau neišeidavo,
bet į medį pavirsdavo.
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Senajai išėjus, kalbėjo anuodu tarp savęs, ką reiktų daryt.
Auksaplaukis sakė:
— Aš einu parnešt tokį skambalėlį.
— Neik, neik! —draudė seselė.—Kažin kas ten gali tau
tiktis!
— Nenukalbėsi! Aš einu, ir gana! Baimės neturiu, dievo
vardan.
— Tai nors greit sugrįžk ir nesusitrūkyk,—meldė seselė.
Anksti rytą pakilęs, išbėgo ant kalno. Priėjo puikų daržą,
be krašto, be galo didį. Pasistiebęs nusidrėskė skambalėlių vie
ną ir neatsigrįždamas bėgo kaip varomas nuo kalno ant namų,
o parbėgęs prie medžio pakabino. Antrą rytą visas daržas skam
bėjo, buvo miela klausytis.
Ta senoji ragana vėl atėjus saldliežuviuoja:
— Mano dukryte, dabar puikus skambėjimas darže! Bet,
mano geroji, kad taip būtų ežerėly aukso žuvelių, dar būtų
puikiau, mano balandėli!
— O kur galima tas gaut?
— Vėl ten ant kalno rasi ežerėlyje, mano jaunutėle,—pa
sakius ir iššvygždino.
Ryte anksti išbėgo Auksaplaukis ant kalno žuvelių parsi
nešt, o suradęs greit parsiskubino ir darže paleido į ežerą.
Antrą rytą visas vanduo knibždėjo vibždėjo, pilnas aukso žu
velių, tos narstė blizgėdamos, kad miela akiai paganyt.
Išgirdus senoji bobpalaikė stebėjos, kaip galėjęs gyvas iš
likti ir iš to daržo išeiti. Sumanė juodu tikrai pražudyt —kad
ne abu, nors vieną.
Trečiąkart atėjusi, vėl gyrė anųdviejų puikųjį daržą, sa
kydama:
— Mano dobilėliai, gražiai, labai gražiai! Tik dar vieno
daikto reikia —tiesos paukštelio!
— O kur tas gaunamas?
— Širdužyte, o tenai, antai tame kalno užpakaliniame na
me ant kakalio patupdytas.
Tai pasakius, ištursavo, savy besijuokdama: tikrai dabar
vienas turi pradingt.
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Jai ištursavus, tuojau Auksaplaukis sakė:
— Tą paukštį turiu turėt!
Sesuo, kiek tik įmanydama, nukalbėjo, bet veltui. Antrąryt
pabudus brolį vėl draudė:
— Minau neeik! Man taip baugu širdy! O šiąnakt taip
keistai tave sapnavau. Brolytėl meldžiamas, likis namie,—
pražūsi.
Bet tas, nieko neklausdamas, ryte išbėgo ant kalno į savo
nelaimę. Lyg tyčiomis jis, po daržą timpinėdamas, žvalgė me
džius bei gėles, po tam įdyrino į butą. Bet ten pirmajame kam
bary tokių puikių dalykų rado, kad atsigėrėt negalėjo, antra
me—puikiausių sidabrinių ir auksinių rykų, trečiajame —
vienų paveikslų, ketvirtajame —puikiausių drabužių, penkta
jame—pinigų ir žemčiūgų. Visur norėjo savo akis paganyt —
ir užgaišo. Ant galo parėjęs į tikrąjį kambarį, pamatė paukštį
betupint. Pasilipęs jį jau tvers,—tiktai skiblinkt —stiklo gaba
lėlis ant žemės nukrito ir pasiliko begulįs.
Seselė savo brolyčio laukė per dieną bei naktį, o niekaip
nesulaukė. Antrąryt pasikėlus ėjo ant kalno ieškodama ir vis
verkdama. Bevaikščiodama sutiko seną moterėlę, kuri, jos pa
sigailėjus ir išklausinėjus, pamokino, kaip reikia daryt. Vislab
gerai įsidėmėjus, perbėgo per daržą, per kambarius, akių į šalį
nepakreipdama, surankiojo stiklus į prijuostę, pasilipus susi
griebė tiesos paukštį ir vėl tekina atgal namo išbėgo. O iš
daržo išbėgus, tik burkšt —stiklai iš prijuostės išbiro ir tuojau
pasivertė į vaikelius, kurie visi ten buvo paukščio gaudę. Tarp
jų pamatė ir savo prapuldytąjį brolužėlį ir, greit prie rankos
nutvėrus, namonais vedės. O paukštį narvely namuos pasistatė.
Vėl paskambėjo garsas apie tų vaikų laimėjimą per visą
miestą. Karalius su karaliene, išgirdę tą naujieną, atėjo pasi
žiūrėt. Vislab apžiūrėję, paukštį pamatė ir ištyrė esantį tą
tiesos sakytoją. Tuojau pradėję jį klausinėt apie savo vaikus,
kaip tai buvę ir ar dar gyvu. Paukštis vislab pagal tiesą išliudijo, ir, susyk visiems besistebint, atrado tėvai savo kū
dikius ir kūdikiai savo tėvus. Ir buvo džiaugsmas be galo. O iš
klausinėję, kas tai vislab padirbęs, gavo žinot senąją kara
liaus motiną esant kaltą. Karalius supykęs paliepė ją sugriebt
ir surištą skrynioj ant vandens paleist. Kažin kur nuplaukė!
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O karaliaus namuose tėvai savo atrastiems vaikams didžią
puotą taisė, į kurią daug pakvietė. Tik tave ir mane, man ro
dos, pamiršo kviest, šiaip būtuvėva patys tą lėbę matę.
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NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS
Buvo brolis ir sesuo, vardais Joniukas ir Elenytė. Tėvai nu
mirė, ir juodu išėjo iš namų laimės ieškotų.
Buvo vasara, saulė kaitino. Joniukas ištroško, norėtų gerti,
bet upelio nebuvo arti. Eidamas keliu, jis pamatė smėly ku
meliuko išmygtą pėdą, pilną vandens, ir sako seseriai:
— Elenyte, taip noriu gerti! Aš išgersiu iš pėdos vandenį.
Bet sesuo atsakė:
— Negerk, broliuk,—kumeliuku pavirsi.
Nuėjo toliau. Joniukas pamatė jaučio pėdą, pilną vandens,
ir panorėjo išgerti vandenį, bet Elenytė vėl pasakė:
— Negerk to vandens —jaučiuku pavirsi.
Nuėjo toliau. Joniukas trokšta, nebepaeina. Jis pamatė smė
ly aviniuko pėdą ir, nebeklausdamas sesers, išgėrė iš jos van
denį. Sesuo tik pamatė, kad brolio nebėra, dar pasidairė ir
pamatė brolio vietoje aviniuką. Ji ilgai verkė, apkabinusi avi
niuką už kaklo, bet tas verksmas nieko negelbėjo: brolis pasi
liko aviniuku.
Eina ji toliau, aviniuku vedina. Apie vakarą priėjo kara
liaus rūmus. Kieman bijojo eiti, nes ten buvo piktų šunų. Užlipo
ant kaugės šieno, užsikėlė aviniuką ir užmigo. Ant rytojaus ka
ralius, pamatęs ką gulint ant šieno, išsiuntė tarnus, kad nuėję
pasižiūrėtų, kas ten yra. Tarnai pargrįžę sako karaliui, kad ant
šieno gulinti tokia graži mergaitė ir turinti ant kelių aviniuką.
Karalius liepė atvesti mergytę. Tarnai atvedė ją. Karalius, pa
tyręs, kad ji yra našlaitė, ryžos ją užauginti. Ir taip ji pasi
liko karaliaus rūmuose.
Po kiek laiko karalius užsimanė piauti aviniuką. Mergytė
prašo karaliaus, kad to aviniuko nepiautų, nes jis esąs jos bro-

!is. Karalius iš pradžios nenorėjo tikėti, bet paskui pakiausė
jos ir paliko jai aviniuką.
Praėjo keletas metų. Elenytė užaugo. Buvo liekna, graži, ge
ra mergaitė. Karaliui ji labai patiko, ir jis vedė ją. Bet ten pat
gyveno laumė ragana, kuri baisiai norėjo, kad ją vestų kara
lius. Toji ragana dabar Elenytei labai pavydėjo: ar žūt, ar būt
ryžos jai galą padaryti.
Vienąkart Elena ėjo maudytus. Laumė ragana įstūmė ją van
denin, o pati apsitaisė jos rūbais ir nuėjo karaliaus rūmuosna,
norėdama užimti Elenos vietą. Elena, įstumta vandenin, ne pri
gėrė, bet pavirto aukso kuoja. Laumė, nuėjusi rūmuosna, ap
simetė ligoniu. Ji atsigulė lovon ir tarė karaliui:
Kaip man įgrido tas avinas! Liepk jį, susimildamas,
papiauti.
Karalius nusigando, sako:
— Ar tu kliedi? Tu nori aviniuką piauti! Tu juk visados sa
kydavai, kad čia tavo brolis Joniukas... Ir jį taip tausojai,
mylėjai!
Laumė ragana atsakė:
— Aš tuomet buvau kvaila... Aš tyčia taip sakiau... Argi
avinas bus mano broliu!? Aš dabar sergu, ir jeigu to avino
mėsos negausiu —numirsiu.
Karalius jai sako, kad šiaipjau avieną valgytų, bet laumė
vis sakos negyvensianti, jei karalius to avino nepapiaudinsiąs.
Karaliui labai gailėjo aviniuko, ir nepiovė. Tik jam labai keis
ta išrodė, kad jo pati, kuri aviniuką taip mylėjo, nori jo mė
sos pavalgyti.
Aviniukas suprato, kad laumė nori jį piauti. Nuėjo ant kraš
to ežero, kuriame buvo jo sesuo, ir taip ėmė dainuoti:
Elena sese, Elenyte Elenyte!
Žada ponulis mane piauti, piauti, mane piauti.
Jau visi tarnai peilius galanda,
Dvaro mergelės geldas mazgoja,
Dvaro mergelės geldas mazgoja,
Laumė ragana mėselės geidžia.
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Elenytė iš ežero atsakė:
Avine broli, avinėli avinėli!
Pasakyk ponuliui karaliūnui, karaliūnui:
Tegu sušaukia visą valsčių,
Tegu numezga šilko tinklą,
Tegu pagauna aukso kuoją.
Tarnai, išgirdę aviniuką dainuojant ir žuvelę jam iš van
dens atsakant, papasakojo, ką girdėję, karaliui. Karalius ant
rytojaus atėjo ant ežero krašto ir palindo po krūmu, kad jo
avinėlis nematytų. Aviniukas vėl atėjo ant ežero krašto ir
vėl dainuoja:
Elena sese, Elenyte Elenyte!
Žada ponulis mane piauti, piauti, mane piauti.
Jau visi tarnai peilius galanda,
Dvaro mergelės geldas mazgoja,
Dvaro mergelės geldas mazgoja,
Laumė ragana mėselės geidžia.
O sesuo jam iš vandens vėl atsakė. Karalius visa girdėjo.
Parėjęs namo, sušaukė visą valsčių ir liepė dirbti šilko tinklą.
Numegzdinęs tinklą, tuoj liepė pagauti kuoją. Kuoja, ištraukta
iš vandens, ir aviniukas tuojau pavirto žmonėmis. Karalius pa
žino savo tikrąją pačią. Tuoj suprato, kad laumė ragana ją
buvo prigirdžius, norėdama užimti jos vietą, ir liepė ją užmuš
ti, o pats su Elena ir Jonu pasiliko gyventi rūmuose, ir gyveno
labai labai laimingai.
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SIDABRO, AUKSO !R DEIMANTO GIRELĖ
Buvo diedas su boba. Turėjo anies vieną mergaitėlę. Ir mi
rė jos mama. Apsiženijo diedas ir paėmė kitą bobą su dviem
dukterim. Ta ją, dievuliau, niūkia ir niūkia.
Išginė mergelė veršelį. Ė tas veršelis jos mamos buvo. Ir
kad verkia ana, kad verkia.
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— Mergei, ko verki?
— Negera močiaka, savo dukreles antai kaip laiko, ė mane
niūkia ir niūkia.
E veršelis sako:
— Sėsk ant manęs, aš nunešiu —tarnauti stosies, geriau bus.
Ana jojo jojo, jojo jojo —prijojo prie aukso girelei. Joja
per girelę —ir veršelis prigrasė jai:
— Tiktai nekliudyk nė vieno lapelio!
Ė lapeliai tik žėri, žemai kabo —net per jos galvelę eina.
Ana vieną lapelį nusiraškė ir įsidėjo už ančio. Išėjo iš girios —
eina pulkas veršių, tiktai žemes drasko! E tų veršių buvo giria.
— Va, regi, mergei, aš sakiau —nekliudyk nė vieno lape
lio. Kas dabar bus? Anies dvylikėj, ė aš vienas.
Ana verkia —gailis veršelio.
— Cit, neverk! Nulipk ir sėdėk prasimetus.
Ir veršelis priešais juos eina, eina skersas, žemę plėšda
mas! Davė, davė, nubadė veršius —tie ir nuėjo atgrasiai.
Dustelėjo veršelis, pasikėlė ir sako:
— Lipk, vėl eisime!
Neša, neša —prinešė prie sidabro girelei. Vėl graso veršelis:
— Tiktai nekliudyk, tiktai nekliudyk nė vieno lapelio!
Jau gražumas lapelių! Ir net ant galvelės apkarę. Nusiraškė
mergelė du lapeliu ir įsidėjo užantin. Išeina, daboja —du pul
kai veršių.
— Va, mergei, sakiau —nekliudyk. Dabar du pulkai, ė aš
vienas. Kas bus?
Mergelė ir vėl verkia.
— Lipk nuo manęs, sėsk nuošaliai pasikuopus.
Veršelis vieną pulką veršių atbadė, kitą atbadė —tie ir nu
ėjo bliaudami.
Joja, joja —rado deimanto girelę. Veršelis vėl sako:
— Tiktai neraškyk, tiktai neraškyk nė vieno lapelio! Dabar
aš pailsęs —nieko nebus, nenugalėsiu veršių.
Ana verkia:
— Nekliudysiu, nekliudysiu.
Ė gražumas lapelių —tiktai mainos! Neišturėjo mergelė —
paėmė tris lapelius. Išjoja iš girios —eina trys pulkai veršių.
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— Va, aš sakiau, mergei, nekliudyk nė vieno lapelio. Dabar
trys pulkai,—ką aš jiems padarysiu? ..
Jau jai gaila. Ir verkia ana.
— Dabar ne laikas verkti. Lipk nuo manęs!
Veršelis priešais pasipūtė —vieną pulką atbadė, tas nuėjo
bliaudamas. Kitą atbadė —ir tas nuėjo. Su trečiu pulku susi
kabino. Davė davė —atbadė. Ir veršelis krito, dievuliau, visas
putotas. Atsilsėjo —sako mergelei:
— Lipk, panešiu!
Ėjo, ėjo —išėjo iš girios. Išvydo dvarelį.
— Lipk nuo manęs ir eik dvaran.
Mergelė įėjo dvaran. Ogi iš dvaro buvo išėjus piemenėlė,
ir priėmė mergelę ponas už piemenę.
Atėjo sekmadienis. Ponaitis, rengdamasis bažnyčion, sako
tarnaitei:
— Duok man vandenio, duok man muilo, duok man rank
šluostį!
Mergelė prišokus padavė ir muilo, ir vandenio, ir rank
šluostį. Anas jai vandeniu akysna, rankšluosčiu —plakt akis!
— Man nereikia, kad piemenės padavinėtų! Tu eik, turi
savo darbą, ganyk kiaules!
Ana nuginė kiaules. Išsitraukė auksinį lapelį, žiūri:
— Kad man dabar iš lapelio iššoktų rūbai gražiausi, arkliai
mandriausi, vežėjas! Ėkad kiaulės vietoj žaistų!
Jai iššoko ir rūbai neregėti, ir arkliai, ir vežėjas. Nuva
žiavo bažnyčion. Atsisėdo už klauptų —tiktai žėri! Čia ponai
eina. Ė tas ponaitis prišokęs klausia:
— Iš kur, ponia?
— Aš iš to dvaro, kur vandeniu akysna pila.
Ir nesuprato ponaitis. Ana skarele šmėstelėjo —dūmai už
rūko, ir jos nėra.
Atginė mergelė namo kiaules. E ponaitis bėduja:
— Iš kur ta ponia neregėta! Paklausiau —atsakė: „Iš to
dvaro, kur vandeniu akysna pila".
Atėjo kitas sekmadienis. Ir vėl ponaitis savo tarnaitei:
— Duok man vandenio, muilo!
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Ė ta mergelė ir vėl greitai padavė. Anas ir vėl jai akysna
vandeniu:
— Eik kiaulių gint...
Mergelė vėl nuginė. Pažiūri į sidabrinį lapelį:
— Kad šiandien dar gražesnis viskas būtų!
Iššoko dar mandresni ir rūbai, ir arkliai, ir vežėjas. Nuva
žiavo. E poneliai tiktai narsto akimis:
— Iš katro dvaro ita ponia, iš katro?
— Aš iš to dvaro, kur vandeniu akysna pila.
Ir vėl tas ponaitis nežino.
Sulaukus trečio sekmadienio, anas vėl paprašė tarnaitės:
— Duok man vandenio, duok man muilo, duok man rank
šluostį!
Mergelė padavė. Anas —vėl jai akysan. Ana ir vėl nuginė
kiaules. Pažiūri į deimanto lapelį:
— Tą sekmadienį buvo gražūs —kad šiandien būtų dar
gražesni!
Iššoko gražiausi rūbai, arkliai, vežėjas. Nuvažiavo į baž
nyčią —ponai tiktai šokinėja! Atvažiavo iš bažnyčios —paima
lapelį ir sako:
— Iš kur kas ėmės, testą vėl pragaišta.
Sakė, sakė visa, ką buvo paėmusi, ė apie apatinį sijoną ir
pamiršo pasakyt. Ir liko jai. Kas daryti? Susirangė po sermėgyte ir guli su juo. Šluoja rytą pirkią —žybtelėjo jo kraštelis.
Išvydo ponaitis —kas čia pas ją yra? Sako:
— Rodyk.
Ana:
— Ne.
Išvilko ją —ir prašvietė sijonas kambarį.
— Vesiu,—sako ponaitis.
Tėvas neleidžia —kur girdėta su piemene vestis!.. Č gra
ži ana.
— Kad ją imsi, aš tau nieko neduosiu,—sako ponas. Bet
ponaitis paėmė ir veda. Mergelė žiūri į lapus:
— Kad man būtų dvaras ir gėrybės!..
Stovi dvaras, visko pilnas. Tėvas tiktai žiūri —iš kur čia
dvaras, dar gražesnis, kaip jo? ..
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VANDENŲ, RANKŠLUOSČIŲ IR ĮNAGIŲ DVARAS
Gyveno tėvas ir duktė Elenytė. Motina buvo jau seniai mi
rus. Po kiek laiko numirė ir tėvas. Mirdamas liepė Elenytei
per tris naktis melstis ant jo kapo.
Pirmą kartą nuėjo Elenytė ant tėvo kapo ir graudžiai ver
kė. Iš kapo išėjo tėvas ir davė jai rūko maišelį ir žvaigždės
rūbus, apsiavimus, karietą, arklius ir vėžlį. Antrą naktį Elenytė
vėl nuėjo ant tėvo kapo. Tėvas išėjo iš kapo ir davė jai mė
nesio rūbus, karietą, arklius ir veagB Trečią naktį davė jai
tėvas saulės rūbus, karietą, arklius Tr vėžlį ir pasakė, kur jie
reikia sudėti.
— Prie vieškelio yra didelis ąžuolas,—sako tėvas.—Reikia
nueiti į tą ąžuolą ir sugiedoti:
Oi ąžuole ąžuolėli,
Atsidaryk atsiverki!
Tada ąžuolas atsidarys, atsivers, tai tan ąžuolan ir sudėk visus
tuos daiktus. O jeigu kas vysis, norės matyti, kur dedi, tai rei
kia paleisti rūko maišelis.
Elenytė taip ir padarė: sudėjo ąžuolan karietas, arklius ir
rūbus ir išėjo darbo ieškotų. Nuėjo į karalių, ir karalius pri
ėmė ją kiaulių liuobtų.
Atėjo sekmadienis, ir karaliūnas ruošias bažnyčion. Norėtų
nusiprausti, bet niekur neranda vandens. Ir pradėjo rėkti:
— Vandens, vandens!
Elenytė greit pašoko ir padavė jam praustuvę vandens.
— Tu, krosnilanda! Tu čia dar man po kojų maišysies! —
suriko karaliūnas ir išpylė ant Elenytės vandenį.
Toji pasiprašė karaliaus, kad leistų ir ją bažnyčion. Kara
lius leido. Ji nuėjo miškan, priėjo prie ąžuolo ir sugiedojo:
Oi ąžuole ąžuolėli,
Atsidaryk atsiverki!
Ąžuolas atsidarė. Elenytė išsiėmė žvaigždės rūbus, apsitaisė,
atsisėdo žvaigždės karieton ir liepė vėžliui bažnyčion važiuoti
Nuvažiavo ir apšvietė visą bažnyčią. Žmonės žiūrėjo ir stebė470

jos, iš kur tokia panelė atsirado. Elenytė įsisėdo karaliaus klaupkosna. Karaliūnui ten ji labai patiko: jis norėjo su ja labai
pasižinti ir nusiuntė tarną paklaustų, iš kur ji yra. Elenytė
atsakė esanti iš Vandenų dvaro. Pasibaigus šventimui, Elenytė
greit išėjo iš bažnyčios, įsėdo karieton ir liepė vėžliui važiuoti.
Karaliūnas norėjo paskui vytis atsižinotų, kur jinai nuvažiuos.
Tada Elenytė atrišo maišelį ir paleido rūką: pasidarė tamsu, ir
niekas nematė, kur ji nuvažiavo. Paskum greit nuvažiavo miš
kan, privažiavo ąžuolą ir sugiedojo:
Oi ąžuole ąžuolėli,
Atsidaryk atsiverki!
Ąžuolas atsidarė, Elenytė sudėjo jan rūbus, karietą, vėžlį n
arklius. Užsivilko savo skarmalus, apsiavė vyžomis ir parėjo
namo karaliaus kiaulių liuobtų.
Antrą sekmadienį karaliūnas vėl ruošės bažnyčion: jam pri
reikė rankšluosčio. Nesulaukdamas paduodant, ir ėmė rėkti:
— Rankšluosčio, rankšluosčio!
Tarnas negirdėjo, o Elenytė greit pašoko ir padavė karaliūnui rankšluostį. Ir vėl:
— Tu, krosnilanda! Nesimaišyk man po kojų!
Elenytė pasiprašė karaliaus bažnyčion. Karalius pasakė:
— Kai apsiruoši, galėsi eiti!
Elenytė greit apsiruošė, nuėjo miškan, sugiedojo:
Oi ąžuole ąžuolėli,
Atsidaryk atsiverki!
Ąžuolas atsidarė, ji išsiėmė mėnesio rūbus, apsiavimus, įsė
do mėnesio ratuosna ir nuvažiavo bažnyčion. Kai įėjo bažny
čion ir įsėdo karaliaus klaupkosna, visa bažnyčia prašvito. Ka
raliūnas negali atsistebėti, iš kur tokia graži panelė atsirado.
Siunčia tarną pasiklaustų, iš kur toji panelė. Elenytė liepė
vėžliui atsakyti, kad iš Rankšluosčių dvaro. Po mišių Elenytė
drauge su kutais išėjo iš bažnyčios ir įsėdo karieton. Karaliū
nas žiūrėjo, lĘhr ji nuvažiuos, bet Elenytė paleido rūko maiše
lį, ir niekas nematė, kur ji nuvažiavo. O ji nuvažiavo miškan,
paprašė ąžuolo, kad atsidarytų, sudėjo rūbus, karietą, arklius
ir parėjo namo į karalių kiaulių liuobtų.
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Trečią sekmadienį karaliūnas nusiprausė, apsitaisė ir ruo
šiasi bažnyčion. Jau užsėdo ant arklio, bet niekur neranda
įnagio. Suriko:
— Įnagio, įnagio!
Elenytė greit pašoko, padavė jam įnagį.
— Tu, krosnilanda! Vis man maišysies po kojų! —suriko
karaliūnas ir sušėrė Elenytei įnagiu.
Ji tuojau pasiprašė karaliaus bažnyčion, nuėjo miškan ir
sugiedojo taip, kaip pirma. Ąžuolas atsidarė. Ji išsiėmė saulės
rūbus, saulės karietą ir arklius ir nuvažiavo bažnyčion. Elenytė
apšvietė visą bažnyčią: niekas į ją negalėjo tiesiai pažiūrėti,
kaip į saulę. Karaliūnas vėl siunčia tarnus pasiklaustų, iš kur
tokia panelė atsirado. Vėžlys atsakė, kad iš Įnagių dvaro. Tada
karaliūnas ėmė ir papylė deguto po bažnyčios slenksčiu. Kai
Elenytė ėjo iš bažnyčios, ir prilipo jos saulės kurpelė. Bet ji
to nepabojo, įšoko viena aukle karieton ir nuvažiavo.
Karaliūnas išsiuntinėjo visur tarnus ieškotų Vandenų,
Rankšluosčių ir Įnagių dvaro. Bet jie niekur nerado, nes niekas
tokio dvaro nei matęs buvo, nei girdėjęs. Tada karaliūnas pra
dėjo tinkinti visos karalijos mergelėms tą saulės kurpelę —no
ri būtinai jos savininkę atrasti. Išmatavo visoms kunigaikšty
tėms, paskum didelių ponų dukterims, paskum paprastoms mer
gaitėms, ir nei vienai iš jų netiko toji kurpaitė. Ant galo jis
sušaukė visas savo tarnaites, išmatavo, ir nei vienai netiko. Ta
da atsiminė dar, kad pas jo tėvą yra kiaulių liuobėja, ir liepė
ją pašaukti.
— Eikše tu, krosnilanda! —sako.—Rasi, nors tau tiks sau
lės kurpelė.
Elenytė užsimovė kurpelę —kaip tik jos kojai pasiūta! Ta
da ji nusiavė antrąją kurpelę nuo antrosios kojos, ir karaliūnas
pamatė ją turint antrą tokią pat kurpelę.
— Mano krosnilanda, mano! —suriko dabar nustebęs.
Elenytė jam viską papasakojo. Karaliūnas puolė jai po ko
jų ir atsiprašinėjo, kad pirma su ja taip nepadoriaį ęlgėsi.
Dar perėjo kiek laiko, ir karaliūnas susidėję su Elenyte.
Puikios buvo vestuvės!
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163

SKRAIDANTYS RIEŠUTĖLIAI
Buvo diedas ir boba. Ir metė tą bobą diedas. Bernelis ir
mergiščia liko pas tą bobą. Diedas nuėjo pas viedmą raganą.
Kartą tie vaikai išėjo tėvo veizėt. Priėjo pirkelę ir prašo,
kad leistų pernakvot. Viedma neleidžia. Vaikai prašo nors dar
že ugnelę užsikurt. Ana sako:
— Eikit ir kurkit.
Anys labai nori miego ir sumigo. Aplink ugnį skraido du
riešutėliai. O toji viedma klausia:
— Ar miega abu jaunu kunigaikščiu?
Riešutėliai atsako:
— Mes nemiegam, mes galvojam, kaip viedmą uždaužt.
Ana namo nuskrido. Pabuvus kiek, vėl atskrido. O dabar
tik vienas riešutėlis skraido.
— Ąr miega abu jaunu kunigaikščiu?
— Mes nemiegam, mes galvojam, kaip tą viedmą uždaužt,—
ir tas kitas riešutėlis įskrido į ugnį.
Trečią kartą kai paklausė viedma, niekas neatsakė. Ana
atėjo ir papiovė vaikus.
O boba laukia nesulaukia —eina ieškoti vaikų. Kas ten jai
pasakė, nurodė. Atėjo ji pas tą ugnį, surado kaulus ir gieda:
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Ana pabėdavojo, pasivertė marga gegute ir nuskrido. At
skrido po diedo iangu ir gieda:

Ku — kū,

Kukū,
Kukū,
Kukū,
Kukū,
Kukū,
Kukū,
Kukū,

ma.no jūs

vai _ke — tiai,

mano jūs vaikeliai,
mano jūs kvietkeliai,
ar jums nesakiau,
ar jūs neprašiau:
tėvo jūs nerasit,
mamą jūs pamesit,
patys jūs pražūsit.

Diedas:
— Kas čia po langu gieda?
Varinėja viedma gegužę iš po lango. O diedas:
— Tegu gieda!
Ji prie kito lango gieda tą patį:
Kukū,
Kukū,
Kukū,
Kukū,
Kukū,
Kukū,
Kukū,

mano jūs vaikeliai,
mano jūs kvietkeliai,
ar jums nesakiau,
ar jūs neprašiau:
tėvo jūs nerasit,
mamą jūs pamesit,
patys jūs pražūsit.

Tada prie trečio ir ketvirto lango, prie durų giedojo. Die
das įleido gegužę į vidų, permetė per petį, per kitą, atvertė
į žmogų ir nuėjo prie tų vaikų kaulų. Permetė kaulus per petį,
per kitą, per galvą,—ir stojos vaikai. O tą viedmą paguldė ant
akėčių ir išvežė į laukus.*
* Kartojama vis nauju tekstu, nata c' baigiama dainuoti.
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164
KATINUKAS IR KARALIUS

Gyveno karalius, ir mirė jo žmona. Liko mergaitė našlaitė.
Karalius vedė antrą. Labai pamotė mergaitės neapkentė ir vis
ieškojo priemonių, kaip ji pašalinus. Klausinėjo burtininkes —
raganas, kaip seniau vadino. Tos sako:
— Reikia, kad ji paaugtų. Kai bus kokių šešiolikos metų,
tada mes ją pašalinsim.
Tėvas, kaip našlaitę, ją labai mylėjo. Todėl senė ragana
įsakė karalienei:
— Tu būk labai lipšni, gera tai mergaitei, kad tavęs ne
įtartų karalius.
Ir pamotė, žinoma, laikėsi taip.
Kada mergaitė pabaigė penkioliktus metus, jau šešioliktų,
toji senė sako šitaip:
— Dabar reikia pasirūpint juodą katę, tai katei šerstis nu
imt, suvirint katę su kaulais ir duoti mergaitei, kad suvalgy
tų—po truputį, po truputį į patiekalą.
Kada mergaitė suvalgė visą katę, senė ragana pamotei
sako:
— Dabar jau ji bus nėščia, ir tu ją pašalinsi.
Jų laimė, karalius išvyko į karą. Išjojo, žinoma, raitas tais
laikais. Pamotė ir senė ragana pasiprašo tokio vyriškio. Tas
mergaitę vis po jūrą pavažinėja, paplaukioja. Kada ji priprato,
tai ją nuvežė toli toli ir nedidelėj svetimoj saloj paliko. Ji
vaikščiojo vaikščiojo, verkė verkė. Rado tokį dauburį. Įsilipo
į tą dauburį ir užmigo.
Jau ji šioj saloj šiaip taip gyvena: randa kokių vaisių, vėž
lių, kiaušinių ir maitinasi. Ir taip slinko diena po dienos. Pasi
juto ji kažkaip nesveika, negerai. Bet ką ji —nieko nesupran
ta. Praėjus kiek laiko, ji apturėjo katinuką. Iš karto norėjo
išmest į jūrą, bet paskui gaila pasidarė. Tas katinukas prie jos
prisiglaudė. Ir pradėjo jį augint. Jisai buvo linksmas, gudrus,
didelis —didesnis kaip visos katės.
Praėjo kiek laiko. Atplaukia laivas prie tos salos ir ap
sistoja. Ėmė tas katinukas į laivą vaikščiot. Buvo toks gud475

rus —žmogaus protą turėjo. Išgaudė, kas tik buvo nešvaru ta
me laive: žiurkes, peles. Jį labai pamilo jūrininkai.
Laive plaukė vienas karalius. Jis ruošėsi vedybom ir buvo
išvažiavęs brangenybių pirkt vestuvėm. Katinukas prie to dau
giausia ir meilinosi. Kada karalius jau rengėsi išvažiuoti, ka
tinukas atbėgo prie savo mamos ir sako jai žmogaus balsu:
— Neliūdėk, neverk, aš išvažiuoju neilgam. Greitai grįšiu
ir tave iš čia išgelbėsiu.
Neatsiliko katinukas niekur nuo karaliaus, buvo prie jo
kojų. Karalius jį pamilo ir parsivežė namo.
O karaliaus pana buvo labai garsi karalaitė. Kada jis va
žiavo pas ją, katinuką uždarė —negražu vežtis. Bet apsižiūri
nuvažiavęs, kad vėl katinukas prie jo. Karalius su pana gėrė,
baliavojo ir, žinoma, sutiko. Karalius atidavė jai brangenybes,
sutarė vestuves. O katinukas vis nuo jo niekur, o niekur neat
silieka. Karalius sako:
— Leiskit jį. Jis prie manęs pripratęs.
Naktį mylimosios brolis ir karalius sugulė kaip niekur nie
ko vienam kambary. Katinukas pasakė lyg karalaitės balsu:
— Jūs ne tose lovose sugulėt, persimainykit.
Jie persimainė: vienas atsigulė vienoj lovoj, kitas —kitoj.
Atėjo vidurnaktis. Toji pana įėjo kambarin ir su smaigu per
vėrė krūtinę, bet ne mylimam, o broliui, nes jie buvo susi
mainę. Kada jau prašvito, karalaitė apsižiūrėjo, kad ne kara
lius nudurtas, o jos brolis. Karalių užpuola, kad jis brolį nužudė.
Uždaro jį kalėjiman ir iššaukia teismą. Karaliui bėda. O kati
nukas jam sako:
— Zinai, jei vesi mano motiną, tai aš tave išgelbėsiu. O jei
ne, tai kaip žinai.
Na, ką darys karalius,—sako:
— Vesiu.
— Tik,—sako,—prisimink, būk tikras, kad vesi.
Teismo posėdis vyksta,—visi įtarimai, viskas. Na, kas gi
kitas,—karalius nakvojo ir nužudė. Tuo metu pro duris įeina
katinukas ir atneša raštą, įsikandęs dantyse. Ant stalo metė.
Teisėjai perskaito, sako:
— Paleiskit šitą žmogų ir į jo vietą pasodinsim štai šitą
panelę. Ir padarykit nuodugniausią kratą jos namuose.
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Iškrečia —ir suranda labai daug brangenybių. Ji ne su vie
nu susižadėjo: paima brangenybes, nužudo —ir rami.
Dabar katinukas sako karaliui:
— Praeis trys dienos, tai pas bažnyčios duris lauk. Aš at
vesiu savo mamą; ir bus tavo šliūbas.
Tas pagalvojo, pagalvojo ir rokuoja: „Vis geriau, kaip mir
tis. Katė —vis katė. Kambary uždarysiu, ir tegu būna, o pa
galiau už uodegos, į žemę —ir bus po mano žmonai". Ir jis
sugalvojo, kad jam labai sarmata stot su kate šliūbo. Pasiprašo
pas skurdžių vyžų, apsiauna, nueina ir atsistoja pas bažnyčios
duris. Žiūri, kad ateina katinukas ir gražiausia panelė. Kara
lius puolė jai po kojų ir prašo, kad leistų apsirėdyti. Katinu
kas sako:
— Dabar po laiko. Tu jos gėdijais, tai dabar pats savęs
gėdykis.
Jis iš tos laimės siunčia visus pasiuntinius ir kviečia visus
karalius į vestuves.
Suvažiavo visi, atvažiavo ir mergaitės tėvas su pamote į ves
tuves. Baliavojo, gėrė, ūžė per tris dienas. Katinukas pavirto
vaikinu, tokiu jaunu, gražiu, ir atsistojęs pasakė visą istoriją,
kaip toji pamotė darė. Paskui metė ant stalo gabalą aukso,
deimanto ir dar neatmenu, kokį gabalą, ir sako:
— Tai bus mano mamos kraitis. Užmokėsit už vestuvių rū
bus, už valgius.
Ir pats išnyko.
165
DEVYNIŲ BROLIŲ SESUO IR DEVYNGALVIS

Kartą gyveno devyni broliai ir sesuo Elenytė. Apsivedė bro
liai, o marčios labai nemylėjo Elenytės ir nutarė ja atsikratyti.
Nuėjo kartą marčios su Elenyte į mišką obuoliauti ir nusivežė
su savimi devyngalvį. O kai įlipo Elenytė į obelį raškyti obuo
lių, tai jos paleido devyngalvį graužti obelį, o pačios parbėgo
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namo. Elenytė, pamačiusi, kad jos obelį graužia, labai nusi
gando. Tuo laiku skrido pro šalį čekuolėlis, o ji ir dainuoja:

kadma-ne de_vyn.gat— vis grau-žia.

Čekuolėli ponuli,
Pagisakai mano broliukams,
Kad mane devyngalvis graužia.
O čekuolėlis sako:

Če_ku, če— ku,

Čeku, čeku,
Čeku, čeku,
Čeku, čeku,
Ir nuskrido nepaklausęs.
vėl dainuoja:

ką

aš

sa —hę6.

ką aš sakęs,
*
nusiskridęs,
pasilesiu.
Skrido pro šalį varna, o Elenytė
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de_vyn.cat_vis gtau-žia.

Varnele poniule,
Pagisakai mano broliukams,
Kad mane devyngalvis graužia.
* Kartojama vis nauju tekstu.
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O varna sako:

Gro, gro, ką aš sakius,
Gro, gro, nusiskridus,
Gro, gro, pasilesiu.
Nepaklausė ir varna. Skrido pro šalį gegutė, o Elenytė ir
vėl dainuoja:
Gegužėle poniule',
Pagisakai mano broliukams,
Kad mane devyngalvis graužia.
Gegutė sako:

K« —H ,

pa — sa— ky—siu,

ku_kū,

pa_klau.sy_siu.

Kuku, pasakysiu,
Kukū, paklausysiu.
Ir nuskrido gegutė. Užskrido ant vieno lango ir dainuoja:

Ku— kū,

de_ vy^ni

Kukū, devyni broliai,
Kukū, devynios marčios,
Kukū, viena sesulė,
Kukū, obelėlėj sėdi,
Kukū, devyniagalvis,
Kukū, obelėlę graužia.
Kukū, jokite greitai,*
* Dainuojama pagal pirmąją melodiją.
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bro-tiai,

Kukū, balnokit žirgus,
Kukū, lakinkit kurtus,
Kukū, pustykit šoblius.
Išnešė marti sietą grūdų, kad gegutė lestų, bet ji kapterėjo
tik vieną grūdelį, nuskrido atgal pas Elenytę ir sako:

* Ku — kū,

se — su — te.

kad —gi

ae_ kiau —so .

Kuku, sesule,
Kadgi neklauso.
O Elenytė vėl prašo gegutę, kad skristų atgal, ir jai duoda
karolėlius, nusiėmusi nuo kaklo, kad broliai įtikėtų. Nuskrido
gegutė su karoliais, numetė juos po langu ir vėl gieda:
Kukū, devyni broliai*,
Kuku, devynios marčios,
Kukū, viena sesulė,
Kukū, obelėlėj sėdi,
Kukū, devyniagalvis,
Kukū, obelėlę graužia.
Kukū, jokite greitai,
Kukū, balnokit žirgus,
Kukū, lakinkit kurtus,
Kukū, pustykit šoblius.
Išnešė vėl marti grūdų sietą gegutei, bet gegutė pasiėmė
vieną grūdelį, nuskrido atgal į mišką ir sako Elenytei:
Kukū, sesule^,
Kadgi neklauso.
Nusiėmė Elenytė nuo piršto žiedą ir vėl prašo gegutę, kad
skristų atgal. Nuskrido gegutė ir įmetė žiedą pro langą. Paste
bėjo broliai ir klausia gegutę:
O kurgi mūsų sesulė?
' Dainuojama pagal šeštąją melodiją.
Dainuojama pagal septintąją melodiją.
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Gegutė ir vėl uždainavo:
Kukū, devyni broliai',
Kukū, devynios marčios,
Kukū, viena sesulė,
Kukū, obelėlėj sėdi,
Kukū, devyniagalvis,
Kukū, obelėlę graužia.
Kukū, jokite greitai,
^Kukū, balnokit žirgus,
Kukū, lakinkit kurtus,
Kukū, pustykit šoblius.
Suprato broliai, kokioj bėdoj atsidūrė jų sesuo. Tuoj pra
dėjo balnoti žirgus, lakinti kurtus, pustyti šoblius ir išjojo.
Užgirdo devyniagalvis kažką atūžiant, klausia Elenytę:
— Merga merga, kas čia trinka?
Elenytė uždainavo:

Ši —

te __

)is

de — ga,

sku _ je __

tės

b y _ ra,

Šilelis dega,
Skujelės byra,
Tai neatjoja
Mano broleliai.
Aprimo devyniagalvis ir toliau graužia obelėlę. O tuo lai
ku iššoko iš krūmų devyni broliai —žak, žak ir nukapojo devyniagalviui galvas, o šunes kapt, kapt ir išnešiojo. Išsikėlė
broliai Elenytę iš obelėlės ir parsinešė namo.*
* Dainuojama pagal šeštąją melodiją.
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DEVYNIOS MARČIOS IR SESUVA
Buvo devyni broliai ir devynios marčios, o viena sesuva.
Broliai išjojo į karą, o sesuva liko su marčiom.
Nuėjo anos uogaut. Uogavo, uogavo, o sesuva pirma pririn
ko pilną uzbonėlį uogų. Marčiom ne nosin.
— Kur ją dėti?
— Reikia ją prakeikt: įstatysim ją duplion ir prakeiksim.
Taip ir padarė. Vaikščioja aplink ąžuolą trys marčios, ran
kas susiėmę, ir prakeikdo:
Ąžuolėli kukuolėli,
Šimtašaki, žalialapi,
Užrituok, užrituok mūs mošelę.
Ir užritavo sesulę sulig klupsčiu. Vėl trys marčios susiėmė
už rankų ir gieda:
Ąžuolėli kukuolėli,
Šimtašaki, žalialapi,
Užrituok, užrituok mūs mošelę.
Įvirto palei juostai. Vėl trys marčios pasiėmė už rankų —
vaikščioja ir gieda:
Ąžuolėli kukuolėli,
Šimtašaki, žalialapi,
Užrituok, užrituok mūs mošelę.
Jau sesulės nei neregėt. Ogi joja jos broleliai tuo daiktu.
Joja —net medžias stena. O sesulė jau pajautė brolius —ir
verkia ąžuole:
Švokščia mendrynas,
Ūžia pušynas —
Manų brolelių kaip nėr, taip nėr,
Manų radnųjų kaip nėr, taip nėr.
Suprato broliai:
— Tai mūs sesulės balsas.
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Ir anys atsižado:
Neverk, sesule
Mūsų jaunoji,
Mes tau vežam sietą sijotų,
Aukso žiedą nešiotų.
Atsižado sesutė:
Aš tuom sietu ne sijotoja,
Aukso žiedo ne nešiotoja.
Parjojo broliai namo. Parjojo ir sako:
— Kur mūs sesuva?
— Nėra.
— Tai kur?
— Nėra —mes prakeikėm.
— Eikit parveskit ją, nes ir jūsų nebusi
O anys labai jos gailėjo. Nėr marčiom kas daryt. Nuėjo
ir pradėjo prašyti, kad atrituotų. Vėl vaikščioja taip trijose
ir gieda:
Ąžuolėli kukuolėli,
Šimtašaki, žalialapi,
Atrituok, atrituok mūsų mošelę.
Ir atritavo —sesulės galva jau ir regėt. Vėl trijose pasi
ėmė už rankų —vaikščioja aplink ąžuolą ir gieda:
Ąžuolėli kukuolėli,
Šimtašaki, žalialapi,
Atrituok, atrituok mūsų mošelę.
Jau sulig juostai atritavo. Ir vėlei trijose vaikšto, už rankų
susiėmę vainiku aplinkui, ir gieda:
Ąžuolėli kukuolėli,
Šimtašaki, žalialapi,
Atrituok, atrituok mūsų mošelę.
Atritavo. Parvedė jau anos sesulę namo. O broliai —priim
to, pasitikdo. Duoda jai auksinį žiedą, sietą...
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MOTĖMS NUKIRSTOMIS RANKOMIS

Buvo senelis ir bobutė ir turėjo vieną sūnų ir vieną duk
terį. Na, ir seneliai numirė. Senis numirdamas prisakė, kad sū
nus nevestų, kol sesuo pirma neištekės. Jie pagyveno kiek,—
tas brolis vis toks nuliūdęs, vis nusiminęs.
— Ko tu, broliuk, liūdi? Nori —vesk. Kad man patiks, ir aš
ištekėsiu. Ką tu čia,—sako,—manęs paisai!
Na, tai jis ir vedė. Bet vis tiek labi&u mylėjo tą seserį, ne
kaip žmoną. Kad jis kur eina, tai vis seserį pirma pakalbina,
paskui jau —žmoną. Žmona pasitaikė ragana. Tai toji ragana
labai pyksta, kad jis seserį myli.
Vieną kartą jis išvažiuoja miškan žiemą, jas palieka. Raga
na labai pyksta —sugalvoja nužudyt tą seserį. Įbėga kūtėn ir
dviem jaučiams nukerta kojas ligi kelių. Kai jis parvažiuoja
iš miško, ragana ir sako:
— Ot, ką tavo sesuo geroji padarė —dviem jaučiams ko
jas nukirto.
Brolis sako:
— Dėl jaučių vis gyvensim, o sesers kitos nebus.
Antrą dieną vėl jis išvažiavo, tai ji vėl dviem arkliams nu
kirto kojas. Brolis sugrįžęs sako:
— Ką darysi. Dėl arklių vis gyvensi, sesers kitos nebus!
Trečią dieną kai išvažiavo, ragana ima sūnų, perplėšia it
miegančiai seseriai ištepa lūpas krauju. Vyrui sako:
— Ot, tavo geroji sesuo ką padarė! Dievas davė sūnų, o ji
suvalgė.
Na, tada brolis jau paliko liūdnas. Jis seseriai nieko nebe
sako, tik vieną rytą atsikėlęs liepė jai apsivilkt. Ji klausia:
— Kur, broliuk, važiuosim?
— Aš tau sakiau —vilkis, tai vilkis! —taip jau jis rūsčiai
ant jos.
Jis liepia jai sėst į roges. Susėda abudu ir važiuoja. Nuva
žiavo į mišką. Jis jai liepia lipt iš rogių. Ji išlipo. Ir toksai
medis buvo nugriuvęs. Liepia jis jai dėt rankas ant to medžio
Uždėjo —jis jai ir nukirto rankas. Paliko ją tenai ir parvažiavo.
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Palikta jinai neturėjo nei valgyt, nė nieko. Su burna ten
kokias šakneles renkas, vis maitinas kaip galint.
Karaliaus sūnus vaikščiojo medžiot po tą girią ir atrado ją.
Ana buvo labai graži, jam labai patiko, tik nekalba nieko ir
rankų neturi. Karaliaus sūnus pareina namo medžiojęs vis toks
nusiminęs, nieko nesako. Močia klausia, tai jis pasako, kad
atrado tokią paną —labai graži, patinka, tik be rankų. O jo mo
tina sako:
— Jei tik tau patinka, tai kas, kad be rankų! Ar tau nėra
tarnų? Veskis namo, ir baigta.
Na, tai jis parsiveda. Žmona ir tai patinka, tik kad nekalba
ir rankų nėra. Bet ką Jau darysi. Motina labai ją myli. Sūnui
prisieina į karą išeit, ir palieka jos abidvi. Po kiek laiko jai
atsiranda sūnus. Parašo ji karaliui laišką, kad gimė sūnus, ir
duoda kareiviui nunešt. Kareivis nešdamas prieina tą pačią ra
ganą. Jau vakaras, ir jis užeina pas tą raganą. Ragana jį kalbina,
jis pasako, kad karaliui laišką neša, kad karalius vedė tokią
be rankų mergelę, dabar yra sūnus. Kai jisai atsigula, tai ragana
išima iš kišeniaus laišką, sudegina, parašo kitą, kad dievas davė
sūnų —pusę šunies, pusę žmogaus —ir įdeda į kišenių. Na, ir
kareivis išeina. Ragana prašo, kad kai grįš, tai vėl užeitų: duoda
valgyt, labai pavaišina.
Nuneša kareivis laišką, karalius perskaito, rokuoja: ,,Kai iš
miško, tai pusė šunies, pusė žmogaus!" Parašo vėl laišką, sako:
— Kas jau yra, tegul stovi,—kol jis pargrįš namo, tegu nie
ko nedaro.
Kareivis vėl užeina pas raganą nakvynės. Ji išima iš kiše
niaus laišką, perskaito, įdeda kitą, kur parašyta, kad ,,ko! aš
pareisiu, kad būtų nužudyta ir tas vaikas, ir jinai".
Parneša kareivis laišką. Perskaito jį abi ir nusimena. Pra
kalbėjo marti:
— Leisk mane gyvą! Kur aš buvau, vėl ten eisiu su savo
tarbele.
Jos taip ir susikalba. Prideda karaliaus motina jai visko: pi
nigų, valgyt, visa ko; tą vaiką pririša prie jos ir išleidžia ją.
Ji nuėjo vėl į tą mišką ir vaikščioja tenai, vėl uogų gauna ir
ten maitinas. Paskui jai užėjo miegas, jinai atsisėdo pas tokį
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medį ir užmigo. Užmigo jinai ir sapnuoja, kad jai įkrito upėn
tas vaikelis ir pasigirsta toks balsas:
— Griebk!
— Kaip aš griebsiu, kad rankų neturiu!
— Na, tai kas —griebk!
Nubudo ji —jai rankos yra, ir jau vaikelis glėby. Tai dabar
ji galvoja, ką darys. Eina ant kelio, kur tas vyras grįš iš ka
riuomenės, ir pasistato tenai namus. Jai pinigų iki valiai. Ir
parašo —tokį raštą iškabina, kad kas eis pakeleivingas, tam
ji duos ir nakvynę, ir visa ką, ir nereiks mokėti.
Po kiek laiko grįžta ir tas jos vyras. Pamato, perskaito už
rašą ir įeina. Įeina jis tenai ir žiūri, kad visiškai būtų kaip jo
žmona, tik kad su rankom ir vaikas kaip vaikas —ne pusė
šunies. Na, tai jis dabar guli rytą, ji kūrena pečių, tas vaikas
bėginėja —jau nebe mažutis. Jis nenori jos klaust, kaip čia
buvo. Tai jis guli ir iš lovos išleidžia vieną ranką. Jinai liepia
tam vaikui:
— Bėk,—sako,—vaikeli, tėtytei atstatyk ranką lovon. Jis
nuvargęs guli.
Tai jis pribėgo, tas vaikas; kiek jau jis ten kėlė,—karalius
pats įkėlė. Paskui vėl jis išleido koją iš lovos. Vėl motina taip
pat liepė eit vaikui įkelt. Karalius atsikėlęs klausia:
— Kas aš jums toks esu, kad tėvu šaukiat?
Ji sako:
— Kad nebūtum tėvas, tai ir nešauktume!
Na, tai tada pradėjo jam sakyt nuo pradžios viską. Jie jau
susišneka, kas čia taip galėjo padaryt, kas čia tuos laiškus taip
negražiai rašė. Paskui jau suprato, kad toji ragana.
Tai kelia karalius ir karalienė didelį balių. Kviečia visus
į tą balių —ir bagotus, ir biednus, ir brolį su ragana. Kai visus
susirinkusius myli, tai karalienė atsistoja, sako:
— Dabar prašau paklausyt. Aš pasakysiu tokią pasaką, bet
negalima sutrukdyti. Kad kas sutrukdys, tam iš nugaros du
diržu išrėšiu.
Ji sako nuo pat pradžios, kaip tėvai numirė, kaip liepė bro
liui nevesti, kaip toji ragana nukirto dviem jaučiams kojas,—
viską. Dabar jau ragana iš tos pasakos suprato, kad tai tikroji
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karaliaus žmona, tik galvoja: „Kaip čia galėtų būti, kad buvo
be rankų, o čia su rankom!" Tai ji nepakentė, sako:
— Gan, gana!
Tuoj karalienė nustojo sakyti, du diržus išrėžė raganai iš
nugaros. Nusmalavo kumelę ir raganai liepė glostyti ją su ran
ka. Taip ji glostė, ir prilipo jai ranka. Liepė su antra, taip ir su
pilvu, taip ir su galva, kpl visa prilipo. Tada liepė tai kumelei
nešt dumblan ją, pieno upėj nusimaudyt, šilkų pievoj nusivoliot ir ateit. Taip kumelė ir padarė.
Paskui jie pasiėmė tą brolį, parėjo pas karaliaus tėvus ir
gyveno.
168
STEBUKLINGAS ARKLIUKAS

Buvo vienas karalius. Jis su savo pačia nesulaukė vaikų.
Tik po kiek metų gimė mergaitė, o tą naktį apsiturėjo ir ku
melė, atsivedė bėrą dailų kumeliuką. Niekas netikėjo, kad ka
ralienė pagimdys dukterį nei ta kumelė kad turės kumeliuką.
Kada paaugo toji mergaitė, tai vis, būdavo, eina į stonią ir
džiaugiasi tuo arkliuku. O kada jau ji paaugo į mergos metus,
tėvas ją norėjo apženyt ir pavest jai karalystę. Išrinko tokį
jaunikaitį, kad toji pana nenorėjo nei akyse matyti. O tėvas kito
nenorėjo, nes jis labai buvo bagotas. Neturi ji ką daryt. Nu
ėjus pas savo arkliuką, skundžiasi verkdama jam. Arkliukas jai
prakalbėjo:
— Jei tu jo nenori, paprašyk, kad tau duotų pajodinėt ant
manęs, tai mudu pabėgsim.
Kai surengė veselę, jau tik sėst važiuot tuoktis,—sako toji
pana dar pirma visko:
— Išveskit mano mylimą arkliuką pajodyt.
Tuoj viskas buvo padaryta. Ji sėdo ant savo arkliuko. Ark
liukas su pana iškilo į padanges ir prapuolė. Ir jau po visų
balių.
Arkliukas nusileido toli už marių trisdešimtoj karalystėj,
vienam pagiry. Tuo sykiu tos žemės karalius atjojo į tą girią
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medžiot. O jis dar buvo jaunikis, gyveno su motina, kuri buvo
ragana. Pamatė karalius tokią gražią paną —klausė jos:
— Kas esi —ar ponia, ar pana?
Sako karalaitė:
— Pana esu, pabėgau iš tokios ir tokios žemės.
Karalius tuoj ranką davė, sako:
— Tu mano būsi.
Parsigabeno į savo dvarą ir, žinoma, kaip pas karalius, tuoj
apsipačiavo.
Po kiek mėnesių išjojo karalius ant vainos, paliko ją na
mie. Ir gimė jo žmonai sūnus. Tai motina sako:
— Rašyk gromatą karaliui, kad tokia naujiena čia pas
mus yra.
O ji sako:
— Aš silpna, negaliu. Motin, tu rašyk, aš padiktuosiu.
Karalienė pasakojo, o motina visai ką kita rašė. Parašė, kad
gimė nei žmogus, nei gyvulys. „Aš tau sakiau, kad tu jos ne
imk, nes ji kažin iš kur kokia valkata".
Karalius parašė: „Tegu taip viskas būna, kol aš sugrįšiu".
O toji mama laišką perrašė, kad karalienę tuoj sudegintų. Su
dėjo daug malkų, apstojo sargyba, ir jau sudegins karalienę.
O toji karalienė sako:
— Atveskit man mano arkliuką aplink ugnį pajodinėti.
Tai mama sako:
— Atveskit, tegu prieš mirtį pasilinksmina.
Tuoj jai atvedė arkliuką sargai, ją apstojo. Apie ugnį ji
jojo, jojo. Arklys kaip spyrė tą mamą, įmetė į patį vidurį ug
nies, tai tuoj galą gavo. O pats iškilo į padanges ir nulėkė į kitą
žemę. Sustojo tokioj dykynėj ir sako:
— Tu dabar mane papiauk, išimk mano širdį ir pakask po
žeme, tai toje vietoje atsiras šaltinis, gydantis visokias ligas.
Karalienė nors labai nenorėjo, bet verkdama turėjo piauti.
Papiovus širdį pakasė po žeme, o ji nuilsus nuvargus atsigulė
su vaikeliu ir užmigo ant žemės. Kai pabudo —žiūri, kad ji
guli tokiuos rūmuos ir puikiose lovose, tarnų visokių ir viso —
grožybės karališkos! Žiūri —kur tą širdį pakasė, atsivėręs šal
tinis. Pamatė, kad vienam tarnui akis skauda. Ji pasėmė van
dens, tas pamazgojo —pasveiko.
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Tuoj apsišaukė, ėmė plūsti visokie ligoniai, ieškodami svei
katos. Parjojo ir karalius iš vainos visas sužeistas. Jam gydyto
jai pasakė, kad jau jį gydyt negali. Mano vargdienis karalius:
,,Kas čia bus: pačios netekau ir sveikatos, o pagalbos jau man
niekur nėra". Išgirdo jis, kad toj žemėj yra toks stebuklingas
vanduo,—važiuoja jis tenai. O kai atvažiavo, tuoj jo pati ji
pažino, pasėmė to vandens, apiplovė —ir tuoj stojo sveikas.
Karalienė pavadino karalių prie stalo, pradėjo vaišinti. Kara
lius jai pradėjo pasakoti, kaip jį apgavo, kaip jo pačią sudegint
norėjo, kaip ji išlėkė iš rankų.
— Dabar,—sako,—gal kur ir gyva, bet nežinau kur!
Gerdami jiedu susimuša vis stiklais. Jis pamatė, kad ant
jos rankos jo žiedas. Sako:
— Man šitas žiedas pažįstamas,—ant to žiedo buvo kara
liaus vardas ir pavardė.
O karalienė sako:
— Aš tau ar nepažįstama?
Pažiūrėjo jis į ją, atsivėrė jo akys, ir pažino jis ją. Koks
ten džiaugsmas buvo, kokios linksmybės, kad jis atrado savo
pačią ir liko tenai gyvent! O kai jos tėvas numirė, jis pavel
dėjo visas tas karalystes.

