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P R A T A R M Ė

Ketvirtasis ,,Lietuvių tautosakos" tomas, kaip ir trečiasis, 
yra skirtas pasakojamajai lietuvių liaudies kūrybai. Šiame 
tome spausdinami tie pasakų žanrai, kurie neįėjo į trečiąjį 
tomą, taip pat čia dedami anekdotai, sakmės, padavimai, pasa
kojimai ir atsiminimai, oracijos.

,,Lietuvių tautosakos" ketvirtasis tomas yra parengtas ir 
suredaguotas pagal tuos pačius principus, kaip ir trečiasis

,,Lietuvių tautosakos" ketvirtojo tomo medžiagą parengė 
filol. m. kand. L. Sauka (nuotykių, buitinės pasakos ir pasa
kos be galo), A. Seselskytė (pasakos-legendos ir padavimai), 
N. Vėlius (etiologinės ir mitologinės sakmės), K. Viščinis 
(anekdotai, pasakojimai ir atsiminimai, oracijos). Tekstus re
dagavo 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. Įvadą parašė 
filol. m. kand. Amb. Jonynas. Aptariant šio tomo medžiagą 
bei rengiant ją spaudai, dalyvavo ir kiti LTSR MA Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto Tautosakos sektoriaus darbuo
tojai. Galutinai viso tomo medžiagą peržiūrėjo leidinio 
vyr. redaktorius Lietuvos TSR MA akademikas K. Korsakas.





Pasakojamoji 
lietuvių tautosaka

(Nuotykių pasakos, buitinės pasakos, 
anekdotai, sakmės, padavimai, pasakojimai, 
oracijos ir kt.)

Ketvirtame „Lietuvių tautosakos" tome skelbiama me
džiaga nėra vienalytė. Čia įdėtieji tautosakos kūriniai savo 
žanrinėmis savybėmis, kylančiomis iš tų kūrinių ryšio su gy
venimu, jų gyvavimo pobūdžio, idėjinio turinio, meninės spe
cifikos ir funkcijos, daugeliu atvejų skiriasi (pavyzdžiui, 
anekdotai — nuo sakmių, pasakojimai bei atsiminimai — nuo 
oracijų ir t. t.). Tuo tarpu „Lietuvių tautosakos" trečiame to
me sudėtos seniausios mūsų liaudies pasakos yra panašesnės, 
ypač meniniu atžvilgiu. Šių abiejų leidinio tomų medžiagą 
vienija pasakojamosios lietuvių tautosakos tradicija, einanti 
iš seniausių laikų ir pasiekusi mūsų dienas.

Pasakojamoji lietuvių tautosaka iki pastarųjų metų mažai 
tetyrinėta, daugelis jos žanrų teoriškai išsamiau nenušviesti. 
Pirmuosius gausesne konkrečia lietuviška medžiaga pagrįstus 
pasakojamosios tautosakos tyrinėjimus davė tik tarybiniai 
folkloristai *.

Ligi šiol kiek daugiau yra skelbtos bei tyrinėtos stebuk
linės ir gyvulinės pasakos, o kiti pasakojamosios tautosakos 
žanrai tėra susilaukę mažai dėmesio. Dėl to jau vien faktinės 
medžiagos paskelbimas ir tematinis jos suskirstymas šiame 
tome duoda naują vaizdą apie didelę mūsų pasakojamosios tau
tosakos dalį.

Ketvirtame, kaip ir trečiame, „Lietuvių tautosakos" tome 
spausdinama pasakojamosios tautosakos medžiaga siejama su 
analogiškais kitų tautų folkloro kūriniais. Ryšys su kitų tautų 
medžiaga visų pirma pažymimas kiekvieno kūrinio paaiški
nimuose, nurodant katalogus, kuriuose vieni ar kiti siužetai 
įtraukti ir atitinkamai suklasifikuoti. Tačiau šiame tome skel
biama ir tokių žanrų kūrinių — pasakojimų, atsiminimų, iš da
lies anekdotų,— kurie yra itin sutapę su lietuvių liaudies isto
rija, buitimi ir neturi atitikmenų kitose tautose. Suprantama,

* 2r. Lietuvių tautosakos apybraiža, Vilnius, 1963 ir kt.
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kad tokių kūrinių klasifikavimui negali būti panaudotas kitų 
tautų folkloristikos patyrimas — jie tome dedami, remiantis 
faktine medžiaga, pagal žanrines savybes ir tematiką. Šios 
rūšies kūrinių suskirstymas tome įneša nemaža naujo į pa
sakojamosios lietuvių tautosakos klasifikavimą.

Ikitarybiniais laikais vaisingai tyrinėti pasakojamąją lie
tuvių tautosaką trukdė nekritiškas Vakarų folkloristikoje vy
ravusių teorijų taikymas lietuviškai medžiagai. Ji dažnai 
buvo vertinama, remiantis teiginiais, liečiančiais kitų tautų pa
sakas ar sakmes, atsiradusias kitokioje dirvoje ir atspindin
čias skirtingo gyvenimo reiškinius. Atitrūkimas nuo konkre
čios medžiagos, pasakų atsiejimas nuo liaudies gyvenimo yra 
būdingas buržuazinio laikotarpio teorinių pasakojamosios tau
tosakos tyrinėjimų trūkumas. Todėl teoriškai nušviesti pasa
kojamąją lietuvių tautosaką, remiantis konkrečiomis istorinė
mis jos gyvavimo sąlygomis, yra vienas iš aktualiausių mūsų 
folkloristikos uždavinių.

I. Pasakos ir anekdotai

1
Pasakojamosios lietuvių tautosakos repertuare ligi šiol 

nuotykių pasakos dažniausiai nebūdavo išskiriamos. Tiek iki
tarybiniais, tiek ir tarybiniais metais išėjusiuose tautosakos 
leidiniuose, kuriuose bandoma klasifikuoti pateikiamą me
džiagą, nuotykių pasakų, sudėtų vienoje vietoje ir traktuo
jamų kaip atskiras žanras, nerandame. Nuotykių pasakų sky
riaus nėra ir „Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų ka
taloge". Jame kūriniai, laikytini nuotykių pasakomis, priskirti 
įvairioms tematinėms, daugiausia „novelinių pasakų", gru
pėms.

Kitų tautų pasakų repertuare nuotykių pasakos taip pat ne 
visada išskiriamos. Jos atskirai neminimos nė žinomo tary
binio folkloristo prof. V. Propo naujame apibendrinamojo 
pobūdžio darbe, skirtame žanrinei rusų liaudies poetinės kūry
bos sudėčiai nušviesti Kiti rusų tautosakos tyrinėtojai nuo
tykių pasakas laiko atskiru žanrui Kartais jos griežtai ne- 
atribojamos nuo novelinių ir vadinamos avantiūrinėmis-novė
linėmis pasakomis*. Tai rodo, kad nuotykių pasakų žanro ri
bos nėra ryškios. Neryškios jos ir lietuvių pasakose.

 ̂ B. n p o n n, )KaHpoBMČ cocraB pyccuoro (įoAhKAopa, «Pyccnan AHTe- 
paTypan, 1964, N° 4, p. 58.

s PyccKoe HapoAHoe nosTHnecKoe TBopnecTBO, noĄ o6iųeH peAanųHeč 
npo(Į)eccopa n. T. ĖoraTbipeBa, MocKBa, 1̂956, p. 318—319; 3. B. rioMe- 
pa H u e B a, Pyccnan HapoAHan cna3Ka, MocKBa, 1963, p. 87—93.

 ̂ B. H. H H n e p o B, PyccKoe HapoAHoe TBopnecTBO, MocKBa, 1959, p. 298.
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Yra pasakų, kuriose sekama apie nepaprastus, nekasdieniš
kus, bet ir ne apie stebuklingus, antgamtiškus herojaus 
nuotykius bei žygius. Nepaprasti nuotykiai yra esminė, ski
riamoji minimų pasakų žymė. Šitokiose pasakose visa, ką da
ro pagrindinis jų veikėjas, yra keista, neįtikėtina, paprastam 
žmogui neįstengiama atlikti. Nekasdieniškos, išsiskiriančios 
yra ir aplinkybės, kuriose herojus veikia. Žymią vietą šių 
pasakų siužete ir turinyje užima netikėtumai, nelaukti suta
pimai, atsitiktinumai. Nuotykių pasakose daug fantastikos, 
tačiau ji kitokia, negu stebuklinių. Herojus veikia ne antgam
tiniame, o realiame pasaulyje, kuris apibūdinamas gyvenimiš
kais faktais, buities detalėmis. Kai kuriose pasakose atsisklei
džia kuriam nors istorijos laikotarpiui būdingi visuomeni
nės bei valstybinės santvarkos faktai, socialiniai santykiai. 
Pavyzdžiui, pasakoje „Našlės sūnus" (32)̂  minimas rekrutų 
gaudymas, feodalizmo laikų administracija ir kt. Pasaka „Ne
turtingas kurpius" (16) prasideda tokia herojaus ir jo šeimos 
charakteristika:

Buvo toks kurpius, pamarėje turėjo grintelę. Buvo ženotas, turėjo du 
sūnų ir tris mergaites, o toks buvo vargšas, apiplyšęs,— nė pats neturėjo 
ką valgyti, nė vaikams duoti.

Nuotykių pasakų tikroviškumas ir buitiškumas visų pirma 
pasireiškia konkrečių gyvenimo sąlygų, veiksmo aplinkybių 
vaizdavimu, beveik „nesupasakintu" tikrovės perteikimu. Tai 
ypač būdinga šių pasakų pradžioms (16, 22 ir kt.). Stebuklinė
se pasakose veikia stebuklingi veikėjai, daiktai, panaudojami 
magiški žodžiai bei užkeikimai. Nuotykių pasakose analogiš
kos scenos perteikiamos racionališkai: berniukas į požemius 
patenka, paspaudęs mygtuką (6), kareivis Laurynas iš kalėjimo 
išeina, pasidirbdinęs raktą (7), ir pan. Nuotykių pasakų vei
kėjai savo žygius atlieka, vadovaudamiesi protu, sumanumu, 
vikrumu, o ne antgamtinėmis jėgomis.

Antra vertus, nuotykių pasakas daugelis turinio ir formos 
bruožų sieja su stebuklinėmis. Jose, kaip ir stebuklinėse, yra 
nemažai senovinės pasaulėžiūros, kultūros ir buities liekanų. 
Ypač minėtina pasaka „Karalius ir vagis" (17). Tiesa, ji yra 
jau aiškiai paveikta krikščioniškosios pasaulėžiūros, tačiau 
neabejotinai turi ir ikikrikščioniškų laikų atspindžių. Pasaka 
paliudija tikėjimą, jog javų derlius priklauso nuo laimingo ar 
nelaimingo sėjos laiko („kai būna gera minutė, tai sėju, o kai 
bloga minutė — tai nešėju, nes kam gi mesti veltui, kad grū
dai nedigs"). Dar reikšmingesnis jos teiginys, rodąs labai se
nų laikų atspindžius, būtent: „Kadaise buvo tokie laikai, kad

s Skliausteliuose nurodomas šiame tome išspausdinto pasakojamosios tau
tosakos kūrinio numeris.
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žmonės, sulaukę šimto metų, turėdavo būti paskandinami". 
Tai ne šiaip ,pasakiškas" tvirtinimas: yra žinoma, kad tam 
tikroje pirmykštės bendruomenės vystymosi stadijoje iš tik
rųjų „buvo paprotys žudyti senius" s. gį, o taip pat ir kitos 
pasakos (34) atspindi minimo papročio irimo periodą, kadan
gi sūnus, išgelbėjęs tėvą nuo nužudymo, ne tik nebaudžia
mas ir neniekinamas, bet dargi teigiamai vertinamas, ko ne
galėjo būti, kai šis paprotys visuotinai gyvavo ir buvo lai
komas teisės norma.

Gilios senovės atspindžių nuotykių pasakose galima rasti 
ir daugiau. Šalia paprastų žmonių jose veikia karaliai ir ka
ralaičiai, nepaprastų sugebėjimų žmonės, stebuklingi gyvūnai 
(žaltys) ir daiktai,— žodžiu, stebuklinių pasakų veikėjai. Nuo
tykių pasakas su stebuklinėmis sieja taip pat meninė forma: 
nusistovėjusios pradžios ir pabaigos (6, 10, 35), panaši kom
pozicija, dainuojamieji intarpai. Jose labai dažnai minimi 
skaičiai trys ir septyni, senovėje turėję maginę prasmę (1, 3, 
4, 6, 8, 21 ir kt.). Čia pasitaiko ir stebuklinėms pasakoms bū
dingų įvaizdžių bei simbolių: auksinis obuoiys, daba, tikimas, 
iaimė ir pan. Kai kada viename kūrinyje susisieja ir buitinių, 
ir stebuklinių pasakų turinio bei formos elementai. Vadinasi, 
vaizduojamų situacijų gyvenimiškumu ir veikėjų tikrovišku
mu nuotykių pasakos artimos buitinėms, o gausia fantastika, 
nepaprastais nuotykiais ir dažnai nelaukta jų baigtimi — ste
buklinėms.

Nuotykių pasakos tarpusavyje skiriasi veikėjais, stiliumi, 
vaizdavimo būdu, pagaliau išmonės pobūdžiu. Vis dėlto apie 
jas galima kalbėti kaip apie savitas pasakas, kurios „išmo
ningumo" ir „stebuklingumo" pobūdžiu skiriasi nuo stebukli
nių, o ne tokiu aiškiu socialinės aplinkos nusakymu ir ašt
rios, prieš išnaudotojus nukreiptos satyros stoka — nuo bui
tinių.

Nuotykių pasakų veikėjai yra paprasti žmonės: artojas, 
siuvėjas, kurpius, vyras su pačia, eigulio duktė, piemuo, vi
rėjas, kareivis, našlė, senelis elgeta ir kt. Aukštesniųjų luomų 
atstovai — ponas, burmistras, karalius — jose veikia rečiau. 
Kai kurie veikėjai turi pavardes, pavyzdžiui, ponas Rojus, 
vaikas Rastinis, senis Kindikis.

Nuotykių pasakos nėra vienodos kilmės. Apskritai jos yra 
vėlyvesnės, naujoviškesnės, negu dauguma stebuklinių pasa
kų. Tai rodo jų kalba, stilius, turinys bei jose atsispindintis 
pasaulio supratimas. Vienos iš jų liaudyje paplito sakytinės 
tradicijos būdu, kitos — išpopuliarėjo per knygas. Pasakai 
„Puikiausias rūbas" (33) paplisti liaudyje įtakos neabejotinai

"B. H. n p o n n, HcTopĤ ecKHe KopHH BOAiiie6HoR cna3KH, AemmrpaA, 
1946, p. 13.
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turėjo Ch. Anderseno pasaka ,,Nauji karaliaus drabužiai". 
Knygos įtaka jaučiama ir kitose nuotykių pasakose. Iš kny
gų į kai kurias pasakas pateko miesto buities bruožų. Miesčio
niškos literatūros poveikis jaučiamas, vaizduojant šeimos san
tykius, kalbant apie moteris. Šios literatūros įtaka kartais įne
ša net trivialumo (9). Pagal gyvenimo atspindėjimą vienas 
nuotykių pasakas galima sieti su feodalizmo, kitas — jau su 
kapitalizmo laikais.

Nuotykių pasakos yra tvirtai įėjusios į lietuvių pasakoja
mosios tautosakos repertuarą. Jos turi daug užrašymų iš įvai
rių Lietuvos vietų. Dauguma jų siužetų — tarptautiniai, žino
mi daugelyje kraštų Vakarų Europoje ir Rytuose. Iš 37 šia
me tome spausdinamų nuotykių pasakų 33 pagal A. Arnės 
ir S. Tompsono katalogą turi atitikmenų kitose tautose ir tik 
4 pasakų (27, 28, 31, 32) nėra užregistruota minėtame katalo
ge, vadinasi, jos nėra plačiau žinomos, tad gali būti laikomos 
lietuviškos kilmės.

Pagal turinį, veikėjus ir idėjinį kryptingumą išskirtinos 
trys nuotykių pasakų grupės.

Pagrindinė skyriaus „Nelygios vedybos" pasakų tema — 
vedybos. Ji gvildenama klasinių santykių pagrindu. Viena — 
vaizduojama, jog jaunikis yra žemos kilmės, neturtingas, 
bet siekiąs vesti turtingą aukštos kilmės nuotaką, antra — 
pabrėžiama merginos tėvus nenorint turėti žentą varguolį. 
Vis dėlto galų gale turtinga nuotaka sutinka tekėti už pa
prasto jaunikio. Miško sargo sūnus ir brolis tinginys laimi 
karaliaus dukterį (1, 6), kareivis Laurynas — karalaitę (7), bat
siuvio sūnus — pono dukterį (5), kvailys—„gražią turtingą 
mergaitę". Toks vedybinių santykių traktavimas rodytų feo
dalizmo laikus, siekimą vedybomis praturtėti, pagerinti bei 
pakeisti savo visuomeninę padėtį ir pašalinti luomines kliūtis, 
kurios trukdė liaudies žmogui kurti šeimą su aukštesniųjų 
luomų atstovais.

Tačiau pasakos apie vedybas turi ir daug gilesnės senovės 
atspindžių. Etnografijos mokslo nustatyta, jog pirmykštės 
bendruomeninės santvarkos stadijoje įvairiose tautose buvo 
paprotys jaunuoliams, sulaukus brendimo amžiaus, išeiti į miš
ką ir ten ligi vedybų kurį laiką gyventi. Jaunuoliai gyvenda
vo miške pastatytuose „vyrų namuose" L Be specialių tyrinė
jimų sunku ką nors pasakyti apie šio papročio buvimą 
Lietuvoje, tačiau jo atgarsių yra pasakoje „Sulaukėjęs karalai
tis" (4): jos pagrindinio veikėjo gyvenimas miške siejamas su 
namo („klėties") pastatymu ir su vedybomis, įviliojus jį į šį 
namą.

7 Apie šį paprotį žr. B. H. n p o n n, HcropmecKne KopHH BOAine6HoR 
cna3KH, p. 97.
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Dėmesio nuotykių pasakose nusipelno ir dvylikos plėšikų 
motyvas, dažnai pasitaikantis ir kitose, ypač stebuklinėse, pa
sakose ir taip pat susijęs su vedybų tema. Jis sietinas su pa
pročiu, gyvavusiu kai kuriose tautose pirmykštėje bendruo
meninėje santvarkoje, įšventinti lytinio brendimo sulaukusius 
jaunuolius s. Reikia manyti, kad šis motyvas į lietuvių pasa
kas įėjo su tarptautiniais siužetais, tuo labiau, kad visos pa
sakos apie vedybas yra paplitusios daugelyje tautų. Populia
rios šios pasakos ir artimiausiuose mūsų kaimynuose, ypač 
rusuose.

Nuotykių pasakų apie vedybas reikšmingas turinio bruo
žas, veikiąs ir jų meninę formą, visų pirma kompoziciją bei 
siužetą, yra mįslės, sudėtingi klausimai. Tai įveda į pasakas 
dialogus ir sudaro sąlygas juos vystyti. Mįslės yra tartum vei
kėjų sumanumo išbandymas, protinės varžybos jų tarpe. Var
žybas visada laimi liaudies atstovas. Antai miško sargo sūnus 
užmena karaliui mįsles (,,negyvas užmušė gyvą, tas vienas 
negyvas tris gyvus, o tie trys negyvi užmušė dvylika gyvų" 
ir ,,pakol perėjau per girią, sutikau septynias stirnas, į visas 
šoviau, visų oda išsinėrė, liko ant vietos, o mėsa nubėgo"), 
kurių šis negali atspėti ir turi išleisti už jo savo dukterį (1). 
Eigulio duktė, ginčydamasi su ponu, liepia jam atlikti nega
limus dalykus (pasakyti, kur yra akmenio bamba, iš paspra
gintų grūdų užauginti miežius ir padaryti iš jų kruopų ir kt.) 
ir tuo parodo savo protinį guvumą (2). Trečias brolis kvai
lys nukalba „gudrią paną" (3). Tinginys, įlindęs į meškos kai
lį, sužino, kur paslėpta karaliaus duktė, ir ją laimi (6).

Nuotykių pasakose randamos ir ištikimybės, kaltės, liki
mo temos. Pasakų, kuriose šios temos gvildenamos, turinys 
yra gana savitas. Jų siužetas paprastai susideda iš didelio 
skaičiaus nuotykių bei atsitikimų. Tai labai aiškiai matyti iš 
pasakų „Nekaltas sūnus" (8), „Margis ir Laukis" (9), „Kada 
geriau vargas" (12) ir kt. Pasakotojo siekimas sutelkti dau
giau įvykių vienoje pasakoje kartais net suardo siužeto vien
tisumą. Pavyzdžiui, pasaka „Nekaltas sūnus" (8) susideda iš 
dviejų skirtingų dalių. Po šios pasakos veikėjo — sūnaus žo
džių: „— Paspėsi, tėve. Nedaryk taip, kaip anie kunigaikš
čiai padarė savo sūnui"— papasakojama iš esmės nauja pa
saka, neturinti organiško ryšio su pradžioje suminėtais įvy
kiais. Pradžioje pavaizduoti įvykiai nedaro įtakos tolesniam 
pasakos turiniui bei neatsispindi ir jos baigiamojoje išvadoje. 
Yra tačiau nuotykių pasakų, kurių veiksmas vystomas nuo
sekliai, logiškai. Jose piešiamos situacijos liaudiškos, vaizdai 
plaukia iš pasakų tradicijos, pavyzdžiui, pasakoje „Tėvo pa
likimas" (14). Dėl nuotykių gausumo, palyginti ištęsto turinio

Ten pat, p. 104—105.
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minimos pasakos yra ilgos. Kai kuriose jų jaučiama nuotykių 
literatūros įtaka (9).

Aptariamose pasakose viena ryškiausių yra likimo, dalios 
tema, grindžiama tikėjimu, kad turi įvykti tai, kas žmogui iš 
anksto skirta. Šio tikėjimo teisingumui parodyti tarnauja 
daug pasakiškų situacijų bei vaizdų, o tai daro apčiuopiamos 
įtakos ne tik pasakų turiniui, bet ir jų meninei formai. Geras 
pavyzdys šiuo atžvilgiu yra pasaka „Rastinis" (15). Jos pra
džioje sudaroma tokia situacija. Pas turtingą dvarponį užėjo 
nakvynės du elgetos. Pono žmona girdėjo, kaip jie, nuėję gul
ti, kalbėjosi: „Šią naktį užgims ant svieto Jono Matulio dvy
liktasis sūnus. Tas sūnus, sako, gaus sau už pačią šitų ponų 
dukterį ir taipgi gaus jų dvarą". Tai sužinojęs, ponas visaip 
stengėsi pražudyti neturtingų tėvų sūnų — įmetė jį į krūmus, 
užkalė į statinaitę ir paleido į vandenį ir kt., bet lėmimo neiš
vengė, elgetų pokalbis išsipildė. Principas, kad turi būti įrody
tas pasakos pradžioje pateikto tvirtinimo teisingumas (toks pra
dinis, įrodytinas teiginys iškeliamas bemaž kiekvienoje mini
mos tematikos pasakoje), suponuoja daugelį vaizduojamų nuo
tykių, įvykių, atsitikimų. Nuotykius vaizduojant, lemiamą 
vaidmenį vaidina atsitiktinumai, dėl kurių susidaro reikš
mingiausios, lemiamos kolizijos: įmestą į jūrą nuskandinti 
vaiką ištraukia atsitiktinis laivas arba žmogus; tėvai paduoda 
praustis vandenį karaliui, nežinodami, jog tai jų sūnus; ta
riamasis stipruolis supykdo miške milžinus, ir kai jie vienas 
kitą nugalabija, apie tai papasakoja kaip apie savo žygdarbį 
ir pan.

Veiksmo eigai griežtai pakeisti reikia nenumatytų veikėjų, 
staigiai atsirandančių situacijų. Tokį vaidmenį „Ištikimybės, 
kaltės, likimo" pasakose vaidina, pavyzdžiui, varnas, retai pasi
taikąs kitose pasakose. Varno, juodvarnio, kranklio simbolinis 
įvaizdis yra blogio, nelaimės ženklas. Antai staigiai pasirodęs 
kranklys arba varnas nuneša skarą ar kepurę su pinigais 
(12, 16), dėl to žmogus patiria daug vargų.

Minimos pasakos dėl daugelio jose sumaniai pinamų atsiti
kimų yra būdingi nuotykių pasakų pavyzdžiai.

Savitais siužeto ir veiksmo vystymo principais bei idėjinio 
turinio bruožais pasižymi pasakos, išspausdintos šio tomo 
skyriuje „Lemtingi supuolimai, geri patarimai ir gudrūs atsa
kymai". Šios pasakos apskritai labai populiarios lietuvių pa
sakojamosios tautosakos repertuare, jos yra įėjusios į daugelį 
tautosakos rinkinių, mokykloms skiriamų leidinių ir kt. Kai 
kurioms iš jų nėra būdingas spartesnis veiksmo vystymas, 
staigus situacijų keitimasis. Paprastai šios temos pasaka pra
dedama kokia nors keista situacija, nepaprastu uždaviniu, 
klausimu ar patarimu, kuris savo ruožtu skatina visą tolesnį 
veiksmą. Pasakotojas tai daro be jokio įvado, aplinkybių
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nusakymo, nepateikia platesnio ir detalesnio gyvenimo vaizdo. 
Tokia pradžia būdinga daugeliui liaudies pasakų, tuo labiau 
nuotykių pasakų, tačiau minėtojo skyriaus kūriniuose ji ypač 
ryški, pavyzdžiui:

Tėvas mirdamas davė sūnui tris patarimus:
— Svečiuosna dažnai neik, kumelės kumelingos neskolink, tolimos pa

čios neimk. Tu jų prisilaikyk, ir gyvensi, — sakė tėvas (18).

Gyveno seniaus vienas labai turtingas ponas. Vienąkart anas parašė 
ant plokštės: „Jeigu kas žino, kas tai yra bėda, lai pasako man!" Primušė 
tą plokštę ant stuobrio pakelėj (25).

Tokia pradžia didele dalimi apsprendžia ne tik tolesnę pa
sakos veiksmo eigą bei jos turinį (sūnus iš tikrųjų įsitikina 
tėvo patarimų teisingumu — apie tai būtinai pasakoje seka
ma), bet ir formą, ypač kompoziciją, suteikia jai planingumo 
bei simetriškumo, nes siužetas, veiksmas privalo būti vysto
mas taip, kad būtų įrodytas pradžioje iškeltų uždavinių bei 
duotų patarimų teisingumas.

Kalbant apie šių pasakų turinį, nurodytini nusistovėję, tra
diciniai klausimai-mįslės ir atsakymai. Populiarūs tokie klau
simai: kiek sveria mėnulis? Kiek verias karalius? Kur vidu
rys žemės? Kiek ani dangaus žvaigždžių? (25). Kaip aukšta/ 
dangus? Kaip piaii žemė? Kaip giii žemė? (30). Atsakymai 
į juos būna tokie: mėnulis sveria vieną svarą, nes ir svaras, 
ir mėnulis turi keturis ketvirčius; karalius vertas penkiolika 
skatikų, nes dievas buvo parduotas už trisdešimt; žemė gili, 
nes tėvas, užkastas į ją prieš devyniasdešimt metų, vis dar 
nepareina, ir pan. Šitokie atsakymai paprastai labai įvairuo
ja. Klausimai-mįslės bei atsakymai išreiškia paprastų žmonių 
išmintingumą, didelį gyvenimo pažinimą, praktinį patyrimą 
(23). Jie parodo teigiamojo veikėjo (piemens, artojo, ūkinin
ko, miško sargo sūnaus, eigulio dukters) protinį pranašumą 
prieš aukštųjų luomų atstovus.

Nuotykių pasakų teigiamasis herojus visada vaizduojamas 
su didele meile ir simpatija. Pabrėžiama jo išmintingumas, 
kilnumas, geraširdiškumas, savigarba, aštrus protas ir užuo
jauta bedaliams, skriaudžiamiems žmonėms. Tuo šios pasa
kos ir yra patrauklios, giliai humaniškos.

2

Pasakojamosios tautosakos kūriniai, kurių siužetams, idė- 
jiniam-tematiniam turiniui yra padarę įtakos religinės mito
logijos pasakojimai apie dievą ar šventuosius, laikomi pasa- 
komis-legendomis. Ilgą laiką gyvuodamos liaudyje šalia kitų 
pasakojamosios tautosakos kūrinių, legendos įgijo nemažai
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pasakų turinio ir formos bruožų. Dėl to jos vadintinos ne le
gendomis, bet pasakomis-legendomis, tuo pažymimas jų ry
šys su liaudies tradicija. Šių tautosakos kūrinių ryšį su pasa
komis pabrėžia ir kitų tautų liaudies poetinės kūrybos tyri
nėtojai. Prie pasakų juos skiria savo kataloguose A. Arne ir 
S. Tompsonas", taip pat N. Andrejevas* *". Žinomas rusų folk- 
!oristas J. Sokolovas rusų legendas laiko savitos rūšies pasa
komis Pasakomis-legendomis jas vadina kitas žymus rusų 
tautosakos tyrinėtojas V. Cičerovas *2.

„Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų kataloge" 
pasakos-legendos dedamos skyriuje, kuris pavadintas „Reli
ginio pobūdžio pasakos" *3. Vadinasi, ryšys su pasakomis čia 
taip pat pabrėžiamas. Pasakas-legendas būtina skirti nuo tik 
rųjų religinės tematikos legendų ir istorinio pobūdžio liaudies 
pasakojimų (padavimų), kuriems, ypač populiariojoje litera
tūroje, kartais taip pat taikomas legendų pavadinimas.

Žodis iegrenda yra kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia „tai, 
ką reikia skaityti, kas skaitytina; pasakojimas, tinkąs skai
tyti". Bažnytinėje praktikoje tai buvo pamokantys tekstai iš 
šventųjų gyvenimo, didaktiniais sumetimais skaitomi pamal
dų ir švenčių metu. Tuo būdu legendų žanras yra susijęs su 
krikščionybe.

Pasakos-legendos kaip pasakojamosios tautosakos žanras 
Lietuvoje susiformavo palyginti vėlai. Siužetai, sukurti krikš
čioniškosios mitologijos pagrindu arba žymioje jos įtakoje, 
į liaudį galėjo įeiti tik krikščioniškai pasaulėžiūrai per baž
nyčią, religinę literatūrą paplitus mūsų krašto gyventojų tar
pe. O tai įvyko, praėjus gana ilgam laikui po krikščionybės 
oficialaus įvedimo Lietuvoje, nes liaudyje dar ilgai laikėsi 
pagonybė. Pasakos-legendos tokiu pavidalu, kokiu jos mus 
pasiekė, jau suponuoja tikėjimą tuo, apie ką jose pasakojama.

Populiariausia lietuvių pasakų-legendų tema yra dievo, 
Kristaus bei šventųjų — Petro, Povilo, Jurgio — kelionės po 
žemę ir jų santykiai su žmonėmis. Rečiau jose veikia angelai 
ir velniai. Moralinė pasakų-legendų prasmė paprastai yra 
vienoks arba kitoks žmonių elgesio vertinimas, rodąs, ką ga
lima ir ko negalima daryti, kas gera ir kas bloga.

Idėjiniu atžvilgiu pasakos-legendos gana prieštaringos. Tam 
tikru laipsniu jos reiškė religines pažiūras ir tuo kliudė 
vystytis žmonių sąmonėje materialistinės pasaulėžiūros pra
dams. Pasakose-legendose paprastai propaguojama religiškai

s A. A a r n e, S. Thompson,  The Types of the Folktale. „FF Com
munications", N:o 184, Helsinki, 1961, p. 254—284.

*9 H. n. A H R p e e B, yKa3aieJib CKa3onHHx cMHteTOB no cncTeMe AapHe, 
JleHMHrpaa, 1929.

t* IO. M. COKOAOB, PycCKHH (įįOAhKAOp, MocKBa, 1941, p. 344.
*2 B. H. M n ų e p o B, PyccKoe HapoRHoe TBopųecTBo, p. 295.
'3 „Tautosakos darbai", II, 1936, p. 74.
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suprantama teisingumo idėja, aukštinanti pasitikėjimą dievu. 
Bet, antra vertus, pasakose-legendose yra daug ir pažangių 
elementų. Bemaž visos jos teigia palankumą paprastam žmo
gui, kuklumą, smerkia ir niekina gobšumą, praturtėjimo aist
rą, tokią būdingą išnaudotojų klasėms ar atskiriems jų atsto
vams (38, 39 ir kt.). Antai pasakoje ,,Nubaustas angelas" (41) 
teigiama poną esant blogesnį už šunį.

Pasakos-legendos rodo, kad liaudis bažnytinį mokymą su
vokė savaip, be religinės mistikos. Ne vienu atveju pasakos- 
legendos išreiškia natūralią, sveiką darbo žmonių galvoseną.

Nemažai pasakų-legendų motyvų, siužetų, veikėjų yra 
tarptautiniai, žinomi beveik visuose kraštuose, kur išplitusi 
krikščionybė. Bet mūsų tautosakos repertuare jie paprastai 
traktuojami lietuvišku aspektu. Pavyzdžiui, dievas ir šventieji 
vaikšto po senąjį Lietuvos kaimą kaip paprasti asmenys. Die
vas eina per žmones, apsirengęs elgeta (38, 40) ar pasivertęs 
seneliu (39). Angelas paprastu bernu dirba pas ūkininką (41), 
šventas Petras keliauja per mišką kaip ir kiekvienas kitas 
vyras, niekuo neišsiskirdamas (42). „Dangaus gyventojai" 
elgiasi, kaip ir visi žmonės. Antai dievas, šventas Petras ir 
šventas Povilas keliaudami susėda poilsio ir kūrena ugnį (46). 
Iš religinės mitologijos įėję į pasakas-legendas veikėjai su
žmoginti ne tik išvaizda, bet ir būdu: vieni jų geri, kiti — 
kerštingi, treti — nesąžiningi. Pavyzdžiui, šventas Jurgis mo
ko žmogų praturtėti suktybėmis, užginant pasiskolintą daiktą 
(45). Antgamtinis pasaulis pasakose-legendose vaizduojamas, 
remiantis valstietiška aplinka. Tai patvirtina kad ir scena prie 
dangaus vartų, kai prie jų prieina šventas Petras ir kareivis:

Ir eina anys abudu. Eina, eina ir priėjo dangaus vartus. Petras turėjo 
raktus, atsirakino vartus ir įėjo. Kareivis liko už vartų. Petras nuėjo pas 
dievą ir klausia jį, ar leist tas kareivis dangun (42).

Tokios vietos rodo, jog pasakose-legendose dangus sukur
tas žemės pavyzdžiu. Tai labai reikšmingas idėjinis pasakų- 
legendų bruožas, leidžiąs, nepaisant religinės mitologijos žy
mių, laikyti jas vertinga liaudies poetinės kūrybos dalimi.

Pabrėžiant pažangius pasakų-legendų turinio momentus, 
kartu pažymėtina, jog jie nėra koks sąmoningas antireliginių 
liaudies nuotaikų pasireiškimas. Antireliginis nusiteikimas 
Lietuvos kaime platesniu mastu pasireiškė tik ėmus plisti moks
lo žinioms, švietimui, mokykloms. Pasakų-legendų idėjinis tu
rinys rodo liaudies masių abejingumą religijai bei savotišką 
realistinį jos supratimą. Tai rodo ir legendų parodijos, kuriose 
pajuokiami dievas ir šventieji (48).

Meniniu atžvilgiu pasakos-legendos beveik neišsiskiria iš 
kitų pasakų žanrų. Savo stiliumi, kalba, kompozicija jos stovi 
arčiau buitinių, o ne stebuklinių pasakų. Jų artimumą buiti-
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nėms pasakoms patvirtina buities detalių gausumas ir idėjinis 
kryptingumas, dažnai išreiškiamas socialinės veikėjų padėties 
apibūdinimu. Pasakos-legendos paprastai neturi nusistovėjusios 
pradžios ir pabaigos, jų veiksmas tik retai lėtinamas karto
jimu.

Pasakos-legendos patraukia paprastumu, nuoširdžiu žmonių 
ir šventųjų bei dievo santykių vaizdavimu. Susitikimai su dan
gaus gyventojais čia nuskaidrinami lengvo jumoro. Štai kaip 
vaizdingai betarpiškai piešiamos kareivio į dangų patekimo 
scenos:

Petras nuėjo pas dievą ir klausia ji, ar leist tas kareivis dangun. Tai 
dievas klausia:

— O kaipgi, ar nieko žmogus?
— Nugi, rodos, nieko,— atsakė Petras.
— Tai leisk,— pasakė dievas.
Nu, kareivis ir įėjo dangun. Buvo kareivis danguj ir be jokio darbo, 

be nieko, taip po dangų ir uliojo (42).

Kareivis nuėjo pas dievą ir sako:
— Leisk mane į dangų.
Dievas neleidžia. Kareivis sako:
— Kad nenori leisti, nors parodyk.
Dievas atidarė vartus. Kareivis puolė ir įpuolė į dangų, ir jo niekas 

iš ten nebeišvaro (46).

Antgamtinio pasaulio vaizdavimas kasdieninės buities fone 
pasakų-legendų kalbą priartina prie šnekamosios liaudies kal
bos. Kai kurie dialogai yra tartum paimti iš valstiečių pokal
bių, perteikia visą jų betarpiškumą ir natūralumą:

Dabar jis (žmogus) žiūri, kad joja vienas jaunikaitis labai gražiom ka
manom, gražiu arkliu ir labai gražus. Klausia:

— Kur tamsta joji?
Sako jaunikaitis:
— Joju pas dievą pasižiūrėt.
— Tai kas tamsta toks esi?
— Aš esu šventas Jurgis!
— Nu,— sako,— kad esi šventas Jurgis, joji pas dievą, ar negalėtum 

paklausti: kokia dalis ant svieto yra man paskirta, kad aš vaigšas ir vargšas?
Jurgis sako:
— Gerai, aš paklausiu! (45).

Pasakos-legendos netolimoje praeityje buvo itin populia
rios. Tai liudija rankraštiniai užrašymai ir publikacijos. Silp
nėjant religijos įtakai masėse, pasakų-legendų gyvavimo sfera 
siaurėja. Šis reiškinys pastebimas tiek lietuvių, tiek ir kitų 
tautų liaudies poetinės kūrybos raidoje **.

** 2r.: Z. Romanska,  Die bulgarischen Volkssagen und Legenden.
Zustand ihrer Erforschung, Typen und Motive, „Tagung der Sagenkommission 
der International Society for Folknarative Research", Budapest, 1964, p. 85; 
I. K a t o n a, Historische Schichten der ungarischen Volksdichtung, ,,FF Coim 
munications", No. 194, Helsinki, 1964, p. 24 ir kt.

2 Lietuvių tautosaka IV tomas 17
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Salia gyvulinių ir stebuklinių pasakų vienas iš pagrindinių, 
vertingiausių ir turtingiausių lietuvių liaudies pasakų žanrų 
yra buitinės pasakos. Buitinės pasakos labai paplitusios liau
dyje, jos plačiai įėjo į spaudą, įvairius pasakų rinkinius, mo
kyklines chrestomatijas, vadovėlius. Buitinių pasakų siužetų 
lietuvių tautosakoje yra mažiau, negu stebuklinių, bet maž
daug tiek, kiek ir gyvulinių pasakų. Reikšmingą vietą buitinės 
pasakos užima ir kaimyninių tautų folklore. Daug jų yra lat
vių  ̂ ir baltarusių  ̂ tautosakoje. Rusų tautosakoje buitinės pa
sakos užima ypač reikšmingą vietą. Prof. V. Propo teigimu, 
jos sudarė apie 60 procentų visų XIX a. gyvavusių rusų liau
dies pasakų

Buitinių pasakų terminas ikitarybinėje folkloristikoje ne
buvo vartojamas. Lietuvių folkloristinėje literatūroje šio žanro 
pasakos dažniausiai buvo vadinamos novelinėmis. Šitaip jas 
linksta vadinti ir kai kurie tarybiniai tyrinėtojai *s. Tačiau ap
skritai tarybinėje folkloristikoje šios rūšies pasakos dažniausiai 
vadinamos buitinėmis, tuo pabrėžiama, kad jose vyrauja kas
dieninio gyvenimo, liaudies buities paveikslai.

Buitinės pasakos turi bendrų bruožų su kitais pasakojamo
sios tautosakos žanrais, ypač su anekdotais ir pasakojimais.

Didžiausia šiame tome spausdinamų buitinių pasakų dalis 
tenka pasakoms apie ponus ir baudžiauninkus bei liaudies žmo
nes, „gaspadorius" ir bernus (35 pasakos). Pagrindinis jų turi
nio bruožas — dviejų socialiniu bei klasiniu atžvilgiu skirtingų 
visuomenės sluoksnių atstovų susidūrimas. Istorinės šių pasakų 
šaknys sueina į feodalizmo ir kapitalizmo laikų Lietuvos kai
mo konkrečią buitį, ano meto klasinių jėgų tarpusavio santy
kius. Tai pakankamai ryškiai rodo pasakų veikėjai, visa jose 
piešiama gyvenimiškoji aplinka. Neretais atvejais pasakoje 
tiesiog nurodomas laikas, kada vyksta veiksmas, iškeliamos 
būdingos, esminės jo žymės:

Kitą kartą, kuomet dar ponų valdžia buvo ir į dvarą reikėjo lažą eiti, 
gyveno prie pat dvaro mužikėlis. Jis buvo vargšas, kaip ir visi lažininkai, 
bet buvo mandras, kad nė pats velnias negalėjo jo apgauti (57).

Baudžiavos laikais ponai varydavo visus žmones i dvarus atlikti baudžia
vą. Ir kurie baudžiavos neatlikdavo, juos mušdavo ir visaip kankindavo. Nuo 
pat ryto iki vėlaus vakaro baudžiauninkai dirbdavo pono laukuose be jo
kio poilsio. Jeigu ponas pamatydavo, kad kuris nors baudžiauninkas poilsiau
ja, tai pats jį mušdavo kančiumi (59).

Latviešu literatūras vesture, I, Riga, 1957, p. 194.
*" K. n. KadaniHiKay, HapucM na 6eAapycnaMy (įMAhKAopy, MiHCK, 

1963, p. 86.
*7 A. H. A$aHacheB,  HapoĄHMe pyccKne cna3KH, I, MocKBa, 1957, 

p. XVI.
B. n. AHHKHH, PyccKan HapoĄHan cna3Ka, MocKBa, 1959, p. 187.
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Kapitalizmas į buitines pasakas įnešė naujų elementų, taip 
pat aiškiai rodančių socialinių-visuomeninių santykių pobūdį.

Idėjinio turinio esmę ir veiksmo vystymo akstiną šios te
matikos pasakose sudaro išnaudotojo ir išnaudojamojo, feoda
lo ir baudžiauninko, vėliau ,,gaspadoriaus" ir berno susidūri
mas, paprastai traktuojamas socialinėje plotmėje:

Kaimynai jį pamokė, sako:
— Tu eik tarnaut pas poną, ar ką. O taip gi tu išgaruosi iš bado.
Na, Jonas ir paklausė kaimynų, nuėjo tarnaut pas poną. Susiderėjo su 

ponu metus už sietą pupų (50).

Pas vieną poną negalėjo pabūti vežėjas. Dėl to pas jį nepabūdavo, kad 
jis, išvažiavęs į kelionę, neduodavo vežėjui valgyti (52).

Panašią veikėjų charakteristiką, kurioje slypi konfliktas 
tarp socialiniu atžvilgiu skirtingos padėties atstovų, galima 
rasti dažnos pasakos apie baudžiauninkus ir ponus, bernus ir 
„gaspadorius" pradžioje. Socialinio momento pabrėžimas yra 
vienas iš pagrindinių šios tematikos pasakų turinio bruožų. 
Nuolatinė yra ir kova tarp išnaudojamojo ir išnaudotojo, ku
rios rezultatas paprastai išreiškiamas veiksmo atomazga: sam
dinys poną „išgaišina" (50) arba kartu su ponia prigirdo (49), 
vežėjas poną smarkiai primuša (52), gudrus vagis poną apvagia 
ir taip jį suniekina, kad šis pasikaria (56), ir 1.1. Aiškus, pa
brėžtinas paprasto žmogaus, teigiamojo herojaus laimėjimas 
prieš feodalą — būtina kiekvienos antifeodalinės pasakos veiks
mo išdava. Paprasto žmogaus laimėjimas vaizduojamas labai 
įspūdingai, pabrėžiant jo pranašumą prieš ponus, iškeliant jo 
jėgą ir sumanumą. Meninį efektą sukelia visų pirma kontras
tas tarp pono sumanymų ir jų žlugimo. Pavyzdžiui:

Dabar ponas sugalvojo berną prigirdyti. Eina ponas su ponia vakare 
pasivaikščioti ir vedasi tą samdinį. Vaikščioja, vaikščioja jie pagal upę, su
temo, jiems bevaikščiojant. Sugulė jie ant upės kranto miegoti. Bemą pa
guldė prie upės krašto, ponas viduryje, o ponia iš kito krašto. Ponas mano: 
„Kai jis užmigs, aš jį pastumsiu į upę ir prigirdysiu".

Ponas su ponia, pripratę daug miegoti, tik sugulė ir tuoj užmigo. O tas 
bernas, kai tik ponai sumigo, atsikėlė, įlindo į vidurį, ponui už sprando, 
įmetė į upę. Ponia dar norėjo pasipriešinti, tai jis kaip stūmė ponią, ta stačia 
galva įlėkė į upę ir prigėrė (49).

Pono apgaudinėjimu, niekinimu, mušimu pasakose meniš
kai atsispindi gyvenime vykusi kova, kuri tęsėsi per visą bau
džiavos laikotarpį ir ypač stipriai pasireiškė jo pabaigoje, kada 
valstiečių priešinimasis dvarininkams tapo nuolatiniu reiški
niu *9. Tad buitinės pasakos yra meninis konkrečių gyveni
mo reiškinių atspindys, nes negalėjo nebūti glaudaus sąryšio 
tarp liaudies poetinės kūrybos ir viso to, kas vyko realiame

2r. Lietuvos valstiečiai XIX amžiuje, Vilnius, 1957.
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gyvenime, tuo labiau, kad bemaž visos aptariamosios pasakos 
baudžiavos laikais aktyviai gyvavo liaudyje.

Koks pasakose vaizduojamos valstiečių kovos prieš ponus 
tikslas? Kai kuriais atvejais teigiamasis herojus, nukentėjęs 
nuo pono, stengiasi šį „pamokyti", kad ateityje jis būtų geres
nis. Antai pasakoje „Kaip ponas mokėsi paukščių kalbos" (52) 
vežėjas taip smarkiai primuša poną, jog tas „gerai suprato, 
kad vežėjas yra gudresnis ir už jį patį. Ir nuo to laiko ponas 
jau mokėjo vežėjus laikyti".

Teigiamojo herojaus tikslas neretai yra ir praturtėti, pa
veržti pono turtą. Jis kovoja prieš poną, siekdamas atimti iš 
jo pinigus, gyvulius, dvarą. Pasakoje „Gal pyksti, ponas?" (49) 
trečiasis brolis kvailys prigirdo poną su ponia ir lieka viso 
dvaro ponas. Kitos pasakos veikėjas Plikpetris, nusikratęs po
nu, „liko turtingas ir dideliai gerai gyveno" (58). Praturtėjimo 
laimė pasakoje „Gudrus vagis" (56) taip vaizduojama:

Jonas visą turtą sunešė į dvarą, senelius parsivedė ir su ponia apsigy
veno. Dar ir šiandie gyvena. Aš kai nueinu, mane kad pavaišina, pavalgy
dina geriausiais valgiais.

Turto perdalijimo idėja yra būdinga feodalizmo ir kapita
lizmo laikų valstiečių socialinio teisingumo supratimui. Žinant 
feodalizmo laikų klasinius bei luominius santykius, tokį vals
tiečio siekimą reikia laikyti pažangiu, nors, antra vertus, jis 
rodo, kaip giliai buvo „įėjęs į jo kūną ir kraują nuosavybės 
jausmas"

Yra ir tokių tautosakos kūrinių, kuriuose reiškiamos radi
kalesnės mintys: siekiama poną ne „pamokyti", ne praturtėti iš 
jo, bet jam atkeršyti, jį sunaikinti. Antai pasakoje ,Jonas ir 
ponas" (50) vargšo žmogaus sūnus sukapoja pono jaučius ir 
žagrę, išpiauna avis, prigirdo ponią,— žodžiu, poną îšgaiši
na". Kitoje pasakoje ponas pasodinamas į kalėjimą, kur „ir 
dabar tebesėdi" (61). Pasakoje „Jautis už ožį" (54) žmogus po
ną mirtinai užplaka ir pan.

Dėmesio verti tie kūriniai, kurie atspindi siekimą nusikra
tyti baudžiavos prievolėmis. Pasakoje „Žmogus, urėdas ir po
nas" (57) reiškiama lažo sabotavimo mintis („Žmogus džiaugia
si, rankas trina iš džiaugsmo, kad pavyko nuo lažo atsikra
tyti"). Pasakos „Ponas Ramonas" (60) pagrindinė mintis 
nusakoma taip:

Ponas išsigando, ir nuo to laiko žmonės pradėjo neit darbų ponams.

Lažo vengimo vaizdavimas pasakose ne atsitiktinis, o isto
riškai suprantamas dalykas. Tokia valstiečių kovos forma buvo

2" F. Engelsas,  Valstiečių klausimas Prancūzijoje ir Vokietijoje, kn.: 
K. Marksas ir F. Engelsas, Rinktiniai raštai dviem tomais, 11, Vilnius, 1950, 
p. 382.
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ypač paplitusi XIX a., po Napoleono karų. Prof. K. Jablonskis, 
kalbėdamas apie valstiečių judėjimą Lietuvoje XIX a. pirmo
joje pusėje, nurodo, kad „valstiečių kovos priemonė — sabo
tažas— tuo metu buvo veiksmingesnė, ir kovoti su ja dvari
ninkams buvo daug sunkiau, karinės egzekucijos prieš valstie
čius neteko tokiais atsitikimais vartoti, ir dvarininkai neretai 
dėl valstiečių sabotažo turėdavo nusileisti jiems, keisti vals
tiečių išnaudojimo būdą, feodalinės rentos formas, atsisakyti 
nuo lažo, kurio ypač nekentė valstiečiai.. ." 2* Taigi pasakose 
atsispindi baudžiauninkų priešinimasis vienai iš daugelio ne
kenčiamų baudžiavinių prievolių.

Viename kitame tautosakos kūrinyje iškyla idėja, kaip nu
sikratyti baudžiavine santvarka. Pasakoje „Baudžiauninkų iš
laisvinimas" (59) baudžiauninkas visiškai neklauso pono: neina 
į dvarą atlikti baudžiavos, atvarytas nedirba ir poną tiek pri
gąsdina, kad šis numiršta, o žmonėms po jo mirties nebereikia 
eiti baudžiavos.

Kokiomis meninėmis priemonėmis pasakoje kaip liaudies 
kūrinyje vaizduojama kova prieš feodalą, kokiu būdu joje 
reiškiamos antibaudžiavinės nuotaikos? Visų pirma naudoja
mas kontrastas: piešiamas ligi juokingumo kvailas ponas ir 
jam priešpastatomas gudrus, išradingas liaudies žmogus. Feo
dalo kvailumo vaizdavimas dažnoje pasakoje pasiekia aštrios 
satyros, sarkazmo ir yra vienas iš ryškiausių idėjinių-meninių 
antifeodalinių pasakų bruožų. Antai vienoje pasakoje (51) po
nas, kuris, nuvažiavus į miestą, nesirūpindavo, ar vežėjas turi 
ko valgyti, ar ne, taip sukarikatūrinamas, jog patiki, kad ve
žėjas valgo šieną, ir pats šieną „kramtė, kramtė, bet nuryti 
negalėjo". Pasakoje apie žmogų, urėdą ir poną (57) feodalas 
parodomas tokiu nevykėliu, kad, atėjęs varyti baudžiauninką 
į dvarą, neatsispiria jo raginamas gerti vandenį ir dėl to ne 
tik kad nepriverčia „mužikėlio" eiti į lažą, bet pats nuo jo 
pabėga ir pabėgęs iš viso į baudžiavą šio žmogaus daugiau 
nebevaro.

Nepaprastai kvailas ponas vaizduojamas Lietuvoje ir dau
gelyje kitų kraštų žinomose pasakose pagal tokius siužetus: 
vargšas žmogus visaip apgaudinėja poną, jį įtikina, jog ku
melė „meta pinigus" arba jog puodas verda pats be malkų (58); 
ponas, patikėjęs, kad jautį galima išmokyti urėdu, praranda 
daug pinigų už jo mokymą ir galų gale būna visiškai sugė
dinamas, kai pašalinį žmogų jis palaiko išmokslintu savo jau
čiu (61); vargšas brolis sudaro įspūdį, jog jo atsinešta oda 
gali daug ką pasakyti, ir už ją išvilioja iš pono didelę sumą

2*K. Jablonskis,  Valstiečių judėjimas Lietuvoje XIX a. pirmojoje 
pusėje ir valstiečių siekimų reiškėjas Jonas Goštautas, kn.: Lietuvos valstie
čiai XIX amžiuje, Vilnius, 1957, p. 53—54.
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pinigų (62); ponia, patikėjusi, jog ,,vargdienis žmogelis" prašo 
kiaulę į kūmas, atiduoda jam ketvertu arklių pakinkytą ka
rietą ir kiaulę su paršiukais (64), ir kt. Ponas visose šiose pa
sakose apgaudinėjamas ir išjuokiamas sąmoningai. Teigiamasis 
herojus ir pats tą aiškiai pasako: „Vieną kartą Plikpetris ėmė 
ir susigalvojo poną apgauti" (58). Sąmoningas teigiamojo he
rojaus siekimas apgauti, suniekinti, išjuokti poną rodo aktyvų 
antifeodalinių nuotaikų pasireiškimą pasakose.

Tokias nuotaikas dar labiau atspindi tos pasakos, kuriose 
pono kvailumo vaizdavimas, išjuokimas ir suniekinimas jun
giamas su jo mušimu ir net fiziniu sunaikinimu (52, 56, 58). 
Valstiečiai, vaizduodami pasakose, kaip mušami ponai, visa 
tam pritaria ir tuo lyg atsako savo engėjams į tas skriaudas, 
kurias iš jų patyrė. Juk fizinės bausmės dvaruose buvo Įpras
tas dalykas. Baudžiauninkas buvo plakamas už religinių apeigų 
neatlikimą, bėgimą nuo feodalo žemių, priešinimąsi išnaudojimo 
didinimui, pagaliau už bet kokį nepaklusnumą .̂ Dėl to ponų 
mušimo ir net nužudymo vaizdavimas pasakose turi realias 
šaknis baudžiavos meto gyvenime ir traktuotinas kaip ideolo
ginis ginklas valstiečių kovoje prieš feodalinį engimą.

Baudžiauninko fizinis priešinimasis ponui pasakose pertei
kiamas, plačiai panaudojant pakartojimą, hiperboles, kuriant 
siužetines situacijas, palankias teigiamojo herojaus užmojams. 
Šis vaizdavimo būdas ypač būdingas pasakoms, sukurtoms pa
gal daugelyje kraštų žinomus ir Lietuvoje taip pat populiarius 
siužetus (49, 50, 54 ir kt.). Ponas pasakose nugalimas nepapras
tai efektyviai, parodomas neabejotinas fizinis ir protinis liau
dies žmogaus pranašumas. Tai atitiko liaudies nuotaikas, ir 
kaip tik tuo galima paaiškinti, kodėl pasakos apie ponų kvai
lumą yra labai populiarios ir gausios. Toks vaizdavimas — ne 
vien meninė išmonė. Jį nulėmė baudžiavos gyvenimas, nes 
„menas visais laikais žmogaus, visuomenės ir gamtos gyve
nimą atspindėjo t ikroviškai"^.

Buitinėse pasakose atsispindi liaudies priešiškumas ne tik 
ponams, bet ir jų šeimos nariams, įvairiems pagalbininkams, 
dvaro tarnautojams, žodžiu, visiems žmonių skriaudėjams. Po 
pono daugiausia pajuokiama, apgaudinėjama ir niekinama 
ponia, kuri vaizduojama panašiai, kaip ir ponas. Antai ponia 
išjuokiama, suniekinama, parodoma kvaila tokiose pasakose, 
kaip „Kiaulė — kūma" (64), „Pono pati ir virėjas" (67) ir kt. 
Niekinamai žiūrima į ponų dukteris ir ypač į sūnų ponaitį, nors 
šiam pasakose skiriama palyginti nedaug vietos.

 ̂ J. Jurginis,  Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje, Vilnius, 1962, p. 224, 
292, 294.

23 B. C y H K o B, HcTopHHecKne cyĄb6M peaAH3Ma, «3HaMH)), 1960, Ns 10, 
p. 180.
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Pabrėžtinas ir kitas šios tematikos pasakų momentas — 
siekimas pažeminti, suniekinti feodalus. Ponai itin didžiavosi 
prieš prastuolius baudžiauninkus savo kultūringumu, išsi
mokslinimu. Dvarininkai feodalai su liaudimi nebendravo, 
baudžiauninkus niekino dėl jų tamsumo, nenorėdavo, kad jie 
net įeitų į dvaro rūmus. Dar XIX a. dvarininkai neleisdavo 
savo vaikų į tas mokyklas, kurias lankydavo valstiečių vai
kai. Aukštesnis mokslas „žemos", ne bajorų kilmės žmogui 
buvo oficialiai draudžiamas. Todėl valstiečiams baudžiavos 
laikais išsimokslinti buvo bemaž neįmanoma. Prieš valstiečių 
mokymąsi klasiniais sumetimais buvo ypač nusistačiusi šlėk
ta. Ji bijojo, kad išsimokslinę baudžiauninkų vaikai neužimtų 
raštininkų ir kitokių panašių vietų. Tuo tarpu baudžiaunin
kai, nors nemokyti ir ujami, savo ponų negerbdavo, lenkda
vosi jiems tik akyse, iš prievartos, o už akių juos niekinda
vo. Tokioje šviesoje aiškiau ir teisingiau gali būti suprantama 
pasakų apie kvailą poną gyvenimiškoji reikšmė ir prasmė. 
Klasinės kovos būtinybė, reikalas atsikirsti išnaudotojams 
tuo pačiu, kuo jie puldavo baudžiauninkus, pagimdė palygin
ti daug buitinių pasakų, kuriose ponas, būdamas iš tikrųjų 
mokytesnis už baudžiauninką, yra vaizduojamas kvailas, ne
supratingas. Kad ponų kvailumo vaizdavimas traktuotinas kaip 
baudžiauninkų atsakymas į jų niekinimą, leidžia teigti ne tik 
tautosakinė medžiaga, bet ir valstiečių skundai, atsišaukimai, 
pačių dvarininkų laiškai. Taigi antifeodalinės pasakos rodo 
valstiečių pasiryžimą siekti šviesos, jų norą pabrėžti savo 
protinius sugebėjimus ir pranašumą prieš dvarininkus.

Kapitalistinių laikų Lietuvos kaimo gyvenimą atspindinčių 
buitinių pasakų vyraujanti tema — antagonistiniai samdinio ir 
turtingo valstiečio santykiai. Panaikinus baudžiavą, išnaudoji
mas kaime liko, tepasikeitė tiktai jo forma. Tad kapitalistinių 
laikų kaimo varguomenės priešinimosi išnaudojimui vaizda
vimas pasakose yra pagimdytas ano meto tikrovės. Iš skir
tingo tikrovės vaizdavimo matyti ir pačių pasakų vystymasis 
naujomis gyvenimo sąlygomis. Į pasakas jau įėjo kaip nieki
namas, pajuokiamas, nekenčiamas, žodžiu, kaip neigiamas 
veikėjas praturtėjęs valstietis, vadinamas „gaspadoriumi". 
Jame pabrėžtinai sukoncentruoti tokie bruožai, kurie būdingi 
kapitalizmo laikų kaimo išnaudotojams, samdžiusiems sveti
mą darbo jėgą. Tai — gobšumas, pelno siekimas, šykštumas, 
stengimasis išspausti iš samdinių kuo daugiau naudos, jų ap
gaudinėjimas. Šios neigiamos savybės dažniausiai suvedamos 
į personažą „gaspadoriaus", kuris neduoda samdiniui valgyti 
(75, 82, 83), neatiduoda jam algos (80) ir pan. Greta sukuria
mos atitinkamos situacijos, leidžiančios pasireikšti teigiamojo 
herojaus sumanumui, išradingumui, parodyti išnaudotojo mo
ralinį menkumą. „Gaspadorius" kaip personažas labai panašus
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į pasakų poną dvarininką. Yra ir tokių pasakų, kurių vienuose 
variantuose veikia ponas, o kituose—„gaspadorius".

Kai kurių buitinių pasakų pasikeitimas kapitalizmo laikais 
labai ryškus. Bet ir tie feodalizmo laikais gyvavę tautosakos 
kūriniai, kurių turinys nepakitęs, taip pat galėjo žadinti anti- 
kapitalistines nuotaikas. Kapitalizmo laikais valstiečiai pasako
je vaizduojamą poną tapatindavo su kapitalistiniu žemvaldžiu. 
Vadinasi, visa eilė antibaudžiavinių pasakų galėjo žadinti ir 
antikapitalistines nuotaikas.

Feodalizmo ir kapitalizmo laikų gyvenimą atspindinčiose 
buitinėse pasakose pasitaiko motyvų bei siužetų, žinomų ne 
vien Lietuvoje, bet ir kituose kraštuose. Antai pasaka apie su
manų trečią brolį kvailį, kuris sukapojo pono jaučius, išpiovė 
avis, išplėšė svirno duris ir leido vagims jį apvogti ir pagaliau 
savo gudrumu sudarė tokią situaciją, kad ponas pats prigirdė 
ponią (50), gyvuoja bemaž visose Europos tautose, Indijoje ir 
Lotynų Amerikoje. Pasaka ,,Gal pyksti, ponas?" (49), savo tu
riniu susisiejanti su pastarąja, paplitusi ne mažesniame geo
grafiniame plote. Daugelyje tautų žinomos ir tokios pasakos, 
kaip ,Jautis už ožį" (54), ,,Gudrus vagis" (56), „Plikpetris" 
(58), ,,Dvylius" (61), ,,Kiaulė — kūma" (64) ir kt. Pasakų mo
tyvų ir siužetų panašumas įvairiose tautose bei didelis papli
timas rodo jų senumą, ilgą gyvavimo tradiciją.

Nacionalinis buitinių pasakų pobūdis pasireiškia jose atsi
spindinčiu kiekvienos tautos konkretaus istorinio vystymosi 
savitumu. Mūsų pasakose, sukurtose pagal tarptautinius siuže
tus, irgi daugiau ar mažiau ryškus nacionalinis savitumas. Ta
čiau yra ir tokių lietuvių buitinių pasakų, kurios neturi atitik
menų kitose tautose. Šio tomo skyriuje „Ponai ir baudžiaunin
kai, gaspadoriai ir bernai" iš trisdešimt penkių spausdinamų 
pasakų dešimties (52, 53, 57, 59, 65, 70, 75, 76, 77, 78) siuže
tai nenurodyti A. Arnės ir S. Tompsono tarptautiniame pasa
kų motyvų kataloge. Šių pasakų lietuviškumą patvirtina ir jų 
turinys — veikėjai, buities faktai, veiksmo aplinka, pavyzdžiui: 
„Tarnavo bernas pas gaspadorių. O ten mada buvo, kad va
sarą, nors ilgiausia diena, bet valgo vis tik tris kartus" (75). 
„Per pietus ponia atnešė baltos bulbienėlės ir duonos abraką. 
Bernas nustebo, kodėl nėra mėsos" (53). „Pirmą dieną ponas 
vedžioja berną po svirną, aprodinėja miegas, pilnas grūdų, 
vedžioja po kaminą, aprodinėja juostas, mėsa apkrautas" (53). 
Pasakoje „Dienos liginimas" (70) veiksmas su lietuviškąja 
tikrove susiejamas ypač aiškiai ir pabrėžtinai:

Lietuvoje, viename kampelyje, gyveno ponas dvarponis, dar visai nese
niai paveldėjęs didelį dvarą.

Lietuvių liaudyje buvo populiarios pasakos apie dvasinin
kus, jų pagalbininkus bei tarnus (tome spausdinama 24 tokios
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tematikos kūriniai). Šios tematikos pasakų anksti pateko ir 
į tautosakos rinkinius. Pavyzdžiui, pasaka „Gyva į dangų" 
(100) randama jau pirmajame lietuvių liaudies pasakų rinki
nyje— S. Daukanto ,,Pasakose masių", sudarytame 1835 m. 
Jų vėliau pateikiama bemaž visuose didesniuose lietuvių pa
sakų rinkiniuose.

Pasakos, neigiamai vertinančios kunigus, popus, pastorius, 
rabinus, įvairius bažnyčios tarnus, fanatiškai tikinčius žmo
nes, pašiepiančios religines šventes, pamaldas ir apeigas, rodo 
liaudies abejingumą religijai, panieką jos atstovams, reiškia 
sveikas, realistiniu pasaulio supratimu pagrįstas pažiūras 
į gyvenimą.

Šio tomo skyriuje ,,Dvasininkai, jų pagalbininkai ir liau
dis" įdėtos pasakos atskleidžia žemą dvasininkų ir tikinčiųjų 
moralę, pabrėžia jos veidmainiškumą. ,,Prieštaravimas tarp 
dvasininkų žodžių ir darbų sudaro daugelio buitinių pasakų 
ir anekdotų siužetinį pagrindą"

Vienas iš pagrindinių ir aiškiausiai išreikštų idėjinių šios 
tematikos pasakų bruožų yra dvasininkų savanaudiškumo, 
gobšumo, šykštumo parodymas. Antai ruošiantis vaišes klebo
nas sutinka, kad vargonininkas mėsai pavogtų jautį (84); dva
sininkas neskolina vargšui pinigų (85); už laidojimo apeigas 
kunigas nori gauti užmokesčio kumelę (96) ir t. t.