169
DU RIEŠU, DU KUBILU

Trys seserys velėjo žlugtą prie ežero. Vyresnioji sako:
— Kad mane karalius paimtų, tai aš visą dvarą drobe iš
kločiau.
Kita sako:
— Kad mane karalius imtų, aš visą dvarą gelumbe išmuščiau.
Otrečioji, pati jaunė, sako:
— Kad manė karalius imtų, aš pagimdyčiau tokį sūnų: sau
lė kaktoj, mėnuo pakaušy, apie ausis žvaigždytės.
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Tuo metu medžiojo tenai karalius ir užgirdo, kaip jos kal
basi. Taip jis ėmė ir vedė jaunę seserį.
Gyveno jie, gyveno. Taip vienąkart išvažiavo karalius karan, ir davė dievas karalienei sūnų —kaktoje saulė, pakaušy
mėnuo, apie ausis žvaigždytės. Tai rašo karalienė į karalių raš
tą, kad dievas davė tokį sūnų, ir siunčia pasiuntinį. Pasiuntinys
apsinakvojo pas karalienės seserį. Toji perdirbo raštą, parašė,
kad gimęs nei šioks, nei toks —pusė šunies, pusė žmogaus.
Karalius atrašė tą vaiką įdėti stiklinin boselin ir paleisti ant
jūros, o karalienę pririšti prie girnų, kad maltų. Taip paleido
tą vaiką ant jūros, o karalienę pririšo prie girnų.
Plaukė tas vaikas, plaukė. Ant galo pamatė jį pavargėlė,
pasiėmė ir auklėja.
Tas vaikelis pasiaugėjo. Karalius jau sugrįžo namo: karalie
nė, pririšta prie girnų, mala, sūnaus nebėr. Karalius mato, kad
nebus kam palikti karalijos. Ir pastatė jis du bosu riešučių ir
du dyku. Sako:
— Kas suskaitys tuos riešučius, tamatiduosiu pusę karalijos.
Suvažiavo daug ponų, ir nei vienas neapsiima suskaityti.
Ateina vaikelis ir sako:
— Aš suskaitysiu.
— Ką gi,—sako karalius,—ponai neapsiima suskaityti, o tu,
mažas vaikas, suskaitysi?
Nu, taip jisai apsistojo prie bosų ir pradėjo skaityti, sako:
Buvo trys seserys, du riešu', du kubilu,—
ir, sakydamas tuos žodžius, meta po du riešučiu iš pilnųjų bosų
dykuosiuosna,—
Ir jos velėjo žlugtą, du riešu, du kubilu.
Ir kalbėjo tarp savęs, du riešu, du kubilu.
Vyresnioji sakė, du riešu, du kubilu:
— Kad mane karalius paimtų, du riešu, du kubilu,
Tai aš visą dvarą, du riešu, du kubilu,
Drobe iškločiau, du riešu, du kubilu.
Kita sako, du riešu, du kubilu:
— Kad mane karalius paimtų, du riešu, du kubilu,
' Arba: ,,du riešučiu".
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Tai aš visą dvarą, du riešu, du kubilu,
Gelumbe išmuščiau, du riešu, du kubilu.
O trečia sako, du riešu, du kubilu:
— Kad mane karalius paimtų, du riešu, du kubilu,
Tai aš gimdyčiau tokį sūnų, du riešu, du kubilu,—
Saulė kaktoj, mėnuo pakaušy, apie ausis žvaigždės,
du riešu, du kubilu.
Ir medžiojo tenai karalius, du riešu, du kubilu,
Ir užgirdo, du riešu, du kubilu,
Kaip jos kalbasi, du riešu, du kubilu.
Ir paėmė jisai, du riešu, du kubilu,
Tą jaunę seserį, du riešu, du kubilu,
Ir vedė ją, du riešu, du kubilu.
Ir išvažiavo karalius karan, du riešu, du kubilu,
Ir davė dievas, du riešu, du kubilu,
Karalienei sūnų, du riešu, du kubilu,—
Saulė kaktoj, du riešu, du kubilu,
Mėnuo pakaušy, du riešu, du kubilu,
Apie ausis žvaigždės, du riešu, du kubilu.
Ir rašė karalienė raštą, du riešu, du kubilu,
Į karalių, du riešu, du kubilu,
Kad turi tokį sūnų, du riešu, du kubilu.
Nakvojo tarnas, du riešu, du kubilu,
Pas jos seserį, du riešu, du kubilu.
Ir perdirbo sesuo raštą, du riešu, du kubilu,—
Parašė, du riešu, du kubilu,
Kad —pusė šunies, du riešu, du kubilu,
Pusė žmogaus, du riešu, du kubilu.
Taip liepė karalius, du riešu, du kubilu,
Pririšti karalienę, du riešu, du kubilu,
Prie girnų, kad maltų, du riešu, du kubilu,
O tą vaiką, du riešu, du kubilu,
Įdėti stiklo boselin, du riešu, du kubilu,
Ir paleisti ant jūros, du riešu, du kubilu.
Taip pririšo karalienę, du riešu, du kubilu,
Prie girnų, du riešu, du kubilu,
O tą vaiką, du riešu, du kubilu,
Paleido ant jūros, du riešu, du kubilu.
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Plaukė jis, plaukė, du riešu, du kubilu,
Ligi atrado jį vargdienėlė, du riešu, du kubilu,
Paėmė ir auklėjo jį, du riešu, du kubilu.
Pargrįžo karalius, du riešu, du kubilu,
Ir mato karalius, du riešu, du kubilu,
Kad nebus kampalikti karalijos, du riešu, du kubilu.
Tai pastatė, du riešu, du kubilu,
Du bosu riešučių, du riešu, du kubilu,
Ir du dyku, du riešu, du kubilu,
Ir sako, du riešu, du kubilu:
— Kas tuos riešučius suskaitys, du riešu, du kubilu,
Tamduosiu pusę karalijos, du riešu, du kubilu.
Suvažiavo daugelis ponų, du riešu, du kubilu,
Ir nei vienas neapsiėmė suskaityti, du riešu, du kubilu,
Oaš, mažas vaikas, apsiėmiau, du riešu, du kubilu.
Tai pasakęs, įmetė paskutinius riešučius bosan ir nusiėmė
kepurę: apšvietė tiktai visus, apšvietė —saulė kaktoj, mėnuo
pakaušy, apie ausis žvaigždės.
Tada karalius pažino, kad tai jo sūnus, aptaisė jį gražiai,
karalienę paleido nuo girnų ir pakėlė puotą. Koks ten džiaugs
mas buvo! Ir aš ten buvau, midų vyną gėriau, per barzdą var
vėjo, burnoj neturėjau.
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Buvo diedas ir boba, ir buvo trys dukterys. Atvažiavo jau
nikis pirklys. Davė tėvas dukterims po puoduką ir sakė pri
rinkti uogų: kuri greičiau pririnks, ta ištekės. Nuėjo visos
trys. Jauniausioji greičiausiai pririnko ir nešasi namo. Vyresnės
atėmė iš jos uogas, o ją papiovė ir po tiltu pakišo. Iš to išaugo
liepos. Vyresnės dukterys parėjo ir sako, kad jauniausioji dar
nepririnko. Pirklys išklausė, anų nevedė ir išvažiavo.
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Po kiek laiko pirklys važiavo per tą mišką ir mato —iiepos
panašios į skripką. Nusipiovė ir ėmė grot su tąja skripka. Groja:
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Pamažu mažu, kupčeii,
Pamažu mažu, poneli.
Man sesulės papiovė
Užu uogų kubkelį,
Užu uogų kubkeiį,
Užu gražų ponelį
Ir po tiltu pakasė.
Aš išaugau liepelės,
Aš išaugau liepelės,
Ir važiavo kupčelis,
Ir nupiovė liepelę,
Ir padarė skripkelę:
Iš petelių skripkelė,
Iš rankelių smičelė,
Iš rankelių smičelė,
Iš pirštelių sukalai,
Iš pirštelių sukalai,
Iš kaselių strūnelės.
Pirklys prisiminė apie tą tėvą su dukterimis. Nuvažiavo pas
jį ir papasakojo apie skripkelę. Tėvas prašo pagrot. Anas groja:
Pamažu mažu, kupčeii,
Pamažu mažu, poneli.*
* Šie keturi taktai kartojami vis nauju tekstu.
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Man sesulės papiovė
Užu uogų kubkelį,
Užu uogų kubkelį,
Užu gražų ponelį
Ir po tiltu pakasė.
Aš išaugau liepelės,
Aš išaugau liepelės,
Ir važiavo kupčelis.
Ir nupiovė liepelę,
Ir padarė skripkelę:
Iš petelių skripkelė,
Iš rankelių smičelė,
Iš rankelių smičelė,
Iš pirštelių sukalai,
Iš pirštelių sukalai,
Iš kaselių strūnelės.
Tėvas sako:
— Duok man pagrot.
Pamažu mažu, tėveli,
Pamažu mažu, radnasai.
Man sesulės papiovė
Užu uogų kubkelį,
Užu uogų kubkelį,
Užu gražų ponelį
Ir po tiltu pakasė.
Aš išaugau liepelės,
Aš išaugau liepelės,
Ir važiavo kupčelis.
Ir nupiovė liepelę,
Ir padarė skripkelę:
Iš petelių skripkelė,
Iš rankelių smičelė,
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Iš rankelių smičelė,
Iš pirštelių sukatai,
Iš pirštelių sukalai,
Iš kaselių strūnelės.
Motina sako:
— Duok ir man pagroti.
Groja tą patį. Tada duoda broliams, duoda seserims. Joms
groja:
Pamažu mažu, seselės,
Pamažu mažu, radnosios.
O jūs mane papiovėt
Užu uogų kubkelį,
Užu uogų kubkelį,
Užu gražų ponelį
Ir po tiltu pakasėt.
Aš išaugau liepelės,
Aš išaugau liepelės,
Ir važiavo kupčelis.
Ir nupiovė liepelę,
Ir padarė skripkelę:
Iš petelių skripkelė,
Iš rankelių smičelė,
Iš rankelių smičelė,
Iš pirštelių sukalai,
Iš pirštelių sukalai,
Iš kaselių strūnelės.
Tada tėvas permetė skripką per petį, per kitą, per galvą,
ir stojos mergelė. Ir tas ponas tada vedė ją.
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Buvo toks gaspadorius, jis turėjo sūnų ir dukterį. Sūnus bu
vo Jonas, o duktė —Onutė. Sykį tas tėvas sako:
— Jonuk, gink avis ganyt!
Išginė, gano aveles. Ateina žmogus, atsineša dirželį to
kį, sako:
— Pirk, Jonuk, šitą dirželį.
— Na, o ką su juo gali veikti?
Žmogus sako:
— Kad su šituo dirželiu apsijuosi, tai būsi labai drūtas.
— Na, o ką tu nori?
— Duok man vieną avį, tai aš tau atiduosiu.
Davė avį, gavo dirželį. Ateina kitas žmogus, atsineša tokį
karduką: kad tuo karduku mostert, tai viską nukerta. Sako:
— Pirk jį.
— Kiek tu nori?
— Ir aš noriu avį.
Davė ir tam avį. Ateina kitas, atsineša tokią muškietą, kad
visai netaikius gali nušaut. Sako:
— Pirk, Jonuk.
— Na, o ką tu nori?
— Duosi ir man avį.
Davė ir tam avį. Vakare parginė namo. Lekia per kiemą
varnos, jis tą muškietaitę kyšterėjo ir nušovė. Tėvas pamatė.
— Ana,—sako,—jau Jonukas turi muškietą.
Išėjo tėvas ant kiemo, skaito, skaito —jau trijų avių nė
ra. Sako:
— Nevidone, jau praganei avis! Eik tu, kur tave akys neša!
Sako Jonukas į Onutę:
— Aš turiu išeit, na, o ką tu čia viena pradėsi —geriau ei
me abudu.
Paklausė Onutė, ir išėjo abudu. Ėjo, ėjo jiedu, priėjo girioj
stubelę. Įėjo į tą stubelę —stovi ant stalo dvylika keptų žąsų,
dvylika bandelių pyrago ir dvylika bonkų arielkos. Jiedu už
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sistūmė duris ir nakvoja sau. Naktį parėjo dvylika žmogžudžių,
negali įeiti —durys užstumtos. Sako tie žmogžudžiai:
— Atidarykit duris gerumu —kai įeisim, tai užmušim, ką
rasim.
Bet Jonukas juos neleidžia. Tie žmogžudžiai ėmė kasti sky
lę po lovom į duobę. Jonukas išgirdo, kad jau kasasi, tai lovas
nutraukė, atsistojo pas tą duobę: kai tik vienas lenda, jis jam
galvą nukerta. O kiti klausia:
— Ar jau įlindai?
Jonukas sako:
— Jau!
Taip tie žmogžudžiai visi po vieną įlindo, o jis vienuo
likai galvas nukirto. Dvyliktas kai lindo, tai tam tik vieną ausį
nukirto, ir tas įpuolė į duobę pas tuos negyvėlius, išsirodė taip,
kaip negyvas, ir guli sau.
Rytą Jonukas išėjo į girią pašaudyt žvėrių, paukščių mais
tui, o tas žmogžudys be ausies išlindo iš duobės. Atėjęs pas
Onutę, jai taip sako:
— Su broliu tu vis nebūsi. Kad galėtume mes tavo brolį
nužudyt, tai mudu ženytumės.
Onutė sako:
— Bet kaip jį nužudyt?
Tas beausis sako:
— Tegul jis eina parnešt levės pieno, tai jį žvėrys sudras
kys. Tu neva apsirk, sakyk: „Kad tu man parneši to pieno, tai
aš būsiu sveika".
Parėjo Jonukas— jau jo sesuo serga, sako:
— Kad tu man parneštum levės pieno, tai aš pasveikčiau.
Jonukas nubėgo į girią, patiko levę bėgant. Jis taikėsi šaut.
Toji leve prašnekėjo, sako:
— Manęs nešauk, aš tau duosiu pieno ir vaiką.
— Gerai.
Davė pieno, ir levukas parbėgo paskui jį. Padavė tą pieną,
ji išliejo ir sako:
— Nieko nepadėjo. Kad tu nueitum, o parneštum meškos
pieno, tai man būtų geriau.
32 Lietuvių tautosaka III tomas
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Jis nubėgo į girią, prisitaikė šaut mešką. Toji meška sako:
— Nešauk tu manęs, aš tau duosiu pieno ir vaiką.
Pamelžė pieno, parnešė, ir tas meškutis parbėgo.
Tas žmogžudys Onutę ir toliau mokino, o ji vis siuntė Jo
nuką parnešti visokių žvėrių pieno. Kartu su pienu jis vis gau
davo ir vaiką: jau jis turi pulką žvėrių. Jo sesuo vis nesikelia,
kai jis pareina, o kai išeina, tai ji žaidžia su tuo beausiu.
Netoli buvo užkeiktas dvaras, dvare buvo trys milžinai, o so
de —labai kvepiančių obuolių. Sesuo sako:
— Eik tu, Jonuk, parnešk obuolį, tai aš pasitaisysiu.
Eina jis į tą dvarą. Pakelėje rado smaugiantis skruzdėlę,
varną, šunį, katę ir žiurkę —nepasidalina sterviena. Jis jiems
padalino, o anie sako:
— Tu mums gero padarei, mes tau būsim kada pagalbon.
Priėjo jis dvarą, įėjo į kambarį, rado vieną paną sėdint.
Sako toji pana:
— Ko tu čia, žmogeli, atėjai? Pareis —čia yra trys milži
nai,—tai tave užmuš.
Jonukas sako:
— Aš jų nebijau. Aš atėjau obuolių į jūsų sodą.
— Gali pasiskint, bet tik nevalgyk, nes užmigsi ir miegosi
tris dienas.
Jis nuėjo į tą sodą, pasiskynė obuolių. Bet kad taip labai
kvepia —jis neiškentęs vieną suvalgė. Kaip tik suvalgė, taip ir
užmigo. Jis miega, o jo žvėrys stovi apie jį. Pareina vienas
milžinas, sako tai panai:
— Kas čia smirda žmogiena?
— Kas čia smirdės? Gal turi kokią šlaunį už žando?
Tas nuėjo į sodą, norėjo Jonuką sudraskyt, bet žvėrys kaip
griebė tą milžiną —sudraskė ir suėdė. Ne po ilgam parėjo ant
ras milžinas. Ir tas taip atėjo į sodą —ir tą žvėrys suėdė. Par
ėjo trečias milžinas —ir tą žvėrys sudraskė.
Jonukas išmiegojo tris dienas, pabudo. Pana davė jam pusę
žiedo ir pusę skepetaitės. Sako:
— Gali likt tu pas mane. Tas dvaras iškilo, tai mudu ga
lėsim apsiženyt.
Jonukas sako:
— Dar aš nešu obuolių seseriai.
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Išėjo su obuoliais namo. Parnešęs padavė tų obuolių, o ji,
vieną suėdus, sako:
— Jau dabar tik bus sveika.
O tas žmogžudys išsiklausinėjo Onutės, kodėl Jonukas toks
drūtas. Onutė sako:
— Jis turi tokį dirželį ir kardą.
Žmogžudys sako:
— Tu jį imk maudyt. Tai kai jis juos pasidės, aš pagriebsiu.
Dabar Onutė sako Jonukui:
— Eik šen, aš tave išmaudysiu po kelionei.
— Gerai, galėsi išmaudyt, nes mane visą beveik ir niežti.
Toji padėjo geldą, sušildė vandens. Jis nusirengė, pasidėjo
dirželį ir kardą, sėdo į geldą praustis, o Onutė ant jo užsigulė
ir sako:
— Beausi, šen!
Beausis atbėgo, tuoj su tuo dirželiu apsijuosę ir sako Onutei:
— Lupk jam akį.
Toji tuoj išlupo vieną, o beausis —kitą ir, paėmęs jį, nu
vedė į girią, pasodino po egle.
Atlėkė varnas, į tą eglę nutūpė, klauso, kad —verkia. At
lėkęs pas jį, klausia:
— Ar tai tu čia, Jonuk?
— Aš.
— Na, o kas tau akis išlupo?
— Man išlupo akis mano sesuo.
Sako tas varnas:
— Ką čia dabar daryt?
Sušaukė savo draugus ir tuoj sako šuniui:
— Nešk tu jį pas tą šaltinį gydomą ir matomą.
Tas šuo tuoj jį nunešė. Sako varnas katei:
— Tu mazgok jam akis, tavo švelni koja.
Katė patepė tuo vandeniu, o varnas klausia:
— Ar jau matai?
— Jau matau kaip per miglas.
Pamazgojo dar sykį. Klausia varnas:
— Na, o ką, ar jau matai?
— Jau dabar geriau matau —kaip mačiau.
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Padėkojo Jonukas varnui, ką jam tiek daug patarnavo, o
pats pasivertė į skruzdėlę ir atbėgęs įlindo per skylutę į tą
stubelę. Paskui palindo po pečium, pasivertė į žiurkę, išbėgęs
iš po pečiaus bėgioja. Obeausis sako:
— Tai kad dabar katė, tai žiurkę papiautų.
Onutė paleido šliurę —nepataikė. Žiurkė palindo po pe
čium. Kai tik išgirdo, kad reikia katės, taip jau tuoj jis pasi
vertė į katę ir kniaukia už durų. Išgirdo žmogžudys, kad kniau
kia katė,—sako:
— Įleisk katę į stubą, rasi, tą žiurkę pagaus.
Įleido katę, įpylė lakti. Anam ne lakimas rūpi, jis —tuoj
ant stalo, ėmė su tuo dirželiu žaisti. Sako:
— Tik žiūrėk, kaip katinas su dirželiu žaidžia.
Bet jis tuoj pasivertė į žmogų, apsijuosę dirželiu, užsikabino
kardą ir tuoj nukirto galvą savo seseriai ir beausiui. O pats
sugrįžo į dvarą, vedė tą paną, ir sau gyveno jiedu iki mirties.

t71
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Kitąsyk gyveno karalius, kuris turėjo sūnų ir dukterį. To
karaliaus pati jau buvo mirus, ir pats karalius jau buvo senas,
bet dideliai mylėjo savo vaikus. Karalius apsirgo ir numirė,
liko tiktai jo sūnus ir duktė. Tuodviem, žinoma, ir liko tėvo
visi turtai ir karalystė.
Karaliaus sūnus, į savo rankas visą tėvo palikimą paėmęs,
susigalvojo apsivesti. Išleido pasiuntinius į visus žemės kraš
tus, kad suieškotų jam mergą: kad ne gražesnę už jo seserį,
tai nors tokią. O to karalaičio sesuo buvo didelės grožybės!
Po laikui pasiuntiniai sugrįžo ir pranešė karaliui, kad išvaikš
čiojo po visas žemes, bet niekur tokios gražios nerado.
Tada karalaitis susigalvojo su savo seserimi apsivesti. Iš
reiškė seseriai savo reikalavimą. Toji išsyk lyg nenorėjo, bet,
brolio prispirta, greitai pasidavė jo valiai.
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Atėjo laikas, kada jau reikėjo važiuot į šliūbą. Karaiaitis
užsidarė vienam kambaryje, o sesuo karalaitė —kitam kamba
ryje, užsidarė abudu dėl persirengimo šliūbui. Karalaitis greitai
apsirengė, o savo sesers dar vis nesulaukia išeinant iš kamba
rio. Valandą palaukęs, paklausė:
— O ką, sesuo mano miela, ar jau apsirengei?
— Jau kojas apsiaviau,—ta atsakė ir įlindo sulig pusiau
blauzdų į žemę.
Karalaitis, nesulaukdamas išeinant savo sesers, paklausė:
— Oką, sesule mano miela, ar jau apsirengei?
— Jau sijonu apsisegiau,—tai tardama, įlindo iki pusei
į žemę.
Karalaitis, valandą palaukęs, vėl paklausė:
— Oką, sesute mano miela, ar jau apsirengei?
— Jau jupke apsivilkau.
Tai ištarus, sulindo iki kaklui į žemę. Karalaitis, vėl va
landą palaukęs, paklausė:
— Oką, sesute mano miela, ar jau apsirengei?
*
— Jau ir galvą apdabinau.
Tai ištarus, sulindo visa į žemę. Karalaitis, nesulaukdamas
savo sesers išeinant iš kambario, paklausė vieną sykį, antrą
ir trečią,—niekas neatsiliepė. Su nekantrumu įeina į sesers kam
barį ir sesers neranda. Išieškojo visur, bet niekur nerado.
Karalaitė paskui pasijuto begulinti ant gražios plačios žo
lėtos pievos. Aplinkui —kvepėjimas ir gėlių gražumas! Aukš
tai, ant mėlyno dangaus, saulutė šviečia. Visur linksma ir gra
žu, tiktai, vienui vienai pasilikus, neramu. Iki vakarui sau uo
gas rinko, bet, ateinant nakčiai, jai baisu pasidarė, kad naktį
kas blogo neatsitiktų. Pro kampą retos girios pamatė ten kur
toli už brūzgynų —žiburėlis. Karalaitė nuėjo tiesiog link to
žiburėlio. Ten buvo maža stubelė, toje stubelėj jauna mergina,
pasiėmus siuvinį, siuvo. Karalaitė priėjus pasisveikino, abidvi
saldžiai pasibučiavo ir pradėjo kalbėtis apie savo vargus, bė
das ir nelaimes. Karalaitė paklausė:
— Kaip tamista vadiniesi?
— Aš vadinuosi saulės duktė. O tavo kaip vardas? —pa
klausė saulės duktė.
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— Aš vadinuosi karalaitė. Mano tėvas numirė, paliko tik
mane ir mano brolį. O dabar mano brolis, nerasdamas sau gra
žios panos, užsimanė ir privertė mane už jo tekėti. Dėl to aš
nuo jo prapuoliau ir nežinau nė pati, kaip radausi ant šios
pievos ir pas tave atėjau.
— Smagu čion mudviem kalbėti,—prabilo saulės duktė,—
bet šita stubelė yra valdžioje baisios raganos, kuri mane už
valdė ir iš čionai nepaleidžia.
— Išbėk tu nuo tos raganos,—prakalbėjo karalaitė.
— Aš gana išbėgčiau, tik nežinau kur, nes mane mažiukę
ragana nuo motinos pavogė ir dabar laiko pas save.
Štai, juodviem bešnekant, šaltas vėjas pūstelėjo, žemė su
drebėjo, medžiai sutreškėjo. Saulės duktė pajuto, kad jau ra
gana parlekia, pastatė karalaitę prie sienos ir ties ja adatą
su siūlu įsmeigė.
Įėjo ragana į stubelę. Ten radus besiuvančią saulės dukterį,
užriko:
— Kas čia yra, žmogiena smirdi!
— Ką tau nesmirdės, kad gal kokią žmogienos koją turi už
žando,—atsakė saulės duktė. Ragana išsikrapštė iš užžandžio
žmogaus kulšį ir suėdė. Apsidairė, viską apžiūrėjo ir išlėkė.
Raganai išlėkus, saulės duktė ir karalaitė susitarė išbėgti iš
tos stubelės, kuri buvo raganos valioje. Saulės duktė pasiėmė
raganos daiktų: kamuolį siūlų, šepetį ir rankšluostį, ir išbėgo
abidvi per girias ir laukus.
Parlėkė ragana namo ir nerado saulės dukters namie. Di
deliai pasiuto ir, visur uostydama, atrado pėdas, kuriomis išbė
go saulės duktė. Pasiėmė iš kampo buto piestą, ant tos piestos
apsižergė ir pasileido paskui saulės dukterį vytis, pėdas uos
tydama. Saulės duktė išgirdo žemės drebėjimą ir suprato, kad
atbėga ragana. Tada abidvi nusigando ir išmetė kamuolį. Iš
to kamuolio pasidarė baisus kalnas, per kurį niekas pereit ne
gali, o aplink bėgt labai toli. Ragana pribėgus pakniso kalną,
buvo bandžius lipti, bet neužlipo. Aplink bėgt nė nebandė —
parbėgo namo, pasiėmė kastuvą, atsinešė, piestą šalia pasidė
jus, perkasė taką per visą kalną. Kastuvą vėl namo parnešė ir,
ant piestos užsižergus, leidosi vytis.
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Saulės duktė ir karalaitė jau buvo toli nubėgusios. Ir vėl
išgirdo žemės drebėjimą, pajuto, kad jau ragana atbėga. Tada
numetė šepetį. Iš to šepečio pasidarė tokios baisios girios, to
kios plačios, kad nė pereiti tiesiog, nė aplink apibėgti negali
ma. Tada ragana pasitrankė įtas tas girias ir, nieko neveikus,
bėgo atgal namo. Pasiėmė kirvį ir su visu smarkumu pradėjo
kirst kelią per girią. Iškirto, parnešė kirvį namo ir, užsėdus
ant piestos, pasileido, pėdas uostydama, vytis pabėgusią saulės
dukterį. Saulės duktė ir karalaitė išgirdo vėl žemės drebėjimą
ir suprato, kad jau ragana atbėga. Jau ir šaltas vėjas supūtė.
Saulės duktė numetė rankšluostį. Iš to rankšluosčio pasidarė
toks platus, gilus ir ilgas ežeras, kad raganai negalima pereiti.
Ragana pasidėjo šalia piestą, o pati, parpuolus ant pilvo, pra
dėjo lakt vandenį, sakydama:
— Lak, piesta, ir aš laku, lak, piesta, ir aš laku.
Tai piestai kas galvoj. Ji nelaka. Ragana lakė lakė, lakė
lakė, visai baigėsi ežere vanduo, o ragana išsiskėtė belakdama
kaip baisybė. Jau tik koks viedras vandens tam ežere. Ragana
paskutinį norėjo išryti, tiktai pūkšt ir pertrūko! Vanduo visas
atgal pasiliejo, ir ragana iš piktumo krauju susivėmė, viską
palikus, parsivilko namo ir namie nustagaravo.
Karalaitė ir saulės duktė priėjo labai puikų dvarą. Kada
į tą dvarą įėjo, pažino, kad tai dvaras tas pats, kur tos karalaitės
brolis gyveno. Karalaitis, pamatęs dvi gražias panas, nusiuntė
tarnus atvesti. Kada atvedė, pažino karalaitis, kad tai jo sesuo,
bet abidvi —vienokio gražumo. Tai nepažįsta, katra jo tik
ra sesuo, o juodvi nepasisako, nė ant gudriausio klausimo.
Karalaitis iš to džiaugsmo, kad sulaukė savo seserį, padarė
didelį balių, bet sumanė gudrumu išgauti žinią, katra yra jo
sesuo. Piovinyčioj įsakė, kad gyvulių piovėjai į jaučio pūslę
pripiltų kraujo. Tie taip ir padarė. Karalaitis, nušluostęs tą
pūslę, apsidėjo sau ant kaklo ir ant viršaus užsidėjo puikų
šaliką. Baliuje, už stalo sėdėdami, visi linksminosi ir džiaugėsi
tuodviemis taip gražiomis merginomis. Karalaitis ir vėl paklausė
abiejų merginų, katra tikrai jo sesuo, bet tuodvi nė viena ne
sakė. Tada karalaitis, išsitraukęs iš makšties kardą, patraukė
sau per pakaklę, apsiliejo visas krauju ir tyčia parvirto. Tada
visi nusigando, pavirtus; nuo žemės prikėlė. Jo sesuo karalaitė,
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viską užmiršus, pripuolė ir net verkdama su ašaromis aimanavo,
norėdama užrišti žaizdą. Karalaitis nusidavė, kad jau negyvas.
Tada seseriai dar graudžiau pasidarė, ir verkdama vis broliu
vadino. Saulės duktė, nors ir artyn prieidama gailėjosi, bet ne
vadino broliu. Tada karalaitis pakilęs nusijuokė, numetė viršu
tinius drabužius, nusiprausė, apsirėdė, paėmė saulės dukterį
už rankos, pabučiavo ir tuojau su ja susituokė.
Buvo puikios vestuvės. Aš ir ten buvau, valgiau ir gėriau,
per barzdą taukai varvėjo, burnoj nieko neturėjau.
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Buvo boba ir diedas, ir turėjo dvi dukteris ir du sūnus.
Viena duktė negraži buvo, o kita graži. Užsimanė jaunesnis
brolis tu tąja gražiąja ženytis. Joji —neit. Verkia, neina. Joji
susivelėjo skuskas šilkines, nuėjo į vandenį ir plaudžia. Plaudžia ir verkia. O šalta buvo. Kojas sušalo, rankas sušalo. Mo
tina su tėveliu prikūreno pečių, pavakarieniavo, duris užkišo,
atsigulė. Parėjo joji, duris stuk stuk stuk —užkištos. Beldžiasi
i langą:
Motule širdele,
Atidaryk dureles:
Sušalau kojeles
Ir rankeles,
Ant akmenio stovėdama,
Šilkų skuskas velėdama,
Už brolelio tekėdama.
— Ar pavadinsi anytėle, tai atidarysiu.
Kur tai regėta,
Kur tai girdėta,
Kad motulė
Anytėle vadint!
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Neatidarė motulė:
— Neleisiu,—sako.
Priėjo prie tėvo lango:
Tėtuli širdele,
Atidaryk dureles:
Sušalau kojeles
Ir rankeles,
Ant akmenio stovėdama,
Šilkų skuskas velėdama,
Už brolelio tekėdama.
— Ar pavadinsi šešurėliu, tai atidarysiu.
Kur tai regėta,
Kur tai girdėta,
Kad tėvulis
„
Šešurėliu vadint!
Nuėjo po brolio langu:
Broleli širdele,
Atidaryk dureles:
Sušalau kojeles
Ir rankeles,
Ant akmenio stovėdama,
Šilkų skuskas velėdama,
Už brolelio tekėdama.
— Ar pavadinsi dieverėliu, tai atidarysiu.
Kur tai regėta,
Kur tai girdėta,
Kad brolelis
Dieverėliu vadint!
Nuėjo po sesers langu:
Sesule širdele,
Atidaryk dureles:
Sušalau kojeles
Ir rankeles,
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Ant akmenio stovėdama,
Šilkų skuskas velėdama,
Už brolelio tekėdama.
— Ar pavadinsi mošytėle, tai atidarysiu.
Kur tai regėta,
Kur tai girdėta,
Kad sesulė
Mošytėle vadint!
Nuėjo po jauniausio brolio langu:
Broleli širdele,
Atidaryk dureles:
Sušalau kojeles
Ir rankeles,
Ant akmenio stovėdama,
Šilkų skuskas velėdama,
Už brolelio tekėdama.
— Ar pavadinsi mielas, tai atidarysiu.
O šalta!
— Mielas, duris atidaryk!
Tas šoko, atidarė, apsikabino —pabučiavo, įsivedė pirkion.
Joji stojos pas pečių —žairos tvėnuoja. Joji šyla rankas ir
kalba:
Skirkis, žeme,
Stomenin dangun,
Stomenin dangun,
Kad aš nueitau
Skradž žemėn,
Nei ką už brolelio tekėtau.
Jau pati ligi klupsčių žemėj.
Skirkis, žeme,
Stomenin dangun,
Stomenin dangun,
Kad aš nueitau
Skradž žemėn,
Nei ką už brolelio tekėtau.
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Jau palei kaklo. Brolis stvėrė už plaukų. Išsirovė tik plau
kų, o joji nuėjo žemėn. Tenai rado kelelį. Eina keleliu —rado
pirkelę. Įėjo —kad siuva dvi mergos. Siuva sijoną.
— Nu, mergele, prisėsk! Bet tiktai parlėks mano motina
viedma ragana...
Kad klauso —dun dun dun, stuk stuk stuk —parlekia.
— Lįsk, sesule, po adata!
Paslėpė.
— Kas čia pas jus, dukrele, žmogiena kvepia?
— Na jau, motin, kai tu po svietą lakioji, yra už dantų
ar koja, ar ranka, tai tau ir smirda.
— Pagrebok!
Pagrebojo —rado už dantų gabalą. Suėdė ragana ir išskrido
per duris. Vėl sėdi vienos, dainuoja. Kad klauso —vėl parlekia.
— Lįsk, mergele, po lova!
Parskrido.
— Fu, fu, fu! Kas čia žmogiena kvepia?
— Oi motina, kur suėdei žmogų —liko žmogaus koja už
dantų, tai tau ir kvepia. Imk kačergą —išsitrauksi, tai suėsi.
Pagrebojo nagais —rado už dantų koją. Suėdė, suėdė ir vėl
išskrido. Jos siuva, gieda likę. Ir nenumanė, kaip įskrido vied
ma ragana! Nepasislėpė mergelė. Įskrido —su nagais:
— Aš tave stačią suėsiu!
— Ne, mama, neėsk, mes tau ją iškepsim,—sako raganos
dukterys.
Užkūrė pečių, prikūreno —net raudonas. Atnešė ližę —
stums mergelę ir keps.
— Eik, mergele, gulk ant ližės.
— Poniute, parodyk, kaip man gult.
Toji ragana gražiai atsigulė, susitraukė, o dukterys su mer
gele šust ją pečiun.
— Bėk dabar, mergele!
Išleisdamos raganos dukterys jai davė šepetį, galąstuvą ir
rankšluostį. O viedma ragana —grūstis, grūstis ir išsigrūdo iš
karšto pečiaus. Ir vyt mergelę. Vijo, vijo,—atsigrįžo mergelė,
kad jau netoli. Tik dunda kelias. Išmetė mergelė šepetį —kad
stojos medžias didelis, o tankus! Viedma ragana ir galvą kyšt,
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ir koją kyšt, ir nagus kyšt —neišlenda. Ai, viedma ragana
atskrido pas kavolį:
Kavolėli kavolėli,
Nukalk kirvelį,
Kirsiu medelį,
Vysiu mergelę,
Kad pavysiu —
Gyvą prarysiu.
Padarė kavolis. Ragana kirto, kirto ir iškirto. Klauso mer
gelė—medžias braška, kelias dunda. Jau netoli. Metė galąs
tuvėlį—kad stojos toks kalnas! Viedma ragana ir nagais kapstos, ir pilvu šliaužia, ir ragočiu verčias —niekaip nepereina.
Nulėkė pas kavolį:
Kavolėli kavolėli,
Daryk ridlelį.
Kasiu kalnelį,
Vysiu mergelę,
Kai pavysiu —
Gyvą prarysiu.
Padarė. Ragana kast kast, kast kast ir iškasė. Vėl klauso
mergelė —kad dun dun, dun dun kelias. Atsigrįžta —kad le
kia. Metė rankšluostį —kad stojos vanduo. Ragana kyšt
plaukt —toli, kyšt brist —gilu. Nesiseka. Prisilenkė —gers.
Geria geria. Paukštė atlėkus gieda:
Viedma ragana či-ži-pliš,
Viedma ragana či-ži-pliš,
Viedma ragana či-ži-pliš.
Viedma ragana pūkšt ir plyšo. Mergelė kur bėgo —nubė
go, dvare tarnavo. Dvare pasidabojo ją ponaitis. Ištekėjo ir nėjo
už brolio.
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ŠALČIO DOVANOS
Buvo kitąsyk du broliu. Vienas apsiženijo pas motiną —jai
davė duoną, o antras nuėjo į žentus ir rado uošvę,—tai ir
turėjo duot duoną. Kaip dabar, mūsų gadynėje, vaikai, paėmę
ūkius nuo tėvų, jų neapkenčia ir nenori prigulinčiai užlaikyti ir
duoną atiduoti, kiti jau ir šaudosi vieni kitus,—senovėje, matyt,
ir taip būta. Tas sūnus, kur buvo į žentus išėjęs, neapkentė savo
uošvės. Jis ją sykį paėmė, išvežė į laukus toli beveik nuogą
ir paliko. Sako:
— Tegu sušąla, nereiks man duoną duoti.
Ir patsai parvažiavo namo.
Atėjo pas uošvę toks žmogus.
— O ką,—klausia,—šalta, motin?
Toji boba sako:
— Tegu šąla, dabar tas laikas ir jo dienos.
Tas žmogus nuėjo ir tuoj atėjo atgal, atnešė tai bobai labai
šiltas dailias drapanas. Toji boba apsirengė sau šiltai ir nesu
šalo. O tas žmogus tai buvęs šaltis.
Važiuoja tas žentas uošvės pažiūrėt,—ar jau sušalo. Atva
žiavęs rado ją puikiai aprėdytą.
Papasakojo savo broliui tokį atsitikimą. Tas brolis paėmė
savo motiną, nuvežė į laukus, į minėtą vietą, ir pasodino. At
ėjo tas pats žmogus, klausia tos bobos:
— Na, ką, motin, šalta?
Sako boba:
— Salta! Jau baigiu šalt, kad jis galą gautų, tas šaltis, kad
jis nors kur pasikartų bešaldamas.
Tas šaltis perpyko ant tos bobos, kad jį keikia,—dar labiau
pašaldė, ir sušalo boba. Atvažiuoja sūnus parsivežt motinos
su gražiom drapanom, žiūri —jau boba sustingus.
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Buvo motina, tėvas ir turėjo tris sūnus, o ketvirtą dukterį.
Motina numirė. Tėvelis paėmė močiaką su dukterimi. Toji močiakos duktė ėmė valią ant diedo dukrelės: kur pasiverčia,
kur pasigręžia —aną skriaudžia. Ana skundžias tėvui —tėvas
neklauso. Broliai už savo seselę užsistojo. Barės, barės, o ant
galo ir susikovė. Ėmė sūnūs ir išvarė tėvą su močiaka: itai,
tėvykščia, buvo motinos daiktas.
Gyvena anys metus, gyvena anys kitus be tėvo. Taip mo
čiaka sako ingi savo vyrą:
— Užsiprašykim mes visus tris svečiuosna.
Tėvas —nieko:
— Užsiprašykim.
Ir šiaip, ir taip, ir per svietą prašė, įsakinėjo —tie sūnūs
nevažiuoja. Atvažiavo tėvas prašyt:
— Atvažiuokit nors ant trijų metų kartelį, nors aš jumim
pasidžiaugsiu, kad jūs mano sūnūs, o aš jūsų tėvas.
Anys prižadėjo atvažiuot. O sesutei labai negerai, vis ant
jų barės —nevažiuokit. Ir sergėjo juos nuo važynios. Anys vie
nąkart pasirengė, jau važiuos —ana atkalbinėt, ir atkalbėjo.
Sesulė buvo vyresnė už juos. Taip ir kitąkart. Trečiąkart ana
buvo išėjus dienaut, tie pasirengė ir važiuos. Ana atėjo dienavus —anys išvažiuodinėja.
— Kur, taigi, jūs važiuojat? Testą anys pirma pas mus at
važiuoja.
Anys ir šiaip, ir taip:
— Jau treti metai —nuvažiuosim.
— Nu, tai žiūrėkit, kad tėvas neatsidžiaugs jumim per vienądien, tai trečios nakties nenakvokit.
Ir išvažiavo anys, liko sesulė viena. O tai močiakai negerėlis jau ausin pašnibždėjo. Anys nuvažiavo —kad ėmė juos mo
čiaka girdyt, priimdinėt. O tėvą jau išvarė kelian.
Sesulė namie. Susiprašė ana vakarotojų —pakorė rankšluos
tį ant krūkelio.
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— Kad rankšluostis ponakt bus švarus, neįdarytas, mano
broliai pasikels ponakt, o jei jau bus įdarytas, tai mano brolelių
bus ašaros.
Antrąryt pasikėlė —švarus.
— Mano broleliai bus mieli svečiai.
Laukia ana, laukia —ir neparvažiuoja broliai. Jau kitas va
karas. Ana nubėgo, vėl susiprašė vakarotų.
— Nu, jau karsiu juostą, tai kad broliam tiksis negerai,
tai juosta bus susisukus.
Anos vakarojo, vakarojo ir pagulė.
— Kelkis, sesule, žiūrėsim, ar juosta susisukus.
Pažiūri —nei susisukus, nei ką.
— Bet ko jiems taip būt ilgai? Jau mano širdis jaučia ką.
Ant sutemos ateikit, sesulės, nes mano širdis griūna, verkt no
ris, kad bus kas bloga mano broliams.
Vėlei visos susirinko. Anos laukia, laukia, jau išvakaris.
Pakorė skarinį.
— Kad švarus bus skarinys, tai gerai. Jau bus kas... Aš
jiems prisakiau tik vieną naktį nakvot, o dar nakvoja ir kitą,
ir trečią...
Močiaka tik priimdo, viso ko duoda,—o tėvo namie nėra,
kėlėj,—spirito su medum gert:
— Tik nakvokit dar trečią naktelę.
O juos jau bučiuoja, glamonėja —tik nakvokit. Nugirdė
juos, suguldė ant žemės ir su savo dukterimi papiaustė visus
tris. Gyvu sidabru užleido, užleido tas žaizdas, užleido —ir ne
bėga kraujai, ir neprast.
O tai sesulei, dievuliau, nėr miego. Pasikėlė:
— Kelkimės, kelkimės, aš jau kažkodėl nūnai neramiai
miegsmu. Jau nū, tur būt, mano broliukų nėr.
Įpūtė sesulė ugnį, glest į skarinį —ogi nuo makrų varva
kraujai. Taip ana ir užverkė balsu:
— Jau mano brolelių nėra...
Tos žiūri —nu, tiesa, nuo makrų kraujai varva.
O tėvas parvažiavo —tie guli. Ana jau budina, budina, ne
pribudina—baltais lopinaičiais ant kaklų apraišliojo. O jau
tėvo ir nugriuvo širdis. Ir gaila, ir verkt pradėjo:
— Kas maniem sūnum tapo?
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O jau močiaka:
— Ot, kaip cholerija seniau vaikščiojo, gal ir dar viršum
medžių atskrido, puolė ant jų ir padusino juos visus tris...
Tėvas, jos klausydamas ir verkdamas, nuėjo žmonių prašinėt,
kad rakštis padarytų.
— Nu, ką mes jiem darysim: pašaukt žmones, darys rakštis,
ir laidosim.
O jau nei praust reikia, nei rėdyt reikia —anys gražiai pa
sirėdę atvažiavo svečiuosna. Jau ir giesmininkai, susėdę už
stalo, geria, valgo, giesmes prigiedodinėja jos broleliams.
O toj sesutė prisiprašė draugių namų saugot.
— O aš apsiversiu gegute ir skrisiu ingi savus brole
lius —kas gi ten jiem pasidarė?
Nuskrido. Langai pradaryta. Ogi nusileido ant lango ir ku
kuoja:
Kukū, mani broleliai,
Kukū, ar aš jumim,
Kukū, o tai nesakiau,
Kukū, trečios nakties,
Kukū, nenakvoti,
Kukū, nes jus itoj,
Kukū, viedma močiaka,
Kukū, o tai papiaus.
Tai ant vieno lango, tai ant kito —vis kukuoja:
Kukū, mani broleliai,
Kukū, ar aš jumim,
Kukū, o tai nesakiau,
Kukū, trečios nakties,
Kukū, nenakvoti,
Kukū, nes jus itoj,
Kukū, viedma ragana,
Kukū, o tai papiaus.
Ogi ana, išbėgus su šluota:
— Ką tu, kale, loji?
Pravijo tą gegužę. Taip ir kartą, ir kitą. Jau sunešė rakštininkai tris rakštis ir sudėjo, suguldė visus tris broliukus pa512

rakščiai. Jau tėvas suprato, kad močiaka juos papiaustė, bet
nenori savo pačios pykint —nieko nesako, tik sukas po pir
kią, kaip žemę pardavęs.
O gegužė —priemenės durys atdaryta, pirkios durys atda
ryta —įskrido, puola ant rakšties: tai ant vienos, tai ant kitos,
tai ant trečios:
Kukū, mani broleliai,
Kukū, ar aš jumim,
Kukū, o tai nesakiau,
Kukū, trečios nakties,
Kukū, nenakvoti,
Kukū, nes jus itoj,
Kukū, viedma ragana,
Kukū, o tai papiaus.
Jau regi žmones, kad negandai kokie, ir negieda, žiūri.
O jau močiaka nerimastauja: tai ten puls, tai ten puls. O žmo
nes sau šnekuliuojas:
— Kad ana į stiklus mušas, į rakštis mušas, tai jau čia
kas yra.
— Kurgi gegužė apie šventuosius bus? Ar tai regėtinė?
Čia jau ne prasta gegužė.
Rados žmogus dar, sako:
— Prileiskim smalos ant rakščių. Kaip ana mušas į juos —
gal ir taip sugausim gegužę.
Anys duris uždarė, kad ana neregėtų, prileido smalos ir ant
vienos rakšties, ir ant kitos, ir ant trečios priliejo. Duris brūkš
telėjo ir atidarė. Ana įskrido pirkion, puolė ant vienos rakšties,
ant kitos, ant trečios —sparniukas prilipo. Ir gurinąs gegužaitė,
lapsi... Bėgt —sparniukas turi. Taip rados senelis, capterėjo
ją, per vieną petį permetė —pusė mergaitės, permetė per ki
tą—visa graži sesulė. Tėvas tik žiūri kaip negandas. Visiems
dyvas! Tėvas pažino savo dukterį, o duktė tėvą.
— Kur tu čia, duktulė, ėmeis?
Ana pradėjo sakyti, kad taip ir taip:
— Aš jiem prisakiau trečiąnakt nebūt —mano širdis jautė,
kad negerai jiem tiksis.
— O ką tu supratai? —klausė tėvas.
33 Lietuvių tautosaka III tomas
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— Trečią kartą pakoriau skarinį, ogi žiūriu —nuo makrų
kraujai varva. Tada ir supratom, kad jau mūsų brolių nėra.
Tai vyrai, suėmę dukterį su močiaka, ėmė pliekt. Mušė, mu
šė,—ir prisipažino:
— Jau nemuškit daugiau, itai mes padarėm.
Tada juos palaidojo, o jau močiaką su dukterimi kotam
atidavė.

Negirdėti nuotykiai
ir atsitikimai

17$

KARALIUS IR JO PADĖJĖJAI
Buvo toks karalius. Jis sykį sumanė važiuot į svečius pas
kitą karalių. Bet reikėjo jam važiuot už marių. Važiuoja jis,
patiko medinčių. O tas medinčius labai didelis buvo. Nešasi
ant pečių muškietą. Galvoja karalius: ,,Reikia jį vadint mano
kelionės dalininku". Sako:
— Sėsk pas mane, važiuokim sykiu.
Tas sėdo ir važiuoja. Pavažiavo toliau, žiūri —malūnas,
o ant stubos stovi malūninkas, vieną šnirpšlį užsispaudęs, o. per
kitą šnirpšlį pučia ant malūno. Ir taip sukasi malūno sparnai,
kad, rodos, kaip velnias neša juos. Pavadino karalius, sako:
— Malūninke, eik šen, būsi mano kelionės draugu.
Tuoj sėdo tas, ir važiuoja jau trise. Važiuoja toliau. Priva
žiavo girią, žiūri —žmogus apjuosęs virve girią ir jau rauja
visus medžius iš šaknų. Sako karalius:
— Ką tu čia veiki?
Žmogus sako:
— Pirkau malkoms girią, o iš kelmų —dar geresnės mal
kos. Tai visą apjuosiau —išsyk išrausiu ir kelmus. Medžius
sukrausiu į sieksnius, parduosiu, atimsiu užmokėtus pinigus,,
o iš kelmų pats sau malką turėsiu.
Sako karalius:
— Ar nevažiuosi sykiu su manim?
— Galiu važiuot,—sėdo ir nuvažiavo.
Pavažiavo toliau, patinka žmogų —eina keliu ir paskui
ravė velka geležinę lazdą šimto pūdų. Sako karalius:
— Kam tu velki tokią didelę lazdą?
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Sako:
— Kad ne ta lazda, tai aš kažin kur atsidurčiau.
— Na, tai kad tu toks galiūnas, tai sėsk pas mane, važiuo
sim sykiu.
Sėdo ir tas, ir važiuoja visi. Atvažiavo pas mares, sėdo į lai
vą ir nuvažiavo į tą karalystę pas karalių. Ėmė visi lakt ir lakt
ir pabaigė gėrimus, o ten negalėjo jau daugiau gauti. Sako šits
karalius:
— Aš per pusę valandos galėčiau atsiųsti iš savo karalys
tės visokių gėrimų.
O anas karalius sako:
— Negalimas daiktas, kad tu galėtum per pusę valandos
pargabent gėrimų!
— Na, tai kirskim iš tiek pinigų, kiek gali žmogus pakelti.
— Gerai.
Padarė lažybas: kiek galės pakelt pinigų; jei šits karalius
pargabens, tai anas turės tiek duot pinigų, o jei nepames, tai
jis tiek duos pinigų. Karalius tuoj pasakė tam, kur tą lazdą
velka:
— Kad per pusę valandos tu nubėgtum ir parneštum iš ma
no karalystės visokių gėrimų!
Tas nuo tos lazdos kaip atitrūko, tai kaip kulka iš armo
tos kaip nuėjo, taip nuėjo. Paėmė tų gėrimų ir vėl bėga. Per
bėgo per girią, jis ėmęs tų gėrimų išgėrė, apsigėrę ir užmigo
Jau baigiasi ta pusė valandos —dar tų gėrimų nėra. Pasakė
tam didžiajam medinčiui, sako:
— Tu pažiūrėk, ar dar nematyt jo pareinant.
Tas pasistiebė ir pamatė, kad už marių pagiry miega. Pa
ėmęs savo muškietą, kaip šovė, tai nuo tos girios visų medžių
šakos nulūžo. Kai tos lūžo, tai pasidarė didelis treškėjimas.
Anas iš to pabudo, atsiminė, kur jis esąs, ir tuoj kaip spyrė!
Dar ne visai pasibaigė pusė valandos —jau jis su gėrimais čia!
Dabar jie gerai pasilinksmino. Jau rengiasi tas karalius namo
keliauti, tik sako:
— Atiduok lažybas.
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Dabar tas karalius pripylė į maišą aukso tiek, kiek galėtų
vienas žmogus panešti. Padavė tą maišą tam, kur girią juosė.
Tas paėmė, sako:
— Vai, ką aš čia nešiu?
Karalius surinko jau visus pinigus, pripylė pilną maišą. Tas
paėmęs viena ranka užsimetė ant pečių ir nunešė į laivą. O tie
karaliai ir susipyko už tuos pinigus. Sėdo visi į laivą ir išva
žiavo. Pagailo anam karaliui tų pinigų —jau jį visai ubagu
paliko. Jis parengė laivą, paėmė penkis šimtus vyrų ir veja
aną karalių atimt pinigus. Pamatė tas karalius, kad atsiveja,
sako į savo draugus:
— Jau dabar mums bus bloga.
O tas malūninkas sako:
— Nebijok, bus gerai.
Jis, užsiėmęs vieną šnirpši;, kaip pūsterėjo, tai anuos taip,
kaip iš muškietos, nupūtė atgal! Bet žiūri —ir vėl atsiveja.
Tai jis kaip pūsterėjo per abi šnirpšli, tai anuos taip, kaip
perkūnas, numušė atgal, ir jau daugiau neatsivijo —nežinia,
gal kur marėse prilakė!
Jie laimingai perplaukė per mares, parvažiavo namo. Tuos
galiūnus karalius laikė pas save, kol buvo gyvas.
177

VAIKAS, KURIO VISI NORAI IŠSIPILDO
Vienoje karalystėje buvo dideliai didelis ir bagotas dva
ras. Per to dvaro žemę tekėjo upė. Lig to laiko žmones per
tą upę plaustu kėlė. Ponas, norėdamas pasirodyti, kas per ans,
padirbino tiltą. Norėdamas žinoti, ką žmonės kalba apie to
tilto padirbinimą, nusiuntė liokajų į tą patiltę ir liepė klausytis.
Tas sėdi sėdi toje patiltėje. Važiuoja žmoneliai: vieni sako,
kad tam ponui dievas duotų ilgą amžių, kiti —gerų metų ir
panašiai. Vieną kartą pamato anas ateinant tris ponaičius. Iš tų
ponaičių vienas ir sako:
— Tam ponui greitu laiku dievas duos sūnų, kuris, pa
augęs lig dvylikos metų, ko norės, to galės išprašyti.
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Pareina tas liokajus namo. Pasišaukia aną ponas pas save
ir klausia:
— Ką tu girdėjai toje patiltėje?
Anas pasisakė girdėjęs vienus geros sveikatos linkint, ki
tus—ilgo amžiaus. Bet aplink sūnaus susilaukimą nieko ne
priminė.
Neužilgo gimsta tiems ponams sūnus —riebus, puikus, kaip
koks rubuilis. Kažin kokiais reikalais išvažiavo ponas. Pava
gia liokajus poniai tą vaiką ir įduoda aną į miestą kokiai ten
savo pažįstamai auginti, o po dvarą paleido kalbas, kad ponia
tą vaiką suėdusi.
Parvažiuoja ponas, klausia, kur vaikas yra palikęs. Visi
dvariškiai sako, kad ponia vaiką suėdusi. Ponas iš tokios di
delės širdgėlos ponią gyvą įmūrijo į mūrą.
Tarnauja tas liokajus, kaip tarnavęs. Sueina dvylika me
tų—nori jau tas liokajus eiti iš pono. Stabdo aną ponas dar
vieniems metams, bet anas niekaip nepasilieka. Apdovanoja
ponas aną dideliai, ir anas išeina į miestą savo augintinio atsi
imti. Pasiima tą vaiką, sumoka už auginimą ir iškeliauja abudu
į svietą.
Eina eina anuodu, jau gerai pavargo. Taip tas liokajus Ir
sako tam savo augintiniui:
— Ar nebūtų gerai, kad čia atsirastų karieta su pora
arklių?
Tas vaikas atsako:
— Duok, dieve, kad taip būtų!
Atsiranda puikiausia karieta, pakinkyta pora arklių. Sėda
anie ir važiuoja toliau. Ateina jau vakaras. Liokajus vėl sako
savo vaikui:
— Kad atsirastų čia dvaras, kur mes galėtumėm pernakvoti
Tas vaikas atsako:
— Duok, dieve, kad taip būtų!
Atsiranda puikiausias dvaras. Važiuoja anie į tą dvarą
nakvoti. Įvažiuojant į dvarą, dar sako tas tėvas:
— Kad atsirastų tau motina, o man pati.
Tas vaikas atsako:
— Duok, dieve, kad taip būtų!
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Atsiranda anam pati, o tam vaikui motina, ir įvažiuoja jau
anie trys į tą dvarą. Apsinakvoja anie tame dvare. Tuos, kaip
tėvus, paguldo atskirame kambaryje, o tą vaiką paguldė kitur.
Tas vaikas begulėdamas išgirdo, kad ano tėvai kažin ką šnibž
dasi. Išlipa anas iš lovos, prieina prie durų ir klausosi. Tas
ano tėvas ir sako, kad taip ir taip:
— Aš aną mažą pavogiau nuo tėvų, auginau mieste ir šian
dieną tik teatsiėmiau. Ponas pamanė, kad vaiką ponia suėdusi,
ir už tai gyvą į mūrą įmūrijo.
Tas vaikas jau ima susiprotėti, kad čia ne kaip kitaip, kaip
yra aną pavogę. Anksti rytą išvažiuoja anas su tėvu pasiva
žinėti. Vaikas ir sako:
— Duok, dieve, kad tas mano tėvas pavirstų į šunį!
Taip ir atsitinka. Važiuoja važiuoja anas, o tas šuo paskui
bėga. Įvažiuoja į vieną dvarą pakeliui pernakvoti. Vaišina,
nakvina aną ir klausia:
— Ką pono šuniui duoti?
Tas atsako:
— Karštus geležis, raudonas anglis.
Tie, nenorėdami tikėti, klausia:
— Ar tas gali būti?
Vaikas atsako:
— Ar tas gali būti, kad motina vaiką suėstų?
Tie dvariškiai atsakė:
— Je, je, girdėjom, kad ten, toje pusėje, motina vaiką
suėdusi.
Pernakvojęs, padėkojęs ir važiuoja į tą pusę. Ateina va
karas, važiuoja anas vėl į pakelėje stovintį dvarą. Apsinak
voja. Vaišina aną, klausia:
— Ką pono šuniui duoti?
Anas vėl atsako:
— Raudonas anglis, karštus geležis.
Anie klausia:
— Ar gali tas būti?
Anas atsako:
— Ar gali motina vaiką suėsti?
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Tie sako:
— Girdėjom, girdėjom, pirm dvylika metų čia viename dva
re taip atsitiko.
Padėkojęs už nakvynę, važiuoja anas į tą dvarą, kur moti
na už vaiko suėdimą yra užmūryta. Atvažiuoja į dvarą, apsinakvoja. Vaišina aną pats ponas. Kiausia:
— Ką pono šuniui reikia duoti?
Tas atsako:
— Raudonas anglis, karštus geležis.
Tas ponas, nenorėdamas tikėti, vėl klausia:
— Ar gali tas būti?
O anas atsako:
— Ar gali tas būti, kad motina gyvą vaiką suėstų?
Taip tas ponas atsako:
— O mano pati vaiką suėdė.
Tuokart klausia anas poną, kur padėjo tą savo pačią. Po
nas pasisakė, kad gyvą į mūrą įmūrijęs. Vaikas paprašo pa
rodyti tą mūrą, kur yra įmūryta ano pati. Kai anas tik priėjo
prie to mūro, ir pasakė:
— Duok, dieve, kad tas mūras persprogtų į keturias dalis
ir aš pasimatyčiau su savo tikrąja motina!
Vos anas pabengė sakyti tuos žodžius —mūras sprogo į ke
turias dalis, o ano motina išėjo iš to mūro skeveldrų tokia pat,
kokia buvo prieš dvylika metų. Iš karto pažino savo sūnų, iš
to džiaugsmo ko neišmirė anie visi. Pakėlė dideliai didelį ba
lių, suprašė ponų iš tolių tolesnių, iš pačios nepadanijos.
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IŠTIKIMAS TARNAS
Vienas karalius turėjo labai ištikimą tarną, katras jam tar
navo ilgus metus. Numirdamas karalius paliko jį savo dvaro
prižiūrėtoju ir jauno karalaičio globėju. Per ilga užaugo ir
karalaitis. Pradėjo ieškoti sau pačios. Bet savoj karalystėj sau
patinkančios negavo, užtat važiavo svetimon karalystėn ir pa
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siėmė su savim savo ištikimąjį tarną. Nuvažiavo toli, bent
kelinton karalystėn, per jūres marias ir sustojo vienam pa
krašty marių. Nusivežė tenai anys labai gražių muzikų ir vi
sokių prekių dėl pardavimo.
Netoli nuo pamarės buvo karaliaus miestas. Tas karalius
turėjo labai gražią dukterį, katra, susižinojus, kad atvažiavo
pamarėn iš svetimos šalies kupčiai su visokiomis prekėmis,
tuoj pasiėmė su savim tarnaitę ir nuėjo pirktų tai šio, tai to —
kas patiks. Karalaičio laivas stovėjo visiškai pakrašty, ir kai
tik karaliūčia atėjus paprašė parodyt prekių, tuoj karalaitis
įsivedė ją laivo vidun. Tarnui paliepė, kad su muzika užgro
tų, yrėjams liepė, kad irtų laivą nuo pakraščio, e pats pradėjo
rodyt visokius gražumynus. Karaliūčia ne tiek į gražumynus
žiūrėjo, kiek su karalaičiu kalbėjo ir muzikos klausė. Per tą
laiką laivas toli ant marių atsiyrė. Ant galo, prisiklausius mu
zikos ir nusipirkus prekių, norėjo eit iš laivo ir pamatė, kad
važiuoja jau per marias. Labai karaliūčia nusigando ir pra
dėjo verkt, bet karalaitis ją ramino ir sakė, kad ją labai pasi
dabojęs ir imsiąs už moterį. Nusiramino karaliūčia, nes ir ana
karalaitį pasidabojo, taip kaip labai gražus buvo. Karalaitis
su karaliūčia linksmai šneka, e jo tarnas laivą valdo. Atėjo
naktis, ir pamatė tarnas, kad atskrido kažin kokios trys paukš
tės, nusileido ant laivo ir šneka. Viena sako:
— Tai netikėtai susitiko graži pora, bet neilgas bus jų
gyvenimas: kai tik parvažiuos namo, tuoj sutiks karalaitį su
jo pačia močiaka ir išneš jam duoną druską. Kai tik karalaitis
su karaliūčia paragaus, tuoj abu numirs, nes ten bus užnuody
ta. Kas šituos žodžius kam pasakytų, tas sulig kelių pavirs
akmeniu!
Antra paukštė vėl sako:
— Jeigu nenumirs nuo nuodų, tai kai praus burną, tada
nusinuodys, nes tas vanduo bus užnuodytas. Kas šitą kalbą
kam pasakytų, tas pavirs lig pusiaujui akmeniu!
Trečia vėl tarė:
— Bet jeigu vis dar paliktų jaunieji gyvi, tai kai tik su
guls naktį, tuoj išlįs iš papečio žaltys ir prarys juos abudu.
Kas šitą kalbą kam pasakys, tas visas pavirs į akmenį!
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Taip pasikalbėjusios, paukštės ir nuskrido. Tarnas visą jų
kalbą girdėjo ir mano sau, kad reikia karalaitis išgelbėt nuo
mirties. Labai anas jį mylėjo.
Kai tik parvažiavo karalaitis su jauna pačia namo, tuoj
patiko juos močiaka su duona ir druska ant sidabrinės lėkštės,
bet tarnas pribėgo, ištraukė iš karalaičio rankų ir paleido ant
vėjo visą druską ir duoną. Visi mano, kad tarnas pradėjo eit
iš galvos, e karalaičio močiaka baisiai ant jo užpyko. Tarnas
per visus barimus tylėjo ir nė žodžio neištarė.
Ant rytojaus padavė močiaka karalaičiui ir jo pačiai šva
raus kaip krikštolas vandenio dėl prausimo. Tarnas, eidamas
pro šalį, būk tai iš netyčių, užkliudė su skvernu ir brūkš —
apvertė praustuvę. Visas vanduo išsipylė, net ir karalaitis pra
dėjo bartis, e močiaka tai net iš kailio nėrės, bešaukdama ant
tarno. Liepė karalaičiui tuojau užmušt tarną —mat, jai pikta
buvo, kad antras kartas išardo jos nuodus. Karalaitis nenorėjo
žudyt ištikimo tarno ir dovanojo jam.
Atėjo vakaras, karalius su savo moterimi nuėjo gult. O tar
nas palindo palovėn saugotų ir kardą pasiėmė. Kai tik anys
sumigo, tuoj išlindo iš papečio smakas ir jau siekia išsižiojęs
praryt jaunuosius. Tik tada tarnas iš palovio išlindo ir čekš
su kardu —nukirto lervai galvą. Tuojau tarnas suslėpė, kad
niekas ir nežinotų. Bet tuo laiku, kai kirto, užtiško kraujo ant
karalienės veido. Galvoja tarnas, kaip čia reikia nušluostyt,—
bet bešluostant gali nubusti. Prisilenkė prie karalienės veido
ir palengvėle norėjo su liežuviu nulaižyt, bet tuo laiku kara
lius nubudo ir, pamatęs tarną belaižant karalienės veidą,
sušuko:
— Ak tu, nedorėlis! Tai tu šitai darai! Mano moterį bu
čiuoji! ..
Tarnas nieko nesakė, anė žodelio, e karalius pašaukė tar
nus ir liepė šitą tarną surišt. Ant rytojaus tuoj sušaukė teisė
jus ir nuteisė užu karalienės bučiavimą mirti. Prieš mirtį tar
nas prašė karaliaus, kad duotų jam pasakyt keletą žodžių. Ka
ralius leido. Tada pradėjo sakyt tarnas apie kelionę per marias,
kaip anas girdėjo paukštes kalbančias, kad karalienė norės
nunuodyt su duona druska, ir kaip paukštės uždėjo tam, katras
pasakys, pavirst ligi kelių akmeniu. Tuos žodžius ištaręs, tar
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nas ir pavirsta ligi kelių akmeniu. Karalius ir karalienė priža
dėjo visa jam dovanot ir prašė, kad daugiau nebesakytų. Bet
tarnas tarė:
— Kas man per gerumas bus gyvent su akmeninėm kojom!?
Ir pradėjo sakyt apie tai, kaip vėl karalienė norėjo nunuodyt, burnas prausiant, ir kaip jis, norėdamas išgelbėt, tą
vandenį išpylė. Tą pasakęs, pavirto lig pusiaujui akmeniu. Ka
ralius ir karalienė prašė jo, kad daugiau nebesakytų, bet anas
tarė:
— Kad jau pradėjau, tai ir baigsiu!
Ir apsakė čionai, kaip nuo žalčio išgelbėjo. Kai tik pabaigė
sakyt, ir pavirto visas į akmenį. Karalius tuoj savo močiaką
liepė nušaut, e tarną, pavirtus; į akmenį, įnešė dvaran ir ilgai
jo verkė.
Jau geras laikas po to praėjo, gimė karaliui sūnus. Vienąnakt karalius ir karalienė tokį sapną sapnavo —girdi, kad bal
sas sako:
— Jeigu jūs norit, kad jūsų tarnas atsiverstų iš akmenio,
papiaukit savo sūnų ir numazgokit tą akmenį tuo krauju!
Atsikėlė karalius ir pasakė karalienei savo sapną. Karalie
nė atsakė:
— Ir aš taip pat sapnavau!
Ilgai galvojo, bet ant galo liepė tarnam papiaut savo vai
kelį. Kai tik numazgojo akmenį krauju, tuoj jis pavirto į žmo
gų. Dabar tarnas, matydamas, kad dėl jo atgaivinimo kara
lius vaiką papiovė, įpiovė savo rankos pirštan, savo krauju
patepė papiauto vaikelio smilkinius, ir vaikas tuoj gyvas sto
jos. Dabar visi linksmi laimingai sau gyveno.
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BĖDOS IEŠKOTOJAS
Tėvas išleido sūnų kalvį bėdos ieškoti. Davė pinigų jam,
tas išėjęs ir eina keliu. Susitinka kitą vyruką, klausia:
— Kas tu toks?
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Sako:
Aš kriaučius.
— Na, tai einam sykiu. Aš pinigų turiu, einu bėdos ieškoti.
Taip ir eina jie. Eina, eina —dar vieną susitiko.
— Kas tu?
— Aš šiaučius,—sako.
— Tai einam ir tu. Aš turiu pinigų, einu bėdos ieškoti.
Na, ir eina. Nueina į pamiškę, sutinka senį tokį, klausia:
— Ar tu nežinai, tėvuk, kur čia bėda gyvena?
—Žinau, —sako. —Va šitas kelias. Eik tiesiog, eik ir rasi
stubelę tokią —tai ten bėda.
Tai dar jie ir eina. Na, ir prieina tą stubelę. Įeina —trys
avys užtvertos stuboj toj, o daugiau nieko nėra —tuščia.
Pareina bėda —baisus vienakis, parsineša malkų, kaip ve
žimą didžiausią, atsisėda ant slenksčio. Pečius netoli slenks
čio,—kerta vienakis malkas ir pečių kūrina. Klausia vyrukai,,
ar jis tik vieną akį turi kaktoj. Vienakis įsižiūrėjo, sako:
— Jūs —po dvi?! Kas tu toks? —pasišaukia vieną.
— Aš kriaučius.
— Pasiūk man akį.
— Aš,—sako,—nemoku.
— Na ką, daryk rodą. Man nors mažiukę, tokią, kaip tavo,
pasiūk.
— Negaliu,—sako,
Vienakis tuojau kriaučių už sprando, į pečių, ir tas su
braškėjo. Jau tas mato bėdą.
Antrąjį vienakis klausia:
— Kas tu toks?
— Šiaučius.
— Pasiūk man akį,—vėl bėda prašo,—pasiūk man akį.
Šiaučius sako:
— Kad aš nemoku.
Tą irgi už sprando —ir į pečių.
Na, jau ateis eilė tam, kur bėdos ieškojo.
— Na, tu kas? Kas tu?
— Aš kalvis,—sako.
— Tai man nukalk akį.
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Sako:
— Duok pamatuoti. Atnešk man tokią geležį, reples.
Pečius įkaitęs; įkišo tą geležį į pečių, suėmė replėmis.
— Sėsk ant slenksčio!
Vienakis atsisėdo. Įvėrė jam karštą geležį į tą akį,—pasku
tinę išdūrė.
Bėda sėdo ant slenksčio ir neina niekur. Tai ką tas kalvis
darys? Paėmė vieną avį —punkt vienakiui. Tasai pačiupinėjo.
— Eik ganytis,—išmetė per petį.
Ir antrą, ir trečią avį, ir visas taip išmėtė per petį ganytis.
O kalvis rado ant sienos kailinius, apsisupo, tik pupt ant vien
akio. Tas vėl jam:
— Eik ir tu ganytis!
Kalvis išbėgęs sako:
— Tu man papūsk, jau aš šitoj pusėj rato.
— Aat Tai atnešk man tą kirvuką, ten kertėj įkirstas.
Jis nuėjo to kirvuko, čiupt kirvuką —prilipo jo pirštai.
Žiūri —atbėga bėda. Tai jis peiliuką iš kišenės, juo kotą nudrožė, nudrožė ir pabėgo.
— Tai,—sako,—dabar žinau bėdą. Einu namo jau.
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KRIAUČIUS, ŠLAUClUS IR KALVIS
Buvo kriaučius, šiaučius ir kalvis. Jie susitarė visi turgų
išmušt. Bet kaip dabar išmušt? Be priežasties žmonių mušt
negalima. Susitarė nueit į girią, susigaut stirną ir vest per
turgų. Katras tik žiūrės, tą ir mušt.
Na, tai jie visi išeina į girią, randa —trys keliai. Jie ir ei
na: vienas vienu keliu, kitas —kitu. Kai tik pamatys stirną,
tai susišauks.
Kriaučius randa tokią aikštelę ir tenai —trobelę. Įeina į vi
dų—trobelė šilta, prikūrenta. Pažiūri —už pečiaus stirna. O,
tai čia jau laimė! Jam bebūnant, ateina šiaučius. Pažiūri už
pečiaus —jau dvi stirnos. Jiems trobelėje bebūvant, atėjo ir
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kalvis. Pasižiūri už pečiaus —jau trys stirnos. Jie sušilo, pasi
rengė eiti, pasiėmė po stirną. Štai ateina toks senis šlubas.
Paklausė:
— Na, vyrai, ko jūs čia atėjot?
Jie sako, kad atėjo stirnų gaudyt.
— Gerai, aš jums duosiu. Gal jūs kokie amatininkai esat?
Tuoj prisistatė kriaučius.
— Gerai, man labai reikalingas,—sako senis.—Prisiūk ma
no skrybėlės brylių!
Senis užlipo ant gryčios ir numetė skrybėlę. Tiktai barkšt!
Pasižiūri tas, kad geležinė. Na, kaip jis gali siūti? Tas senispaėmė, šast po pečium ir sudegino kriaučių. Dabar klausia,
antro:
— Koks tavo amatas?
Tas pasisako, kad šiaučius.
— Na, tai gerai! Man čebatą prikalsi!
Paduoda senis čebatą. Pasižiūri, kad geležinis. Kaip jis jį
prikals! Senis paima ir tą šast po pečium. Klausia trečio:
— Koks tavo amatas?
Pasisako —kalvis.
— Gerai, įdėsi man akį!
— Gerai,—sako kalvis,—tiktai taip negalima, reikia tavesurišt: galiu tau ir sveikąją akį pagadint. Atsinešk virvių, aš
tave surišiu!
Atsinešė senis virvių, surišo jį kalvis smarkiai ir liepė pasijudint. Kai tik pasijudino senis, tuoj visos virvės sutrūko.
Tada liepė atsinešt iš plaukų virvių, suveržė smarkiai, liepė pasijudint. Senis nebepakruta. Kalvis įkūrė žaizdrą, įkaitino ge
ležį ir uždėjo ant sveikosios akies. Senis apakęs tuoj ūžsivoliojo ant slenksčio:
— Dabar tu man, vyruti, neišeisi!
— Aš mesiu stirną!
— Mesk! —sako senis.
Išmetė.
— Aš mesiu antrą stirną!
— Mesk! Vis tiek tu man neišeisi!
Išmetė ir vėl sako:
— Aš mesiu trečią stirną!
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— Mesk! —sako senis.
Kalvis užsisėdo ant stirnos ir iššoko. Dabar sako seniui:
— Pabučiuok uodegon!
Senis geruoju prašo:
— Ant kiemo —rąstas, ir kirvis įkirstas tame rąste. Paduok
man tą kirvį, aš tau nieko nedarysiu.
Kalvis paėmė tą kirvį ir negali nueit. Tada senis atsivoliojar
— Dabar tu man, vyruti, neištrūksi!
Kalvis turėjo peilį kišenėj ir nusipiovė ranką. Sugrįžo na
mo be rankos ir atrado jau po turgaus. Kriaučių ir šiaučių su
degino, o jis be rankos parėjo.
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AUKSAPLAUKIS
Buvo toks karalius su karaliene, ir jie neturėjo vaikų. Vis
prašė dievą, kad jie susilauktų nors kokį vaikutį. Ir kai dievas
davė, tai dvylika iš sykio.
Susidėjo karalius į krepšį ir nešė skandint tuos vaikučius.
Ir susitiko tokį senelį. Senelis sako:
— Ką tu čia, karaliau, neši?
O karalius pasakė:
— Nešu šunyčius skandint.
Tai tas senelis užsispyrė:
— Parodyk, karaliau, ką tų čia neši.
Karalius nerodo. Senelis užsispyrė, ir turėjo karalius pa
rodyt. Atidengė. O senelis sako:
— Ką tu čia, karaliau, šneki, kad šunyčiai? Čia kūdikiai!
Neškis, karaliau, namo, ir kol parsineši, tai jie iššokdinęs iš
krepšio ir bėgs paskui tave.
O senelis vieną išsirinko, įsidėjo kišenėn ir eina į mišką.
Truputį pasiėjo —tas kūdikis iššoko iš kišenės ir eina su se
neliu jau. Labai jie augo greitai. Senelis jį nusivedė į mišką
ir jam parodė tris duobukes. Iš dviejų liepė išsiimt žaislus ir
žaist, o trečion liepė nežiūrėt. Tas išsiėmė žaislų iš dviejų, žai
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dė, žaidė. Bet jam rūpi ir trečion pažiūrėt. Pasilenkė, įkišo
rankutes, ištraukė —kad rankutės vienu auksu aplipę sulig
alkūnukių! Jam nėr ko daryt, tai į plaukučius apsišluostė, ap
sišluostė, ir pasidarė jo plaukučiai auksiniai.
Na, ir ateina tas senelis.
— Gal tu, berneli, žiūrėjai ir trečion duobutėn?
— Ne, seneli, nežiūrėjau. Iš dviejų išsiėmiau žaislus ir va
žaidžiu.
— Ką tu man kalbi? Žiūrėjai! Dabar aš tave čia nelaiky
siu. Tu eik! —Išsiėmė palukę:—Te, apsirišk. Jei kas klaus,
kodėl tu be kepurukės, o su paluke, sakyk: „Kad labai par
kuota mano galvutė".
Paskui senelis išsiėmė iš kišenės tris valus —bėrą, juo
dą, žilą:
— Užsivyniok ant piršto ir pasakyk: „Žirgeli, man at
nešk",—tai ko norėsi, tau atneš žirgelis.
Ir eina tas bernelis. Eina, eina, priėjo tokį dvarą, tam dva
re sodas labai didelis. Įėjo —sode sodininkas dirba, sodina gė
les. Vaikas prašosi priimti ir jį.
— Prašau, prašau,—sako sodininkas,—berneli, man padė
si dirbt.
Nu, ir priėmė jį tas sodininkas dirbt, ir klausia jį:
— Kodėl tu, berneli, be kepurukės, o su paluke?
— Kad mano galvukė labai parkuota.
— Ar nebuvai pas daktarą?
— Buvau, bet niekas nepadeda...
Ir paskui dirba jie tenai. O ten, tam dvare, karalius gy
veno. Bernelis sužinojo, kad karalaitės varduvės. Neša visoki
karaliai, kunigaikščiai bukietus karalaitei. Ir bernelis prašos
sodininko:
— Sodininke, leiskit ir man, ir aš nunešiu karalaitei
bukietą.
— Prašau, berneli. Ogi va, nuo kliombos prisiskink gėlių
ir nešk.
O jisai atsakė:
— Oi,—sako,—sodininke, gaila! Aš pievažolių prisiskin;iu ir nepadyvys, kad negražus bukietas, nes aš toks parkus.
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Jis nuėjo į sodą prisiskint pievažolių. Žiūri sodininkas, kad
įis ateina su bukietu, ir vieno aukso tas bukietas! Šviečia visą
sodą! Sodininkas žiūro —bernelis Užėjo už medžio, užsirišo
bėrą valą:
— Žirgeli, atbėk! Atnešk karališkus rūbus, auksinis kardas
kad būtų!
Žirgelis atbėgo, atnešė karališkus rūbus, kardą auksinį. Jis
apsirengė ir joja. Užjojo ant dvaro —pristoję visokių karalių,
kunigaikščių. Tik skiria, skiria, skiria jam kelią! Nukėlė jį
nuo žirgo. Žiūri karalaitė: iš kur tas karalius auksaplaukis,
kad čia nė nematyt tokio niekur? Jis pasveikino karalaitę, pa
davė bukietą ir atsisveikino. Ir vėl per duris kai išėjo, tai jį
užkėlė ant žirgo. Atjojo į sodą, nusirengė karališkas drapanas
ir vėl savo apsirengė, atėjo vėl pas sodininką.
— Na, ką sakė tau už bukietą?
— Na, sako: ,,Tokia parkuota galva, o tokį dailų bukietą
atnešė".
Na, ir dirba. Antryt sekmadienis,—sodininko nėr, tik tas
vienas bernelis sode. Jam užėjo mintis,—užsirišo juodą valą
ir vėl:
'
— Žirgeli, atbėk! Atnešk man karališkus rūbus.
Jis apsirengė, nujojo pas karalių ir tris sykius pro kara
laitės langą prajojo. Ta žiūri, kad tas pats karalius auksaplau
kis, kur gražų bukietą atnešė. Ir ji pamiršo saugot, kur tas
karalius nujos. Paskui antrą sekmadienį vėl jis taip padarė,
tai toji karalaitė susigalvojo: saugos, kur jis nujos. Ji matė,
kad jis tris sykius prajojo pro jos langą ir įjojo į sodą.
Tai ji pirmadienį nuėjo į sodą ir klausia:
— Sodininke, koks čia pas jus karalius auksaplaukis yra?
Tas sodininkas sako:
— Oi ponia karalaite, čia pas mus tokio nėr!
O tas bernelis pasilenkęs skubina, ravėja, su tąja paluke
galvą apsirišęs. O karalaitė pažįsta jau jį iš burnos. Čiupt tą
palukę nuo galvos —ir užšvietė visą sodą! Ir sodininkas nu
sigando:
— Jis sakė, kad parkuota jo galva, o čia auksinė!
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Bernelis su karalaite vis sueidinėja, pašneka ir jau nori ves
tis. Karalaitė sako tėvui:
— Tėveli, aš noriu vestis su tuo sodininko padėjėju.
O tėvas sako:
— Ar tu žinai, kas aš, kas tu? Tfu! Lauk iš mano namų,
kadgi tu už to parko tekėsi! Mum sarmatą darysi!
Ir išvarė iš savo kambario karalaitę. Bet jiedu tėvo ne
žiūrėjo, vedė tėvo nežinioje. Į kiek laiko tėvas sužinojo, kad
jiedu vedę. Už dvaro buvo toks pastatas, kur vištos tupi, prie
to vištininko bala didelė ir vieškelis. Tai tėvas juos ir išva
rė į tą vištininką.
Ir iškilo karai. Auksaplaukis sužinojo, kad karalius jos į ka
rą. Tai jis nuėjo, ton balon įbrido, pasiėmė šautuvą. Pamatė,
kad karalius joja į karą vieškeliu,—jis ir šaudo varles. Nušaus
varlę, paims už kojos, krato ir rodo karaliui. Karalius pyksta,
kad jo žentas durnas, negali tvertis!
Karalius nujojo, o auksaplaukis sako:
— Josiu ir aš pažiūrėti, kaip ten mūs tėveliui bus.
Tai jis užsirišo bėrą valą ant piršto —tuoj atbėgo žirgelis,
atnešė drapanas karališkas. Jis apsirengė ir nujojo. Kad tėvas
apstotas priešų! Tai auksaplaukis visus iškapojo, iškapojo ir
pirma tėvo parjojo namo. Nusirengė tas drapanas ir vėl ton
balon šaudo varles, ir vėl, paėmęs už kojos, krato, kai už
šauna, ir tėvui rodo.
Paskui už kelių mėnesių vėl karai kyla. Vėl jis įbrido ton
balon, pasiėmė šautuvą ir šaudo varles. Vėl tėvas pro tą balą
joja, tai jis krato varles ir rodo. Na, ir nujojo karalius, ir vėl
jis parbėgo namo ir savo žmonai sako:
— Josiu ir aš pažiūrėti, kaip ten mūs tėveliui bus.
Jisai pasirengė, nujojo ant žilo arklio, žiūro —kad tėvas
apsuptas priešų. Visus iškapojo, iškapojo. Vienas priešas pri
lėkė, kaip kirto —jam koją ir įkirto, ir kraujas bėga labai.
Tėvas pamatė, kad koja perkirsta, tai išsiėmė iš kišenės nosi
nę ir aprišo.
Na, jisai parjoja namo, vėl ton balon įbrido ir šaudo varles.
Savo žmonai sako:
— Nueik pas tėvą, paklausk, kaip ten jam buvo.
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Toji nuėjo:
— Kaip, tėveli, kaip ten jums buvo? Mes manėm, kad jau
jūs negrįšit gyvi.
— Oi vaikeli, kad atjojo ant žilo žirgo karalius auksaplau
kis, tai visus iškapojo, iškapojo ir mane paleido!
— Tėveli, tai mano vyras buvo.
— Ką tu čia iš manęs juokies! Tavo vyras baloj varles šau
do, tas parkus!
— Va, tėveli, toji nosinė, kur jūs jam koją aprišot,—ir iš
traukė nosinę.
Žiūro tėvas. Paskui apsikabino dukterį, pabučiavo.
— Dukrele, perprašyk, kad jis ateitų pas mane.
Toji parėjus pasakė, o jis sako:
— Nagi, kiek karaliui į mane, tiek man į karalių!
Karalius atsiuntė kapitoną perprašyt. Tas pasakė:
— Aš eisiu pas karalių, bet tegu karalius nukloja visą dva
rą deimantu, ir kambariai tegul bus deimantiniai, ir tegu atsiųs
visą eskadroną kareivių,—aš tada eisiu.
Kai taip pasakė, tai karalius išsiuntė parnešt deimantų. Iš
klojo deimantais visas tvoras, gonkas ir jau laukia. Žiūro auksa
plaukis, kad ateina pas jį kareivių eskadronas, ir jis užsirišo
visus tris valus:
— Žirgeliai, atbėkit visi trys! Kad būtų man ir mano žmo
nai karališkos drapanos ir kad būtų deimantinė brička!
Atbėgo žirgeliai, atnešė drapanas, bričką. Kareiviai suėmė,
įkėlė juodu į bričką. Eina pirma kareiviai, orkestras groja...
Nuvažiavo ant dvaro —stovi karalius ant gonkų. Juos iškėlė
iš bričkos, ir jau užlipo jie ant gonkų. Karalius priklaupė, pa
bučiavo jam ir dukteriai kojas ir rankas, Įsivedė į kambarius,
kėlė balių. Dar ir aš ten buvau, ant to baliaus.

ĮSI

KARALIAUS SCNUS IR VEŽIKAS
Vienas karalius, kai tik susitikdavo su kitais karaliais, vi
sada girdavosi, kad pas jį yra taip ir taip atsitikę. Kiti karaliai
nelabai norėjo tikėti, dėl to vieną sykį jie sutarė atvažiuoti
pas tą pagyrą į namus iš tiesų pažiūrėti, ar ten taip yra.
Karaliams suvažiavus, šeimininkas išsiuntė savo kariuome
nę į girią ir liepė, ką ras girioj, tą parvesti parodyti. Karei
viai išėję pabuvo kokią porą valandų ir parėjo. Girioj jie rado
žmogų, apžėlusį plaukais. Dabar karaliai jau iš teisybių įtikėjo,
kad čia visokių atsitikimų netrūksta.
Tą žmogų su plaukais liepė uždaryti padarytame geležinia
me narve. Karaliaus vaikams tas žmogus labai buvo gražus, ir
jie dėl to tankiai ten pas jį lankydavosi. Vieną vaiką šėrkeris prisiviliojo ir paprašė, kad tas jam atneštų raktą nuo narvo.
Jis vaiką pamokino, kaip reikia raktą pavogti:
— Prisiberk žemių į galvą ir akis ir bėk pas mamą rėkda
mas. Kai motina šukuos galvą, tu, įkišęs ranką, išimk raktą
iš kišeniaus.
Vaikas taip ir padarė. Prisibėrė žemių į galvą ir pradėjo
rėkti. Motina atėjo, atsinešė šukas ir pradėjo galvą šukuoti.
Vaikas nejučiom įkišo ranką į kišenių ir pavogė raktą. Tuoj
su raktu nubėgo pas šėrkerį ir padavė. Šėrkeris atsirakino
spyną ir pabėgo.
Apie tai sužinojo karalius. Jis labai supyko ir liepė ne
švariausiam savo vežikui pasikinkyti arklius, įsisodinti nusi
kaltėlį ir važiuoti, kur akys neša. Sūnui daugiau nieko nedavė,
kaip tik raštą, kad jis yra karaliaus sūnus. Vežikas įsisodino
vaiką ir išvažiavo.
Važinėjo daug metų iš vieno krašto į kitą, vaikas jau už
augo į vyrus. Vieną dieną buvo labai karšta, ir abu keliaunin
kai įsinorėjo gerti. Važiavo keliu ir pamatė šulinį. Priėjo ar
čiau—žiūri, kad vanduo labai giliai, ir atsigerti negali. Tada
vežikas nubėgęs atsinešė vadeles,—vienas turėjo laikyti va
deles, o kitas lipti gerti. Pirmiausia laikė vadeles karalaitis,
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o vežikas įlipo atsigerti ir išlipo. Paskui vadeles laikė vežikas,
o į šulinį lipo karalaitis. Kai karalaitis atsigėrė, vežikas ir sako:
— Jei atiduosi man savo karališkus raštus, tai ištrauksiu
iš šulinio, o jei neduosi, tai turėsi prilakti.
Madi nemadi karalaitis buvo priverstas nuo karališkos kil
mės atsisakyti. Susėdo į vežimą važiuoti, bet dabar vežikas
sėdėjo pasturgaly, o karalaitis vežikąvo.
Nuvažiavo į vieną dvarą. Vežikas, kaip ponas, nuėjo į vidų,
o karalaitis liko prie arklių. Dvarokai arklius liepė pasileisti
į laukus pasiganyti, o vakare parsivesti į puterką. Karalaitis
išsiginė ir gano arklius pievoje. Jam beganant, atlėkė labai
graži didelė paukštė ir sako:
— Še tau šitą žiedą. Jis tau reikale padės,—ir nulėkė.
Karalaitis užsimovė žiedą ir vėl gano arklius. Kai jau saulė
nusileido, parsiginė namo, arklius pastatė tvarte, o pats atėjo
į puterką. Dabar jis nusimovė pažiūrėti to žiedo. Kai tik nu
simovė, tuoj priešais pasirodė trys liokajai, kurie prinešė ka
ralaičiui visokių valgių ir gėrimų. Karalaitis prisivalgė, prisi
gėrė ir atsigulė.
Kitą dieną karalaitis vėl arklius išsivedė ir gano. Žiūri —
atlėkė kita paukštė ir prašneko:
— Štai tau žiedas. Niekur nepamesk —jis tau visada
padės.
Karalaitis užsimovė ant kito piršto. Sulaukus vakaro, vėl
arklius parsivedė į dvarą, uždarė į tvartą, o pats nuėjo į pu
terką. Nusimovė žiedą, ir tuo sykiu iš puterkos pasidarė bai
sūs rūmai. Sienos išdabintos gėlėmis, grindys išklotos paauk
suotais kilimais. Nusimovė kitą žiedą —liokajai prinešė visokių
valgių. Karalaitis pavalgė, atsigulė ir užmigo.
Trečią rytą nubudęs vėl, kaip kas dieną, išsivedė arklius
ganyti. Gano, gano, gi žiūri —atlekia trečia paukštė. Padavus
žiedą, sako:
— Nepamesk šį žiedą, jis tau visokiame reikale padės!
Karalaitis užsimovė žiedą ant piršto ir gano arklius toliau.
Kai arkliai prisiganė, parsivedė, užsidarė į tvartą ir nuėjo į pu
terką. Nusimovė šiandieninį žiedą. Tuojau visa puterką net su
drebėjo nuo orkestro balsų, visoki paukščiai aplink pradėjo
čiulbėti. Nusimovė antrą žiedą —sienos ir grindys apsidengė
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auksu ir sidabru. Nusimovė trečią žiedą —tie liokajai prinešė
visokių valgių ir gėrimų. Karalaitis buvo kaip danguj. Gar
džiai pavalgė, dar gardžiau užsigėrė ir atsigulė.
Rytą prikėlė dvarokai ir sakė, kad jis jų poną turės vež
ti pas mergas. Karalaitis pasikinkė arklius, atėjo ponas, įsėdo
į karietą ir išvažiavo. Važiavo, važiavo ir privažiavo baisiau
sią dvarą. Įvažiavo į kiemą, sustojo prie durų, ponas išlipo, o ka
ralaitis nuvažiavo į arklidę. Po kokių kelių valandų žiūri
karalaitis —ateina jo ponas labai nusiminęs. Karalaitis pa
klausė:
— Kodėl jūs, ponas, taip nusiminęs?
Ponas sako:
— Kaip nebūsi nusiminęs, kad čia yra labai graži merga,
bet ji tekės tik už tokio vyro, kuris suvalgys dvylika kepalų
duonos, vieną jautį ir išgers dvylika bačkų vyno per naktį.
Karalaitis sako:
— Tai niekis, viskas bus gerai.
Vakare nuėjo karalaitis į tą kambarį, kur buvo paruošta
jautis, dvylika kepalų duonos ir dvylika bačkų vyno. Nusiėmė
žiedą, pasirodė liokajai, kuriems karalaitis įsakė suėsti per nak
tį šiuos valgius ir išgerti vyną. Liokajai sako:
— Gerai, padarysim.
Iš ryto ateina karalius, žiūri —iš tiesų viskas suėsta ir tik
truputis pritrupinta. Karalius pažadėjo dukterį išleisti ir prašė
jaunikio, kad duotų mėnesį laiko pasiruošti vestuvėms.
Važiuoja karalaitis su ponu namo. Ponas ir galvoja, kaip
čia atsikračius to vežiko. Važiavo per tiltą, ponas prišoko iš
užpakalio ir įmetė vežiką į upę. Tas tik pliumptelėjo ir nu
skendo. Ponas pats paėmė vadeles ir, paplakęs arklius, nu
važiavo.
Karalaitį vandens bangos išmetė ant kranto. Atlėkė tos
trys paukštės, numovė kiekviena savo žiedą, ir karalaitis atgi
jo. Paukštės vėl padavė žiedus ir nulėkė. Dabar karalaitis iš
ėjo į svietą.
Po daugelio metų vaikščiojimo karalaitis atėjo į to pono,
kuris jį buvo paskandinęs, dvarą. Ponas tuoj pažino, nors ka
ralaitis apsimetė nieko nepažįstąs. Dabar ponas suprato, blogai
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buvo padaręs. Su ašaromis atsiprašė karalaičio už tą piktą sa
vo darbą. Be to, dar karalaičiui padovanojo pusę savo žemių,
išleido už jo savo dukterį, ir jie visą amžių santaikoj gyveno.
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STEBUKLINGA VIŠTA
Gyveno viena našlė. Ji turėjo du vaiku: Joniuką ir Aniutę.
Ji nieko daugiau neturėjo, kaip tik vieną vištą. Vienąkart ta
višta padėjo kiaušinį su raidėmis. Nė ji, nė jos vaikai nega
lėjo išskaityt, kas ten, ant to kiaušinio, buvo parašyta. Pas ją
ateidavo dvaro urėdas. Ji padavė tą kiaušinį urėdui, kad per
skaitytų. Jis sau vienas perskaitė: „Kas tos vištos jaknas ir
širdį suvalgys, tas bus karalius",—o našlei pasakė, būk nega
lėjęs perskaityt.
Paskui jis prašo tą moterį, kad ji nukirstų tą vištą ir išvirtų
jam jos jaknas ir širdį. Ta moteris paklauso jo: nukerta viš
tą, išverda jos jaknas ir širdį, padeda pečiuje ir pati kažin
kur išeina. Jos sūnus Joniukas ateina pietų ir sako seseriai:
— Aš noriu valgyt.
Sesuo sako:
— Nieko nėra. Mama tik nukirto vištą, išvirė jos jaknas
ir širdį, įdėjo pečiuje ir liepė, kai urėdas ateis, paduot jam.
Bet brolis paima iš pečiaus ir suvalgo ir tas jaknas, ir tą
širdį. Ateina močia. Paskui ateina ir urėdas. Močia nori duot
urėdui jaknas ir širdį, žiūri pečiuje —nebėr. Ji klausia dukters:
— Kur paliko jaknos ir širdis?
Ta atsakė, kad brolis suvalgęs. Urėdas, išgirdęs, kad jaknas
ir širdį Joniukas suvalgė, prašo močios, kad ji neva sūnų pa
plautų. Mergytė, užgirdus, kad urėdas prašo močios papiaut
Joniuką, išeina ir pasako broliui, kad urėdas nori, kad jį močia
papiautų. Joniukas išbėga. Bėga bėga, bebėgant prieina naktis.
Jis tokiuos krūmuos pernakvojo. Rytą atsikėlus jam labai no
ris valgyt. Jis nusispiauna, ir iš burnos išdrimba jam aukso
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pinigas. Jis tą pinigą įsideda kišenėj ir vėl eina. Eina eina, eina
eina, prieina miestą. Įeina kepyklon, nusiperka pyragą. Paskui
jis apsiima tenai, toj kepykloj, pyragą nešiot po miestą. Pyra
gus jis išdalija biedniem, o pinigų prispiauna, prispiauna ir ati
duoda kepėjui.
Kai Joniukas išbėgo, urėdas pradėjo jo ieškot. Ilgai jis ieš
kojo, be jokių pasekmių, kol ant galo pasitaikė jam būt tam
mieste, kur jis Joniuką pamatė. Joniukas jį taip pat pamatė.
Pamatęs urėdą, jis galvoja: ,,Dabar blogai. Jei urėdas mane
pamatys, tai jis mane papiaus, ir todėl aš turiu pasislėpt". Taip
pagalvojęs, jis pameta ant žemės pyragus ir, nubėgęs ant to
kios salos, pasislepia.
Tuo laiku numirė miesto karalius. Joniukas, pabuvęs ant
salos tris dienas, išgirdo kažin kokį ūžimą mieste. Parūpo jam
sužinot, kas ten per ūžimas. Jis nueina į miestą ir pamato, kad
žmonės vaikščioja pulkais ir rėkia. O ten jie renka karalių.
Daug privažiavo visokių ponų, kur norėjo per karalių pastot.
O ten buvo taip nutarta: tas bus karalium, kam pati žvakė už
sidegs. Iš karto vieni ponai paėmė žvakes ir laukė, bet nė vie
no žvakė neužsidegė, o paskui leido visiem žmonėm rinkti. Po
licija išdalijo visiem žvakes. Joniukas taip pat gavo žvakę.
Visi stovi ir žiūri, kam žvakė užsidegs. Nė vienam kitam žva
kė neužsidega, kaip tik Joniukui. Ponai labai papyko, kad žvakė
užsidegė ne ponui, o prastam mužikui. Jie nesutiko, kad Jo
niukas būtų per karalių, ir reikalavo, kad antrąkart rinktų. Rin
ko antrąkart —vėl puola Joniukui. Ponai vėl nesutiko. Rinko
trečiąkart —ir vėl Joniukas buvo išrinktas per karalių. Dabar
visi sutiko, ir paliko jis per karalių. Jeigu nenumirė, tai ir
dabar dar karaliauja.
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JURGIS RĄSTELIS
Buvo toks vaikinas —Jurgis Rąstelis. Jisai susiderėjo pas
vieną ūkininką per visus metus būt bernu. Ūkininkas klausė:
— Kiek tu norėsi algos?
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Rąstelis atsakė:
— Tiek, kiek man per metus įkris į ausį.
Ūkininkas sutiko.
Išbuvus ištisus metus, Rašteliui vos trys grūdai teįkrito
į ausį: vieną sykį, bevežant rugius, įkrito rugio grūdas, antrą
sykį, bevežant kviečius, įkrito kviečio grūdas ir trečią sykį
įkrito miežio grūdas. Rąstelis susivyniojo tuos tris grūdus į ska
relę, atsisveikino su ūkininku ir išėjo geresnės dalies ieškoti.
Ėjo per visą dieną iki vakaro. Vakare užėjo į vieną vietą
pernakvoti. Gavęs nakvynę, padavė tuos tris grūdus šeiminin
kui, sakydamas:
— Prašau paslėpti, nes tai yra mano visų metų alga.
Šeimininkas paėmė ryšulytį ir nunešė paslėpti, bet, nieko
pikto nemanydamas, pirmiau panorėjo pažiūrėti tos visų metų
algos. Išvyniojo ryšuliuką —ogi tie grūdai papt, papt ir iškrito.
Gaidys prišokęs visus ir sulesė.. .
Rytą atsikėlęs Rąstelis rengiasi eit toliau ir prašo paduot
jam ryšuliuką. Šeimininkas sako:
— Dovanok man, mielasis: vakar neiškentęs išvyniojau ry
šuliuką pažiūrėt —iškrito keli grūdeliai, gaidys prišoko ir
sulesė...
— Ne,—sako Rąstelis,—dovanot negaliu, nes tai buvo ma
no visų metų alga. O jeigu gaidys sulesė, atiduok man tą gaidį.
Šeimininkas atidavė jam gaidį, ir Rąstelis nuėjo toliau.
Antrą vakarą Rąstelis apsinakvojo kitoj vietoj ir paprašė
šeimininką pasaugot jam gaidį. Šeimininkas nunešė gaidį pas
penimes žąsis ir įmetė, tardamas sau:
— Gaidukas pales miežių pas žąsis ir tą naktį pertupės ant
lovio krašto.
Rytą atsikėlęs, Rąstelis rengias eiti toliau ir prašo paduot
jam gaidį. Šeimininkas nueina to gaidžio, ogi žiūri —gaidys
užžnaibytas. Atėjęs pas Raštelį, prašos dovanot.
į
— Ne,—sako Rąstelis,—dovanot negaliu, nes tai buvo ma
no visų metų alga. Nenorėk mano skriaudos ir už gaidį ati
duok man tas žąsis.
Žmogus, ne ką tesipriešinęs, atidavė žąsis.
Rąstelis su žąsimis varės toliau. Ir vėl atėjo vakaras, jisai
vėl užėjo į vieną vietą pernakvot ir paprašė žmogų, kad per
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laikytų jam per naktį žąsis. O tasai žmogus turėjo laimės užlemtą avinėlį ir laikė jį vieną tvarte.
— Gerai,—sako.—Kitur vietos neturiu, bet yra tvarte avi
nėlis—pas tą ir suvarysiu žąsis. Avinėlis gauna avižų, tai su
juo drauge pales ir žąsys.
Rytą atsikėlęs, Rąstelis rengias eiti toliau ir prašo atiduoti
jam žąsis. Seimininkas nueina į tvartą, ogi žiūri —žąsys už
muštos ir sutremptos žemėje. Rąstelis sako:
— Nenorėk, žmogau, kad mano visų metų alga nueitų nie
kais! Už žąsis atiduok man tą avinėlį.
Žmogus, ne ką tesipriešinęs, atidavė.
Rąstelis užsirišo avinėliui už ragų sietuką ir vedas. Paupyje
mergos žlugtą skalbė. Pamačiusios avinėlį, šoko artyn, tary
damos:
— Ve, koks puikus avinėlis! Nors jo vilnų išsipeškim.
Bet kai tiktai palytėjo avinėlį, negali nuo jo atsitraukti —
seka paskui.
Eina per kaimą. Šeimininkė, pamačius savo mergas sekant
paskui vyrą ir aviną, ėmė bartis, paskui supykus šoko varyti
šalin mergas. Pripuolus pūpt vienai per nugarą —ir negali at
sitraukti, turi sekt ir ji paskui!
Dabar pamatė ūkininkas, kad jo pati ir mergos seka paskui
vyrą ir aviną.
— Ar jūs kvailą galvą gavot! —užriko jis ir puolė varyti
šalin moteris. Bet kai tik nutvėrė pačiai už rankos, turėjo sekt
ir jis paskui.
Toliau sutinka žydą. Tas sveikinas su ūkininku ir prašo ką
parduot. Bet kai jis padavė ūkininkui ranką, tai ir jis turėjo
sekti. Dar toliau susitiko čigoną važiuojant.
— Labądien, labądien! —sveikinas jis iš tolo.—Kur tą pui
kų avinėlį vedat?
Priėjęs norėjo paglostyt avinėlį, bet kai prikišo ranką, ir
jis turėjo sekti su visa savo šeimyna.
Rašteliui nei štai, nei antai. Jis vedasi sau avinėlį, ir gana.
O čia paskui būrys mergų seka, vyras su pačia eina, žydas
su prekių maišu skėtrioja ir čigonas su vežimu ir visa savo
šeimyna varosi.
538

Rąstelis nueina į miestą, ir visa ta minia paskui nuseka.
Mieste žmonės, tokius dyvus pamatę, puolė žiūrėt, ir dauguma
jų taip pat prikibo ir negalėjo atsitraukti. Pasidarė didžiausia
minia žmonių, ir Rąstelis su jais visais ėmė vaikščiot po mies
to gatves.
O tame mieste gyveno karalius. Jisai turėjo dukterį, kuri
visada buvo kaži ko labai nusiminus ir liūdna, ir niekas ne
galėjo jos pralinksminti. Vieną sykį karalius, širdį skaudėdamas dėl mylimos dukters nusiminimo, buvo pasakęs:
— Kad atsirastų toks žmogus, kuris linksmai nuteiktų mano
dukterį, tam atiduočiau pusę savo karalystės ir dar pačią duk
terį už jo išleisčiau.
Ogi štai dabar, lyg tyčia, eina per karaliaus dvarą Rąste
lis su savo avinėliu ir visa žmonių minia. Tie žmonės stum
dos, pykstas, bet visi seka paskui avinėlį, tarytum sietukais
vedini. Karalaitė tuo laiku sėdėjo po langu. Pamačius tokį
nepaprastą reginį, linksmai pradėjo juoktis ir taip juokės, kad
visas rūmas skambėjo.
Išgirdęs ją besijuokiant, atėjo karalius, pasižiūrėjo pro lan
gą ir pats ėmė juoktis.
Dabar karalius, labai džiaugdamasis, liepė pašaukti Raštelį.
O Rąstelis paskui, gavęs žodį, kad karalius aną savo didįjį pa
žadą tuojau įvykdys, išėjo ir atleido žmones, tardamas:
— Avinėli, paleisk!
Tuojau čia visi žmonės tapo laisvi, galėjo sau eit, iš kur
kas atėjęs.
Jurgis Rąstelis, gavęs pusę karalystės, susidėjo su kara
laite ir laimingai sau gyveno.
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KAIP PONO DUKTĖ PRASIJUOKĖ

Buvo diedas su boba. Suūturojo anys:
— Diedai, pasidarykime alaus, pasimerkime salyklą.
— Merkime!
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Pasimerkė, išdygeno, nunešė džiovint salyklinėn. Salykli
nė buvo jaujoj. Ir prijunko kiškis į salyklą. Nuėjo diedas ry
tą—salyklą ėsta.
— Tai, boba, kas yra —kiškis prijunko salykloj.
— Pagausime. Pasaugok jaujoj: kai kiškis įeis pro langelį,
uždėsi tą langelį.
Nuėjo diedas su boba, maišą nusinešė. Boba liepė diedui
prasiskėsti, durelėse stotis, ė jau boba kiškį iš pirkelės varys.
Kai tiktai varė kiškį —kaip bėgo maišan ir neša diedą, kaip
tas buvo apsižergęs.
Neša neša, neša neša, kiškis išsprūdo, ė diedas ir liko. Die
do galva susisuko, ir nežino, kur eiti. Rado kelią.
— Vis ituo keliu išeisiu.
Anas eina eina, eina eina, užgirdo —šunes loja.
— Tur būt, kaimas bus koks.
Priėjo —šuniukėliai mažučiai vienas prieš kitą kiau kiau,
kiau kiau kiauksi. Anas tuos šuniukėlius maišan ir eina. Eina
eina, eina eina, užgirdo —gaidžiai gieda.
— Čia jau, tur būt, sala bus.
Prieina —gaidžiukėliai dujen gražūs mažučiai vienas prieš
kitą kad gieda, kad gieda! Ir juos maišan. Eina eina toliau —
užgirdo, važiuoja —darda ratai. Prieina —ogi rateliai vienan
galan dar dar dar dar, kitan —dar dar dar dar. Paėmė ir įsi
dėjo. Eina eina —užgirdo velėtojas. Va, jau dabar bus sala.
Eina, prieina —upelėlis ir kultuvėlės gražios mažiutės luob
luob, luob luob luobsi ir velėja. Įsidėjo maišan.
Eina eina —rado kraštą girios. Išėjo kraštan lauko —dva
ras. Atėjo dvaran —ten pilna privažiavę žmonių, ponų. O po
no duktė niekada nesijuokia. Niekas jos neprajuokina. Tai
anas sukvietė ir ponus, ir mužikus —kas prajuokins, tam duos
pusę dvaro.
Anas apsinakvojo pas andinarčiką. Ir niekas jo nežino. Andinarčikas pasakė ponams:
— Ponai, pas mane yra žmogus pakelingas, gal anas pra
juokintų?
Ponas liepė atvadinti.
Atėjo tas diedas su maišiuku, ė ana tiktai žiūri. Išrito šu
niukėlius. E anys vienas prieš kitą kad loja, kad loja —viau
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iriau, viau viau! Gaidžiukėliai gieda, kapojas. Visi juokias,
ė ana nešypteli. Ratelius paleido. Čia tai vienan galan, tai ki
tan galan, tai vienan galan, tai kitan galan. Egi ana truputį
šypt, susikreipė juoktis. E kiti: „Nejaugi anas išgydys? .." Pa
darė upelėlį. Egi kultuvėlės tiktai luob luob, luob luob —luobsi.
Tik vanduo taškos. E ana ki ki ki ki, juokias —išleido balsą.
Tada ponui ir gaila jau už seno leisti savo duktė. Diedas
sako:
— Ponai, man nereikia tavo dukters: aš turiu sau mote
riškę, tai duok man tiktai prieglaudą. Mažas mano gyvenimas
namie,—gal priimsi?
Ir gerai ponui. Diedas bobą atsivežė ir gyvena. E pono duk
tė išėjo už kito.
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PRAJUOKINTA KARALAITE
Gyveno senelis ir senelė, jiedu turėjo tik mažą darželį. Ta
me darželyje pasėjo saują žirnių. Po poros savaičių žirniai
jau sudygo ir paaugo. Bet seneliai pastebėjo, kad iš po nak
ties vis apėsta keli žirnių diegeliai. Seneliai nežinojo, kas tai
yra, ir nusprendė eiti nakčia saugoti. Senelis eidamas sene
lei įsakė:
— Kad imsiu rėkti: „Boba, peiluką, boba, lovelį!",—tai tu
Kuo greičiausiai ir atnešk.
Guli senelis žirniuose ir mato —ateina didelis kiškis ir ima
ėsti žirnius. Senelis kapt už uodegos, o kiškis pasileido bėgti
į girią ir nųsitįsė kartu senelį. Įtįsė viduryje girios ir paliko
užsikabinusį už medžio.
Senelis atsipeikėjęs stojosi ir ėmė eiti, nežinodamas, į kurią
pusę. Ėjo ėjo per girią ir klauso: kas čia taip gražiai gieda?
Ogi žiūri —trys baravykai. Tai jis juos į krepšį ir eina toliau.
Ėjo ėjo ir žiūri —vienų vienas botagas kad pasišokės į viršų,
kad pliaukšters, kad pliaukšters! Tai jis pasiėmęs tą botagą ir
eina toliau. Eina eina ir klauso —kas kapoja. Ogi žiūri —tai
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vienas kirvis kad pasišokės į viršų, kad kirs kelmą, kad kirsi
Senelis pasiėmė kirvį ir eina toliau. Išėjo iš girios ir eina keliu.
Žiūri —ant kryžkelių yra parašyta: ,,Kas prajuokins mano ser
gančią dukterį, tam duosiu pusę savo karalystės".
Paėjėjo dar toliau ir priėjo dvarą. Įėjo į dvarą ir paprašė,
kad nuvestų pas sergančią karalaitę. Nuvedė tarnai seneli ir
paliko. Senelis išsiėmė rastus baravykus, o tie kad ims giedoti!
Tai karalaitė pamačius net pralinksmėjo. Paskiau išsiėmė bo
tagą. Tas kad ims pliauškinti, kad ims, kad karalaitė net nu
sišypsojo. Ir galų gale išėmė kirvį. Tas kad ims kapoti kul
bėje! Išvydusi karalaitė tiek juokės, kad net pasveiko.
Karalius norėjo jam duoti pusę dvaro, bet jis atsisakė. Tuo
met jam davė tiek aukso, kiek jis galėjo panešti. Senelis atsi
sveikino su karalium ir parėjo namo. Senelę rado nusiminusią,
bet kai ji pamatė, kad senelis turi tiek aukso, tai vėl atsigavoIr gyveno laimingai, nesigailėjo nei žirnių.
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PROTAS !R DALIS
Kitąsyk buvo vienas labai išmintingas žmogus. Jis visur
turėjo didelę dalį, jam visą amžių viskas labai puikiai klojos.
O kada jis numirė, žinoma, protui su dalim nėr ko su kūnu
į žemę lįsti, ir jie sumanė abu eit svieto vandravot. Protas pa
sikėlė į puikybę, pradėjo dalią niekint, sakydamas:
— Ko aš su tavim vaikščiosiu! Eik tu sau, o aš eisiu sau
vienas.
Tokiu būdu protas nuėjo vienu keliu, o dalis —kitu. Pro
tas atėjęs pristojo prie vieno piemenio. Tas piemuo, kiek pa
ganęs, sako:
— Argi man ganyt? Aš turiu eit kur į dvarą, gal gausiu
kur geresnę tarnystę.
Atėjo į vieną dvarą pas virėją, sako:
— Ar negaučia pas tave kokią tarnystę?
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Sako virėjas:
— Jei nori, gali likt pas mane per gizelį. Čia pakursi ugnį,
šaukštus suplausi ir viską galėsi aptrūst.
Gerai. Jau jis ten liko, pradėjo tarnauti. Kai tokį protą turi,
tai jam viskas gerai klojas. Sykį susirgo tas virėjas, jau jis
turėjo valgius virt. Jis taip gerai išvirė, kad nuo ponų gavo
dideles dovanas. Pamatė tas virėjas, kad jis už pirmą virimą
gauna tiek dovanų. „O kad jis dar sykį išvirs, tai jau mane
ponas pavarys",—galvoja virėjas. Tuoj gizeliui apmokėjo, ką
jis buvo uždirbęs, ir pavarė.
Kai jau jį pavaro, eina jis toliau. Ateina į vieno karaliaus
miestą, pristoja pas laikrodininką. Jis ten kiek prasimokino,
jam vėl viskas gerai sekas. Tik sykį jis vaikščioja po mies
tą —pamatė parašą pakabintą: „Karalius turi tokį laikrodį, kad
jis vertas daugiau kaip milijoną rublių. Kas jį pataisys, tai
gaus šimtą tūkstančių rublių dovanų, o jei apsiėmęs nepatai
sys, tai —galvą šalin". Atsirado visokių meisterių, o negalė
dami pataisyti, gyvybės nustodavo. Bet tas gizelis apsiėmė ir
pataisė tą laikrodį. Už pataisymą gavo minėtus pinigus. Pasi
ėmė jis kiek sau ten jų, o kitus atidavęs savo meisteriui, pats
išėjo toliau vandravot.
Beeidamas atėjo į kitą karalystę, į karaliaus miestą. Ten,
per miestą eidamas, pamatė tokį karaliaus parašą: „Kas mano
dukterį įšnekins, jei jaunikis, tai bus mano žentas, o jei vedęs,
tai gaus pusę karalystės". Jis sumanė sau: „Gal čia man ir gali
pasisekti gerai". Nuėjo į karaliaus rūmą ir sako:
— Labas rytas, stale! Atėjo trys meisteriai: vienas, katras
padarė, antras, katras politūravo, o trečias —kur išmokino.—
Dabar jis klausė: —Katras būtų geriausias meisteris?
O karalaitė, kitam kambary sėdėdama, atsakė:
— Katras išmokino.
Jau ji prašnekėjo, tik jis dalies neturi —niekas negirdė
jo. Kaip neprašnekinęs, tai jau jis bus pakartas. Tuoj pastatė
kartuves, ir jau jį pakars. O dalis pagalvojo, kad jau protui
bus blogai. Tuoj, stojus prie jo, sako:
— O ką, prote, ar tau gerai be manęs? Jau tu būtum buvęs
pakartas.
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Tuoj dalis pristojo prie jo. Kaip tik jis dalią gavo, taip ta
karalaitė, atsidarius langą, sako:
— Ką jūs norit daryt tam vaikinui? Juk aš su juo šnekėjau.
Kai tik taip pasakė, tuoj jį nuėmė nuo kartuvių, padarė di
delį balių, ir jiedu vedė. Ant to baliaus ir aš buvau: gėriau
valgiau, burnoj nieko neturėjau, per barzdą varvėjo. Ką gir
dėjau mačiau, čia jum visiem papasakojau.

188
JUODI PONAI

Kartą gyveno žmogus bedarbis. Išėjo jis darbo ieškoti. Ėjo,
visą dieną ėjo, sutemo, ir jis apsinakvojo prie vienos šalia
kelio augančios kriaušės. Jau prašvito, ir jis, padėkojęs kriau
šei, ruošėsi eiti. Bet kriaušė pradėjo su juo kalbėti, ir žmogus
jai pasisakė, kad einąs darbo ieškoti. Kriaušelė jam ir tarė:
— Eik tu pro didelį kalną. Už upės rasi didelį juodą dva
rą, jame —juodus ponus. Ir paklausk jų, ar ilgai aš neturė
siu vaisių.
Žmogus atsisveikino ir nuėjo. Rado jis didelį kalną, kurio
viršūnė siekė debesis. Žmogelis persigando, bet prisiartino prie
kalno ir paprašė praleisti. Kalnas iš pradžių nenorėjęs. Bet kai
sužinojo, jog žmogus einąs pas juodus ponus, praleido. Pra
leisdamas ir jis prašė paklausti juodų ponų, kaip ilgai jis čia
stovėsiąs.
Žmogus atsisveikino su kalnu ir nuėjo. Priėjo plačią upę.
Ir ji prašė žmogaus paklausti juodų ponų, kaip ilgai ji ne
turėsianti žuvų. Žmogus atsisveikino su upe, kuri persiskyrė
ir jį praleido, ir nuėjo toliau.
Pagaliau žmogus priėjo ir juodą dvarą. Tame dvare viskas
buvo juoda: šunes, arkliai, karvės, avys, net ir ponai. Žmogus
įėjo dvaro vidun, pasitiko juodą poną ir paprašė duoti jam
darbo. Ponas davė jam botagą ir dūdą ir tarė:
— Eik ir ganyk aveles. Tik žiūrėk, kad nė viena nepražūtų.
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Treji metai praslinko kaip viena diena. Nė viena avelė
neprapuolė, visos gražiausiai išsiganė. Tuomet ponas jo pa
klausė, ko jis norėtų už savo darbą. Žmogus ir paprašė:
— Duok man piniginę su dviem pinigais. Kai juos išimsiu,
kad piniginėje ir vėl būtų du pinigai. Duok man ir pypkę, ku
rios niekas ir niekuomet negalėtų išrūkyti. Ir duok man tokį
maišą, į kur; visi sulystų, kai pasakysiu: „Lįskite!"
Juodas ponas visa tai davė ir dar paklausė:
— O ko dar norėtum?
— Jei jau toks esi geras, tai pasakyk man, kaip ilgai upė
neturėsianti žuvų, kaip ilgai stovėsiąs kalnas ir kaip ilgai kriau
šė būsianti be vaisių.
Juodas ponas papasakojo ir atleido žmogelį.
Priėjo žmogelis prie upės. Upė ir klausia:
— Ar paklausei juodų ponų, kaip ilgai aš neturėsiu žuvų?
— Praleisk mane, tai pasakysiu,—tarė žmogelis.
Upė persiskyrė, praleido žmogelį, o šis toliau nuėjo, atsi
grįžo ir tarė:
— Tuomet turėsi žuvų, kai paskandinsi žmogų.
Upė, tai išgirdusi, paleido savo vandenis, norėjo tą žmo
gų paskandinti, bet nepasisekė. Žmogus priėjo prie kalno. Kal
nas taip pat paklausė:
— Ar paklausei juodų ponų, kaip ilgai aš čia stovėsiu?
Žmogus atsakė kalnui:
— Kai praleisi, tai pasakysiu.
Kalnas persiskyrė, žmogus perėjo, nuėjo toliau, atsigrįžo
ir tarė:
— Tol stovėsi, kol užmuši vieną žmogų.
Iš kalno viršūnės pasipylė akmens žmogaus pusėn, bet jo
nepasiekė. Žmogus laimingai priėjo prie kriaušės. Kriaušė ir
paklausė:
— Ar paklausei juodų ponų, kaip ilgai aš neturėsiu vaisių?
Žmogus atsisėdo po kriauše ir tarė:
— Tuomet susilauksi vaisių, kai bus iškasti pinigai, kurie
yra po tavo šaknimis.
Kriaušė ir paprašė:
— Žmogeli, pasigailėk, išsikask juos...
35 Lietuvių tautosaka III tomas
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Žmogus pasiėmė kastuvą, išsikasė pinigus, pasidėjo po gal
va ir užmigo. Naktį atsibastė du žmogžudžiai, pamatė po žmo
gaus galva pinigus, atėmė juos, dar gerokai apkūlė vargšą
žmogelį, išlupo jam akis, metė jį po kriauše ir patys pabėgo.
Kriaušelė jam ir sako:
— Palauk rytdienos. Atskris čia keturi paukšteliai iš visų
keturių pasaulio pusių. Gal jie tau padės...
Kitą dieną tikrai atskrido keturi paukšteliai ir sutūpė ant
kriaušės. Vienas paukštelis kitiems pradėjo čiulbėti:
— Viename dvare serga karalaitė ir gal netrukus mirs. Aš
žinau, kaip reikia padaryti, kad ji pasveiktų... Reikia surasti
varlės gūžta, susukta iš jos plaukų, ta gūžta sudeginti, pelenus
prie karalaitės pridėti, ir ji pasveiktų.
Antras paukštelis sučiulbėjo:
— Toje karalijoje, kur ta karalaitė serga, nėra vandens,
ir žmonės važinėja jo į jūras. O reikėtų didelis akmuo, kuris
yra laukuose, atversti, ir iš po jo ištrykštų šaltinis. Vandens
tuomet pakaktų visiems žmonėms.
Trečias paukštelis taip čiulbėjo:
— Nė vienas piktas darbas nėra dovanotinas. Tiedu žmog
žudžiai, kurie šitą žmogelį taip skaudžiai nuskriaudė, dabar
jau nebegyvi: vieną jų kalnas užmušęs, antrąjį upė paskan
dinusi. ..
Ketvirtasis paukštelis gražiausiai sučiulbėjo:
— Tiesa, kad gaila šito nelaimingo žmogelio, ir jam rei
kėtų padėti. Tik aš nebegaliu jam paduoti to3 žolelės, kuria
galima sugrąžinti išluptas akis. O ji po šia kriauše auga, ir tik
reikia jo akis patrinti. Gal jis ją pats kaip nors suras...
Žmogelis visa girdėjo ir, kai paukšteliai nulėkė toliau, jis
pradėjo rankomis grabalioti aplink save —tikėjosi tą stebuk
lingąją žolelę surasti. Pagaliau rado, patrynė ja savo akis ir
praregėjo. Atsisveikino su kriaušele, pasiėmė pypkę ir maišą,
kurių nesuspėjo pagrobti žmogžudžiai, ir nuėjo ieškoti tos ka
ralijos, kur žmonėms vandens trūksta ir kur serga karalaitė.
Neilgai jis ėjo. Netrukus pasitiko jis žmones su statinė
mis ant vežimų.
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— Kur jūs, žmonelės, važiuojate? —paklausė jis jų. Žmo
nės jam visa ir papasakojo.
— Palaukit, aš jums parodysiu, kur yra vandens. Tik jūs
man padėkite atversti šį akmenį...
Žmonės jo paklausė, apspito nurodytą akmenį ir bendro
mis jėgomis jį atvertė. Iš po akmens ištryško šaltinis. Žmo
nės pasisėmė pilnas statines ir laimingai grįžo namo. Jie do
vanojo savo geradariui gražų namelį. Žmogelis apsigyveno ja
me. Tik pirmąją naktį į tą namelį prigužėjo daugybė kipšų ir
pradėjo žmogelį visaip gnaibyti. Mato žmogelis, kad gali būti
visai striuka, ir davė jiems rūkyti savo pypkę. Rūkė jie, rūkė
ir visi apsvaigo. Tuomet žmogelis ištraukė savo maišą ir
sušuko:
— Lįskite!
Kipšai ir sulindo iki vieno. Žmogelis užrišo maišą ir metė
jį po suolu. Ten jie visi ir padvėsė iš bado.
Kitą dieną jis nuėjo į karaliaus dvarą. Karalius jau gir
dėjo apie jo gerus darbus ir meiliai priėmė. Tuomet žmogelis
pasakė karaliui, kaip galima jo dukterį išgydyti. Karalius tuojau
įsakė ieškoti varlės gūžtos, iš jos plaukų susuktos. Netrukus
tokia gūžta buvo surasta. Žmogelis tą gūžtą sudegino ir jos
pelenus pridėjo prie karalaitės. Karalaitė atsikėlė iš lovos
sveikutėlė.
Karalius tą žmogelį pasiliko pas save. Netrukus jis išlei
do už jo dukrelę ir paskelbė savo įpėdiniu. Po karaliaus mir
ties žmogelis ilgus metus laimingai valdė didžiulį kraštą.

M9

NYKŠC1UKAS
Vieni tėvai ilgai gyveno. Begyvendami visiškai pasenėjo,
bet vaikų susilaukti negalėjo ir todėl buvo labai nuliūdę. Vie
nąkart atėjo į juos senutė. Tie žmonės klausia jos:
— Ar nežinai, kas daryti, kad vaikų atsirastų? Labai norė
tumėm nors vieno vaikelio susilaukti.
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Senutė atsako:
— Nusipiauk nuo kairės rankos nykštį, užmesk užuokrosnin
ir turėsi vaiką.
Moteriškė paklausė: nupiovė pirštą, užmetė užuokrosnin,
ir jai ranka tuojau užgijo.
Vienąkart vyras lauką arė, o jo pati namie blynus kepė.
Pati buvo besitaisanti vyrui blynus nešti ir išgirdo balsą:
— Labas rytas, motute!
Močia nustebo, nesupranta, kas čia galėtų būti. Apsigręžė
ir pamatė mažutį vaikiuką, ne didesnį už pirštą.
— Nebijok, aš tavo sūnus, Nykščiukas! Ką čia, motut,
dirbi?
Motina atsakė:
— Kepu blynus, nešiu tėvui valgyti.
Nykščiukas ėmė prašyti motinos, kad leistų jį vieną nuneš
ti tėvui valgyti. Motina ilgai nenorėjo duoti jam, nes netikėjo,
kad jis, toks mažas būdamas, galės panešti tokį didelį bliūdą.
Bet, ilgai prašoma, galų gale sutiko.
— Nešk, kad taip nori,—sako.
Nykščiukas pasikinkė bliūdan ir veža tiesiu keliu blynus.
Privežęs prie išarto lauko ir nebegalėdamas per arimą pavežti,
užsidėjo bliūdą ant galvos ir nešte nešė. Tėvas, pamatęs iš
tolo, tarė, kad pats bliūdas eina. Nykščiukas prinešė ir sako:
— Labas rytas, tėveli! Aš tavo sūnus, Nykščiukas.
Tėvas labai apsidžiaugė: sūnaus jis laukė kaip gervė gied
ros. Nykščiukas prašo, kad tėvas atsisėstų ir valgytų, o tuo
tarpu jis paarėsiąs. Tėvas sako:
— Kur tu arsi, toks mažas būdamas!
Bet Nykščiukas neatleidžia, prašo savo tėvo pasilsėti: jis
pats arsiąs, ir gana. Tėvas ir leido. Taip jis įlipo jaučio ausin
ir rėkia:
— Šių, balni, šių, margi!—ir jaučiai jo klausė.
Pro lauką važiavo ponas. Tas negali suprasti, kaip tai jau
čiai patys aria. Priėjo prie artojo, kuris tuo tarpu blynus valgė,
ir klausia:
— Kas čia aria?
Artojas atsakė:
— Mano sūnus aria.
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Ponas sako:
— Kur jis yra, tas tavo sūnus?
Artojas pašaukė Nykščiuką. Tas išiindo iš jaučio ausies,
užlipo ponui ant skrybėlės ir sako:
— Kaip gražu tame margame pasaulyje)
Ponui labai patiko Nykščiukas, ir prašo artojo, kad jam
parduotų savo sūnų. Tėvas nenori už jokius pinigus jam duoti.
Sūnus užlipo savo tėvui ant apykaklės ir sako ausin:
— Tėveli, parduok mane! Tas ponas duos tau pilną skry
bėlę pinigų, aš ir vėl į tave sugrįšiu.
Taip tėvas pardavė Nykščiuką ir pargrįžo namo, pilna skry
bėle pinigų nešinas. Ponas įsidėjo Nykščiuką ratuosna ir par
grįžo namo. Visi pono namiškiai į jį stebėjos, nes tokio žmo
gučio niekados nebuvo matę.
Vienąkart Nykščiukas išbėgo iš pono namų ir pasislėpė
tarp šiaudų dienadaržy. Karvė ėdė šiaudus ir prarijo drauge
Nykščiuką. Atėjo merginos karvių milžtų, ir Nykščiukas kar
vės pilve pradėjo iš visos gerklės rėkti:
— Piaukit šitą karvę, nes šiaip ji pati padvės!
Merginos apsigando, parėjo namo ir pasisakė ponui, ką
girdėjusios. Ponas pats atėjo pažiūrėtų, kas yra tai karvei, ir
vėl girdi balsą:
— Piaukit šitą karvę, šiaip ji pati padvės!
Ir papiaudino ponas tą karvę. Jos žarnas išmetė laukan.
Tuo tarpu vilkas, bebėgdamas pro šalį, pamatė išmestas žar
nas,— jose tebebuvo Nykščiukas,—ir prarijo.
Nykščiukas, vilko pilve būdamas, pradėjo jam apsakinėti,
kad eitų ten ir ten, kur yra kamara. Toj kamaroje esą daug
pieno, sūrių, sviesto,—o toji kamara buvo Nykščiuko tėvų.
Išgirdęs taip kalbant savo pilve, vilkas nustebo. Jis nuėjo ton
vieton, kur jam sakė Nykščiukas. Kai tik įėjo kamaron, Nykš
čiukas tuoj pradėjo šaukti:
— Tėveli, motute, vilkas kamaroje!
Tėvai subėgo pažiūrėtų, kas ten dedas. Pamatė vilką ir už
mušė. Paskui Nykščiukas sako:
— Aš, jūsų sūnelis, esu vilko viduriuose. Išvaduokit mane!
Tėvai išėmė iš vilko vidurių Nykščiuką ir gyveno paskui
draugėj ilgai ir laimingai.
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190
TRYS VERPĖJOS

Viena žmona turėjo labai tinginę dukterį, kuri nenorėjo
nieko dirbti. Tai ji vedė tą dukterį ant kryžkelio ir ją pylė.
Atvažiavo vienas ponas,—o tas buvo bajoras,—ir klausė, dėl
ko ji tą mergą taip pila. Ji sakė:
— Ponuži, jau ji tokia darbininkė: ji mums gali ir samanas
iš sienos išverpt.
Tai tas ponas sakė:
— Tik tu ją duok man. Aš turiu namie verpimo gana.
Dabar ta žmona sako:
— Tik imkit, imkit! Aš jau jos nenoriu.
Kai ponas ją namo parsivežė, tai jis pirmą vakarą jai pri
kimšo pilną bosą pakulų ir ją į vieną stubą įleido. Dabar jai
baimė buvo, ir ji savy galvojo: „Nenoriu verpti ir nemoku".
Tai ateina tą vakarą trys laumės, į langą pabarškino, o ji jas
greitai įleido. Laumės sakė:
— Kad tu mus į savo vestuves pakviesi, tai mes tau padė
sim šį vakarą verpt.
Tai ji greitai sakė:
— Tik verpkit, aš jus pakviesiu.
Taip tą pirmą vakarą laumės išverpė visą bosą, o tinginė
merga vis miegojo. Rytmetį ponas atėjo pažiūrėt —ta merga
dar miegojo, bet siena buvo pilna verpalų prikabinta. Kad da
bar kas norėdavo eit į vidų, tai tas ponas neleisdavo, bet
sakydavo:
— Ji daug dirbo ir turi išmiegot.
Antrą vakarą prikimšo tokį bosą linų, ir vėl buvo taip, kaip
pirmą vakarą. Dabar tas ponas, daugiau nieko verpt neturė
damas, sakė jai:
— Aš tave vesiu, kad tu tokia darbininkė.
Ir taip nusidavė. Tą dieną prieš vestuves ji sakė tam ponui:
— Aš dar turiu eit savo tris tetas pasikviest.
Jis leido, ir ji pakvietė tas tris laumes. O jos, į vestuves
atėjusios, į užkakalį atsisėdo. Dabar tas ponas atėjo jų pažiūrėt,
o kai jis jas pamatė, tai į savo mergą sakė, kad jos tetos tokios
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negražios. Ponas į vieną laumę sakė, kodėl ji turi tokią ilgą
nosį. Ji sakė į tą poną:
— Ponuži, tai iš to didelio verpimo. Kad jau vis verpi,
o galva taip kreta, dėl to ir nosis taip ilgai nutįsusi.
Jis antrąją klausė, dėl ko ji turi tokias storas lūpas, o ji
sakė:
— Ponuži, tai yra iš to didelio verpimo. Kad jau vis verpi
ir vis šlapini, dėl to lūpos taip storos pastojo.
Trečiąją jis klausė, dėl ko ji turi tokį storą užpakalį, o ji
Sakė:
— Ponuži, tai yra iš to didelio verpimo. Kad jau vis verpi
ir vis sėdi, dėl to tokį platų užpakalį gauni.
Ponas, tai išgirdęs, baimę turėjo. Jis manė, rasi, ir jo pati
taip negraži bus, greitai tą ratelį į kakalį įmetė ir sudegino.