Labai dažnai buitinėse pasakose vaizduojami dvasininkų 
meiliški nuotykiai. Tai ypačiai mėgstama tema (einanti dar iš 
viduramžių) ne tik lietuvių, bet ir kitų Europos tautų folklore. 
Meilės nuotykių vaizdavimu pajuokiami ne kurios vienos, bet 
įvairių religijų dvasininkai: kunigas (87, 88, 89), popas (91, 92, 
93), pastorius (99).

Antiklerikalinės bei antireliginės pasakos bemaž visos yra 
satyrinės. Jumoras, pereinąs į sarkazmą ir aštrią satyrą — bū
dingiausias šių pasakų bruožas. Kandus juokas, sukeliamas 
neatitikimo tarp dvasininkų žodžių ir darbų, jų moralės veid
mainiškumo, yra aštrus liaudies ginklas, nenustojęs veiksmin
gumo ligi pat šių dienų.

Pasakose labai panašiai vaizduojamas ir dvasininkas, ir feo
dalas. Yra užrašymų, kurių vienuose variantuose išjuokiamas 
dvarininkas, kituose — kunigas. Mat, dvasininkai, kaip ir pasau
liečiai dvarininkai, taip pat buvo žemvaldžiai. Jiems irgi buvo 
būdingas žmonių išnaudojimas, prisirišimas prie turtų, šykš
tumas, siekimas pasipelnyti. „Valstiečių išnaudojimas dvasinių 
feodalų — kunigų, vyskupų, vienuolynų — ūkiuose buvo dar 
žiauresnis, negu kitų dvarininkų dvaruose, nes, be šiaip 
visokių prievolių, dvasininkai, gąsdindami valstiečius dievo

2* K. Grigas,  Lietuvių tautosaka apie religiją ir dvasininkus, kn.: 
Dangus, kunigai ir liaudis, Vilnius, 1963, p. 339.
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rūstybe ir pragaro kančiomis, lupo dar iš savo išnaudojamų 
baudžiauninkų visokias vadinamąsias bažnytines prievoles — 
dešimtinę, kalėdinę, velykinę ir kitokias duokles" Tokie 
faktai paaiškina, kodėl liaudyje atsirado nemaža tautosakos, 
nukreiptos prieš kunigus. Antra vertus, net ir tie tautosakos 
kūriniai, kuriuose kunigas tiesiogiai neminimas, galėjo būti 
nukreipiami prieš dvasininkus, nes feodalas kunigas, kaip rodo 
valstiečių skundai, dažnai irgi buvo vadinamas ponu. Tai ma
tyti, pavyzdžiui, iš Trobų parapijos (dabar Baltarusijos TSR) 
valstiečių skundų prieš savo kleboną dvarininką, rašytų 
1782 m.2s Tikrovė skatino pasakose vaizduoti ir kitus neigia
mus kunigų bruožus.

Taigi reikia pasakyti, jog antifeodalinės buitinės pasakos, 
nukreiptos prieš dvarininkus ir bažnytininkus, dvasiniame se
nojo Lietuvos kaimo gyvenime turėjo didelę progresyvią 
reikšmę. Ją galima nusakyti žinomo tarybinio rusų tautosakos 
tyrinėtojo V. Čičerovo žodžiais, pasakytais apie panašias rusų 
liaudies pasakas: „Satyrinės pasakos apie ponus ypač aštriai 
skambėjo baudžiavinio kaimo sąlygomis. Šitokios pasakos, se
kamos sodžiuje, pono sodybos sargybinių būste bei šeimyni
nėje, ne tik keldavo juoką, bet ir kurstydavo neapykantą ir 
panieką išnaudotojams"

Iškeliant pažangius minimų pasakų momentus, negalima 
nepaminėti ir jose atsispindinčių pasaulėžiūros ribotumų, są
lygojamų valstiečio gyvenimo, jo kaip smulkaus savininko 
psichologijos. Feodalizmo ir kapitalizmo laikais engiamas 
valstietis nesuprato, kur ieškoti tikrosios išeities iš sunkios 
socialinės padėties. V. Leninas rašė, kad „visas valstietijos 
praeities gyvenimas išmokė ją neapkęsti pono ir valdininko, 
bet neišmokė ir negalėjo išmokyti, kur ieškoti atsakymo į vi
sus šiuos klausimus" Prieš išnaudotojus nukreiptų pasakų 
teigiamasis herojus savo geresnę ateitį įsivaizduoja dar neaiš
kiai. Siekimą nusikratyti baudžiava galima įžiūrėti tik nedau
gelyje tautosakos kūrinių. Paprastai čia baudžiauninkas tepa-t 
sitenkina, pats pratupėdamas, atimdamas iš dvarininko tur
tą. Paprasto žmogaus siekimas pasipelnyti akcentuojamas taip 
pat bemaž visose pasakose apie dvarininkus. Artimiausias bau
džiauninkų siekimas ir jų socialinės kovos tikslas yra ne nau
jos teisingos tvarkos sukūrimas, bet praturtėjimas. Tad teigia
mojo herojaus praturtėjimu baigiasi didelė antifeodalinių 
buitinių pasakų dalis. Baudžiavos negerovės čia suvedamos

25 J. Žiugžda,  Reakcinė katalikų dvasiškija — amžinas lietuvių tautos 
priešas, Kaunas, 1948, p. 9.

2" 2r. Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo universiteto Mokslinės bib
liotekos rankraščių skyrius, B 53, 1110.

27 B. H. U m e p o B ,  PyccKoe HapoĄHoe TBopnecTBO, p. 304.
2s V. I. Leninas,  Raštai, t. 15, Vilnius, 1952, p. 184.
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į blogo pono asmenį ir dažnai pažymima, jog keršijama ne 
ponui apskritai, o blogam ponui: mušdamas tokį poną, žmogus 
siekia jį „pamokyti", „atvesti į protą". Daugiau kūrinių yra 
apie kvailą poną ir tyčiojimąsi iš jo, apie jo apgaudinėjimą, 
o mažiau — apie tiesioginę kovą prieš išnaudotoją. V. Leninas 
pažymi, kad nereikia pervertinti valstiečių masių revoliucingu
mo. „Valstietija,— rašo jis,— siekdama naujų bendrojo gy
venimo formų, labai nesąmoningai, patriarchališkai, šventei
viškai žiūrėjo į tai, koks turi būti tas bendrasis gyvenimas, 
kokia kova reikia iškovoti laisvę" Valstiečiai siekė kitokio 
gyvenimo, bet jie nesuprato, koks jis turėtų būti, kai, 
V. Lenino žodžiais tariant, bus nušluota nuo žemės veido vals
tybinė bažnyčia, dvarininkai ir dvarininkų valdžiâ ".

Atskirą tematinę grupę sudaro pasakos apie piršlybas, ve
dybas bei vedusiųjų — vyro ir žmonos — tarpusavio santykius 
(šiame tome spausdinamos 28 tokios tematikos pasakos). Me
ninį šių pasakų savitumą apsprendžia išimtinai jumoristinis 
vaizdavimas — bemaž nėra užrašymų, kuriuose veikėjai būtų 
traktuojami be jumoro, rimtai, iškeliant ir pabrėžiant kokią 
nors reikšmingą, gilesnę prasmę turinčią idėją. Net ir tais re
tais atvejais, kai tokia idėja keliama, ji traktuojama grynai 
jumoristinėje plotmėje — daugiau išryškinama ne pati mintis, 
o vaizdai, kuriais ji reiškiama. Pavyzdžiui, pasakoje „Ligonis 
ant pečiaus" (122), apibendrinančioje mintį, jog mirties visi 
bijo ir jos baimė verčia atsižadėti net artimiausių žmonių, visų 
pirma akcentuojamos jumoristinės aplinkybės, kur senelė pri
sipažįsta, kad bijosi aukotis dėl savo vyro. Kai kuriais vaiz
davimo aspektais šios pasakos primena anekdotus, tik jos turi 
labiau išvystytą siužetą, be to, jose ryškiau neatsispindi so
cialiniai santykiai.

Aptariamų pasakų komizmo esmė — vaizduojamų situacijų, 
daiktų bei reiškinių tikrosios padėties neatitikimas išorinio jų 
pasireiškimo. Pasakose apie juokingas piršlybas ir nesutari
mus šeimoje šis neatitikimas reiškiamas daugiausia veiksmu. 
Antai kvailas jaunikis, piršlio pamokytas, jog kiaušinį reikia 
valgyti perplautą per pusę, kitą kartą ir žirnius skaldo pusiau 
(108); kitas jaunikis, norėdamas sudaužyti ąsotį, kerta juo ve
lėjančią prie upės paną, palaikęs ją kelmu (110); tariamai 
labai piktas vyras žodžiais „trečio karto nelauk" atpratina 
žmoną nuo tingėjimo (129); žmogus, dėdamasis mušąs teliuką, 
apkulia savo žmonos meilužį (131); vyras, apsimetęs šventuoju 
ir įsilipęs į medį prie koplyčios, duoda žmonai jos geidžiamus 
patarimus, bet pats jais pasinaudoja (132), ir kt.

Visose minėtose pasakose yra nepaprastai daug gyvų scenų, 
liaudiško, konkrečiais vaizdais perteikto sąmojo, žaismingumo

s* Ten pat, p. 184.
3° Ten pat, p. 183.
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ir apsimestinio veikėjų gudravimo. Tai ypač ryšku toje pa
sakos ,,Kalvis—teliukas" (131) vietoje, kur pasakojama, kaip 
,,gaspadorius" prilupa savo žmonos meilužį — kalvį. Kai vyro 
netikėtai užkluptas meilužis slepiasi garde pas veršiuką ir iš
verčia pieną, tai vyras už išlietą pieną bizūnu muša tariamai 
teliuką, o iš tikrųjų pataiko kalviui. Tai perteikiama su retu 
vaizdingumu:

Žmogus įėjo į gryčią, pasakė pačiai, kad užmiršęs naujus viržius pasiimti, 
o senieji sutrūkę. Pamatęs išlietą pieną, išsitraukė bizūną ir ėmė mušti 
teliuką, bet vis duoda kalviui per kuprą, sakydamas:

— Negali ryt pieno,— dar laistys, biaurybė!
Apmušė, apmušė ir išvažiavo. Kalvis mėlyna nugara išlipo iš gardo ir 

parėjo namo.
Ant rytojaus žmogus parvažiavo ir nuėjo į kalvę. Pamatęs kalvį labai 

susiraukusį, paklausė:
— Labryt, kodėt toks piktas?
— Taip, kad tu labai geras, — atsakė kalvis. — Dėl pieno lašo gatavas 

savo gyvulį užmušti.

Šių pasakų veikėjai neįvairūs. Jose mėgstama pajuokti ne
protingą, nemokantį elgtis jaunikį; labai norinčią ištekėti, bet 
nevalyvą, tinginę merginą; nemylinčią vyro ir jį apgaudinė
jančią žmoną. Idėjinė auklėjamoji šių pasakų vertė ta, kad 
čia esti taikliai pajuokiamos įvairios ydos — tinginystė, šykš
tumas, nenuoširdumas bei apsimetimas, apgaudinėjimas.

Buitinis aptariamų pasakų pobūdis gana ryškus. Šiuo atžvil
giu jos nesiskiria nuo kitų buitinių pasakų. Čia ir lietuvių 
liaudies papročių (piršlybų) suminėj imas (110), ir baudžiavos 
gyvenimo faktai (133), ir kiti panašūs buities dalykai. Artimu
mas konkrečiai gyvenimo tikrovei ypač jaučiamas šių pasakų 
siužetuose, kurių, kiek rodo katalogai, nėra kitų tautų pasa
kose (111, 123, 130, 131).

Apie lengvatikius, neprotingus, tiesiog kvailus žmones, ne
suvokiančius paprasčiausių gyvenimo reiškinių, apie linksmus 
išdaigininkus, sumanius apgavikus pasakojama šio tomo sky
riuje ,,Kvailiai, išdaigininkai, apgavikai" dedamose pasakose. 
Išsiskiria dvi tematinės jų grupės: pasakos apie kvailius ir pa
sakos apie apgavikus. Kai kurios iš šių pasakų savo turiniu, 
nelauktais veiksmo posūkiais kiek primena nuotykių pasakas 
(137, 139, 140 ir kt.). Pasakotojo dėmesys jose sutelkiamas ne 
į buitinių detalių išryškinimą, o į veiksmo vystymą, atskirų 
motyvų — situacijų pynimą, norint sudaryti vieningą jumoris
tinį siužetą. Tokių pasakų siužetai daugeliu atvejų susideda 
iš savarankiškų, nusistovėjusių motyvų. Antai pasakoje „Daug 
yra kvailių" (136) sujungti tokie motyvai: duktė ir tėvai ver
kia, įsigalvoję, jog būtų didelė nelaimė, jeigu milinys užmuštų 
būsimą jų sūnų; neišmanėlis traukia ant stogo karvę, kad ši 
nuėstų ten augančią žolę; keistuolis pastato namą be langų
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ir maišu (kituose variantuose — kubilu, rėčiu) neša į jį sau
lės šviesą. Pasakoje ,,Svečias iš dangaus" (137) motyvas, kaip 
kvailo žmonos elgesio įpykintas vyras išeina ieškoti dar kvai
lesnių moterų, sujungtas su motyvu apie kvailą moterį, kuri 
patiki apgaviko tvirtinimu, jog šis yra sugrįžęs iš dangaus, ir 
įduoda jam nunešti mirusiam jos tėvui (sūnui, vyrui) maisto, 
drabužių, pinigų. Pasakoje „Kvailio skandinimas" (144) jun
giami tokie motyvai: kvailys išmėto blynus savo šešėliui, iš
lupa avims akis, kad būtų lengviau jas ganyti; veždamas iš 
miesto pirkinius brolių vestuvėms, stalą palieka pakelėje, nes 
jis „turi keturias kojas, tegu pėsčias eina", mėsą sušeria var
noms, kad jos nerėktų, druską supila į upę, kad kumelė ger
tų; protingieji broliai nori kvailį įmesti į aketę ir nuskandinti, 
tačiau šis žodžiais „nemoku nė rašyt, nė skaityt, mane kara
lium nori dėti" į vilioja į maišą vietoj savęs pro šalį važia
vusį poną, kuris ir nuskandinamas, o kvailys laimi pono ka
rietą su arkliais. Tokie motyvai žinomi daugelio ne tik Euro
pos, bet ir kitų žemynų tautų folklore. Aptariamos tematikos 
pasakų, nesančių kitų tautų repertuare, palyginti nedaug. Ati
tikmenų kitose tautose aiškiai neturi tik dvi čia spausdinamos 
pasakos: „Siuvėjas ir mokinys" (154) ir „Čigonas svirne" (159). 
Jų turinys labai glaudžiai susijęs su lietuviškąja tikrove, su 
mūsų kaimo buitimi.

Populiarus šio skyriaus pasakų veikėjas — kvailys. Jo pa
veikslas čia skirtingas, negu kitose lietuvių liaudies pasakose. 
Antai stebuklinėse pasakose kvailys vaizduojamas labai tei
giamai: jis yra socialinio teisingumo nešėjas. Istorinės tokio 
vaizdavimo šaknys glūdi konkrečioje tolimų laikų tikrovėje. 
Tuo tarpu šio skyriaus pasakose kvailys piešiamas daugiau 
jumoristiškai, jo paveikslui neteikiama tokio gilaus ir pras
mingo turinio, kaip stebuklinėse pasakose. Tiesa, yra atvejų, 
kur kvailys pasirodo protingesnis už gudriuosius brolius: pra
žudo poną ir paveldi jo turtus (144), išbaido plėšikus (149); 
vadinasi, čia jis vaizduojamas daugiau tradicinėje mūsų se
nųjų pasakų plotmėje. Vis dėlto dauguma minimo skyriaus 
kūrinių (136—141) galutine išvada kaip tik patvirtina, jog 
„kvailas tai ir kvailas" (143) . Vadinasi, kvailio personažas 
juose atlieka visų pirma vaizdinę, jumoristinę funkciją.

Bemaž visose buitinėse pasakose apie kvailį kaip meninė- 
kompozicinė priemonė yra nuosekliai išlaikytas trijų veikėju 
ir veiksmo pasikartojimo tris sykius principas.

Kitas ryškus pasakų veikėjas — apgavikas, kuriuo būna pa
prastas „trobelninkas", pasivertęs „viską žinančiu daktaru" 
(152), čigonas (153, 159), siuvėjas bei jo mokinys (154), elge
ta (157) ir pan. Apgavystės paprastai vaizduojamos jumoris
tiškai, pabrėžiant įvairius atsitiktinumus, o patys apgavikai 
piešiami atlaidžiai, tartum pritariant jų sumanymams. Toks
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vaizdavimas ieidžia pasireikšti meniniams pasakotojo sugebė
jimams, jo fantazijai ir sukuria skaidrią nuotaiką.

Turiniu, o ne vaizdavimo būdu iš kitų buitinių pasakų iš
siskiria vadinamosios melų pasakos. Neįtikėtinomis situacijo
mis, keistais atsitikimais, kuriuos tariamai tekę pergyventi he
rojui, jos primena nuotykių pasakas. Esminis melų pasakų 
turinio bruožas yra perdėm neįtikimi, gyvenime nesą faktai 
ir įvykiai, kuriuos pasakotojas, siekdamas meninio efekto, 
stengiasi perteikti kaip tikrus. Tariamo tikrumo įspūdį sustip
rinti siekiama pasakojimu nuo savęs, stengimusi įtikinti klau
sančiuosius, jog pats pasakotojas patyręs visa, apie ką pasa
koja (160, 161). Antra vertus, aiškus neatitikimas tarp to, apie 
ką pasakojama, ir tikrovės, taip pat pasakotojo ir klausytojų 
numanymas, jog viso, kas pasakoje sudėta, nebuvo ir negalėjo 
būti, savaime sukelia sąmoningo melo įspūdį ir verčia šyp
sotis. Dėl to melų pasakos persunktos žaismingo jumoro. Ne
retai tiesiog pasakoma, jog visa, kas pasakojama, yra grynas 
melas:

Du susiginčijo, katras iš jų mokės geriau meluoti (166).

— Pasakyk man negirdėtą neregėtą pasaką, tai aš duosiu tau ugnies, jei 
nepasakysi, tai tuoj rėžį rėšiu iš nugaros.

Bet šis tuoj jam taip atsakė:
— Aš pasakysiu, tiktai tu man nesakyk — meluoji, o kad tu man pasa

kysi— meluoji, tai aš tau du rėžiu rėšiu iš nugaros (167).

Ir tais atvejais, kai apie melą net nieko neužsimenama, 
irgi visiškai aišku, jog kalbama apie pernelyg pramanytus 
dalykus. Pavyzdžiui, tvirtinama, jog pasakotojas nupenėjęs to
kį meitėlį, kad šis nebetilpęs tvarte, o atvestas į gryčią skers
ti, palindęs po šluota; meitėlio šerius tris dienas aštuoniom 
dalgėm piovę, bet šarka jį už uodegos nusinešusi (161). Kitos 
pasakos herojus, negalėdamas išlįsti iš drevės, parbėga namo, 
atsineša kirvį ir išsikerta skylę; nusiimta nuo pečių kaukole 
atsigeria vandens ir, tą kaukolę pamiršęs, nueina (167). Įvy
kių kontrastiškumas, minties ir vaizdų išradingumas sudaro 
melų pasakų žavesį bei patrauklumą, todėl jas ypač mėgsta 
vaikai.

Kalbant apie buitines pasakas, kyla jų santykio su tikrove 
klausimas. Folkloro ir tikrovės ryšys — plati problema, liečian
ti visus tautosakos žanrus, tačiau ji ypač aktuali, kai kalbama 
apie buitines pasakas, kurių vieną iš esminių žymių, kaip jau 
sakyta, sudaro liaudies buities atspindėjimas.

Gyvenimo tikrovė buitinėse pasakose perteikiama gana 
schematiškai. Schematiškumas ypač pastebimas, palyginus, pa
vyzdžiui, buitines pasakas su XIX amžiaus valstiečių gyveni
mo vaizdais mūsų literatūroje. Antai pasakose, kalbant apie 
liaudies išnaudojimą, tepasakoma, jog ponai vertė žmones
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sunkiai dirbti, norėjo iš jų išgauti kuo daugiau peino. Apie 
baudžiavos laikų gyvenimą pasakoma tik tiek, kad žmonės 
neturėjo jokių teisių, kad ponai su jais galėjo daryti, ką no
rėjo, kaip su gyvuliais (54). Kitur, norint pabrėžti sunkią dva
ro samdinių buitį, nurodoma, jog ponia „samdytai šeimynai" 
duodavo mažai valgyti (73). Valstiečių gyvenimo sąlygos pa
našiai nusakomos ir kitose buitinėse pasakose. Iš tokio nusa
kymo negalima susidaryti konkretaus vaizdo apie baudžiavos 
laikų valstiečių buitį, jų maistą, pirkią, pastatus, drabužius, vi
są gyvenamąją aplinką, darbo padargus, apyvokos daiktus 
ir pan. Detalesnių išnaudojimo vaizdų pasakose pasitaiko re
tai. Baudžiauninkų priešinimasis išnaudotojams taip pat per
teikiamas ne konkrečiais vaizdais, o tik konstatuojant patį 
pono sumušimo ar nužudymo faktą. Baudžiavos gyvenimas sti
muliavo buitinių pasakų atsiradimą ir apsprendė jų turinio 
vystymąsi, tačiau specifinis liaudies pasakų vaizdavimo bū
das neleido jose sukurti išplėstų vaizdų. Pasakose nėra perso
nažų, turinčių sudėtingą dvasinį pasaulį. Jų paveiksle tepabrė
žiamas vienas koks bruožas ar savybė. Pavyzdžiui, pasakos 
žmogus poną lengvai moraliai suniekina ir fiziškai nugali dėl 
to, kad šis yra visiškai kvailas ir niekingas. Siekiant parodyti 
efektyvų pono pralaimėjimą, sudaromos keistos situacijos, ne
išvengiamai vedančios prie pralaimėjimo. Šitaip sukurti pa
veikslai yra alogiški, neatitinkantys gyvenimo faktų. Šį reiš
kinį kai kurie tyrinėtojai vadina „paprasto alogiškumu" 
(«aAom3M o6hnHoro)); «aAorH3M» o6biĄeHHoro), „buitine iš
mone" (dbiTOBan BMĄyMKa) ir pan.3*

Kur slypi buitinės pasakos patrauklumas, jos žavesys? 
Prof. V. Propas pasakos neatitikimo tikrovės ir jos kaip meno 
kūrinio patrauklumo santykį aiškina šitaip: „Pirmiausia ji vi
lioja savo pasakojimo nepaprastumu. Neatitikimas tikro
vės, pati išmonė teikia ypatingą pasitenkinimą. Pasakose apie 
nebūtus dalykus tikrovė tyčia iškraipyta, ir tuo jos žavi 
liaudį. <...) Tiesa, buitinėse pasakose daugeliu atvejų gamtos 
dėsniai nepažeidžiami. Visa, apie ką pasakojama, tiesą sakant, 
galėtų ir būti. Bet vis dėlto įvykiai, apie kuriuos pasakojama, 
yra tiek nepaprasti, kad niekada negalėjo būti tikrovėje, ir 
dėl to jie domina" 32,

Buitines pasakas maitina gyvenimo tikrovė. Tačiau ji per
teikta pagal meninius pasakų dėsnius; pasakose centrinę vie
tą užima ne paprastų atsitikimų ir įvykių vaizdavimas, o kaip 
tik tai, kas stebina savo nepaprastumu ir išreiškia liaudies 
siekimus bei norus.

^ B. n.  AH H K H H ,  Pyccnaa HapoĄHan cna3na, p. 194, 204 ir kt.
 ̂ B. .H. n p o n n, (PoAhKAop H AeHCTBHTeAbHocTh, «PyccKan AHTepaTy- 

Ltdn, 1963, N9 3, p. 65.
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Dėl anekdotų kaip tautosakos kūrinių rūšinio bei žanrinio 
priklausomumo ir savarankiškumo reiškiama įvairių nuomonių. 
Vieni tyrinėtojai juos laiko atskira pasakojamosios tautosakos 
rūšimi, kiti — jungia prie buitinių pasakų. Viename iš nau
jausių tarybinių tyrinėjimų ąpie žanrinę rusų tautosakos su
dėtį prof. V. Propas anekdotus taip apibūdina: ,,Anekdotas 
yra grynai formalinė kategorija. Jis, mūsų požiūriu, nesudaro 
atskiros liaudies kūrybos rūšies, skirtingos nuo novelinių pasa
kų apie žmones. Kokiu pagrindu, pavyzdžiui, Arne pasaką apie 
Nikolą Duplenskį priskyrė anekdotams? Atidžiau patyrinėjus 
buitines pasakas apie žmones, galima įsitikinti, kad tautosakoje 
negalima nustatyti ribų tarp buitinių pasakų apie žmones ir 
anekdotų. Galimas dalykas, jog jie išskirtini kaip ypatinga to
kių pasakų atmaina" Panašiai teigia ir kai kurie kiti folk
loristai. Tačiau taip pat yra ir tokių nuomonių, kurios anek
dotą laiko savarankiška pasakojamosios tautosakos rūšimi. 
Atskirai nuo buitinių pasakų anekdotai spausdinami ir šiame 
leidinyje. Pažymint anekdotų artimumą buitinėms pasakoms, jie 
dedami greta pastarųjų. Buitinėms pasakoms anekdotai giminin
gi tematika, turiniu, vaizdais, pasakojimo stiliumi, kalba. Pasa
kos už anekdotus būna žymiai ilgesnės, jų siužetas apima kelis 
epizodus bei motyvus, o anekdotai — visada trumpi, vieną 
įvykį ar situaciją teliečią pasakojimai. Turinio, minties užbaig
tumas yra viena būdingiausių anekdoto savybių. Pasakose sa
tyros ir jumoro gali ir nebūti, o anekdotuose satyrinis vaiz
davimas būtinas, be jo nėra anekdoto. Trumpumas, vaizdavi
mo glaustumas, taikli, lakoniška, kartais net šykšti frazė, ju
moras bei satyra yra tos ypatybės, kurios išskiria anekdotą 
iš kitų pasakojamosios tautosakos kūrinių.

Anekdoto pavadinimas yra kilęs iš graikų kalbos žodžio 
anėkdofos, reiškiančio „neišleistas, nepaskelbtas". Pradžio
je anekdotais buvo vadinami pirmą kartą skelbiami seni rank
raščiai arba trumpi pasakojimai apie būdingus žinomų žmonių 
gyvenimo įvykius. Pavyzdžiui, tokia prasme anekdoto termi
nas vartojamas garsaus VI a. Bizantijos istoriko Prokopijaus 
veikale „Slaptoji istorija". Vėliau, nuo XIX a., anekdotais imta 
vadinti mažus juokingus įvairiausio turinio pasakojimus, tu
rinčius nelauktą, sąmojingą pabaigą. Anekdotai ypač plito 
kapitalizmo laikais. „Anekdotų aktualumas išaugdavo tokiais 
laikotarpiais, kai visuomeninė padėtis paaštrėdavo ir liaudies 
kova prieš pavergėjus pasidarydavo įnirtingesnė" Nemažai

33 B. n p o n n, )KaHpoBMH cociaB pyccuoro (ĮjoABKAopa, «PyccKan AHTe- 
paTypan, 1964, N° 4, p. 59—60.

3* P. H. B H R A a A e n n, O xapaKTepe, (&yHKUHHx n paccna3*!HKax 3CTO"- 
CKHX HapOĄHMX CKa30K, TaAAHH, 1965, p. 10.
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anekdotų į liaudį pateko iš laikraščių, knygų, miesto aplinkos. 
Tačiau yra ir grynai liaudiškos kilmės anekdotų, žinomų dau
gelyje kraštų.

Visuomeninė anekdotų paskirtis — atskleisti neigiamus, ša- 
lintinus gyvenimo reiškinius, smerkti juos ir kovoti su jais 
satyros priemonėmis. Dėl to anekdotai yra labai glaudžiai, 
daug glaudžiau, negu bet kurio kito tautosakos žanro kūriniai, 
susiję su konkrečiais gyvenimo reiškiniais, jo aktualijomis. 
Tai patvirtina ir anekdotų siužetai bei jų paplitimas: iš 121 
čia spausdinamo anekdoto net 92, kaip &odo tarptautinio pa
sakojamosios tautosakos siužetų katalogo duomenys, neturi 
atitikmenų kitose tautose, yra susiję su konkrečiais vietos, 
kur jie užrašyti, gyvenimo reiškiniais.

Lietuviškų anekdotų kol kas užrašyta ir paskelbta, lyginant 
su kitais tautosakos žanrais, nedaug. Be abejo, čia tam tikrą 
vaidmenį yra suvaidinęs neigiamas požiūris į juos. Ir seniau, 
ir dabar daugelis tautosakos rinkėjų anekdotams neskiria rei
kiamo dėmesio ir jų neužrašinėja. „Lietuvių pasakojamosios 
tautosakos motyvų kataloge" užregistruota 2671 anekdotas, su
darantis 221 siužetą. Tačiau kataloge anekdotai dažnai maišo
mi su pasakomis, todėl tikslų anekdotų siužetų skaičių nusta
tyti nelengva. Jų yra apytikriai tiek, kiek ir buitinių pasakų 
siužetų. Maždaug toks anekdotų siužetų skaičius bei jų san
tykis su buitinėmis pasakomis yra ir rusų tautosakoje.

Kai kurių tautų folklore anekdotų yra daug. Pavyzdžiui, 
estų pasakojamosios tautosakos repertuare jų tipų nustatyta 
net 1100 — daug daugiau, negu visų pasakų, paimtų kartui

Anekdotų turinys, stilius, kalba ir kiti duomenys rodo, jog 
jie Lietuvoje buvo kuriami tiek feodalizmo, tiek ir kapitaliz
mo laikais. Antai anekdotas apie užsispyrusią žmoną (260) 
įvairiuose kraštuose buvo žinomas jau XIII—XVI a. Nemažai 
anekdotų Lietuvoje gyvavo buržuazijos valdymo ir hitlerinės 
okupacijos metais. Anekdotai tebėra gyvas tautosakos žanras 
ir tarybiniais laikais. Iš žmonių atminties išnykus vieniems ar 
kitiems atsitikimams, išnyksta ir juos liečią anekdotai. Dėl to 
jie paprastai užrašomi nesenos kilmės.

Ligi šiol nesama nusistovėjusios lietuvių anekdotų klasifi
kacijos. Juos tiksliai suskirstyti pagal tematiką dėl turinio 
įvairumo gana sunku. Šiame tome anekdotai sugrupuoti taip, 
kad geriau išryškėtų jų tematika.

Skyriaus „Turtuoliai ir sumanūs prastuoliai" anekdotų sa
tyra nukreipta prieš feodalinių ir kapitalistinių laikų poną. Idė
jinis šių anekdotų turinys yra neapykantos ponams išreiški
mas ir jų niekinimas. Ponas juose prilyginamas kiaulei (172), 
į akis pavadinamas kvailiu (173, 174, 175); dvaro žmonės, poną

Ten pat, p. 7.
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sveikindami per vardines, palinki, kad jį ,.velniai nujotų" 
(177); ponios vaikas vadinamas velniūkščiu (180); ponas sunie
kinamas, nevengiant ir drąsesnių, kiek vulgarių vaizdų (178, 
179, 182).

Kitas neigiamas šios grupės anekdotų personažas yra šei
mininkas, ūkininkas. Jo pašiepimas bei suniekinimas vaizduo
jamas taip pat socialiniu pagrindu. Pavyzdžiui, bernas negina 
mušamo šeimininko dėl to, kad šis jį skriausdavo valgant. 
Apskritai, ūkininko pajuokimas yra samdinio kerštas už skriau
das, už išnaudojimą.

Mėgstama anekdotų tema — įvairių tikybų dvasininkų (ku
nigų, popų, pastorių), jų tarnų bei pagalbininkų, šventeivų 
pašiepimas. Antiklerikalinių anekdotų santykinį gausumą at
spindi ir šio tomo medžiaga — jų čia dedama daugiausia. Anek
dotuose apie kunigus smerkiamas jų gobšumas, prisirišimas 
prie pinigų ir kitų „žemiškų" gėrybių. Neatitikimas tarp ku
nigų skelbiamos moralės ir jų gyvenimo būdo sudaro šių 
anekdotų jumoro bei satyros esmę. Kaip anekdotuose pajuo
kiamas kunigų gobšumas, tam tikrą supratimą galima susida
ryti iš anekdoto „Kunigas eketėje" (205), užrašyto 1938 m. Za
rasų apskrityje, kuriame pasakojama:

Anądie važiuoju iš Zarasų per ežerą, žiūriu, ko susirinkęs pulkas žmonių. 
Triukšmas ant ežero. „Kas gi čia yra? — manau, — eit reikia pažiūrėt!" Pri
einu— anugi įlėkęs ežeran kunigas, o žmonės niekaip negali jo ištraukti. 
„Et, — sakau, — vyrai, jūs nežinot, kaip reikia kunigas ištraukt: parodykit 
jam rublį, tai anas pats iššoks". Kurgi ne! Kai tik parodė jam rublį — 
strykt ir iššoko iš eketės...