1H

ŽMOGAUS LAIMĖ
Gyveno du broliai: vienas turtingas, kitas neturtingas.
Vargšas turėjo žemės, bet tik ketvirtį hektaro. Jis rugius nu
plovė, sustatė į gubas. Sekmadienį nuėjo, atsisėdo prie gubų
ir meldžias. Ten bebūnant, pajuto, kad iš po jo paskutinį pėdą
neša, ir nežinia kas. Žiūri, kad į turtuolio lauką neša ir stato.
Atsistojo senelis ir suplojo rankomis:
— Ai dievuli, jis turi ir nuo žmonių laimę, ir nuo dievo.
Atsiliepė —jis pats nežino, kas atsiliepė:
— Yra laimė ir tavo.
Klausia seniukas:
— O kur ji yra?
— Sodyboje, ant daržo, pagal kriaušę. Kask duobę, prikasi
akmenį. Po tuo akmeniu rasi vyrą. Kai tą vyrą prikelsi —tai
ten tavo laimė.
Parėjo seniukas, pasiėmė kastuvą ir kasa. Žmona ir sako:
— Seni, ar tu išblūdai? Mat, nebežinai, kad sekmadienis.
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— Žinau, žmonyte,—atsakė vyras.—Taigi, nebežiūriu, kad
ir šventė, bet ieškau savo laimės.
Kasa, kasa —dvi dienas —ir prikasa akmenį labai didelį.
Niekaip negali išimti to akmenio. Dar dvi dienas kasa po tuo
akmeniu, kad akmenį galėtų nuversti į tą duobę. Nuvertė tą
akmenį į duobę —randa žmogų gulintį. Taip miega gardžiai —
niekaip negalima prikelti. Seniukas ir taip jį judina, ir šiaip —
nebegalima prikelti. Vyras guli, susikišęs rankas į kišenes.
Seniukas prašo laimės:
— Laime, laime, kelkis.
Truputį suniurzgėjo ir vėl miega. Seniukas vėl kelia, sako:
— Laime, laime, kelkis.
Ir vėl suniurzgėjo. Trečią kartą prašo jo:
— Laime, laime, kelkis.
Suniurzgėjo, ištraukė ranką iš kišenės ir duoda seniukui du
auksinu. Seniukas suriko:
— O, kiek mažai! Nėra nei už mano darbą.
Laimė atsiliepė:
— Eik, žmogel, į turgų. Ką patiksi pirmiausia, tai už tuos
du auksinu pirk. Pirk ir vėl parduok.
Seniukas eina į turgų. Tuojau patiko moteriškę ir sako:
— Ką, moteriške, turi parduot?
Moteriškė sako:
— Turiu parduot vištą.
Seniukas ir klausia:
— Kiek nori už tą vištą?
Moteriškė sako:
— Noriu du auksinu.
Seniukas kaip tik ir turi du auksinu,—ir perka vištą. Nu
pirkęs neša vėl parduot. Benešant višta padėjo kiaušinį. Se
niukas eina vėl toliau, susitinka poną. Ponas ir klausia:
— Ką čia, seniuk, neši?
Seniukas sako:
— Nešu vištą parduot.
Ponas klausia:
— Kiek tu nori už tą vištą?
Senukas sako:
— Kiek ponas duosi.
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Ponas atsako:
— Turiu devynis mūrinius namus mieste —ir tuos devy
nis atiduosiu.
Sutinka senis: už vištą devyni mūrai! Atiduoda senis viš
tą ponui.
— Va, ponas, atnešant ir kiaušinį padėjo.
Ponas ir klausia:
— Kiek nori už tą kiaušinį?
Seniukas atsako:
— Kiek ponas duosi.
Ponas sako:
— Duosiu devynis tūkstančius.
Seniukas sutiko. Ponas, nupirkęs vištą ir kiaušinį:
— Mat, kvailiai, nežinojot, kokia ta višta. Ta višta deda
deimantinius kiaušinius.
Senis, laimę radęs, nuėjo linksmas. Ir ponas, dar didesnę
laimę radęs, nuėjo sau.
Seniukas gyvena linksmas mieste. Kai jam buvo gerai, kai
buvo linksma, tai jis nepajuto, kaip jam praėjo devyni metai.
Atsimena, kad jo žmona vargsta kaime ant griovio krašto. At
važiuoja ponas į kaimą su vežiku ir liokajumi, prašos pas savo
žmoną į nakvynę. O žmona jo nebepažįsta:
— Prašau, ponas, važiuot pas aną poną, ir pernakvosi.
O ponas sako:
— Aš noriu čia pernakvoti.
Vėl moteriškė prašo:
— Neturiu nei kur paguldyt, nei kur arklių pastatyti.—Pra
šo važiuot vėl pas aną poną, ir gana.
Ponas atsako:
— Nevažiuosiu, aš turiu čia pernakvoti. Pastovės mano
arkliai ir ant lauko, vežimas —taip pat. O aš pergulėsiu ir ant
kieto suolo.
Kaip nekaip prisikalbėjo į nakvynę. Paš tą moteriškę atei
na bagotojo brolio merga ir sako:
— Ateisi rytoj prieš gaidžius duonos minkyt.
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Ponas klausia, kas čia buvo tokia, ką jinai čia sakė. Mote
riškė sako:
— Tai mano vyro brolis varo. Mano vyras išėjo laimės
ieškot.
— Aha,—atsiliepė ponas.
Ir vėl ateina merga varyt duonos minkyt. Ponas atsako:
— Eik, merga, namo. Kas valgo duoną, tas ir tegul minko.
Merga, parėjus namolei, turtuoliui ir sako:
— Kaži kokie ponai atvažiavę pas tą našlę ir juokiasi: kas
valgo, tas ir tegul minko.
O tai ateina turtuolis, pasiėmęs bizūną į ranką, ir sako:
— Ar nori, kad aš tave čionai pradėčiau pliekti!
Ponas sako:
— Nebepliek, gana jau pripliekei. Aš esu tavo brolis, ir tu
mano žmoną kankinai lig šiol.
— Iš kur tu atsiradai toks? —klausia turtuolis.
— Aš turiu devynis mūrus mieste.
Išima jis popierius ir parodo visus dokumentus. Bagočius
brolis, supykęs, kad jo brolis už jį bagotesnis, tuoj iš pykčio
ir krito negyvas.
O tas, pasiėmęs savo žmoną, išvažiavo į miestą. Jis gyveno
mieste, gal ir dabar tebegyvena.

1M
TRYS RAČIAI

Ėjo mišku trys račiai ir kalba apie savo pilvus.
— Ei,—sako,—kad mes galėtumėm nusikratyti nuo tų savo
pilvų, kokie mes turtingi paliktumėm!
Ir išgirdo jų kalbą senukas.
— Ar jūs norite nuo pilvų atsikratyti? —užklausė jų senis.
— O kaipgi nenorėję? Kad atsirastų toks žmogus, kurs nuo
mūsų tuos besočius pilvus atimtų, mes jam labai dėkotumėm.
— Gerai, aš galiu tai padaryti!
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Tuojau paėmė vienam, antram ir trečiam, išvertė pilvus
ir sukabino —vieno ant vieno ąžuolo, kito —ant kito, o tre
čiojo —ant trečio ąžuolo.
^ Eina dabar račiai linksmi, kad nuo pilvų atsikratė. Ką gi,
nei valgyt dabar nebereikės, nei dovanai laiko gaišinti, nei ne
šioti tokio sunkumo —tiktai dirbk ir pinigus krauk. Nuėjo ra
čiai miestan ir pristojo prie darbo. Zinai, mieste darbo užten
kamai. Atėjo vakaras, ir yra rublis. O kur jį dėsi? Vis į kišenę.
Pabuvo račiai mieste arti poros metų ir kad prisirinko pini
gų —nei pasakyt negalima, kiek!
Buvo vieną sykį šventė. Susiėjo račiai ir sakosi vienas ki
tam, kiek katras per mėnesį uždirbęs. Iš kalbos atsiminė ir
apie savo pilvus.
— Kas iš to,—sako,—kad mes turtingi, o kad pilvų netu
rime! Kad mes pilvus turėtumėm, tai pavalgytumėm sau, atsigertumėm, ir ant širdies linksmiau pasidarytų... O dabar
žiūrėk tik į pinigus, sergėk juos ir dar naudos iš jų neturėk!
Tuščia jų! Eime pilvų ieškot!
— Eime!
Ir nuėjo. Ateina račiai į tą mišką, žiūri —ąžuolai kone su
šaknimis sugraužti, o pilvai guli ant žemės susitraukę, sukempėję, pageltonavę nuo saulės. Išsigando račiai.
— Tiek jau,—sako,—prapuolėm! Nebeprigis mūsų pilvai!
— Nebijokit,—atsiliepė iš po eglės senukas,—aš jums pil
vus prigydysiu.
Tuojau paėmė ir prisegiojo kiekvienam savąjį pilvą. Nebe
žino račiai, nė kaip atsilyginti tam senukui.
1
— Kol gyvi,—sako,—neužmiršime tamstos.
Parėjo jie namole, pasipiovė tuojau jautį, prisipirko viso
kių gėrybių. Tai ką gi! Pinigų turi, pilvai yra: geria, valgo ir
raivosi sau it inkstai po taukus.
Praslinko mėnuo. Kad pažiūri —nėra kišenėj nei grašio! Nė
ra ką daryti. Ėmėsi račiai vėl už darbo: vėl reikėjo dirbti dėl
pilvo, vienok niekas jau nebegeidė nuo jo atsikratyti.
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1M
PUPOS STIEBU Į DANGŲ

Vienąkart senis pabėrė pupų sietą. Rinko, rinko —visas pu
pas surinko, tik viena liko. Ta pupa išdygo ir auga. Auga au
ga, priaugo lig suolui. Boba ir sako:
— Diedai diedai, prakirsk suolą!
Diedas suolą prakirto. Pupa auga auga, priaugo lig lubų.
Boba sako:
— Diedai diedai, kirsk lubas!
Diedas lubas prakirto. Pupa auga auga, priaugo lig dang
čiui. Boba sako:
— Diedai diedai, praplėšk dangtį!
Diedas praplėšė dangtį. Pupa auga auga, priaugo dangų.
Boba sako:
— Diedai diedai, prašyk dievą, kad praplėštų dangų!
Diedas paprašė dievą —dievas dangų praplėšė. Pupa ir įau
go dangun. Boba sako:
— Diedai diedai, lipam dangun į dievą pasižiūrėt!
Diedas lipt, boba paskui jį vytis. Lipo lipo ir įlipo dangun.
Dievas juos vedžioja, rodo dangų. Atėjo vakaras. Boba sako:
— Dieve dieve, kur mumenai gultų?
Dievas sako:
— Gulkit ant pečiaus, tik mano maišymo nesuvalgykit.
Diedas su boba atsigula. Boba diedui sako:
— Diedai diedai, paragaukim dievo maišymo!
Boba ir paragavo. Maišymas tuoj iš rėčkos lipt ir visas
išsipylė.
Rytą ateina dievas, žiūri —visas maišymas išvalgytas. Die
vas sako:
— Eikit manenai iš dangaus! Suvalgėt mano maišymą, da
bar aš neturiu ko valgyt.
Diedas su boba prašytis, prašytis, e dievas geras ir dovanojo.
Vėl atėjo vakaras, ir vėl klausia dievą:
— Dieve dieve, kur mumenai gultų?
— Eikit daržinėn,—sako dievas,—ant šieno, tik nevažinėkit mano rateliais!
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Diedas su boba atsigulė. Boba ir atsigulus vis nenurimsta,
sako:
— Aš, diedai, nors trupučiuką pasivažinėsiu.
Diedas sako:
— Aje, nesivažinėk, nes dievas išvys iš dangaus, tai blo
giau bus!
Bet kas gi bobą sudraus? Tuoj įsėdo rateliuos ir pradėjo
važinėtus. Rateliai lėkt —niekaip negali suturėt. Lėkė, kol
sudužo.
Ateina ant rytojaus dievas. Pamatė —rateliai sudaužyti,
sako:
— Vakardien suvalgėt maišymą, šiandien ratelius sudaužėt, tai žinokit, kad paskutinį kartą dovanoju!
Vakare vėl boba dievą klausia:
— Dieve dieve, kur mumgult?
Dievas sako:
— Eikit sodan, tik neragaukit mano obuolių.
Diedas su boba nuėjo, atsigulė. Boba vis tiek negalėjo iš
kęst —paėmė ir paragavo obuolių. Kai tik paragavo —obuoliai
visi žemėn lėkt! Diedas nusigandęs pešt nuo bobos plaukus ir
rišt obuolius. Visus plaukus bobai nupešė, bet obuolių ne
pririšo.
Ant rytojaus dievas atėjęs rado visus obuolius iškrėstus.
Supykęs sako:
— Eikit iš dangaus, dabartenai jau nebedovanosiu! Man mai
šymą išpylėt, ratelius sudaužėt, dabar ir obuolius iškrėtėt. Nusivykit iš miežinių spalių virvę, tu, diedai, bobą įdėk maišan
ir nešk žemėn. Kai ana tavęs klaus, tu nieko jai nesakyk, jeigu
ją myli. Ojeigu nemyli, tai kalbėk.
Dievas parodė jiem krūvą miežinių spalių. Abu seniai nu
sivijo virvę. Diedas bobą įdėjo maišan, įsikando maišą dantyse
ir leidžias virve žemėn.
Boba vis klausia:
— Ar jau pusė? Ar jau pusė?
Diedas vis nieko nesako. Kai nunešė lig pusei, boba pa
klausė:
— Ar jau pusė?
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Senis iš džiaugsmo ir sušnekėjo:
— Pusė, jau pusė!
Tuom laiku boba su maišu iš senio dantų iškrito žemėn ir už
simušė. Nulipęs senis bobos neberado ir daug geriau vienas
gyveno.
194

AUKSINĖ ŽUVELĖ
Buvo boba ir diedas žuvėjas, gyveno pas marias lūšnelėj.
Boba verpė siūlus, o diedas mezgė tinklus ir žuvavo. Nuėjo die
das žuvaut, sugavo žuvį geltoną, auksinę. Prašo žuvelė:
— Ko norėsi, to tau duosiu!
Diedas sau galvoja: ,,Nešiu, dar parodysiu bobai". Boba
sako:
— Leisk, diedai, leisk!
Diedas parėjo, žuvelę paleidęs. Boba sako:
— Eik tu pas ją, prašyk, kad mes būtum dvarininkai!
Diedas nuėjo:
Marelės mėlynos,
Žuvele auksine!
— Ko, diedai, nori? —iškišo galvą auksinė žuvis.
— Nori boba, kad būtume dvarininkai!
— Eik, diedai, namo! —žuvelė atsakė.
O boba —jau pasirėdžius, jau dvarininkė, jau su koptūrais,
jau kuodelio neverpia.
Na, pagyveno kiek:
— Negerai, diedai, eik prašyti pas tą žuvelę, kad mes bū
tum bajorai.
Tai nuėjo, vėl šaukia:
Marelės mėlynos,
Žuvele auksine,
Mano boba nori,
Kad būt bajorai!
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Diedas parėjo —boba dar gražesniuose kambariuose sėdi.
Pagyveno savaitę:
— Negerai, diedai. Eik paprašyti pas tą žuvelę, kad aš būtau karalienė!
Na, eina diedas. Priėjo prie marių, kepurę nusiėmęs:
Marelės mėlynos,
Žuvele auksine,
Mano boba nori
Būt karaliene!
— Eik, diedai, namo! —sakė žuvelė.
Diedas parėjo namo. Boba —karalienė. Už stalo sėdi, vyną
geria, gardžius valgius valgo: šifronus, migdolus, maironus.
Sargyba stovi ant dvaro su kirviais, su visokiais ginklais, daug
tarnų. Sargyba diedo jau neleidžia pas karalienę —diedas su
vyžais. Boba, sėdėdama už stalo, rėkia:
— Leiskit, leiskit diedą pas mane! Diedai diedai, eik papra
šyti pas tą žuvelę, kad aš būtau jauna karalienė su karūna ant
galvos!
Diedas nuėjo:
Marelės mėlynos,
Žuvele auksine!
— Ko, diedai, nori? —iškišo žuvelė nosį.
— Karalienė nori, kad būt jauna ir su karūna ant galvos!
Žuvelė atsakė:
— Eik namo!
Diedas parėjo —jau boba sėdi už stalo, jau karūna ant gal
vos, jau jauna. O sargyba diedo neprileidžia prie bobos. Sar
gyba labai juokės, diedą už plaukų tampė ir varė:
— Kur tu eisi, diedai, kur tu su vyžais, o ten karalienė!
Boba stojos:
— Leiskit, leiskit diedą pas mane!
Ir diedas jau kepurę nusiėmė prieš karalienę, prieš bobą.
— Eik, diedai, prašyti pas tą žuvelę, kad ji pati būtų man
už tarną, vyno panešdinėtų!
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Diedas nuėjo:
Marelės mėlynos,
Žuvele auksine,
Iškišk galvelę!
Jau diedas verkia pas marias. Žuvelė iškišo galvą:
— Ko, diedai, nori?
— Karalienė nori, kad pati auksinė žuvelė jai būtai už tar
ną ir vyno panešdinėtai!
Žuvelė jau nieko neatsakė diedui, uodega į vandenį papleškeno ir pasislėpė. Diedas parėjo —nėra to dvaro, nėra tų rū
mų, nėra nieko. Boba jau sėdi lūšnelėj, kur pirma buvo, kuo
delį verpia.
19$
STEBUKLINGA OBELAITE
Žmogus į mišką nuėjęs kirsti obelaitę. Ta ėmus prašyti, kad
jos nebekirstų. Žmogus sakąs:
— Kad aš duonos neturiu.
Obelaitė sakanti:
— Nekirsk manęs, tau bus duonos.
Šis parėjęs namo —duonos radęs užtektinai, bet jam nega
na! Su pačia susitaręs, vėl kirst tos obelaitės nuėjęs. Obelaitė
vėl prašantis:
— Juk duonos tu turi, ko tau daugiau reikia?
Šis sakąs:
— Kad ir duonos turiu, bet ponu noriu būti.
Obelaitė:
— Eik namo, būk ponu.
Šis parėjęs, paponavęs. Su pačia susitaręs —vėl eisiąs obe
laitės kirsti. Ši ir vėl prašanti ir klausianti:
— Ko tau dabar reikia?
Žmogus:
— Karaliumi noriu būti!
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Obelaitė:
— Eik namo ir būk karalium.
Parėjęs namo, pabuvęs karaliumi. Ir vėl jam nebegerai —
atbodę. Susitaręs su pačia: geriau būsią dievais palikti.
Nuvažiavę pas tą obelaitę —karietos su daugybe ponų, jų
tarnų. Karalius su karaliene ir karaliūčiais einąs kirsti tos obe
laitės. Obelaitė klausia:
— Ko dabar vėl nori?
Šis:
— Noriu, kad aš su pačia ir vaikais būčiau dievais.
Obelaitė pasakius:
— Tai geriau būkit šunimis.
Tuojau karalius, karalienė, karaliūčiai visi pavirtę į šunis!
Tie visi ponai ir jų tarnai ėmę juos gainiotis ir gaudyt, susi
gaudę malonėtis.
Tai už tai ir dabar ponai šunis myli.

M6
STEBUKLINGAS PUODELIS

Kitąsyk buvo tokia žmona su dukterimi. Jodvi taip nusi
gyveno, kad neturėjo nieko pavalgyti. Sykį nuėjo duktė į gi
rią. Patiko ji tokią senukę. Tai senukė sako:
— Žinau, ko ieškai, pažįstu aš tavo vargą. Te tau šitą puo
duką, jį tik pastatyk ir pasakyk: „Puodeli, virk!" —tai privirs
pilnas puodas saldžios košės, turėsit kuo maitintis.
Padėkojo mergina bobai už jos dovaną, parsinešė puodelį
namo. Tik pasakė:
— Puodeli, virk! —tuoj tas puodelis verda. Kai jau privirė
pilnas, sako toji mergina:
— Gana virus! —tuoj nustojo. Pavalgė jodvi saldžios ko
šelės.
Taip jos vienos prabuvo vieną kitą dieną. Bet sykį toji mer
gina išėjo kažkur, o motina pasakė:
— Puodeli, virk!
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Tas puodelis tuoj pradėjo virti, košė kilt, bėgt, o toji neži
no, ką reikia sakyt, kad nustotų. Tos košės pribėgo pilna vie
na stuba, kita, ant kiemo, ir tuoj tiek pribėgo, kad užsėmė visą
sodžių. Kažin kaip būtų buvę, kad toji mergina būtų neparėjus.
Mergina kai parėjus pasakė:
— Puodeli, gana virt! —tuoj nustojo košė bėgus iš puodo.
To sodžiaus žmonėm buvo didelė bėda: jei kas norėjo išeiti
ar išvažiuoti, tai turėjo pirma nuo kelio košę nuėst, o kitaip
išeit negalėjo.
1!7

AUKSAS
Kartą gyveno vyrukas, kuris vis krimtosi, norėdamas tapti
turtingu. Vieną kartą išėjo anas iš namų, galvą nuleidęs, ir
sutiko senelį.
— Kodėl tu toks nuliūdęs? —klausia senelis.
— Noriu būti turtingas,—atsakė vyrukas.
— Tai ko tu labiausiai norėtum? —paklausė senelis.
— Aš norėčiau daug aukso turėti. Kad aukso turėčiau, tai
ir visa ko būtų. Aš norėčiau turėti tokios galios, kad ką į rankas
paimčiau, auksu taptų.
— Gerai, grįžk namo, ir bus, kaip nori,—atsakė senelis.
Vyrukas grįžo namo. Norėjo valgyti, paėmė juodos duonos,
ir ji virto auksu. Vyrukas labai nudžiugo. Jis ėmė į rankas vi
sokius daiktus, ir tie virsdavo auksu. Vyrukas čiupinėjo trobas,
tvoras, ir jos darėsi auksinės. Nebetekęs daugiau daiktų namie,
jisai nubėgo į mišką ir liesdavo rankomis medžius. Medžiai vir
to auksu.
Labai įsinorėjęs valgyti, jis grįžo namo, ir viskas, ką pa
lietė, virsdavo auksu. Ir žmogelis jokiu būdu nepavalgę. Nepavalgęs namie, ėjo į miškelį, rinkosi grybų ir laukinių obuoliu
kų, bet ir tas nepadėjo. Parėjęs namo, atsisėdo ant slenksčio ir
klausėsi, kaip pilvas gurgė, lyg važiuoją ratai.
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— Kas man iš to aukso, kad aš jo nebegaliu valgyti? Jei
taip bus toliau, tai galą gausiu, ir visas auksas mano liks. Ei
siu paieškosiu to senelio, gal atitaisys mano klaidą...
Ir išėjo, vos pavilkdamas kojas. Lyg tyčia pamatė jis tą
patį senelį, kuris jo paklausė:
— Ko tu toks nusiminęs, vyreli?
— Kur aš nebūsiu nusiminęs! Jau trečią dieną nieko ne
valgęs.
— Bet aukso turi! —tarė senelis.
— Kas man iš to aukso, jei valgyti nebegaliu, mirštu iš
bado!
— Grįžk namo, ir bus, kaip nori. Kai paliesi auksinius daik
tus, pasidarys, kaip buvę.
Vyrukas grįžo namo ir pradėjo čiupinėti auksinius daiktus.
Viskas darėsi, kaip buvę. Nudžiugo vyrukas, nes galėjo paval
gyti. Nuo to laiko aukso jis netroško.

198

GAIDŽIO PAMOKSLAS
Vienas tėvas mirdamas pasakė savo sūnui:
— Jei barstysi, duonos visados turėsi.
Sūnus, nesupratęs tų žodžių, prisikeps, būdavo, duonos, nu
neša ant jūros krašto ir sumeta jūron. Kasdien bebarstydamas,
sūnus taip pavargo, jog pagaliau tik po kelis trupinėlius teįmesdavo jūron. Užpyko už tai didžuvė, ėmė vieną sykį ir prarijo
jį ir nunešė žuvų karaliui.
— Už ką gi tu jį prarijai? —klausė žuvų karalius.—Jis tau
gera darė, o tu jam piktu atsimokėjai! Taip negalima daryti.
Išmokink tą žmogų ir paleisk.
Karaliaus reikia klausyti: paėmė didžuvė tą žmogų pas save,
išmokino jį paukščių ir gyvulių kalbos, o paskui išnešė ir išspiovė ant kranto. Bet išmetus pasakė:
— Kai tik pasisakysi kam nors, kad supranti gyvulių ir
paukščių šneką, tuojau numirsi.
563

Guli žmogus ant pievos ir mato —lekia varnas su varniuku,
ir sako varniukas varnui:
— Aš tamžmogui pilvą prakirsiu.
— Nekibink, juk tu žinai žmogų!
— Prakirsiu: jis negyvas.
Ir nusileidęs kirstelėjo varniukas žmogui į koją. Žmogus
tyli. Varniukas jam į kelį kirto, tas tyli. Tada kirto varniukas
žmogui į pilvą, o žmogus čiupt jį ir nutvėrė.
— Ar nesakiau aš tau: nekibink žmogaus! —tarė varnas
lakiodamas.—Vienok, kad tas žmogus paleistų man vaiką, aš
jam pinigus parodyčiau.
Žmogus, suprasdamas paukščių kalbą, paleido varniuką, o
varnas ir nutūpė ant akmens. Pakelia žmogus tą akmenį, žiūri —
aukso nuo poros pūrų mato! Pasiėmė jis tą auksą, parėjo na
molei, nusipirko žemės ir gyvena.
Vieną sykį nuėjo jis į tvartą ir girdi: ožys su jaučiu šneka.
— Ko taip pūkšti?—klausia ožys jaučio.
— Kaipgi nepūkši, taip sunkiai dirbęs per visą dieną!
— O kas tau kaltas? —sako ožys.—Apsirgtum, ir nereiktų
dirbti!
Ant rytojaus jautis taip ir padarė. Praneša bernai, kad jau
tis apsirgęs.
— Išgis,—tarė šeimininkas,—o tuo tarpu pasikinkykite ožį
ir ardami nepasigailėkite per kailį jam gerai užvažiuoti.
Pūkščia ožys žagrėje, net putos jam drimba, ir vis galvą
aukštyn kilnoja —žiūri, ar toli vakaras. Vakare atsiduso tiktai
ožys, o jautis ir klausia:
— Na, kas girdėtis?
— O kas girdėtis! Šeimininkas galanda geležį ir sako: jei
jautis iki rytojui neišgis, reikės piauti.
Ūkininkas, girdėdamas jų šneką, negalėjo užsiturėti nesijuo
kęs, o ūkininkė prikibo: pasakyk ir pasakyk, ko juokiesi.
— Nė už kokius pinigus negaliu pasakyti, nes jei pasaky
čiau, tai tuojau mirti reikėtų.
— Tai kas, kad ir numirsi, tik pasakyk!
— Na, gerai! —tarė ant galo, negalėdamas atsikratyti nuo
pačios,—pasakysiu.
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Ir pradėjo rengtis ant mirtinos: pasidarė alaus, liepė prikepti
pyragų, nusiprausė, apsitaisė, padalino šunims duonos ir atsi
gulė ant lentos, pasirengęs mirti. Suneš, numanydami, kad ūki
ninkas netrukus mirs, nė duonos neėdė. Kur buvęs, kur nebu
vęs, atbėga gaidys, kapt duoną ir pradėjo lesti. Suneš rūgot:
— Kaip tau negėda? —sako.—Ūkininkas miršta, o tau nė
maž nerūpi, negaila, dar duoną lesi, ne tau paskirtą!
— Kad ūkininkas mulkis, todėl ir miršta! —atsakė gaidys.
— Aš turiu dvidešimt keturias pačias ir tai suvaldau, o jis
tą vieną teturi, ir tos negali suvaldyti.
,,Teisybę gaidys šneka!" —tarė sau šeimininkas ir tuojau
strakt nuo lentos, atsistojo ir kad pradės čaižyti vadelėmis savo
pačią, kad pradės čaižyti
— Šit,—sako,—dėl ko juokiaus!
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ŽMOGUS, SUPRANTANTIS GYVULIŲ KALBĄ
Medžiotojas, vaikščiodamas po girią, išgirdo kažin ką de
juojant. Jis priėjo arčiau ir pamatė, kad medžio dvišakyme
įsispraudus kirmėlė. Pamačius žmogų, pradėjo prašyt, kad jis
ją išgelbėtų, o už tai ji prižadėjo duot, ką tik jis panorės. Me
džiotojas įlipo į medį ir išgelbėjo ją. Tada ji jo paklausė:
— Ką tu už tai nori gaut, gal gyvulių?
— Ne,—atsakė medžiotojas.
— Tai pinigų? —paklausė jo kirmėlė.
— Ne,—atsakė medžiotojas.
— Na, tai gal nori žinot visų gyvulių šneką?
— Šitą tai norėčiau!
— Tai aš tau pasakysiu kelis žodžius, ir tu tuos žodžius
paminėk, o paskui suprasi viską, ką gyvuliai šneka. Bet neuž
miršk, niekam nepasakok tų žodžių, nes mirsi.
Prižadėjęs viską išpildyti, išmokęs tuos žodžius, jis nuėjo
toliau į girią. Bevaikščiojant jau sutemo. Jis pas vieną medį
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sukurė ugnį ir atsigulė. Vos spėjo atsigult, kaip girdi, kad
šunes šneka:
— Tai kvailas mūs gaspadorius: jis čia atsigulė, o tuoj at
bėgs vilkas, užpuls ant jo ir sudraskys. Kad būtų gudrus, tai
negultų.
Išgirdęs tokią jų šneką, jis savo drabužiais apsupo medį,
o pats toliau atsistojo —žiūrės, ar bus teisybė. Tuoj atbėgo
vilkas, šoko ant sermėgos ir pradėjo draskyt. Medžiotojas pa
ėmė šautuvą ir nušovė.
Kitą naktį jis atsigulė pas labai storą ąžuolą. Nakčia girdi,
kad jo šunes šneka:
— Kad mūs gaspadorius būtų gudrus, tai negultų: šiąnakt
bus vėtra, ji išvers ąžuolą ir mūs gaspadorių užmuš.
Jis atsikėlė, nuėjo toliau ir atsigulė. Teisybė —naktį iškilo
baisiai didelė vėtra ir išvertė tą ąžuolą. Iš ryto pabudęs ir pa
matęs tą ąžuolą gulintį, jis sau pamanė: ,,Gerai gyvulių šneka
žinot, nors žinai, ką jie šneka".
Kitąkart, vaikščiodamas po girią, vėl paklydo. Atsigulęs
eglyne, girdi, kaip jo šunes šnekasi:
— Tu lik pas gaspadorių, o aš bėgsiu namo pasižiūrėt, kas
ten dedasi.
Pasakęs jis nubėgo namo. Medžiotojas, vidurnaktį pabudęs,
klauso vėl, kaip šunes tarp savęs šneka. Katras buvo likęs
pas medžiotoją girioj, sako į tą, kuris buvo namie:
— Tu buvai namie ir nors priėdei, o aš čia badu dvėsiau.
O kitas jam atsakė:
— Nors buvau namie, bet aš taipogi toks alkanas, kaip ir
tu. Teisybė, man merga davė lakt, bet aš to jos padaryto ėdesio
negalėjau lakti. Būnant namie, užpuolė vagys svirną ir norėjo
išplėšti. Aš, kiek galėdamas, gyniau, prikėliau visą šeimyną, ir
taip mes atgynėm svirną nuo vagių.
Kelias dienas medžiotojas neišėjo į girią. Vaikščiojant po
namus, jam buvo linksma: jis suprasdavo visą gyvulių kalbą.
Ant galo užsimanė pasakyt savo pačiai, kad jis supranta visą
tą, ką gyvuliai šneka. Kaip tik išgirdo jo pati, tuoj pradėjo
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prašyti, kad jis jai pasakytų tuos žodžius, kad ir ji galėtų su
prast, ką gyvuliai tarp savęs šneka. Pats jai pasakė:
— Jei aš tau tuos žodžius pasakysiu, tai mirsiu.
— Na, tai pasakyk ir mirk.
Ilgai dar jis nenorėjo jai pasakyt, ant galo prižadėjo ir pra
dėjo taisytis mirčiai. Paskirtai dienai pasidarė karstą, apsivilko
mirties marškiniais ir atėjo į gryčią pasakyt tuos žodžius. Įėjęs
į gryčią, išgirdo, kaip gaidys po pečium į vištas šneka:
— Tai mūs gaspadorius durnas. Aš tiek turiu savo valdžioje
vištų ir visas suvaldau, o jis savo vienos pačios negali su
valdyt.
Išgirdęs tą gaidžio šneką, jis pagalvojo: „Teisybę sako gai
dys, kad aš durnas". Pasiėmė rimbą ir taip pradėjo mušt pačią,
kad ta net ožiškai pradėjo bliaut. Taip jis tuo sykiu išliko nuo
mirties.
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SNIEGINE MERGA
Buvo žmogus su pačia. Gyveno jiedu meilėje, pasiturinčiai,
ir viskas jiem buvo gerai. Tik tiek buvo blogai, kad jie netu
rėjo vaikų.
Kada prisiartino žiema, užpuolė sniegas, tuoj vaikai ėmė iš
sniego bobas lipdyt. Žmogus su pačia žiūrėjo, žiūrėjo į vaikų
darbą ir sako:
— Na, gal ir mudu nusilipdytume kokį vaiką iš sniego, kad
jau prigulinčio dievas neduoda.
Tuoj nuėjo į daržą, pradėjo lipinti iš sniego lėlę. Nulipino
lėlę su rankom, su kojom. Ant galvos prilipino ausis, padarė
duobutes akims. Į pabaigą liko prarėžt rėžiuką lūpoms. Bet
kaip tik prarėžė rėžiuką lūpoms, taip tuoj pradėjo eiti iš bur
nos šiltas kvapas. Pradėjo akimis žiūrėti ir visa krutėti, stojo
gyva. Tuoj tie žmonės ėmė iš džiaugsmo apsikabino bučiuoti
ir praminė ją Elena.
Nuo to sykio pas tuos žmones stojo džiaugsmas ir linksmy
bė. Kuo tolyn Elena augo, tuo vis išmintingesnė ir geresnė da567

rėš, kad tie tėvai negalėjo atsigėrėti. Ir taip ji per žiemą už
augo kaip reikia merga.
Kada jau užstojo pavasaris, susirinkę mergos šoka, dainuo
ja, tik viena Elena liūdna. Sako tėvai:
— Gal tave kokia boba apraganavo, kad tu tokia liūdna.
— Aš sveika, niekas mane neraganavo.
Kuo labiau pavasaris šiltesnis, tuo ji liūdnesnė. Jau pradė
jo slapstytis nuo saulės.
Atėjo joninių diena. Susirinko mergos, išsivadino ir Ele
ną—išėjo į girią. Pradėjo šokt, dainuot, užpuolė jas ten ir
naktis. Jos susikūrė ugnį ir dainuodamos ėmė po vieną šokt
per ugnį. Visos peršoko. Kai tik atėjo laikas Elenai šokti, tai
per ugnį kaip tik peršoko, taip ir prapuolė. Mergos sušoko vi
sos ieškot —jau Elenos nėra. Visą naktį ieškojo ir nerado. Rytą
tėvai ir tos mergos visur išieškojo, ir nėr po šiai dienai.
O ta snieginė merga, kai prašilo pavasaris, jau ką tik besi
laikė, o kai per ugnį peršoko, tai ir visai pasileido.
Sulaukus žiemos, žmogus vėl lipino, bet daugiau jau jam
nepasisekė.
MM
STEBUKLINGI OBUOLIAI
Kareiviai tarnavo kariuomenėj, ir jiems labai sunku buvo.
Vienas mėgdavo daug rūkyt, antras —gardžiau valgyt, tre
čias —kortom lošt. Jie neturėjo pinigų taip gyvent. Susitarė
pabėgt. Nubėga į mišką, susivedę šnekas, kur eit. Ateina toks
senukas.
— Kur jūs, vyručiai, bėgat, kodėl netarnaujat karaliui?
Vienas sako:
— Negaliu tarnaut, nes neturiu pinigų.
Senukas sako:
— Kam tau pinigai?
— Noriu gardžiai pavalgyt, o iš algos neištenka.
— Te tau šitą skepetaitę, tai ko panorėsi —turėsi, niekad
neišbaigsi.
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Klausia antro:
— Ko tu bėgai?
— Aš mėgstu daug rūkyt ir tabako neištenku už algą nu
sipirkt.
— Te tau šitą dėžutę su tabaku. Tai rūkysi ir rūkysi, nie
kad neišbaigsi.
Trečio:
— Ko tu bėgai?
— Aš labąi mėgstu kortom lošt. Kiek algos atsiimu, pralo
šiu ir neturiu.
— Te tau šitą piniginę, tai niekad iš jos neišbaigsi.
Padėkoja tam senukui, ir tas nueina. Jie ir apsigyveno toj
girioj. Tiedu, kur valgyt ir rūkyt mėgo,—jiedviem bepig, o tre
čiam, kur kortom lošt,—tam nėr kas veikt: šitie nelošia. Tai
jis atsisveikina ir eina ieškot lošikų. Nuvažiuoja į miestą, nu
girsta, kad ten karalienė labai kortom lošia. Nueina jis ir sėda
lošt. Lošė jie visą savaitę, ir jam nesisekė. Tai jis ima ir ima
pinigus ir nepabaigia. Karalienė stebisi, kad ji tiek daug išlošė,
o jis nepabaigia. Sako savo tarnaitėm, kad jos užduotų jam
tokios arbatos, nuo kurios jis užmigtų. Užduoda —jis užmiega.
Karalienė tą piniginę iš jo atima, įsodina miegantį į vežimą ir
išveža į kitą karalystę.
Ten kareivis pabunda —žiūri, kad visai kitas kraštas. Čiupt,
kad ir piniginės su pinigais neturi. Pakilęs ėmė eit. Ėjo ėjo,
pasiklausdamas, kur ta karalienė gyvena. Nori valgyt —nie
kur negauna. Beveik ir nusilpo. Įeina į tokį sodą, parpuolė ir
verkia, kad nebeturi jėgų nė obuolį nusiskint. Pakilo vėjelis,
bupt palei jį ir nupuola obuolys. Jis tą obuolį pasiima ir valgo.
Baigia valgyt —pradeda dygt jam ragai kaktoj. Kuo tolyn,
tuo tie ragai didyn. Užaugo baisiausi, kad jis ir galvos ne
pakrutina.
— Tai,—sako,—susilaukiau, kad net nė žmogiškai numirt
negalėsiu.
Nupuolė ir kitas obuolys.
— Ak,—sako,—vis tiek nuo bado gelbėsiuos, blogiau ne
bus. Valgysiu, ir gana.
Užvalgo to obuolio —šmakšt ragai ir nupuolė, nė nejuto.
Pasičiupinėjo, kad jau nėra. Jisai prisiskina tų obuolių, kur
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ragai dygsta, ir šitų, kur nupuola. Ateina į tą miestą, kur ka
ralienė. Pasidėjęs tuos obuolius ant rinkos pardavinėja. Atsiun
čia karalienė tarną nupirkt obuolių. Pataiko pas'Ią patį karei
vį. Sako:
— Po kiek obuoliai?
Kareivis sako:
— O kam pirksi?
— Ne sau, karalienė prašė.
— Na, kaip karalienei, tai duosiu be pinigų. Parnešk, sa
kyk: „Davė tau dovanų". Bet tikrai parnešk —pats nesuėsk,
nes aš jos pasiklausiu.
Tas pareina, paduoda karalienei ir sako:
— Davė jums dovanų.
Labai buvo dailūs tie obuoliai. Karalienė sako:
— Reikia vieną suvalgyt.
Atsipiovus pradėjo kramtyt. Suvalgė ir pradėjo jausti, kad
jai kaktoj kas knieti. Pasiima veidrodį, pažiūri, kas yra. Žiū
ri—ragai dygsta: kuo tolyn, tuo labyn. Pasiunčia tarnus, kad
paimtų tą sukčių, o kareivis obuolius išmėtė ir pabėgo. Susiti
ko elgetą, išsimainė su juo drabužius, užsikabino krepšius ir
eina duoneliaudamas.
O karalienei užaugo ragai net iki lubų ir pradėjo ją slėgt.
Prakirto lubas —iki stogui. Sušaukia gydytojus —negali nuim
ti. Ima piaut —baisus riksmas, kraujai bėga, ragai dar storyn
auga. Kai ima laužt, tai galvą plėšia.
Ateina tas elgeta.
— Girdėjau, kad karalienė prasta liga serga. Gal man pa
sisektų ją išgydyt.
— Vargiai, toki pašaukti gydytojai gydė ir neišgydė.
— Aš,—sako elgeta,—ją tikrai išgydysiu.
Karalius vedė parodyt karalienę. Atėjęs pažiūrėjo.
— O,—sako,—galima išgydyt. Jūsų miške, tokioj tokioj
vietoj, gyvena du žmonės: vienas mėgsta labai gardžiai valgyt,
o antras rūkyt. Tai turit abu juos man pargabenti.
Karalius pasiunčia, kad juos parvežtų. Išvažiuoja. O elgeta
išsiima obuolį, kur ragai nupuola, supiausto, sutrina, išspau
džia sunką, supila į buteliuką ir ateina. Parveža tuos du vyrus,
ir jie susitinka. Vieną jis pastato ties vienom durim su šautuvu,
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antrą ties kitom, kad neįleistų, kai jis karalienei ragus ims.
Atsinešė elgeta gerą bizūną ir pradėjo karalienei pilti į kailį.
Karalienė nesavu balsu ėmė rėkt. Karalius mano, kad jai ra
gus ima. Tiek davė, kiek tilpo. Paskui sako:
— Ragana, kur tu mano piniginę padėjai, kai mudu lošėm?
Už tai tau ir ragai išdygo.
Karalienė pasakė, kur piniginė stovi.
— Paimk, tik mane gelbėk nuo ragų.
Pasiima piniginę —ta pati. Tada išsiima bonkutę su vaistais
ir liepia išsižiot. Įpylė —bematant ragai ir nupuolė, karalienė
nė nejuto. Tik jai skauda nuo mušimo. Atsikėlė ir eina su
„gydytoju" per duris. Karalius pamatė, kad karalienė ateina be
ragų,—paėmė jį neapsakomas džiaugsmas:
— Kad tu galėjai ragus nuimt, tai aš tau pavedu pusę ka
ralystės.
Paveda, ir jis gyvena su tais vyrais. O karalienė nedrįsta pa
sakyt, jog ją mušė, kad ji piniginę buvo pavogus. Tas gražiai
apsirengia ir važiuoja pas panas. Apsiveda ir gyvena. O tie
kareiviai pas jį gyvena. Karalius pagyvenęs dar bent kiek ir
numirė. Lieka šitam visa karalystė. Ir jie pabaigė gyvent tenai.
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TRYS NUOTAKOS
Buvo toks ūkininkas, jis turėjo vienturtę dukterį. Kažin
iš kur atjojo pas tą ūkininką trys jaunikiai. Dabar tie jauni
kiai sako tam ūkininkui:
— Kai mes kitąsyk atjosim, tai kad tu turėtum visiem trim
po vieną dukterį, o jeigu neturėsi, tai mes tau galą padarysim.
Dabar ką jis darys? Jis tik vieną dukterį turi, o kur jis
dar gaus dvi? Rūpinasi žmogus, nežino, kur pasidėti. Bet sykį,
važiuodamas į miestą, patiko tokį senuką. Sako tas senukas:
— Pavėžėk mane.
O tas žmogus pratarė:
— Gali sėst,—ir vėl tyli.
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Bevažiuojant klausia senukas:
— Ko tu toks liūdnas? Kodėl tu su manim nieko nešneki?
— Kad aš jau iš rūpesčio nė negaliu šnekėt.
— Na, kokį tu turi rūpestį, kad su manim nešneki?
Sako tas žmogus:
— Atsivaidijo anąsyk trys jaunikiai, ir jie nori, kad aš
jiem visiem po dukterį duočia, o aš tik vieną turiu. Ir,—sa
ko,—jau rytoj atjos. Jei aš neturėsiu visiem po vieną, tai
jie man galą padarys.
— Nebijok tu, žmogau, aš tau duosiu rodą. Tu šiąnakt įleisk
į klėtį kumelę, kiaulę ir dukterį, o ryt pamatysi, ką ten rasi.
Tas žmogus padėkojo senukui už jo gražią rodą. Senukas
nuėjo, o jis nuvažiavo į miestą, nupirko gėrimų vestuvėms,
parvažiavo namo. Vakare įvedė į klėtį kumelę, įleido kiaulę
ir dukterį. Ant rytojaus atidarė tas žmogus klėtį —žiūri, kad
trys mergos, taip kaip viena. Niekas jų negali pažint, ir visos
jį tėvu vadina.
Atjojo tie jaunikiai, visi po vieną apsivedė ir išsivežė. O kur
ir kas jie, jis nežino.
Jau praėjo pora metų, jis išsiilgo dukters. Eina jis jos ieš
kot—nežino nė kur eiti. Tik jis matė, kad į žiemių pusę nuva
žiavo, tai ir jis į tą pusę eina ieškot. Eina eina, jau nuėjo gana
toli nuo savo namų, rado žmogų akmenis skaldant.
— Padėk, dieve!
— Dėkui! Kur eini, žmogeli?
— Einu dukters ieškot.
— Na, tai aš tavo žentas, eime pas mane.
Nuėjo pas žentą, žiūri —ten viskas nešvaru, viskas apsivėlę, tiek puodai, tiek bliūdai, ir stuboj pilna mėšlų. Ten jam
duoda valgyt, bet jis nieko nenori, kad taip nešvaru. Mano sau:
„Tai čia mano toji kiaulė".
Jis juos atsisveikino ir išėjo kitos ieškot. Beeidamas rado
žmogų girioj medžius kertant. Tas žmogus sako:
— Kur eini, žmogeli?
— Einu dukters ieškot.
O tas jį pažįsta:
— Na, tik,—sako,—aš tavo žentas. Ar tu manęs nepažįsti?
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Atėjo pas tą. Toji kur tik eina, tai vis juokiasi, vis žven
gia. Jis mano sau: ,,Tai čia ne mano duktė, bet toji kumelė".
Atsisveikino, išėjo toliau. Eidamas rado žmogų ariant. Tas
žentas jį pažino, klausia:
— Žmogeli, kur eini?
— Einu dukters ieškot.
— Na, tai,—sako,—aš tavo žentas. Eime namo.
O kad atėjo namo, tuoj duktė linksmai sveikino. Ten jam
viskas ramu, gražu, švaru, ten jis maloniai pasisvečiavo. Par
ėjęs namo, paėmė bobą, ir abu nuvažiavo į svečius pas dukterį.
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NEPAPRASTI ŽENTAI
Kitąsyk gyveno vienas žmogus su pačia. Turėjo jiedu tris
dukteris. Sykį tas žmogus išėjo į laukus arti. Apsiniaukę, šal
ta. Tas žmogus sako:
— Kad pasirodytų saulė ir mane sušildytų, tai aš duočiau
vyriausią dukterį.
Tuoj pasirodė saulė ir jį sušildė. O vyriausia duktė tuosyk
atnešė jam pietų. Sako tėvas:
— Aš tave pažadėjau saulei.
— Gerai, tėveli, kad pažadėjai, tekėsiu.
Čia tuoj pribuvo saulė ir nusigabeno ją. Kai parėjo tas žmo
gus aręs namo, klausia boba:
— O kur duktė?
Sako:
— Išleidau už saulės.
Paskui tas žmogus nuvažiavo į girią malkų kirsti. Kirto per
dieną. Pakol susikrovė ant vežimo, jau jį taip sutemo, kad jis
kirvio savo rankose nemato. Sako:
— Kad nors mėnulis pašviestų —atiduočiau jaunesnę duk
terį.
Tuoj mėnulis apšvietė, pasidarė šviesu taip, kaip dieną. Tuo
syk ir duktė vidurinė atėjo pas tėvą, grybus rinkus.
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— Na,—sako tėvas,—aš tave, vaikeli, pažadėjau mėnuliui.
— Gerai, tėveli. Kad pažadėjai, tai tekėsiu.
Tuoj pribuvo mėnulis ir nusigabeno ją. O kai jis parvažia
vo namo, klausia boba:
— Okur duktė, kad nepareina?
Sako:
— Aš ją išleidau už mėnulio.
Atėjo šienapiūtė. Tas žmogus nuėjo žolės piauti. Ojau karš
tis, kad dalgio jis negali rankose išlaikyti. Sako:
— Kad nors vėjas pūstų —būtų vėsiau. Aš jam jauniausią
dukterį pažadėčiau.
Taip tuoj vėjas ėmė pūsti. Jau jam gerai, bet kaip sykis
ateina jauniausia duktė —atneša jam pietų. Sako tėvas:
— Aš tave, vaikeli, vėjui pažadėjau.
— Kad pažadėjai, tai tekėsiu.
Čia tuoj pribuvo vėjas ir nusigabeno ją. O kai tėvas parėjo
namo, klausia boba:
— O kur duktė?
Sako:
— Aš ją apvesdinau su vėju.
Na, jau gerai —visas tris dukteris išleido. Bet, praleidus ko
kią porą metų, išsiilgo jis vyriausios dukters. Eina pas saulę
žentą į svečius. Kai atėjo, jau buvo vakaras. Sako saulė žentas
savo žmonai:
— Sumaišyk miltų, iškepk tėvui blynų.
Tai duktė sako:
— Vakaras dabar —kaip čia pečių kurti?
O saulė sako:
— Nereik ugnies, aš taip iškepsiu, tik pilk man ant galvos.
Toji tuoj supylė ant galvos, saulė tuoj blynus iškepė. Tėvas
pasisvečiavęs nuėjo namo, o kai parėjo, tai jau buvo vakaras.
Tuoj sako bobai:
— Sumaišyk miltų, kepsim blynų.
— Ką tu dabar naktį prasimanei? Gia nei ugnies nėra, nei
nieko.
— Nereikia ugnies —aš moku taip juos iškepti,—sako.
— Pilk man ant galvos tešlą.
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Boba suvertė jam ant galvos tešlą. Diedui aplipo ir plaukai,
ir ausys, ir akys, ir burna. Kai jis taip apsivėlė, tai vargšas
tris dienas turėjo pirty praustis.
Pagyvenęs kelias dienas, jis išsiilgo antros dukters. Eina pas
mėnulį, pas savo dukterį. Kai atėjo, jau buvo vėl vakaras.
Sako mėnuo žentas:
— Eik į rūsį, atneši tėvui medaus.
O toji duktė sako:
— Kaip aš eisiu į rūsį —taip tamsu.
— Tai nieko —aš pašviesiu.
Mėnuo pirštą padėjo ant tvoros, ir jai buvo matyti rūsy
kaip dieną. Jis ten gerai pasisvečiavo ir sugrįžo namo. Sako
bobai:
— Eik į rūsį, atneši medaus.
— Ar tu paikas? Kaip aš eisiu, kad taip tamsu.
Sako:
— Aš pažibinsiu.
Boba išėjo į rūsį, o jis, padėjęs pirštą ant tvoros, žibina.
O tai bobai taip tamsu, taip tamsu. Ji belipdama nuo kopėčių
nusivertė, susikūlė galvą. Atėjo boba, keikdama diedą, visa
kruvina.
Praleido kelias dienas, išsiilgo jauniausios dukters. Eina ei
na. Kai nuėjo, dar buvo šviesu. Ten toji duktė dailiai priėmė
tėvą ir vyrą savo, o paskui sako vėjas:
— Paimk kailinius, eisiu ant vandens truputį pasivažinėti.
— Prigersim!
— Ką tu,—sako vėjas,—tik mesk skrandą! Stuboj karšta,
nors paplaukiosim.
Ji išmetė kailinius į upę. Abudu užšoko ant tos skrandos,
vėjas papūtė —nuvažiavo taip, kaip su luotu. Parėjęs diedas
namo sako bobai:
— Paimk kailinius. Stuboj šilta —eisim ant upės pasiva
žinėti.
— Ką tu šneki, ar tu jau visai kvailioji? Mes nuskęsim,—
sako boba.
— Ką tu nuskęsi. Aš mačiau, kaip mano žentas ant skran
dos plaukiojo.
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Taip tuoj paėmė skrandą, nunešęs į upę, metė, ir šoko abudu
ant skrandos važiuoti. Skranda paskendo, o jų irgi —tik kojos
pasirodė, ir tiek juos matė —nunešė vanduo.
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MĖNULIS, VĖJAS IR ŠALTIS
Senutis su senute turėjo tris gražias dukteris.
Kartą atvažiavo jaunikis mėnulis pas vyriausiąją dukterį
piršlėms. Senučiai mielai sutiko išduoti savo dukterį už mė
nulio ir iškėlė linksmas vestuves.
Po kiek laiko senutis išvažiavo pas žentą mėnulį pasivie
šėti. Duktė prikepė blynų ant mėnulio plikės ir tėvą skaniai
pavaišino. Senučiui labai patiko. Senutis, pargrįžęs namo, papra
šė senutės pakepti jam blynų ant mėnulio plikės. Bet iš tų se
nutės blynų nieko neišėjo: kad ir ilgiausiai kepė, vis žali buvo.
Praėjus kiek laiko, atvažiavo jaunikis vėjas pas antrąją
dukterį piršlėmis. Senučiai mielai sutiko išduoti antrąją savo
dukterį už vėjo ir iškėlė linksmas vestuves. Senučiai pasiliko
tik su jauniausia dukterimi.
Po kiek laiko senutis išvažiavo pas žentą vėją pasiviešėti.
Smagiai prabuvęs visą dieną, senutis vakare susirūpino nak
vyne ir paklausė vėjo:
— Kur mes eisim gulti?
— Ant stogo.
— Kaip tai ant stogo? Nupulsime!
— Aš tėvą laikysiu, ir nenupulsi,—užtikrino vėjas.
Visi nuėjo gulti ant stogo. Vėjas laikė senutį, kad nenupultų.
Senučiui labai patiko ant stogo miegoti.
Pargrįžęs namo, senutis tarė savo senutei:
— Zinai, senute, vakare eisim ant stogo miegoti.
— Ką prasimanai, senuti? Nupulsime!
— Nenupulsime, širdel. Mus vėjas laikys. Juk aš pas žen
tą vėją vieną naktį jau miegojau ant stogo, ir labai gerai buvo.
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Sutemus senučiai nuėjo ant stogo gulti. Bet vos atsigulė ir
akis sumerkė —tiktai senučiai virtinkš virtinkš nuo stogo, žnekt
į žemę ir taip susimušė, kad tik po pusvalandžio vos atsikėlė.
Atsikėlę abudu nuėjo į pirkią miegoti. Ir taip barė senutė savo
senutį, kad jis neturėjo nė ko sakyti.
Praėjus keliems mėnesiams, atvažiavo jaunikis šaltis pas
jauniausiąją dukterį piršlėmis. Taip pat senučiai mielai sutiko
išduoti paskutinę savo dukterį už šalčio ir iškėlė linksmas ves
tuves.
Kiek lukterėjęs, senutis nuvažiavo pas žentą šaltį pasivie
šėti. Ir pas šaltį senučiui labai patiko. Mat, žentas senučiui nu
skuto barzdą, davė išsiprausti gerai prikūrentoje pirtyje. Pirtis
buvo labai karšta. Kai senutis įėjo, tuojau sušuko:
— Karšta, karštai
Šaltis kyštelėjo savo pirštą pro durų skylutę. Senutis dar
šaukė:
— Karšta, karšta!
Šaltis vėl kyštelėjo pirštą pro durų skylutę. Dar buvo karš
ta. Bet kai šaltis trečią kartą kyštelėjo pirštą pro durų sky
lutę, pirtyje pasidarė šilimos kiek gana, ir senutis puikiai išsi
prausė. Šaltis atnešė veidrodį pasižiūrėti. Senutis nustebo: toks
jaunas jis buvo pasidaręs!
Kai senutis parvažiavo namo, senutė jo nebegalėjo bepa
žinti, tik paklausė:
— Kaip tu, senuti, toks jaunas pasidarei?
Senutis jai tarė:
— Prikūrenk gerai pirtį, tai ir tu tokia jauna pasidarysi!
Senutė prikūreno pirtį taip labai, kad vos buvo galima
beįeiti. Senutis duryse išgręžė skylutę ir įleido senutę į pirtį
praustis. Senutė vos tik įėjo ir suriko:
— Karšta, karšta!
Senutis kyšt pirštą į durų skylutę. Senutė rėkė:
— Karšta, karšta!
Senutis kyšt pirštą į durų skylutę. Senutė dar rėkė:
— Karšta, karšta!
O senutis tiktai kyštelėjo pirštą į durų skylutę. Ir daugiau
senutė neberėkė. Senutis pamanė, kad ji prausiasi, ir, stove37 Lietuvių tautosaka UI tomas
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damas už durų, laukė, kada senutė baigs praustis. Palaukęs jis
paklausė:
— Ar jau?
Bet senutė nieko nebeatsakė. Dar kiek lukterėjęs, senutis
atidarė duris, žiūri —jau senutė nebegyva guli užtroškusi. Ir
balsu pravirko senutis, taip netikėtai netekęs savo senutės.
Po senutės mirties senutis gyveno pas savo žentus.