Be gobšumo, kurio apimti dvasininkai anekdotuose profa
nuoja religines apeigas, antra ryški jų yda bei smerkiamas 
bruožas — meilės nuotykiai, pasidavimas žemoms aistroms 
(199 ir kt.).

Anekdotai apie bažnyčios tarnus priklauso progresyviai 
lietuvių liaudies poetinės kūrybos daliai. Šių kūrinių reikšmė 
daugeliu atvejų nesiriboja vien dvasininkų pajuokimu, jų 
autoriteto menkinimu, smerktino jų gyvenimo būdo parodymu. 
Ne vienas anekdotas nuo atskirų asmenų satyrinio pasmerki
mo pereina prie platesnių apibendrinimų, kuriuose galima įžiū
rėti nepagarbą religinėms apeigoms (190, 193, 194, 195, 206), 
maldoms (208), religiniams simboliams ir šventenybėms (204, 
209, 210, 211 ir kt ). Šitokie anekdotai laikytini tam tikru liau
dies priešiškumo religijai, natūralaus polinkio į sveiką mate
rialistinį mąstymą pasireiškimu.

Populiarus anekdotuose kvailumo, žioplumo, nesugebėjimo 
orientuotis gyvenimo aplinkybėse pašiepimas. Šitokio turinio 
anekdotų yra bemaž visose tematinėse jų grupėse. Daugelyje 
kraštų paplitę anekdotai apie žmogų, kuris piautuvą palaiko 
nežinoma kirmėle (253), apie keistuolį senelį, tikintį, kad iš
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arbūzo galima išperėti kumeliuką (254), ir kt. Paprastai vieno 
veikėjo žioplumas išryškėja sugretintas su kito veikėjo suma
numu, gudrumu. Anekdotai, smerkdami žioplumą ir nesusi
gaudymą, teigia sumanumą, greitą žmogaus orientaciją. Čia 
ir yra jų vertė.

Daugelis anekdotų liečia šeimos gyvenimo, piršlybų, ve
dybų, vyro ir žmonos, apskritai vyro ir moters santykius. To
kiuose anekdotuose išjuokiama moterų egoizmas, perdėtas 
lengvo gyvenimo siekimas, plepumas, užsispyrimas, tinginystė 
ir kitos ydos. Nemažai kandžios satyros tenka šiurkščiam ir 
lengvatikiui vyrui. Anekdotuose apie vyrus ir moteris pasi
taiko nepadorių, obsceniškų vietų.

Visuomeninės tematikos anekdotai pateikiami šio tomo 
skyriuje ,,Valdovai. Buržuazija. Okupantai". Juose visa saty
ros ugnis sutelkiama ne į kokią nors daugeliui žmonių bendrą 
ir šalintiną ydą, bet į liaudžiai priešiškus asmenis. Dėl to šie 
anekdotai kovingi, jų satyra kartu reiškia neslepiamą nėapy- 
kantą vaizduojamiems asmenims. Tatai gali pailiustruoti kad 
ir anekdotas „Kaimiečio pastabos" (275), su pagieža pliekiąs 
buržuazinių valdininkų kyšininkavimą ir lupikavimą. Be to, 
šios tematikos anekdotuose pajuokiamas caras, kaizeris, dik
tatorius Smetona.

Nemaža anekdotų nukreipta prieš hitlerinius okupantus, 
prieš Hitlerį, jo parankinius. Visi šie anekdotai pranašauja 
greitą hitlerinių užkariautojų galą, atskleidžia jų dvasinę men
kystę, pabrėžia lietuvių liaudies neapykantą jiems. Nėra jokios 
abejonės, kad antihitleriniai anekdotai Didžiojo Tėvynės ka
ro metais vaidino ideologinio ginklo prieš okupantus vaidme
nį. Reikia pasakyti, kad hitlerinės okupacijos metais anek
dotai buvo vienas iš gyviausių tautosakos žanrų, plitęs visuo
se gyventojų sluoksniuose.

Anekdotai kaip pasakojamosios tautosakos kūriniai visų 
pirma išsiskiria minties kondensuotumu, kuris reikalauja la
koniško stiliaus, tikslios kalbos, taiklių posakių. Anekdotų me
ninę specifiką sudaro tai, kad pagrindinė mintis juose dažnai 
paaiškėja iš vieno posakio, vieno teiginio, išreikšto viena me
niška situacija. Šiuo atžvilgiu būdingas pavyzdys yra anek
dotas „Girtuoklio kojos" (246), kuriame visa turinio esmė, 
visas jumoras suvedamas į vieną situaciją, išreikštą paskuti
niu posakiu. Kai girtuokliui, gulinčiam skersai kelio, vagis 
numauna batus, tai girtuoklis į keleivio raginimą: „Atsiimk 
kojas, man reikia pravažiuoti",— pamatęs nuogas savo kojas, 
atsako: „Važiuok, tai ne mano kojos".

Daug reikšmės anekdotuose teikiama atskirų žodžių parin
kimui ir taikliam jų panaudojimui. Didelis meninis krūvis ten
ka žodžių žaismui. Jo pagrindu sukurtuose anekdotuose nema
žai vietos užima dialogai — yra daug anekdotų, kuriuos
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sudaro vien tik dialogai. Nesudėtingam anekdotų siužetui bū
dingi ,,laimingi supuolimai", skirtingų situacijų sutapimas ar 
jų sukeitimas.

Anekdotuose labai ryškiai atsiskleidžia liaudies sąmojis, 
minties išradingumas, turtinga vaizduotė. Minties žaismingu
mu ir atomazgos netikėtumu anekdotai patraukia klausytojo 
dėmesį, jį linksmai nuteikia. Šios ypatybės anekdotams užtik
rina nuolat besivystančio žanro padėtį visų tautų folklore.

5

Labai savitas lietuvių liaudies pasakojamosios tautosakos 
žanras — pasakos be galo. Tai trumpos pasakėlės, sudarytos 
dažniausiai iš vieno motyvo, kurį galima kartoti kiek nori. 
Motyvo pabaigą ir pradžią jungia toks žodis arba sakinys, 
kuris leidžia pasakotojui nuosekliai sekti pasaką iš naujo.

Pasakos be galo dėl nuolatinio to paties teksto kartojimo 
dar vadinamos nuobodulio pasakomis. Jomis suaugusieji sten
giasi sukelti vaikams nuobodulį, kad jie liautųsi prašę sekti 
pasakų (316, 323).

Tokių pasakų esama daugelio tautų folklore, tačiau tyrinė
jimų jos tėra nedaug susilaukusios ne tik Lietuvoje, bet ir 
kituose kraštuose. Kai kurie mokslininkai jų iš viso nelaiko 
pasakomis. Antai prof. V. Propas, apžvelgęs turtingiausius ru
sų pasakų žanrus, sako: „Pagaliau dar reikia paminėti nuobo
dulio (ĄOKynHhie) pasakas. Tai, tiesą sakant, ne pasakos, 
o linksmi pasijuokimai, kuriais stengiamasi atsikratyti vaikų, 
kai jie perdaug atkakliai reikalauja sekti pasakas. Tokių pa
sijuokimų yra keletas tipų. Jie tartum papildo pasakų žan
rus" 36. gu tokiu vertinimu iš dalies galima sutikti. Reikia ma
nyti, kad šitokiam vertinimui turi įtakos tai, jog rusų tautosa
koje, kiek galima spręsti iš paskelbtų rinkinių, šio tipo pasakų 
nėra daug. Lietuvoje pasakos be galo, priešingai, gausiai gy
vuoja (šiame tome skelbiami 33 jų užrašymai). Jų gausumą 
patvirtina „Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų kata
logas" ir dar daugiau Lietuvių tautosakos rankraštyno me
džiaga.

Savo paskirtimi pasakos be galo yra vien vaikų pasakos. 
Tai akivaizdžiai patvirtina jų gyvavimo stebėjimai, pateikėjų 
bei užrašytojų pastabos ir pats jų turinys. Iš didžiumos šių 
pasakų turinio matyti, kad jose kreipiamasi į vaikus, kad jos 
pasakojamos vaikams (301, 306 ir kt.). Klausantys šių pasakų 
vaikai aktyviai dalyvauja, įsijungia į teksto perteikimą (314, 
316, 317).

3* B. n  p o n n, 3KaHpoBMH coaraB pyccKoro (įoAhKAopa, «PyccKaH AHTe- 
paiypan, 1964, N° 4, p. 60.

36



Pasakų be galo turinį sudarąs motyvas būna neišvystytas, 
reiškiąs tik vieną veiksmą ar situaciją: pro vartus ėjo vilkas 
ir užkliuvo; ant tvoros tupi gaidys; gyveno senelis su senele 
ir turėjo avelę ir t. t. Pasakėlės kartojimo reikalas pačiame 
tekste įsakmiai pabrėžiamas, sakant, jog pasaka vėl prasidės 
,,iš pradžios" (292—294), ,,nuo galo" (295), „iš antro galo" 
(296), „nuo pirmojo galo" (297) ir kt. Pažymėjimas, jog pasa
ka vėl bus kartojama, ir jungia nusistovėjusio motyvo pabai
gą su pradžia, leisdamas pasakotojui visą tekstą nuosekliai 
sekti dar kartą, pavyzdžiui:

Tupi gaidys ant tvoros. Kai tas gaidys užgiedos, a& pasakosiu iš pra
džios. Tupi gaidys ant tvoros ir t. t. (294).

Yra atvejų, kur sujungti motyvo pabaigą su pradžia, be 
turinio, padeda ritmas ir rimas, pavyzdžiui:

Buvo senis ir senutė, susitarę bulves skute. O kai vakaras atėjo, sekti 
pasaką pradėjo. Buvo senis ir senutė ir t. t. (298).

Šitokia forma pasakas be galo labai priartina prie formu- 
linių pasakų (žr. „Lietuvių tautosakos" III tomo tekstus ir 
įvadinį straipsnį).

Pasakos be galo — trumpi kūrinėliai. Ilgesni kūriniai nėra 
būdingi šio žanro pasakų pavyzdžiai (319—322). Juose nėra 
tų nusistovėjusių motyvų-formulių, kurios leidžia natūraliai, 
išeinant iš paties teksto vidinės struktūros bei turinio, toly
džio tęsti pasaką.

Yra pasakų be galo, kuriose pasakojimo kartojimą sąly
goja ne forma, tekstas ar siužetas, o pasakotojo iniciatyva, jo 
vaidmuo. Antai pasakėlėje „Ožkos eina per tiltelį" (321) pa
sakotojas, paminėjęs, kad senelis turėjo daug ožkų, kurias reik
davo varyti per tiltelį, staiga nutyla, o paklaustas, kodėl tyli, 
pasako, jog ožkos dar neperėjo.

Pasakos be galo kartais panaudojamos kaip platesnio pa
sakojimo dalis. Toks atvejis yra pasaka „Dėl ko katinas pur
pia" (320), pasakojanti apie poną, kuris nakvynėn priimtą 
keleivį versdavęs sekti pasakas ir kurį atpratino nuo tokio 
įpročio senelis, privertęs visą jo šeimyną purpti kaip ka
tinas.

Pasakos be galo patraukia ne meniniais vaizdais, bet pasa
kojimo būdu, tiesioginiu jų sekėjų santykiu su klausytoju. 
Dėl trumpumo kokių nors plačiau išvystytų vaizdų jose nėra. 
Dėl tų pačių žodžių bei sakinių kartojimo, pasakojant šias pa
sakas, susidaro tam tikras kalbos ritmas, pastovus, tolygiai 
besikartojantis sakinio akcentas.

Kai kurie pasakų be galo motyvai paplitę daugelyje tautų. 
Tai rodo šių kūrinių populiarumą ir senumą. Galima manyti, 
jog nusistovėjusios formulės, aptinkamos šiose pasakose, jų
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kartojimas senovėje buvo siejama su tikėjimu žodžio galia, 
su kai kuriais maginiais tikėjimais. Dabartiniu metu pasakos 
be galo tėra grynai jumoristinės paskirties tautosakos kūriniai.

II. Sakmės, padavimai, pasakojimai

1

Turtingą ir įvairią lietuvių pasakojamosios tautosakos rū
šį sudaro sakmės. Vien 1936 m. paskelbtame ,,Lietuvių pasako
jamosios tautosakos motyvų kataloge" jų suregistruota apie 
keturis tūkstančius. Dabartiniu metu, praėjus trisdešimčiai me
tų nuo šio katalogo sudarymo, sakmių, aišku, surinkta jau ne
palyginamai daugiau.

Lietuvių sakmių moksliniam skelbimui ir tyrinėjimui iki- 
tarybiniais laikais buvo skiriama daugiau dėmesio, negu ki
toms pasakojamosios tautosakos rūšims ar žanrams. Bandyta 
sakmes nušviesti kaip žanrą Kai kurios tematikos sakmės 
buvo lyginamos su kitų tautų folkloro panašiais kūriniais ir 
aiškinamas jų nacionalinis pobūdis Sakmes anksčiau, negu 
kitą surinktą lietuvių tautosakos medžiagą, pradėta sistemingai 
skelbti: buvo išleistas pirmasis jų tomas Propaguojant ir or
ganizuojant tautosakos rinkimą, būdavo įsakmiai pabrėžiama, 
jog ypač reikia užrašinėti sakmes. Buržuaziniai folkloristai pa
lyginti daug dėmesio sakmėms skyrė dėl to, kad jos ryškiai 
atspindi primityvią žmogaus galvoseną ir yra gausiai išlaikiu
sios senovinės pasaulėžiūros bei senųjų tikėjimų liekanų. Idea
listinis šių reliktų aiškinimas skatina ieškoti tautosakoje liau
džiai tariamai būdingo misticizmo, mitologinio mąstymo, kurį 
taip akcentuodavo buržuaziniai tyrinėtojai.

Sakmių kūrimo pagrindą sudaro tikėjimas, kad šalia rea
laus pasaulio egzistuoja antgamtinės, paslaptingos jėgos ir bū
tybės, su kuriomis žmogui tenka susidurti. Tuo metu, kada 
sakmės liaudies buvo kuriamos, nuoširdžiai tikėta, jog pasau
lyje pilna paslaptingų būtybių: dievų bei deivių, aitvarų, lau
mių, raganų ir kt. Taip pat buvo suasmeninami gamtos reiš
kiniai: vėjas, ugnis ir kt.

Sakmių tikslas — perteikti tam tikras žinias apie aplinką 
arba kokius nors ypatingus, dėmesį patraukiančius atsitikimus, 
reiškinius. Jos yra vienas iš pagrindinių šaltinių senoviniams 
liaudies tikėjimams bei mitologijai pažinti. Sakmių pobūdis ir

 ̂ J. Balys, Pasakojamoji tautosaka ir jos tyrinėjimai, ,.Tautosakos dar
bai", 11, Kaunas, 1936, p. 259—265.

33 Žr. J. Balys, Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje, 
Kaunas, 1939.

33 Lietuvių liaudies sakmės, I, Kaunas, 1940.
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paskirtis savo ruožtu veikia jų gyvavimą liaudyje. Jos buvo 
populiariausios tarp tų žmonių, kurių gyvenimo ir darbo są
lygos žadino tikėjimą paslaptingomis būtybėmis. Sakmėms at
sirasti progų duodavo kūlimas vėlų vakarą ar ankstų rytą 
jaujose, žvejyba rūko apgaubtuose vandenyse, naktigonės ir 
laužų kūrenimas jų metu, budėjimas naktimis dvaruose ir pan. 
Panašiomis aplinkybėmis sakmės ir pasakojamos. Kam nors iš 
susirinkusiųjų užsiminus apie tam tikrą paslaptingą įvykį ar 
būtybę ir susidarius atitinkamai nuotaikai, panašius savo nuo
tykius išdėsto ir kiti pokalbio dalyviai. Tad sakmių konkreti 
forma, stilius, kalba daug priklauso nuo pasakotojo ir klausy
tojų bendravimo, nuo „auditorijos" sudėties, nuo sakmių se
kimo aplinkos. Sakmės klausytojų suvokiamos ne tiek kaip 
meniniai kūriniai, o daugiau kaip tikroviški pasakojimai. Pa
slaptingas, stebuklingas pasaulis jose perteikiamas kaip tikrai 
egzistuojantis. Tikroviškumo įspūdį dar labiau padidina pasa
kotojo tvirtinimas, jog sakmėje vaizduojamą įvykį jis pats ar 
kitas koks žmogus yra matęs, pergyvenęs. Dažnoje sakmėje 
nurodoma konkreti veiksmo ar įvykio vieta, pavyzdžiui:

Naujakaimyje, Šiluvos parapijoj, gyveno žmogus, pavarde Lembertas. Jis 
mirdamas paliko vieną sūnų, septynias dukteris ir dar neseną moterį. Sūnus 
mirė, jaunas būdamas, užtai Lembertų pavardė išnyko. Visos septynios duk
terys buvo raganos. Visi žmonės tai žinojo (404).

Seniau Biliūniškių dvare, Kuršėnų valsčiuje, gyveno baisiai piktas ir 
pasileidęs ponas. Anas dvariškius stačiai kotavodavo. Vieną kartą anas ėmė 
ir pasikorė. Tada dvarą valdyti paėmė sūnus. Kai senąjį poną palaidojo, tą 
vakarą panaktinis stovi prie klėties ir girdi, kad kaži kas atšvilpia per 
lauką: švilpt švilpt, švilpt švilpt — su didžiausiu vėju (477).

Dėl tokio turinio konkretumo, susiejimo su konkrečiais 
žmonėmis ir vietovėmis sakmės yra panašios į pasakojimus 
ir atsiminimus, jų siužetai yra daugiau vietinio pobūdžio. To
dėl sakmes sunku klasifikuoti. Jų skirstymas į tematines gru
pes glaudžiai siejasi ne tik su kiekvienos tautos, bet ir atskirų 
apylinkių istorija, buitimi, kasdieniniu gyvenimu. Dėl to nėra 
tarptautinės sakmių klasifikavimo sistemos, kokia yra suda
ryta pasakoms. Kiekvienos tautos sakmės klasifikuojamos at
skirai.

Sakmių siužetų amžius nevienodas, kaip nevienodos ir jų 
kilmės priežastys. Iš esmės sakmės susijusios dar su pagoniš
kuoju lietuvių tikėjimu. Tai rodo jose esantys totemizmo bei 
animizmo elementai. Be abejo, senos yra ir sakmės apie vel
nius, laumes, prisikeliančius numirėlius. Vėliau sakmėms įtakos 
darė krikščionybė.

Artėjant į mūsų laikus, nykstant liaudyje prietarams, plin
tant mokslo žinioms, sakmės vis labiau ėmė netekti gyvavimo 
pagrindo ir nykti. Nuo XX a. pradžios tikėjimas daugeliu sak
mėse minimų būtybių labai sumažėjo. Tarybiniais laikais

39



sakmės aktyviai nebegyvuoja. Pastaraisiais metais ruošiamose 
tautosakos ekspedicijose iš senų žmonių dar užrašoma nema
žai sakmių, tačiau jau bemaž nebeužtinkama pateikėjų, kurie 
tikėtų, kad iš tikrųjų yra aitvarų, laumių ir kitų mitologinių 
būtybių. Priešingai, dažniausiai pabrėžiama, jog taip, kaip pa
sakojama sakmėse, niekados nėra buvę.

Sakmės, apskritai, yra trumpos, jos ribojasi paties fakto, 
įvykio nupasakojimu. Dėl to jose bemaž nepasitaiko poetinių 
puošmenų, nusistovėjusių tradicinių formulių, posakių, įvaiz
džių, tradicinės veikėjų charakteristikos, žodžiu, tokios meni
nės formos, kuri būdinga pasakoms.

Didelę sakmių grupę sudaro efiofogūnės sakmės, aiškinan
čios dangaus kūnų, žemės ir jos paviršiaus ypatumų, žmogaus 
ir atskirų jo kūno dalių, įvairiausių gyvūnų ir augalų kilmę 
(žodis eįio7o$rf;a, kilęs iš graikų kalbos, reiškia kilmės prie
žasčių aiškinimą). Etiologinių sakmių idėjinis turinys rodo 
liaudies siekimą išsiaiškinti ją supantį pasaulį, suprasti jo kil
mę. Sakmės atspindi senovinio žmogaus pasaulio pažinimo 
laipsnį tuo metu, kada jos buvo sukurtos. Etiologinėse sak
mėse realistinė galvosena, praktiniu darbu paremtas gyvenimo 
pažinimas persipina su mitologiniais vaizdiniais ir fantastika. 
Iš sakmių matyti, kad jose atsispindįs gyvenimo pažinimas 
plaukia ne iš pasyvaus, abstrahuoto stebėjimo, o iš aktyvaus 
praktinio, gamybinio darbo bei betarpiško ryšio su gyvenamą
ja aplinka. Sakmės rodo, jog liaudies žmonės pažino gyvulių, 
paukščių, medžių elgesį ir savybes (žr. sakmes apie šunį (350), 
kiškį (356), ežį (357), šikšnosparnį (360), povą (361), kurapką 
(374), karvelį (375), genį (381), kregždę (384), alksnį (395), 
uosį (396) ir daugelį kitų). Tačiau etiologinėse sakmėse yra 
ir daug fantastikos, mitologinio gamtos supratimo, abstrakčios, 
netikroviškos galvosenos atspindžių. Toks fantastinis-mitolo- 
ginis mąstymas ryškus sakmėse, aiškinančiose žemės (325, 329, 
330), dangaus kūnų (328) atsiradimą, saulės ir mėnulio padėties 
dangaus skliaute, mėnulio fazių keitimosi ir išvaizdos ypatu
mus (326, 327). Mat, liaudies žmogus visatos reiškinius mažiau
siai pažino ir suprato.

Etiologinių sakmių pagrindiniai veikėjai yra mitologinės 
būtybės: gyvūnijos, augmenijos kūrėjas paprastai yra dievas 
ar velnias, priklausomai nuo to, koks — teigiamas ar neigia
mas— yra jų darbo rezultatas. Ir religinės mitologijos būty
bės, perėjusios per liaudies vaizduotę, iš sakmių iškyla ne 
kaip abstrakčios figūros, o kaip realūs asmenys. Antai dievas 
čia vaizduojamas paprastu darbininku: kurdamas pasaulį, jis 
dirba lygiai taip, kaip ir kiekvienas žmogus:

Labai senais laikais, kai dar žmonių ant žemės nebuvo, gyveno vienas 
ponas dievas, visų karalių karalius. Bet tada jis dirbo visus prastus darbus, 
kaip ir mes kad dirbame (334).

40



Seniai, labai seniai, kada dar tiktai buvo sutverta žemė, dalino dievas 
paukščiams plunksnas ir jų spalvas. Visus paukščius, naminius ir laukinius, 
papuošė įvairių spalvų rūbais ir taip išdalino visas plunksnas (380).

Sakmių dievas — gyvenimiškai suprasto teisingumo nešė
jas, dorų ir sąžiningų žmonių užtarėjas. Yra sakmių, turinčių 
aiškų socialinį pobūdį. Antai sakmėje „Ponas — kalakutas" 
(363) aštriai pašiepiamas dvarininkas, kuris „mušdavo darbi
ninkus, jiems valgyt neduodavo".

Daugiausia etiologinių sakmių sukurta apie gyvūnų ir auga
lų, taip pat apie atskirų jų žymių bei ypatybių kilmę. Šiose 
sakmėse aptariamas lietuviui valstiečiui artimas, gerai pažįs
tamas gyvulių ir augalų pasaulis, pradedant naminiais gyvu
liais ir javais ir baigiant laukiniais paukščiais, smulkiais vabz
džiais bei laukinėmis žolėmis. Labiausiai sakmėse mėgstama 
kalbėti apie Lietuvoje paplitusius, savo balsu ar plunksnomis 
žmogaus dėmesį patraukiančius laukinius paukščius. Jų vaiz
davime jaučiama didelė liaudies meilė gimtojo krašto gamtai. 
Etiologinių sakmių apie dangaus kūnus, žemę ir jos paviršių, 
žmones, jų gyvenimą ir darbą, lyginant su minėtomis sakmė
mis apie paukščius, yra nedaug. Jumoristinio-anekdotinio po
būdžio sakmės apie žmones atsirado, susilpnėjus pažintinei jų 
funkcijai (pavyzdžiui, sakmės apie gimdymo kančias, apie vel
nio ir moters galvas ir pan.). Tokie kūriniai rodytų sakmių 
žanro, ribų tarp sakmių ir buitinių pasakų bei anekdotų ny
kimą.

Didžiausia ir reikšmingiausia sakmių dalis yra mi tolo
ginės sakmės. Santykinį jų gausumą rodo ir šio tomo 
medžiaga: aštuoniuose skyriuose pateikiama 215 mitologinių 
sakmių, tuo tarpu etiologinių sakmių spausdinama tik 79.

Antgamtines būtybes vaizduojančios, gamtos reiškinius 
įasmeninančios sakmės rodo, kaip gamtos ir visuomenės vys
tymosi dėsningumų nepažįstąs senovės žmogus nesuprantamus 
reiškinius aiškindavosi tariamojo antgamtinio pasaulio povei
kiu. Mitologinėse sakmėse veikia bemaž visos pagrindinės 
mums žinomos lietuvių mitologijos būtybės. Šiom$ būtybėms 
apibūdinti bei suprasti sakmės duoda daug labai vertingos 
medžiagos. Kai kuriais atvejais tai yra pagrindinis mitologijos 
šaltinis. Sakmėse atsispindi per daugelį šimtmečių susiforma
vusios liaudies pažiūros. Mitologinės sakmės turiniu ir idėji
ne prasme daugeliu atžvilgių yra susijusios su senoviniais, dar 
pagonybės laikus siekiančiais tikėjimais, papročiais, prietarais, 
burtais.

Ligi šių dienų kasdieninėje liaudies kalboje ir buityje te
bėra gyvas raganos bei raganiaus kaip blogos, žmogui ken
kiančios būtybės vaizdinys. Istoriniuose, etnografiniuose, 
kalbiniuose šaltiniuose aptinkama nemažai žinių apie tikėjimą
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raganų buvimu Juose dažniausiai minimi tariamieji ragana
vimo faktai ir raganų teismai. Iš šių šaltinių aiškėja, kad 
raganavimu įtariamos moterys Lietuvoje buvo baudžiamos 
ligi XVIII a. pabaigos. Lietuvos—Lenkijos seimas tik 1776 m. 
panaikino raganų kankinimus ir mirties bausmę už ragana
vimus. Raganų bylos aiškiai rodo, kokių sunkių padarinių 
turėjo prietaringumas ir bažnyčios palaikomas tamsybišku- 
mas, pareikalavęs iš liaudies daug ašarų, fizinių kančių ir 
sunkių moralinių pergyvenimų.

Istoriniai šaltiniai nedaug tesuteikia duomenų konkrečiam 
raganų paveikslui. Tuo tarpu sakmėse kalbama apie raganų 
išvaizdą, nurodomos jų rinkimosi vietos, ,,pasivertimo" būdai 
ir t. t.

Raganomis paprastai būdavusios moterys. Vyras raganius 
pasitaiko daug rečiau (419), be to, jo funkcijos skiriasi nuo 
raganoms priskiriamų veiksmų. Raganius gali atlikti keistus, 
žmonėms naudingus, o ne kenksmingus darbus: jis išveda 
į mišką blogas kirmėles (423), peles (425), svirplius (426) ir kt. 
Tačiau jam nesvetimos ir kerėtojo-kenkėjo funkcijos (415— 
417).

Moterys-raganos raganauti paprastai lėkdavo oru. Lėkimo 
oru galią įgydavusios tam tikru paslaptingu būdu, kurį žino
davo nedaugelis ir kurį pašaliniam žmogui pavykdavo pama
tyti tik joms pačioms nežinant, nes jos savo raganavimą slėp
davusios. Antai moterys-raganos išskrenda, pasitepusios pa
žastis kažkokiu tepalu (404). Iš kitų moterų raganos išsiskiria 
ne išvaizda, o sugebėjimais. Jos išskrenda per čiukurą, ka
miną ar aukštinį, lekia, atsisėdusios ant avilio (405), pečšluos- 
tės (406). Dažniausiai buvo raganaujama joninių naktį, daug 
rečiau — trijų karalių ir kūčių naktį. Raganos rinkdavosi pa
rugėse, žinomesnėse vietose, ant kalnų. Žemaitijoje užrašytose 
sakmėse raganos puotauja ant Šatrijos kalno, tapusio simbo
line jų rinkimosi vieta. Su raganomis siejama ir daugiau vie
tovių— tai rodo Raganių kalno, Raganiškių, Raganių, Raga- 
ninės kaimų pavadinimai. Raganos kenkdavusios žmonėms, 
atimdamos karvių pieną. Už tai jos ir būdavo baudžiamos. 
Šiam tikėjimui, matyt, davė pagrindą tam tikra karvių liga. 
Raganoms priskiriamos ir kitos nedorybės: žmonių pavertimas 
šunimis, vilkais, gyvulių išgaišinimas, avių nukirpimas.

Raganos, kaip teigiama sakmėse, gali pasiversti lydeka 
(412), rupūže (414), kirmėle (413). Kad vienas ar kitas gyvis 
yra tikrai ragana, matyti iš to, jog, šį bloga lemiantį padarą

2r., pavyzdžiui, L Jucevičiaus „Žemaičių žemės prisiminimai", kn.: 
L. A. Jucevičius ,  Raštai, Vilnius, 1959; M. Valančius,  Zemajtiu 
Wiskupiste, I—11, Wilniuj, 1848; E. Volteris,  Zur Geschichte dės litaui- 
schen Hexenwesens, „Mitteilungen der Litauischen Litterarischen Gesellschaft", 
IV, 1899; M. A. ry K o B c K a n, KoAAOBCTBo Ha Am*Be, KoBHa, 1901 ir kt.
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sužeidus ar užmušus, sužeidžiama arba miršta kokia nors ra
ganavimu įtariama moteris.

Tikėjimui esant raganų ir sakmėms apie raganas atsirasti 
viena iš priežasčių buvo ir psichiniai sutrikimai, haliucinaci
jos. Tai matyti iš sakmės „Raganos ir bernas" (404): čia ber
nas manąsis jodinėjus su raganomis į Šatriją, tačiau pabudęs 
pasijunta besėdįs ant pakumpusio beržo.

Su psichiniais nenormalumais ar liga, kai sergantis įsivaiz
duoja esąs pavirtęs kokiu nors žvėrimi, dažniausiai vilku, yra 
susijusios sakmės apie vilkolakius (427—431). Tikėjimas, kad 
žmogus gali pavirsti vilku (rečiau lokiu), Europoje žinomas 
jau nuo V šimtmečio prieš mūsų erą ir minimas Herodoto laiš
kuose

Savita sakmių grupė — sakmės apie suasmenintas ligas ir 
mirtį: maro deives, giltinę, numirėlius, slogučius. Ypač pa
traukia dėmesį sakmės apie dideles liaudies negandas, maro, 
choleros epidemijas. Jos turi nemažai vaizdingumo elementų. 
Ligos, epidemijos šiose sakmėse vaizduojamos paslaptingos, 
kartais keistai išsipuošusios arba labai biaurios moters pavi
dalu. Štai kaip pasakojama apie maro deivę:

Pavietrė seniau po pasaulį važinėdavo kaip kokia ponia. Važiavo karie
toj, ir pakinkyta buvo pora arklių. Pati užsidėjus skrybėlę su raudonu ku- 
tosu. Kur kaiman įvažiuoja, tai botagu pliaukšt, apsigręžia — ir išvažiavo. 
Tai tuoj kaime žmonės maru ir išmiršta (432).

Cholera įasmeninama labai šlykščia, dvokiančia sene:
Vieną vakarą dvaro vaikezas važiavo iš malūno namo. Temstant pasiro

dė ant kelio moteriškė ir prašė pavežti. Tas sustojęs, ir moteriškė įlipusi 
į ratus. Kiek pavažiavęs, vaikezas pažvelgė į moterį ir nusigando: ji buvo 
baisiai biauri, nuplyšusi, sustyrusi ir Itabai smirdėjo (434).

Panašiai suasmeninama mirtis, ji irgi dažnai vaizduojama 
moterimi (437). Kai kuriose sakmėse apie mirtį jaučiamas ti
kėjimas likimo neišvengiamumu,—„kiekvienam žmogui yra 
skirta mirties vieta ir valanda" (436).

Prietaringas tikėjimas pomirtinio pasaulio egzistavimu 
ypač ryškėja iš tų sakmių, kuriose kalbama apie mirusių šei
mos narių grįžimą į savo namus (441, 442). Šios sakmės visų 
pirma vertingos tuo, kad jose pabrėžiama abipusė šeimos na
rių meilė ir prisirišimas. Tai matyti iš sakmių apie motinos 
meilę mirusiai dukteriai (448) arba sakmių, atspindinčių tikė
jimą, jog ir mirusi motina globoja savo vaikus (449).

Sakmės apie žiburinius, vaiduoklius, slogučius papildo lie
tuvių mitologijos pasaulį būtybėmis, kurios iš gilios senovės 
einančių tikėjimų pagrindu įkūnija vienus ar kitus gamtinius 
bei psichinius reiškinius. **

** 2r. Siownik folkloru polskiego, Warszawa, 1965, p. 439.
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Blogį įasmeninanti mitologinė sakmių būtybė yra velnias. 
Jis kaip besąlyginio blogio įkūnijimas dažniau pasitaiko tiktai 
krikščionybės paveiktose sakmėse. Tuo tarpu kitoje sakmių 
apie velnią grupėje jis tėra daugiau išdaigininkas, žmonėms 
ne tiek kenkiąs, kiek prikrečiąs įvairių pokštų. Artėjant į mū
sų laikus, tikėjimas velniu kaip tikrai egzistuojančia būtybe 
blėsta. Kartais sakmėse tiesiog pabrėžiama, kad velnių būda
vę tik praeityje:

Senovėj, kai dar velniai matomi valkiojosi ant svieto, teko vienam mu
zikantui eit pritemus namo (463).

Velnias bendrauja su žmonėmis, tačiau iš jų kuo nors iš
siskiria. Jis — einąs (483) ar važiuojąs karieta ,,ponas" (463), 
sėdįs pakelėje „ponaitis" (475), „toks ponaitukas su skrybėle" 
(482), o kartais — keistas „kavalierius" (470). Velnias — būty
bė, kelianti baimę ir pasibaisėjimą: ponas, pamatęs jo paveiks
lą, miršta iš išgąsčio (487). Velnias atpažįstamas iš vištos ko
jų (470) arba vienos šnirplės nosyje (482). Jis pasiverčia ir 
kokiu nors gyvuliu: ožiu (471), katinu (472), avinu (473).

Mėgstama sakmių velnio buvojimo vieta — pirtis, jauja, 
dvaras, nors žmonės su juo susiduria ir lauke, kelyje ar kur 
kitur. Žmonėms jis dažniausiai visaip kenkia: sukivirčija juos 
ir verčia peštis (463), kėsinasi atimti sveikatą (467), nuverčia 
trobos kerčią (472), jodo arklius (484), paklaidina pūgoje 
(492), vietoj šautuvo medžiotojui įmaino supuvusią arklio šlau
nį, o žmogeliui vietoj tabokinės — arklio kanopą (474, 475) 
ir pan. Dėl to, kad tautosakiniam velnio paveikslui būdingas 
žmonių apgaudinėjimas, liaudyje yra plačiai prigijusi ir ligi 
šių dienų gyva patarlė: „Neik su velniu obuoliauti — paliksi 
be terbos ir be obuolių".

Sakmėse apie velnią atsispindi prietaringas senovės žmo
gaus galvojimas apie blogas, kenkiančias dvasias. Velnių dar
bu aiškinta žmonių ydos, kivirčiai, barniai, nevykęs elgesys. 
Tikėjimą velniais palaikė ir bažnyčia. Ji siūlė kovai su velniu 
įvairias religines priemones — rožančių, škaplierius, maldas — 
ir tuo plėtė bei stiprino įtaką liaudyje. Tačiau sakmėse net ir 
pro prietarų rūką prasiskverbia pažangūs liaudies galvosenos 
pradai. Ne vienoje sakmėje vyrauja mintis, kad paprastas 
žmogus (kerdžius, piemenė) sumanesnis už velnią (466, 486 
ir kt.). Panieka šiai tariamai būtybei atsispindi taip pat sak
mėse apie perkūno persekiojamą velnią (502—506).

Antifeodalinio pobūdžio sakmėse velnias vaizduojamas po
no pavidalu. Tuo ponai prilyginami blogio atstovams — vel
niams. Ta pati idėja reiškiama, pasakojant, kaip blogu ponu 
už bausmę velniai po mirties važinėja (476, 477).

Kai kurios sakmės apie velnią yra kilusios, matyt, ir dėl 
svaigalų veikimo. Su velniais neretai susitinka išgėręs muzi
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kantas: eidamas vakare namo, jis tariasi griežiąs dvaro vestu
vėse, o pabunda besėdįs baloje ant kupsto. Paklydęs naktį 
senelis patenka į dvarą, smuikuoja, gauna už tai pinigų, pra
bunda, saulei jau aukštai pakilus, ir mato, jog smuikelis stovi 
ant kelmo, o maišelyje vietoj pinigų — surūdiję gelžgaliai 
(463, 464).

Atskirų sakmių kilmės priežastys matyti ir iš tokių atve
jų, kai nelabasis žmogų klaidina naktį pūgoje (492), kai žmo
gus vietoj pririšto patvory įsivaizduoto arklio, rytui išaušus, 
pamato didelę šaknį (501) ir pan. Velnio darbu sakmėse aiški
namos ir gyvulių ligos — arklių jodymas (484) ir kt.

Sakmės apie velnius patraukia savo meninėmis savybėmis, 
ryškia veikėjų charakteristika, gausiais įvaizdžiais, gyva kal
ba. Štai koks vaizdingas velniuko paveikslas piešiamas sak
mėje „Mainai su perkūnu" (504):

Medžiotojas išėjo kiškių saugot. Užėjo debesis, griaustinis tranko. Iš 
po akmenio išlenda su dviem rageliais toks katinėlis. Šmakšt ir vėl po ak
meniu, kai griaustinis sutrenkia. Paskui vėl išlenda ir rodo sėdynę debesiui. 
Medžiotojas pokšt su šautuvu. Atvirto tas. Žiūri — nei šioks, nei toks gy
vulėlis— kaip ir kiškis. O ten buvo velniukas.

Tautosakoje ir liaudies tikėjimuose iki mūsų dienų išliko 
aitvaro kaip turtus nešančios būtybės vaizdinys. Aitvaro bu
vimu senovėje nuoširdžiai tikėta. Augant liaudies sąmoningu
mui, šis tikėjimas ėmė blėsti. Dabartiniu metu jau bemaž ne
pasitaiko žmonių, kurie iš tikrųjų tikėtų įvairių mitologinių 
būtybių, taigi ir aitvaro gyvavimu. Šiandien aitvaro vaizdinys 
gyvenime yra įgijęs grynai vaizdinę, satyrinę prasmę ir pa
prastai taikomas apibūdinti nedorai, nesąžiningai praturtėju
siems žmonėms.

Aitvaras žinomas iš senųjų lietuviškų raštų. Pirmosios lie
tuviškos knygos — M. Mažvydo katekizmo (1547) — lotyniško
je prakalboje tvirtinama, jog žmonės, „kurie linksta į piktus 
darbus, tie savo dievais išpažįsta aitvarus ir kaukus". Aitvarą 
mini ir kiti) senieji rašytiniai šaltiniai.

Aitvaras yra demoniška, bloga būtybė. Su aitvaru susidė- 
davę negeri žmonės, o susidėję nebūdavę laimingi: „Kam ait
varas turtus neša, tas būna visada neramus, susirūpinęs, grei
tai pasensta, net iš proto išeina" (515). Aitvaro blogumą rodo 
ir tai, kad, norint juo nusikratyti, ginamasi nuo jo kaip nuo 
blogų dvasių (528). Aitvaras — piktas, kerštingas, vieniems 
turtą neša, o kitus skriaudžia. Aitvarą buvę galima įsi
gyti: prisivilioti, išsiperinti, nusipirkti. Jis priviliojamas, pa
dedant klėtyje, jaujoje ar kitoje jo lankymosi vietoje mėgs
tamo maisto — kiaušinienės, kukulių. Aitvaras perinamas keis
tu būdu: iš septynerių'ar penkiolikos metų gaidžio kiaušinio, jį 
peri bernas pažastyje ir pan. Nusipirkti aitvarą buvę galima 
Rygoje ar apskritai Latvijoje, taip pat Klaipėdoje.
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Iš visų aitvaro savybių meniškiausiai vaizduojama jo iš
vaizda lekiant (516, 517, 520 ir kt.). Lekiąs aitvaras panašus 
į ugninę juostą, šienkartę, žarsteklį, gyvatę, paukštį ilga bliz
gančia uodega, raudoną pagalį. Rečiau aitvaras įsivaizduoja
mas angliuku, kaiščiu, gyliu. Nusileidęs aitvaras iš vis(!) jau 
nebeturi ugnies, šviesos savybių. Apie neskrendančio aitvaro 
išvaizdą duomenų yra labai nedaug. Aitvarai, kaip teigiama 
sakmėse, gyvenę svirnuose, kamarose, ant aukšto, kartais ste
bulėse. Paprastai jie laikęsi ten, kur buvo sudėtos valstiečio 
gėrybės.

Aitvaro paskirtis — nešti turtą savo šeimininkui. Jis neš- 
davęs senaisiais laikais labiausiai vertinamas gėrybes —auk
sinius pinigus, drobę, javus, varškę, pieną. Kartais jis šerdavęs 
ir labai nupenėdavęs gyvulius. Pagal nešamas gėrybes ir pa
čius aitvarus galima skirstyti į pinigų, grūdų, pieno nešėjus. 
Populiariausi — pinigų ir grūdų aitvarai. Jau iš skrendančio 
aitvaro išvaizdos esą galima matyti, ką jis nešąs (519).

Iš sakmių aiškėja, jog aitvaras yra su ugnimi susijusi bū
tybė. Tad aitvaro, visų pirma skrendančio, konkrečios išvaiz
dos susidarymo priežastys greičiausiai buvo žmonių nesuprasti 
meteorologiniai ar kurie kiti su šviesa bei ugnimi susiję gam
tos kūnai bei reiškiniai — meteorai, kometos, šiaurės pašvais
tė, amalai, iš kamino lekiančios kibirkštys. Šeimininko supy
kintas, aitvaras kartais sudeginąs jo namus.

Reikšminga aitvaro kaip mitologinės būtybės socialinė 
prasmė. Liaudies žmonės feodalizmo ir iš dalies kapitalizmo 
laikais, piniginių santykių intensyvaus vystymosi laikotarpiu, 
negalėjo paaiškinti, kodėl vieni valstiečiai staigiai praturtėja, 
o kiti nuskursta. Nesuprasdama šio socialinio reiškinio ekono
minių bei visuomeninių priežasčių, liaudis turtinę nelygybę 
aiškino fantastiškai — aitvaro darbu. Tokią aitvaro socialinę 
prasmę paliudija ir kiti jo vaizdinio momentai. Pavyzdžiui, ait
varas perkamas Rygoje arba Klaipėdoje. Vadinasi, jo vaizdi
nys neatskiriamas nuo uostų, stambių prekybos centrų, kur 
buvo parduodama daug Lietuvos valstiečių pagamintų žemės 
ūkio produktų ir iš kur į krašto gilumą ėjo pinigai, medžiagos 
bei kitos fabrikinės gamybos prekės. Dažnoje sakmėje tvirti
nama, kad aitvarą yra matęs bernas, samdinys. Tuo būdu ait
varo egzistavimas kartais priskiriamas galvosenai kaimo netur- 
tingųjų, kuriems staigus praturtėjimas ne iš darbo buvo ne
suprantamas dalykas.

Mitologinė sakmių būtybė yra laumė, kartais dar vadinama 
deive (546, 556), nors laumes (deives) laikyti dievybėmis, die
vaitėmis nėra pagrindo. Liaudies įsivaizdavimu, laumė yra 
žemiška būtybė, gyvenanti ir veikianti žmonių aplinkoje. Lau
mės vaizdinyje yra sumišę piktųjų būtybių ir gerųjų būtybių, 
teisingumo vykdytojų, bruožai. Dėl žodžio laumė etimologijos
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bei prasmės yra įvairių nuomonių .̂ Viena tikra, jog tikėji
mas laumėmis eina iš labai senų laikų, jis žinomas jau antikos 
graikams, o Lietuvoje ir Latvijoje siekia pagonybę. Sakmių 
laumės panašios į moteris, merginas: jos ateina į vakarones 
pasišokti, vakarais velėja audeklus, maudosi upėse ir ežeruo
se, gali ištekėti, turėti vaikų. Nuo kitų jos skiriasi ilgais ir 
vešliais plaukais. Antai vienoje sakmėje laumės taip apibū
dinamos:

Tos laumės atrodė labai jaunos ir turėjo ilgus plaukus. Jos buvo labai 
gražios (552).

Laumės — teisingumo vykdytojos paveiksiąs atsispindi ži
nomoje sakmėje, pasakojančioje, kad neturtingos moters vai
ką, užmirštą po dienos darbo laukuose, iaumės gausiai apdo
vanoja šilkais, o turtuolės vaiką, tyčia paliktą apdovanojimui, 
nužudo (537). Šitokiose sakmėse fantastiškais, gilią senovę sie
kiančiais vaizdais, sukurtais mitologiniu pagrindu, reiškiamas 
jau vėlesniems laikams būdingas socialinis turinys. Analogiš
ką prasmę turi ir sakmės apie našlaitę, kuriai laumės prineša 
visokių turtų, dažniausiai drobės (553). Laumės padeda mote
rims austi (545), apkaupia bulves (548): ir pan. Bet netrūksta 
ir sakmių, kur laumės primena blogas būtybes — raganas. Dėl 
to su jomis kovojama religinėmis priemonėmis (555). Lau
mės — blogos būtybės tose sakmėse, kur kalbama apie vaikų 
sukeitimą. Kartais laumės įnoringai prikimba prie žmonių ir, 
iš pradžių darydamos gera, vėliau sukelia daug rūpesčių: kė
sinasi suverpti moteriai plaukus ir žarnas (546), už vasarojaus 
nuvalymą suvalgo visus lašinius (547), įžeistos sudrasko berno 
sermėgą (543) ir pan. Jos ne tiek padeda žmonėms dirbti, kiek 
pačios pasinaudoja darbo vaisiais (556).

Laumių darbu aiškinami ir kai kurie gamtos reiškiniai, pa
vyzdžiui, medžių šakų suaugimai į „laumių šluotas" (557).

Ryški sakmėse žmogaus likimo tema. Laimėms, laimoms 
(laumėms) priskiriama galia nulemti žmogaus likimą, jam tik 
gimus (558—561). Čia jaučiama ideaiistinės-religinės pasaulė
žiūros įtaka, teigianti tikėjimą, jog žmogaus gyvenimas yra 
iš anksto nulemiamas aukštesnių antgamtinių jėgų.

Laumės paveikslui susidaryti iš dalies padėjo paslaptingi, 
neaiškūs gamtos reiškiniai, pavyzdžiui, vandens čiurlenimas 
vakarais rūko apgaubtoje upėje ir pan. Būdinga, kad laumės 
dažniausiai prausiasi ir velėja nuo saulėlydžio ligi pusiaunak
čio senoje kaimo pirtyje, jaujoje, ant liepto prie ežero, upe
lyje. Šis paslaptingumas yra viena iš sakmių patrauklumo 
priežasčių.

^2r. E. Fraenke],  Litauisches etymotogiaches Worterbuch, 5, Got- 
tingen, p. 345.
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Sakmėse apie laumes yra neabejotinai meninę vertę turin
čių vaizdų, gyvų, dinamiškų situacijų. Štai kaip perteikiama 
moters susipykimo su laume scena sakmėje ,,Laumės suval
gyti lašiniai" (547):

Jau dabar tik mažą gabaliuką nuo paskutiniosios palties teturėdama, pra
dėjo (moteris) su tuo laumei per bumą mušt. Laumė besičiaupydama sako:

— Bryzge brazge, tai tik muša, tik skalbia per zūbus! Na, palauk tu, ka- 
nalios gale, aš tau padirbsiu už tai: kaip tavo vasarojus ant lauko gulėjo, 
taip jis ir vėl turi gulėt.

Patraukia nepaprastai naivi, nuoširdi tikėjimo laumių bu
vimu išraiška, pavyzdžiui:

Tai mano bobutė tikrai matė dvi besimaudančias laumes, o Cenys Jur
gis jų visai nematė, net negirdėjo, kaip jos puškinosi ir taškėsi vande
niu. (.,<.) Bobutė net gavo barti, kad niekus pliauškia, bet ji nemeluos (552).

Ne tik dėl pažintinės reikšmės, bet ir dėl tokių raiškių vie
tų sakmės apie laumes ir šiandieną tebeturi vertės.

Žymią vietą mitologinėse sakmėse užima kūriniai apie už
keiktus pinigus. Šioms sakmėms būdingas siužetas, kaip šykš
tus senis prieš mirtį užkeikia slepiamus pinigus. Sakmės siu
žetas sudaromas užkeikimo formulės pagrindu. Iš jos taip pat 
logiškai seka ir vaizduojamieji atbūrimo veiksmai, pavyzdžiui: 
,,Katrie nagai juos užkasa, tai tie nagai galės juos ir atkast" 
(pinigai atkasami paties mirusio senio ranka); ,,Be dvylikos 
galvų neišims niekas" (pinigai išimami, atnešus dvylika vištų 
galvų); ,,Kas dviem ožiais ars, tas tuos pinigus paims" (žmo
gus randa pinigus, ardamas ožiais) ir kt.

Sakmėse tikima, kad užkeikti pinigai vaidenasi: teliuku 
(575), šuniuku (576), žąsinu (577), žarijomis (578). Vaiduoklį 
sugavus, laimimas ir lobis: mergina pasijunta turinti rankose 
katiliuką pinigų, pačiupusi už kaklo žąsiną, kuriuo pasivertę 
pinigai vaikščiojo. Visame krašte yra žinomas tikėjimas, jog 
pinigai naktimis degą (581).

Užkeikti pinigai sakmėse vertinami neigiamai, nors ir sten
giamasi jų rasti bei jais pasinaudoti. Didelius lobius turį žmo
nės laikomi susidėjusiais su velniu (572). Tvirtinama, kad „jei 
žmonės pasiima užkeiktus pinigus, tai tiem žmonėm — nelai
mės ir nelaimės" (587). Blogi pinigai savininkui neduoda ra
mybės ir po mirties: sulenda jam į burną, ausis, nosį (570). 
Užkeiktų lobių ieškotojai patiria šiurpių pergyvenimų, kuriuos 
sukelia tuos lobius ginančios blogosios dvasios (584, 586, 587).

Sakmės apie pinigus atspindi ne tik senuosius tikėjimus. 
Neigiamu tariamai užkeiktų pinigų vertinimu, nepritarimu 
gobšams (pinigus slepiantiems seniams paprastai reiškiamas at
grasumas), jų susiejimu su „velnio karalyste" iš esmės smer
kiama nežabota aistra pralobti.
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Sakmėse jaučiama žalčių bei gyvačių kulto atgarsių. Žal
tys laikomas gerbtina, globotina būtybe, kuri keršija, kai su 
ja elgiamasi negerai, ir yra teisinga, atitaisius jai padarytą 
skriaudą. Žaltys užnuodija pieną ir vandenį, kai paimami jo 
kiaušiniai arba vaikai (590, 591), ir pašalina nuodus, kai vai
kai jam grąžinami. Sakmėse minima žalčius gyvenus kartu su 
žmonėmis. Už žalčio nužudymą kiti žalčiai smarkiai keršydavę 
(592). Visažinojimo laidu laikoma gyvatės aukso karūna (593). 
Kaip ir žaltys, gyvatė už gera atsilygina geru, suteikia žmogui 
neeilinių sugebėjimų, padaro jo gyvenimą laimingą. Tai rodo 
sakmė ,,Gyvatės dovana" (595), kur gyvatė padeda prie gimu
sio vaiko gėlę (,,Jei tą gėlę vaikas prie savęs turės, tai nei 
kare, nei kur kitur nežus"). Kai kuriose sakmėse (596, 597) 
galima numanyti liaudį tikėjus esant vandens dvasią, ežerų 
valdovą, apie kurį dabartiniu metu žinoma labai nedaug.

Mitologiniais tikėjimais grindžiamos taip pat sakmės apie 
vėją, saulę, šaltį, ugnį. Gamtos reiškiniai jose perkeliami 
į žmonių gyvenimą ir traktuojami jų santykių bei moralės 
pagrindu. Ugnis keršija nerūpestingam „gaspadoriui" ir pa
gaili tvarkingo; saulė, merginų prašoma, ilgiau nenusileidžia, 
kad jos baigtų darbą, ir pan. Bene ryškiausiai pavaizduotas vė
jas. Jis — vyras storomis lūpomis ir dideliais ūsais, ponas di
dele galva, senas ,,diedas". Visur pažymima didelė vėjo galy
bė, kurią jis, supykintas bei įžeistas, panaudoja prieš žmogų. 
Suasmeninami taip pat šaltis, perkūnas, vaivorykštė. Visų šių 
sakmių idėjinė vertė yra ta, kad jos iškelia ir aukština teisin
gumą, sąžiningumą.

Sakmių kaip tautosakos kūrinių vertė nevienoda. Sakmės 
apie vaiduoklius, raganas, velnius atspindi prietaringus liau
dies tikėjimus. Jos padėjo šiems tikėjimams išsilaikyti liaudy
je ir tuo stabdė pažangios minties, mokslo žinių plitimą žmo
nėse. Tačiau kai kuriose sakmėse fantastiniais mitologiniais 
vaizdais smerkiama socialinė neteisybė, gobšumas, aukština
mas teisingumas ir doras elgesys. Tokios sakmės iškelia teig- 
tinus, darbo žmonėms būdingus moralinius pradus. Naiviu ti
kėjimu į fantastinį pasaulį, gamtos jėgų ir reiškinių suasmeni
nimu, šių jėgų paveikslais bei vaizdais sakmės teikia ir este
tinio pasigėrėjimo. Sakmės — praeities laikų tautosaka, šian
dieną jau nebesivystanti. Tačiau senovinei liaudies pasaulėžiū
rai, lietuvių ir kitų tautų dvasinės kultūros ryšiams ir bend
riems bruožams pažinti sakmės yra nepakeičiamas šaltinis.

2

Sakmėms artima pasakojamosios tautosakos rūšis yra pa
davimai. Ir sakmėmis, ir padavimais siekiama ne sukelti este
tinį pasigėrėjimą, bet įtikinti klausytojus, jog visa tai, apie ką
4 Lietuvių tautosaka IV tomas 49



pasakojama, iš tikrųjų yra buvę. Pažintinė funkcija sakmėse 
ir padavimuose nusveria estetinę. Vis dėlto sakmėse yra dau
giau fantazijos, tuo tarpu padavimuose išmonė dažnai pinasi 
su realiais geografiniais ir istoriniais faktais, juos aiškina ir 
pagrindžia. Antai padavimai apie milžinus yra susiję su ati
tinkamais piliakalniais, kalnais, upeliais. Tuose padavimuose 
veikią milžinai yra mitologinės-fantastinės būtybės. Milžinų 
paveikslas ir leidžia šiuos padavimus priskirti tautosakinei 
tradicijai.

Milžino paveikslas padavimuose nėra konkretus. Apie jo 
išvaizdą, savybes padavimuose tiesiogiai nekalbama. Milžino 
kaip tautosakinio personažo chronologijai kai kurių duomenų 
teikia jo susiejimas su piliakalniais bei senovinėmis gyvenvie
tėmis.

Tautosakinio milžinų paveikslo būdingi bruožai — didumas 
ir jėga. Milžinai įsivaizduojami tokie dideli, kad, iškratę iš 
klumpių smėlį, jie supila kalną (622), o iš pypkių pelenus — 
piliakalnį (626). Iš milžinų ašarų atsiranda ežeras (622), upelis
(627) . Ant aukštos Simno bažnyčios pasirėmę, jie kramtydavę 
taboką (629), eidami pietų, kirvius pasikabindavę ant debesų
(628) . Kartais milžino paveikslas piešiamas istorinių Lietuvos 
vietų fone. Antai milžinas, statęs Vilnių, pietauti eidavęs 
į Kauną (630). Žinomas motyvas, kaip milžinas į pirštinės pirštą 
įsideda, palaikęs vabalėliu, artoją su arkliu ir žagre (630). Mie
ga milžinas, išsitiesęs per didelę kalvą, o kai vilkas graužia 
jo koją, tai jam atrodo, kad tik blusa kanda (631). Milžinų jėgą 
rodo tai, kad jie nepaprastai toli numeta kirvį (619, 620), prine
ša smėlio tiek, kad susidaro kalvos ir ežerų seklumos. Antgam
tinę, mitologinę milžino paveikslo kilmę liudija dar ir tai, kad 
analogiškus darbus sakmėse atlieka ir velnias. Būdinga, jog 
mūsų milžinai dirba su kirviu, kuris senovėje buvo ne tik dar
bo įrankis, bet ir kovos ginklas.

Padavimuose jaučiamas didžiavimasis kadaise mūsų krašte 
tariamai gyvenusiais milžinais ir jų darbais. Kai kur šis didžia
vimasis įgyja patriotinės nuotaikos. Dėl to padavimai turi ne
mažą auklėjamąją reikšmę.

Su senoviniais tikėjimais, siekiančiais ikikrikščioniškuo
sius laikus, susiję padavimai apie akmenis, turinčius kokias 
nors žymes — įdubimus, pėdas, įvairius į rašmenis panašius 
ženklus ir kt. Šitų nepaprastų akmenų (jų Lietuvoje užregist
ruota apie pustrečio šimto) ryšys su pagonybės laikais pažy
mimas ir pačiuose padavimuose. Kai kuriems šios tematikos 
padavimams įtakos padarė krikščionybė, pavyzdžiui, juose pa
sakojama, jog velnias nešęs akmenį sudaužyti bažnyčiai ir pan. 
Padavime „Velnias teisėjas" (642) jau atsispindi socialiniai 
baudžiavos prieštaravimai, valstiečių kova su dvaru dėl že
mės. Apie vadinamuosius istorinius akmenis reiškiama įvairių
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nuomonių *3. Viena tikra, kad jie kol kas ištirti labai mažai, 
tikrovinis ir šių akmenų, ir padavimų apie juos pagrindas dar 
neaiškus, o turimoje literatūroje esama daug abejotinų tei
ginių.

Šiame tome spausdinamuose padavimuose akmenų ir jų sa
vybių atsiradimas aiškinamas daugiausia velnio darbu. Velnias 
juose suprantamas kaip žmonėms kenkianti bloga būtybė.

Padavimuose apie akmenis galima išskirti šiuos nusistovė
jusius, tradiciją turinčius ir liaudyje paplitusius siužetus: vel
nias neša maišą akmenų ir juos išbarsto; velnias neša didelį 
akmenį ir palieka jame kokias nors žymes. Bene įdomiausi yra 
padavimai apie akmenis, vadinamus ,,mokais". Jų siužetas la
biau išvystytas, o veikėjai — ryškesni, pasižymintys žmogiš
komis savybėmis.

Trumpas, tačiau kiek sudėtingesnis ir įvairesnis yra pada
vimų apie keliaujančius ežerus siužetas. Juose ežero atsiradi
mas tradiciškai aiškinamas dažniausiai taip: oru atplaukęs de
besis, atspėjus jo vardą, nukrenta ežeru lankoje, pievoje. Kad 
ežeras atsirasiąs, pievoje dirbančius žmones perspėja koks 
nors išskirtinis reiškinys — nežinia iš kur atsiradęs paršas kni
sa pievą, atėjęs vokietukas praneša, jog būsią svečių, tris kar
tus sucirpia praskrendąs paukštis, žmonės girdi balsą, raginan
tį juos pasišalinti, ir pan. Rečiau ežeras ne atskrenda, o atsi
randa iš po žemių, pievai įdubus. Kai kurie minimi padavimai 
yra sudaryti aiškiu ežerų vardų etimologizavimo pagrindu 
(656—658).

Dėl trumpos apimties šios tematikos padavimuose, supran
tama, nėra nei meniškesnės veikėjų charakteristikos, nei poe
tinių puošmenų, kurios vartojamos pasakose. Vaizdingumo 
jiems teikia tam tikras ežero sugyvinimas, tartum suasmeni
nimas ir jo skridimo padangėmis nupasakojimas. Apie ežero 
skridimą pasakojama, nevengiant hiperbolizacijų ir kitų me
ninės išraiškos priemonių:

Po kiek dienų ėmė ežeras ir nukrito. Sako, paršniokščia, sukas sukas — 
kriokesys didžiausias. Žmonės išsilakstė (647).

Vienąkart užėjo ant Tirilių juodas debesis ir stovėjo, užgulęs laukus, 
ištisas tris dienas. Žmonės, prieidami artyn, matė debesyje žuvis plaukian
čias, tarytum ežere (652).

Tokios vaizdingos vietos padidina šių padavimų meninę 
vertę.

Taip pat mažai teišvystyti padavimai apie vietovių ir jų 
vardų atsiradimą. Šiuose padavimuose nėra nusistovėjusių

^Žr. P. Tarasenka,  Pėdos akmenyje, Vilnius, 1958; A. A. <&op- 
M0 3 0 B, Kanem, «IHerAeiĮ)) 6AH3 HoBropoĄa H KaMHH-«CAeAOBHKHH, «Co- 
BeTCKan 3THorpa(į)HH)), 1965, Ne 5, p. 131 ir kt.
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siužetų, kuriuos būtų galima pritaikyti kelioms vietovėms, nes 
pagal kiekvieno vardo, kiekvieno pavadinimo skambesį suda
romas ir jį aiškinantis žodinis tekstas, kurio, suprantama, ne
galima panaudoti kitaip skambančiam vardui aiškinti. Antra 
vertus, to paties vardo atsiradimas kartais aiškinamas dviem 
ar keliais tekstais, neturinčiais tarpusavio siužetinio bendrumo. 
Antai viename padavime pasakojama, kad Lieplaukės vardas 
atsiradęs dėl to, jog lauke augę daug liepų, o kitame — kad 
ten buvęs miškas, pilnas plėšikų, kurie užpuldavę žmones ir 
liepdavę „lipti laukan iš ratų".

Šios grupės padavimuose išsiskiria dvi vardų aiškinimo 
tendencijos. Yra trumpučių padavimų, tiesiogiai pagal skam
besį etimologizuoj ančių vietovės pavadinimą. Jų pavyzdžiu ga
li būti padavimai apie Čekiškę („čia kišk"), Ariogalą („ar jau 
galas"), Betygalą („bet y* galas"), Kuršėnus („kur šienas"), Pa
pilę („šieną papylė"), Priekulę („išėjom prikulti"), Šeduvą („še 
du, va"), Kamajus („labai kamavo") ir kt. Tuo tarpu tokiuose 
padavimuose, kaip „Valkūnų kalnas" (684), „Saprono kalnas" 
(686), „Prisiektinis akmuo" (689), turinčiuose ilgesnį tekstą, 
vietų vardai siejami su tariamai tikrais praeities įvykiais bei 
žmonių vardais. Šitokiuose padavimuose vardas grindžiamas 
senoviniais tikėjimais, vietovės reljefu ir pan.

Daug padavimų sukurta apie žemėje prasmegusias pilis, 
miestus, dvarus, ežeruose nuskendusius lobius, varpus. Daugu
ma šių padavimų turi neabejotinai seną ir ilgą gyvavimo tra
diciją, jų siužetai žinomi ne tik lietuviams, bet ir kitoms tau
toms, juose vartojami nusistovėję įvaizdžiai, vaizdai bei sim
boliai.

Tolimomis istorinėmis reminiscencijomis dvelkia padavimai 
apie piliakalniuose (kalnuose), rečiau — slėniuose ir pelkėse 
prasmegusias pilis ar miestus. Liaudies tradicija iki šiol tebėra 
išlaikiusi atgarsius tos reikšmės, kurią Lietuvos istorijoje, jos 
kovose dėl laisvės turėjo piliakalniai ir pilys.

Nugrimzdę miestai ir pilys padavimuose tartum sugyvinti, 
suasmeninti, jiems priskiriamos antgamtinės savybės. Ten, po
žemiuose, jie užburti laukia išvadavimo dienos, o išvaduoti 
juos galima tik tam tikru magišku veiksmu. Dažno padavimo 
pabaigoje suskamba realistinė gaida, kontrastinga romanti
kai,— miestų, pilių išvaduoti nepavyksta, ir jie lieka užburti 
amžinai. Tuo išreiškiama mintis, jog čia tėra tik padavimas.

Miestai ir pilys paprastai yra užkeikti arba užburti. Jų pa
slaptingo užbūrimo simbolis — ant kalno naktimis klaidžiojan
čios ir atsitiktinius praeivius prašančios jas išvaduoti mergi
nos (703, 705, 707 ir kt.). Jas tegalima atburti tik pabučiavus 
nepaprastas baisybes — biaurią rupūžę, ugnimi spiaudantį de
vyngalvį (703), o to niekas neišdrįstąs padaryti. Esant kalne 
prasmegusį miestą ar pilį rodo ir kiti simboliniai reiškiniai:

52



jame skamba varpas, nakties dvyliktą požemyje gieda gaidys, 
verkia vaikas (696), piaunant kalne išaugusius medžius, bėga 
kraujas (697), miestas iš požemio iškyla kas dešimt metų 
ir pan. Nugrimzdę miestai vaizduojami įspūdingai, pabrėžiant 
jų didumą ir pastatų grožį:

Kartą piemenys ganė gyvulius. Kada saulė jau buvo patekėjus ir skleidė 
spindulius, jie pamatė miestą keliantis aukštyn tame pat Beržote, kur ne
auga joks krūmas. (...) Žiūrėdami toliau, piemenys matė puikiausius rū
mus, bažnyčias, kurie, jiems bežiūrint, iškilo aukštyn ir pranyko (699).