Žmogus nugali velnią
ir mirtį

205
VELNIAS — ŽMOGAUS PUSININKAS

Vienam ūkininkui javai menkai derėdavo. Kai kuriais me
tais vos sėkla tegrįždavo. Vieną rudenį ūkininkas, imdamas nuo
laukų silpną derlių, sumurmėjo sau vienas: „Kad atsirastų toks
kvailas, ir velniui pasiūlyčiau iš pusės žemę dirbti!"
Prašvitus pavasariui, atėjo pas tą ūkininką velnias ir sako:
— Girdėjau, norėtum žemę su manim iš pusės dirbti.
— Jei moki, galime pabandyti nors iš dalies,—atsakė ūki
ninkas.
— Kad nemokėčiau, nė nekalbėčiau.
Ir ūkininkas sutarė su velniu sodinti bulvių iš pusės tokio
mis sąlygomis: velnio darbas, ūkininko sėkla, o rudenį velnio —
kas bus viršuj žemės, ūkininko —kas liks žemėje.
Velnias įdirbo žemę, kaip mokėjo, ir pasodino bulvių. Ir
užaugo tokios gražios bulvės, kokių ūkininkas dar nebuvo turė
jęs savo žemėje. Atėjus rudeniui, velnias nusipiovė bulvieno
jus ir susinešęs kūlė kūlė —nieko neprisikūlė, o ūkininkas, nu
sikasęs šaknis, prisipylė pilną kamarą.
Kitais metais velnias tarė ūkininkui:
— Šiemet sekime, žirnių, bet jau kitokiomis sąlygomis, bū
tent: dabar mano darbas, tavo sėkla, o rudenį mano —kas bus
žemėje, tavo —kas bus viršuj žemės. Ar sutinki?
— Gerai,—sutiko ūkininkas.
Velnias įdirbo žemę, kaip mokėjo, ir pasėjo žirnių. Užderėjo
gražiausiai. Rudenį ūkininkas prisipiovė keliolika vežimų žir
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nių, o velnias prisirovė tik kelias krūveles šaknelių ir, maty
damas visišką nepasisekimą, tarė ūkininkui:
— Pernai nieko negavau, šiemet irgi tuščia. Zinai, duok
man nors kelis gorčius žirnių —juk nė nesmagu tuščiomis išeiti.
— Na, jau duosiu kelis gorčius iš savo širdies gerumo,—
nusileido ūkininkas.—Bet už tai padėsi man iškulti žirnius.
— O, per daug darbo!
— Na, tai gal padėsi nors iš pelų juos išrinkti?
— Iš pelų išrinkti tai padėsiu, lengviau bus.
Atėjo žiema. Ūkininkas iškūlė žirnius. Atėjo velnias ir sako:
— Atėjau padėti žirnių iš pelų rinkti.
— Čia siaura vietos,—atsakė ūkininkas.—Vešimės ant eže
ro. Aš barstysiu, o tu rinksi žirnius, išbėgusius iš pelų.
Nusivedė. Ūkininkas ėmė vėtyti. Pasėmęs vėtyklę, kad pa
šiaus iš peties —žirniai į visas puses rieda lygiu ledu, o velnias
pakniopstomis tik laksto paskui kiekvieną grūdą ir gaudo. Vel
nias visas susidaužė, susikruvino, privargo. Bet žirnius visus
lig vienam sugaudė, surinko.
— Duok maišelį, įpilsiu žirnių,—tarė ūkininkas.
— Aš taip privargau su tais žirniais, kad jau nieko nebeno
riu,—atsakė velnias ir pranyko.
Pasibaigus žiemai, vėl atėjo pas ūkininką velnias ir tarė:
— Jei sutiktum, dar ir šiemet norėčiau su tavim žemę iš
pusės padirbėti.
— Prašau, kad tik neblogomis sąlygomis,—atsakė ūki
ninkas.
— Norėčiau, kad šiemet sėtumėm vasarinių kviečių,—pa
siūlė velnias.—Bet jau šitokiomis sąlygomis: aš žemę įdirbsiu,
tu sėklą duosi, aš pasėsiu, ir užsėtą lauką tuojau pasidalinsime
per pusę, tai nebus niekam skriaudos.
— Ūkininkas pagalvojo: „Pernai, užpernai puikiai užderė
jo —gerai pelniau. Jei taip užderėtų ir šiemet —neprakiščiau".
Ir tarė velniui:
— Sutinku, sekime kviečių ir tokiomis sąlygomis.
Velnias, įdirbęs žemę, pasėjo kviečių ir tuojau užsėtą lauką
su ūkininku pasidalino per pusę —čia tavo, čia mano. Kviečiai
sudygo, sužaliavo, ėmė augti. Bet kažin kodėl kviečiai velnio
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pusėje buvo gražūs, o ūkininko —visai menki. Vieną kartą ūki
ninkas apėjo lauką ir prie savo kviečių sukeikė:
— A, teimie velnias ir šituos kviečius!
Bet, lyg tyčia, ūkininko pusės kviečiai pradėjo taisytis ir
pasidarė lygūs su velnio pusės kviečiais. Velnias atėjęs ir sako
ūkininkui:
— Tu man atidavei ir savo pusės kviečius. Tai dabar tu nie
ko negausi.
Ūkininkas nieko neatsakė. Jis ėmė galvoti, kaip padarius,
kad velnias nė kiek kviečių negautų. Bet nieko negalėjo išgal
voti. Išgalvojo tiktai ūkininko pati. Ji taip padarė. Patelkė mo
terų talką. Visoms įsakė nuogai nusivilkti, išsidervuoti, paskum
išsipūkuoti ir, nuėjus į lauką, piauti kviečius. Atėjo velnias
į lauką, žiūri žiūri —kokie paukščiai jo kviečius lesa. Jis ėmė
baidyti:
— Aštiš iš kviečių! Aštiš iš kviečių!
O moterys kad ims velnią gaudyti, kad ims lelioti! Velnias
išsigando ir pabėgo, sušukęs:
— A, tuščia jų ir tų kviečių!
Taip visi kviečiai ir liko ūkininkui.
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VELNIAS KŪMAS
Vienas neturtingas žmogus turėjo labai daug vaikų, kad
jau jis visus žmones į kūmus buvo prašęs. O kad gimė dar
vienas, jau jam kūmo nėra. Galvojo, galvojo žmogus —nieko
negalėjo išgalvoti, kur kūmą gauti. Atsigulė ant suolo ir už
migo. Jam prisisapnavo, kad jis eitų už vartų, o pirmą, ką
patiks, prašytų į kūmus. Jis prabudęs tuoj nuėjo už vartų.
Atėjo velnias, pasivertęs į žmogų. Žmogus jį pavadino į kū
mus—anas tuoj apsiėmė. O kada jau buvo viskas pabaigta,
tada kūmas —velnias išeidamas padovanojo žmogui tokio van
dens, sakydamas:
— Čia vanduo ne prastas. Su tuo vandeniu tu galėsi gydyti
žmones. Jei mirtis bus prie galvos, tai tik duok žmogui to van
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dens, ir jis bus sveikas, o jei gaie kojų, tai nepradėk. Jei ne
klausysi, tai aš tave pasmaugsiu.
Kūmas išėjo, o jis pradėjo gydyt žmones.
Begydydamas pasidarė dideliu bagočium—tas vanduo iš jo
bonkos niekad nesibaigė.
Sykį jį pašaukė karalius prie sergančio savo sūnaus. Jis
pamatė, kad mirtis stovi prie karalaičio kojų, bet taip greit
padavė jam to vandens, kad mirtis nė nematė, ir karaliaus sū
nus pasveiko. Nuo karaliaus žmogus gavo dideles dovanas.
Eina velnias, žmogum pasivertęs, už nepaklausymą kūmo
savo smaugt. Atėjo į priemenę, žiūri —šluota su kastuvu mu
šasi. Klausia kūmas:
— Kur mano ponas kūmas gyvena?
Sako:
— Lipk laiptais aukštyn!
Užlipo aukštyn, žiūri —daug žmonių galvų prikapotų.
Klausė:
— Kur mano ponas kūmas gyvena?
Sako:
— Lipk dar aukštyn!
Užlipo velnias pas stubos duris, žiūri per rakto skylutę —
kūmas guli ant lovos, o jau turi didelius ragus ant galvos, kad
didesni už jo. Atsidarė duris, atėjo į stubą ir sako:
— Na, kūmuti, kas čia pas tave yra? Pirmiausia pamačiau:
šluota su kastuvu pešasi.
O kūmas jam sako:
— Kiek tu nedaug matai: tai kambarinė su bernu stumdėsi.
— Toliau pamačiau daug žmonių galvų.
— Na, aš tau sakau, kad tu nedaug matei,—sako žmogus.
— Ten ne žmonių galvos, bet kopūstų.
Tam velniui kūmo ragai baisūs pasidarė, kad jis išsigan
dęs pabėgo savo keliais.
O tas žmogus gydė žmones, kol buvo gyvas.
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AMATE KŪMA

Biedniems žmonėms dievas davė kūdikį. Viskas būtų gerai,
tik bėda, kad negali niekur gauti kūmo. Visus aplinkinius išprašinėjo —nė vienas neina. Susigalvojo žmogus eiti ant kelio
ir, ką tik pasitiks, kiekvieną prašyti į kūmus. Išėjo. Eina eina
keliu ir pasitinka senelį.
— Kur tu, žmogau, eini? —klausia senelis.
— Einu kūmų ieškoti.
— Imk mane,—sako senelis,—aš eisiu tau į kūmus.
— Kas tu toks esi?
— Dievas.
— Jei esi dievas, tai tave neimsiu. Neteisingas esi: vienus
žmones padarai bagotais, kitus —biednais.
Taip pasakęs, nuėjo savo keliu. Beeidamas susitinka vokie
tuką su skrybėle, su kaliošiukais.
— Kur tu, žmogau, eini? —klausia vokietukas žmogaus.
— Einu kūmų ieškotis.
— Imk mane į kūmus.
— Kas tu toks esi?
— Esu velnias.
— E, tu nedoras esi, neimsiu tave.
Ir eina sau toliau. Pasitinka mirtį.
— Kur tu, žmogau, eini?
— Einu kūmų ieškoti.
— Imk mane į kūmus.
— Kas tu toks esi?
— Mirtis.
— Tave tai imsiu, nes tu esi teisinga: ar biednas, ar bagotas —visus lygiai piauni.
Nusivedė namo. Pakrikštijo kūdikį. Po krikštynų mirtis, pa
mačiusi savo kūmo biednumą, prisakė jam mokintis dakta
rystės.
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— Vasarą,—sako,—rink žoles. Kuri tik žolė links prie že
mės, tai tą ir imk, o kuri stovės stačia, tai tos neimk, nes ta ne
vaistas. Prie katro žmogaus aš stovėsiu gale kojų, tą apsiimk
gydyti, o prie katro stovėsiu gale galvų, tai to neapsiimk, nes
neišgydysi.
Taip pasakius ir pamokinus, mirtis išėjo, o žmogus pradėjo
mokintis daktarystės. Katrą tik jis apsiima išgydyti —ir išgy
do. Bet ne visus jis gydydavo. Prie katrų mirtis stovėdavo gal
vų gale, tai nuo jų eidavo šalin. Jis paliko garsiausiu daktaru
visam krašte. Visur jį kvietė, visur jį važiojo.
Tuo sykiu susirgo vieno karaliaus duktė. Karalius jai vežė
iš visur daktarus, bet nė vienas negalėjo jos išgydyti. Kažin
kas pasakė, kad žinąs tokį daktarą, katras ką tik gydąs, tą išgydąs. Išsiuntė karalius savo tarnus, kad jį suieškotų ir parvež
tų. Rado tą naują garsų daktarą ir nuvežė pas karalių. Kai
tik jis įėjo į trobą, pamatė, kad mirtis stovi gale galvos. Kiti
mirties nemato, tik vienas daktaras. Jis atsisakė negalįs gydyti.
Duoda karalius pusę karalystės, tik gydyk. Žmogus galvojo,
galvojo. „O ką,—mano,—gal savo kūmą ir apgausiu. Gal tą
karalaitę ir išgydysiu".
Liepė padaryti lovą ant račiukų, į tą lovą paguldyti kara
laitę. Kai tik mirtis atsistoja gale galvų, tai daktaras liepia at
sukti lovą taip, kad ji stovėtų gale kojų, o pats tuo tarpu duoda
vaistus. Kai tik mirtis ateina atgal į galvų galą, tai vėl lovą
apsuka, kad ji stovėtų kojų gale. Taip begydant, karalaitė pra
dėjo eiti sveikyn.
Vieną sykį, žmogui vienam esant, atėjo mirtis ir liepė eiti
su juo. Išsivedė jį ir nuvedė prie didelių namų. Įėjo į vidų,
rado pilnus namus pridegiotų žvakių. Vienos žvakės ką tik pra
dėjusios degti, kitos jau nudegusios lig pusei, o kitos jau bai
gia degti. Mirtis privedė žmogų prie vienos baigiančios degti
žvakės ir sako:
— Tos žvakės —tai žmonių gyvenimas. Kai tik žmogus už
gimsta, tai jo ir žvakė užsidega. Kol žvakė dega —žmogus gy
vena ant žemės, kai tik jis miršta, tai jo žvakė sudegus už
gęsta. Štai ta žvakė —tai tos karalaitės, katrą tu dabar gydei.
Matai, jog jinai suvis pridegus, ir tik reikia užgesti. O ta,—
privedus prie kitos žvakės, mirtis sako,—tai tavo gyvenimas.
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Žiūrėk —dar tebėra lig pusei nenudegus. Tai tu dar neišgyve
nai pusę amžiaus ir turėtumei gyventi dar ilgiau, nekaip gyve
nai. Bet kad tu manęs neklausei, turėsi mirti jos vietoj, o jinai
pasiliks už tave gyventi.
Kai tik taip mirtis pasakė, žmogus numirė, o karalaitė išgijo.

208
MIRTIS TABOKINĖJE

Vienam žmogui nusibodo gyventi ant svieto, ir nuėjo dangun
pas dievą skųstis, kad jį užmiršo. Dangus buvo užrakintas —
pradėjo klambenti. Išėjo šventas Petras, klausė jį:
— Ko reikalauji?
Pasakė anas, ko jam reikalinga. Petras nuėjęs persakė die
vui: atėjęs žmogus skųstųs, kad ant žemės nusibodę gyventi.
Dievas pastatė tą žmogų prie dangaus vartų ir prisakė nieko
neleisti be leidimo. Stovi žmogus vieną dieną, stovi antrą —
atėjo mirtis ir klambena vartus. Žmogus klausia:
— Kas čia eina?
Atsako:
— Mirtis.
— O ko reikalinga?
— Nežinau, kas veikti, katrie žmonės mirdinti.
Vartauninkas nuėjo pas dievą, paklausė, kas mirčiai veikt.
— Tegul piauna senus žmones per trejus metus,—pasakė
dievas.
E anas pagrįžęs sakė mirčiai per trejus metus raut seni
ąžuolai. Mirtis, gavus prisakymą, nuėjo ąžuolų rautų kur drū
tesnių ir senesnių.
Praėjus trejiems metams, nuėjo mirtis vėl klaustų, kas da
ryt. Klambeno vartus, vartauninkas klausė:
— Kas čia eina?
— Mirtis.
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Ko reikalinga?
— Nežinau, kas veikt.
— Palauk, paklausiu.
Nuėjęs pas dievą, klausė žmogus, kas veikt mirčiai. Dievas
atsakė: per trejus metus mirdint vidutiniai žmonės, pusamžiai.
Vartauninkas paliepė mirčiai, kad eitų ant žemės rautų ąžuolų
vidutinių, pačių stipriųjų. Ana išėjo —rovė, rovė iš visos jėgos
per trejus metus, nuvargo, suliesėjo. Pasibaigus trejiems me
tams, nuėjo pas vartauninką klaustų, kas daryt toliau. Priėjus
prie vartų, klambeno, vartauninkas klausė:
— Kas čia eina?
— Mirtis.
Vartauninkas paklausė dievą, kas veikt mirčiai. Dievas pa
galvojo: ,.Nesulaukiau per šešerius metus nei vienos dūšios,
ateinančios dangun: gal visi nuodėmingi buvo? Tegul dabar
mirdins mažus vaikelius". Vartauninkas mirčiai pasakė, kad
eitų ant žemės ir rautų atžalas. Mirtis nuėjo ir rauna, drasko
apie kelmus. Sudžiūvo, nusilpnėjo, menkai gyva beliko. Praėjus
trejiems metams, nuėjo klaustų, kas veikti dabar. Paklambeno
duris, vartauninkas klausė:
— Kas eina?
Mirtis silpnai bešnekėjo, nes buvo visiškai nusilpus. Pasakė
dievui, kad mirtis atėjo. Dievas atėjo bartųs ant mirties:
— Nieko gal nedirbai per devynerius metus, kad nei viena
dūšia dangun neatėjo?
Žiūri, kad mirtis labai suliesėjus. Klausia:
— Ką tu veikei, ką dirbai, kad taip silpna palikai?
Atsakė:
— Per trejus metus roviau senus ąžuolus, per kitus trejus
metus —vidutinius, o vėl per trejus —atžalas roviau.
— Kas tau liepė taip daryt? —klausė.
— Ponas dieve, egi tas tarnas, kuris prie vartų stovi.
Atsigrįžo dievas į žmogų, prisakė eit ant žemės ir mylėt
mirtį, maitint gerai, kad ana atsitaisytų taip, kokia buvo pir
ma. Žmogus, gavęs paliepimą nuo dievo, pavadino su savim
mirtį, atėjo ant žemės. Neturėdamas kuo maitintis su mirtimi,
išėjo kalėdotų. Kalėdodamas vedžiojos su savim ir ją. Visiškai
nusilpo mirtis, nebepaspėjo su juo paeiti, prašė pasilsėti. Atsi
586

sėdo ant griovio ubagas, išsiėmė tabokinę ir, atsigėręs tabokos,
nusičiaudėjo, sakė:
— Ta ta tat
Mirtis užgirdus klausė:
— Ką tu čia taip gardžiai? Duok ir man paragaut.
Atidaręs tabokinę, žmogus pakišo ir jai. Tabokos buvo ma
ža užsilikus. Siekė ji, o anas, paėmęs mirtį užu kojų, įvertė
tabokinėn, uždarė, įsidėjo kišenėn ir išnešiojo visą laiką.
Praslinkus trejiems metams, nunešė dievui parodytų. Die
vas paklausė:
— Kur mirtį dėjai?
Anas atidarė tabokinę —mirtis išropojo kaip musytė iš ta
bokinės. Užu tai dievas žmogų labai barė, ketino bausti. Atsi
prašė žmogus dievo. Per didelį jo prašymą dievas dovanojo
kaltybę, o mirtį paėmė į savo valdžią. Dėl atitaisymo liuobė
dievas per trejus metus mirtį, dyką laikydamas, bet kaip ana
buvo labai suliesėjus, negalėjo atitaisyti. Ir pasiliko mirtis lie
sa, perkarus ligi šiolei.
Per penkiolika metų žmonės nemirė, susitaisė daug jų dėl
mirimo. Kai mirtis atsitaisė, pradėjo kamuot tuos, kurie turi
mirti,—sukaitus turėjo darbo.

209
„AŠ PATS"

Gyvenęs gaspadorius. Ano jaujoj buvę velniai įsimetę. Anie
liuobantys kulti rugius, o žmonės negalėjo prieiti į tą jaują.
Gaspadorius, paėmęs švino ir puodelį, įėjęs ir pakišęs tą puo
delį su švinu po pečiaus, kad ištirptų. Taip vienas velnias įbė
gęs į pirtį ir pradėjęs klausti:
— Ką čia, žmogau, dirbi?
Anas atsakė:
— Akims vaistus taisau.
Velnias pradėjo sakyti:
— Ar negalėtum ir man pagelbėti?
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Anas atsakė:
— Galiu, kodėl.
Žmogus liepė atnešti akėčias ir atvarslus dvejus. Velnias
atnešė ir padėjo pirtyje. Žmogus liepė gultis velniui ant akėčių.
Anas gulėsi, o žmogus pririšo jį prie akėčių. Velnias galvoja:
,,Dėl ko mane taip dideliai pririšo?" Klausia žmogaus:
— Kaip tavo pavardė?
Anas atsakė:
— Aš pats,—ir, paėmęs tą puodelį su švinu, pylė velniui
ant akių. Velnias iš to skausmo kėlės, puolė pro duris ir bė
giojo po kluoną. Kiti velniai klausė:
— Kas tau taip padarė?
Anas šaukęs:
— Aš pats, aš pats!
Taip tie velniai visi išbėgo ir niekada nebeatgrįžo.

HO
EŽERO PONAITIS

Kitą kartą gyveno du broliu: vienas buvo durnas, antras —
išmintingas. Anie gyveno dideliai vargingai, ir reikėjo eiti tar
nauti. Išmintingasis išėjo tarnauti, o durnasis paliko namus
saugoti.
Po metų parėjo išmintingasis brolis atsitarnavęs ir parsine
šė uždirbęs dešimt rublių. Kai tik įėjo į trobą, tuojau pradėjo
girtis durnajam ir aną barti:
— Veizėk, kiek aš pinigų uždirbau! Geriau būtum padaręs,
kad būtum ėjęs tarnauti, negu namie drybsojęs: vis būtum šį
tą uždirbęs, o dabar nieko neuždirbai, namie gerai paalkai.
Kitą metą gausi eiti tarnauti, o aš čia pat po žmones pasidar
buosiu ir namus pasaugosiu.
Apsirėkė durnasis ir išėjo. Nežinodamas, kur eiti, ėjo ten,
kur akys vedė. Beeidamas priėjo didelį ežerą, kuris buvo ap
augęs visokiais medžiais. Durnasis, būdamas dideliai pavargęs,
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atsisėdo pailsėti. Pailsėjęs ėmės darbo. Nulupo nuo liepos žie
vę ir pradėjo sukti virves.
Anam taip besidarbuojant, iš ežero išbėgo velnias, pasirėdęs
ponaičiu, ir klausia:
— Ką tu, žmogeliau, čia dirbi?
Šis atsakė:
— Juk matai —virves suku.
Velnias pasisukinėjęs klausia:
— Kur tu anas dėsi?
Durnasis pagalvojęs sako:
— Matai tą ežerą? Manau aną užraukti.
Velnias nusigandęs sako durnajam:
— Ar tu protą pametei, kad sugalvojai tą ežerą užraukti?
Tame ežere gyvena visa mano giminė. Kur ana dingtų, kad to
ežero nebūtų?
Durnasis, neklausydamas, ką tas velniukas plepa, suka vir
ves, ir tiek. Velnias nusigando ne juokais. Pripuolęs prie dur
nojo, prašo:
— Neraūk tu to ežero, nerauk! Aš tau užmokėsiu, kiek no
rėsi, tik to ežero nerauk!
Durnasis pagalvojęs sako:
— Gerai, duok tu man tą šitą skrybėlę pinigų, tad aš ežero
neberauksiu.
Velnias, matydamas, kad tiek mažai tenori, nubėgo atnešti
pinigų.
Durnasis palikęs gudriai pasidarbavo: išpiovė skrybėlei dug
ną, iškasė duobę ir įdėjo skrybėlę į tą duobę. Atbėgo velnias,
nešinas pinigais. Supylė į skrybėlę, bet skrybėlė nebuvo pilna.
Velnias vėl nubėgo atnešti pinigų. Atnešęs supylė —skrybėlė
buvo pilna.
,
Velnias pradėjo gailėtis pinigų ir sakp:
— Einam vedu įsibėgti: katras būsim greitesnis, to bus tie
pinigai.
/
Durnasis nusijuokęs sako:
,
— Tu galvoji mane apgalėti?! Ne, to negali būti. Eik su ma
no jauniausiuoju broliu įsibėgti, o man su tavim nėra ko kernotis.
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Velnias klausia:
— Kame yra tas tavo jaunesnis brolis? Eisiu aš su anuo
įsibėgti: jeigu aš aną nugalėsiu —mano bus pinigai, o jeigu
anas mane —tavo.
Durnasis parodė gulintį pakarklynėje zuikį, sakydamas, kad
tas yra ano jauniausiasis brolis.
Velnias, pribėgęs prie zuikio, sušuko:
— Brolau, susistokim! Brolau, susistokim)
Zuikis, nelaukdamas susistojimo, šoko ir nudūmė per lau
kus. Velnias, kiek zuikį pasiginęs, sugrįžo ir sako:
— Tavo brolis, matyti, greitas, o tu dar greitesnis. Dabar
einam vedu pasiristi: katras būsim stipresnis, to bus pinigai.
Durnasis sako:
— Eik tu, eik! Tu mano seniausios bobutės neapgalėsi, o dar
galvoji mane įveikti.
Velnias paklausė, kur ano bobutė esanti.
Šis atsakė, rodydamas mešką:
— Antai pagirėlyje šildos prieš saulelę.
Velnias nubėgo pas bobutę ir sušuko:
— Bobut bobutėle, kelk! Einam vedu pasiristi!
Meška, matyti, nelaukė svečių: pribėgusi prie velniuko ir
sugavusi, aplamžavo šonus ir paleido. Velnias parbėgo uždusęs
ir sako:
— Stipri tavo bobutė! Tu gal dar stipresnis esi? Bet kažin
ar tu turi gerą balsą? Einam vedu įsišaukti: katro balsas stip
resnis, to bus tie pinigai.
Durnasis sako:
— Gerai, šauk tu pirma. O kad aš šauksiu, tu turėsi akis
užsirišti —tau akys gali išsprogti, jeigu nebus užrištos.
Velnias sušuko, kad nuo medžių lapai nukrito. Kai tik vel
nias savo atliko, durnasis užrišo anam akis ir, paėmęs akmenį,
davė iš visos jėgos į kaktą. Velnias sušuko:
— Gana, gana, nebešauk] Jau viena akis išsprogo!
Durnasis, atrišęs akis, sako velniui:
— Matai, prie ežero ėda baltas arklys? Nubėk ir apnešk tą
arklį aplink ežerą!
Velnias nubėgo, sugrobė arklį ir, užsidėjęs ant pečių, ap
nešė aplink ežerą. Durnasis matydamas juokės ir, kai tik vel
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nias sugrįžo, nubėgo ir, užsėdęs ant arklio, apjojo aplink ežerą.
Sugrįžęs sako velniui:
— Matai, kaip aš greitai apnešiau arklį aplink ežerą —
reikėjo ir tau taip padaryti.
Velnias, matydamas, kad jau liks apgalėtas, sumanė suba
dyti durnąjį ir, paėmęs pinigus, pabėgti į ežerą. Tuojau nubėgo
ir atnešė dvi šakes: vieną su vienu pirštu, antrą su dviem. Pri
bėgo prie durnojo ir sako:
— Einam vedu įsibadyti su tomis šakėmis: katras katrą nugalėsim, to bus pinigai.
Durnasis, paėmęs šakę su vienu pirštu, nuėjo prie virbuotinės tvoros. Velnias, paskui eidamas, galvoja: ,.Dabar aš aną
apgalėsiu: ano šakė su vienu pirštu, o mano su dviem. Kad
aš anam dursiu, bus dvi kiaurynės, o kad anas man —viena".
Taip galvodamas, iš džiaugsmo pradėjo šokinėti ir pirmasis
puolė per tvorą durnąjį. Velnio šakė su dviem pirštais užkliūna
už tvoros, o durnojo neužkliūna. Durnasis taip subadė velnią,
kad šis, nebegalėdamas iškentėti, pabėgo.
Po valandėlės sugrįžo velnias ir atsinešė didžiausią geležinį
laužtuvą. Prinešęs prie durnojo, sako:
— Katras iš mūsų išsvies tą laužtuvą aukščiausiai, to bus
pinigai.
Taip sakydamas, pagrobė laužtuvą ir išsviedė į padanges.
Laužtuvas nukrito tik po kelių dešimčių minučių. Nukritęs su
smigo lig pat pusės į žemę. Velnias liepia durnajam ištraukti
laužtuvą ir sviesti. Durnasis sako velniui:
— Tu sviedei, tu ir ištrauk! Ar aš tau esu tarnas?
Velnias nubėgęs atnešė laužtuvą ir padavė durnajam. Dur
nasis, paėmęs laužtuvą, apsukinėjo, apveizdėjo ir pradėjo vei
zėti į dangų. Velnias klausia:
— Dėl ko tu nesviedi laužtuvo, dėl ko veizi į dangų?
Durnasis atsakė:
— Danguj gyvena mano brolis, kalvis^ Aš laukiu, kol praeis
tas baltasis debesėlis. Galvoju, kad iš to {laužtuvo mano brolis
daug pasagų padirbs. Kai tik praeis tas baltasis debesėlis, aš
tuoj laužtuvą nusviesiu į dangų.
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Velnias nusigando, matydamas, kad nebegaus pinigų ir lauž
tuvą prapuldys. Nieko nelaukdamas, šoko prie durnojo ir, at
ėmęs laužtuvą, nubėgo į peklą.
Durnasis sugrįžo ir, paėmęs pinigus, parėjo namo bagotas.
Nuo to laiko abudu broliai neberegėjo vargų ir gyveno lig pat
amžiaus galo linksmi ir bagoti.

VELNIAS IR KARVĖ

Kitą sykį velnias davė žmogui karvę melžtis per vasarą.
Rudenį atėjo jis atsiimt savo karvę. Gaspadorių rado namie.
Jis jam padėkojo ir sako:
— Einam, ten pamiškėje jinai ėda.
Mat, pamiškėj buvo jo avižos, ir į jas buvo įpratus meška.
Tą dieną žmogus matė, kad meška atėjo į jas. Eina per dirvas
ir randa žuobrį. Velnias klausia:
— Kas čia?
Žmogus sako:
— Cimbolai.
Velnias pasiėmė ant pečių ir nešas. Eina toliau, žiūri —akė
čios. Klausia:
— Kas čia?
— Dūdos.
Pasiėmė ir vėl nešas. Eina toliau —mato pamiškėj mešką
žmogaus avižose.
— O kas ten?
— Tai tavo karvė —imk ir veskis.
Velnias greit nuihetė nuo pečių žuobrį su akėčiomis ir
suriko:
— Atsiimk, bandžiui, dūdas ir cimbolus, o aš karvę vė
duos! ..
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MERGA IR VELNIAS

Sustatė merga tinus pirty džiovinti ir minti. Pakūrė, kūrena
jinai, šildos. Nakties metas,—ogi girdi, kad kas atšlamena už
sienos.
— Merga merga, įsileisk!
Ogi tik linai ūžt visi —duris ir užgriuvo! O lauke vis šaukia:
— Merga merga, pažadėk man savo dūšią.
Linai taip atsako:
— O! Tu taip nori lengvai dūšią išgauti! Palauk dar! Dar
taip lengvai negalima. Palauk, mes tau pasakysim savo gyve
nimo vargus, tai tada tau atiduos dūšią.
Tie linai, užgriuvę duris, sako:
— Ar tu žinai, kaip mums buvo gera, kai mus paėmė žmo
gus, išnešė per laukus, išsvaidė, išsėjo visus po vienam grū
dui. Argi gera buvo kęst vėjuj, ant lietaus?
Paskui išdygom, paaugom, ir vėl vėjas plakė ir lietus lijo.
Argi gera buvo kęsti?
Kada užaugom, tai paėmė, nurovė ir suraišiojo kūliais stip
riai. Argi gera buvo kęsti?
Tada sudžiovino ir ėmė kulti visokiais pagaliais, spragilais*
Argi gera buvo kęsti?
Tada paėmė, išvežė laukan ir paklojo —lijo ir naktimis,
ir dienomis, ir šalo... Argi gera buvo kęsti?
Tada sugrėbė ir vėl surišo, suspaudė kūliais. Argi gera bu
vo kęsti?
Tada paėmė, įdėjo karšton pirtin ir džiovino,—dūmuos rūkom. Argi gera buvo kęsti?
Tada įdėjo į mintuvus, ėmė maigyt kaulus, tik treška! Argi
gera buvo kęsti?
Tada paėmė su bruktuvėm tokiom medinėm braukyti, muš
ti. Argi gera buvo kęsti?
Tada paėmė, ant tokių grėblių medinių ir geležinių šukavo.
Argi gera buvo kęsti?
Tada paėmė, sutaršė, pririšo prie verpsčio ir vėl verpė, su
ko, po truputį vyniojo. Argi gera buvo kęsti?
33 Lietuvių tautosaka III tomas
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Tada paėmė, ištempė ant sienos, apmetė, tada sudarė, su
raitė. Argi gera buvo kęsti?
Tada užrietė ant tokio veleno, suraitė. Tada mušė, audė, su
muštuvais mušė. Argi gera buvo kęsti?
Tada, kai išaudė, paėmė, karštu šarmu užpylė ir šutino, vi
rino. Argi gera buvo kęsti?
Tada nunešė balon, pamerkė, tada kaip ėmė su kultuvėm
velėti! Argi gera buvo kęsti?
Tada paklojo ant pievos, išdžiovino ir vėl suraitė. Argi ge
ra buvo kęsti?
Tada paėmė, surietė tokian rietiman ir susiuvo vėl su adata.
Argi gera buvo kęsti?
Tada vėl paėmė, išraitė, karpė, rėžė ir, ant savęs užsidėję,
visur tampė. Argi gera buvo kęsti?
O tada vėl nešiojo, kol visai suplyšo, praskydo —jau neliko
nieko. Argi gera buvo kęsti?
Tik gaidys:
— Kakarieku!
Ir velnias:
— Eik tu skradžiai žemę su dūšia ir su linais! —ir nubėgo.

H 3

UNO MOKA
Buvo toks žmogus neturtingas, kad jis neturėjo nė kuo ap
sirengti, nė ką pavalgyt. Jam jau tokia bėda, kad jis neturi kur
pasidėti. Eina nerimdamas per laukus ir patinka velnią, pasi
vertusį į žmogų.
— Kur tu eini, žmogau?
Sako:
— Aš pats nežinau, kur aš eisiu, nė kur pasidėsiu —neturiu
ką pavalgyt.
Tas velnias sako:
— Kad tau tokia bėda, tai tu man pasirašyk. Aš tau duosiu
maišą pinigų, o po dvidešimt metų tai tu būsi mano.
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— Na, tai kaip aš tau galiu pasirašyti, kad aš nemokytas?
Sako velnias:
— Įpiauk truputį pirštą, man čia patepsi ant popierėlio, ir
bus gerai.
Žmogus iš bėdos įpiovė pirštą, patepė krauju ant popierė
lio. Velnias tą popierėlį paėmė, davė žmogui maišą pinigų.
Žmogus paėmė tuos pinigus, parsigabeno ten, kur jis gyveno.
Jau jis visko turi: ir valgyt, ir gert, ir apsirėdyt,—gyvena kaip
ponas. Lėbavo per tuos metus. Bet jau atėjo paskutiniai metai —
tą žmogų paėmė baimė. Pradėjo jis klausinėt kur išmintinges
nių žmonių, ką jis su tuo velniu galėtų padaryti. Vienas jam
sako:
— Kai ateis velnias, tai tu jam sakyk: „Kad tu iškęsi lino
mūką, tai paskui galėsi imt mane".
Velnias jau ir atsivilko:
— O ką, žmogau, aš jau norėčiau tave imti. Gana jau pa
gyvenai gražiai šituos metus.
Žmogus sako:
— Galėsi imti, bet dar turi iškentėt lino mūką.
Velnias tuoj pasivertė į Sėmeną. Žmogus pasėjo tą Sėmeną,

neakėjo kelis mėnesius, paskui atėjo su akėčiom, tai kai pra
dėjo su akėčiom tą velnią draskyti! Draskė, draskė, kiek tik
norėjo. Tas linas užaugo —nurovė, kūlė, paklojo, laikė paklostęs tris metus. Velnias vis kentė. Paskui žmogus nunešė jį į pir
tį. Padėjo ant krosnies, tai kai ėmė degint, kai ėmė degint!
Velnias neiškentė ir pabėgo, pamesdamas žmogui raštą, o žmo
gus, išsivadavęs nuo velnio, už tuos pinigus nupirko sau dvarą
ir gražiai pabaigė savo gyvenimo dienas.

H 4

DEŠIMTININKAS IR VELNIAS

Senų senovėje vieną kartą ėjo dešimtininkas ir sutiko vėl
nią. Dešimtininkas klausia:
— Kas tu esi?
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— Aš esu velnias. O tu kas esi?
— Aš epu dešimtininkas.
Ir eina abu. Ėjo, ėjo per vieną kaimą. Žiūri —boba muša
kiaulę:
— Us tu, biaurybe! Kad tave bent velnias pagautų.
Dešimtininkas sako velniui:
— Imk, imk!
Velnias sako:
— Aš nenoriu.
Ir eina vėl abu. Ėjo, ėjo, vėl žiūri —boba muša vaiką:
— A tu, biaurybe, tu čia rėksi? Kad tave velnias pagautų.
Dešimtininkas sako:
— Imk, imk!
— Nenoriu.
Ateina netoli vieno kiemo. Pamatė boba dešimtininką ir
sušuko:
— Jau ateina tas plėšikas. Kad tave velnias pagautų!
Velnias tik grobė ir sutraškino į maišą tą dešimtininką.
Ir aš ten buvau, ir aš mačiau, kaip jį į maišą sukišo.
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MEŠKININKAS IR VELNIAS
Buvo diedas su boba. Vakare jiedu išėjo gyvulių šerti.
Temstant įeina boba pirkion, o čia smarvė didžiausia. Žiūri —
žarijos iškrapštytos. Negali diedas su boba, pasigėrė, galvas
skauda. Žiūri, kas čia yra!
Kitą vakarą jau nėjo ir karvių šerti. Ir vėl, tik sutemo,
žiūri boba —pro duris kažkas lenda. Mažutis mažuliutis, kaip
kamuolys. Eina ir skrybėlę neša, pilną kažko, kaip tik pakelti.
Priėjo prie pečkelės ir žarijas krapšto. Tik išsitraukė iš skry
bėlės vieną varlę —čirrr, kitą —čirrr ir kepa varles. Diedas
su boba vėl pasigėrė, guli, galvom gatavi.
Ant rytojaus ateina meškminkas su meška ir prašo, kad
priimtų nakvoti. Diedas su boba ir sako:
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— Nakvok sau, bet pas mus negerai. Priprato kažkas pas
mus varles kept.
— Na,—sako meškininkas,—tik leiskit. Aš nebijau.
— Na, tai,—sako,—nakvok.
Pats meškininkas atsigulė ant puspečio, mešką pririšo papečkėj. Jis guli ant puspečkio, o meška sėdi papečkėj. Jo ir
miegas neima, laukia, kas čia bus. Tik durys virst —ir įeina
kažkas. Skrybėlę tik neša. Priėjo prie pečkelės ir vėl varles pra
deda kepti. Tik čirrr! Meškininkas nukorę galvą ir sako:
— Ei Mariska, pasistenk!
Kai šoks Mariska, kai paims velnią, kai ims mynioti,—
velnias net stena. Tada meškininkas žiūrėjęs, žiūrėjęs ir sako:
— Ei Mariska, paleisk!
Mariska ir paleido, o tas, net varles papylęs, išdūmė.
Praleidęs porą dienų, velnias vėl sugrįžo. Įkišęs galvą pro
duris ir klausia:
— Yra ta kačiutė, kur su manim myniojos?
O jau diedas sėdėdamas:
i — Yra, yra, ir jau su kačiukais.
Kad šoks velnias, kad duos duris ir išdūmė.

M*
PUODŽIUS DAKTARAS
Vieną sykį ėjo darban devyni vyrai ir viena boba. Pramaknoję kokį galą kelio, priėjo griovelį. Griovelis platokas. Kaip
vyriškam, tai nėra ko perbrist, bet boba nenorėjo pasikazot
sijono. Griovelis buvo beveik aukščiau pakinklių gylio. Sėdi
boba ant kranto ir plūstasi: bėdavoja, kaip jai reiks pereit per
tą griovį.
Bet kur buvęs nebuvęs priėjo prie bobos velnias ir sako:
— Jei nori, boba, tai pernešiu!
Boba mielu noru užsirioglino negeram ant kupros, kad tik
tas neštų. Pernešė. Dabar jau velnias norėtų, kad boba nuliptų
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jam nuo nugaros, bet kur ji tau lips!? Kad tik gavo užsėsti
Velniui baisu!
Tuokart važiuoja puodžius. Negeras verkdamas prašo puo
džių, kad jam nukeltų bobą. Puodžius buvo gudrus žmogus. Jis
turėjo trumpą botagaitį su įvyta vielele gale. Tai jis ir sako:
— Gerai!
Priėjęs prie bobos, apėjo tris sykius apie ją, pakėlė sijoną,
kad sutrauks botagaičiu jai per užpakalį, tai boba tik strakt —
ir ant žemės! Velnias iš to džiaugsmo metės ežeran, tik galva
kyšo iš vandenio, ir sako:
— Jei tu tokis geras daktaras, tai puodus mesk. Aš padary
siu, kad ir taip užsidarbuisi daug pinigų!
Kaip sykis už kelių dienų apserga karaliaus duktė. Priva
žiuoja didžiausių daktarų iš visų šalių, bet nei vienąs negali
pataikyt vaistų, nuo katrų pasveiktų karalaitė. Karalius duoda
maišą aukso, jei kas pagydytų jo dukterį.
Puodžius, bevažinėdamas iš vieno daikto kitan, taipgi suži
nojo apie tai. Mano sau: „Reikia pamėgint. Bus kas ar nebus,
o pamėgint ir aš galiu!"
Nuvažiavo dvaran ir pasigarsino, kad jis pagydys karaliaus
dukterį. Kiti netiki:
— Ką šitas, žemės gumbas, padarys, kad už jį geresni nieko
neišdaro!
Bet jį karalius pašaukia. Atėjęs prie karalaitės, puodžius
žiūro —ten jos ne kažin kokia liga. Apėjo tris sykius apie ją,
kąd džiūkšters botagaičiu! Tas pats velnias, kur bobą pernešė,
pabėgo iš karalaitės, ir toji pasveiko. Karaliaus džiaugsmas
buvo neišmatuojamas: jisai nepasigailėjo ir dviejų maišų aukso,
ne tik vieno!
Puodžius, gavęs šitiek aukso, metė prekiavęs ir išvažiavo
kiton šalin. Savam krašte tai vis tiek vadins visi puodžium, kad
ir su auksu. Tenai, kad visi laikytų jį pinigingu, stato gražius
namus, bažnyčias, ubagam dalina pinigus rieškučiom, bet karčiamų tai nestato ir savo namuose nelaiko.
Greit ir velnias užgirdo apie tą turtuolį. Topt jam tuoj, kad
tai gali būt tas pats, kur karaliaus auksą išlošė. Jis vis klau
sinėjo, ar daug karčiamų piniguočius pristatė, bet —nei vienos!
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Velnias užširdęs sumanė jam atlygint: jis nuėjo pas kara
liaus dukterį. „Dabar neatstosiu,—galvoja sau,—kad ir pats
puodžius norės išgydyt!"
Bet kur tau! Kai tik puodžius pašauktas atėjo, tuoj ir pa
taisė karalaitę. Jei jis tuos pačius vaistus būtų davęs, kaip
pirmą sykį, gal būtų negerėlis ir nesitraukęs, bet jis paklausė:
— Boba, ar tu čia? —Ir pats atsakė: —Čia.
Tai velnias spiegdamas smuko į raistą.

M7
NAŠLĖ m VELNIAS
Buvo diedas su boba. Jiedu labai nesutiko. Būdavo, kas
dien barasi, pykstasi, smaugiasi, ir ant galo tas diedas prasi
keikė, o numiręs turėjo eit į peklą. Velniai dabar pekloj jam
visokias kančias daro, o jis vis juokiasi. Klausia velniai:
— Dėl ko kiekvienas žmogus peklos kančių bijo, o tau bai
siausi kankinimai —tai vis juokai?
— Ką man nebus juokai, kad aš, ant svieto būdamas, turė
jau tokią bobą ir nuo jos didesnes kančias kenčiau, kaip čia.
Sako vienas velnias:
— Na, kad taip, aš eisiu pas tą bobą, bandysiu ją vest —
žiūrėsiu, kaip ten bus su ja.
Atėjo pas tą našlę. Toji sena boba su visom keturiom už
jo ištekėjo. Bet velnias po vestuvių toks miklus, toks mitras,
kad ką tik boba sugalvoja, tai jau to velnio padaryta! Bet to
liau jau ir tą velnią ima nagan, jau ir ant to plūsta! Įlandino
vienąsyk velnią į pečių, kad sukrautų durpes. O kai negerai
sukrovė, boba plūsdama sako:
— O tu, šėtone, kaip tu durpes sukrovei? Kad aš tau už
kursiu vantą!
O velnias sako:
— Jau man ledaka, kad tu jau ir vardą mano žinai, jau
man čia po gyvenimui.
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Ir bėgt tas velniukas. O žmogus vežimą šieno krovėsi. Vel
niukas sako:
— Žmogau, susimildamas, paslėpk tu mane nuo tos bobos:
aš tau duosiu krepšį pinigų.
— Na, tai eik šen, aš tave pakrausiu po šienu,—ji tavęs
neras.
Velniukas tuojau užšoko ant vežimo, šmakšt ir palindo po
šienu, o žmogus jį šienu apkrovė. Atbėgo boba, sako:
— Žmogau, ar nematei čia bėgant tokį žmogų?
Žmogus sako:
— Nemačiau.
— Na, kur tas ledokas nubėgo? Jau,—sako,—aš jo nepa
gausiu. Reikia grįžt atgal.
Ir nudūlino sau. O velniukas išlindo iš šieno drebėdamas.
Tuojau nubėgęs atnešė žmogui krepšį aukso, o pats, nukūręs
į peklą, mirusį diedą paleido iš peklos. Sako:
— Gana tau kankintis. Eik tu sau, kur nori: jau ir aš pa
bandžiau gyvent su ta boba ir turėjau bėgt.
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VELNIAS IR BOBA
Vieną kartą anksti rytą ėjo boba į miestą. Jai reikėjo eiti
pro malūną. Ji eina, eina ir priėjo malūną. Užėjus ant tilto,
sutinka —eina velnias verkdamas. Boba klausia:
— Ko tu, velne, verki? Ogi velniai niekada neverkia.
— Ir tu verktum, kad tau šitaip būtų,—sako velnias.—Aš
jau penkiolika metų čionai vaikščioju ir niekaip negaliu su
pykdyti malūnininko su pačia. Kad šiandien nesupykdysiu,
mane išvarys iš peklos.
— Ką man duosi,—sako boba,—tai aš juos supykdysiu?
Velnias sako:
— Duosiu tau gražiausius geltonus kamašus. Kad supykdysi, tai šiandien prie tilto tau juos atnešiu.
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Boba jau nuėjo miestan, bet užėjo pas malūnininką. Rado
jo žmoną namie ir sako:
— Tavo vyro galvoj yra žilas plaukas. Kad tu jo neišpiausi, tai tavo vyras pasidarys labai piktas.
— Bet kaip aš jam išpiausiu? —klausia pati.
— Sakyk: „Mano vyreli, duok, aš tau galvą paieškosiu, ji
pridulkėjus".
O malūnininkui nuėjus pasakė:
— Tave žmona nori papiaut. Ji prašys tau galvos paieškot.
Tu duok. Kai pamatysi skustuvą imant, tai ir šok.
Malūnininkas nuėjo namo, ir prašo jo žmona paieškot gal
vos. Jis davė jai paieškot galvą. Ji sklaido plaukus, o vyras
vis žiūri. Paskui paieškojus viena ranka sklaido plaukus, o kita
ima skustuvą. Vyras kaip šoko, pradėjo ją mušt!
Vakare boba eina prie tilto ir pamatė, kad velnias atneša
ant ilgos karties kamašus. Boba sako:
— O tu, judošiau, kam taip neši?
— Tu didesnė judošius. Aš per penkiolika metų nesupykdžiau, o tu per valandą supykdei, kad net susimušė.

2M

KALVIS IR VELNIAS
Prieš kelis tūkstančius metų gyveno kalvis. Jis turėjo mažą
stubelę ir kalvę. Gerai ir ilgai kalviavo, bet atėjo ir senatvė —
negalėjo duonos užsidirbti. Sumanė eiti į platų pasaulį kaipo
pavargėlis. Beeidamas sutiko tokį ponaitį. Ponaitis klausia:
— Kodėl toks nuliūdęs?
— Et, ką čia nebūsi nuliūdęs —pinigų neturiu, neturiu ko
valgyti.
— Na, gerai, aš tau paskolinsiu pinigų,—sako ponaitis,—
bet po trijų metų man turėsi grąžinti. Be to, savo krauju pa
sirašysi vekselį.
Ponaitis davė tris šimtus rublių. Parėjo kalvis namo ir gy
vena. Dirbinėja, kiek gali. Sykį žiūri —šventas Petras beatjo601

jąs. Prašo pakaustyti —mat, jo arklys vieną pasagą pametęs.
Pakausčius arklį, šventas Petras paklausė, kiek užmokėti. Kal
vis sako:
— Aš noriu, kad kas mano kalvėje į krepšelį, kur vinys
sudėtos, ranką įkištų, be mano leidimo jos neišimtų.
— Gerai,—sako šventas Petras.
— Mano troboje yra kėdė,—vėl sako kalvis.—Kas ant jos
atsisės, kad be mano paliepimo neatsikeltų.
— Na, gerai.
— Mano sode yra obelis. Kas į ją įlips, kad be mano pa
liepimo neišliptų.
Po trijų metų atėjo tas pats ponaitis ir reikalauja:
— Kalvi kalvi, atiduok pinigus!
Kalvis sako:
— Palauk truputį, baigiu ratą kaustyti,—ir prašo toliau: —
Susimildamas, paduok iš šio krepšio vinių.
Ponaitis įkišo rauką ir neišima. Tada kalvis, pasigriebęs
įkaitintas reples, kūjį, kad ėmė duoti, kad ėmė jį gnaibyti!
Ponaitis tik prašosi gyvą paleisti. Ir pinigų nereikalaus, lauks,
kiek tik kalvis panorės. Kalvis paleido. Ponaitis bėgo ir išbėgo.
Po kiek laiko atėjo velnio brolis.
— Ei tu! Atiduok pinigus! Tu mano brolį kankinai —ma
nęs nekankinsi!
— Prašau, ponaitį, sėsk ant šios kėdės. Aš pabaigsiu kaus
tyti arklį.
Ponaitis atsisėdo ir negalėjo atsistoti. Kalvis tą dar labiau
pylė, dar labiau gnaibė. Ponaitis pradėjo prašytis. Kalvis atlei
do, o ponaitis kad ėjo, tai ėjo, kaip akis išdegęs.
Praėjus kiek laiko, žiūri —atvažiuoja ponas šešetą arklių.
Sustojo prie kalvės ir šaukia kalvį:
— Kalvi, ei kalvi, eik šen!
Kalvis išeina nuliūdęs.
— Aš tave vešiuos dabar, tu nekankinsi mano brolių
daugiau.
Senelis visiškai nusigando.
— Mielas poneli, leisk nors nusiprausti: su tokiu ponu ši
taip nė važiuoti negražu.
Ponas leido nusiprausti.
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— Poneli, taip man pakvipo obuoliai,—sako kalvis.
Ponas sako:
— Na, gerai, aš eisiu papurtyti, mulkiau tu!
Įsilipo į obelį, papurtė ir neišlipa. Kalvis greit atsinešė įkai
tusių geležų, kaip ėmė deginti, žnaibyti —ponelis tik prašosi,
ir gana:
— Leisk, kalveli, dovanok man.
Kalvis, gerokai jį apdeginęs, apsvilinęs, paleido. Ponas grei
tai įšoko į karietą ir nuvažiavo. Kalvis toliau ramiai sau gyveno.
Kartą susiėjęs šventadienį su kaimynais, kalvis paprašė jų,
kad kai jis numirs, tai kad jam įdėtų į grabą kūjį ir vinių.
Neilgai reikėjo laukti mirties, ji greit atėjo. Kalviui numi
rus, kaimynai pasistengė jo valią įvykdyti —įdėjo kūjį ir vi
nių. Kalvis numiręs nueina į dangų, prašosi pas dievą, kad
leistų. Dievas sako:
— Kai kaustei šventam Petrui arklį, ne visas vinis įkalei,
apgavai.
Eina į peklą. Velniai, pamatę kalvį ateinant, tuojau duris
užsirakino: mat, jie buvo tie ponaičiai, kuriuos jis tiek pri
kankino. Kalvis nusiminė: neleidžia jo nei į dangų, nei į peklą.
Ilgai stovėjo ties peklos durimis. Vienas velnias panorėjo pa
žiūrėti kalvio. Iškišo galvą per rakto skylę. Kalvis, išsiėmęs
vinį, pykšt, pykšt ir prikalė. Velnias kad šoks, kad šoks, ir
išlupo duris. Kalvis įeina į peklą. Visi velniai išsigando ir
išlakstė po svietą. Dievas tada pasiėmė kalvį į dangų, o vel
nius vėl į peklą suvarė.
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SIRATĖLYTBUS IR MILZINUKĖLIS
Nežinau nė kur, nė kada, tėveliams išmirus, vienas vaikužėlis liko ant svietužio. Biednas siratėlytis būdamas ir niekur
vietužatės neturėdamas, susigalvojo į svietelį keliaut, bene ras
tų kur pastogututę savo amželėliui. Kelionužėlei daugiau nie
ko neturėjo, kaip keletą varškutės kėžukužių ir sūružio kampu603

tytėlį, o rankelytėj —stiproką apgeležuotą ąžuolužėlytėlę lazdužikę. Bekeliaudamas atrado nuvargusį paukštytužėlytėlį ant
žemužėlės begulintį kaip negyvą. Atšildyt norėdamas, įsikišo
į delmonytėlį ir, priėjęs kalnužatytėlį, ant to užsilipo, apsidai
ryt ketindamas, kur esąs. O ir sutiko ten baisų, didį milžinukytį, jį užmušti jau besikėsantį. Tam jis su savo lazdelėle greit
kojikės pirštukėlį vieną kartą bakstelėjo, kad anas ant vienos
kojutėlės šokinėt pradėjo, gvoltužį šaukdamas. Buvo jam vištakatę pataikęs skaudžiai užgaut.
— Na, na! —sakąs žmogelytis pasidrąsinęs,—ko taip bai
siai rėkauji? Juk dar tik vos pridėjau savo lazdutytę! Kas bus,
kad pataikęs išilgai sveikatėlės užsmogsiu?
Ir jau iškėlęs kėsės. Milžinukiukas šaukė:
— Nemušk, nemušk! Jau susikalbėsiva kaip brolytužėliukai, pastosiva draugelytėliai. Tavo tas knipelužėlytėlis labai
skaudus vos užgaudamas. Matysiu, ar ir šiaip turi sylužatės!
Bandysiva spaust!
Ir, per viduružį paėmęs strampą, galutytėlį spaudė, kad
pro abu galytužėliu syvelis virt pradėjo.
— Tai niekis! —atsiliepė siratėlytėlis,—spausiu, paėmęs
akmenėlužį.
Ir, pagriebęs savo kėžukėlį, spaudė, kad vandenaitėlis striuklėlyčiais bėgo abigaliai.
— Tai sylužatė! —milžinukėlis sakė.—Dabar imsiva mest,
katras toliau numesiva.
Anas, pagriebęs akmenukėlį kaip vyružuko gerą galvužatikę, galutytį nulakino, o šis, pagriebęs paukštukytėlį iš delmonėlio, kaip metė, tai tas nusigandęs lėkė ir lėkė, kol akelytėlėms pradingo —jųdviejų nė vienas nematė nusileidžiant.
— Tai metimužėlis!
Milžinukėlis pabūgo, tai matydamas, bet, geriau jį per prietelukytėlį turėt norėdamas, pasikvietė į savo namulytėlius pas
savo brolužačius, tiems namie vislab papasakodamas. Tie, pa
tys įbūgę, susitarė jį naktužėlę bemiegant užmušti. Ir apčiupinėję paėmė geležytužėlės storą kartaitytę ir drožė per priegalvatatį, kad ir lovužėlužė sugriuvo, manydami jo galvelytėlę
sukulsią. O šis tyčioms kojučių galutyty buvo atsigulęs ir gal
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velės vietelytėlėj aprištą ir apvyniotą puodelaitukėlytėlį pa
dėjęs. O iovatėiei suyrant, pašokdamas suriko:
— Kas čia mano lovelytužę užgavo? Kur tik yra mano lazdytėlė?
Anie pabūgę išbildėjo, jam namužytužius vienam paliko ir
anaip toli po tam jo lenkės. O jis, tuose įsirengęs, be baimužėlės gyvena, kol gyvas.
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DAĮUDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS
Sykį vienas jaunas vyrukas, į dailides gerai išsimokinęs,
užsigeidė vandruot. Jau kelias dienas ėjęs, jis pritiko vieną
žmogų. O kai tas tuo pačiu keliu ėjo, tai juodu ėjo krūvoje,
jeib, abiem einant, laikas ne taip pailgtų. Pakeliui tas žmogus
dailidei išsipažino, kad jis perkūnas esąs. Taip eidami, pritiko
dar vieną, o tas sakės esąs velnias. Dabar jie ėjo visi trys ir
iškako į didelę girią, kurioj daug visokių žvėrių buvo. Bet jie
nieko valgyt neturėjo, tai sakė velnias:
— Aš esu drūtas ir greitas, aš tuojau parnešiu mėsos, duo
nos ir ko šiaip dar reiks.
Perkūnas sakė:
— O aš pradėsiu skaudžiai žaibuot, kad visur viena ugnis
bus, bei griaut, tai visos žvėrys nuo mūsų nubėgs.
O dailidė sakė:
— Aš gražiai išvirsiu bei iškepsiu, kas bus parnešta.
Taip susitarę, kiekvienas ir darė ir taip apie porą savai
čių po plynu dangum gyveno.
Bet paskui sakė dailidė:
— Ar judu, sėbrai, žinota ką? Mes pasistatysim gražų bu
telį, tai galėsim tam gyvent kaip žmonės. Kam čia turim taip
vargiai būt, kaip mediniai?
Aniemdviem toks užmanymas labai patiko, ir dabar dailidė
tik privalėjo tinkamus medžius parodyt, tai anuodu nutvėru
siu tuojau iš šaknų išrovė ir į paskirtą vietą nuvilko. O kai
jau manė —gana, tai jie pradėjo statyt: dailidei tik terūpėjo
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numatuot bei nužymėt, tai anuodu vis su nagais nudraskė, ir
per trumpą laiką visai daiius butelis stovėjo. Ir jie čionai įsi
taisė kas gražiau, nes dailidė tik privalėjo pasakyt, ko reikia,
bei nurodyt, kaip turi būt, tai anuodu tuojau tai padarė.
Paskui jie iš to tuščiojo girios ploto pasidarė dirvą. Dailidė
padarė labai smarkią žagrę, o į tą anuodu įsikinkęs, ėjo arti.
O tai ėjo ar per kelmus, ar per šaknis, ar per akmenis. Taip
jau dailidė padarė baisiai dideles akėčias ir, vėl anuodu pa
sikinkęs, akėjo. Tai į porą dienų jie tą visą plotą į smulkias
dulkes buvo sudirbę. Žemei jau gana išdirbtai esant, turėjo
velnias visokių daržovių sėklų parūpint, ir jie tas įsėjo bei
įsodino. Bet daugiausia iš visų daržovių jie ropių įsodino.
Kai jau daržovės, o ypačiai ropės, buvo gerai paaugusios,
tai jie kiekvieną rytą rasdavo šauniai išvogta ir negalėjo ži
not, kas tą iškadą būtų padaręs. O jie susitarė po naktį saugot.
Pirmąnakt išėjo velnias. Jam besaugojant, ir atvažiavo va
gis ir pradėjo ropes raut bei į vežimėlį kraut. Jis, greitai pri
šokęs, norėjo tą vagį nutvert ir namo pargabent, bet tas vagis
jį taip skaudžiai sukirto, kad jis vos gyvastį palaikė, o anas
su ropėmis nuvažiavo. Ant rytojaus išėjo dailidė su perkūnu
pažiūrėt ir rado daug ropių išvogta, o velnią labai subarė.
Šis sakė, kad jam iš vakaro negerai buvę. O kai blogumas jam
jau buvo perėjęs, tai mažumą prisnūdęs. Tur būt, į tą tarpą
vagis atėjęs.
Antrą naktį turėjo perkūnas eit saugot. Bet tam taipjau
nusidavė. Jam vagį nutvert benorint, tas vagis jį ir nesvie
tiškai suplakė ir, vežimėlį ropių prisikrovęs, nuvažiavo. Ryt
metį vėl rado didelę iškadą padarytą. O kai dailidė perkūną
dėl to pabarė, tai jis sakė, kad jam iš vakaro labai dantį skau
dėję, o kai kiek perėję, tai jis prisnūdęs,—vagis tam tarpe ro
pes išvogęs. Bet juodu nei vienas nesisakė, kad pylos buvo
gavusiu.
Trečią naktį dailidė turėjo eit į sargybą. Bet jis, mokėda
mas mažumą groti, ėmė savo smuiką drauge ir, po viena egle
pasisėdęs, kad jau miegas jam norėjo užeit, sau bet ką pasismuikavo, nes jis tik norėjo žinot, kas per vagis. Todėl jis
norėjo per naktį ištvert nemiegojęs. Apie vidurnaktį išgirdo
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atvažiuojant vagį tiesiog į ropes. O vagis vis su botagu pyš
kina, sakydamas:
Pykšt pokšt,
Geležinis vežimatis,
Vielų botagatis!
Vis taip be nuotraukos. Dailidė visaip pradėjo galvot ir
pagavo dabar juo labiau smuikuot. O tas vagis, tą muziką iš
girdęs, apsistojo pas ropes ir nutilo. Bet dailidė čirškina kiek
drūtas, manydamas vagį tuo pabaidysiąs. Bet ne —vagiui ta
muzika patiko, ir atėjo jis pas dailidę. O kas tai buvo? —Buvo
smarki ir nelaba laumė, kuri toj pačioj girioj savo gyvenimą
turėjo ir kurią niekas įveikt negalėjo. Ši laumė buvo ropes ro
vusi, o ir velnią bei perkūną sukalatojusi. Dabar dailidė jau
gerai žinojo, kaip aniemdviem buvo ėję ir kad su ja turėjo
labai švelniai elgtis. Laumė, pas dailidę atėjusi, jam labą va
karą sakė ir dėjosi labai meilinga, nes jai ta muzika labai pati
ko. Valandą paklausiusi, sakė ji dailidei:
— Eigi, būk taip geras, duok ir man pabandyt.
Bet ji visai nemokėjo. Tai dailidė, jos rankas nusitvėręs,
jai parodė, kaip ji turi daryt. Bet jai tik nėjo, o ji labai norėjo
mokėt. Tai ji sakė dailidei: ji jam pasigerintų, kad jis ją taip
gražiai smuikuot išmokintų. Dailidė sakė:
— Tai man tik menkas daiktas tave išmokint. Aš žinau, ko
tau reikia. Jei tai apsiimsi, tai tuojau mokėsi.
Ji sakė, kad su džiaugsmu vislab norinti apsiimt. Tai sakė
jai dailidė:
— Veizėk, kokie tavo stori pirštai, o vei manieji! Tu turi
duot savo pirštus paplonint, tai paskui mokėsi.
Ji tai apsiėmė. Dailidė nuėjo, atnešė savo kirvį ir kylį ir,
išieškojęs didžiausią keliną, tą įskėlė ir taip giliai kylį įmušė,
kol plyšys taip didelis buvo, kad laumė pirštus įkišt galėjo.
O kai ji buvo abiejų rankų pirštus įkišusi, tai jis kylį ištraukė,
kelmo plyšys susičiaupė ir jos pirštus taip skaudžiai suspaudė,
kad vis kraujai išėjo. Ji iš didžios kančios susišlapino bei pa
gavo taip skaudžiai rėkt ir melst, kad dailidė ją tik paleistų,—
jau ji daugiau neateisianti ropių vogti. Bet dailidė jai davė
šaunią valandą kentėt, o nuėjęs atsinešė jos vielų botagatį ir
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pradėjo jai išilgai sveikatos rėžt. O kai ją skaudingai subėdavojęs buvo, tai vėl. atsinešė kylį ir į kelmo plyšį įmušė, kad ji
pirštus ištraukt galėjo. Tai ji atstojo kaip vėjas, o ir paliko savo
geležinį vežimatį bei vielų botagatį.
Rytmetį visi atėjo ropių pažiūrėt, ir nei viena nebuvo pa
vogta. Tai dailidė šiuodu išjuokė ir sakė:
— Judu man šaunūs vyrai! Dedatės taip drūti, o duodatės,
kad boba perveiktų ir dar nuplaktų. Bet dabar aš jai užmokė
jau, kad ji kol gyva daugiau ropių vogt neateis.
Anuodu pradėjo dailidės- bijotis, jį už tai stipriu laikydamu,—iki šiol juodu manė, kad jis tik menkas daiktas prieš
juodu. Ir nuo to laiko juodu jį didžioj garbėj laikė. O daržą
daugiau saugot nereikėjo —laumė į jų daržą vogt nėjo.
Bet jiems čia kelis metus taip pagyvenus, pradėjo nepatik
ti krūvoje būt —geriau, kad vienas gyventų. Jie negalėjo sutart, katram tas butelis geriau turėtų tekt, nes kiekvienas gyrės,
kad daug prie jo daręs. Po ilgo ginčijimo jie susitarė taip da
ryti: ims panakčiui baugintis, ir tas, kurs ištvers nepabėgęs,
o pats baugindamas, kitus išbaugins, tai to tas butelis turės
pasilikt.
Pirmąnakt išėjo velnias baugint. Apie vidurnaktį pasikėlė
didelis vėjas ir didelis tobijimas, taip, kad tas butelis pradėjo
drebėt ir braškėt. Lubos pagavo išsikelt ir sienų sienmedžiai
krutėt. Perkūnas, tai girdėdamas bei matydamas, tuojau pro
langą išbėgo, bet dailidė, ėmęs savo giedamąsias knygas, pra
dėjo giedot bei skaityt ir pasiliko stuboj. Velnias jį išbaugint
negalėjo, norint jis gana didelį bildėjimą ir vėtrą pakėlė ir
tą butelį visaip draskė, ir purtė, ir kraipė. Perkūnas taigi lažybą buvo pražaidęs, o dailidė laimėjęs.
Antrą naktį išėjo perkūnas baugint, o dailidė su velniu
stuboj pasiliko. Kai jau gera valanda nakties buvo, tai užkilo
tokia tamsi debesis, kaip maišas, ir išgąstingas griovimas iš
tos debesies rados. Ir juo arčiau prie to butelio perkūnija atėjo,
juo skaudesnis buvo tas griovimas ir trenkimas, tarsi visa
giria ir butelis į žemės bedugnę bus nutrenkti. Ir toks didis
žaibų šovimas ir tryškėjimas, kad tuojau viskas galėjo užsi
degti. Velnias, tai matydamas, staigiai kaip vėjas pro langą
išsimetė ir pabėgo, nes jis perkūnu nelabai išsitikėjo, kad tas
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jį su kokiu žaibo stulpu nenušautų: juk jis gana gerai žinojo,
kad perkūnas velnius, sviete aplink besibastančius, numuša.
Dailidė, vienas pasilikęs, vėl, ėmęs knygas, giedojo bei skaitė
ir nieko to neatbojo, kokius perkūnas lauke išgąsčius darė.
Taip jis vėl lažybą laimėjo, o velnias pražaidė.
Trečią naktį ėjo dailidė baugint, o perkūnas su velniu stuboj pasiliko. Juodu manė: „Ką gi tas mudu baugins?" Bet dai
lidė, apie vienuolika nuėjęs, ėmė aną laumės geležinį veži
mėlį bei vielų botagatį, kuriuos jis, aniemdviem nieko nesakęs,
girios tankumyne turėjo pasislėpęs. Galvojo: „Kad aš tuo prie
butelio atvažiuosiu, tai juodu baimės gana turės". Jis taigi į tą
vežimatį įsisėdo ir, ėmęs botagatį, pradėjo pyškint, tai tas
vežimatis pradėjo važiuot vis artyn prie to butelio. Dailidė,
taip su botagu pyškindamas, pagavo šaukt:
Pykšt pokšt,
Geležinis vežimatis,
Vielų botagatis)
O tai vis išvien ir vis arčiau prie butelio. Anuodu, stuboj
bebūdamu, tai išgirdo ir galvojo: tai niekas kitas, kaip ana
laumė, kuri andai taip skaudžiai juodu buvo suplakusi. Ir juo
du tokia baimė užpuolė, kad ilgiau stuboje išsilaikyt negalėjo.
Perkūnas, aplink save ugnimi spiaudamas, pro langą išbėgo,
o velnias iš baimės visus kakalpuodžius pridirbo ir, taip bai
siai apsismardinęs, per lubas ir per kraiką išlėkė. Ir nuo tos
valandos jųdviejų nei vienas daugiau prie to butelio nepa
sirodė. Tokiu būdu dailidė paveldėjo visą tą gražiai įtaisytą
namelį. O kakalpuodžius jis gražiai išvalė, nugabeno tą velnio
mėšlą į vaistinę parduot ir už tai daug pinigų padarė. Ir čia jis
gyveno ilgus metus gražiam pasisekime ir palaimoje, iki nu
mirė. O visi vaistininkai dar iki šios dienos velnio mėšlą kaip
vaistą pardavinėja.
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ŽMOGAUS DERYBOS SU VELNIU

Žmogus gyveno labai biednas, ir jau jam jokios išeities
nėra —tik pasikart. Jis eina keliu medin ir susitinka velnią.
Velnias jo klausia:
— Kur tu eini, žmogeli?
— Einu medin kartis!
— Jei,—sako,—išlaikysi tris paras be miego, tai aš tau
duosiu maišą aukso!
Atsisėda jie vienas ant vieno kelmo, kitas ant kito ir sėdi.
Velnias klausia žmogaus:
— Ar miegi?
Žmogus sako:
— Ne, nemiegu! Galvoju.
— Ką tu galvoji?
— Kad daugiau pušelių kreivų, kaip tiesių!
Velnias apibėgo, apibėgo ir ten, ir ten, sako:
— Tiesa, kreivų daugiau!
Žmogus išsimiegojo. Kitą naktį sėdės. Sėdi, sėdi, ir velnias
vėl klausia žmogaus:
— Žmogau,—sako,—ar miegi?
— Ne, nemiegu! Galvoju.
— Tai ką tu galvoji?
— Aš galvoju, kad daugiau pasaulyje vandens, negu žemės.
Velnias apskrido, apskrido, sako:
— Tiesa!
Na, jau sėdės kitą naktį. Velnias vėl žmogų:
— Ar tu miegi?
— Ne, nemiegu, tik galvoju.
— Tai ką tu galvoji?
— Aš galvoju, kad ant šito kelmo vidurys pasaulio.
Velnias apskrido, apskrido, sako:
— Tiesa!
Žmogui atneša maišą aukso. Parsinešė žmogus namo ir jau
visai nė skaito, nė nieko, tik nori matuoti kraitele. Bet krai
telės neturi. Tai nuėjo, pasiskolino pas kaimynus. O kaimynas
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kai skoiino, tai ištrynė degutu: pažiūrės, ką žmogus matuos
kraitele, nes žino, kad nieko neturi. Žmogus kai matavo krai
tele auksą, penki rubliai liko prilipę ant dugno. Kaimynas jo
klausia:
— Kur tu ėmei aukso?
O tas žmogus, kaip biednas, tai visą teisybę ir papasakojo,
iš kur gavo.
Eis ir tas kaimynas pasikart. Eina mišku ir sutinka tą patį
velnią. Sako:
— Žmogeli, kur eini?
Kaimynas sako:
— Biednas esu, neturiu iš ko gyvent —einu pasikart.
Velnias ir tam sako:
— Jei išlaikysi tris paras be miego, tai duosiu maišą aukso.
Atsisėdo vienas ant vieno kelmo, kitas —ant kito ir sėdį.
Velnias klausia žmogaus:
— Ar tu miegi?
Žmogus sako:
— Snaudžiu!
Tai kai ,,snaudžiu",—tai velnias ir nusuko jam galvą.