Didele pagarba padavimuose apgaubti piliakalniai. Kaip ir 
pilys, jie yra tarsi suasmeninti. Jų negalima liesti, kasti, ardyti. 
Kasami jie per sapną perspėja žmones liautis tatai darius (710— 
712). Ypač negalima piliakalnių kasti, norint pasipelnyti, rasti 
pinigų,— už tai kasėjai skaudžiai nubaudžiami: lieka bepro
čiais (713), žūva (714). Istorinė tikrovė su fantastika persipina 
padavimuose apie Liškiavos (695), Kauno (700) pilis, apie pa
skendusį karalaitės Bonos miestą (699), kovas su švedų kariuo
mene (701).

Analogiškos struktūros yra ir padavimai apie kalnuose už
burtus dvarus (716, 717, 719). Nuo padavimų apie nugrimzdu
sius miestus ir pilis šie padavimai tesiskiria tuo, kad juose 
neišreiškiama kokia svarbesnė visuomeninė idėja. Dvarų at- 
būrimas šiuose padavimuose daugiau siejamas su troškimu 
praturtėti, kuris paprastai neišsipildo. Nepavyksta žmonėms 
ištraukti iš ežerų ir ten nuskendusių aukso skrynių (721—726), 
kurios tartum gyvos plaukia iš vienų ežerų į kitus, vis labiau 
toldamos nuo žmonių ir likdamos nerealiais padavimų ob
jektais.

Krikščionybė neabejotinai padarė įtakos padavimams apie 
nuskendusius varpus ir bažnyčias. Krikščioniškos pasaulėžiūros 
įtaka čia persipina su senoviniais tikėjimais (pvz., ,,kol varpų 
neištrauks iš ežero, kasmet prigers jame žmogus"). Padavi
muose apie varpus, nuskendusius ežeruose, įsimena vaizdiniai 
momentai, sukurti, veikiant tam įspūdžiui, kurį sukelia varpų 
skambėjimo aidas dideliuose vandens plotuose. Varpų aidas, 
jo atliepimas ežero paviršiuje, tikriausiai ir bus davęs pradžią 
šiems padavimams. Antai, kai Skapiškio bažnyčioje skambi
nama, netoliese esančiame ežere nuskendę varpai atsiliepia: 
,,Ką daryt, brol, ką daryt, brol?" (727). Alvito ežere nuskendęs 
varpas šaukia išgelbėtam varpui: ,,Pauliau brolau, gelbėk — 
skendau!" (728).

Antibaudžiavinių nuotaikų turi padavimai apie nugrimz
dusius dvarus ir blogus ponus. Šios nuotaikos reiškiamos feo
dalo asmeniu, kuris vaizduojamas nedoru, žiauriu žmonių kan
kintoju (735—736). Blogą poną simbolizuoja Čičinsko, istorinio
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Upytės dvarininko Sicinskio, asmuo. Padavime ,,Čičinsko kal- 
nas" (740) jis taip piešiamas:

Jis buvo labai nedoras. Savo žmones labai kankindavo. (.. .į Tas Či
činskas liepdavo žmogui įlipti į medį, o jis jį šaudavo. Jis turėdavo daugybę 
šunų. Būdavo, paima iš žindančios moteriškės kūdikį, užkiša už suolo, su- 
treškia, o šuniuką duoda žindyti.

Liaudies patriotizmas, neapykanta svetimšaliams įsibrovė
liams matyti iš padavimų, pasakojančių apie kovas su toto
riais, švedais ir prancūzais.

Padavimų apie kovas su totoriais išlikusių yra nedaug (šia
me tome spausdinamas tik vienas). Daug daugiau jų užrašyta 
apie kovas su švedais ir prancūzais. Kad padavimai apie šve
dus yra buvę populiarūs, liudija ir jų pateikėjai. Antai 
M. Slančiausko 1911 m. užrašyto padavimo (754) pateikėjas 
taip sako:

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

Su tautosakine tradicija šiuos padavimus sieja ne tik liau
diškas pasakojamųjų įvykių traktavimas, bet ir kai kurie jau 
iš kitų tematinių padavimų grupių žinomi motyvai. Pavyzdžiui, 
padavimuose apie švedus ir iš dalies apie prancūzus dažnas kal
no (piliakalnio) supylimo kepurėmis motyvas (745, 747, 757 ir 
kt.). Padavimuose apie Napoleono kariuomenės traukimąsi 
pašieptų aukso lobių motyvas yra pritaikytas palyginti nese
nos praeities įvykiams. Kiti motyvai būdingi tik aptariamiems 
padavimams — svetimšalių įsibrovėlių žiaurumas išryškinamas 
mažų vaikų žudymu tiek padavimuose apie totorius, tiek ir 
apie švedus.

Labai žiaurūs padavimuose vaizduojami švedai: jie žmones 
bado ir karia, pastatus degina, moterims nupiausto krūtis, vai
kus nuplikina vandeniu. Dėl to suprantama žmonių neapykan
ta jiems. Lietuviams su švedais kautis ir juos nugalėti padeda 
net antgamtinės jėgos — angelas, perkūnas. Padavimų apie ko
vas su svetimšaliais įsibrovėliais idėjinę prasmę galima nusa
kyti vieno padavimo baigiamąja mintimi, kuri pabrėžia užka
riautojų išvarymą iš Lietuvos:

Vos tik jie (lietuviai) pradėjo kryžiavai šaudyti, kaip staiga į švedus 
pradėjo trankyti perkūnas. Ilgai dar laikėsi švedai, bet, matydami, kad vis 
tiek neatsilaikys prieš lietuvius, pasileido bėgti, prisiekdami niekuomet ne
grįžti į Lietuvą (753).

Padavimų vertę sudaro ne tiek jų meninis grožis, kiek jais 
reiškiamas nuoširdus domėjimasis gimtojo krašto gamta, pra
eitimi, istoriniais paminklais, liaudies kovomis dėl laisvės. Pa
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davimuose dažnai nuskamba aiškiai patriotinė gaida. Dėi to 
padavimai ilgai išsilaikė liaudyje, įėjo į metraščius, jais nau
dojosi savo kūrybai talentingiausieji mūsų rašytojai.

3

Panašumo su padavimais turi pasakojimai bei atsiminimai: 
juose taip pat kalbama apie praeities įvykius. Tačiau pasako
jimuose daugiau konkretumo, tikroviškumo, autobiografinių de
talių; pasakotojo ryšys su perteikiamu įvykiu čia dažnai būna 
tiesioginis, o ne apspręstas tautosakinės tradicijos. Pasakojimai 
ir atsiminimai stovi ant ribos tarp meninių tautosakos kūrinių 
ir paprastų kasdieniškų buitinių įspūdžių. Bene ryškiausias 
bruožas, leidžiąs tautosakinius pasakojimus ir atsiminimus skir
ti nuo nieko bendra su folkloru neturinčių pasakojimų, yra ti
piškas, apibendrintas reiškinių bei faktų vertinimas. Būdingas 
pavyzdys šiuo atžvilgiu yra pasakojimai apie pirmųjų trauki
nių pasirodymą Lietuvoje (810, 811). Juose reiškiamas bendras 
stebėjimasis nematyta mašina: nesuprasdami tos mašinos vei
kimo, žmonės ją sieja net su antgamtinėmis jėgomis — vel
niais. Visa tai daroma tautosakinės tradicijos ribose, nuošir
džiai ir naiviai („žiūrėjo per šilkinę skepetą — sakė, kad vel
niai neša").

Pasakojimai ir atsiminimai turi didelę pažintinę reikšmę. 
Juose neretai užtinkama tokių istorinių-geografinių žinių ir 
faktų, kurių negalima rasti kituose šaltiniuose.

Daugiausia pasakojimų ir atsiminimų liečia baudžiavos lai
kus, kada tautosakinės tradicijos buvo labai gyvos ir turėjo 
įtakos pasakojimams susidaryti. Jie užrašyti iš žmonių, dar 
gyvenusių baudžiavos gadynėje ar girdėjusių apie ją iš savo 
tėvų bei senelių.

Iš atsiminimų visų pirma iškyla griežtai neigiamas žiau
raus pono, savavaliautojo feodalo paveikslas. Per žiauraus po
no ir jo nedorų darbų nupasakojimą parodomas baudžiavos 
sunkumas, mažiau tiesiogiai teliečiant sunkius darbus dvare, 
nepakeliamą buitį, prastą maistą ir drabužius. Antai pasakoja
ma, kad ponas išmaino žmogų į šunį (766), verčia baudžiaunin
kes žindyti šuniukus (767), užplaka žindomą moters kūdikį 
(769) ir pačią niekuo nenusikaltusią baudžiauninkę (770).

Labai populiari pasakojimų ir atsiminimų tema — rekrutai 
ir jų gaudymas. Šios tematikos kūriniai papildo ponų savava
liavimo vaizdą, juose parodoma, kad į nepakeliamai sunkią 
karo tarnybą jaunuoliai buvo atiduodami už menkiausius nusi
kaltimus ponui. Šie pasakojimai taip pat rodo liaudies prieši
nimąsi dvarui ir feodalams, didelį žmonių solidarumą su gau
domaisiais, pastarųjų sumanumą ir drąsą (777, 778). Istorinės
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žinios apie rekrutų gaudymą ir ypač apie liaudies priešinimąsi 
jų gaudytojams yra palyginti negausios. Dėl to ypač padidėja 
šios tematikos atsiminimų reikšmė. Galima neperdedant tvir
tinti, jog pasakojimai ir atsiminimai duoda pilnesnį ir teisin
gesnį vaizdą apie liaudies priešinimąsi rekrutų tarnybai, negu 
istoriniai šaltiniai.

Apskritai, priešinimosi baudžiavinei santvarkai ir ponų sa
vavaliavimui tema pasakojimuose ir atsiminimuose, kaip ir 
kituose tautosakos žanruose, labai ryški. Juose stengiamasi pa
rodyti pono kvailumą (780), norą vienaip ar kitaip jam pa
kenkti. Ryškiausia priešinimosi feodalams forma — tiesioginė 
fizinė kova prieš juos, paprastai pasibaigianti urėdų (784), prie
vaizdų (785) ir pačių ponų nužudymu (789). Pasakojimuose taip 
pat kalbama apie žmonių pagalbą 1863 metų sukilėliams.

Taigi pasakojimai ir atsiminimai teikia nemažai vertingos 
medžiagos praeičiai pažinti. Sakykim, jeigu neturėtume net jo
kių istorinių žinių ar dokumentų apie liaudies kovas prieš bau
džiavos jungą, tai vien iš tautosakos galėtume nustatyti, jog 
visi Lietuvos valstiečiai buvo prieš jį nusistatę ir jam prieši
nosi.

Pasakojimų ir atsiminimų užrašyta ne tik iš baudžiavos, bet 
ir iš daug vėlesnių laikų: apie 1905—1907 m. revoliuciją, pir
mąjį pasaulinį karą (819, 820), kovas dėl Tarybų valdžios Lie
tuvoje (821), Didįjį Tėvynės karą (882). Įvairių pasakojimų at
siranda ir mūsų dienomis, tačiau kurie iš jų išliks ilgesnį laiką 
ir įeis į tautosakos repertuarą, o kurie veikiai bus užmiršti, 
šiandieną dar sunku pasakyti.

III. Oracijos

Savitą ir originalią lietuvių liaudies poetinės kūrybos dalį 
sudaro oracijos. Jų yra gana daug ir įvairių. Nuo kitų pasa
kojamosios tautosakos rūšių ir žanrų oracijos skiriasi tuo, kad 
jos negyvavo savarankiškai, o buvo susijusios su vienomis ar 
kitomis apeigomis ir buvo sakomos tik šias apeigas atliekant. 
Dėl to suprantama didžiulė oracijų reikšmė liaudies tradici
joms palaikyti. Oracijos reikšmingos ne tiek turiniu, vienomis 
ar kitomis jose teigiamomis idėjomis, o daugiau poetiniais 
vaizdais bei įvaizdžiais, kalbos grožiu ir išraiškingumu. Šalia 
stebuklinių pasakų jos yra vieni iš poetiškiausių lietuvių liau
dies meninės prozos kūrinių.

Visos oracijos pagal apeigas skirstytinos į dvi dideles gru
pes — darbo bei kalendorinių apeigų ir šeimos apeigų oracijos.

Rugiapiūtės pabaigtuvių oracijos sakomos, baigus kirsti ru
gius ir įteikiant parneštą pabaigtuvių vainiką šeimininkui. Ru
giapiūtės pabaigtuvės ilgai išsilaikė gyvos liaudyje ir tebėra
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švenčiamos net kolūkiniame kaime, panaudojant senųjų tradi
cinių pabaigtuvių elementus, jų tarpe parafrazuojant bei nau
jai įprasminant ir oracijas.

Rugiapiūtės pabaigtuvių oracijose poetiškai piešiamas su
asmenintas rugio paveikslas, išskaičiuojant tariamuosius jo au
gimo vargus. Rugys pabaigtuvininkų lūpomis šitaip kalba:

Pernai išėjom, šįmet parėjom, po sniegu gulėjom, mes vargą turėjom, 
šaltį ir lietų kentėjom. Šalnos šalo — nesušalom, lietus lijo — nesupuvom. 
Sulaukėm vasarėlės, šiltos saulelės kaipo savo motinėlės. Saulelė šviesi sniegą 
išnaikino, ledą ištirpino, mumis dailius gražius išaugino... (823).

Rugių kirtėjai oracijose vadinami žiauriais žvėrimis akmens 
širdimi. Jose pagarbiai kalbama apie rugių varpų vainiką, apie 
j o grožį ir kolektyvinį pynimą. Rugiapiūtės pabaigtuvių ora
cijose jaučiama pagarba rugiams kaip vienam iš pagrindinių 
valstiečio maisto produktų ir reiškiamas džiaugsmas rugiapiū
tės — svarbiausio derliaus nuėmimo darbo — pabaiga.

Trumpesnės ir ne tokios meniškos yra ganymo pabaigos 
oracijos. Jas sakydavo piemenys rudenį per vadinamąsias ,,ožio 
ceremonijas", apie kurias turime nedaug duomenų iš šiaurinės 
Lietuvos .̂ Iš šių duomenų matyti, kad, atėjus rudeniui ir atša
lus orui, piemenys, nebenorėdami ilgiau ganyti, laukdavo grei
čiau ateinant žiemos. Jie vesdavo apie beržą ožį ir sakydavo 
oracijas, kuriomis šaukdavo žiemą (,,Tu, baltas oželi, atnešk 
mum sniegelį, atnešk mum žiemelę, didesnį šaltelį, kad nereikt 
ganyti, rūbelių lydyti").

Su veiksmu, vaidyba labai susijusios Užgavėnių persiren- 
gėlių — ,,žydų", „vengrų" — oracijos, sakytos, vaikščiojant po 
kaimus per Užgavėnių šventes. Būdingas šių oracijų bruožas — 
jumoras. Čia panaudojamos ne tik įvairios meninės išraiškos 
priemonės, bet ir veiksmai (pavyzdžiui, persirengėliai vedžio- 
davosi aklą kumelę ir siūlydavo ją mainyti į gerą, patys bū
davo juokingai apsirengę ir pan.).

Turiniu ir vaizdavimo būdu panašios lalauninkų ir pieme
nų vaišių oracijos. Lalavimo paprotys krikščionybės laikais su
tapo su velykų šventėmis, nors senovinė jo prasmė buvo kita, 
siejama su pirmuoju gyvulių išginimu pavasarį į laukus. Pir
mojo išginimo papročiui artimesnės piemenų vaišės, ruoštos 
per sekmines. Jose šio papročio žymės gana ryškios — pieme
nys sekminėms želdydavo žolę, kad greičiau priganytų gyvu
lius ir galėtų anksčiau parginti, o išginti stengdavosi labai 
anksti ir pan. Ir lalauninkų, ir piemenų oracijų iškalbingumo 
paskirtis — išprašyti kuo daugiau dovanų. Davusiems oracijo
mis dėkojama, o nedavusieji jomis pašiepiami ir niekinami.

 ̂ 2tr. J. Elisonas,  Ožio ceremonijos, „Musų tautosaka", 11, 1930, 
p. 117.
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Meniškiausios, puošniausios—šeimos apeigų oracijos. Krikš
tynų oracijų užrašyta nedaug, todėl šiame tome jų ir spausdi
nama tik viena. Užtat vestuvinės oracijos buvo sakomos kone 
per visas vestuvių apeigas — piršlybas, žiedynas, atvažiavus 
jaunajam pas jaunąją, ieškant nuotakos, prieš vainiko įteikimą, 
išleidžiant jaunuosius tuoktis ir t. t. Vestuvinės oracijos yra 
tikras liaudies iškalbingumo, jos meninės prozos vaizdingumo, 
žodingumo pavyzdys. Vestuvinės oracijos meniniu požiūriu to
kios gražios, pilnos kalbinių-stilistinių puošmenų, kad jas ne 
kiekvienas galėdavo sakyti. Vestuvių dalyviai, kuriems reikė
davo sakyti oracijas,— piršlys, kvieslys, vyriausias pajaunys,— 
turėjo būti išprusę, sumanūs, iškalbingi žmonės.

Išgalvotomis, neįtikimomis situacijomis, vaizdais ir simbo
liais vestuvinės oracijos panašios į stebuklines pasakas. Antai 
piršlio giriama jaunojo sodyba daug kuo primena stebuklinių 
pasakų veiksmo vietą:

Kiemas sūriais brukavotas, tvoros dešromis tvertos, stogai lašiniais deng
ti, sviesto žardai prižardyti, pilnos stonios žirgelių žvengia, pilni gurbai 
galvijų baubia. Šuliniai medaus, upeliai vyno, versmė pieno. Sodai neapsa
komi, neužmatomi. Visi pilni paukščių giesmininkų... (848).

Kai kurios vestuvinių oracijų vietos bemaž visai sutampa 
su atitinkamomis pasakų situacijomis.

Vestuvinės oracijos turi bendrų bruožų ir su vestuvinėmis 
dainomis. Jose irgi kalbama apie bernelį ir mergelę, nuolatos 
vartojami tokie įvaizdžiai bei simboliai, kaip rūtelė, lelijėlė, 
rūtų vainikėlis, jaunuolio šaunumą simbolizuoja žirgas ir t. t.

Oracijos — labai ryškus žanras meniniu požiūriu. Jų kalba 
ir stilius išsiskiria ne tik iš kasdieninės kalbos, bet ir iš visų 
kitų pasakojamosios tautosakos žanrų kūrinių. Oracijos daž
niausiai susideda iš ilgų periodų, tiradiškų sakinių su daugybe 
epitetų, palyginimų, hiperbolių ir kitokių poetinių puošmenų. 
Akivaizdus tokios kalbos pavyzdys yra šiame tome įdėta pirš
lybų oracija (848) ar piršlio pasmerkimo dekretas (878).

Toks stilius kyla iš oracijų paskirties ir jų sakymo aplin
kos: jos dažniausiai būdavo sakomos iškilmingais momentais, 
per vaišes—pabaigtuves, vestuves ir pan. Oracijų paskirtis — 
vaizdingai nupiešti vienus ar kitus asmenis, pavyzdžiui, jau
nuosius, piršlį ir kt. Visa tai reikalauja retoriškos, pakilios kal
bos, puošnaus stiliaus. Oracijose linkstama kalbėti ne nuo sa
vęs: kvieslys kviečia į vestuves jaunojo ir jaunosios vardu, 
piršlys apsimeta paklydusiu pakeleiviu ir tartum teiraujasi ke
lio, piemenys, prašydami valgių pavasario vaišėms, kalba gy
vulių vardu:

Prašė ožka miltų, karvė — pieno, kiaulė — lašinių, avis — druskos, viš
ta— kiaušinių (845).
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Neretai oracijos turi rimą ir ritmą. Ryškus garsinis ir met
rinis pradas sietinas ne tik su kalbine ir stilistine oracijų san
dara, bet ir su vaidybiniais-draminiais elementais. Kai kada 
oracijos netgi primena eiliuotus kūrinius:

Marijona turėjo didelę roną. Stiklus daužiau, fonon barsčiau. Metų ne
sulaukė, ronas užtraukė. Judita buvo subadyta, o Agota sukapota (831).

Iš daugelio mergaičių mergaitė, turi du kubilu kraičio. Pažiūrėjus ant jos 
stogo, nereiktų klaust nė pasogo. O kai sėdi ant suolo, nemato nė kuolo (850).

Polinkis išlaikyti oracijose atitinkamą ritmą toks ryškus, 
jog atskirais atvejais ritminis žodžių kirtis net nesutampa su 
gramatiniu.

Neatskiriama oracijų meninė savybė — komizmas ir jumo
ras. Jumorą sukelia atitinkamos situacijos, specialiai parinktos 
poetinės priemonės, žodynas, oracijų sakytojų elgesys. Jumo
ras ypač būdingas toms vestuvinėms oracijoms, kurių sakyto
jai paprastai dedasi esą ne vestuvių dalyviai, o nepažįstami 
kitų šalių žmonės. Oracijų palyginimais siekiama reiškinį ne 
pabrėžti, paaiškinti, o sukelti juoką, pavyzdžiui:

Prijojom didelį upį. Kas ano upio buvo didumas — gaidžio žingsnio pla
tumas, katės kelio gilumas... Prijojom didelį mišką. Kas ano miško didumas, 
kad mūsų žirgams viršūnės į papilves baksnojo (855).

Tu jei imsi iš manęs liekarstvos, būsi sveikas kaip molio cvekas (832).

Oracijų turiniui ir meninei formai įtakos turi jų gyvavimo 
būdas. Tai, kad jos negyvavo savarankiškai, kaip pasakos, 
o buvo susijusios su vienomis ar kitomis apeigomis bei papro
čiais, suponuoja jų ryšį su judesiais, mimika, veiksmu — vai
dybiniais-draminiais pradais. Atsietai nuo vienokių ar kitokių 
vaidybinių judesių oracija negyvavo. Antai per rugiapiūtės 
pabaigtuves oracijas paprastai sakydavo rugių kirtėjai, įteik
dami šeimininkui pabaigtuvių vainiką; vaikščiodami po kai
mus, jas sakydavo Užgavėnių persirengėliai, iaiauninkai ir pie
menys. Ne mažesnę reikšmę vaidyba turėjo ir sakant vestuvi
nes oracijas. Sis oracijų gyvavimo būdas tam tikru mastu ap
sprendžia jų intonacijos pakilumą, kalbos puošnumą ir jumorą. 
Tad oracijos negali aktyviai gyvuoti be apeigų. Išnykus dau
gumai apeigų, nustojo aktyviai gyvuoti ir oracijos. Ir priešin
gai — išlikus kai kurioms apeigoms ir papročiams, kad ir pasi
keitusiu pavidalu, iki mūsų dienų, gali toliau gyvuoti ir oraci
jos. Štai kodėl senosios oracijos kartais vykusiai panaudoja
mos ir tarybinio laikotarpio apeigose, pavyzdžiui, derliaus 
valymo pabaigtuvėse.
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,,Lietuvių tautosakos" ketvirtame tome paskelbti kūriniai 
yra netolygūs nei savo idėjine verte, nei meniniu grožiu. Vieni 
iš jų mus domina tik kaip tolimų laikų reliktai, liudiją praei
ties laikų dvasinę kultūrą, kiti dar ir šiandieną tebevaidina 
aktyvų vaidmenį žmonių auklėjime, teigdami tiesos, grožio ir 
gėrio idealus. Tačiau visi šie kūriniai apskritai rodo, kokia 
turtinga ir įvairi yra lietuvių liaudies poetinė kūryba ir kokio
mis sudėtingomis formomis ji reiškiasi.

AMBRAZIEJUS JONYNAS











Nelygios vedybos

i

hHSKASARGIO SŪNAUS 
MĮSLĖS

Buvo vienas karalius ir turėjo dukterį. Toji duktė labai 
graži buvo. Karalius apgarsino, kad jo žentas bus tas, kuris 
užmins tokią mįslę, katros tas karalius negalės atminti. Jeigu 
gi karalius mįslę atmins, tai kiekvienam, norinčiam būt kara
liaus žentu, bus galva nukirsta.

Kada tas karalius apgarsino šitokią žinią, ėmė važiuoti ka
raliūnai ir kunigaikščiai iš tolimų žemių. Kiekvienas pribuvęs 
turėjo užminti karaliui mįslę, o kada karalius atminė, nukirto 
kiekvienam galvą.

Toje pačioje karalystėje gyveno vienas miško sargas ir tu
rėjo vienturtį sūnų. Tasai sūnus sako:

— Ar žinai ką, tėvai, aš josiu pas karalių, užminsiu jam 
mįslę, ir kai karalius negalės atminti, tai aš paliksiu jo žentu.

— Sūnau mano mielas, mesk tu tą tuščią mintį. Jau ten ne 
vienas galvelę paguldė, ir tai sūnūs didelių ponų, kunigaikščių 
ir karalių. Neatsirado nei vienas, kuris būtų galėjęs užminti 
mįslę, katros karalius nebūtų galėjęs atminti. Taigi ir tu, sū
neli, nuvažiavęs ten su savo mįsle, pražudysi savo gyvastį...

Bet sūnus nė girdėt nenori! Tėvas, matydamas, kad jo per
sergėjimai nieko negelbsti, sumanė patsai sūnui galą padaryti. 
Liepė motinai pritaisyti stiklą midaus ir, kada sūnus sėdėjo 
jau ant pabalnoto žirgo, įpylė į midų nuodų ir padavė jam, 
turėdamas savo galvoje mintį: tegul sūnus numiršta po jo 
akių, nei ką turi nujot pas karalių ir ten atiduot budeliui savo 
galvą. .. Sūnus priėmė nuo tėvo midų, bet pats negėrė, tik 
ėmęs ir supylė žirgui į gerklę. Žirgas trinkt parpuolė ant že
mės ir pagaišo. Dabar jis liepė tą žirgą išvilkt į laukus. Kada
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žirgas išvilktas tįsojo, atiėkė trys varnos, atsitūpė, užlesė ark
lienos— ir tos pagaišo.

Sūnus pasiėmė tris negyvas varnas ir eina pėsčias. Ėjo, ėjo 
dieną ir antrą, priėjo girią. Eina per tą girią, žiūri — dvaras. 
Atėjo į tą dvarą, žiūri — ten visko pilna, bet nei jokio žmo
gaus nesiranda. Dabar jis ėmęs tas varnas nupešė, sukūręs 
ugnį, iškepė ir, perplovęs kiekvieną į keturias dalis, sudėjo 
ant skomės, o pats pasislėpė.

Tuo tarpu pareina į tą dvarą dvylika plėšikų.
— A, a! Čia koks geradėjas mums pietus parengė!
Visi po dalį suvalgė ir visa dvylika numirė. Dabar jis, pa

likęs tuos plėšikus, atėjo pas karalių. Tuojau karalius jį pri
ėmė gražiai, davė kambarį ir liepė pagalvoti tris dienas. Po 
trijų dienų pašaukė pas save ir liepė jam užminti mįslę. Dabar 
jis, persiprašęs karaliaus, užminė:

— Negyvas užmušė gyvą, tas vienas negyvas užmušė tris 
gyvus, o tie trys negyvi užmušė dvylika gyvų.

Karalius galvojo, galvojo per tris dienas ir jokiu būdu ne
galėjo išgalvoti, kaip tai negyvi, o gyvus galėjo užmušti. Ant 
galo, negalėdamas nieko gero išmąstyti, pasišaukė savo duk
terį ir liepė jai, kad ji tą mįslę nuo to miško sargo sūnaus 
iškvostų.

Karaliaus duktė turėjo šešias savo tarnaites, ir visos buvo 
labai gražios. Kada sulaukė vakaro ir būsiantis karaliaus žen
tas nuėjo į savo kambarį atilsio, toji karalaitė, gėdydamas! eit 
pati pas savo jaunikį, nusiuntė vieną iš savo tarnaičių, idant 
toji, iškvotus mįslę, paskui atėjus jai pasakytų. Tarnaitė atėjo 
į jaunikaičio kambarį ir sako:

— Pasakyk, ponaiti, mįslę...
— Jei gulsi pas mane į lovą tik vienmarškinė, tai pasa

kysiu.
— Gulsiu.
Toji tuojau nusirengė drabužius ir jau gula. Šis kaip jau 

trauks vieną diržu per pečius! Toji tarnaitė tikt apsisuko ir nei 
nesijuto, kaip išbėgo per duris.

Dabar karalaitė siunčia antrą. Atėjo antra:
— Pasakyk, ponaiti, mįslę...
— Jei gulsi pas mane į lovą be drabužių, tik su vienais 

marškiniais, tai pasakysiu.
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— Gulsiu.
Tarnaitė nusirengė drabužius ir jau guls, bet šis kaip jau 

drožė vieną,— ir toji išbėgo, palikus savo drabužius. Toks pats 
kirtis patiko trečią ir paskutinę. Ant galo prisiėjo eiti pačiai 
karalaitei. Atėjus sako:

— Pasakyk, ponaiti, mįslę...
— Jei gulsi pas mane be drabužių, tik su vienais marški

niais, tai pasakysiu.
— Gulsiu.
Karalaitė nusirengė. Šis, paėmęs diržą, kirto vieną — stovi, 

kirto antrą — stovi, trečią kartą kirto — stovi. Ir atsigulė į lo
vą. Gulėjo jiedu per naktį, mįslę sargo sūnus jau jai pasakė.

Ant rytojaus ši tuojau nuėjus tėvui papasakojo visą atsiti
kimą apie užmintą mįslę, bet drabužiai visų šešių tarnaičių, 
kartu ir karalaitės, pas jį liko. Po pusryčių karalius pasišaukė 
savo būsiantį žentą į savo kambarius ir atmena mįslę, apsako 
visą jo kelionės atsitikimą.

— Gerai, karaliau, kad tu atminei mano mįslę, bet meldžiu 
paklausyti, aš jums apsakysiu dar vieną savo atsitikimą. Aš, 
eidamas į tavo dvarą, ėjau per girią. Beeidamas sutikau stirną. 
Nutaikęs šaudyklę, šoviau; žiūrau — oda krito ant vietos, 
o mėsa nubėgo. Ėjau toliau — antrą stirną šoviau, ir tos oda 
krito pas mane, mėsa nubėgo. Ir taip, pakol perėjau per girią, 
sutikau septynias stirnas, į visas šoviau, ir visų oda išsinėrė, 
liko ant vietos, o mėsa nubėgo. Tik septintą kai šoviau sutikęs, 
tai ir oda, ir mėsa pas mane puolė.

— Negalimas tai daiktas, kad žvėris be odos galėtų bėg
ti,— pratarė karalius.

— Karaliau, jeigu man netiki, aš galiu visas odas parody
ti,— ir atnešė pilną maišą drabužių.— Šitos paskutinės tai ir 
mėsa, ir oda pas mane krito...

Karalius žiūri, kad drabužiai jo dukters ir jos tarnaičių. 
O matydamas, kad jo duktė gulėjo visą naktį su tuo miškasar- 
įįio sūnumi, turėjo jį pripažinti už žentą: apvesdino savo duk
terį, ir gyveno laimingai per ilgus metus.
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2

PONAITIS IR EIGULIUKĖ

Buvo ponaitis nevedęs ir turėjo dešimtį kumečių. Rudenio 
laike, pabaigę visus laukų darbus, susiėjo kumečiai ir klausia 
ponaičio:

— Ką dirbsime? Visus laukų darbus užbaigėme,— sako.
Tai ponaitis atsako:
— Ar jau,— sako,— nebeturit darbo?
— Tai,— sako,— užbaigėm visus laukų darbus.
— Jeigu neturit darbo, tai eikit akmeniui odą nulupt.
Nu, tai dabar tie visas dešimt vyrų ir eina per laukus. Eina, 

prieina akmenį — tai per mažas dėl dešimt vyrų, tai per dide
lis. Tai jie taip ėjo, ėjo ir nuėjo ligi eigulio. Užeina pas eigulį, 
užsipypkiuoja. O eigulio buvo duktė. Ir eigulio duktė klausia:

— Vyrai,— sako,— kur einat?
— Einam,— sako,— ponaitis išvarė akmeniui odą nulupt. 

Tai nerandam tokio, kad būtų dėl dešimt vyrų: tai per didelis, 
tai per mažas. Tai užėjom,—sako,— čia papypkiuot.

— Pasipypkiuokit, vyrai,— sako,— ir eikit namole, paklaus
kit ponaičio, tegu jis parodo, kur akmenio bamba yra. Avikę, 
teliuką tai nuo kojų, galvos pradeda lupti, o akmenio nėra nei 
galvos, nei kojų. Jį reikia nuo bambos pradėt lupt.

Nu, tai tie pasipypkiavo ir pareina.
— Nu, galgonai, ar nulupot akmeniui odą?
— Ne, ponaiti. Parodyk, kur jo bamba yra.
— O kas jum taip sakė?
— Eiguliukė.
— Eiguliukė... Aha.
Tai jis paėmė dvidešimt kiaušinių, išvirė:
— Neškit. Tegu ji man išperina viščiukų, kad tokia gudri.
Nu, tai tie visas dešimt vyrų neša tuos kiaušinius. Nueina:
— Nu, vyrai, ką šiandie pasakysite?
— Zinai, panel,— sako,— ponaitis davė kiaušinių. Va atne- 

šėm, kad išperintum viščiukų už tą, ką pasakei, kad nuo bam
bos reik pradėt lupt akmenį.

Gi ta pasižiūri, kad tie kiaušiniai išvirti: viščiukų nebebus 
iš tų kiaušinių. Tai ji sako:
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— Palūkėkit, vyrai.
Ji paėmė miežių, pamerkė. Pamirko tie miežiai. Paėmė, po 

karštu pečium papylė. Tie miežiai susprogo. Tai jau tie miežiai 
nebedigs.

— Neškit ponaičiui,— sako,— tegu jis pasėja tuos miežius. 
Aš viščiukus išperinsiu — viščiukams kruopų reiks.

Parneša tie miežių tų, sako:
— Panelė liepė, kad ponaitis pasėtum. Jinai viščiukus ža

dėjo išperint, bet kad ponaitis kruopų padarytum iš tų miežių, 
kurie užaugs.

Pasėti, kad užaugtų miežiai, nes kruopų reikės? Bet juk tie 
miežiai nebedigs — nebebus tų kruopų!

Tai jis supyko, kad jį nukalba, sako:
— Tegu ji ateina pas mane nei pėsčia, nei raita, nei nuo

ga, nei apsidengus. Aš ją vesiu.
Tai tie vyrai eina visas dešimt.
— Nu, ką šiandie, vyrai, pasakysite?
— Oi panel,— sako,— šiandie linksmą naujieną pasakysime. 

Žadėjo ponaitis vesti tamstą, tik kad tamsta,— sako,— ateitum 
nei pėsčia, nei raita, nei nuoga, nei apsidengus.

— Laukit,— sako,— atjosiu.
Pareina.
— Nu, ką?
Sako:
— Žadėjo atjot.
Nu, tai dabar tie kumečiai laukia, žiūri ir tas ponaitis. Nu, 

kaip tu ateisi, kad nei pėsčia, nei raita, nei nuoga, nei apsi
dengus?! O ta taip pat gudri buvo. Ji paėmė, apsižergė kačer- 
gą, kur iš pečiaus žeria žarijas, kada kepa duoną ar ragaišius 
kokius, tinklą užsimetė ant savęs — nu, ir ateina. Teisingai: nei 
nuoga, nei apsidengus, nei pėsčia, nei raita. Nu, ponaičiui rei
kia vesti. Tai sako:

— Vesiu aš tave, bet tu į mano gaspadorystę nesikišk. Jei
gu tu į mano gaspadorystę įsikiši, tai pasimesime, negyvensiu 
su tavim.

Ta moteris sako:
— Tai, vyre, ko daugiau reiks? Jeigu tu savo žiūrėsi, aš 

savo žiūrėsiu, tai tiktai gyvent reiks!
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Nu, ir susituokė. Gyveno kiek. Tik nieko dar jie nesugy
veno. Kartą prieš kalėdas ponas išvažiuoja į miestą toliau kur, 
ponia atlieka. O kumečiai važiuoja į saldaturgę prisipirkt ko 
kalėdoms. Išvažiavo, bet tada kaip ten buvo, kad ne visi ku
mečiai turėjo po savo arklį. Ir jie susikinkė: vieno buvo ratai, 
o kito kumelė. Jie nepatėmijo, kad ta kumelė galudienė visiš
kai. Kol jie visko prisipirko, kol jie ką, ateina, žiūri — kumelė 
apsivaisinus, kumeliukas po ratais. Tai dabar tas, katro ratai, 
sako:

— Dėkui ponui dievui, mano ratai turėjo kumeliuką.
O kitas sako:
— Mano kumelė turėjo.
— Eik tu, kvaily, jeigu tavo kumelė būtų turėjusi, tai po 

kumele būtų! Mat, kad mano ratai!..— sako tas.
Nu, ir šoko muštis. Mušas, susikruvino susibuvo. Parvažiuo

ja į dvarą — ir čia mušas. Ponia pamatė:
— Nu, vyrai,— sako,— ko jūs mušatės?
— Taigi, ponia,— sako,— ištirk reikalą. Ateinam,— sako,— 

žiūrim — kumeliukas po ratais! Tai jis sako, kad jo kumelė tu
rėjo kumeliuką. Jeigu kumelė būtų turėjus, tai po kumele bū
tų, o dabar po ratais. Tai mano ratai turėjo kumeliuką.

— Nieko,— sako,— vyrai! Jeigu tavo ratai turėjo kumeliu
ką, šekit tinklą, pažuvaukit žuvies ant kiemo. Jeigu susigausite 
žuvies ant kiemo, tai tavo ratai turėjo kumeliuką.

Ji pati tą tinklą padavė jiem. Tai jie braukė, braukė,— vi
sus akmenis nubraukė. Žuvies nėra.

— Tai tavo ratai neturėjo kumeliuko. Eikit į kūdrą. Jeigu 
kūdroj pagausite žuvies, tai tavo kumelė turėjo kumeliuką.

O ten buvo prileista karosų. Kai tiktai pasėmė sykį — pusė 
tinklo. Nu, ir perskyrė.

Parvažiuoja ponas. Jie pasigiria:
— Jeigu,— sako,— ne ponia, tai kol ponas būtum atvažia

vęs, katrą negyvą būtum radęs.
— Nu, kas atsitiko?
— O taip ir taip. Nuvažiavom į saldaturgę, taip atsitiko... 

Ir ponia perskyrė tik.
— Tai čia ne tavo reikalas,— sako ponas žmonai.— Tegu 

jie būtų užsimušę! O ko tu čia kišies?! Nuo šios dienos — per- 
siskyrę. Kas tau yra meiliausia, pasiimk ir išeik.
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— Tai gerai,— sako,— vyre. Taip sausai persiskirt! Vestu
ves dirbom,— sako,— tuokėmės, tai pasiprašėm ir žmonių, pa- 
sitaisėm ir užkąst, ir užgert, o dabar taip sausai...

— Tai kodėl ne, galime ir ne sausai,— sako.— Pasiimsim ir 
užkąsim, ir užgersim, ir tada persiskirsim.

Kai tik pradėjo gert, tai jinai jam vis truputį daugiau, dau
giau, daugiau... Ėmė ir nugirdė. Kai nugirdė — į maišą, ant 
pečių ir pas eigulį nusinešė. Ant pečiaus užsinešę, išsikratė iš 
maišo. Ji atsigula iš krašto, jį paguldė į pasienį, kad nenukris
iu. Kada jis išsipagirioja, žiūri, kad žmona prie jo. Jis sako:

— Aš tau liepiau išeit!
Sako:
— Pažiūrėk, kur esam. Aš išėjau. Bet tu,— sako,— sakei: 

,,Kas tau yra mieliausia, pasiimk ir išsinešk". Tai tegu jį vel
niai ir dvarą. Va, kas man mieliausia, aš pasiėmiau, atsinešiau.

Nu, tai ką dabar daryt?
— Eikim vėl gyvenkim.
Tai parėjo ir vėl gyveno. O kad būtų persiskyrę, nesueitų 

gyvent.

3

GUDRUS KVAILYS

Kitą kartą buvo labai gudri pana. Ji pasakė:
— Kas mane nukalbės, aš už to tekėsiu.
Daugybė visokių jaunikių aplankė ją, bet nė vienas nega

lėjo nukalbėti. Buvę trys broliai: du gudriu, o trečias kvailas. 
Gudrieji broliai nutarė joti pas paną, bene galės kaip nukal
bėti. Prašosi ir kvailys. Tuodu nenori imti drauge, bet neatsi- 
krėsdami leido ir jam joti pas jaunąją paną.

Išjojo visi trys. Bejojant keliu, kvailys atrado nustipusią 
antį,— nulipęs nuo žirgo, šmukšt į terbelę įkišo. Joja toliau. 
Kvailys kely pamatė lanką geležinį — ir tą pasiėmė. Joja tolyn 
kvailys, mato kely špuntą — ir tą į terbelę. Gudrieji broliai gal
voja, ką jis čia daro, visokius niekus rankioja.

— Et,— sako,— ką ten su kvailiu. Jis pats nežino, ką darąs.
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Ir atjojo pas paną visi. Pirma įėjo vyresnis brolis, bet, ne
ilgai trukus, išėjo, nieko nepešęs. Paskui antrasis — ir tas nie
ko nepešė: išėjo kaip muselę kandęs. Eina ir kvailys. Įėjęs 
sako:

— Labą dieną, šaltstribūne.
— Prie mano stribūnos ir antį iškeptumei.
— Še, kepk,— kvailys, ištraukęs iš terbos, metė pasmirdu

sią antį.
Pana vėl tarė:
— Taukai išbėgs.
— Še špuntą, užkiškis,— metė jai špuntą iš terbos.
— Persprogs,— tarė pana.
— Še lanką, apmeskis, kad suveržtų.
Pana nieko nebeturi sakyti. Galvojo, galvojo ir tarė:
— Kame tavo žirgas?
— Tarp žiemos ir vasaros.
Ją jau nukalbėjo. Ta net nebesuprato — eina pažiūrėti. Tei

sybė, žirgas buvo pastatytas tarp rogių ir ratų.
Kvailys ir gavo sau už pačią gražią turtingą mergaitę.

4

SULAUKĖJĘS KARALAITIS

Kartą žaidė kieme karaliaus sūnus auksiniu obuoliu. Atskri
do varnas, pagavo obuoliuką ir nešasi. Vaikas — vytis tą var
ną. Nusivijo miškan ir paklydo. Ieško, ieško ir niekaip negali 
surasti kęlio namo. Taip ir gyvena karalaitis vienas miške. 
Kaip jis ten gyvena, niekas nežino, bet kartais jį pamato tai 
piemuo, tai medžiotojas, tik niekaip negali prisivilioti — vos 
pamato karalaitis žmogų, bėga kaip laukinis, pasislepia, ir nie
kas negali rasti.

Ko nedarė karalius, kokių dovanų radėjui neprižadėjo,— 
viskas niekai. Praėjo keli metai, karalaitis užaugo.

Tarnavo karaliaus dvare trys seserys. Jos nutarė karalaitį 
prisivilioti. Eina vyresnioji pas karalių ir sako:

— Reikia miške pastatyti klėtis, ten uždaryti gražius žir
gus. Karalaitis panorės žirgų, ir sugausim jį ten.
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Viską taip padarė. Pirmą naktį nueina kiėtin vyresnioji se
suo. Ateina karalaitis, vaikšto apie klėtį ir dainuoja:

Kieno, tūta, aukšti svirnai,
Kieno, tūta, širmi žirgai,
Tymo balnu pabalnoti,
Aukso kamanėlėm pažaboti?

Merga neiškentus sako:

Tavo tėvelio aukšti svirnai,
Tavo tėvelio širmi žirgai,
Tymo balneliu pabalnoti,
Aukso kamanėlėm pažaboti.

Kai tik karalaitis išgirdo jos balsą, taip ir nulėkė miškan.
Kitąnakt eina antroji sesuo. Vėl ateina karalaitis ir taip 

dainuoja. Ta vis dar tyli. Karalaitis vaikščiojo, vaikščiojo 
aplink — žirgai prunkščia,— jam labai rūpi. Jau užlipo ant 
prieklėčio ir vis dainuodamas klausė:

Kieno, tūta, aukšti svirnai,
Kieno, tūta, širmi žirgai,
Tymo balnu pabalnoti,
Aukso kamanėlėm pažaboti?

Neiškentusi merga atsiliepė:

Tavo tėvelio aukšti svirnai,
Tavo tėvelio širmi žirgai,
Tymo balneliu pabalnoti,
Aukso kamanėlėm pažaboti.

Karalaitis vėl pabėgo.
Trečiąnakt eina jauniausioji. Ir vėl ateina karalaitis, vėl dai

nuoja. Ta užsislėpusi už durų tyli ir tyli. Kai tik įžengė karalai
tis per duris, ta uždarė duris ir užstūmė. Karalaitis ir šiaip pra
šosi, ir taip,— ta durų nebeatidaro. Gražūs žirgai, graži merga — 
aprimo karalaitis. Atvažiuoja rytą tėvas ir randa karalaitį su 
merga. Apsidžiaugė karalius ir apvesdino juodu.

Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj 
neturėjau.
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PONO DUKTĖ IR BATSIUVIO SŪNUS

Ponas bevaikis buvo, ir batsiuvys bevaikis buvo. Tai jie labai 
sutiko. Jeigu reikdavo siūt batelius kokius ar batus, tai jau tas 
batsiuvys siūdavo pas juos. Vieną kartą siuvo; jau ponai pirmą 
miegą numigo—dar jis tebekaukšnoja. Ponas atsikelia, atei
na, sako:

— Ar neganės tau kaukšnot! Nei pats nemiegi, nei kitam 
neduodi miegot! Vaikų neturi. Kur tą turtą dėsi?

Batsiuvys sako:
— Taigi, neturiu vaikų. Bet nekoks mano turtas. Ot po

nas,— sako,— vaikų neturi. Kur tą turtą dėsi?
— O kad būtų mūsų vaikų, ką mes darytume?
Tuoj ponia atsikėlė iš lovos,— šiuri, šiuri ateina.
— Jeigu mano sūnus būtų,— sako batsiuvys,— o tamstų 

duktė arba tamstų sūnus, o mano duktė, ką mes darytume?
— Sutuoktume,— sako ponai.
— Pasirašykit.
Tuoj ponia, ponas ir batsiuvys pasirašė: „Ką dievas duos, 

tik jeigu ne abidvi dukteris ir ne abudu sūnus, tai sutuoksime".
— Ką dievas duos, vis tiek auklėsime,— ponas prižada.
Pagyvenus atsirado ponui duktė, batsiuviui — sūnus. Tai

tuoj ponas paėmė tą vaiką iš batsiuvio,— ką tas batsiuvys pa
augins,— davė auklėtojus gerus ir augina. Paaugino, j mokslą 
leido. Mokslą pabaigė. Jau laikas vesti.

Pareina sūnus pas tėvą, pas batsiuvį, ir sako:
— Tėte, sakei sakei, kad mano panelė, o dabar dvarponis 

jau pas ją lankaujasi.
Tėvas sako:
— Kur tavo bus, tai nei ugny nedegs, nei vandeny neskųs.
Tai batsiuvio sūnus vėl išeina. Jam valia ir po dvarą vaikš

čiot, ir pas tėvą būt. Pavaikščiojęs vėl pareina į namus:
— Sakei sakei, tėte, kad mano panelė, o jau vestuvę taiso

si,— sako,— su dvarponiu.
Ir vėl tas batsiuvys sako:
— Kur tavo bus, tai nei ugny nedegs, nei vandeny neskęs.
Pareina po kiek laiko batsiuvio sūnus, sako:

$
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— Rytoj jau važiuos tuoktis su dvarponiu. Sakei sakei, kad 
mano panelė...

Ir vėl batsiuvys sako:
— Kur tavo bus, tai nei ugny nedegs, nei vandeny neskęs.
Nu, kartu augę, kartu moksle buvę, ir dar buvo kalba, kad

tuoksis... Tai batsiuvio sūnus nerimsta:
— Eisiu,— sako,— pasižiūrėt, nors kaip tuoksis.
Tai jis išėjo. Nuėjo į tą bažnyčią, kur jau bus sutuoktuvės. 

Jis nuėjo į bobinčių, atsiklaupė. Nepasakysiu, ar jis meldžias, 
ar jis keikia ką. Tik klūpi. Atvažiuoja vestuvė. Atidarė di
džiules duris. Kai tiktai įėjo jaunoji, pamatė, kad jis klūpi,— 
krito ant žemės ir negyva. Žinai, tokia vienturtė duktė,— tuoj 
į grabą, tuoj ant morų pastatė. Visi iš bažnyčios, namo. Parėjo 
ir batsiuvio sūnus.

— Tėte,— sako,— mano panelė tik pažiūrėjo į mane — kri
to ant žemės ir negyva.

— Tai aš,— sako,— sakiau: kur tavo bus, tai nei ugny ne
degs, nei vandeny neskęs.

Batsiuvio vaikas užvalgė ir sako:
— Lėksiu už jos dūšelę nors poterių pakalbėt.
Žinai, ne čia pat bažnyčios buvo — toliau buvo. Kol jis 

nulėkė, sutemo. Priėjo prie vienų durų — užrakintos, prie kitų 
durų—užrakintos... Tai jis atsiklaupė prie didžiųjų durų ir 
meldės. O kai toks atsitikimas buvo, zakristijonas ir užmiršo 
tas didžiules duris užrakint. Kai jis klūpojo, tik brakšt kakta — 
ir atsidaro durys! Jis, kai tik atsidarė, įėjo. Žiūri — šviesa de
ga. Nu, čia žiūri, čia žiūri — nėra grabo, neranda grabo. Ir nu
eina prie pat didžiulio altoriaus, atsiklaupia prie grotų. Baž
nyčioj tylu, ramu. Gi jis žiūri — išsiveda žaltys keturis vaikus 
iš po altoriaus. Kad ims gimnastikas dirbt ant grindų! Vieną 
žalčiuką per smarkiai žaltys telžė aukštielninką, tas žiopt, 
žiopt — ir negyvas. Vėl visi nušliaužė, ir senis nušliaužė. 
Tą žalčiuką paliko negyvą. Tai batsiuvio sūnus dabar žiūri, 
kas čia bus. Gi žiūri — senis žaltys atsineša tokią žolę, tam 
žalčiukui pabraukia, pabraukia — atsigavo ir nušliaužė. O tą 
žolę paliko. Tai jam į galvą: „Gal aš savo panelę prisikelsiu 
iš numirusiųjų". Pasiima tą žolę, ateina, susiieško zakristijoną, 
prisibeldžia naktį.

— Ką nori? — sako.
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— Kur ta panelė,— sako,— yra, kur vakar mirė?
— O ką tu veiksi su ja?
Sako:
— Kartu moksle buvom, aš turiu jos žiedus paėmęs. Užgir

dau, kad jinai mirė,— nenoriu tų žiedų. Noriu,— sako,— ati
duot.

— Gi kad tu naktim vaikščioji,— tas langą atidarė, raktą 
padavė. Sako: — Lavoninėj paguldyta.

O tam to tik ir reikėjo. Tai jis nuėjo, atsirakino lavoninę. 
Kaip tik — guli grabe ant morų. Jis paėmė nudengė, su ta žole 
pabraukė, pabraukė,— ir atsigavo panelė. Atsigavo, į glėbį — 
iš grabo, iš lavoninės. Lavoninę užrakino. Pavedė ją toliau, 
sako:

— Pastovėk, kad nepamatytų zakristijonas. Nešiu raktą 
atiduot.

Nuneša raktą atiduot, persiprašė:
— Dovanok, kad aš tamstą sutrukdžiau iš miego,— sako.— 

Prašom raktą.
— Ar žiedus atidavei?—paklausė zakristijonas.
— Atidaviau,— sako.— Nu, ir likit sveiki.
Atėjo pas panelę, pasiėmė už parankės, parėjo į namus 

pas batsiuvį.
— Tai ot, tėte,— sako,— ir prisikėliau savo panelę iš nu

mirusių.
Tai batsiuvys sako:
— Aš sakiau: kur tavo bus, tai nei ugny nedegs, nei van

deny neskęs.
Pernakvojo. Rytą atsikėlė, ją palieka čia pas batsiuvį, o jis 

eina į dvarą pažiūrėt. Gi nueina — žiūri, kad visa vestuvė 
tebėra, tariasi, kokia iškilme laidot tokią vienturtę dukterį. 
Tuoj pasitinka ponas, ponia:

— Zinai,— sako,— Jonai, kokios negeros naujienos pas mus.
— Nu?
— Panelė, kur kartu augot,— sako,— kartu moksle buvot, 

mirė.
— Tai kokios čia naujienos,— sako batsiuvio sūnus.— Bet 

aš kad žinau naujieną: šią naktį pražydėjo rožė, kad nėr pa
sauly gražesnės!

— Kur, kaip?
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— Pasirašykit, kad neprisipažinsite, ką bepamatydami, kad 
jūsų, tada parodysiu.

Visiem įdomu, kad tai tokia rožė pražydėjo, kad pasauiy 
nėr gražesnės. Nu, ir pasirašo.

— Tik parodyk, neprisipažinsim.
Pasirašo ponas, ponia pasirašo, ir piršlys, svotas, svočia, 

ir pamergės, ir broliai čia, ir jaunikis.
— Jeigu katras,— sako batsiuvio sūnus,— prisipažinsite, 

tai brauninku į krūtinę,— tiesiog pasakė.
Parėjo jis pas batsiuvį, pasiėmė panelę už parankės ir par

siveda. Kai tuoktis važiavus, tai su veliumu, su brangiom suk
niom, su apyrankėm, kaip dvarponė. Visi nieko, tik žiūri, 
o jaunikis:

— Mano panelė!
— Ar tavo panelė?—davė brauninku, ir bėdos nebuvo.
Tai ir aš buvau ant vestuvės: ir gėriau, ir valgiau, per barz

dą varvėjo, burnoj neturėjau.

6

TINGINYS MEŠKOS KAILYJE

Buvo trys broliai: du darbštūs, trečias tinginys. Darbštieji 
broliai vieną kartą sako:

— Kas bus, brol, kad mes dirbam, o tu tinginiauji?
— Tik žiūrėkit, broliai, ką aš sugalvojau: nueit į mišką, 

užmušt mešką, nulupt kailį. Aš įlįsiu į tą kailį — ką jūs sa
kysite, tą aš darysiu.

Broliai sutiko. Nuėjo į mišką, paieškoję rado mešką apsi- 
žiemojusią, paėmė užmušė, kailį nulupo. Įlindo tas trečiasai 
brolis į tą kailį, o tie du broliai veda. Nusivedė į žmones, 
į kaimus, į miestus — jau jie lengviau gyvena.

Kartą nusivedė į sostinės miestą. Tenai buvo publikatas iš
kabintas, kad karalius turi paslėpęs dukterį ir ieško gudraus 
žento. Kas jo dukterį suras, tai tas bus jo žentas.

Atėjo karalius, parsamdo nuo tų meškininkų mešką vienai 
nakčiai ir gerus pinigus užmoka. Karalius parsivedė namolei
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vieną mešką, be meškininkų. Palaukė, kol gerai sutemo. Kara
lius veda tą mešką savo dukteriai, kur buvo paslėpta, pasi
džiaugt. Jis nuvedė pas dukterį ir sako:

— Tai dabar, dukrele, tu pasidžiauk.
Karalius atvedęs ir paliko kelioms valandoms mešką. Kara

laitė prašo, kad parodytų ką nors, tai meška padaro. Karalaitė 
ėmė verkti:

— Ai meškute meškute, kad tu turėtum žmogaus išmintį,— 
sako karalaitė,— kad tu pasakytum tiem, kas tave mokina ir 
kas tave vedžioja, kaip čia ateit.

Meškutė, girdėdama tokius žodžius, tuoj kailinius numetė 
į šalį, priėjo, karalaitę pasveikino, pabučiavo ir sako:

— Ar būsiu geras, kad aš tave išvesiu?
Karalaitė atsakė:
— Būsi, būsi geras, tik tu išvesk mane iš čia.
Valandėlę pakalbėjęs, jis užsivilko meškos kailinius, nes

žinojo, kad neužilgo ateis karalius. Ateina karalius, randa te- 
bešokinėjant mešką ir klausia dukters:

— Na, ką, duktė, ar pasilinksminai?
— Oi tėte, pasilinksminau,— sako duktė.
— Tai palauk, duktė, kitą metą tuo laiku atvesiu vėl.
— Ačiū, tėte,— sako duktė.
Tuoj tėvas paėmė ir išsivedė mešką. Atvedė pas meškinin

kus, atidavė mešką, apmokėjo pinigus, apdovanojo ir prašo 
karalius, kitą metą tuo laiku kad mešką atvestų. Meškininkai 
prižadėjo.

Tie meškininkai dar norėjo pabūti, o meška prašo:
— Veskit mane greičiau iš miesto.
Išsivedė iš miesto ir skubina vestis. Kai tiktai prisivedė prie 

miško, tuoj meškos odą numetė meška ir sako:
— Tekit, paneškit ir jūs mano odą. Pasmirdo ji man.
Pinigus pasidalino lygiai ir meškininkai, ir meška. Meška

įėjo į mišką. Broliai atsižiūri ir vieną kartą, ir kitą kartą. Šne
kasi jiedu eidami.

— Miško žvėrys į mišką ir žiūri. Tai kas, kad jo nėra: aš 
įlįsiu, tu įlįsi į odą, ir pelnysimės.

O meška atgal per mišką į miestą sugrįžo. Tuoj drabužius 
nusipirko naujus, laikrodį naują, apsitaisė kaip koksai kuni
gaikštis, ateina pas karalių ir sako:
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— Matau publikatą iškeltą, kad turi dukterį paslėpęs. Aš 
noriu ieškot.

Karalius klausia:
— Per kiek laiko tu ieškosi?
Vaikinas atsako:
— Aš apsiimu per tris dienas rasti.
Karalius nusišypsojo ir klausia vaikino:
— Ar tu turi užstato padėt?
Vaikinas atsakė:
— Jokių užstatų neturiu padėt.
Karalius, manydamas, kad jis nieko nežino, sako:
— Vietoj užstato aš tau šimtą bizūnų į uodegą.
Berniukas sutiko, pasidarė popierius ir pradeda ieškot. Pir

mą dieną ieško po daržines, po klojimus, antrą dieną — po 
kambarius, o trečią dieną išėjo į sodą — ieško po serbentus, po 
agrastus ir prieina didelį akmenį. Grab, grab, grab — lyg tai ne
tyčiom, nenorėdamas, kad karalius pažintų, kad jis žinąs. Ėmė 
ir paspaudė bumbuliuką. Akmenas tuojau iššoko, atsidarė du
rys, ir rado kelią po žemėmis. Toliau randa — marmuru vienu 
išlieta siena. Tai jis vėl taip pat pagraibė tą sieną, ir vėl rado 
bumbuliuką. Paspaudė — ir atsidarė durys. Žiūri — vanduo. Vėl 
pagraibė ant sienos — ir vėl rado bumbuliuką, paspaudė — ir 
užsidėjo tiltas. Perėjo per tiltą ir vėl priėjo sieną. Vėl pagrai
bė— ir vėl rado bumbuliuką. Tą paspaudė, ir atsidarė durys — 
pamatė ugnį. Pagraibė vėl ant sienos, ir vėl rado bumbuliuką. 
Tą bumbuliuką paspaudė ir atėmė ugnį. Karalius sako:

— Grįžkim atgal, nes jau paskutinė para baigias.
— Aš turiu teisę ieškot iki paskutinės paros minutės.
Jiem ten besitriūsiant, beieškant kelio, ir užstojo paskuti

nė minutė, kada vaikinas pagraibė ant sienos, rado bumbu
liuką ir paspaudė. Atsidarė durys, ir pamatė karalaitę. Įėjo 
vaikinas:

— Sveika, šviesiausia karalaite!
Karalius nusigando ir nebežino, ką daryti. Tada išvedė ka

ralaitę iš tos tamsybės, ir ji su tinginiu apsivedė. Pasišaukė 
tas savo brolius ir laimingai gyveno. Gal ir dabar tebegyvena.

Ir aš ten buvau, ir gėriau, ir valgiau, per barzdą varvėjo, 
burnoj neturėjau.
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7

MEDINIS BRIEDIS

Senovėje gyveno žmogus, vardu Radinis. Jis buvo netur
tingas, vos galėjo pramaitinti savo šeimą. Jis turėjo sūnų Lau
ryną, kuris jam padėdavo darbuotis, bet, sukakus dvidešimt 
metų, turėjo kariuomenėn stoti. Jau Laurynas kariuomenėje 
prabuvo keletą mėnesių. Kartą jam reikėjo stovėti sargyboje 
prie karaliaus rūmų durų. Dar stovėjo kitas kareivis. Tuo tarpu 
pro rūmus ėjo karalaitė, ir Laurynas sako savo draugui:

— Jei pinigų ir laiko turėčiau, tai prie karalaitės prieičiau.
Tai išgirdęs, sargybinis papasakojo viską karaliui. Kara

lius pašaukė Lauryną ir klausia:
— Ką tu ten kalbėjai, karalaitei einant?
— Šviesiausias karalius, juk aš nieko nekalbėjau.
— Kaip nieko! Tik sakyk greičiau!
— Jei pinigų ir laiko turėčiau, tai prie karalaitės prieičiau.
Dar šio to paklausinėjo, pašaukė tarnus ir liepė Lauryną

nuvesti į kalėjimą. Tenai pripylė pilną aruodą aukso ir sako:
— Tu čia sėdėsi vienus metus, turėsi pinigų ir laiko — nu

eik pas karalaitę.
Jį įvedė į kalėjimą ir uždarė. Tik valgyti atnešdavo pro 

mažą langiuką, bet vis kitas kareivis, kad Laurynas negalėtų 
susikalbėti, kaip nueiti pas karalaitę. Ir klausdavo:

— Ar buvai pas karalaitę?
Taip praėjo keletas savaičių. Kartą vakare eina pro kalė

jimą elgeta. Laurynas jį pašaukė, pripylė pilnas terbas pinigų 
ir sako:

— Nunešk savo žmonai, lai džiaugiasi.
Kitą dieną vėl ateina tas pats elgeta. Laurynas vėl davė 

aukso ir sidabro ir sako:
— Atnešk man šakalių ir vaško, o rytoj vėl ateik.
Taip Laurynas naktį švietė su šakaliais ir lipdė iš vaško 

raktą. Jis gerai buvo pastebėjęs, koks yra raktas, tai dabar ga
na lengvai nulipdė. Kitą vakarą, elgetai atėjus, Laurynas 
padavė raktą ir sako:

— Nunešk pas gerą kalvį, kad nukaltų tokį pat raktą, kaip 
šitas, ir atnešk man.
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Kalvis po poros dienų padirbo raktą, o elgeta pavakary 
nunešė Laurynui ir padavė pro langiuką. Laurynas skubiai 
prisipylė aukso, atsidarė duris ir sako elgetai:

— Pabūk vietoj manęs kalėjime, aš tau atlyginsiu. Jei 
klaus, ar buvai pas karalaitę, tai pasakyk, kad dar nebuvai. 
Tik nesirodyk arti prie langelio.

Jau praėjo daugiau kaip pusė metų, o Laurynas dar negrįžo 
Į kalėjimą. Jis nuėjo pas stalių, padirbo tokį briedį iš medžio, 
įdėjo tokią muziką, kad viduje įlindęs galėtų sukti ir griežtų 
kaip katarinka. Apsirengdavo Laurynas gražiais rūbais, įlįsdavo 
į vidų. Vienas žmogus vežiodavo po balius ir grieždavo.

Vieną dieną buvo balius pas karalių. Atvežė taip pat ir 
briedį. Labai linksmai visi baliavojo, bet pagaliau visi nuvar
go. Karalaitė paprašė, kad atvežtų tą briedį. Tarnai tuojau 
atvežė. Kuomet visi žmonės išėjo, tai Laurynas išlindo iš brie
džio ir pasakė:

— Labas vakaras, gražiausioji karalaite!
Karalaitė labai nusigando, norėjo rėkti ir jį nužudyti, bet 

jis tarė:
— Nežudyk manęs. Juk aš toks pat žmogus, kaip ir visi. 

O briedis juk negali pats sugriežti, be žmogaus. Tai aš ten 
Įlindęs griežiau.

Karalaitei patiko Laurynas, nes buvo gražiai apsirengęs, 
jaunas ir gražus. Davė valgyti, šnekučiavosi. Pagaliau vienas 
antrą pamilo. Taip Laurynas karalaitės kambaryje buvo porą 
mėnesių. Vieną dieną Laurynas sako:

— Aš turiu jau grįžti į kalėjimą. Duok man ką nors at
minčiai.

Karalaitė dovanojo savo nosinę, žiedą ir prižadėjo neuž
miršti, mylėti.

Jis nuėjo į kalėjimą, davė daug pinigų elgetai ir liepė grįž
ti namo. Jis atsisėdo prie langiuko ir laukia, kuomet atneš 
valgyti. Atėjo kareivis, o Laurynas sušuko:

— Jau buvau pas karalaitę.
Parodė žiedą, nosinę ir sudainavo, ką karalaitė davė:

Davė vyno gert ir sūrio valgyt,
O trečio negaliu sakyt!
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Tuojau nubėgo sargas ir papasakojo viską karaliui. Labai 
supyko karalius ir liepė atvesti Lauryną. Tuojau norėjo jį su
šaudyti, bet karalaitė sušuko:

— Nežudyk, tėveli, jo dabar, geriau sušauk visą tarybą, 
kad nuspręstų.