Teisingas vargšas
ir gobšus turtuolis
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SPRYGIS
Kitą kartą buvęs vienas gaspadorius didis apgavikas: nie
kuomet ansai algos darbininkams nemokėjo, bet kiekvieną apgaudavo. Po tam jau nebegali ansai begauti samdininkų. Tada
atėjo prie ano vienas vaikis, vardu Petras, ir sako jam:
— Ar tu nenori samdyti mane metams?
Ansai sako:
— Susimilk, stok prie manęs. Aš jau šeimynos ir didžiai
ieškau.
Gaspadorius klausia jo:
— Kiek tu norėsi algos?
Petras sako:
— Aš nieko nenoriu, tiktai po metų išeidamas spriegsiu
tau į nosį, ir bus gana.
Gaspadorius mano sau, jog nebus skaudu: pats sau spriginėja į nosį. Ir suderėjo.
Paskui aną vaikį prastą dieną prie darbo siunčia, o šven
tą liepia ginti bandą. Petras išginęs bandą. O kad jaučiai ne
stovėjo prie bandos, jam vargo jlirbo, ansai pribėgęs vienam
kai spriegė į kaktą —ant tos vietos nebegyvas paliko. Jo gas
padorius, matydamas tokį nuostabų darbą: ,,Ach! juk ir man
taip bust"
Neįmanydamas, ką bedaryti, nubėgo prie savo pono, skųs
damasis:
— Poneli, ką bedarysiu? Nusisamdžiau tokį vaikį: kito nie
ko algos nenorįs, tiktai „su sprygiu į nosį vieną kartą,—sa
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ko,—gausi". O šitai jau vieną jautį nuspriegė, na, mane juoba
nuspriegs.
Ponas anam davė tokią rodą:
— Kai tu pareisi namo, vakarą siųsk vaikį, tegul eina į ma
no avižas. Tenai yra įgudusios meškos. Kai aną pamatys, tu
rės ir sudraskyti.
O gaspadorius, su džiaugsmu parėjęs namo, vakarą sako:
— Meldžiamas Petreli, eik sergėk: kaži kieno kumelys avi
žas mano ėda. Sugavęs parvesk namo.
Ansai tuojau, paėmęs apnasrius, nuėjo. Mano gaspadorius:
„Garbė dievui, tą jau sudraskys meškos".
Petras nuėjęs, radęs dvi meški avižose, pamovęs apnasriais
ir parvedė. Įvedęs į priešininkę ir pririšo prie girnų. Pats, įėjęs
į kambarį, prie pečiaus atgulęs, knarkia. Išgirdęs gaspadorius
sako:
.— A, Petrai, juk aš tave siunčiau avižų sergėti, o tu gu
li dabar.
Petras atsakė:
— Juk aš jau parvedžiau dvi kumeli kaži kieno.
— Kur dėjai?
Sako:
— Prie girnų pririšau.
Gaspadorius, uždegęs žvakę, ėjo veizėti, bet rado dvi meškiki prie girnų bepoteriaujančias. Persigando baisiai. Nuėjo
prie to paties pono, sako:
— Poneli, susimildamas, gelbėk, jei kaip begali, nes jau
dvi meški pririšo prie girnų.
Ponas pradėjo anam sakyti:
— Aš žinau vieną ąžuolą taip apsėstą, jog niekas ano ne
gali pakirsti. Siųsk aną —tegul eina jo kirsti.
Gaspadorius, parėjęs namo, sako:

— Petrai, eik tu, pakirpk tą ąžuolą, nes dvaras liepė ašį
rytą anksti atkrauti. Eik tu šį vakarą.
Ansai paėmęs kirvį ir ėjo prie to ąžuolo. Pakirto tą ąžuolą
ir sukapojo. O kipšelis buvęs ąžuole. Tą ėmęs ir parsivedė,
prie gimų vėl pririšo, o pats atgulė. Klausia gaspadorius:
— Ar tu nebuvai, kur aš tave siunčiau?
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Sako:
— Buvau, pakirtau ir surančiau.
— Ogi ar nieko ten neradai?
Sako:
— Radau tokią šmėklą, parvedžiau į namus, pririšau prie
girnų.
Gaspadorius tame momente ėjo veizėti ir, radęs pririštą
prie girnų, taip išsigando —vos nenumirė. Tuojau nubėgęs pas
poną, prašo:
— Poneli meldžiamasis, ką aš bedarysiu: jau ir biesą par
vedė, pririšo prie girnų.
Tas ponas sako:
— Aš tau duosiu raštą: tegul Petras nuneša į vieną mies
tą, į kurį kad kas eina, niekados daugiau nebeišeina, nes yra
ten žmogžudžiai.
Gaspadorius, parsinešęs raštą, parodo:
— Petreli, kas bus: į kresą pavarė —ar pėsčias eisi, ar rai
tas josi? Į tą miestą šitai ponas įdavė raštą —ano ten esą trys
šimtai raudonųjų.
Atsakė Petras:
— Važiuotas važiuosiu. Tiktai eik, atneši man kanapių kokį
pundą, smalos kokią bačkelę.
Gaspadorius visa atnešęs įdavė. Petras padavė savo kipše
liui pririštajam, ir kipšelis nuvijo jam botagą —suviję visas
kanapes ir smalos visą bačką išmirkė. Paskui pasikinlc^ porą
meškikių, sėdos kipšelis už vežiką, o pats Petras —už įponą,
ir išvažiavo. Paskui, kad arti buvo miesto, liepė vežikui sutaukščioti. Kai tas pradės taukščioti —visi miesto langai pra
dėjo laukan birti. Tuojau visi puolė veizėti, kas per balsas,
jog langai visi virpa, ir pamatė tokį poną, su meškikėmis at
važiavusį. Pradėjo teirautis:
— Ko nori, poneli?
Parodo raštą:
— Šitai turiu raštą nuo savo pono —čionai jo trys šimtai
raudonųjų.
Anie pradėjo sakyti:
— Netiesa.
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Ansai sako vežikui:
— Sutaukščiok!
Tas kai pradėjo taukščioti —tuojau pradėjo visas miestas
iš baimės šaukti:
— Nebetaukščiok, poneli, atiduosim.
Ir susidėjo visas miestas, atidavė, prašydami, idant važiuotų
namo. Tada Petras, atėmęs pinigus, parvažiavo, atidavė gaspadoriui, kalbėdamas:
— Nunešk tuos pinigus savo ponui, bet išpažinties prieik,
nes jau atėjo metų galas. Atsiimsi tau paruoštą užmokestį, nes
jau spriegsiu —nebeliksi nė trupučio gyvas.
Girdėdamas iš Petro baimingus žodžius, gaspadorius puolė
jam po kojų, nes matė, jog jau ir dievas baudžia. Sako:
— Petrai, meldžiamasis, nors visą mano gyvenimą atimki,
bet sveikatą mano užlaikyk.
Matydamas ano didžią atgailą, Petras, atėmęs gaspadoriaus
visą gyvenimą, atidavinėjo visiems, kuriems buvo nusukęs užmokesnį, o pats iš akių jo išnyko. Gaspadorius susiprotėjo, jog,
tur būt, turėjo tai būti angelas, jog ir meškos jam klusnios
buvo.
224
MIL2IONIS VELŽIŲ MALŪNE

Vienas kalvis turėjo sūnų milžionį. Sūnus buvo toks stiprus,
kad jau trijų metų galėjo su meška grumtis. Kai jis suaugo
į dvylika metų, tėvas nukalė jam lazdą nuo dvylikos pūdų ir
išleido į svietą tarnautų.
Sūnus išėjo. Eidamas keliu, pamatė, kad žmonės ketveriais
žemę aria. Jis eis prie tų žmonių. Žmonės, pamatę ateinantį
tokį didelį vyrą, o dar su geležine dideliausia lazda, išbė
giojo į visas puses. Milžionis atėjo pas pirmą žagrę, norėjo
arti, bet nepasiekia. Atsiklaupė ant kelių ir pradėjo arti. Arė,
arė, kol arklys neprivargo. Kai tas privargo, ėjo pas antrą
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arklį. Ir tą greit nuvargino. Paskui pas trečią, ant galo pas
ketvirtą —visus nuvargino taip, kad jie nebegali ir bepaeiti.
Vienok jis suarė visą lauką. Paskui vakare vieną arklį įkišo
į kišenę, antrą —į antrą kišenę, trečią —į pirštinę, o ketvirtą
pasiėmė saujoj ir nuėjo į tą gyvenimą, kurio jis lauką suarė.
Šiaip taip įlindo pro duris į trobą ir tarė, mesdamas arklius iš
kišenių:
— Atimkitės jūs savo arklius.—Paskui sako: —Ar turit ko
kį nors darbą dėl manęs?
Namiškiai atsakė, kad yra kelmų rauti. Milžionis pergu
lėjo, iš ryto atsikėlė ir prašo parodyti tuos kelmus. Visi bijo
vesti parodytų. Buvo tokia kvaila moteriškė, ir jai prisakė vesti
parodyt. Moteriškė išvedė jį į mišką ir parodė kelmus. Mil
žionis užkiša su lazda už šaknų ir iš karto išrauna kelmą. Mo
teriškei besiveizint, milžionis išlupo daugybę kelmų, kur būtų
penki vyrai per savaitę neišlupę.
Atėjo pietūs, ir visi bijo nešti. Vėl kvailai moteriškei pri
siėjo nešti. Ji išnešė barščių milžtuvę, duonos penkis kepalus
ir alaus bačkelę. Milžionis barščius suvalgė ir duoną, o alaus
pusę bačkelės teišgėrė. Pabaigęs rauti kelmus, eina namo, pa
siėmė ir alų.
Kaip tik mato eglėje žmogų pasikorusį. Jis priėjo prie žmo
gaus. Tas karuonis paprašė alaus atsigerti. Milžionis davė jam.
Karuonis išgėrė visą alų. Milžionis užpyko už tai ir kaip pra
dės mušti jį su lazda! Mušė, mušė, kol bemušant anas nenukri
to ant žemės! Kai nukrito, persprogo, ir iš jo išbiro daugybė
pinigų. Pinigus susipylęs į bačkelę, milžionis parėjo pas savo
ūkininką ir prašė, kad už jo darbą atiduotų šią bačkelę. Ūki
ninkas, bijodamas mušti gausiąs, dovanojo jam bačkelę.
Paskui milžionis klausia, ar neturi dar kas kelmų rauti. Jam
parodė netolimą dvarą. Jis ten nuėjo ir prašo darbo. Visi per
sigando, nežino, ką ir sakyti. Paskui dvarponis ir sako:
— Bus darbo čia.
Jis prisakė savo bernams pripilti penkis maišus smilčių,
paimti visų prastuosius ratus ir arklius ir liepė važiuoti milžioniui į malūną. O tas malūnas buvo prakeiktas —velniai jį
valdė. Jis stovėjo viduryje ežero.
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Milžionis išvažiavo. Pervažiavęs mišką, atrado ežerą ir vi
duryje ežero mato malūną. Juk per vandenį nevažiuosi! Tuoj
milžionis pradėjo rauti medžius su šaknimis ir mesti į vandenį.
Už valandos ir pasitaisė puikiausią kelią per ežerą. Nuvažiavo
į malūną, įėjo į vidų —nieko nerado, malūnas tik birbia. Jis
tuoj užleido vieną maišą, o pats išėjo arklių iškinkyti. Iškin
kęs arklius, pasileido ant pievos, pats pagrįžo į malūną ir
atsisėdo.
Tuoj keletas velniokų pasirodė. Velniokai ėmė apie jį šo
kinėti. Viens čiuptelės už plaukų jam, kits —už nosies, trečias
ir akis norėtų išbraižyti. Milžionis geruoju prašė, kad atstotų,
paskui kaip pradės šaudyti su lazda velniams —visi išlakiojo!
Priėjo prie girnų ir mato, kad į akmenį bėga ne grūdai, bet
smiltys. Tas, pagriebęs lazdą, bėgs ieškoti velnių po kamba
rius, dėl ko jie apmainė jo kviečius į smiltis! Jam dvarponis
buvo pasakęs išvažiuojant, kad tuose maišuose yra kviečiai.
Atrado kambaryje apie tuziną velniokų ir pradėjo mušti su
lazda. Velniokai rėkia:
— Mes nemainėm, tu pats atsivežei tokius grūdus!
O milžionis nenusileidžia: mušė, mušė, kol velniai neapmai
nė smiltis į kviečius.
Susimalė. Susinešė maišus į vežimą, eis parsivesti iš pievos
arklius ir važiuos namo. Nuėjo ir neberanda arklių! Vėl pa
grįžo pas velniokus ir pradėjo aušinti su lazda, kad atiduotų
arklius. Velniokai šaukia, kad vilkai suėdę, o milžionis sako:
— Kad vilkai būtų sudraskę, nors kaulai būtų palikę.
Ir nieko, gavo velniai duoti jam dvejetą arklių, nors po
teisybės milžionies arklius buvo vilkai sudraskę. Milžionis gavo
du gražiausiu arkliu, susikinkė ir parvažiavo namo. Dvarponis,
iš tolo pamatęs parvažiuojant, išėjo sutikti. Labai nusistebėjo,
kad vietoj smilčių parvežė kuo nuo geriausius kviečius. Dvar
ponis galvojo, kad velniai jį sudraskys, dar miške bevažiuojant.
Už tai dvarponis išleido už jo savo dukterį. Jis nusipirko didelį
dvarą iš pinigų, kur bačkelėj turėjo, ir gyveno laimingai.
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225
ŽMOGUS IR PONAS

Kitą kartą, kad ponai turėjo savo žmones, tai jie su tais
ką tik išmanė, tą ir darė. Vienas ponas apie kalėdas, kada
jau buvo žemė sušalus ir apsnigus, savo kur vargingesniam
mužikui liepęs:
— Tu, utėliau, tinginy, vasarą tingėjai, nesuarei savo mar
gės mano dvaro lauke, tai žiūrėk, kad rytoj nueitum ir su
artum.
Tas žmogelis sakąs:
— Ponuti, tai ką aš dabar padarysiu, kai jau žemė visur
sušalus? Aš negalėsiu nė žagrės įsmeigti.
Tas ponas sakąs:
— Tu dar man šnekėsi priešais? Aš tau parodysiu —gulkis!
Tas žmogelis atsigulęs. Ponas jam su kančium atskaitęs dvi
dešimt penkis skersai ir dar pasakęs:
— Kad tu nepadarysi, ką aš tau prisakau, tai rytoj gausi
antra tiek.
Tas žmogelis, jau tiek gavęs, o dar dukart tiek ant ryto
jaus prižadėtas, einąs verkdamas namo. Susitikęs tokį nudris
kusį senį. Tas jo klausiąs:
— Tai ko tu, žmogelis, verki?
Sis pasisakęs jam, ką ponas prisakė ir ką padarė. Rytoj rei
kia eiti arti tą margę pono lauke, kur vasarą nesuspėjo, o da
bar taip žemė sušalus, tad ką jis padarysiąs. Ir kad jam ponas
dabar davė dvidešimt penkis kančius, o rytoj prižadėjo pen
kiasdešimt duot,—kaipgi neverkti! Tas senis jam sakąs:
— Bus gerai, tiktai rytoj eik ir suarsi.
Ant rytojaus tas žmogelis, savo tą blogą kumeliuką pasi
kinkęs į arklą, nuėjęs arti ir taip lengvai suaręs, kaip vasarą,
kada nesušalus žemė. Tas ponas atėjęs ir apžiūrėjęs —gerai
suarta. Na, tai dabar jam vėl taip prisakęs:
— Kad tau šiandien taip gerai eina arti, tai tu man rytoj
žiūrėk, kad važiuotas atvažiuotum ir mane į peklą nuvežtum.
O kad nenuveši, tai aš tau tris kartus tiek skersai duosiu, kiek
vakar daviau.
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Tas žmogelis vėl einąs namo, kumelėle vedinas, ir vėl ver
kiąs. Šit ir vėl susitinkąs tą senį. Tas senis vėl jo klausiąs:
— Tai ko tu dabar verki?
Šis vėl jam pasisakęs, kad taip ir taip:
— Ponas nori, kad aš jį rytoj į peklą nuvežčiau, o kad aš
jo ten nenuvešiu, tai jis man žadėjo tris kartus duoti po dvi
dešimt penkis kančius.
Tas senis jam sakąs:
— Totą, tai kodėl jo nenuveši? Nuveši!
Žmogus sakąs:
— Tai kad aš nieko nežinau, niekur nesu buvęs. Kur aš
tą jo peklą atrasiu?
Senis sakąs:
— Zmogel, nesirūpink. Tavo ta kumelaitė atras, tik rytoj
pasikinkęs į dvarą atvažiuok. O kai ponas į tavo roges įsės,
tai tu savo tą kumelaitę paleisk ant valios —kur nori, ten tegul
einie. Tai ir nuveši.
Žmogus rytą, tą savo kumelaitę pasikinkęs, nuvažiuoja į dva
rą. Susitinkąs poną. Ir ėmęs ponas tą žmogelį lojot:
— Ko tu taip ilgai kirmiji namie? Kada aš jau tavęs laukiu!
Tas žmogus tylėjęs, ir gana. Ponas įsisėdęs į jo roges ir
šnekąs:
— Na na, matysiu, argi tu mane nuveši į peklą. Kurgi bus
ta tavo pekla, pažiūrėsiu!
Šis paleidęs savo kumelaitę, ta ir biznoja ristele tiesiai ant
tokio kalno, kur paties pono lauko gale buvo. Privažiuoja,
gi žiūri —durys atviros į kalną. Kumelaitė tiesiai pro duris
į vidų. Tuoj apšoko koks trisdešimt liokajų, atėmė žmogui iš
rogių poną. Žmogus apsisukęs ir važiuoja namo per dvarą.
Pono urėdas, užėjęs žmogui už akių, klausiąs:
— Tai kur tu poną palikai, kad tuščias parvažiuoji?
Žmogus atsakęs:
— Kur man ponas liepė, ten aš jį nuvežiau —nuvežiau
į peklą ir palikau.
Urėdas sakąs:
— Tu meluoji! Kur ta pekla yra? Nuvežk ir mane!
Žmogus atsisukęs sakąs:
— Sėskis!
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Kumelaitė vėl tiesiai prie to kalno, pro duris —į vidų. Šit
tuoj tas jo ponas šoko urėdui priešais, už sprando. Urėdas
kibęs į poną peštis. Žmogelis atsisukęs pro duris laukan ir vėl
važiuojąs namo Į^r dvarą. Ponia, išėjus iš rūmo, to žmogelio
klausianti:
— Kur tu mano poną ir urėdą nuvežei?
Šis atsakęs:
— Gi, poniušyt, į peklą.
— Tu, mužiko šmotas, meluoji! Kur tu radai tą peklą? Na,
tai nuvežk ir mane!
Šis tuoj, atsukęs atgal tą savo kumelaitę, prašąs:
— Sėskis, ponia!
Ponia įsisėdus. Šis ir vėl važiuoja į tą patį kalną, pro duris
tiesiai į vidų. Tuoj tą ponią pasitikę ponas su urėdu, koks šim
tas liokajų apspitę ir nusivedę į galą.
Žmogelis, visus tris savo ponus į peklą nuvežęs ir nusikra
tęs nuo savo sprando visokias baisybes kančių, pargrįžo sau
ramiai namo ir gyvena.
226
ŽMOGUS IR VELNIAS

Žmogus nebagotas išėjo į girią medžių kirst, išsinešė duo
nos abrakiuką ir pasidėjo ant kelmo. Budelis atėjo ir paėmė tą
duoną. Budelis parėjo į peklą,—jo nebepriima, kad biedno žmo
gaus duoną paėmė. Išvarė aną duonos uždirbti.
Atėjo anas prie to žmogaus ir sakė atėjęs:
— Priimk mane, aš padėsiu dirbti.
Žmogus atsakė anam:
— Aš pats maža turiu ką dirbti. Ką aš duosiu tau darbą?
Budelis sakė anam:
— Čia yra tokios pelkės pono girioje. Prašysime pono, gal
jis leis mums ten išplėšti, dirvą padaryti, ir įsėsime rugius.
Nu gerai, ir susitarė. Žmogus sako:
— Lai bus taip. Aš eisiu prie pono, prašysiu tos pelkės, jei
ponas leis mums, tai mes darbuosimės ten.
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Žmogus nuėjo prie pono ir prašė:
— Poneli, leisk man toje vietoje pasidirbti dirvos laukelį,
kad galėčiau įsėti ten ką nors.
Ponas leido —manė, kad negalės jis ten d!eko padaryti. Par
ėjo tas žmogus namo ir atrado budelį savo namuose tebelau
kiant. Sako budelis:
— Dabar ką girdėjai^
Žmogus atsakė anam:
— Leido ponas. Jei tiktai galėsime mes ten ką gero padaryti.
Budelis atsakė:
— Nerūpinkis: kad mes dirbsime, tai ir bus gerai.
Ir išėjo anuodu į tą girią. Rovė budelis ištisus medžius, ir
išdirbo jis ten labą gabalą dirvos. Išėjo anuodu tą gabalą, ir
užaugo labai puikūs rugiai. Tą poną pradėjo pavydas imti,—
ir nebeleidžia tų rugių beatimti. Ponas pats pasiuntė savo šei
myną, suvežė rugius į dvarą ir pridėjo didelę daržinę. Žmogus
su tuo budeliu labai gailis savo triūso. Budelis sako žmogui:
— Palauk truputį. Aš dar eisiu prie pono ir prašysiu, kad
man leistų bent vieną naštą tų rugių parsinešti.
Žmogus atsakė budeliui:
— Nu gerai, eik taigi prie pono; jei išprašysi, bus mums
dar gerai.
Nuėjo budelis prie pono ir prašo:
— Poneli, mes taip sunkiai darbavomės, kol įsėjom tuos
rugius, o dabar atėmei juos nuo mūsų. Leisk mums bent vieną
naštelę parsinešti.
Ponas atsakė:
— Neškis kiek pats panėši!
Parėjo budelis prie savo žmogaus ir sakė:
— Nupirki kanapių bent dešimt štukelių, o aš vysiu virvę
ir eisiu prie pono parnešti tų rugių.
Nupirko dešimt štukelių kanapių ir suvijo į vieną virvę.
Nuėjo budelis parnešti rugių. Pasitiesė į žardieną tą virvę, su
dėjo visus rugius iš daržinės ir eina nešinas į žmogaus namus.
Pamatęs ponas neįmano, ką daryti, kad jau visą daržinę rugių
išnešė. Ponas turėjo labai badančius du jaučiu, kur ne kas te
galėjo prie anų prieiti. Liepė paleisti tuos jaučius, kad aną
subadytų. Jaučiai ėjo labai baubdami prie budelio. Ponas
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manė, kad aną subadys ant vietos. Jaučiai priėjo prie ano, anas
paėmė tuos jaučius ir uždėjo ant savo naštos. Parėjo prie žmo
gaus, nešinas tuos visus rugius ir du jaučius, ir sakė:
— Žmogau, ai uždirbau aš tau už tą duonos abrakiuką, kur
paėmiau, kai buvai girioje pasidėjęs?
Žmogus atsakė:
— Kiek ten tebuvo tos duonos, mažai. Aš negaliu tiek daug
nuo tavęs priimti.
Budelis atsakė:
— Nesirūpink, aš buvau iš peklos išvarytas uždirbti tos
duonos. Kada jau būsit patenkintas mano uždirbimu, tada aš
galėsiu vėl pargrįžti, kur buvęs.
Žmogus pasakė:
— Mano nebuvo tiek verta, o kad man tiek atiduodi, aš
priimu.
Budelis pasakė:
— Na gerai, sudiev. Palik dabar nuo manęs ramus, ir aš
nuo tavęs. Grįšiu dabar į peklą.
Ir, taip pasakęs, išėjo nuo to žmogaus.

227
VELNIO PINIGAI

Kitąsyk prie baudžiavos gyveno žmogus vienam kaime po
pono valdžia. Jis turėjo tik vieną sūnų ir gyveno visai netur
tingai. Tėvas susirgęs tuoj mirė. Reikėjo tėvą palaidoti, rei
kėjo kunigui ir ubagui, dar reikėjo, kaip kitąsyk buvo, ir ruginukės parnešti šermenims. O pinigų —nė skatiko nėra. Tuo
sykiu atjoja dvaro pasiuntinys, kad kuo greičiau mokesčius
mokėtų ponui. Eina vargdienis pas poną prašytis. Nuėjęs sa
ko ponui:
— Tėvas mano numirė —turiu palaidoti. Palaukit mokesčių.
— Aš tave palauksiu! Kad neatneši rytoj, tai liepsiu tave
iš namų išmesti.—O tąsyk ponai turėjo tokią galybę, kad vie
ną galėjo išvaryti, o kitam atiduoti namus.
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Eina sūnus verkdamas ir galvoja: ,,Ką aš galiu dabar da
ryti? Kad nors velnias atneštų man pinigų tiems mano svar
biems reikalams". Kaip tik jis tai ištarė, taip tuoj ir stojo prieš
jį toks ponaitis. Sako:
— Ką sakysi, kad šaukei mane?
Jis tam ponaičiui apsakė savo vargus. Ponaitis sako:
— Matau aš tavo vargus. Jei nori, pasirašyk tu man ant
trijų metų, tai aš tau duosiu pinigų, kiek tu nori.
Sūnus, vargų paplautas, tuoj ir pasirašė velniui. O kai pa
sirašė, sako jam velnias:
— Kai pareisi namo, rasi klėty maišą raudonųjų. O kai vis
ką apsireikalausi, tai per tris metus nekirpsi plaukų, nepiausi
nagų, nesivilksi marškiniais ir nesiprausi.
Parėjo namo, klėty rado maišą raudonųjų. Tuoj ponui už
mokėjo, tėvą kuo puikiausiai palaidojo. Žmonės galvojo: „Kur
jis čia pinigų gavo, kad viskam turi?" Sūnus gerai valgė, gėrė,
baliavojo, žmonėms pinigus skolino. Susyk taip pralobo, kad
stojo pirmu anos šalies bagočium.
Kada jau baigėsi tie trys metai, sudėjo valstiečiai rudenį
pas poną daugybę mokesčių. Velnias, tuos pinigus nuo pono
paėmęs, atnešė tam sūnui. O ponas, pinigus prapuldęs, neturi
kuo į valdžią užmokėti. Valdžia nusprendė: jei ponas už trijų
dienų neapmokės, pakarti jį už pinigų praradimą. Gavęs tokį
raštą, ponas vaikščiojo kaip pusiau miręs. Patiko ponas tokį
ponaitį,—o tai buvo tas pats velnias. Velnias sako:
— Ko tu taip nuliūdęs?
Ponas jam papasakojo, o tas nepažįstamas sako:
— Ko tu bėdavoji? Čia tas bagočius turi pinigų —gali tau
paskolinti.
^
O anam pasakė:
— Tol neduok, kol nepažadės tau vieną dukterį.
O ponas turėjo tris dukteris. Atėjęs pas tą bagotą žmogų,
jis meldžia be kepurės, kad paskolintų pinigų. O šitas sako:
— Paskolinsiu, jei pažadėsi leisti už manęs vieną dukterį.
Tas ponas sako:
— Aš tau pažadu kad ir visas tris, tik tu mane gelbėk nuo
mirties.
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Davė ponui tiek pinigų, kiek jam reikėjo, o tas apmokėjęs
liko gyvas. 4
Dabar atėjo velnias pas tą vaikiną, sako:
— Renkis, aš būsiu piršliu, važiuosim pas mergą.
Kai nuvažiavo pas poną, ponas tuoj pašaukė vyresnę duk
terį. Toji, kai pamatė, kad toks baisus, sako:
— Verčiau pasikarti, ne už tokio tekėti.
Pašaukė antrąją. Toji sako:
— Geriau nusiskandinti, ne už tokio tekėti.
Pašaukė jaunesnę. Toji pamačius sako:
— Kaip bus, taip bus: aš tekėsiu už jo. Kad ir negražus,
bet turtingas.
Davė ranką jam, ir jau tuoj bus vestuvės. Už kelių dienų
pasibaigė tie jo trys metai. Jis dailiai visas apsivalė ir nu
važiavo pas mergą. Anuodvi, pamatę, kad toks dailus ponaitis
ir toks bagočius, iš gailesčio tuoj viena nubėgus sode pasi
korė, o kita prisigirdė dvaro baloje. Jis, jauniausią vedęs, po
navo ilgus metus. Po vestuvių atėjęs velnias sako:
— Lik sveikas! Tu gavai vieną, o aš dvi.

228
ŽAIBAS IR PERKŪNAS TABOKINĖJE

Vienas žmogus pristojo už berną prie gaspadoriaus ir susi
derėjo su gaspadorium, kad jam pasėtų kelis gorčius avižų ir
pasodintų kelis gorčius bulvių. Bernas per ištisus metus ėjo
baudžiavą. Atėjo ruduo, pradėjo žmonės valyt vasarojų. Tai
pogi norėjo ir bernas savo javus nusivalyt. Gaspadorius sakė
jam, kad jis truputį palauktų, dėl to, kad dabar nėra laiko, rei
kia eit baudžiavą.
— Ateis Mykolas, nustosi eit baudžiavą ir galėsi nusiva
lyt savo javus.
Prieš Mykolą arkliai, meškos, zuikiai nutrypė avižas, o šer
nai nukniso bulves, ir bernas negalėjo piaut avižas ir kast
bulves.
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Bernas pasiliko antrus, trečius ir ketvirtus metus. Ir vis taip
tikosi, kaip pirmutinį metą. Bernas paseno, o dar vis nieko ne
užsitarnavo ir jau vieną kartą norėjo atstoti nuo gaspadoriaus.
Gaspadorius sakė jam:
— Būk dar vienus metus už kumeliuką.
Ir su tuo sutiko. Bernas dieną važiavo į baudžiavą, o naktį
dabojo kumeliuką. Vieną vakarą, kad jau bernas buvo atsi
gulęs, atbėgo vilkas ir papiovė kumeliuką. Bernas apraudojo
kumeliuką, atstojo nuo gaspadoriaus ir pasinešė eit, kur akys
mato, o kojos neša.
Ėjo, ėjo per kiaurą dieną, pasiekė vakaras, o nakvynės nėr
kur gaut: aplink giria ir nė jokio žmogaus nėra. Gultų ant že
mės—bijo, kad nepapiautų žvėrys. Rado labai aukštą, o ša
kotą medį. Įsilipo į tą medį ir pradėjo snausti. Jam besnaudžiant, užėjo didelis debesis ir iš to debesies nusileido jaunas
bernelis tiesiog prieš jį, sakydamas:
— Žmogau, ko tu čia sėdi?
Bernas apsakė visą savo bėdą.
— Gerai, laikykime tiktai vienybę, o visa bus gerai. Dabar
eikim į dvarą ir ten gausim darbo.
Nuėjus į dvarą, su noru priėmė jauną bernelį, o tą senuką
nenorėjo priimti. Bet kai laikė vienybę, tai abudu priėmė:
jauną bernelį —už liokajų, o senuką —už gaspadorių.
Vieną kartą ponas, norėdamas atstatyti gaspadorių, jam lie
pė pagaut mešką ir šerną. Gaspadorius buvo labai nusiminęs.
Jį pamatė jaunas bernelis ir klausė, ko jis toks liūdnas. Gas
padorius apsakė viską.
— Nebijok,—tarė jam jaunas bernelis,—tiktai tu paprašyk
dviejų grandinių.
Bernelis jam davė skepetaitę ir liepė pamosuoti dusyk, nu
ėjus į girią. Jam taip padarius, atbėgo meška ir šernas. Jis juos
parvedė ponui.
^
Ponas, truputį palaukęs, liepė parvesti žaibą ir perkūną.
Jeigu jis neparves, tai jį mirtinai nubaus. Gaspadorius pradėjo
verkti, matydamas prieš akis mirtį. Pamatė jį taip labai verkian
tį jaunas bernelis, išklausinėjo viską ir tarė:
— Nebijok, perkūnas mano brolis.
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Davė jam kamuoliuką siūlų, liepė išeit į lauką, mest ka
muoliuką ir laikyt už galo:
— Kur tas kamuoliukas risis, ir tu paskui jį sek.
Sekė sekė, besekant sutemo. Ant galo priėjo prie dviejų
kalnų, ir kamuoliukas įkrito į urvą. Gaspadorius paskui ka
muoliuką įsileido. Įsileidęs pamatė, kad labai puikūs rūmai. Už
vieno staliuko sėdi bobutė, ant staliuko dega žvakė. Bobutė,
pamačius kamuoliuką, pažino, kad jos sūnus, ir išklausinėjo
gaspadoriaus, kokiu būdu jis čia atėjo. Gaspadorius apsakė
viską. Ji įvedė į kitą kambarį ir liepė palaukt, ligi pareis ant
ras sūnus. Po geros valandos parėjo antras sūnus. Bobutė jam
apsakė, ko čia atėjo tas žmogelis. Ant rytojaus žmogeliui davė
dvi tabokines. Vienoje buvo žaibas, o kitoje —perkūnas. Ir
liepė nevožti,—kad pats ponas vožtų.
Gaspadorius parnešęs padavė ponui. Kai tik pirmą atvožė,
labai sužaibavo, o antrą kai atvožė, perkūnas trenkė ir užmušė
poną. Ir dvaras teko gaspadoriui.

M*
ŠALNA IR KLUMOKAS

Gyveno žmogelis netoli dvaro, ir jam kasdien vis reikdavo
eit dvare dirbt. Jis turėjo gabalėlį žemės. Pasisėjo tam gaba
lėly žirnių. Žirniai augo labai gražūs. Vieną kartą užeina šalna.
Žmogelis rytą atsikelia, žiūri —šalnos suėsta žirniai. Jam taip
gaila tų žirnių, taip gaila. Sako savo žmonai:
— Aš tai šalnai niekaip nedovanosiu! Eisiu jos ieškot!
Na, ir išeina. Išeina, eina, eina keliais, eina. Pamato —pa
kalnėj kažkas baltas stovi. Jis priėjęs klausia:
— Kas tu tokia esi?
Toji jam atsako:
— Šalna.
Tai sako:
— Kad tu šalna, tai kam mano žirnius suėdei?
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Šalna sako:
— Na, tylėk, aš tau duosiu klumoką. Užnešk mane ant
kalno.
Paėmė žmogus, užnešė ją ant kalno. Šalna davė jam tokį
klumoką odinį. Sako:
— Paprašyk tą klumoką, kada norėsi valgyt: ..Klumok, duok
man valgyt!"
Žmogelis padėkojo šalnai ir eina, pasiėmęs klumoką. Paėjo
galelį —labai užsinorėjęs valgyt. Atsisėdo ant griovio krašto,
pasidėjo klumoką:
— Klumok, duok man valgyt!
Iššoko iš to klumoko liokajai, tuoj neša lėkštes valgyt ir
gert. Žmogelis pavalgė ir:
— Klumok, paslėpk!
Ir paslėpė. Pasiėmė žmogelis klumoką ir eina keliais. Par
eina—namie vaikai visi verkia, žmona baras:
— Išėjai, kažin kur būni —visi vaikai nevalgę.
— Tylėk, žmonel, nesibark! Vaikai, sėskit visi už stalo,
tuoj bus valgyt.
O žmona mano, kad tyčiojasi, dar vis baras. Pakabino žmo
gelis klumoką ant sienos ir surėkė:
— Klumok, duok valgyt, kad čia būtų gerai!
Tuoj iššoko liokajai, lėkštes neša, visokių valgymų, gėri
mo. Pavalgė, atsigėrė ir vaikai, ir žmona, visi linksmi jau.
O senis lipa ant pečiaus ir guli, į dvarą nebeina dirbt. Atbė
ga liokajus iš dvaro:
— Ką tu,—sako,—galvoji, kad neini dirbt? Kelinta diena
neateini!
Senis, nuo pečiaus nulipęs, sako:
— Tu nesibark, bus gerai!,Sėsk už stalo!
Tuoj surėkė senis:
^
— Klumok, duok valgyt, kad čia būtų gerai!
Šoko tuoj liokajai: lėkštes neša, valgyt visa ką ir gert. Ir
nugirdė tą liokajų. Paėmė, pakišo po suolu, paguldė. Senis
lipa vėl ant pečiaus.
Antrą dieną vėl atlekia iš dvaro bardamies. Raitas tijūnas
atjoja.
— Ką tu galvoji, kad nebeini dvaran dirbt? Ponas barasi.
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Senis tuoj nulipo nuo pečiaus, sako:
— Nesibark, sėsk už stalo, pasišnekėsimi
Tuoj senis surėkia:
— Klumok, duok valgyt, kad čia būtų geriau!
Tuoj iššoko liokajai iš klumoko, neša lėkštes valgyt ir gert.
Nugirdė tą tijūną ir pakišo po suolu. Dabar šoko dvaro lioka
jus išsimiegojęs ir bėga skubiai į dvarą pas poną. Tas lioka
jus sako:
— Ką jis eis dvaran, kad jis turi tokį klumoką, kuris gert
ir valgyt visa ką turi! Guli ant pečiaus ir nebeklauso.
Antrą dieną kad šoko tijūnas iš pasuolės, vėl ant arklio —
į dvarą. Parjoja ir sako ponui:
— Ką jis,—sako,—beeis, kad turi tokį klumoką, kuris turi
gert ir valgyt, visa ką. Guli ant pečiaus ir dvaran nebeina.
Ponas tuoj skubiai liokajui įsako:
— Nueik ir atnešk tą klumoką!
Liokajus ateina ir sako, kad ponas liepė parnešt klumoką
į dvarą. Senis sako:
— Vaikai valgyt dar nori. Kada vaikai pavalgys, tai aš
pats atnešiu.
Ponas tuoj skubiai taiso balių, kviečia svečius. O žmo
gus—ką jis darys? Vaikus papenėjęs, pasiėmė klumoką, eina
vėl keliais. Eina eina, vėl prieina, žiūri —pakalnėj kažkas bal
tas stovi.
— Kas tujei tokia?
Sako:
— Šalna.
Senis sako:
— Jei tu šalna, žinai ką, šalna, man blogai. Ponas nori at
imt klumoką!
Šalna sako:
— Na gerai, užnešk mane vėl ant kalno, aš tau duosiu kitą
klumoką.
Jis užneša vėl ant kalno tą šalną, šalna duoda jam vėl kitą
klumoką.
— Tik,—sako šalna seniui,—tu nieko neprašyk tą klumo
ką! Nešk tiesiai į dvarą ir atiduok ponui.
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Žmogus pasiėmęs greit nuneša tiesiai į dvarą ir paduoda.
Ponas paėmęs tuoj įkala sienoj prie stalo valgomajam vinį ir
pakabina klumoką. O senelis pareina namo. Pono svečiai jau
sukviesti tą vakarą į balių. O taisyt ponas nieko netaiso, tik
sukvietė svečius. Suvažiavo svečiai visi, kad buvo kviesti, su
sirinko didelis balius. Na, ir prašo ponas, sodina visus svečius
už stalo. Tie svečiai galvoja: „Kas čia yra —dykas stalas!"
Ponas tik surėkė:
— Klumok, duok, kad čia būtų dar geriau!
Tuojau iššoko kazokai su kančiukais —tik duoda svečiam
ir ponui. Ponas iš tos baimės sutrepseno:
— Klumok, duok, kad čia būtų dar geriau!
Ir vėl iššoko kazokai. Tai nebežino svečiai, nė kur lįst,
bėga, kur katras tiktai pakliuvo. O ponas išsigando, nebežino,
nė ką bedaryt. Atsiminęs surėkė:
— Klumok, paslėpk!
Penki kazokai įšoko. Antrą kartą surėkė —dar penki kazo
kai įšoko. Ponas sako liokajui:
— Nešk seniui klumoką, po velniais!
Liokajus nunešė, atidavė seniui:
— Imk, —sako,—seni! Ką tu padarei, visus svečius ir po
ną išlupai.
Senis, pasiėmęs klumoką, vėl eina keliais. Eina, eina, žiū
ri —pakalnėj vėl baltas stovi. Senis priėjęs vėl klausia:
— Kas tu tokia?
Sako:
— Šalna.
— Šalna, ar žinai ką? Ar tu man neapmainytum atgal tą
klumoką?
— Na,—sako šalna,—gerai! Užnešk mane vėl ant kalno,
tai aš tau apmainysiu.
Užnešė senis šalną ant kalno, ir apmainė jam klumoką, davė
kitą. Jis padėkojo šalnai ir eina.
Eina, eina jis keliais, eina, sutinka tokį vokietėlį —vokietėlis eina švilpaudamas ir lazdą turi. Tas vokietėlis sako:
— Kas tu tokis?
— Žmogus. O kas tu tokis?
— Vokietėlis.
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Vokietėlis klausia:
— Ką tu darai su tuo klumoku?
Žmogus sako:
— Aš pats save pasisotinu!
Vokietėlio klausia žmogus:
— O ką tu darai su ta lazda?
Vokietėlis sako:
— Su ta lazda? Aš paliepiu kokį žmogų užmušt —užmuša
ir palieka!
Vokietėlis sako:
— Ar tu negalėtum mane pasotint?
— Kodėl ne! Sėsk ant griovio krašto!
Susėda abudu. Žmogus sako:
— Klumok, duok čia valgyt, kad čia būtų gerai!
Tuoj iššoko liokajai, lėkštes neša, gert, valgyt,—ko tik no
ri. Pavalgo, atsigeria, vokietėlis sako:
— Žinai, žmogau, ar tu nemainytum ant tos lazdos tą
klumoką?
Senis sako:
— Kodėl ne? Galima!
Na, ir sumaino, eina keliais. Senis galvoja: „Ką dabar da
ryt? Vaikai verks, valgyt norės!" Jis lazdai sako:
— Zinai ką, lazda, bėk, užmušk tą vokietėlį ir atnešk man
klumoką!

Lazda nubėgo, užmušė vokietėlį ir atnešė klumoką. Eina
žmogus, nešas lazdą ir klumoką. Susitinka vėl —eina vokietė
lis, klausia:
— Kas tu toks?
— Žmogus. O kas tu toks?
— Vokietėlis. Ką tu darai su tuo klumoku?
Žmogus sako:
— Aš pats save pasisotinu!
— Susimildamas, žmogau, ar mane nepasotintum? —vokie
tėlis prašo.
— Kodėl ne,—sako,—galima. Sėsk ant griovio krašto.
Susėda. Vėl klumokui žmogus:
— Klumok, duok valgyt, kad čia būtų gerai!
630

Liokajai šoka, vėl lėkštes neša, valgyt, gert —visa ką! Pa
valgo, atsigeria, vokietėlis sako:
— Ar tu nepamainytum to klumoko į tą botagėlį?
— O ką tu darai su tuo botagėliu?
— Kad žmogų atrandą negyvą, tai sušeria —ir gyvas!
Žmogus sako:
— Galima mainyt, kodėl ne!
Ir apmaino. Žmogus pasiima botagėlį, o vokietėlis —klumoką. Paeina žmogus, vėl galvoja: ,,Ką dabar daryt? Vaikai
valgyt nori". Tai lazdai sako:
— Bėk, lazda, užmušk vokietėlį ir atnešk klumoką!
Nubėga lazda, užmuša, atneša klumoką, ir vėl žmogus eina
su lazda, su botagėliu ir su klumoku.
Eina vėl keliais, susitinka vėl —eina vokietėlis švilpau
damas, nešas kirvelį. Vokietėlis klausia:
— Kas tu tokis?
— Žmogus.
O žmogus klausia vokietėlio:
— O kas tu tokis?
— Vokietėlis.
— O ką tu darai su tuo klumoku?
Žmogus sako:
— Aš pats save pasisotinu!
— Susimildamas, žmogau, ar ir mane nepasotintum?
— Kodėl ne! Galima. Sėsk ant griovio krašto.
Susėda. Žmogus tuoj:
— Kluinok, duok valgyt, kad čia būtų gerai!
Tuojau liokajai lėkštes neša, gert, valgyt. Atsigeria, pavalgo:
— Klumok, paslėpk!
— Žmogeli, ar tu negalėtum mainyt man klumoko ant to
kirvelio?
— O ką tu darai su tuo kirveliu?
— Įkertu kryžiuką medyje —ir pasidaro gražūs rūmai.
Na, ir vėl sumaino klumoką ant kirvelio. Dabar jau tam
žmogui lazda, botagėlis ir kirvelis. Bet jis galvoja, ką darys
parėjęs: vaikai verkia, valgyt nori. Vėl jis sako, tas žmogus:
— Zinai ką, lazda, nubėk, užmušk tą trečią vokietėlį ir
atnešk man klumoką.
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Dabar žmogus sako botagėliui:
— Zinai ką, botagėli, nubėk, sušerk pirmam vokietėliui tris
kartus, antram—tris kartus ir trečiam—tris kartus. Kad jie
būtų visi gyvi.
Na, ir nubėgo botagėlis, sušėrė po tris kartus, ir atsikėlė
visi trys. Garsiuojas, kad jie labai skaniai miegojo.
Dabar pareina žmogus namo. Vaikai pamatė, subėgo visi
už stalo, sėdi, laukia tėvo. Tėvas atėjo, pasikabino klumoką
ant sienos:
— Klumok, duok valgyt, kad čia būtų gerai!
Tuoj liokajai neša valgyt ir gert. Pavalgo visi —ir vaikai,
ir žmona,—atsigeria. Dabar jau senis turi lazdą, botagėlį, kir
velį ir klumoką. Senis galvoja, ant pečiaus užlipęs: ką da
bar daryt?
Atsikelia jis naktį, o prieš to pono dvaro gonkas —labai
gražus pušynėlis. Nueina jis su tuo kirveliu ir kerta triskart
kryžiškai medį, ir pasidaro rūmas, daug gražesnis už to pono.
Tuoj nueina visi —vaikai, žmona —jau dabar tam rūme gy
vens.
Rytą atsikelia liokajus ir žiūri, kad baisus rūmas prieš po
no kambarius padarytas. Liokajus įeina pas poną ir sako:
— Zinai ką, ponas, kad yra padarytas rūmas gojely, daug
gražesnis už pono.
Ponas atsikėlęs išeina, žiūri —teisingai, rūmas daug gra
žesnis už jo. Na, jam labai pikta. Ką dabar darys? Tuoj siun
čia kuopą kareivių, kad sudaužytų tą rūmą! O lazda sako
žmogui:
— Ar tu žinai, žmogau, ateina kuopa kareivių sudaužyti
rūmo.
Tas senis sako:
— Bėk, suduok visiems po tris kartus, kad visi būt negyvi.
Dabar ponas leidžia kitą kuopą rūmo sudaužyt. Ir tą išmu
ša. Ir trečią kuopą išmuša. Ponas mato, kad nieko nėra, liepė
pakinkyt arklį ir važiuoja pats į tą rūmą. Senis pamatė, kad
atvažiuoja ponas, nulipo nuo pečiaus, išeina priešais, pasiti
ko ir vadina vidun poną. Paprašo atsisėst prie stalo:
— Klumok, duok valgyt, kad čia būt kuo geriausiai!
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Tuoj iššoko liokajai iš klumoko, tuoj —gert ir valgyt visa
ko. Ponas kalba:
— Susitaikykim ir gyvenkim. Bus gerai.
Senis prižada ponui parsiust kareivius: ryt pareis pirmutinė
kuopa, paskui antra ir trečia. Atsisveikina ponas, susitaiko —
gyvens jau santaikoj. Ponas parvažiuoja. Žmogus sako:
— Žinai ką, botagėli, nubėk, sušerk pirmajai kuopai, kad
visi būt gyvi, kad pareitų namo!
Botagėlis kai nubėgo, tai puc, puc, puc visiems po tris kar
tus. Atsikėlė visi, garsiuojas gardžiai išsimiegoję. Parėjo na
mo. Antrą dieną antras dvi kuopas prikėlė. Dabar gyvena visi
santaikoj.
'
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TURTINGAS IR VARGŠAS
Buvo du kaimynai. Vienas buvo turtingas goduolis, o ant
ras—labai neturtingas. Jis, būdavo, anksti vėlai dirba —nie
ko negali uždirbti, viskas jam nesiseka. Sykį jis pabaigė ugnį,
neturi $u kuo valgyt išvirti. Eina pas kaimyną ugnies, žiūri —
ant tako stovi toks senukas ir žarsto žarijas šiūpele. Sako tas
senukas:
— Kur eini?
— Einu pas kaimyną ugnies.
— Laikyk skvernus, aš tau įdėsiu ugnies.
— Ką tu galvoji, seneli? Skvernai sudegs.
— Nesudegs, tik laikyk.
Tas laiko, o senukas jam pripylė pilnus skvernus ugnies.
Parsinešė namo, atsinešė į stubą —žiūri, kad pilni skvernai
auksinių pinigų. Jis tuoj nusiuntė mergaitę pas tą turtingąjį,
kad paskolintų puskartę. Atėjo ji, sako:
— Prašė tėtis paskolinti puskartę.
Tas turtingasis jai davė. Toji parnešė puskartę, jis ėmė,
vieną pinigą užkišo už lanko ir vėl turtingajam nusiuntė. Tur
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tingas galvoja: ,,Ką jis galėjo matuot, kad jokių javų neturi?"
Sako:
— Reikia pažiūrėt už lanko —rasi, yra koks grūdas.
Pradėjo ieškoti apie lankus —ogi randa už lanko auksinį
pinigą.
— Na, dabar šnekėk... Kur tas ubagas gavo tiek pinigų,
kad jis galėjo su puskarte matuot?
Antryt eina turtingasis pas neturtėlį, o atėjęs klausia:
— Kur tu gavai tiek pinigų, kad galėjai puskarte matuot?
Sako:
— Pabaigiau vakar ugnelę. Ėjau pas tave —ant tako radau
tokį sehuką, žarstant šiūpele ugnį. Klausė, kur einu. Aš jam
sakiau, kad ugnies. Jis man sako: ,,Laikyk skvernus". Aš lai
kiau, o jis man pripylė ugnies į skvernus. O kad parnešiau
namo, pamačiau, kad auksiniai pinigai.
Jau tam turtingamjam iš pavydų ir plaukai ant galvos suti
no! Vakare jis išgesino savo ugnį ir eina ant tako: ar negaus ir
jis pinigų. Atėjęs rado tą senuką žarstant ugnį, sako:
— Seneli, paskolinkit ugnies.
O tas senukas jam sako:
— Ką tu veiksi su ugnimi? Tu turi gana ugnies.
Atsigrįžo atgal —žiūri, kad jau jo namai dega. Sudegė na
mai, sudegė visi turtai. Turtingasis stojo neturtingu, o neturtin
gasis —turtingu.
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KELIONĖ Į PRAGARĄ
Kartą gyveno du broliai. Vienas buvo labai turtingas, visko
pertekęs, kitas —skurdžius.
Atėjo užgavėnes. Skurdžius neturi kuo užsigavėti. Nueina
pas savo turtingąjį brolį ir prašo:
— Rytoj užgavėnes, o aš neturiu kuo užsigavėti. Duok man
mėsos kokį kąsnelį.
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Turtingasis užlipo ant užlų, paėmė menkutį, sudžiūvusį kum
pelį, metė jam ant akių ir tarė:
— Eik sau į pragarą nuo mano galvos.
Skurdžius pasiėmė kumpį ir eina, klausinėdamas, kur tas
pragaras.
Susitiko senelį, žilą, sulinkusį.
Senelis klausia:
— Kur eini, žmogau?
— Į pragarą.
— O ką ten veiksi?
— Gi nuėjau pas savo brolį paprašyti mėsos kokio kąsnelio
Užgavėnėms. Aš visiškai suvargau —nebeturėjau nė kuo už
sigavėti. Jis man davė tą kumpį ir sako: ,,Eik sau į pragarą
nuo mano galvos". Aš ir einu. Gal žinai kelią? Kiek klausiu,
niekas neparodo.
Senelis parodė jam kelią ir sako:
— Kai nueisi į pragarą, velniai tuoj ims derėti tavo kumpį.
Jie tau siūlys daug pinigų. Tu jų neimk. Pasieny stovės trys
maišai anglių. Tu prašyk tų anglių. Velniai nenorės duoti, bet
tu nenusileisk —jie ir atiduos. Pasiimk visus tris maišus ir eik
tiesiai namo.
Senelis pasakė ir nuėjo.
Skurdžius nuėjo į pragarą. Velniai apspito ir ėmė derėti
kumpį. Daug siūlė auksinių, žvangančių, raudonų. Skurdžius
vis savo:
— Duokit tuos tris maišus anglių, tai atiduosiu. Pinigų man
nereikia.
Velniai labai norėjo kumpio ir atidavė anglius.
Skurdžius parsinešė juos namo, pastatė kamaroj ir atsigulė.
Rytą atsikėlęs žiūri, kad kamaroj trys maišai aukso stovi!
Tuojau siunčia skurdžius sūnų pas turtingąjį parnešti pūro.
Ir sako:
— Jeigu klaus, kam reikia, sakyk: tėvas pinigus seikės.
Sūnus nuėjo ir prašo pūro.
— O ką su juo veiksi? —klausia turtuolis.
— Tėvas pinigus seikės.
Turtuolis nusijuokė, nusikvatojo, bet pūrą davė. Tik liepė
tuoj atnešti.
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Skurdžius suseikėjo pinigus, vieną auksinį įkišo prie pūro
dugno į plyšį ir nusiuntė sūnų su pūru pas turtuolį.
Tas, pamatęs pinigą, tikrai patikėjo, kad skurdžius iš kažkur
daug pinigų parsinešė, ir tuoj nubėgo pasiklausinėti:
— Kaip ten buvo, kad tiek daug pinigų parsinešei?
— Gi pardaviau pragare kumpį, kurį buvau iš tavęs gavęs,
ir tiek man už jį velniai užmokėjo.
Turtuolis parbėgo namo, išsirinko patį didžiausią kumpį ir
išėjo į pragarą.
Eidamas galvojo:
— Jeigu jis už prastą tiek gavo, tai aš už gerą gausiu dar
daugiau.
Eina ir džiaugiasi.
Susitiko senelį, žilą, sulinkusį.
Senelis klausia:
— Kur eini, žmogau?
— O kas tau darbo! Kur man reikia, ten ir einu.
— Žmogau, pražūsi.
— Jeigu anas nepražuvo su prastu, tai aš su geru nė to
tiek,—atrėžė ir nudrožė tiesiai į pragarą.
Nuėjo ir nebegrįžo —velniai jį su visu kumpiu įmetė į ver
dančios smalos katilą.
O skurdžius nors jau seniai mirė, bet jo vaikai ir po šiai
dienai puikiai tebegyvena ir visiems pasakoja, kaip jų tėvas
į pragarą su kumpiu ėjo. Jie ir man papasakojo, o aš jums
visiems iš karto.
232

VARGŠAS IR BESOTIS
Vargingas žmogus girioj ant upės kranto capt capt medžius
kirto. Jam becampijant, kirvis nuo koto smukt ir nusmuko. Ir
tik pūkšt —į upės gelmę įkrito. Vargšas pravirko:
— Ui ui ui! Mano kirvelis! Kas man tą sužvejos? Gaila
pajėgiojo mano kirvuko!
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Tam tarpe tik pakabakšt, pakabakšt, pašlivikšt ir atšlubavo
senas diedas, paklausdamas:
— Ką tu taip ujujuoji? Kas tau tikos?
— Je, je! Mano kirvelis įkrito į gelmę, o kitą nusipirkt
neįstengiu —labai vargingas esu. Kuo dabar medžius kirsiu ir
vaikams duoną pelnysiu?
— Tič, tylėk, nedejuok! Aš tau jį sužvejosiu.
Ir tik brūkšt brūkšt, rudinę pametęs, padrumst į upę. Po
valandėlės stugt vandeny ir išnešė aukso kirvį, sakydamas:
— Te! Imkis! Ar tai ne tavo kirvis?
— Ak, ne! Ak, ne! Ne mano! —atsiliepė vargšas.
Vėl drumst senasis po vandeniu ėmęs panėrė ir po valan
dėlės kust —iškilo su sidabro kirviu.
— Ne mano, ne mano! —šaukė vargingasis, vos pamatęs.
Trečiąkart drumstelėjo ir išnešė geležinį kirvį.
— Tai mano kirvukas! Tai mano kirvukas! —sušuko varg
šas, pilnas džiaugsmo.—Dievui dėkui, dėkui ir tau, kad savo
kirvuką vėl atgavau.
Ir tik čiupt kirvelį iš anojo rankos, ir skyst —ant namų jau
buvo bebėgęs saviesiems vislab pranešt.
— Uhū, uhū!—sušaukė jį senasis ubagas, sakydamas: —
Kadangi tu toks teisingas ir pasikakdinąs žmogus, te, dovanoju
tau ir aukso bei sidabro kirvį.
Jam namie tik pliopt vislab išpliopiant, išgirdo kaimynų vie
nas besotis. Tas susigalvojęs kalit į girią! Kad ims kirst —
capt, capt —į medį toj pačioj vietoj. O jo kirvis laisvai už
taisytas—tik pašmukšt nuo koto, papliumpt į vandenį. Da
bar jis:
— Ui ui ui! —pradeda dejuot dėl savo kirvuko.
Pašlivikšt, pašlivikšt —senasis diedas jau ir čia.
— O kas tau tikosi?
— Mano kirvukas pūkšt į gelmę įkrito ir paskendo! Kas
jį man sugraibys?
— O aš! —atsakęs senasis.
Padrykt į vandenį ir po valandėlės tik stugt su geležies
kirviu:
— Tai tavo kirvis?
— Ne mano, ne mano! —atsiliepė besotis.
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Vėl drumstelėjo senutis ir po valandėlės stugt su sidabro
kirviu:
— Ar tai tavasis?
— Ne mano! Manasis kitoks!
Trečiąkart senasis pūkšt į upę ir vėl tik kyšt iš vandens su
aukso kirviu.
— Tai manasis,—sušuko begėdis prasidžiugęs.
Bet jam taip begėdiškai bemeluojant, diedas tik šmukšt po
vandeniu panėrė ir daugiau jau neiškilo. Besočiui šnypšt auk
so kirvis pro nosį! Laukė ir laukė, bene jam išneš deimantinį.
Rasi, dar ir šiandie bekiunkso.
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KŪLIS TETAMORIUS
Kitą kartą ant Prūsų šilų ribos gyveno vienas žmogus, di
deliai biednas. Vaikų turėdamas daug, neturėjo kuo anuos mai
tinti —ėjo tankiai prie brolio, kad suteiktų ką norint gyvybei
palaikyti. Bet tas, šykštus būdamas, nieko anam nedavė. Tuo
syk, paėmęs virvę, ėjo į krūmą, norėdamas ten pasikarti. Val
kiodamas po eglynus, pamatė einant keletą vyrų su maišais.
Anas prisiglaudė prie pušies, kad nepamatytų vyrai. O anie,
atėję pas vieną didelį kūlį, pasakė:
— Atsidaryk, Tetamoriau!
Kūlis tuojau ir atsivėrė. Suėjo visi į tą kūlį. Vienas paskui
vėl sušuko:
— Tetamoriau, užsidaryk!
Tas ir užsidarė. Gerą valandą praleidus, tą patį kalbėdami,
vyrai iškeliavo vėl į girią.
Žmogus įsidrąsinęs prisiartino prie kūlio ir prakalbėjo, kaip
sakė tie vyrai. Kūlis paklausė. Ir įėjo žmogus į vidų. Ten at
rado visa, ko reikia. Prisipylęs pinigų visas kišenes, išėjo
iš kūlio. Parvykęs namo, nupirko, ko tiktai reikėjo, ir padarė
bankietą. Suvadino kaimynus, neužmiršo ir brolio savo šykš
čiojo—pakvietė ir aną prie savęs. Tas, matydamas brolį di
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deliai bagotą, pradėjo tyrinėti—Kame gavo pinigus, kokia
mada, iš kur? O tas durnius ir išteikė viską, kaip tik buvo.
Bagotasis, paėmęs maišą, tikrai išėjo ieškoti to kūlio ir ant
galo atrado. Pamatęs kūlį, sušuko:
— Tetamoriau, atsidaryk!
Kūlis tuojau atsidarė. Įėjęs užmiršo pasakyti: ,,Užsidaryk,
Tetamoriau!'* Tuosyk kūlis pats užsidarė. Žmogus iš tiesų at
rado visokio gero. Pinigų maišą prisipylęs, jau eina.
— Tetamoriau, Tetamoriau, atidaryk!
Kūlis nekuši nė iš vietos. Antrą ir trečią kartą šaukė —vis
tas pats. Barškina su lazda, o Tetamorius neklauso. Taip jis pa
liko urve, pakol patys vagys neparėjo. Vagys pareina namo,
ateina prie kūlio, įėjo į vidų —atrado žmogų, pinigų maišą
prisipylusį, daug žalos padariusį. Paėmė aną ir dar, davę pasivalgyti, užpopijo ir išvilko į girią.
Namiškiai laukia aną pareinantį —nėr nė kokio. Išėjo ieškoti
visa giminė ir atrado vargšą užtalžytą. Parvežė namo ir palai
dojo kaip žmogų. Biednajam paliko dabar visas gyvenimas su
nauda,—dabar yra jau privalgęs lig soties. Anas neužmiršta
ir biednųjų: šelpia, kaip galėdamas, nes atmena gerai pats, kas
tas yra per dorumas kentėti badą.
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GODUS PIRKLYS IR AUKSO KALNAS
Vieno pirklio sūnus, vardu Jonas, prauliavojo visus savo
turtus taip, kad nebeturėjo ko bevalgyti. Pasiėmė kastuvą ir
nuėjo į miestą, bene gaus kame darbo. Stovėjo, stovėjo ir pa
matė atvažiuojantį pirklį aukso briku. Kiti darbininkai, kurie
su anuo stovėjo, išbėgiojo į visas šalis, tiktai pasiliko vienas
Jonas. Privažiavo prie jo pirklys ir klausia, bene eis jis prie
jo dirbti.
— Gerai,—atsakė Jonas,—jei duosi už dieną po šimtą
rublių.
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— Kodėl taip brangiai nori?
— Veizėk,—sako,—kiek čia darbininkų buvo, o kai tave
pamatė, visi į šalis išbėgiojo.
Susitarė anie po šimtą rublių už dieną. Ir pasakė Jonui
ateiti į darbą. Nuėjo Jonas pas pirklį į darbą. Pirklys turėjo
dukterį. Jonas buvo vyras gražus iš veido, laibas —ir įsimylėjo
į jį ta pirklio duktė. Pavadino ana Joną į kitą kambarį, davė
skiltuvą ir titnagą ir pasakė:
— To tau reiks.
Antrą dieną pirklys išvažiavo su Jonu į darbą prie aukso
kalno.
— Na, Jonai, išgerkim po taurę,—sako pirklys.
Jonas kai tiktai išgėrė, tuojau ir užmigo. Pirklys užmušė
palaikę kumelę, išėmė iš jos vidurius, įdėjo Joną su kastuvu,
o pats pasislėpė už krūmų. Atlėkė juodvarniai geležinsnapiai,
pagavo tą kumelę ir užnešė ant to kalno. Kumelę juodvarniai
sulesė. O Jonas atsibudęs klausia pats savęs, kame jis yra.
Pirklys atsakė:
— Esi ant kalno. Imk kastuvą ir kask auksą.
Kasė, kasė Jonas per visą dieną ir prikasė ligi vakaro de
vynis vežimus.
— Gana bekasti, pasilik čia ant kalno. Jūsų jau čia prapuolė
devyniasdešimt devyni, o su tavim bus lygiai šimtas.
Pirklys su auksu nuvažiavo, o Jonas ant kalno paliko. Ne
įmano jis, kaip nuo to kalno reikia nulipti. Atminė, kad jam
to pirklio duktė davė titnagą ir skiltuvą. Jis žygį skėlė, ir atsi
stojo prie jo du dideli vyrai.
— O ko nori? —klausia anuodu.
— Noriu, kad nuneštumėt mane į tėvynį miestą.
Tuojau aną ir nunešė.
Kitą dieną jis vėl atėjo į miestą, kad jį imtų kas norint
prie darbo. Pamatė atvažiuojant tą patį pirklį. Privažiavo prie
jo ir klausia:
— Ar nestosi prie manęs dirbti?
— Gerai,—atsakė Jonas,—jei duosi už dieną du šimtu.
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— O kodėl taip brangiai nori?
— Veizėk,—sako Jonas,—kiek čia darbininkų buvo. O kai
tave pamatė, visi į šalis išbėgiojo —aš vienas bepasilikau.
Pirklys sutiko duoti jam du šimtu ir liepė rytoj į darbą at
eiti. Nuėjo prie to pirklio į darbą. Vieną dieną uliavojo, o antrą
išvažiavo į darbą. Atvažiavo anuodu prie to aukso kalno. Pirk
lys vėl duoda gerti.
— Ne, poneli, prašom pirma tamsta išgerti, o paskui aš.
Pirklys nors nenorėjo gerti, bet išgėrė. Kai tiktai išgėrė, tuo
jau užmigo. Jonas tuojau užmušė kumelę, išėmė vidurius, įkišo
tą pirklį su kastuvu į kumelės pilvą ir pats pasislėpė už krūmų.
Atlėkė juodvarniai geležinsnapiai, nutvėrė tą kumelę ir užnešė
ant kalno. Kumelę sulesė. O pirklys atsibudęs klausia:
— Kame aš esu?
Jonas atsakė:
— Ant aukso kalno. Imk kastuvą ir kask auksą. Jei daug
prikasi, aš pasakysiu, kaip nuo kalno nulipti.
Kasė, kasė pirklys per visą dieną ir prikasė lig vakaro dvy
lika vežimų.
— Gana,—Jonas sako,—tau bekasti auksą.
Pirklį sulesė juodvarniai, o Jonas parvažiavo į dvarą, vedė
jo dukterį ir gyvena lig šiol dar.
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PAVYDUS BROLIS
Kitąsyk, dar prie baudžiavų, gyveno du broliai ūkininkai.
Vienas buvo turtingas, o antras labai vargingai gyveno. Jam
niekas nesisekė, jis taip vargo per kiek metų ir negalėjo pra
sigyventi. Nubodo jam bevargstant: sugalvojo, ėmė viską, ką
tik turėjo, nuvežė į kitą kaimą pas kitą poną, rado tuščius
namus ir ten jau pradės gyventi. Bet apsižiūri, kad neturi kir
vio: pamiršo stuboj ant suolo. Eina jis to kirvio. Atėjo pas
savo stubą —žiūri, kad stuboj žiburys. Ateina į stubą, žiūri —
41 Lietuvių tautosaka III tomas
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už pečiaus sėdi sena boba ir aunasi kojas. Klausia tas ūki
ninkas:
— Kur tu dabar eisi? Ir kas tu per viena esi, kad naktį aū
niesi kojas?
Sako:
— Aš tavo nelaimė: kai tu dabar išsikraustei į kitus namus,
tai ir aš eisiu vėl pas tave.
Žmogus, perpykęs ant tos bobos, pagriebė kirvį, smogė jai
tiesiog į galvą ir mušė kirviu tol, kol sumušė į gabalėlius. Pas
kui tuos gabalėlius sukišo į krepšį, užrišo ir nunešė pakelėj,
pakišo po medžio kelmu. Atėjo pas pačią:
— Na,—sako,—jau grįšim atgal į savo namus.
O pati klausia:
' — Dėl ko taip?
Sako:
— Parėjęs radau bobą aunantis kojas, klausiau: „Kas tu per
viena ir kur eisi, kad aūniesi kojas?" Sako: „Aš tavo nelaimė.
Eisiu pas tave, kur tu nusikraustei". Tai aš ją kirviu sukapojau,
į krepšį sukišau ir pakišau po kelmu. Dabar jos nėra, tai galim
grįžt.
Ir tą pačią naktį sugrįžo atgal, ir niekas nežinojo, kad jis
buvo pabėgęs.
Pradėjo jis vėl gyventi: taip jam viskas pradėjo sektis, jis
tuoj prasigyveno. Jo brolis klausia jį:
— Kur tu taip greit prasigyvenai?
— Aš,—sako,—pagavau savo nelaimę, sumušiau kirviu ir
pakišau aną po tuo kelmu pakelėj.
Jo brolis, pavydėdamas jam gražaus gyvenimo, nuėjo po
tuo kelmu, manydamas, rasi, nelaimę galės vėl jam paleisti.
Ištraukė nuėjęs krepšį, atrišo —ogi tik strakt boba iš krepšio!
Dabar jis tą bobą veda pas savo brolį. Atvedė ties jo namais,
sako jis į tą bobą:
— Eik šičia į tuos namus.
— Ne,—sako toji boba,—čia labai ūkininkas biaurus. Aš
čia gyvenau kiek metų, bet kai jis mane sykį pagavo, tai visą
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kirviu sukapojo, pakišo po šituo kelmu. Tai tik dėkui tau: kad
tu būtum neištraukęs, tai būčiau turėjus amžius rūdyti.—Sako:
— Eisiu į anuos namus,—ir parodė ant jo namų.
Jau jis visas persigando: norėdamas broliui blogai padaryti,
pats sau padarė. Jis eina namo, ir toji boba parėjo sykiu, ir
daugiau jau ji jam nesirodė. Nuo tosyk kasdien jam ėjo blogyn,
ir taip jis nusigyveno, kad tuoj nieko neteko, o anas jo brolis
stojo dideliai turtingas.
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DALIA IR VARGAS
Kartą gyveno du broliai. Abu turėjo po lygiai žemės, bet
brolių laimė buvo nelygi. Vienas nieko nedirbo ir buvo turtin
gas, kitas nuo ankstyvo rytelio iki vėliosios naktelės bėgo, triū
so, plakėsi ir vis nieko neturėjo. Vieną žmonės vadino turtuo
liu, kitą —vargšu.
Ateis, būdavo, šienapiūtė. Eina vargšas pievų šienauti, žiū
ri —jau brolio šienas baigia džiūti. Prasideda rugiapiūtė —kol
vargšas išsirengia su šeimyna prie rugių baro, jau turtuolio ru
giai gubose stovi.
Ir ko vargšas nedarė, kaip nedirbo, kaip nesistengė —su
broliu susilyginti neišgalėjo, ir tiek.
Eina kartą vargšas nakčia per brolio lauką. Žiūri ir pats
savo akim netiki: brolio rugius kas piauna ir nesimato. Prieina
vargšas arčiau ir klausia:
— Kas čia naktį mano brolio rugius vagia?
— Niekas jų nevagia, tai tavo brolio dalia jam padeda.
Ir suprato vargšas, kad turtuoliui jo dalia taip greit darbus
nudirba.
— Dabar,—sako,—žinau, kodėl aš dirbu ir nieko neturiu.
— Tu ir neturėsi,—atsakė jam turtuolio dalia.—Tavo pakrosnėje vargas miega.
— Tai kas man daryt? —klausia vargšas.
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— Parduok,—sako,—šitą žemę ir išsigabenk kitur, kad var
gas neišgirstų. Jei vargas paskui tave nueis, tu ir kitoj vietoj
nuvažiavęs vargsi.
Vargšas taip ir padarė. Išpardavė tyliai visą ūkį, nusipirko
kitoj vietoj žemės ir gabenasi slaptai, kad vargas nesužinotų.
Baigė gabentis, visus galus susirinkęs, išvažiavo. Tačiau kely
atsiminė, kad už suolo paliko du kirviai. Gaila vargšui kirvių:
geri, naujoj vietoj irgi prireiks. Neiškentė ir sugrįžo kirvių pa
siimti. Ima kirvius iš po suolo —kad išlenda senas senelis iš
po krosnies. Išlindo jis, nusipurtė dulkes ir sako:
— Tai kadgi mano ir užmigta. Tu jau išsigabenai, o aš bū
čiau pasilikęs.
Nėra kas vargšui sakyti, tačiau griebėsi gudrumo:
'— Aš tavęs, seneli, ir sugrįžau... Kad būtum mažutis, įsi
dėčiau užantin, nes ant ratų nėra vietos —pilna visokių daiktų.
Senelis paklausė vargšo ir pasidarė mažutis. Žmogus įsidėjo
jį užantin ir eina. Eina vargšas brolis ir galvoja: „Ir vėl nebus
tvarkos, vargas ir vėl su juo keliauna".
— Žinai ką, seneli,—sako brolis,—man tavęs labai gaila,
užanty aš galiu tave sutriuškinti. Kad tu įlįstum butelin, tai nu
neščiau tave sveiką.
Senelis paklausė ir įlindo butelin. Brolis tik šmakšt ir užkim
šo butelį šermukšniniu kamščiu.
Dabar jau ne bėda: vargas butely —galima važiuoti. Važiuo
ja, važiuoja ir privažiavo tiltą. Sustabdė brolis arklius, nulipo
patiltėn ir užkišo butelį su vargu už akmenų.
Nusikraustė vargšas brolis naujon vieton, bet jau be vargo.
Šis liko patiltėje butely kalėti. Įsigyveno vargšas brolis ir pasi
darė labai turtingas. Ir javų, ir gyvulių, ir visokių daiktų turėjo
daug daugiau, negu jo brolis turtuolis.
Prašo jis brolį turtuolį svečiuosna ir nori parodyti savo ūkį.
Atvažiavo turtuolis kieman pas vargšą ir nustebo: jo brolis vis
ko pilnas, baisus turtuolis. Klausia jį turtuolis:
— Kaip tu taip praturtėjai, kad net mane pralenkei?
Vargšas buvo teisingas ir papasakojo viską.
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— Zinai,—sako,—mano pakrosnėj vargo būta, todėl tenai
aš ir negalėjau praturtėti. Kai gabenausi naujon vieton, įprašiau
vargą butelin, užkimšąu kamščiu ir pakišau patiltėn. Kai nusi
kračiau vargo, tai ir palikau turtingu.
Išsiklausinėjo turtuolis brolis, po kuriuo tiltu ir kurioj vie
toj vargas užkištas, ir skuba greičiau namo. Sako:
— Ir gana —manęs namai laukia.
Išvažiavo. Privažiavo tiltą, kur vargas buvo paslėptas, su
stabdė arklius ir nulindo patiltėn. Suieškojo butelį su vargu ir
trenkė į akmenis, net žnekterėjo. Sudužo butelis, o senelis nu
sipurtė ir sako:
— Ir blogas gi tavo brolis! Kai įvarė mane butelin, tai pen
kis metus prakalėjau.
— Eik,—sako,—seneli, tiesiai šituo keliu, tai atrasi mano
brolį ir atkeršysi.
— Ne,—sako vargas,—tavo brolis jau gana mane prikan
kino. Dabar keliausiu su tavim, tu geras žmogus.
Ir parvažiavo vargas su kitu broliu namo. Ir nusigyveno
turtuolis iki paskutiniojo. Kaimynai irgi greit susigodo: vargšą
ėmė vadinti turtuoliu, o turtuolį —elgeta.
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TEISYBĖ IR NETEISYBĖ

Kitą kartą ėjusios per svietą teisybė ir neteisybė. Beeidamos
išalkusios valgyti. Turėjusios abidvi duonos po kepalėlį, susė
dusios ir susišnekusios:
— Katros dabar valgysime pirmiau duoną?
Neteisybė sakanti:
— Valgykim dabar tavo, kitą kartą mano duonos valgysime.
Teisybė sutikus —suvalgė jos pusę kepalėlio. Beeidamos
toliau, išalko ir antrą kartą. Tada jau teisybė norėjo, kad val
gytų iš neteisybės duonos kepalėlio, bet neteisybė sakius:
— Subaikim tavo duoną, tai paskui mano galėsime valgyt.
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Teisybė, nieko pikto nemanydama, padavė savo duonos ke
palėlį. Pavalgiusios ėjo toliau ir vėl išalko. Išalkus teisybė pra
šė neteisybės duonos, bet neteisybė atsakius:
— Jei man duosi savo akį išgriežti, tai duosiu duonos.
Teisybė, žinoma, nenorėjo dar duoti, bet peralkus ir pada
vė, tąkart gavus pavalgyt. Ėjo dar toliau abidvi, pakol vėl iš
alko. Tada teisybė ėmus vėl prašyti neteisybės duonos. Netei
sybė savo giesmę giedojo:
— Jei duosi man savo antrą akį išgriežti, tai duosiu valgyt.
Teisybė, labai valgyt norėdama, padavus ir paskutinę akelę.
Bet neteisybė, išgriežus teisybei abi aki, nebedavė nė valgyti —
paliko alkaną, aklą beklaidžiojančią po miškus ir laukus. Todėl
ir liko priežodis: „Yra teisybė ant svieto, tik kad be akių".

PASAKŲ TEKSTŲ
O R !G !N A L Ų PA V Y ZD Ž!A !

Lietuvių pasakų užrašymų kokybė labai nevienoda. Istorijos
bėgyje keitėsi rašyba, keitėsi pati tautosakos rinkimo metodika,
lygis. Tai akivaizdžiai matyti iš pateiktų originalų pavyzdžių.
Priede spausdinama keletas pasakų tekstų iš S. Daukanto [1],
K. Jurkšaičio [2], M. Davainio-Silvestravičiaus [3] rinkinių,
o taip pat iš dvidešimto amžiaus tarminių užrašymų [4, 5]. Že
miau spausdinamų tekstų numeriai, pažymėti skliausteliuose,
reiškia atitinkamas šio tomo pasakas.
1(209)

Gaspadorius giwenys ano Jauie buwy biesa isymety, anyi
Luwbantis kulty rugius o žmonis negale prieyty itą iaui. Tas
Gaspadorius paiemys szwyny yr powdeli i eiys i pyrti yr pakyszys tą powdeli po pecziaws su szwynu kad ysztyrptum, teyp
wyns biesus ibiegys i pyrti yr pradieys klausty ką cze žmogau
dyrbi, ans atsaky akims lekarstwas taysau. Tas biesus pradieyi
sakity ar negaletumi yr mana pagielbiety, ans atsaky galiu
kodiel? Tas žmogus lyipy atneszty ekietys yr atwarslus dweius,
teypo tas biesus yr atneszy yr padiey pyrtie. Tas žmogus lyipy
gultyis anam ąt ekietiun. Ans gulės, žmogus prirysza pri ekietiun teyp ans myslyi dielko mani teyp dydyley prirysza tas
biesus kiaušy žmogaus kap tawa pawardie ans atsaky, asz pats.
Ans paiemys tą powdeli su szwynu pily anam ant akiun. Tas
biesus ysz to skausmą kieles yr powly pro Duris yr biegioiy po
649

ktowna o ano kyty kiaušy kas tau teyp padary ans szauks asz
pats aszpats. Teyp tyi biesa wysy yr yszbiega yr niekada nebadgriza.
2(232)
WARGSZAS IR BESOTIS

Wargings žmogus girio' an' upes kranta capt! capt! medžius
kifta. Jam becampyjent kifvis no kotą smukt! ir nusmūka, if
tik' pukszt! į upes getmę įkrita. Wafgszas prawirka: „ui! ui! ui!
mana kirvelis! avū! Kas ma' tą sužvejos? Iszkada pajiėgioje
mana kirvuką! Tam' tarpe tik' pakabakszt! pakabakszt! paszliwikszt! ir atszlubava sians diedas paklasdams: „Ką tu tei' ujujuoji? Kas tau tikos'?" „Jė! je! mana kirvelis, awū! įkrita į gei
mą, o kitą nusipirkt ne įstengiu, labay wargings ėsū. Kuo' da
bar medžius kirsiu, ir vaikams duoną pelnysiu?" Ticz tylėk! ne
dejuok! asz jį tau sužwejosiu." Ir tik' brūkszt! brūkzt! rudinę
pametęs padrumst! į upę. Po valandėles stugt! vandeny' ir
iszneszi aksa kirwį sakydams: „Tė! imkis ! Ar tai ne tawa kirwis?" „Ak nė! ak nė! ne mana!" atsiliepi wargszas. Wėl drumsti
senasis po vandeniu ėmęs panėri, ir po valandėles kuzt! iszkila
su sidabrą kirviu. „Ne mana! ne mana! szaūki vargingasis bos
pamatęs. Trėczę kart' drumstelėje ir iszneszi geležinį kirvį. „Tai
mana kirvūks! tai mana kirvūks!" suszūka vargszas pilns
dziaūgsma. Dievui dėkuy, dėkuy ir tau, kat sava kirvuką
vėl atgavau. Ir tik' cziūpt! kirvelį isz anoje rankas ir skryst!
an' namu jau būva bebėgąs saviėmsiems vislab pranėszt. Uhū!
uhū! sūszauki jį senasis ūbags sakydams: „Kadang' tu toks
viernas if pasikakdinąs žmogus, tė! dovanoju tau ir aksa bč'
sidabrą kirvį. „Jam namie' tik' pliopt! vislab iszpliopiant, iszgirda kaimynu viens, besotis. Tas susimislyjęs kalit! į girę
davai! kirst capt! capt! į medį to' paežio' viėto', o jo kirvis
liuosay užtaisyts tik' paszmūkszt! no kotą, papliumpt! į van
denį. Dabar jis: Ui! ui! ui! praded dejuot dėl sava kirvuką.
Paszlivikszt! paszlivikszt senasis diedas jau ir czė: „O kas tau
tikosi?" „Mana kirvūks pukszt! į gelmę įkrita if paskianda,
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kas jį ma' sugraibys?" „O asz! atsakęs senasis, padrykt! į van
denį ir po valandėles, tik' stugt! su geležies kirviu: „Tai! tawa
kiFvis!" „Ne mana! ne mana! atsiliepi besotis! Wėl drūmstelėje
sianūtis, ir po valandėlės stugt! su sidabrą kirviu: „Ar tai
tavėsis?" „Ne mana! manasis kitoks!" Treczę kart senasis
pukszt! į upę ir vėl tik' kyszt! isz vandens su aksa kirviu.
„Tai manasis, suszuka begėdis prasidžiugęs. Ale jam tei' begėdiszkay bemeluojant, diedas tik' szmukszt! po vandeniu panėri ir daugiau' jau n'iszkila. Besocziui sznypszt! aksa kirvis
pro nosį, laki ir laki, bene jam isznėsz dėmantinį, rasi da' ir
szendie be kiuiiksa.
3( 142)
SAULES, MĖNESIO IR 2VAIZDZES ARKLEI

Buvo trįs brolei, du razumni, o traces durnialis. Ir pasėjo
avižas. Ir išaugo tos avižos. Ir vis kas nakce išjeda jas ir išjeda. Ir razumni vis ajo pilnavoč, bet niesugavo. Ir tas durnialis
prašo, verke, kad ji leistu pilnavoč. Nuveje tas durnialis per
nakci, miegoje, o prieš dzienu paskėlė ir sugavo saules arkli.
Ir parsivedė to arkli, stonion inlaido. Ir atiajo pirkian. Klaus
razumni durnialio:
— Ko durniali sugavai?
— Ko jus razumni nieko niepagavot ko aš durnialis ko
pagausiu.
— Tau durniali cik ant piačio cik sedeč.
Razumni vėl ajo pilnavoč. Verke tas durnialis, prašo:
— Mani leisket pilnavoč!
Paskui nuveje pilnavoč tas durnialis. Ir nakci miegojo o
prieš dziena paskėlė ir menesio arklį sugavo. Ir parsivedė, sto
nion inliaido. Ir ataje pirkion tas durnialis. Ir klausė tie ra
zumni:
— Ko durniali padarei?
— Ko jus razumni nieko niepadaret o aš durnialis pa
darysiu.
— Tau durniali cik ant piačiaus sedeč.
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Paskui vėl eina razumni pilnavoč ir niesugauna. Verke durnialis, prašo, kad ji vėl leistu. Vėl ajo pilnavoč tas durnialis.
Susgavo žvaizgždes arklį. Ir parsivedė namon. Stainen inliaido.
Paskui gimines ataje tu razumnu vesialen prašič. Renges
razumni vesialian vazioč. Verke tas durnialis prašo, kad ir ji
leistu vesialen. Ceji razumni nuvažiavo o durnialiu an piačiaus
paliko. O tas durnialis prašo, verke kad ir ji leistu nors kačergan vietoje, prie piačiaus pastoveč.
— Tavi vaikai pirštais išbadis!
Paskui cie razumni išvažiavo o durniali nieliaido. Tas dur
nialis nuveje in saules arkla. Jeme pas saules arklio verke.
Arklis sako:
— Lisk mano ausin!
Ce ausij jįs nusiprausė ir pasirėdė tenai. Iš auses išlindo,
užsėdo an arklio. Ir nujoję vesialion. Ir kas ten veselioj buvo,
tai visi popiačin (palei piačiaus) nuėjo o ji už stalo pasodino,
teip šenavoje. Jam davė gere ir valgič ko jis cik norėjo. Pa
valgė, atsigėrė, išjojo iš tenai ir paliko an solo migtu skustaite
(1). Ir kab užsėdo an arklio visi niaše ir niekas niepaduoda jam
miglos skustaites. Visi niaše nekas nieišneše, dar reike mergai
notekai (2) nešč. Ir isineše tu skustku. Kai kvesteleje durnius
su skustku ir mergų noteku pajeme su savim (3). Kap niežino
iš kur atjoję tap niežino kur nujoję. Arklis namon parnešė.
Ir vėl stonien arkli inliaido o paskui mergą savo pakajuosna
inliaido. Nusrenge ir vėl an piačio sėdosi. Ir parvažiavo ce brolei iš vesialijos. Ir klausė tas durnialis:
— Broliai ar gerai veseiliojates?
Porino (kalbėjo) durnialiu tie razumni kab buvo an tos vesialjos:
— Kab nežinom kab atjojo ir užšviete kiemu, tab nežinom
kur nujojo!
Vėl ataje antara karta an vesiailes prašič tu razumnu. Tas
durnas vėl prašo:
— Leisket ir mane vesialen!
(1) Skuska —chustka.
(2) Pani mloda.
(3) Ritų šalije kvestelejimas su skara ant moteres ir ženklu jos pageida
vimo. M. D. S.
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Vėl nenor leisti (tab kab pirma). Kab razumni išvažiavo vesiailion tai durnialis nuajo in menesio arkli, jeme prašič, verkė
pas menesio arkli. Paskui nusiprausė pas menesio arklio ir ve!
vesialen pribuvo. Ir vėl davė gere ir valgič ten. Atsigėrė, pa
valgė ir vėl paliko ten miglos skustaitę. Ir visi niaše ju jam ir
nekas negal išnešti. Ir vėl reike mergai notekai nešė. Noteka
kab išniaše tai jis kvestereje to skusku ir notako pajeme su
savim. Kab nežino iš kur atjoję tab nežino katron šalen nujo
jo. Leido menesio arklio kuten, mergą pakajusna inleido o pats
vėl an piačiu. Parvažiavo ce razumni vėl iš vesiąjles ir t. t.
An trecios vesialjes kab užprašė, tai durnialis broliam ark
lius padalino. Davė abem razumnem brolem po arkli vienam
menesio arkli o kitam žvaigždes arkli o sau paliko saules ark
li. Iš trecios vesiajles pagrižes vienam davė vienu mergų, antaram kitu o sau trecie pajeme kur su saules arkliu gavo.

4(177)
STĖBUKL1NGS VAKS

Veinuo karalistie bova dedale didelis er baguots dvars. Par
tuo dvara žeme tekieje opės. Lig tam čiesou žmuonis par to
upi plousto kiele. Puons, noriedams paseruodite, kas ons duo,
paderbena (išpruoveje) teita. Noriedams ženuote, kun žmuonis
kalb uš tuo teita išpruovejema, nusiuntė liuokajo i tun patil
ti er leipe klausiteis.
Tas sied sied tame patiltie; važiou žmuonėlė: veine saka,
kad tam puonou Deivs douto eiga omžio, kete —geru metu ei
tam padabnė. Unt veina karta pamata ons ateinont tris puonačius. Iš tun puonačiu veins er saka (Tas puonatis bova Puondzeis):
— Tam puonou greito laiko Deivs dous suno, kors paūgės
lig dvilekas metu, kuo nories, tuo galies išprašite.
Parein tas liuokajos nomei. Pasešauk anų puons pas savi
er klaus:
— Kun to girdiejė tame patiltie?
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Ons pasesake girdiejes veinus geruos svėkatas kliuoniuojenteis, ketus eiga omžeus er t. p. Bet aplink suselaukema sū
naus nieką neprimene.
Neuželga prigimst tims puonams sūnūs —reibos, poikos,
kap kuoks rubuilis. Kažen kuokės rėkalas išvažėva puons. Pavag liuokajos puonė tun vaka er idoud anų i miestą kuoke
ten sava pažįstama auginte. Vo puo dvara paleid kalbas, kad
puoni tun vaka sujiedusi.
Parvažiou puons, klaus, kor vaks Ir palėkės. Vese dvareške saka, kad puoni vaka sujiedusi. Puons iš tokiuos dedeles alterėcejes puone giva imureje i mūra. Šlužei tas liuokajos,
kap šiužėjęs. Suein jeu dvileke metu, nuor jeu tas liuokajos
eite laukuon. Stabda anų puons dar unt veinu metu, bet ons ne
kuoke mado nepaseleikt. Apdovenuo puons didele anų, er ons
išein i miestą sava augintene atsijimte. Pasejėm tun vaka, su
muok už augenema er iškėleu abodo i svietą.
Ein ein anodo, jeu gera pavarga. Tėp tas liuokajos er sa
ka tam sava sunou: (auginteniou):
— Ar nebūto gera, kad če atserasto karieta su puoro ark
liu?
Tas vaks atšaka:
— Douk, Deive, kad tėp buto!
Atserond poikeuse karieta, pakinkita unt puora arkliu. Sied
anei er važiou tuoleu. Atein jeu vakars. Tėp tas liuokajos vie!
saka tam sava vakou:
— Kad atserasto če dvars, kor mės galietomem parnakuote.
Tas vaks atšaka:
— Douk, Deive, kad tėp buto!
Jė, atserond poikeusis dvars, važiou anei i tun dvara nakuote. Ivažioujint i tun dvara, dar saka tas tievs:
— Kad atserasto tau muotina, vuo mon pati.
Tas vaks atšaka:
— Douk, Deive, kad tėp buto!
Atserond anam pati, vuo tam vakou muotina, er ivažiou
jeu anei tris i tun dvara. Apsenakuo anei tame dvare. Tus, kap
tievus, pagolda asabneme kombarie, vuo tun vaka pagolde ketor. Tas vaks beguliedams išgerda, kad anuo tieva kažen kun
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šnebždas. Išlep ons iš luovas, priein pri duru er klausuos. Tas
anuo tievs er saka, kad tėp er tėp, aš anų maža pavuogeu nu
tievu, augenau mieste er šendeina anų tik teatsejiemeu. Puons
paskaitė, kad anuo puoni sujiedusi, er uš tun giva i mūra imureje.
Tas vaks jeu jėm daseprotiete, kad če ne kap ketėp, kap
ira anų pavuogė. Nurita dar onkstei išvažiou ons su tievo pasevažiniete. Tėp tas vaks er saka:—Douk, Deive, kad tas mona
tievs paversto i šuni! —Tėp er atsitink. Važiou važiou ons, vuo
tas šou (tievs) paskou bieg. Ivažiou ons i veina dvara pakėliou
parnakuote. Vaišen nakven anun er klaus:
— Kun puona šonei doute?
Tas atšaka:
— Karštus gėlžis, rauduonas unglis.
Tei, nenoriedame vierite, klaus:
— Ar tas gal bute?
Ons anims atšaka:
— Ar tas gal bute, kad muotina vaka sujiesto?
Tei dvareškė atsake:
— Jė, jė, girdiejom, kad ten, tuo pušie, motina vaka su
jiedusi.
Parnakuojas, padiekavojes er važiou i ton pose. Atein vakars, važiou ons viel i pakėlie stuovinti dvara. Apsenakuo.
Vaišen anų, klaus:
— Kun puona šonei doute?
Ons viel atšaka:
— Rauduonas unglis, karštus gėlžis.
Anei klaus:
— Ar gal tas bute?
Ons atšaka:
— Ar gal muotina vaka sujieste?
Tei saka:
— Girdiejom girdiejom, perm dvileka metu če veiname
dvare tėp atseteka.
Padiekavojes už nakvine, važiou ons i tun dvara, kor ta
muotina už vaka sujiedema ir užmurita. Atvažiou ons i tun dva
ra, apsenakuo. Vaišen anun pats puons. Klaus:
— Kun puona šonei rėk doute?
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Tas atšaka:
— Rauduonas unglis, karštus gėlžis.
Tas puons, nenoriedams vierite, viel Maus:
— Ar gal tas bute?
Vuo ons atšaka:
— Ar gal tas bute, kad muotina giva vaka sujiesto?
Tėp tas puons atšaka:
— Vuo mona pati vaka sujiede.
Tuokart klaus ons puona, kor padieje ton sava pate. Ons
pasesake, kad giva i mūra imurejes. Vaks papraša paruodite
tun mūra, kor ira imurita anuo pati. Kap ons tik priėję pri tuo
mūra, er pasakė:—Douk, Deive, kad tas murs parspruokto
i kėtores dalis er aš pasematičiuo su sava tekruoje muotino! —
Vuos ons pabengė sakite tus žuodžius, murs spruoga i kėtores
dalis, vuo ano muotina išėję iš tuo mūra skeveldrų tuokė pat,
kuoke ana bova priš dvileka mėtų. Unt karta pažena sava suno, iš tuo džeuksma kuo neišmere anei vese. Pakiele delelė di
deli balio, suprašė puonu iš tuolu tuolėsnė, iš pačiuos nepadanejes. Er aš er t. t.
5(86)
APIE VIŠTYTĮ AUKSO KOJITAM

Buvo senelis ir sanala, turėjo Vištyti aukso kojytam, to vištyta sudėjo aukso kiaušinėlį, padėjo unt lintynos, pala bago ir
numata ir sudaužia. Bobuta raudot, vištyta kudakadot. Skrenda
vorna prošal ir klausia: „Bobut, bobut, ko tu raudi?"—„Kaip
gi aš neraudos! Turėjau Vištytį aukso kojitam, sudėjo aukso
kiaušinėlį, padėjau unt lintynos, pala bago ir numata ir sudau
žia. Tai kepgi aš neraudos!" Vorna jama ir vuodagų isipėšia.
Tos vornos gūžta buvo ūžoli. Nuskrenda ji unt gūžtų. Uždas
pamota, kad ji ba vodagos ir klausia: „Vorna, vorna, ko tu ba
vodagos?"—„Kad tu žinotum kas pasaulaj dadas, netep pasi
darytum. Buvo senelis ir sanala, turėjo Vištyti aukso kojytam...
ir t. t. o aš vuodagų išsipešiau". Užolas jama ir šakas nusilaužia.
Po to užolo buvo pasitaisis briedis guolį. Ateina briedis gultų,
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pamota, užolas ba šakų ir klausia: „Ūžol, ūžol, ko tu ba šakų?"
,,Kad tu žinotum, kas pasaulaj dadas, netep pasidarytum. Bu
vo senelis ir sanala... ir t. t., vorna vuodagų išsipėšia, aš ša
kas nusilaužiau". Briedis jama ir ragus nusilaužia. Nuveina
briedis unt upi gertų. Upa pamota, kad briedis ba ragų ir klau
sia: „Briedi, briedi, ko tu ba ragų?"—Kad tu žinotum kas pa
saulaj dadas, netėp pasidarytum. Buvo senelis ir sanala... ir 1.1.,
užalas šakas nusilaužia, o aš ragus nusilaužiau". Upa krauju pa
virto. Tuokart gaspadina maišia duonų, pritrūko undėnio ir šo
ko margai: „Marga, bėk unt upi undėnio atnaštų". Marga nubago unt upi, žiūri: upa krauju pavirtus. Ir šoko: „up, up, ko tu
krauju pavirtus?" Upa jai ir šoko: „Kad tu žinotum, kas pasau
laj dadas, netėp pasidarytum. Buvo senelis ir sanala... ir t. t.
briedis ragus nusilaužia, aš krauju pavirtau!" Marga jama ir
sudaužia uzbonų. Pareina ji namo, gaspadina ir klausia: „Mar
ga, Marga, kur tu uzbonų padėjai?"—Kad tu gaspadinyt žino
tum, kas pasaulaj dadas, netep pasidarytum. Buvo senelis ir
sanala... ir t. t., upa krauju pavirto, aš uzbonu sudužiau. Gas
padina jama ir visu tošių pašalam išmata. Ateina gaspadorius,
žiūria: visos pošalas tošlos primėtytos, įjėjo gryčion ir šoko:
„Gaspadin, gaspadin, kon tu tošių pašalam išmatai?" Gaspadi
na ir šoko: „Kad tu gaspadorėl žinotum, kas pasaulaj dadas,
netėp pasidarytum. Buvo senelis ir sanala... ir t. t., marga uz
bonų sudaužia, aš tošių išmėčiau". Gaspadorius ir šoko: „kad
tėp, tai aš jimsiu ir nusišaus". Gaspadina dui raudot, dui rau
dot: „Nesišauk, gaspadorėl vyrėl, nesišauk! Kurgi aš ba tau
našlala pasidėsiu? Vilkai nemoti, tos bobpalaikias ir jos vištpalaikias. Tik tu nesišauk!"
— „Kad tėp, tai aš nesišausiu, tik tu tošių surunkiok". Ir gas
padina su margu pradėjo tošių iš pašalių runkiot ir vėl račkon
dėliot.
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SUTRUMPINIMĄ!

apyl.
aps.
A-Th
Auš
BM
BsL
BsLP
BsLPY
BsV
Dor
DPM
gub.
JnR
Jrk
km.
kol.
KTR
LBr

—apylinkė
—apskritis
—A. A a rn e and S. Thompson, TheTypes of the Folktale,
„FF Communications", N:o 184, Helsinki, 1961
— „Aušrelė". „Vilniaus rytojaus" priedas vaikams, Vilnius, 1932—
1937
— A. Baranowski, Litauische Mundarten, Bd. I, Texte, Leipzig,
1920
— J. Basanavičius, Levas lietuvių pasakose ir dainose, Vil
nius, 1919
—J. Basanavičius, Lietuviškospasakos,Shenandoah, I — 1898,
II — 1902
— J. Basanavi či us, Lietuviškos pasakos yvairios, I—IV, Chicago, 1903—1905
— J. Basanavičius, Iš gyvenimo vėlių bei velnių, Chicago,
1903
— A. Doritsch, Beitrage zur litauischen Dialektologie, „Mitteilungen der Litauischen literarischen Gesellschaft", Bd. VI, Heidelberg,
1912
— S. Daukantas, Pasakos massių, suraszytas 1835 metuose apigordosi Kretiu, Palongos, Gundenės, „Lietuvių tauta", kn. IV,
Vilnius, 1932
—gubernija
— J. Janonis, Raštai, II, Vilnius, 1957
—C. Jurkschat, Litauische Marchen und Erzahlungen, Tilsit, 1898
—kaimas
—kolūkis
— LTSR Valst. konservatorijos tautosakos rankraštynas
— A. Leski en und K. Bru g ma n, Litauische Volkslieder und
Marchen, Strassburg, 1882
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LMD

— Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rankraščiai, esantieji LTSR
Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institute
LP
—Lietuvių pasakos, Vilnius, 1905
LTR
—LTSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto
lietuvių tautosakos rankraštynas
LTRF — LTSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto
lietuvių tautosakos rankraštyno fonoteka
MP
— Mūsų pasakos. Surinko „Žvaigždutės" skaitytojai, kn. I—V, Kau
nas, 1927—1932
pav.
— pavietas
pi.
— fonografo plokštelė
prp.
— parapija
raj.
— rajonas
rėd.
— rėdyba
SchLG —A. Schlei cher, Litauisches Lesebuch und Glossar, Prag, 1857
SchP
—H. Scheu, Pasakos apie paukščius. Zemaitische Tierfabeln, Heidelberg, 1913
TZ
—„Tauta ir žodis", II,Kaunas, 1924
vis.
—valsčius
vnk.
—vienkiemis
Zv
—„Žvaigždutė",Kaunas,1923—1939

PAAIŠKINIMAI

GYVULINES PASAKOS
LAUKINIAI GYVULIAI IR ŽVĖRYS
1. Muštas nemuštą neša. A-Tb I+2+3 + 4. — Užrašė P. Nefaitė
Ramygalos vis., Panevėžio aps. Tekstas LTR 1038(111).
2. Lapės ir vi l ko draugystė. A-Tb 1+41. — Spausdinama iš Jrk,
9 nr.
3. Lapės mainai. A-Tb 170+2025+158+1+2+21 + 21*. — Užrašyta
Kliukų vnk., Tverečiaus prp., Švenčionių aps., iš Anelės Celniukienės, 66 m.
Užrašė J. Aidulis 1935 m. Tekstas LTR 724(57).
4. Bandelė. A-Tb 2025. — Užrašyta Stramyliškių km., Rokiškio vis.,
iš Juozo Juškevičiaus, 3? m. Užrašė K. Juškevičius 1937 m. Tekstas LTR
1103(78).
5. Vi l ko ir lapės trobos. A-Tb 43. — Užrašyta Mickiškės km.,
Kuršėnų raj., iš Ievos Jaruševičiūtės-Dauginienės, 72 m., kilusios iš Puzonių km.,
Jiezno vis. Užrašė K. Grigas 1955 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros
instituto tautosakinės ekspedicijos metu. Tekstas LTR 2938(134).
6. Lapė ir vi l ko vaikai. A-Tb 37.
Užrašyta Šiluvos vis., Rasei
nių aps., iš Onos Kavaliauskienės, 46 m. Užrašė V. Linkevičius 1936 m.
Tekstas LTR 818(51).
7. Lapė ir medus. A-Tb 15. — Užrašyta Drobūnų km., Suostų prp.,
Biržų aps., iš Paulinos Valaškevičienės, 60 m. Užrašė M. Zubrickaitė 1938 m.
Tekstas LTR 1611(47).
8. Levo liga. A-Tb 50. — Spausdinama iš BsL, 65 nr.
9. Lapė, arkl ys ir vilkas. A-Tb 47C. — Užrašė V. Juškaitė. Tekstas
LTR 479(48).
10. Lapė, s t razdel i s ir varna. A-Tb 56A. — Spausdinama iš
BsLPY II, 193 nr.
11. Žvėri ų gi edoji mas. A-Tb 20+ 21. — Užrašyta Bieniūnų km.,
Dūkšto raj., iš Anastazijos Cicėnienės, 62 m. Užrašė V. Cicėnaitė 1952 m.
Tekstas LTR 3273(6).
12. Lapė ir žabangos. A-Tb 35B*. — Spausdinama iš LP, 4 nr.
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13. Lapė mokosi lakstyti. A-Th 225. — Užrašyta Raišupio km.,
Javaravo vis., Marijampolės aps., iš Marės Kedžiūtės. Užrašė J. Kedys 1932 m.
Tekstas LTR 327(75).
14. Tetervi nas ir lapė. A-Th 62*. — Spausdinama iš Auš, 1937,
Nr. 38, p. 596.
15. Lapė ir uzbonas. A-Th 68B. — Spausdinama iš BM, p. 155.
16. Lapės gudrybi ų maišas. A-Th 105. — Užrašė A. Banzomiraitė
Palangoje, Kretingos aps. Tekstas LTR 2269(25).
17. Vilkas, ki ški s ir voverė. — Užrašyta Salake, Zarasų aps.,
iš Paulinos Varoneckienės, 72 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1938 m. Tekstas LTR
1719(104).
18. Vi l ko kel i onė pas menui į.—Užrašyta Židikų vis., Mažeikių
aps., is Juodkos. Užrašė V. Juodka, perrašė A. Rimkus 1936 m. Tekstas LTR
1279(33).
19. Užspri ngęs vi l kas ir varna. A-TA 76. — Užrašyta Salake,
Zaiasų aps., iš Marijonos Rūkštelienės, 78 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1938 m.
Tekstas LTR 1713(62).
20. Meška ir l akšt i ngal a. — Užrašyta Sodalės km., Kražių vis.,
Raseinių aps., iš Jono Petkūno, 62 m. Užrašė A. Brazdeikis 1939 m. Tekstas
LTR 2111(53).
21. Ki ški o lūpos. A-TA 70. — Spausdinama iš BsLPY 11, 106 nr.
NAMINIAI GYVULIAI IR ŽVĖRYS
22. Vi l kas ir ožkyči ai. A-77i 123. — Užrašyta Gėliūnų km., Ger
vėčių vis., Vilniaus—Trakų aps., iš Natalijos Petrikaitės-Kuolaitienės, 60 m.
Užrašė V. Kuolaitis 1936 m. Tekstas LTR 950(2).
23. Šuo ir vi l kas vestuvėse. A-Th 101+ 100. — Užrašyta Slavinčiškio km., Kupiškio vis., Panevėžio aps., iš I. Stančikienės. Užrašė P. Jonušytė
1937 m. Tekstas LTR 2368(552).
24. Šuo batsi uvys. A-Th 102. — Užrašyta Gedrimų km., Ylakių vis.,
Mažeikių aps., iš T. Guretskio. Užrašė J. Tautvydas. Tekstas LTR 1038(28).
25. Baronėl i s ir vilkas. A-Th 122M*. — Užrašyta Ėriškių km.,
Ramygalos vis., iš Juozo Lyberio, 55 m. Tekstas LMD I 805(2).
26. Mažas di del į papiovė. A-Tū 103A. — Užrašyta Kuktiškėse,
Utenos aps., iš Anastazijos Valiulienės, 64 m. Užrašė A. Valiulytė 1947 m.
Tekstas LTR 2527(3).
27. Kati nėl i s ir gaidelis. A-Th 61B. — Užrašyta Puvočių km.,
Marcinkonių vis., Varėnos aps., iš Rožės Sabaliauskienės, 47 m. Užrašė M. Vymerytė 1948 m. Tekstas LTR 2595(29).
28. Katinėlis, gai del i s ir lapė. A-Th 61B. — Užrašyta Vilniuje
iš Marijos Lelkiūtės-Povilaitienės, 63 m., kilusios iš Ramoškų (Ščedrovščiznos) km., Jurgelioniu apyl., Šalčininkų raj. Tekstą užrašė P. Jokimaitienė,
melodijas —B. Uginčius 1958 m. Tekstas ir melodijos LTR 3118(136).
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29. Katinas, šuo ir gaidys. — Užrašyta Kargaudų km., Rodūnės
vis., Lydos aps., iš Vinco Saldžiaus, 78 m. Užrašė J. Aidulis 1933 m. Tekstas
LMD III 46c(9).
30. Arklys, vi l kas ir meška. A-Tb 118. — Spausdinama iš SchLG,
p. 120.
31. Vi l ko dokumentai. A-Tb 200. — Užrašyta Šlaitų km., Valki
ninkų vis., Vilniaus—Trakų aps., iš Juozo Žydelio, 72 m. Užrašė Jonas Žydelis
1936 m. Tekstas LTR 954(44).
32. Katinėlis, šuo ir arklys. A-Tb 47D. — Užrašyta Geležinės km.,
Skiemonių vis., Utenos aps. Tekstas LMD I 850(3).
33. Ožys, baronas ir katinas. A-Tb I26A*. — Užrašyta Abarauskų km., Leipalingio vis., Seinų aps., iš Ad. Pilvelio. Užrašė Ad. Pilvelis. Tekstas
LTR 552(1086).
34. Dangus griūva. A-Tb 20Cfp!g. 2033). — Spausdinama iš BsLPY
II, 197 nr.
35. Katino atgaila. A-Tb I36A* + 20+21. — Spausdinama iš BsLPY
II, 59 nr.
36. Vi l ko ir zui ki o teismas. A-Tb 104. — Užrašė K. Kanauka
Butjimiškių km., Kalvarijos aps., Suvalkų gub., 1912 m. Tekstas LMD I 819(2)
37. Žvėri ų išpaži ntis. —Užrašyta Valančiūnų km., Leipalingio vis.,
Seinų aps., iš Mato Mikelionio, 52 m. Užrašė A. Mikelionis 1937 m. Tekstas
LTR 1076(605).
38. Jauči o troba. A-Tb 130A. — Savo mokamą pasaką užrašė J. Valauskas, 66 m., iš Dovainių km., Platelių vis., Kretingos aps., 1938 m. Tekstas
LTR 1716(19).
39. Nami ni ai gyvul i ai ir vilkas. — Užrašyta Dargių km., Ro
kiškio vis. ir aps., iš Emilės Juknienės, 65 m. Užrašė J. Masis 1938 m. Teks
tas LTR 1884(58).
40. Gyvul i ai vagi es namuose. A-Tb I30B. — Užrašyta Ožka
balių km., Vilkaviškio aps., iš Antano Petrausko. Užrašė V. Basanavičius
1903 m. Tekstas LMD I 133(187).
41. Keturi muzikantai. A-Tb 130. — Spausdinama iš BM, p. 79.
ŽMOGAUS SUSIDŪRIMAS SU GYVULIAIS IR ŽVĖRIMIS
42. Vi l ko giesmė. A-Tb I62A*. — Užrašyta Antanų km., Adutiš
kio vis., Švenčionių aps., iš Marijonos Stasiūnienės, 80 m. Užrašė J. Aidulis
1939 m. Tekstas LTR 2442(116).
43. Žmogus ir lapė. A-Tb 155. — Spausdinama iš LBr, 26 nr.
44. Levukas ir žmogus. A-Tb 151 fpby. 38). — Spausdinama iš
BsLPY III, 157 nr.
45. Kuisis, l evas ir žmogus. A-Tb 157. —Spausdinama iš DPM,
49 nr.
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46. Žaizda užgis, žodži o neužmirši. A-TA 159B. — Užrašyta
Bieniūnų km., Dūkšto raj., iš Anastazijos Cicėnienės, 62 m. Užrašė V. Cicėnaitė 1952 m. Tekstas LTR 3273(25).
47. Už gera piktu moka. A-TA 155. — Užrašyta Ožkabalių km., Vil
kaviškio aps., iš Jono Kilinkevičiaus. Užrašė V. Basanavičius 1904 m. Tekstas
LMD I 133(18).
48. Kada gali valgyt. — Spausdinama iš BsLPY III, 166 nr.
49. Me š k o s vilnos. A-TA 163B*. — Užrašyta Gėliūnų km., Gervė
čių vis., Vilniaus—Trakų aps., iš Natalijos Petrikaitės-Kuolaitienės, 60 m.
Užrašė V. Kuolaitis 1936 m. Tekstas LTR 950(4).
50. Senel ė ir vi l ko vilnos. A-TA I63B*. — Užrašyta Vilniuje iš
Onos Uždavinytės-Palevičienės, 43 m., gyv. Daržininkų km., Eišiškių raj. Už
rašė B. Kerbelytė ir L. Sauka 1959 m. Iš magnetofono juostos tekstą iššifravo
B. Kerbelytė, melodijas —V. Juodpusis. Tekstas ir melodijos LTR 3219(252),
LTRF 83(19).
51. Vi l kas ir siuvėjas. A-TA 121. — Spausdinama iš BsLPY II,
195 nr.
52. Veršel is. A-TA 159+ 183. — Užrašyta 1952 m. Vilniuje iš Marytės
Seržantaitės, apie 54 m., gyvenančios Zižmių km., Dieveniškių apyl., Šalči
ninkų raj. Iš magnetofono juostos tekstą iššifravo L. Sauka 1962 m., melo
dijas —V. Juodpusis 1963 m. Tekstas ir melodijos KTR 957.
53. Smal i ni s veršelis. A-TA 159. — Užrašyta Kliukų vnk., Tvere
čiaus vis., Švenčionių aps., iš Anelės Čelniukienės, 65 m. Užrašė J. Aidulis
1934 m. Tekstas LTR 474(27).
54. Pusiau skusta, pusi au lupta. A-TA 212. — Spausdinama
iš BsLPY III, 151 nr.
55. Senas šuva ir gudrus genys. A-TA 248A*. — Spausdinama
iš BM, p. 50.

PAUKŠČIAI IR ŽUVYS
56. Vi št yt ė ir gaidžiukas. A-TA 2021B. — Spausdinama iš BsLPY
II, 196 nr.
57. Diedo vi št el ė ir gaidelis. A-TA 2021B. — Užrašyta 1958 m.
Vilniuje iš Izabelės Jatkonytės-Navickienės, 65 m., gyvenančios Verbyliškių
km., Jiezno raj. Iš magnetofono juostos tekstą ir melodijas iššifravo J. Anta
navičius. Tekstas ir melodijos KTR 1661.
58. Vištytė, gai dži ukas ir skripkelė. fPlg. A-TA 2021BJ. —
Savo mokamą pasaką 1946 m. užrašė Veronika Petrulienė, 79 m., iš Rudikų km,
Kupiškio vis., Panevėžio aps. Tekstas LTR 2572(157).
59. Gužutis ir gervė. A-TA 244A*. — Spausdinama iš BsLPY II, 74 nr.
60. Starkus ir vaikai. A-TA 244C*. — Užrašyta „Valstiečio" kol.,
Obelių raj., iš Mato Grabausko, 56 m. Užrašė K. Grigas 1952 m. LTSR MA
Istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu. Tekstas LTR 2884(227).
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61. Žvi rbl el i s ir katinėlis. A-Th 122B. — Spausdinama iš: Že
maitė, Rinkinėlis vaikams, Vilnius, 1904, 22 nr.
62. Žvi rbl i s moko vaikus. — Spausdinama iš Jrk, 22 nr.
63. Varnos ir šarkos alus. A-Tū 234*. — Spausdinama iš SchP,
65 nr.
64. Pel ėdos dukters vestuvės. — Užrašė V. Juškaitė. Tekstas
LTR 1038(350).
65. Varna ir vanagutis. — Užrašė M. Katkus apie 1891—1892 m.
Tekstas WU bibliotekos rankraštyne, F 646.
66. Arkl ys ir varnos. — Užrašyta Mediškienių km., Pagėgių aps.,
iš D. Zugaro. Užrašė A. Zugaraitė. Tekstas LTR 2268(26).
67. Var nai r vė ž ys . A-Tū 227*. —Užrašyta Būgų km., Skaudvilės vis.,
Tauragės aps., iš E. Zaukienės, 76 m. Užrašė Joniškio gimnazijos mokiniai
1940 m. Tekstas LTR 2376(1).
68. „Aš vyras!" — Spausdinama iš Jrk, 21 nr.
69. Lydys ir ešerys. A-TA 253. — Užrašyta Vaineikių km., Svėda
sų vis., Rokiškio aps., iš Barboros Pranckūnaitės-Markelienės. Užrašė K. Mar
kelis 1926 m. Tekstas LTR 2989(213).
70. Ki a u 1ė ir žuvis. —Užrašė V. Juškaitė. Tekstas LTR 1038(304).

SMULKUS GYVŪNĖLIAI, AUGALAI, VABZDŽIAI
71. Lauki nė ir naminė pelė. A-Th 112. — Užrašyta Šlaitų km.,
Valkininkų vis., Vilniaus—Trakų aps., iš Juozo Žydelio, 72 m. Užrašė Jonas
Žydelis 1936 m. Tekstas LTR 954(43).
72. Pel ės ir katinas. A-Tii 112**+ 110. — Užrašyta Latežerio km.,
Varėnos raj., iš Elzbietos Būrienės, 84 m. Užrašė B. Kerbelytė ir L. Sauka
1959 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspe
dicijos metu. Tekstas LTR 3194(10).
73. Ežys eina mielių. — Spausdinama iš SchP, 35 nr.
74. Ežys ir dvėsel i ena. — Užrašyta Šiaulių aps. iš Vincento Kelp
šos. Užrašė M. Slančiauskas 1903 m. Tekstas LMD I 142(22).
75. Ežio ir meškos l enktynės. — Užrašyta Stanėlių km., Šiau
lių aps., iš Dzidoriaus Meškos. Užrašė M. Slančiauskas 1903 m. Tekstas
LMD I 142(24).
76. Ąžuol as ir baravykas. A-Tū 293B*. — Užrašyta Trumpaičių
km., Gruzdžių vis., Šiaulių aps. Užrašė M. Slančiauskas iš savo tėvo 1903 m.
Tekstas LMD I 142(30).
77. Kirvis, pi ūkias ir ąžuolas. — Užrašyta Sniegiškių km., Du
setų prp., Zarasų aps., iš Marijos Truklicienės, 57 m. Užrašė B. Zaleskis
1927 m. Tekstas LTR 10b(260).
78. V a r n a s ir bitė. A-Th 238. — Užrašyta Salake, Zarasų aps., iš
Marijonos Rūkštelienės, 78 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1938 m. Tekstas LTR
1713(46).
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79. Uodas ir sparva. — Užrašyta Linkaičių km., Joniškio vis., Šiau
lių aps., iš Roko Palecko. Užrašė M. Slančiauskas 1903 m. Tekstas LMD I
142(18).
80. Trijų uodų mirtis. A-Th 291*. — Užrašyta Ariogalos vis., Kė
dainių aps., iš Onos Fijalkauskienės, 70 m. Užrašė S. Fijalkauskas 1939 m.
Tekstas LTR 1973(9).
GYVULIŲ IR ŽVĖRIŲ KOVA PRIEŠ PONĄ
81. Kaip gai del i s poną nugalėjo. A-Th 715A. — Užrašyta Anta
nų km., Adutiškio vis., Švenčionių aps., iš Marijonos Stasiūnienės, 80 m.
Užrašė J. Aidulis 1939 m. Tekstas LTR 2442(131).
82. Diedo girnos. A-TA 715A. — Užrašyta Vilniuje iš Emilijos Gančerienės, 71 m., gyv. Čiobiškyje, Širvintų raj., kilusios iš Velyčkų km., Šven
čionių raj. Užrašė B. Kerbelytė 1959 m. Iš magnetofono juostos tekstą iš
šifravo B. Kerbelytė, melodijas —V. Juodpusis. Tekstas ir melodijos LTR
3427(4), LTRF 94(4).
83. Zarabobel ės gaidys. A-TA 715A. — Spausdinama iš Auš,
1935, Nr. 19, p. 297.
84. Stri ubė Bubė. A-Tb 210. — Užrašyta Kentaučių km., Židikų vis.,
Mažeikių aps., iš Kačerausko, 40 m. Užrašė L. Kačerauskas 1933 m. Tekstas
LTR 788(129).
85. Ponas, ežys ir skatikas. A-Th 293G*. — Užrašyta Aukštakal
nio km., Salako vis., Zarasų aps., iš Jono Bikulčiaus, 63 m. Užrašė V. Dičiūnas 1938 m. Tekstas LTR 1488(204).
FORMULfNĖS PASAKOS
86. Vi št yt ė aukso kojytėm. A-Tb 2022B. — Užrašyta Papilyje,
Biržų aps., iš Viktorijos Vaiginaitės, 40 m. Užrašė M. Žurauskaitė apie 1925—
1926 m. Tekstas LTR 68(330).
87. Vištelė, pel yt ė ir pupelė. A-Th 2022B. —Užrašyta Sniegiškių km., Dusetų prp., Zarasų aps., iš Marijos Truklicienės, 60 m. Užrašė
A. Mažiulis 1930 m. Tekstas LTR 70a(1113).
88. Ropės rovimas. A-Th 2044. — Užrašyta Sniegiškių km., Duse
tų prp., Zarasų aps., iš Marijos Truklicienės, 60 m. Užrašė A. Mažiulis
1930 m. Tekstas LTR 70a(1112).
89. Si dabri ni ai rakteliai. — Užrašyta Vilniuje iš Marijos Lelkiūtės-Povilaitienės, 63 m., kilusios iš Ramoškų (Ščedrovščiznos) km., Jurgelio
niu apyl., Šalčininkų raj. Tekstą užrašė B. Kazlauskienė 1958 m. Tekstas LTR
3118(137).
90. Gai del i s užduso. A-Th 2021A. — Užrašyta Vilniuje iš Marijos
Lelkiūtės-Povilaitienės, 63 m., kilusios iš Ramoškų (Ščedrovščiznos) km., Jur668

gelionių apyl., Šalčininkų raj. Tekstą užrašė V. Barauskienė ir L. Sauka, me
lodiją—B. Uginčius 1958 m. Tekstas ir melodija LTR 3118(143).
91. Adata. A-Th 2030B. — Užrašyta Stirbaičių km., Platelių vis., Kre
tingos aps., iš Steponavičienės, 82 m. Užrašė A. Mušinskas apie 1931 m.
Tekstas LTR 217(117).
92. Ki etis ir žvirblis. A-Tū 203A*. — Užrašė V. Basanavičius
1901 m. Tekstas LMD I 133(271).
93. Zi bi nkštėl ė ir kibi rkštėl ė. — Užrašyta Kuktiškėse, Ute
nos aps., iš Anastazijos Valiulienės, 64 m. Tekstą užrašė A. Valiulytė, melo
diją—J. Kazlauskas 1947 m. Tekstas LTR 2527(1), melodija LTR 2571(1).
94. Kam tie ponai? A-TK 2018. — Užrašyta Musteikos km., Kabelių
prp., iš Jonės Miškinienės, 42 m. Užrašė J. Trainavičius apie 1936 m. Tekstas
LTR 794(30).
95. Ožiukas. — Užrašyta Šklėrių km., Druskininkų raj., iš Marijos
Grigaitės, 53 m. Užrašė D. Tertelis 1953 m. Tekstas LTR 2911(63).
STEBUKLINES PASAKOS
NEPAPRASTOS KOVOS
IR IŠSIVADAVIMAS IŠ ANTGAMTINIŲ PRIEŠININKŲ
96. Dvyl i kagal vi s smakas ir karalaitis. A-TA 300. — Spaus
dinama iš BsLP II, p. 86.
97. Smakas devyngal vi s. A-Th 303. — Spausdinama iš BsLPY
IV, 147 nr.
98. Jonas Meškaausi s. A-Th 306. — Spausdinama iš BsLPY IV,
220 nr.
99. Meškaausi s, Kal navert i s ir Šal dgel eži s. A-Th 301B. —
Užrašyta Ožkabalių km., Vilkaviškio aps., iš Juozo Derenčiaus. Užrašė V. Ba
sanavičius 1901 m. Tekstas LMD I 133(289).
100. Trys pagrobtos dukterys. A-Th 302. — Užrašyta Ma
žeikiuose apie 1927 m. Tekstas LTR 2954(3).
101. Vėt ros sūnus. A-Tb 301B+302+303. — Spausdinama iš BM,
p. 171.
102. Dvi gal vi s žirgas. A-Tū 300A. — Spausdinama iš BsLP I,
p. 188.
103. Ti t na gis. A-Tū 650C. — Spausdinama iš BsLPY II, 96 nr.
104. Zirnulis. A-Tū 312D. — Užrašyta Mielagėnuose, Švenčionių aps.
Užrašė K. Maldžiūnas 1936 m. Tekstas LTR 953(26).
105. Pirkli o sūnus ir gulbė. A-TA 313A. — Spausdinama iš
BsLPY III, 16 nr.
106. Sūnus, pažadėtas vel ni ui. A-Th 401A+518. — Spausdinama
iš BsLP II, p. 77.
107. Žal ias gojus, sti kl o mūras. A-Th 437+ 518. — Spausdinama
iš DPM, 82 nr.
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108. Užkei kt as dvaras. A-Th 506+ 554. — Užrašyta Geležinių km.,
Kvietkiškės vis., Marijampolės aps. Užrašė J. Žiugžda apie 1906 m. Tekstas
LMD I 126(18).
109. Kaip sūnus baimės ieškojo. A-Th 326. — Užrašyta Ožka
balių km., Vilkaviškio aps., iš Kazio Puniškio. Užrašė V. Basanavičius 1905 m.
Tekstas LMD I 133(156).
110. Bernas, senukas ir vel ni ai. A-Th 330B. — Spausdinama
iš BsLPY IV, 21 nr.
111. Vel ni us ir jo mokinys. A-Th 325. — Spausdinama iš BsLPY
III, 40 nr.
112. Raudongal vi kė. A-Th 333. — Spausdinama iš Dor, 35 nr.
Šis siužetas, dažnai pasitaikantis įvairių tautų folklore, Lietuvoje nėra
populiarus. Galimas daiktas, kad užrašytasis variantas pateko į pasakotojo
repertuarą neseniai per knygas.
113. Apgautas vilkas. A-Th 311. — Užrašyta XX a. pradžioj Gu
delių km., Ramygalos vis., Panevėžio aps., iš Marės Astrauskienės, 50 m:
Tekstas LMD I 802(3).
114. Vai kai ir gel eži ni s vilkas. A-Th 313. — Užrašyta Krekštėnų km., Krokialaukio vis., Alytaus aps., iš P. Mažeikos. Užrašė I. Mažeikaitė
apie 1929 m. Tekstas LTR 552(578).
115. Ožel i s padėjėjas. A-Th 314B. — Užrašyta Kabelių prp., Gar
dino aps., iš Kotrynos Sidziniauskaitėps, 65 m., kilusios iš Darželių km., Marcin
konių prp. Užrašė J. Aidulis 1934 m. Tekstas LTR 662(279).
116. Raganos ugnis. A-Th 334. — Spausdinama iš BsLP II, p. 150.
117. Juodel ė. A-Th 327A. — Spausdinama iš T2 II, p. 258.
118. Joniukas. A-Th 327P+327C. — Užrašyta Valkininkuose, Eišiškių
raj., iš Elzbietos Norkūnaitės, 72 m. Užrašė E. Karaliūtė 1950 m. Tekstas LTR
2786(323).
119. Ragana ir Lukošiukas. A-Th 327P+ 327C. — Spausdinama iš
BsLPY IV, 93 nr.
120. Brolių gel bėtoja. fPhy. A-Th 707). — Spausdinama iš Auš, 1934,
Nr. 18(69), p. 3.
121. Trys seserys ir pavogt as broliukas. A-Th 480A*. —
Užrašyta Ašašnykų km., Kabelių prp., Gardino aps., iš C. Valentukevičienės,
70 m. Užrašė J. Aidulis 1935 m. Tekstas LTR 662(249).
122. Zui kuti s šokėjas. — Užrašyta Šventežeryje, Lazdijų raj., iš
Marcelės Sujetienės, 91 m. Užrašė B. Kerbelytė 1962 m. LTSR MA Lietuvių
kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. Tekstas LTR
3517(2823).

NEPAPRASTOS VEDYBOS
123. Eglė žal či ų karali enė. A-Th 425M. — Spausdinama iš LP,
14 nr.
124. Žal tys balty s. A-Th 425A1. — Užrašyta Vilniuje 1961 m. iš
L. Šilabritienės, 50 m., gyv. Zižmių km., Dieveniškių apyl., Šalčininkų raj. Iš
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magnetofono juostos tekstą iššifravo S. Skrodenis, melodijas —V. Juodpusis.
Tekstas ir melodijos LTR 3483(42), LTRF 197(5)+ 198(1).
125. Gulbė karal i aus pati. A-Th 400*. — Spausdinama iš LP,
32 nr.
126. Vėže lis. A-Th 425A. — Spausdinama iš JnR II, p. 432.
127. Ežys karal i aus žentas. A-Th 441. — Užrašyta Trumpaičių
km., Joniškio prp., Šiaulių pav. Užrašė P. Narvydas apie 1903 m. Tekstas
LMD I 318(10).
218. Vi l ko karūna. A-Th 425A. — Spausdinama iš JnR II, p. 441
129. Bal tasi s vilkas. A-Th 425A. — Spausdinama iš BsLPY I, 102 nr.
130. Rupūžė kvai l i o žmona. A-TIi 402. — Spausdinama iš MP
III, p. 53.
131. Varl ė nuotaka. A-Th 402. — Spausdinama iš BsLPY IV, 39 nr
132. Karalaitė, paversta į kirminą. A-Th 402. — Užrašyta
Mikų km., Endriejavo vis., Kretingos aps., iš Emilijos Uoselaitės. Užrašė
P. Uoselis 1910 m. Tekstas LMD I 558(4).
133. Gul bel ės seselės. A-Th 465A. — Spausdinama iš BsLP I,
p. 19.
134. Žuvų, žvėri ų ir paukšči ų karaliai. A-TA 552A.—Užra
šyta Daukšiuose. Užrašė M. Vitkauskas apie 1905 m. Tekstas LMD I 498(3).
135. Mergel ė Uogelė. A-Th 702B*. — Užrašyta Jonikaičių km., Pa
gėgių raj., iš Anelės Čepukienės, 50 m., kilusios iš Varėnos raj. Užrašė N. Vė
lius 1961 m. Tekstas LTR 3464(52).
136. Jaunoji iš pirties. A-Th 412B*+ 424*. — Užrašyta Kūjiškės km., Daugėliškio prp., Švenčionių aps., iš Emilės Taluntytės, 33 m. Užrašė
J Aidulis 1935 m. Tekstas LTR 792(30).
BROLIS KVAILUTIS IR JO PADĖJĖJAI
137. Aspiš. A-Th 560. — Spausdinama iš DPM, 81 nr.
138. Karal ai tė ant sti kl o kalno. A-Th 530.—Spausdinama iš
BsLPY III, 75 nr.
139. Auksinis, si dabri ni s ir vari ni s žirgas. A-Th 530. —
Užrašyta Kuktiškėse, Utenos aps., iš Anastazijos Valiulienės, 64 m. Užrašė
A. Valiulytė 1947 m. Tekstas LTR 2527(13).
140. Trys broliai. A-TA 550. — Užrašyta Mažeikiuose apie 1927 m.
Tekstas LTR 2954(24).
141. Kvai l ys karal i aus žentas. A-TA 675. — Spausdinama iš
2v, 1931, Nr. 2, p. 36.
142. Pavogtos nuotakos. A-7h 530B*. — Užrašyta Valkininkuose,
Trakų pav., iš Anatolijos Šelkauskienės. Užrašė M. Davainis-Silvestravičius
1896 m. Tekstas LMD I 480(63).
143. Stalelis, avi nėl i s ir lazda. A-Th 563. — Spausdinama iš
BsLPY III, 43 nr.
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144. Jonas ir jo arklys. A-TA 531.—Spausdinama iš Auš, 1935,
Nr. 10(87), p. 154; Nr. 11(88), p. 170; Nr. 12(89), p. 187.
145. Kaulo boba. A-TA 531. — Spausdinama iš DPM, 51 nr.
146. Burti ni nko piemuo. A-TA 556F*. — Užrašyta Latviškose, Du
setų prp., Zarasų aps., iš Kazimiero Aršvilos, 60 m. Užrašė B. Zaleskis 1927 m.
Tekstas LTR 10b(257).
147. Zuikių piemuo. A-TA 570. — Spausdinama iš Dor, 28 nr.
148. Katinas padėjėjas. A-TA 545B. — Užrašyta Būdviečių km.,
Kalvarijos raj., iš Onos Rainienės, 86 m. Užrašė P. Dabulevičienė ir K. Alek
synas 1962 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės
ekspedicijos metu. Tekstą iš magnetofono juostos iššifravo P. Dabulevičie
nė. Tekstas LTR 3517(1244), LTRF 290(2).
NAŠLAIČIAI IR KITI SKRIAUDŽIAMIEJI
149. Devyni abrol ė. A-TA 451A. — Užrašyta 1961 m. Vilniuje iš
L. Šilabritienės, 50 m., gyv. Zižmių km., Dieveniškių apyl., Šalčininkų raj. Teks
tą iš magnetofono juostos iššifravo S. Skrodenis, melodijas —V. Juodpusis.
Tekstas ir melodijos LTR 3493(41), LTRF 197(4).
150. Dvyl i ka brolių, j uodvarni ai s l aksči usi ų. A-TA 451.—
Spausdinama iš LP, 35 nr.
151. Sigutė. A-TA 452C*. — Spausdinama iš LP, 36 nr.
152. Jurgi ukas ir Elenytė. A-TA 720. — Spausdinama iš LP,
29 nr.
153. Mildutė. A-Tli 511. — Spausdinama iš BsLPY II, 144 nr.
154. Pi ktoji močiaka. fPfg. A-TA 510AJ. — Užrašyta Vilniuje iš
Emilijos Gančerienės, 71 m., gyv. Čiobiškyje, Širvintų raj., kilusios iš Velyčkų km., Švenčionių raj. Užrašė B. Kerbelytė 1959 m. Tekstą iš magnetofono
juostos iššifravo B. Kerbelytė, melodijas —V. Juodpusis. Tekstas ir melodi
jos LTR 3427(1).
155. Meškos trobelė. A-TA 480. — Spausdinama iš BsLPY II, 191 nr.
156. Našl ai t ė ir raganos duktė. A-TA 403A. — Užrašyta „Ta
rybinio artojo" kol., Biržų raj., iš Katrės Dagytės, 60 m. Užrašė E. Karaliūtė
1950 m. Tekstas LTR 2787(178).
157. Naš l ai t ė pi rtyje. — Užrašyta Obelių raj. iš Juozo Krasaus
ko, 71 m. Užrašė K. Grigas 1952 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto et
nografinės ekspedicijos metu. Tekstas LTR 2884(300).
158. Našl ai t ė šulinyje. A-TA 480. — Spausdinama iš LP, 31 nr.
159. Auksapl auki s ir Auksažvai gždė. A-TA 707. — Spaus
dinama iš Jrk, 41 nr.
160. Našl ai t ė El enytė ir Joni ukas aviniukas. A-TA 450. —
Spausdinama iš LP, 27 nr.
161. Sidabro, aukso ir dei manto girelė. A-TA 510A. — Už
rašyta Kliukuose, Tverečiaus prp., Švenčionių aps., iš Anelės Celniukienės,
65 m. Užrašė J. Aidulis 1934 m. Tekstas LTR 474(48).
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162. Vandenų, Rankšl uosči ų ir Įnagių dvaras. A-Th
510A. — Spausdinama iš LP, 30 nr.
163. Skrai dantys ri ešutėliai . — Užrašyta Vilniuje iš Mari
jos Lelkiūtės-Povilaitienės, 63 m., kilusios iš Ramoškų (Ščedrovščiznos) km.,
Jurgelioniu apyl., Šalčininkų raj. Tekstą užrašė L. Sauka, melodijas —B. Uginčius 1958 m. Tekstas ir melodijos LTR 3118(148).
164. Kati nukas ir karalius. A-Th 70#. — Užrašyta Karužų km.,
Lazdijų raj., iš Julės Leskevičienės, 72 m. Užrašė K. Viščinis 1962 m. LTSR
MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu.
Tekstas LTR 3517(2641).
165. Devyni ų broli ų sesuo ir devyngal vi s. A-Th 312. —
Užrašyta Kuktiškėse, Utenos aps., iš Anastazijos Valiulienės, 64 m. Tekstą už
rašė A. Valiulytė, melodijas —J. Kazlauskas 1947 m. Tekstas LTR 2527(26), me
lodijos LTR 2571(15—21).
166. Devyni os marči os ir sesuva. — Užrašyta Plikiuose, Rodūnės prp., Lydos aps., iš Marės Aliukienės, 40 m. Užrašė J. Aidulis 1934 m.
Tekstas LTR 662(194).
167. Moteri s nuki rstomi s rankomis. A-Th 706. — Užrašyta
„Tarybinio artojo" kol., Biržų raj., iš E. Kaziūnienės, 84 m. Užrašė E. Kara
liūtė 1950 m. Tekstas LTR 2787(163).
168. St ebukl i ngas arkliukas. — Užrašyta Ožkabalių km., Vil
kaviškio aps., iš J. Pautienės. Užrašė V. Basanavičius 1905 m. Tekstas LMD I
133(132).
169. Du riešu, du kubilu. A-Th 707. — Spausdinama iš LP, 26 nr.
170. Dai nuoj ant i liepa. A-Tū 7#0. — Užrašyta Vilniuje iš Mari
jos Lelkiūtės-Povilaitienės, 63 m., kilusios iš Ramoškų (Ščedrovščiznos) km.,
Jurgelioniu apyl., Šalčininkų raj. Tekstą užrašė L. Sauka, melodiją —B. Uginčius 1958 m. Tekstas ir melodija LTR 3118(149).
171. Nedora sesuo. A-Tū 315. — Spausdinama iš BsLPY IV, 215 nr.
172. Saul ės duktė. A-TA 313E*. — Spausdinama iš BsLPY III, 9 nr.
173. Brolis nori vesti seserį. A-Th 313E*+3!3. — Užrašyta
Valkininkų prp., Vilniaus—Trakų aps., iš Elzbietos Urbelionienės, 50 m. Užra
šė J. Aidulis 1935 m. Tekstas LTR 662(310).
174. Šal či o dovanos. — Spausdinama iš BsLPY IV, 144 nr.
175. Sveči uose pas močiaką. — Užrašyta Dubinių km., Pelesos
prp., Lydos aps., iš Rožės Rusteikaitės, 68 m. Užrašė J. Aidulis 1934 m. Tekstas
LTR 662(189).
NEGIRDĖTI NUOTYKIAI IR ATSITIKIMAI
176. Karalius ir jo padėjėjai. A-Th 513A. — Spausdinama iš
BsLPY IV, 151 nr.
177. Vaikas, kurio visi norai i šsi pi l do A-Th 652. — Užra
syta Židikuose apie 1927 m. Tekstas LTR 2954(8).
178į. Išti ki mas tarnas. A-Th 516. —Spausdinama iš BsLPY II, 187 nr
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179. Bėdos ieškotojas. A-Tb 1137. — Užrašyta Kamšų km., Kalva
rijos raj., iš Elzbietos Sterkevičiūtės-Kaknevičienės. Užrašė R. Skominienė ir
S. Skrodenis 1962 m, LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosa
kinės ekspedicijos metu. Tekstą iš magnetofono juostos iššifravo S. Puteikie
nė. Tekstas LTR 3517(1663), LTRF 325(7).
180. Kriaučių s, šiauči us ir kalvis. A-Tb 1137. — Užrašyta
„Tarybinio artojo" kol., Biržų raj., iš Agnieškos Dagienės, 60 m. Užrašė E. Ka
raliūtė 1950 m. Tekstas LTR 2787(228).
181. Auksaplaukis. A-Tb 314. — Užrašyta Buniškių km., Lazdijų
raj., iš Katrės Gražulevičienės, 79 m. Užrašė B. Kerbelytė ir K. Viščinis 1962 m.
LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos
metu. Tekstas LTR 3517(2827).
182. Karaliaus sūnus ir vežikas. A-Tb 502. — Užrašyta Puskelnių km., Kvietkiškės vis., Marijampolės aps., iš Miko Petraškos, 35 m. Už
rašė J. Kedys 1934 m. Tekstas LTR 471(7).
183. Stebukli nga višta. A-Tb 567. — Spausdinama iš JnR II, p. 448.
184. Jurgis Rąstelis. A-Tb 571. — Spausdinama iš: Tautos pasakos,
Jurbarkas, 1928, p. 44.
185. Kaip pono duktė prasijuokė. A-Tb 572*. — Užrašyta
Kliukuose, Tverečiaus prp., Švenčionių aps., iš Anelės Celniukienės, 65 m. Už
rašė J. Aidulis 1934 m. Tekstas LTR 474(32).
186. Prajuokinta karalaitė. A-Tb 572*. — Užrašyta Paterių km.,
Veisiejų vis., Seinų aps., iš Onos Mikelionienės. Užrašė J. Zekevičius 1932 m.
Tekstas LTR 407(10).
187. Protas ir dalis. A-Tb 945. — Užrašyta Ožkabalių km., Vilkaviš
kio aps., iš Vinco Savulo. Užrašė V. Basanavičius 1906 m. Tekstas LMD I
133(56).
188. Juodi ponai. A-Tb 460A. — Spausdinama iš Auš, 1934, Nr.
19(70), p. 4.
189. Nykščiukas. A-Tb 700. — Spausdinama iš LP, 22 nr.
190. Trys verpėjos. A-Tb 501. — Spausdinama iš BsLPY I, 8 nr.
191. Žmogaus laimė. A-Tb 735. — Užrašyta Skamaičių km., Gudžiūnų vis., Kėdainių aps., iš Juozo Bružės, 52 m. Užrašė V. Bruže 1933 m. Teks
tas LTR 422(85).
192. Trys račiai. A-Tb 716*. — Spausdinama iš BsLPY II, 64 nr.
193. Pupos stiebu į dangų. A-Tb 804A. — Užrašyta Zukliškių
km., Dusetų prp., Zarasų aps., iš Antano Mažiulio, 50 m. Užrašė B. Zaleskis
1927 m. Tekstas LTR 109(54).
194. Auksinė žuvelė. A-Tb 555. — Užrašyta Valkininkuose, Eišiš
kių raj., iš Reginos Nastaravičienės, 80 m. Užrašė E. Karaliūtė 1950 m. Tekstas
LTR 2786(189).
195. Stebuklinga obelaitė. A-Tb 555A. — Spausdinama iš BsLP I,
p. 10.
196. Stebukli ngas puodelis. — Užrašyta Ožkabalių km., Vilka
viškio aps. Užrašė V. Basanavičius 1905 m. Tekstas LMD I 133(215). .
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197. Auksas. A-TA 775A*. — Spausdinama iš Auš, 1935, Nr. 3(80), p. 42.
198. Gaidžio pamokslas. A-Th 670. — Spausdinama iš BsLPY II,
66 nr.
199. Žmogus, suprantantis gyvul i ų kalbą. A-Th 670. — Už
rašyta Garliavos apyl. Užrašė J. Grajauskas. Tekstas LMD I 314(2).
200. Snieginė merga. A-TA 703*. — Užrašyta Ožkabalių km., Vilka
viškio aps., iš Burštveigerio. Užrašė V. Basanavičius 1905 m. Tekstas LMD T
133(82).
201. Stebukl i ngi obuoliai. A-77i 566. — Užrašyta Našiškių km.,
Vilkaviškio vis. ir aps., iš J. Paparčio. Užrašė V. Kulbokas 1931 m. Tekstas
LTR 372(11).
202. Trys nuotakos. — Spausdinama iš BsLPY IV, 11 nr.
203. Nepaprasti žentai. A-Th 552B. — Užrašyta Ožkabalių km.,
Vilkaviškio aps., iš Jono Akmenuko. Užrašė V. Basanavičius 1905 m. Tekstas
LMD I 133(145).
204. Mėnulis, vėj as ir šaltis. A-Tfi 552B. — Spausdinama iš
MP II, p. 33.
ŽMOGUS NUGALI VELNIĄ IR MIRTĮ
205. Velnias —žmogaus pusininkas. A-Tb 1030. — Spausdi
nama iš MP III, p. 27.
206. Vel ni as kūmas. A-TA 332. — Užrašyta Ožkabalių km., Vilka
viškio aps. Užrašė V. Basanavičius 1905 m. Tekstas LMD I 133(181).
207. Mirtis kūma. A-Th 332. — Užrašyta Žalakiškių km., Šiluvos
prp., Raseinių aps., iš Uršulės Levonienės. Užrašė P. Sivickis 1905 m. Tekstas
LMD I 144(31).
208. Mirtis tabokinėje. A-Tli 330B. — Užrašyta Ukmergės aps. Už
rašė Vaižgantas. Tekstas LMD I 296(7).
209. „Aš pats". A-Th 1135. — Spausdinama iš DPM, p. 16.
210. Ežero ponaitis. A-Th 1045+ 1130+1072 + 1071+ 1084+ 1083+
+ 1063. — Užrašyta Viekšnių vis., Mažeikių aps., apie 1927 m. Tekstas LTR
2954(38).
211. Vel ni as ir karvė. A-Th 1161A. — Spausdinama iš BsV, p. 287.
212. Merga ir velnias. A-TA 1199A. — Užrašyta Vilniuje iš Emi
lijos Gančerienės, 71 m., gyv. Čiobiškyje, Širvintų raj., kilusios iš Velyčkų km., Švenčionių raj. Užrašė ir tekstą iš magnetofono juostos iššifravo B. Kerbelytė 1959 m. Tekstas LTR 3427(12).
2!3. Lino mūka. A-TA 1199A. — Spausdinama iš BsLPY IV, 59 nr.
214. Deši mtininkas ir velnias. — Užrašyta Kentaučių km., Ži
dikų vis., Mažeikių aps., iš Kazimieros Lauraitienės, 55 m. Užrašė V. Lauraitytė 1935 m. Tekstas LTR 788(97).
215. Meški ni nkas ir velnias. A-TA 1161. — Užrašyta Bieniūnų km., Rimšės vis., Zarasų aps., iš Anastazijos Cicėnienės, 58 m. Užrašė
V. Cicėnaitė 1948 m. Tekstas LTR 2622(47).
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216. Puodžius daktaras. A-Th 1164A. — Užrašyta Likiškėlių km.,
Alytaus vis. ir aps., iš Simo Rėklaičio, 68 m. Užrašė J. Palietis 1933 m. Teks
tas LTR 428(55).
217. Našlė ir velnias. A-Th 1164B. — Spausdinama iš BsV, p. 308.
218. Vel ni as ir boba. A-Th 1353. — Užrašyta Buitūnų km., Kuktiš
kių vis., Utenos aps., iš P. Strolios, 60 m. Užrašė K. Blažys 1933 m. Tekstas LTR
450(95).
219. Kalvis ir velnias. A-TA 330A. — Spausdinama iš T2 II, p. 260.
220. S i ra t ė lyte Ii s ir m ilž i nukeli s. A-Th 1060+1062.—Spaus
dinama iš Jrk, p. 102.
Paaiškinimuose prie pasakos K. Jurkšaitis nurodo, kad joje tyčiomis pa
teikiama daiktavardžių formų, turinčių kuo daugiau mažybinių bei maloninių
priesagų —„taip, kaip jas lietuvis vartoja ar bent norėdamas galėtų vartoti".
Toliau jis pažymi, kad ne kiekvenas pasakotojas „mėgsta vartoti tokias for
mas, tačiau kai kurie iš jų kalba tik šitaip ir nepasitenkina, nepasakę dau
gybės priesagų —iki šešių ir kartais dar daugiau, nes juo daugiau pavartojama
tokių priesagų, tuo pasakoma meiliau".
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RETA! VARTOJAMŲ ŽODŽIŲ,
JŲ FORMŲ, SVETIMYBIŲ IR ARCHAIZMŲ
ŽODYNĖLIS
a
abrakas, -o — abišalė, apsukinė
riekė
abudedu — abudu
akis, -1 e s: eiti, akis uislrlšus —eiti,
kur akys veda: Einam nuo /o, akis
užsirišę; akysan — į akis
anas, -a, -ys (-les) — jis, ji, jie
andinarčikas, -ė — metininkas
(metams samdomas darbininkas, ku
metis)
ant galo —pagaliau: Ant gaio /au
stovi /am prieš akis aukštas kainas
antai: nei štai, nei antai — nei šis,
nei tas
a n t d e n g t i, -i a, -ė — uždengti
anteitl, antelna, antėjo —
užeiti, prieiti
antmauti, antmauna, antmov ė — užmauti
antpultl, antpuoia, antpuo1ė — užpulti
antryt, ant ryto, ant ryto
jaus — kitą dieną
antsėstl, -da, -do — užsėsti
a p g u 1d y t i, -o, -ė — nugalėti
a p 1e i _apie
aprėdas, -o — apdangalas, drabu
žis
arielka, -os — degtinė

arkli uosun — pas arklius
ašis, -1 e s — kubinis sieksnis: Dva
ras iiepė ašį rytą anksti atkrauti
aštuntl kas — aštuntas
a t b o t i, -o j a, -o j o — paisyti
atimti, atima, atėmė — pa
imti: Visos dienos pjovimą yra at
ėmęs kažin kas.
atsipraustl, -i a, -ė — nusiprausti
a t s i t e k ė t i, -a, -ėjo — atsipei
kėti
a t s i ž i n o t i, -o, -o j o — sužinoti
atšlaimas, -o — kiemas
a u k i ė, -ės — apavas: įšoko viena
aukie karieton ir nuvažiavo
b
bagočius, -iaus — turtuolis
b a g o t a s, -a — turtingas
ba g o t ė 11, -ėja, -ėjo — turtėti
b a i g i s, -i o — pabaiga
bal i avotl , -oja, -ojo — puo
tauti
balius, -lauš — puota
balsas, -o: j baisą nueiti — imti
balsus lyginti
bandiiulis, -ė — draugas, bičiu
lis
bankletas, -o — pokylis, vaišės
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baronas, -o — avinas
baro n k a, -os — riestainis
batvinis, -io — burokas, runke
lis; batviniai, -ių — burokų
sriuba
bėdavoti, -oja, o j o; b ė d u it i, -uj a, -ujo — skųstis, aimanuoti, dejuoti
biednas, -a — neturtingas, vargšas
byiė, -ės — kirvis plačiais ašmeni
mis
birkavas, -o — dešimt pūdų svo
rio matas
blaisvas, -a — balsvas
b i a n d y t i s, -o s i, ė s i — blaivytis
biaudiioti, -oja, -ojo — klaidžioti, valkiotis
biūsti, - s t a, - d o — eiti iš pro
to, kvailioti
b o v y t i s, -i jas i, -i josi — žaisti
bryda, -os — šlykštynė, biaurybė
budelis, -io — velnias, kipšas:
Budelis parė/o į pekių, — /o ne
bepriima
b ui n a s, -a — sodrus
bukietas, -o — puokštė
buza, -os — prasta sriuba, skysta
košė
c
ciesorius, -i aus — caras
č
čebatas, -o — aulinis batas, puš
nis
č e k o t i, -oja, -o j o — kapoti
čekuolis, -io — perkūno oželis
čeravykas, -o; čeverykas,
-o — užvarstomas batas
čestavoti , -oja, -ojo — vaišinti
č i up r y n a s, -o — galvos plaukai
čiūrą, -os — kalė

d
dabartenai — dabar
daboti, -oja, -ojo — žiūrėti; sau
goti
daktarystė, -ės — daktaravimas,
daktaro profesija
dangstis,
-čio;
dangti s
-č i o — stogas: Pupa auga auga, pri
auga iig dangčiui
d a r b u i t i, -u j a, -u j o — dirbti
dasiprotėti, -ėja, -ėjo — susi
vokti
davai di nėj a — privažiuoja
deimonas, -o — kišenė
d e ma — deda
deši mti kas — dešimtas
dešimtininkas, -ė — seniūno
padėjėjas
dėvint i kas — devintas
didiuvė, -ės — banginis
diedas, -o — senis
d i e n a u t i, -a u j a, -a v o — dieną,
drauge susirinkus, verpti ar megzti
dygenti -e n a, -eno — daiginti
diktas, -a — stiprus; stambus, di
delis
dimnas, -a — nuostabus, nepapras
tas, keistas
dirt i, -i a, dyrė — riesti, lošti,
versti aukštyn: Žiūri diedas į puse
lę, gaivų uždyręs
d y v a i, -ų —nuostabūs dalykai, keis
tenybės
dyvytis, -i jas i, -i josi — ste
bėtis
d y v n a s, -a — nuostabus, nepapras
tas, keistas
dorelis, -1o — pinigas, doleris
driežlas, -o — driežas
d r ū k t a s, -a: drūkta Širdis — ne
gailestingas, kietaširdis, nejautrus
d r u ms t e 1ė t i, -i, -ėjo — murkte
lėti
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drūtonas, -o — drūtas (etimolo
ginė figūra)
dudenti, -e n a, -e n o — kalbėti,
šnekėti: Jau dudena diedas su boba
dupiia, -ios — ištrūnijusio medžio
skylė
dūšia, -ios — siela, vėlė, dvasia
dvarokas, -o dvaro bernas
dvylikė, -ės — dvylika
d v i t k u s, — antras

grai umei nia, -ios — didelis
gražumas, gražumėlis
greboti, -oja, ojo — graibyti
griežti, -ia, -ė — lupti (akį)
gromata, -os — laiškas, raštas
gulta, -o s — gulima vieta, nakti
gultas
i
1— e, et: i, tu mužikas/
ieškoti, -o, -ojo — utinėti, utė
liauti: Mergele mergele, paieškok
mane. Paėmė Mildutė ir /ai galvą
paieškot
išara, -os — arklo dalis, ant ku
rios užmaunami noragai
išbūti, -ūv a, -uvo — sunaikinti,
nudėti: Kakarieku, išbūsiu dvarą,
kakarieku, ir patį poną/
išblizgėti, -a, -ėjo — išsprukti,
išlakstyti: Veršelį vieną paliko, ė
anys visi išbiizgė/o
išbroka, -os — kas atlieka, ne
tinkama
iškada, -os — žala, eibė
iškalti, -a, -ė — išpūsti, išsprog
dinti (akis): Boba iškala akis
i š m1s 1a s, -o — išmonė, prasima
nymas
ištarmė, -ės — sprendimas
išvakaris, -io —vėlyvas vakaras
i švaži uodi nėj a — išvažiuoja
i t a s, -a —šitas
it e — šitaip
i t o k s, -i a — šitoks

e, ė
e, ė — o: Naktį žmonės sumigo, ė iapė
tvariau
3
gai di i uosun — pas gaidžius
g a i š t a r a s, -o — gaišena, nudvėsėlis, sudžiūvėlis
gardonas, -o — gardus (etimolo
ginė figūra)
garsiuotis, -uo j a s i, -a v o s i —
gardžiuotis
gaspadinė, -ės — šeimininkė
gaspadorius, -iaus — šeimininkas; ūkio savininkas, ūkininkas
g e r-adė j y s t ė, -ės — geradarystė,
geras darbas
gyvastis, čio — gyvybė
gyvenimas, -o — sodyba, ūkis:
Nuė/o į tą gyvenimą, kurio /is lau
ką arė
gizelis, -io — mokinys, padėjėjas
(virėjo)
gyvulys, -i o — gyva dvasia:
Tam dvare visai nieko nerado, nė
/okio gyvulio
glaboti, -oja, -o jo — prašyti,
maldauti
gonkos, -ų — priebutis, prienamis
g r a b o 11, oja, -o j o — ieškoti,
rinkti

1
jaunis, -ė — jaunesnysis, jauniau
sias šeimoje
j e i b — kad
juodaknygis, -ė — burtininkas
jupkė, -ės — striukė, švarkas (mo
teriškas)
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k
kačerga, -os — žarsteklis
kačergynas, -o — vieta prie kros
nies, kur stovi žarstekliai, šluotos
ir pan.
kakalpuodls, -dilo — krosnies
plyta puodo formos
kalatoti, -oja, -o jo — mušti,
daužyti
k a 1i t — pašmurkšt, braukšt
kamašas, -o — pusbatis
kančių s, -lauš — odinis rimbas,
bizūnas
kanikas, -o — dėžė su dangčiu
grūdams, miltams ir įvairiems mais
to produktams bei indams laikyti
kankalas, -o — varpas
karčiamlninkas, -o: karčiam o r i u s, -lauš — smuklininkas
k aš ė, -ės; kašikas, -o — pinti
nė, krepšys
katnotl, -oja, -ojo — šaukti
katę
kavolls, -lo; kavolius, -lauš
— kalvis
kavoti, -oja, -ojo — slėpti
k a z o 11, - o j a, -o j o — kelti, kaišy
ti, raityti (drabužį)
kėlė, -ės — kelias, kelionė
keleivystė, -ės — keliavimas, ke
lionė
kelnorė, -ės — namelis pusiau že
mėje bulvėms pilti
keltuva, -os — galvijas, gyvulys
kermošius, -lauš — turgus, pre
kymetis
keturnikas — ketvirtas
k ė i a s, -o — tam tikras apvalus sū
ris
kinis, - i o — lizdas, gūžta
k y t ra s, -a — protingas, gudrus
klambenti, -e n a, -e no — barš
kinti, klabenti
k 1e c k a s, -o — tešlos kukulis

kliomba, -os — gėlynas
k 1u mo k a s, -o — ryšulys, maišas
knipelis, -lo — lazda, vėzdas, pa
galys
kočlus, -lauš — tam tikras veži
mas, fajetonas
koptūras, -o —mūrelis viršum
krosnies kaktos
košei yna, -os — šaltiena
košikas, -o — pakaušyje susukti
plaukai, kuodas
kotas, -o — budelis: Močiakq su
duMeruni Rotam atidavė
kraitis, -člo — šiaudinis kubilas
javams pilti: Duosiu pupų kraitį ir
žirnių kraitį
k r a mp a s, -a — smulkus, aplupinė
tas
krės a, -os — pastotė
kriaučlus, -lauš — siuvėjas
kriukas, -o — koto galas
kriukis — lazda riestu galu
k r ū k a s, -o — kablys
krutėti, -a, -ėjo — dirbti: Bet
iaukus krutėįo, kas norėįo
k u b k a s, -o — geriamasis puodukas,
taurė
kucius, -lauš — lazda, pagalys,
vėzdas
kučeris, -lo — vežikas
kukelė, -ės — bandelė
kukurls, -lo — nugaros dalis ties
sprandu, pečiai
kulbė, -ės — nuplautas rąsto gaba
las
kūlė, -ės — medinis įrankis kalti,
tvoklė; lazda storu galu, kuoka
kūlikautl, -a uja, -avo — eiti
per žmones kuliant
kūlis, -i o — akmuo
kuokynė, -ės — jaunimo pasi
linksminimas
kuoras, -o — guba: Bado — pamiš
kė/ stovi avižų kuorai
kupčius, -lauš — pirklys
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madi nemadi — norom nenorom
mandras, -a; ma n d r u s, -i —
gudrus, protingas; puikus
mane n a i — man
ma k r a s, -o — kutas
marinarka, -os — vyriškas švar
kas
mastas, -o — 67 arba 71 cm ilgio
matas, uolektis
mecus, -aus — gorčius
t
medlnčlus, -lauš — medžiotojas
labas, -a — geras, stambus: medinis, -ė — miškinis: Kam čia
išdirbo /is ien iabq gabaiq dirvos
turim taip vargiai būt, kaip medi
laikas, -o: laukti laiko —laukti
niai?
mirties: Gaspadorius ir gaspadinė la medžiaga, -os — medis: Gaidys
bai nebemylė/o seno šunio, iai /is ir
suplasno/o ir /šoko medžiagon, pa
nuė/o pakrūmėm iaiko laukių
čion viršūnėiėn
lazda, -o s —lazdynas: Ožka ožka, medžias, -io — miškas
kam iu iazdq apgraužė!, riešuiėiius mė n a s, -o — mėnulis
nuėdei?
mendrynas, -o — nendrynas
lėbė, -ės — lėbavimas, puotavimas mergė, -ės — tarnaitė, merga
1e d a k a — bloga, negera
miižionis, -ies — milžinas
ledokas, -o — biaurus, blogas žmo minau — jokiu būdu
gus
myris, -io — mirimas, mirtis
lepečka, -os — letena
mirtina, -os — mirtis, mirimas:
levas, -ė — liūtas
ir pradė/o rengtis ant mirtinos
lydimas, -o — iškirstas miškas, močiaka, - o s — pamotė
skynimas
monyti, -ija, -ijo — vilioti
lysnia, -ios — grožybė, pagunda mūka, -os _ kančia
liuktas, -o — apšildomas suolelis mu me n a i — mums
prie krosnies: Ji iq zuikuti ani iiuk- muzika, -os — muzikos instru
io pasodino
mentas: Nusivežė tenai anys iabai
liuobėti, -a {-i, -ėja), -ėjo —
gražių muzikų ir visokių prekių dėi
vartojamas žemaičių tarmėje pagal
pardavimo
binis veiksmažodis būtajam dažni
niam laikui sudaryti
n
lobas, -o — slėnis, pakalnė
lopeta, -os — kastuvas
nabagas, ė — vargšas
lopinėli s, -io — skarelė
namai,
-ų: būti prleg namais —tu
lupata, -os — skuduras, skarmalas
rėti namus: Šuniukas broliukas,
kaip tu prieg namais, tai padėk tu
ten mano dokumentus/
nekuši — nė krust
ma — mano
mada, -os — būdas: Kame gavo pi nepadanija, -os — labai tolimos
vietos
nigus, kokia mada, iš kur?
kusta, -o s — skara
kuštinti, -ina, -ino — judinti,
krutinti
kutenti, -a, -o — rankioti, lasyti:
iškuteno gražiausiai, išrinko...
aguonos iiko švarios, gražios
k v a r a b a, -o s — nelabasis, galas
kvėstelti, -i, -ėjo — mostelti
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n e p r i e t e l i u s , -iaus — priešas,

parkilti, parkyla, parkilo — parvykti
n e s v i e t i š k a s , -a — nežmoniš pasiiinti, -į s t a, -i no — susi
pažinti
kas, baisus
n e v a i i a — negalima, draudžiama pasogas, -o — iš tėvų namų gau
n i u i g y t i, -o, -ė — triuškinti, trinti,
nama nuotakos dalis
laužyti
pastoti, -oja, -ojo — tapti, pasi
nukandabyt i , -i ja, -i j o — už
daryti: Pastojęs ir pats vyresniuoju
mušti
patarmė, -ės — patarimas
nuot rauka, -o s — pertrauka, at p a t e p k a, -os — spirginys keptu
vanga: Vis taip fpyškina) be nuo
vei tepti
traukos
pažaras, -o — žara, aušra
n u (s i) d u o t i, -uodą, -avė —atsi
paženklintas, -a — nustatytas:
tikti; apsimesti: Lapė nudavė, kad
Prisiartino paženklinta diena ati
negirdi tetervino kaibos
duoti savo dukterį smakui už pa
čių
pečelis,
i o; pečelius, - i a u s
o
— vieta po krosnimi vištoms tu
pėti, malkoms ar šiaip kam sudėti
o f i c i e r i u s , -iaus — karininkas
pečkelė, -ės — priekrosnis
pekla, -o s — pragaras
P
penktikas, -o — penktas
perkratyti, -o, -ė — ištirti
padermė, -ės — giminės
plėstis,
-les — pagalys, kuriuo
padėti , padeda, p a d ė j o — pa
grūdam
i
piestoje
grūdai
skirti: Padėjo Jonų po savęs pir
piešos,
-ų — pelenai, suodžiai
muoju
pi evosun — į pievas
p a g i s a k a i — pasakyk
pištalleta,
-os — pistoletas
p a g r a b y s, -i o — griovio kraštas
plauti,
-d
i
i
a, -dė — plauti,
pagui t i , -a, -ė — gulti, atsigulti:
skalbti
Anos vakarojo, vakarojo ir pagulė
plavastuoti, -uoja, -a v o —
pake rš t as , -o — kerštas
skubom eiti
pas i dabot i , -o j a, -o j o — įsižiū
plėčka, -os — plokščias butelys
rėti, įsimylėti
pamedė, ės — pamiškė
plelnata, -os — planeta, žvaigždė;
pamė gt i , -s ta, -o — patikti:
parėjo pleinatose — žvaigždės ėmė
Ji smakui labai pamėgo
rodyti
panelė, -ės — mergelė
plentas, -o: j plentą — visiškai,
papečkė, -ės — vieta po kros
labiausiai: Piktoji motina savo mar
nimi
čios j plentų nekentė
papr as t as , -a — įprastas, tas pats:
plyni s, -ė — plikis
Nuėjęs atsigulė ant paprasto tako
plinkus,
-i — vikrus, lankstus, gy
p a p u o t a, -os — papūta, pagairė
vas
parei ti , -eina, -ėjo — reikėti,
prisieiti, tekti: Dabar pareina ir tų plūsčioti, -loja, -lojo — grei
tai, skubiai eiti
durnių Is pelenų gabent
nedraugas
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porinti, -i n a, -i n o; poryti,
-i j a, -i j o — pasakoti, kalbėti
prekysta, -os — prekiavimas, pre
kyba
pribūti, -ū n a ( ū v a), -u v o —
atvykti, nuvykti, atsirasti
prieteiius, -iaus — bičiulis,
draugas
priešininkė, -ės — trobos dalis
prieš gyvenamąjį galą
priežda, -os — vieta prieš kepa
mosios krosnies angą
prigulėti, -i, -ėjo — priderėti,
priklausyti
pripečkas, -o; pripečkls, -1o
—priekrosnis, priežda
prisakymas, -o — įsakymas; duoti
prisakymą — įsakyti
pristoti, -oja, -o j o (už ką) —
pradėti dirbti (kuo): Vienas žmogus
pristo/o už berną prie gaspadoriaus
p r i v i 11i, -11i a, -y i ė — apgauti
prižadas, -o: duoti prižadą — pri
žadėti, pažadėti
prodiedas, -o — prosenelis, sen
tėvis
prūsokas, -o — tarakonas
p u n d a s, -o — senas linų svorio ma
tas (20 svarų)
puspečkis, -io — mūrinis apšil
domas suolas prie krosnies
puterka, -os — sandėliukas prie
tvarto pakinktams sudėti
p u tonas, -o — putotas, putojan
tis (etimologinė figūra)

ragutaitės, -č i ų — rogutės
rakšt i s, -ies — karstas: Pašauki
žmones, darys rakštis, ir iaidosim
rapei ė, -ės — grįžtelė, pluoštelis
rėkti, rėki a, r ė kė — verkti:
Apsirėkė durnasis ir išėio
ri di l us, -iaus — medinis kastu
vas geležinėmis ašmenimis
ri ešas, -o; ri eš ut i s , -č 1o — rie
šutas
ryzas, -o — skuduras, skarmalas
rodą, -o s —patarimas; duoti rodą —
patarti; daryti rodą — ieškoti iš
eities
rokuot i , -u o j a, -a v o — tarti, ma
nyti; tartis
rūdynas , -o — drėgna rūdinga
žemė
r ugi api ūt ė , -ės — rugių plovė
jas: Pik šiai /i susitiko rugiapiūtę
rugi nukė, -ės — ruginė degtinė
s
s al donas , -o — saldus (etimologi

nė figūra)
sekmas, -a — septintas
s e p t i n t i kas — septintas
šyla, -o s — jėga
si ra ta, -os — našlaitis

syvai, -ų — skystis, sultys
skaitos — vadinasi: Užvadino /į
;au, skaitos, gražiau
skari nys , -io — didelė skara
s k r i pk a, -os — smuikas
s kri s t i , s kre nda, s kr i do —

bėgti: Viikas išsigandęs nuskrido

r
rabata, -os — kuri laipioja, kars
tosi (ožkos epitetas): Aš — ožka ra
bato, pusiau skusta, pusiau iupta
r a d n a s, -a — tikras, brangus,
mielas
ragočius, -i aus — vertimasis
kūliais

skuj i nė, -ės — pušinė šluota kros

niai šluoti
skusta, -os — skara
smagurus, -i — mėgstantis smagu

riauti
smakas, -o — slibinas
smertis, -ies — mirtis
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smokas, -o — skonis; nei smoko,
nei znoko nepažinti — nieko nepa
justi
sprogti, -s t a, -o: sprogti žemėn —
dvėsti
s t a i da s, -o — tvartas
starkus, -aus — gužas, gandras
steigti, -i a, -ė — labai norėti,
stengtis: Juk aš steigiu, kiek begaiėdamas
sterviena, os — dvėseliena
stonas, -o — luomas
Stoni a, -ios — arklidė, tvartas
stotis, -j a s i, -josi — tapti, pasi
daryti: Permetė kauius per petį, per
kitq, per gaivų,— ir stoįos vaikai;
pradėti, imti: Tarnauti siosies, ge
riau bus
stotkas, -o — banda, kaimenė
strampas, -o — kuoka, rąstas, pa
galys
stravus, -i — sraunus
striokas, -o — baimė; skuba
striukabiznė, -ės — paskutinė
bėda, galas
striuklis, -i o — čiurkšlė, srovė *
strūna, -os — styga
s t u ba, -o s — pirkia, troba
sudarbuiti, -uja, -ujo — sudirb
ti, sugadinti, sunaikinti
sulygti, -s t a, -o — sutikti: Suiygo su vyriausio broiio ištarme
s u s i g o s t i, -s t a, -d o — susivokti,
susiprasti
sužavėti, -i, -ėjo — užkerėti, už
burti: Viikai sužavėįo vaikį ir nuėįo sau į miškq
svarbinti, -i n a, -i no — žiūrėti,
ar sunkus
svietas, -o _ pasaulis
svotas, -o — pirklys
š

šeirė, -ės — našlė

šėrkeris, -i o — žmogus, apžėlęs
plaukais
šešti kas — šeštas
šiaučius, -lauš — batsiuvys
šienapiūtė, -ės — šienpiovys:
Taip bėgdama, įi sutiko šienapiūtę
šifronas, -o — krokas, šafranas,
šėpronas
šimelis, -i o — šyvis
šinkorius, -i aus — smuklinin
kas
,
šiūba, -o s — kailiniai, kailis
š i ū p e i ė, -ės — gaubta mentelė bi
riems daiktams semti
š i u r t i, -s t a, -o — šėlti, dūkti
šlajuoti, -uoja, -a v o — mušti,
talžyti
šlakas, -o — mažas kiekis, lašas
šl i ūbas, -o — sutuoktuvės, jung
tuvės
š l i ūbavot i , -oja, -ojo — tuokti
šl unkas, -o — kūno dalis
šmotas, -o — gabalas
š o b 1i s, -i o — kardas
špitolė, -ės — parapijai priklausą
namai
špitolni nkas, -ė — parapijai
priklausančių namų (špitolės) gy
ventojas
št ukel ė, -ės — linų ar kanapių
pluoštas (daugiau kaip 20 svarų)
šturmas, -o — viesulas, audra
t

ta — tavo
t a mo t i, -oja, -o j o — tepti
t a p y t i, -o, -ė — tepti: Paimk raugo,
kur pasiiiks nuo duonos maišymo,
ir išiapyk /uo rėiį
t a r b a, -os — maišelis
teikti, -i a, -ė — pasakoti: O tas
durnius ir išteikė viskq, kaip tik
buvo
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t ei sybė: po teisybės — tiesą sakant, iš tiesų
t e i s t o j a s, -o — teisėjas
t ė my t i, -i j a, -i ] o — pastebėti
t e r b a, -o s — maišelis
t est ą — tegul
tėvykščia, -los — tėvo gyvena
ma vieta, tėviškė
t ė v y n i s, -ė — gimtinis
tikti, tinka, tiko — sutikti: Gai
dys nusidžiaugė, kad gavo draugų,
ir tuo/ iiko eit su /ais
111k u č i u — tylutėliai
t o b y t i, -i j a, -i j o — baldyti,
triukšmauti
trapas, -o — šaunamojo ginklo
kamštis
trapuoti, -uoja, -avo — trypti,
mindžioti
trečias, -i a: ateiti pačiam tre
čiam — ateiti su dviem liudytojais
trynė, -ės — kinivarpa
t r i t k u s — trečias
tūloti, -oja, -ojo — šiltai, storai
aprengti
t u o r t i, -s t a, -o — purti, pūstis
tupi i s, -i o — batas
turksti, t u r s k i a, turškė —
šaukti kiaules
t vėnuot i , -uoja, -avo — žėrėti
u
ubagas, -ė — elgeta
ubagauti, -auja, -avo — elge
tauti
ui yči a, -ios — kaimas
ū t a r y t i, -i j a, -i j o; ū t u r o t i,
-oja, -o j o — kalbėtis, šnekučiuo
tis, tartis
u z b o n a s, -o — ąsotis
užganėdi nt i , -ina, -ino — pa
tenkinti
užkakal l s, -io — užkrosnis
užkniupti, užkniumpa, u žk n i u p o — užklupti

užlenkti , -i a, -ė — užtikti, už
klupti: Vienų kartų begraužtant, tr
užkenkęs vitkas tų šunį
užlos, -ų — lubos virš prieklėčio
užpečkis, -io — užkrosnis
užpopyti, -1j a, -ijo — užmušti
užsienis, -i o — galulaukės rėžis:
Ežys nuvedęs savo vaikus ir ant vi
sų penkių užsienių sustatęs
užvadi nti , -Ina, -ino — pava
dinti
v
vaikesas, -o — vaikinas
vaikis, -i o — bernas
vaiskas, -o — kariuomenė
vajaunas, -o — karingas
vaizbūnas, -o — pirklys
valački nti, -Ina, -ino — vilkti,
tempti
vandravoti, -oja, -ojo; v an druoti, -uoja, -avo — keliauti,
vykti; svieto vandravoti — keliauti
į pasaulį
varmas, -o — aklys, sparva
varstas, -o — senovinis rusų ilgio
matas, lygus 1,067 km
vart auni nkas, -ė — vartų sar
gas, vartininkas
važynia, -los — važiavimas
vedu, vedvi — mudu, mudvi
vel ni us, -lauš — burtininkas
verši uosun — pas veršius
v ė r u v a, -o s — virtinė
v e s e 111 a, -los; v e s e 1ė, -ės; v es e 11o s, -1 ų; v e s e 1i a, -ios; ve
s e 11j a, -o s — vestuvės
veseil ini nkas, -ė; veselnlnk a s, -ė — vestuvininkas
vesei l i otl s, -o jas i, -o josi —
linksmintis vestuvėse
vėžlys, -ė — vežėjas
v i e d ma, -o s — ragana
v i e d r a s, -o — kibiras
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v i e k a s , -o — jėga
v l e mkus , -aus — vienas, pirmas
vi e nas , -a: už vienas kito — vie

nas per kitą
v l n č i a v o t i , -oja, -ojo — tuokti

v i s l a b — visa, viskas
v i š t a k i s , -ies — nuospauda: Bu
vo /am vištakatę pataikęs skaudžiai
užgaut
v o k e i ė, -ės — kraitelė, pintinė
v o k i e t i n i s, -i o — vokietukas
v o k t i -i a, -ė — ieškoti, rasti; deng
ti, vožti
z
z n o k a s, -o — ženklas; žr. s mo-

k as
ž
žagas, -o — kūgis, stirta

žai ra, -os — žarija
ž a k i e t a s , -o — žaketas, švarkelis
ž a i n i e r i u s , -l auš — kareivis
ž ą s y s u n — pas žąsis
ž e nyt i s , -ljasl, - i josi — vesti,

tekėti
ž i b l n k š t ė l ė , -ės — degantis, žė

rintis balanos galas
žygis, -i o — sykis: Vieną žygį
siuntė /ą motina į girią
ži ni a, -i o s: išgauti žinią — sužino
ti: Karaiaitis... sumanė išgauti ži
nią, katra yra /o sesuo
ž odį p r i m e s t i — užsiminti, pa
sakyti, pasiūlyti: Kad tau žodį pri
mes, ir šok
ž u o b r i s , -i o — arklas

ABĖCĖLINĖ PASAKŲ RODYKLĖ
Adata ...........................
Apgautas vilkas ..............
Arklys ir varnos ...........
Arklys, vilkas ir meška ..
Aspiš.............................
„Aš pats" .......................
„Aš vyras!" ....................
Auksaplaukis .................
Auksaplaukis ir Auksažvaigždė .....................
Auksas ..........................
Auksinė žuvelė ..............
Auksinis, sidabrinis ir va
rinis žirgas .................
Ąžuolas ir baravykas ......

Nr.
91
113
66
30
137
209
68
181

Psl.
199
275
162
100
359
587
163
527

Devyniabroiė ..................
Devynios marčios ir sesuva
Devynių brolių sesuo ir de
vyngalvis ....................
Diedo girnos ..................
Diedo vištelė ir gaidelis ..
Du riešu, du kubilu ........
Dvigalvis žirgas ..............
Dvylika brolių, juodvarniais
laksčiusių ....................
159 459
197 562 Dvylikagalvis smakas ir ka
ralaitis .......................
194 558
139 370
76 168

Baltasis vilkas ................
Bandelė..........................
Baronėlis ir vilkas ...........
Bėdos ieškotojas.............
Bernas, senukas ir velniai..
Brolis nori vesti seserį ..
Brolių gelbėtoja..............
Burtininko piemuo...........

129
4
25
179
110
173
120
146

332
68
91
523
270
504
290
397

Dailidė, perkūnas ir velnias
Dainuojanti liepa ............
Dalia ir vargas ...............
Dangus griūva ...............
Dešimtininkas ir velnias ..

221
170
236
34
214

605
492
643
106
595

Nr. Psi.
149 407
166 482
165
82
57
169
102

477
173
155
489
233

150 424
96

211

Eglė žalčių karalienė ......
Ežero ponaitis .................
Ežio ir meškos lenktynės ..
Ežys eina mielių ...........
Ežys ir dvėseliena ...........
Ežys karaliaus žentas ....

123
210
75
73
74
127

296
588
168
167
167
325

Gaidelis užduso ..............
Gaidžio pamokslas ...........
Gyvuliai vagies namuose ..
Godus pirklys ir aukso kal
nas ............. '..............
Gulbė karaliaus pati........
Gulbelės seselės ............
Gužutis ir gervė ..............

90 195
198 563
40 116
234
125
133
59

639
317
346
157

Ištikimas tarnas .............. 178 520
692

Jaučio troba ..................
Jaunoji iš pirties ...........
Jonas ir jo arklys...........
Jonas Meškaausis ...........
Joniukas ........................
Juodelė ..........................
Juodi ponai....................
Jurgis Rąstelis ...............
Jurgiukas ir Elenytė ........

38
136
144
98
118
117
188
184
152

Lapė mokosi lakstyti.......
Lapė, strazdelis ir varna ..
Lapės gudrybių maišas ....
Lapės ir vilko draugystė ..
Lapės mainai ..........
Laukinė ir naminė pelė ..
Levo liga .......................
Levukas ir žmogus ..........
Lydys ir ešerys ..............
Lino mūka ....................

111

356
384
220

284
283
544
536
435

Kada gali valgyt .............. 48 131
Kaip gaidelis poną nugalėjo 81 171
Kaip pono duktė prasijuokė 185 539
Kaip sūnus baimės ieškojo 109 265
Kalvis ir velnias.............. 219 601
Kam tie ponai? .............. 94 206
Karalaitė ant stiklo kalno .. 138 366
Karalaitė, paversta į kirmi
ną .................
132 342
Karaliaus sūnus ir vežikas 182 532
Karalius ir jo padėjėjai .. 176 515
Katinas padėjėjas ........... 148 403
Katinas, šuo ir gaidys .... 29 98
Katinėlis, gaidelis ir lapė .. 28 96
Katinėlis ir gaidelis ........ 27 94
Katinėlis, šuo ir arklys... 32 102
Katino atgaila ................. 35 107
Katinukas ir karalius .... 164 475
Kaulo boba .................... 145 391
Kelionė į pragarą ........... 231 634
Keturi muzikantai ............ 41 117
Kiaulė ir žuvis ............... 70 164
Kietis ir žvirblis.............. 92 201
Kirvis, piūklas ir ąžuolas .. 77 169
Kiškio lūpos .................. 21 85
Kriaučius, šiaučius ir kalvis 180 525
Kuisis, levas ir žmogus .. 45 127
Kūlis Tetamorius............. 233 638
Kvailys karaliaus žentas .. 141 376
Lapė, arklys ir vilkas ....
Lapė ir medus ..............
Lapė ir uzbonas ..............
Lapė ir vilko vaikai ........
Lapė ir žabangos ...........

9 76
7 73
15 81
6 72
12 79

13
10
16
2
3
71
8
44
69
213

79
76
81
61
62
165
75
125
163
594

Mažas didelį papiovė --- 26
Mėnulis, vėjas ir šaltis .. 204
Merga ir velnias ........... 212
Mergelė Uogelė .............. 135
Meška ir lakštingala ........ 20
Meškaausis, Kalnavertis ir
Šaldgeležis ................. 99
Meškininkas ir velnias .... 215
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