Lauryną vėl pasodino į kalėjimą. Po trijų dienų įvyko ta
rybos susirinkimas. Susirinko daugybė ponų: kiti visai jauni, 
kiti barzdoti. Įvedė Lauryną ir klausia:

— Kaip tu nuėjai pas karalaitę?
Tuomet Laurynas papasakojo viską, kaip atsitiko. Karalius 

labai supyko, kad taip Laurynas padarė. Nenorėjo, kad pras
tas kareivis, jam mirus, karalium taptų, ir suriko:

— Nužudyti tokį, nes jis neturėjo teisės prie mano dukters 
prieiti.

Visa taryba pasipriešino:
— Kad jis toks gudrus nemokytas, o kai truputį pasimo

kys, bus labai geras karalius.
Dar karalaitė sukliko:
— Aš jį labai myliu ir noriu, kad jis mano vyras taptų.
Padarė labai dideles vestuves — balių. Sukvietė iš visur la

bai daug žmonių, įvairių įvairiausių valgių ir gėrimų ten buvo. 
Vestuvės tęsėsi porą savaičių ir labai linksmos buvo. Laurynas 
tapo karalium. Jis surado savo tėvus, atsivežė pas save. Ir da
bar dar, gal būt, tebekaraliauja Laurynas.



Ištikimybė, kaltė, 
likimas

8

NEKALTAS SŪNUS

Karalius apsivedė žmoną ir susigyveno vieną sūnų. Žmona 
mato, kad jau mirs, tad prašo vyrą:

— Vyre,— sako,— tu dar jaunas esi, tu vesi kitą. Tik savo 
sūnų nelaikyk namie, nes jeigu laikysi namie, tai jį giltinė 
greitai papiaus.

Tai karalius prižadėjo:
— Nelaikysiu.
Žmona pasimirė, tai jis pašaukė septynis mokytinius ir ati

davė tą sūnų auklėt ir mokyt. Kada jis apsivedė kitą žmoną, 
su kita žmona nėra vaikų. Tai dabar ta žmona kaltina jį:

— Tu kaltas,— sako.
Nebeištveria jis kaltinimų — reikia prisipažinti, kad su pir

ma žmona yra vaikas. Ji neturi ką daryt, tai sako:
— Kur jis yra? Pasimalonėsma nors su pirmos žmonos 

vaiku.
Nu, tai ką gi, reikia parodyt. Duoda telegramą, kad sūnus 

sugrįžtų namolio. Mokytiniai nežino, ar vaikas ką nors moka, 
ar ne. Jie paėmė telegramą ir paslėpė. Vaikas dar nieko neži
no apie namus.

Kai vaikas atsigulė pasilsėt, tai mokytiniai jam miegančiam 
po lovos kojų pakiša po ąžuolo lapą. Susėda visi septyni ir 
žiūri, ką jis darys atsikėlęs. Tas išsimiegojo, keliasi ir dairosi. 
Klausia mokytiniai:

— Ko dairais?
— Kad,— sako,— atsiguliau taip, o atsikėliau taip. Ar na

mas nusileido, ar mano lova pasikėlė aukštyn.
Mokytiniai tada pamatė, kad jis turi mokslo.
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— Bet, vyrai,— sako karaliaus sūnus,— žiūrėkite, ką aš sap
navau.

— Nu, ką?
— Išaugo,— sako,— rožių dvi strėlės, ir tarp tų strėlių įsivy- 

niojo žaltys.
Tuoj mokytiniai paskaito planetus, išaiškina sapną: kad par

važiuos vaikas namolio — mirtis. Ir dar pasako:
— Ot turim telegramą — tėvas kviečia namolio, ir tau gre

sia mirtis.
— Nu, vyrai,— sako,— gelbėkit, gelbėkit kaip norint.
Sutaria važiuoti pas karalių visi aštuoni.
— Gelbėsim per septynias dienas mes tave.
Ir paverčia mokytiniai tą vaiką nebyliu. Sako:
— Jeigu reikės ko, tai raštu parašyk, o kalbėt nekalbėk.
Ir parvažiavo karaliaus sūnus namolio. Mokytiniai nesirodo, 

o vaikas įėjo, sveikina visus: „Mh, mh, mh, mh". Pamotė stovi 
su dvylika draugių, stovi ministeris, karalius. Pamotė sako:

— Ot tau, gyrės su vaiku. Kas iš to, kad jis nebylys!
Tėvas sako:
— Aš nekaltas, aš išleidau į mokslą sveiką. Jeigu jis moksle 

sugedo, tai a&̂ iekaltas.
— Leisk,— sako pamotė,— man jį į kambarį, tai aš jį pra

kalbinsiu.
Karalius, nieko nežinodamas, leido. O ji norėjo negražiai 

pasielgt su juo. Gražus vyras — jai patinka, mat. Sūnus pa
rašė jai:

— Kad tu turi tėvą, ko tu nori iš manęs?!
Kai tik jis taip parašė, jinai susidraskė drabužius ant savęs 

ir išėjus sako:
— Ot tavo nebylys ką man padarė!
Tėvas tuoj nuteisė sūnų pakart. Kaip tai galima taip pa

daryt!
Veda jį kart. Pakeliui susitinka mokytinius. Tie klausia:
— Kur tą karaliaus sūnų veda keturi kareiviai?
Sako:
— Nuteisė karalius pakart.
— Neturit teisės kart, kol jokio įsakymo nesulauksite nuo 

karaliaus.
Atėjo mokytiniai pas karalių ir sako:



— Ar būtų dovanota bausmė sūnui, kad jis šiandien pra
kalbėtų?

— Būtų dovanota.
Nu, tai dabar atveda sūnų. Tas pasveikina žodžiais visus. 

Čia pamotė stovi su savo dvylika draugių. Ir tas pasveikino ir 
prašo tėvą:

— Tėvai, leisk man, ką aš prašysiu.
Tėvas iš džiaugsmo leido.
— Ot,— sako,— vyrų akivaizdoj vieną iš šių pamotės drau

gių nutaisysiu nuogą.
— Va jei, vaike, kad būčiau žinojęs, niekada tokio dalyko 

nebūčiau leidęs. Kaipgi moteris gali nusitaisyt vyrų akivaizdoj!
Karaliaus sūnus priėjo, vienai tik pamojo ranka:
— Nusitaisyk!
Gi nusitaiso — visi žiūri, kad pamotės draugė — vyras.
— Tai ot,— sako,— tėve, tave turi ir su manim norėjo taip 

pasielgt. Aš neprisileidau. Užtat susidraskė drabužius ant savęs 
ir sako, kad aš tai padariau. Turi draugą, matai va, dar ne
gana. ..

Tai tėvas įsako pamotę pakart.
— Paspėsi, tėve. Nedaryk taip, kaip anie kunigaikščiai pa

darė savo sūnui. Valgė žaliam prieangyje pietus. O tada buvo 
tokie laikai, kad buvo tarnų visokių, o arčiausiai tėvo, motinos 
tai vis sūnus arba duktė patarnaudavo. Sūnus tada vienaitinis 
buvo, ir jis patarnavo. Žaliam prieangy pietus valgė, ir sode 
labai gražiai lakštingala giedojo. Tai tėvas su motina ir šnekasi:

— Ot,— sako,— labai linksma būtų tam žmogui gyvent, kas 
žinotų, ką ta lakštingala gieda.

Vaikas tas atsiliepė:
— Tėveli,— sako,— leiskit man, tai aš pasakysiu, ką ta 

lakštingala gieda. Ji gieda tą: kad aš užaugsiu į metus, būsiu 
tokiu ponu, kad tėvas turės bliūdą su vandeniu, o motina mui
lą ir rankšluostį paduoti, kad aš prausčiaus ir šluostyčiaû .

Tai tėvui su motina nepatiko. Paėmė, su virve surišo sūnų, 
nunešė į jūrą ir įmetė:

— Tokio vaiko nereikia, kad į senatvę reiktų jam patar
naut.

Bet kad vaikas žinojo, ką ta lakštingala gieda, tai jis mo
kėjo laikytis ir ant jūros. Kad ir surištos rankos kojos buvo, 
o jis vis tiek neskendo.
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Priplaukė laivas pagalbininkas. Jį paėmė ir nuvežė, pado
vanojo vienam karaliui. Vaikas ten užbaigė augt ir gyveno 
sau. Tam karaliui buvo tokia bėda: jeigu jis namuose, tai ant 
jo stogo tupi trys juodvarniai, o jeigu jis kely važiuoja, tai — 
ant jo galvos. Visokius burtininkus suvarė, ir niekaip, niekaip 
neatpratina jų nuo stogo ir nuo galvos. Tai vienas virėjas pra
nešė karaliui:

— Yra pas mus toks rastinis vaikas. Kaži,— sako,— jis ar 
neatspėtų, kas čia yra.

— Pašauk tu jį.
Pašaukė. Pasižiūri karalius:
— Per jaunas esi, dar per jaunas.
O vaikas sako:
— Pagal valią dievo gal atspėsiu.
— Jeigu tu,— sako,— toks jaunas atspėsi, tai tuoj savo 

aukso retežių užkabinu tau. Būsi mano vietininku lig mano 
galvos. Ir atiduosiu dukterį, o po mano galvos — visą kara
lystę.

Tai jis dabar aiškina karaliui, sako:
— Karaliau, tavo teismo laukia tie paukščiai.
— Nu!?
— O tai,— sako,— susidėjo kiaušinius juodvamė, išperėjo 

vieną vaiką. Užėjo blogi metai, vamienė išlėkė ten, kur geri 
metai. Tėvą paliko su vaiku. Tėvas vargo, augino, bet vaiko 
neatsižadėjo. O kai atėjo geri metai, parlėkė ir motina. Moti
na savinas, kad jos vaikas. Tai dabar prašom apteist, kam jis 
priklauso.

Karalius dabar teis, sako:
— Motina kentėjo sopulius, tai kiek jinai ten, kelias va

landas kentėjo. O tėvas bloguose metuose su tuo vaiku vargo. 
Jeigu jis neišsižadėjo vaiko, tai tegu jis ir poraujasi.

Tuoj du juodvarniai sau nulėkė, vienas — sau, ir karalius 
laisvas.

Kai jau karalius pasimirė, pasiliko karalium šis sūnus. Jis pa
siuntė tarną pažiūrėt, kaip jo tėvai gyvena.

Sako tarnai tėvams:
— Važiuos karalius tuo vieškeliu ir nori pernakvoti pas jum.
— Oje,— sako,— labai linksma! Labai linksma būtų, kad 

per mūsų slenkstį įžengtų. O jeigu nakvos, tai jau visiškai 
gerai.
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Atsakymą davė tokį. Nuvažiuoja karalius pas tėvus, per- 
nakvoja. Rytą reikia praustis burną — tuoj tėvas paduoda van
denio, motina stovi su rankšluosčiu ir muilu.

Karalius sako:
— Nereikia, aš turiu tarnus. Ką čia jūs senatvėj...
— Nu, šviesiausias karaliau, norim malonę įgyt.
— Malonę tai taip,— sako. Ir nedavė patarnaut: pasišaukė 

tarnus, nusiprausė, nusišluostė.
Kada susiėjo valgyt pusryčių ir nebuvo nei vieno tarno — 

trys tiktai: tėvas, motina ir jis,— tai jis dabar valgydamas ir 
klausinėja:

— Kaip dabar,— sako,— tėvukai, gyvenat? Neturit nieko: 
nei sūnaus, nei dukters?

— Neturim.
Po tam vėl klausia, sako:
— Girdėjau, kad turėjot vienaitinį sūnų.
Ir vėl pabuvęs sako:
— Girdėjau, kad jis ne savo mirtimi mirė...
Tai jie puola po kojų:
— Dėl ko mums,— sako,— šviesiausias karaliau, tai primeti?
— Aš nieko,— sako.— Pasisakykit, kaip buvo. Dėl ko nu- 

žudėt?
Nu, ką gi, reikia pasisakyt.
— Ot,— sako,— dėl to, kad jam nelaimingą minutę pasi

taikė tarp mūsų būti. Sykį, kai lakštingala labai gražiai giedo
jo sode, mes kalbėjom: „Kad kas žinotų, ką ta lakštingala gie
da, tai tam labai linksma būtų ant svieto gyventi". Ir atsiliepė 
jis: „Leiskit, tėveliai, aš pasakysiu, ką ta lakštingala gieda". 
Ir leidom. Pradėjo aiškint, kad jis bus tokiu ponu, kad tėvas 
turės bliūdą su vandeniu, o motina nfailą ir rankšluostį paduo
ti, kad jis praustųsi ir šluostytųsi. Paėmė mus,— sako,— rūsty
bė tokia, kad senatvėj reiks patarnauti vaikui, nunešėm ir įme- 
tėm į jūrą.

— Nu, tai ar jūs gerai padarėt? Ar jis ne teisybę sakė? 
Nu, kas jum liepė dabar bliūdą su vandeniu turėt? Kas jum 
liepė muilą su rankšluosčiu turėt? Juk jis teisingai sakė!

Nu, tai taip tėvai susipažino su sūnum. Ir dovanojo tėvam 
sūnus, ir pasiėmė juos ten, kur jis gyveno.
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MARGIS IR LAUKIS

Buvo toki du pirkliai: vienas vardu Margis, o antras — 
Laukis. Laukis buvo vedęs, o Margis buvo senas jaunikis. Jie, 
būdavo, važiuoja su prekėmis į tolimas šalis, ir vis, būdavo, 
Laukis kalbina Margį, kad jis apsivestų. Sako:

— Kas čia per gyvenimas tau jaunikiu? Išvažiuoji kelias 
dienas ir mėnesius — nėr kam tavo turtų pažiūrėt, viskas eina 
perniek.

Dabar jau tas vestų, tik kad vis jam taip nepatinka: tai 
šiokios, tai tokios — vis dėl jo mergos nėra. Jiedu išvažiavo 
į kelionę, užvažiavo į vieną karčiamą nakvynės ir ten nakvo
ja. Atnešė to šinkoriaus tarnaitė gert ir valgyt. Margis įsižiū
rėjo į tą tarnaitę, kad labai graži, ir jis su ja jau pradeda 
šnekėt. Tik toji merga su juo nešneka, sako:

— Kad tu toks senas, ką su tavim pradėt?
— Bet,— sako Margis,— aš noriu su tavim susituokti.
— Jei jūs norit, pone, tai aš einu už jūs visom keturiom.
Neilgai trukus, jiedu ir apsivedė: parsivežė jau ją namo

į savo dvarą, į savo turtus. Na, o kai jis toks didelis pirklys, 
ji pasidarė didelė ponia!

Kada tik, būdavo, Margis kur išvažiuoja, tai kad sugrįžta, 
anas, Laukis, sako:

— Aš gyvenu su tavo pačia taip, kaip tu.
O Margis sako:
— Negali būt! Ji tave koja nuspirtų kasžin kur!
— Bet aš tikrai einu pas tavo pačią!
— Ką tu čia zauniji? Iš to nieko nėr!
Kitąsyk vėl Margis pašauktas išėjo kelioms valandoms, 

o kad parėjo, šitas sako:
— Aš vėl buvau pas tavo pačią.
— Aš tau užtikrinu, kad tu pas ją niekad neprieisi! Jei tu 

prie jos prieitum, tai aš statau savo turtus, o jei neprieisi, tai 
tu man savo turtus atiduosi.

— Na, gerai.
Jiedu taip sutiko ir sukirto lažybas. Po kelių dienų ką tas 

Laukis manys? Sako:
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— Man čia pranešė, kad ateis vagis pas mane. Tai aš no
rėčiau, kad tu priimtum mano skrynią su pinigais ir kad pa
statytum mano pinigus tam kambary, kur jūs gulit, kad būtų 
po akių. Aš bijau, kad neprapultų.

Sako:
— Gerai, galėsiu pasaugot.
Ėmė Laukis pats atsigulė į skrynią, kad tą skrynią nuneštų 

pas Margį, o ant rytojaus ateitų ją parnešt.
Nunešė tą skrynią pas Margį ir pastatė tam kambary, kur 

jiedu guli, priešais jų lovą. Atėjo raštas, kad Margis turi va
kare išeit kelioms valandoms. Jis išėjo ir užtruko ten iki pu
siaunakčių. O pati nesulaukia vyro pareinant. Paėmė naktines 
drapanas, atsinešė, nusirengė dienines drapanas, nusirengė vi
sai nuoga. O žinoma, kad kai ji viena užsidarius, tai nesisku
bino nė marškiniais naktiniais vilktis. O toji Margio pati turė
jo ant kūno kokius apgamus. Laukis, toj skrynioj gulėdamas, 
viską gerai matė, tuos ženklus.

Antryt atėjo tarnai ir vėl nunešė tą skrynią atgal. Laukis 
išlindo iš skrynios ir vėl vaikščioja ten lauke, kol pasitiko 
Margį:

— Aš šiąnakt jau vėl buvau pas tavo pačią.
— Negali būti!
— Na, kaipgi? Nugi, yra dar ir ant tavo pačios kūno tam 

ir tam daikte šitoki ženklai.
Na, dabar jau jis žino, kad buvo, kad visus ženklus sle

piamus jam parodė. Jau laimėjo Laukis lažybas, jau tenka 
anam visi Margio turtai.

Margis nieko pačiai nesako, tik pasikinkė porą arklių 
į bričką, ir važiuoja jiedu. O pati klausia:

— Na, o kur mes važiuosim?
— Važiuosim,— ir gana.
Nuvažiavo į kitą miestą ir būna ten jau vieną savaitę, kitą.
— Na, bet,— sako pati,— kodėl mes nevažiuojam namo?
— Ko jau mes važiuosim?
Dar kol turėjo pinigų, tuos pinigus pravalgė, paskui pra

valgė ir arklius, ir bričką. Ji turėjo dar trisdešimt dorielių, 
bet vyrui nedavė ir jį pametė.

89



Margio pati ėmus apsikirpo plaukus, pasirėdė vyriškai — 
o jau dailus vyras! Atėjo pas vieną vyresnįjį per tarną. Jai 
ten labai gerai viskas sekėsi, pas tą poną.

Bet ne po ilgam numirė tas vyresnysis, reikėjo į jo vietą 
kito vyresniojo. Tai pulkavedys išrinko ją vyresniuoju. Jau 
reikia jai tarno. Tai ji liepė pašaukt savo vyrą Margį. Atėjo 
Margis pas tą vyresnįjį. Pati kaip vyresnysis sako:

— Ar tu nori pas mane būt per tarną?
— Kodėl ne?
O jau jis neturėjo nė ko valgyt. Jis ir nepažįsta, kad toji — 

jo pati. Vieną sykį ji sako savo Margiui:
— Ar tu nepažįsti? Ana tam mieste buvo toks didelis pirk

lys Margis. Ir jis tik taip išėjo su pačia, viską pametęs. Ir kas- 
žin, dėl ko?

— Aš esu tas pats Margis. Kaip aš apsivedžiau jauną pa
čią, tai vis, būdavo, Laukis sako, kad jis taip gyvena su mano 
pačia, kaip aš. Aš jam, būdavo, sakau, kad mano pati tave koja 
nuspirtų. Ir mudu sukirtom lažybas: jei jis prieis prie mano 
pačios, tai aš stačiau savo turtus, o jei neprieis,— tai — man 
jo turtai. Kada jis man išpasakojo, ir koki ženklai ant mano 
pačios kūno buvo, tai aš turėjau juo tikėt, nes tuos ženklus 
pati turėjo. Ir teko jam mano turtai.

— Na, o kodėl tu pačiai apie tai nieko nesakei?
— Kad ji taip padarė, tai aš iš gailesčio negalėjau jai nie

ko sakyt.
Jau ji turėjo daug pinigų. Tuoj nusipirko porą arklių ir ka

rietą, ir važiuoja jiedu pas Laukį. Atvažiavo pas jį, tuoj ji nu
sirengė vyriškas drapanas, apsirengė moteriškom, sako į tą 
Laukį:

— Kada tu gulėjai su manim?
Kai jau akys į akis, sako:
— Niekad negulėjau.
— Kai negulėjai, tai tau nepriklauso mūsų turtai, bet ir 

tavo turtai mum priguli.
Ir atėmė jie ir savo, ir jo turtus. Jau anas išėjo vargdieniu, 

o jiedu buvo turtingi.
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DVYLIKA MEDINČIŲ

Kitąsyk buvo vienas karaliūnas. Jis labai mylėjo kaimy
nystėje esančią karalaitę ir tankiai, būdavo, ją lanko ir lanko. 
Sykį jam ten bebūnant, atėjo žinia nuo jo tėvo, kad jis kuo 
greičiausiai grįžtų namo. O kad jis sugrįžo, rado tėvą ant mir- 
tinio patalo gulint. Sako tėvas jam:

— Aš jau mirsiu. Tu, žiūrėk, mano vieną įsakymą išpil- 
dyk. Paimsi sau už moterį iš tos ir tos žemės karalaitę.

Sūnus prižadėjo viską išpildyt. O tėvas tuomsyk akis už
merkė ir kvapą paskutinį išleido. Jis, gailėdamas tėvo, viską 
prižadėjo. O kada tėvą palaidojo, atsiminė, kad jis savo my
limai prižadėjo, kai bus karalium, ją vesti, o kaip ženklą pa
liko jis jai savo žiedą. Bet ką jis darys? Pildydamas tėvo įsa
kymą, pasiuntė piršlį pas tą kitą karalaitę. Toji karalaitė su
tiko.

Sužinojo anoji, jo pirma mylimoji, kad jau taip. Ji labai 
nuliūdo, kad ją paniekino. Tėvas, matydamas, kad ji tokia 
liūdna, klausė jos:

— Ko tu taip nuliūdai?
— Aš norėčiau, kad galėčiau, surinkti vienuolika mergai

čių, kad būtų lygaus veido ir viskuo tokios, kaip aš.
Tėvas sako:
— Tai kas čia yra. Visoje žemėje vis rasim.
Tuoj nusiuntė tarnus į karalystę, kad paieškotų vienuolika 

tokių mergaičių. Tarnai su dideliu vargu, bet surado. Kada 
pargabeno į dvarą, tai karalaitė liepė parūpinti dvylika me- 
dinčių drapanų. Tuoj, kai tik buvo parūpinta, jos visos apsi
rengė medinčių drapanom ir išėjo. Atėjo pas tą karaliūną, 
katrą karalaitė taip labai mylėjo. Sako toji karalaitė:

— Ar nereikia karalaičiui medinčių?
Karaliūnas, matydamas, kad tokie dailūs vyrai, priėmė juos 

į karališkus medinčius. Sykį, išėjus karaliūnui medžioti, atnešė 
jam raštą, kad jau jo nuotaka išvažiavo, jau atvažiuoja pas jį.

Išgirdusi toji karalaitė, kad jau šitaip stojosi, tuoj puolė 
ant žemės negyva. Karaliūnas, pamatęs, kad jau vienas iš jo 
medinčių puolė ant žemės, tuoj pasiskubino prie jo į pagalbą. 
Ėmęs už rankos, žiūrės, kas jam. Bet sako:
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— Reikia jam nutraukt pirštinaitę.
O kai tik nutraukė pirštinaitę, pamatė jis ant piršto savo 

žiedą. Tada jis ją ir iš veido pažino, pamatė, kad tai jo mer
ga. Tuoj jis ją iš džiaugsmo pabučiavo ir sako:

— Aš tave jau imsiu už moterį, ne aną.
Tuoj parašė anai raštą, kad grįžtų atgal į savo tėvo dvarą. 

Sako:
— Radau pirmą raktą. O pirmas raktas vis geriau tinka 

į spyną, kaip antras.
Tuoj padavė raštą bėgūnui, kad jai nuneštų ir ją sugrą

žintų atgal. Bėgūnas patikęs padavė jai raštą. Karalaitė apsisu
kusi sugrįžo atgal.

O karaliūnas tuoj surengė vestuves, pakėlė didelį balių ir 
apsipačiavo su ta karalaite. Paskui dailiai kelis metus pagyve
no, kol nenumirė.

M

KLEBONO SKERDŽIUS

Vienas klebonas kartą turėjo skerdžių, kuris buvo dideliai 
teisingas. Vieną kartą' klebonas nuvažiavo pas kitus ponus 
viešėti. Beviešint jis įsikalbėjo su ponais, pas ką yra teisin
gesnis piemuo. Vienas sako:

— Pas mane.
Kitas sako, kad pas jį. O klebonas sako:
— Pas mane yra už visų teisingiausias.
Ir susiderėjo klebonas iš daugybės pinigų. Kaip dabar iš

tirti? Nutarė pasiųst mergą, kad ta apibovytų skerdžių ir iš
prašytų nuo jo avį. Merga nuėjo, apibovijo ir išprašė nuo 
jo avį.

Jau artinosi vakaras, reikia varyti gyvulius namo. Sker
džius nebeišmano, kaip pasakyti klebonui, kur avį padėjęs. Ką 
daryti? Įsmeigė į žemę mietą, užmovė ant jo kepurę ir eina 
kėliais apie mietą, kalbėdamas:

— Pone dieve, padėk skerdžiui!
— Dėkui dėkui, poneli!
— Ar visą bandą parvarei?
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— Ne, ne visą.
— O ko trūksta?
— Avies, poneli.
— O kur dingo?
— Į balą įkrito.
„Ne, negerai, taip negaliu sakyti". Paskui vėl eina keliais 

apie mietą ir kalba:
— Pone dieve, padėk skerdžiui!
— Dėkui dėkui, poneli!
— Ar visą bandą parvarei?
— Ne, ne visą.
— O ko trūksta?
— Avies, poneli.
— O kur dingo?
— Vilkai suėdė.
„Ne, negerai ir dabar". Vėl eina apie baslį ir kalba:
— Pone dieve, padėk skerdžiui!
— Dėkui dėkui, poneli!
— Ar visą bandą parvarei?
— Ne, ne visą.
— O ko trūksta?
— Avies, poneli.
— O kur dingo?
— Su merga pražaidžiau.
„O! Dabar gerai. Taip ir pasakysiu". Paėmė kepurę nuo 

mieto, metė ant galvos ir parsivarė bandą namo. O namie 
visa ponybė parvažiavusi pas kleboną ir laukia skerdžiaus. 
Klebonas, atsistojęs ant prieangio, prakalbino skerdžių:

— Pone dieve, padėk skerdžiui!
— Dėkui dėkui, poneli!
— Ar visą bandą parvarei?
— Ne, ne visą.
— O ko nėra?
— Avies, poneli.
— O kur dingo?
— Su mer-r-g-ga pražaidžiau.
Klebonas sako svečiams:
— Na, ar ne mano teisybė?
Svečiai visi stebėjosi — klebonas laimėjo daug pinigų.
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KADA GERIAU VARGAS

Buvo ponas, turėjo žmoną ir du vaikus. Tas ponas buvo 
turtingas, labai turtingas. Jo žmonės arė tam pagiry, tai jis 
nuėjo pažiūrėt. Ir susitinka su elgeta. Kaip elgeta, tai jis kiek
vieną kalbina. Sako:

— Tai, ponuli, kur buvot?
— O čia, — sako, — pas vyrus buvau. Čia aria mano 

žmonės.
O jis, tas elgeta, toks jau menkas, toks jau labai nuvargęs. 

Sako tas ponas:
— Dieduli, kaip būtų geriau žmogui pavargt: ar senam, ar 

jaunam, kas senystėje būtų geriau?
Tas elgeta sako:
— Ponuli, kas man būtų jaunam vargti. O dabar, kad aš 

nepaeinu jau... Kaipgi,— sako,— ne vargas, kad aš nepaeinu.
Atsisveikino jiedu. Tas elgeta nuėjo sau, ponas — sau. Gi 

tas ponas žiūri, kad jo rūmai, kambariai dega. Tai jis bėgt, tai 
jis bėgt! Parbėga — kad jo žmona išėjus, abudu vaiku išsive- 
dus ir skarą viršinę išsinešus. O tie jo bernai, pamatę, kad 
dega, pametė jaučius ir parlėkė gelbėt savo namų. Taip tas 
ponas nieko nebespėjo išgelbėt, nieko, o nieko. Išėjo tik kaip 
stovi. Jis apsirengęs, ir ji, ir tie du vaikučiai.

Gi kada tie vyrai nueina pas arklius, žiūri, kad arkliai,— 
ten buvo dvi poros,— arkliai papiauti. Išeita iš miško vilkų, 
ir papiauta visi arkliai.

Ponas ir sako:
— Ką dabar aš darysiu, kad aš negaliu jokiu būdu pra

gyventi?
Taip jis savo žmonai:
— Einam,— sako,— mudu kur į svietą. Aš gal gausiu už 

kokį prievaizdą ar už kokį raštininką pasisamdyti — ir gyven
sim. O čia,— sako,— jau neprasigyvensim, kad nieko neliko. 
Nei jokio padaro, nei nieko, o nieko. Dar ir tuos paskutinius 
arklius papiovė.

Ir eina jiedu. Eina jiedu, eina, ir važiuoja koks ponas la
bai gražiais arkliais, gražioj bričkoj. Ir jis vis atsigrįždamas 
žiūri. Paskui sako:

11
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— Žmogau!
— Ko?
Sako:
— Parduok tu man savo žmoną. Tavo čia žmona?
Sako:
— Žmona.
— Parduok tu ją man.
— Tai,— sako,— ponuli, kad aš tik ją turiu ir du vaikus. 

Kur aš vaikus dėsiu?
— Man vaikų,— sako,— nereikia.
Tai žmona jam kužda, sako:
— Prašyk tiek ir tiek. Jis neduos.
Jis paprašė ten kiek tūkstančių, nežinau. Sustojo tas ponas, 

išsiėmė, užmokėjo, ją — į vežimą ir nusivežė. Nežino vyras, 
nei į kur, nei iš kur, nei kas. Tiktai ji skarą tą perplėšė: vieną 
vaiką, mažiaus;, aprišo, o pusę skaros pasiėmė.

Nu, jie sau nuvažiavo, o likęs eina su vaikais. Eina jis, 
vargšas, eina tuo keliu paskui juos ir nežino, kur eiti.

Ateina — teka upė. Per tą upę tiktai lieptas. Jam reikia 
vaikai pervesti. Gautus pinigus jis į vaiko skarą surišo ir 
pernešė vaiką vieną — su tąja skara. Pasodino ir eis kitą per
nešti— juk tie vaikučiai gi per upę nepereina lieptu. Kada jis 
atsigrįžta — kad tą skarą neša kranklys. Toks krūkas nusilei
do iš viršaus. Pamanė, kad yra kokios mėsos,— mat, skaroje 
buvo raudonos juostos,— iškilo į viršų ir nulėkė.

Tai jis vaiką ten pametė ir puolė vytis. Bet kur kranklį 
pasivysi! Tas viršuj medžių kaip ėjo, taip nuėjo. Jisai nematė 
nei to paukščio, nei skaros.

Ateina — nei vieno vaiko nėra. Tie vaikučiai ėjo vienas 
į kitą, ant liepto kaip susidūrė — ir į upę abudu! Jis galvoja, 
kad jiedu jau prigėrė.

Jis eina paupiu, eina, išeina iš to miško. O ten, už to miš
ko, toli skalbė mergos audeklus. Tai jos mato, kad kūliu atrita 
kokius vaikus. Kaip jiedu susikabino, taip juodu abudu ir 
atrito. Jos užmetė audeklą ir ištraukė tuos vaikus. Ištraukė, 
parnešė tuos vaikus, pasakė poniai.

— Nu, tai kur jūs juos radot?
— Nu,— sako,— upėj. Nešė vanduo.
Sako ponia:
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— Tegu būna čia. Virtuvėj tegu auga. Kurgi mes juos 
dėsim? Gai atsišauks kas.

O tas žmogus, eidamas ir eidamas, užeina į tą dvarą. Dva
ras didelis. Prašosi kokios tarnystės: neturi nei žmonos, nei 
namų... Nieko, o nieko neturi — nei vaikų jau neturi. Taip 
to dvaro prievaizdas jam sako:

— Nereikia. Mes turim tarnų, ir vežėjų, ir visko.
O kitas atsišaukė:
— Reiktų prie prievaizdo tokio padėjėjo.
— Nu, tai būk,— sako,— jei nori.
Jis ir pasiliko. Pabuvo kokią savaitę, kiek tai — duoda 

prievaizdas jam raščiuką, kad važiuotų į mišką ir prikirstų 
malkų — į kambarius, ir sau, ir bernams.

— Parodyk bernams medį, katras niekam nevertas, tai to
kį galit piauti.

Randa tokį medį: ar ten drebulė, ar koks kitoks išpurtęs, 
iki pusei nulūžęs. Tie bernai nupiauna, bet negali įkelti į ve
žimą. Perplauna pusiau — randa skarą. Atriša tą skarą — kad 
pinigų! Lygiai tiek, kiek jis gavo už savo žmoną. Bernai grie
bė pusiau, o anas sako:

— Čia mano! Aš ponas!
— Atsivilko iš kažin kur koks elgeta, ir jo čia skarą kas 

atneš.
Jis nieko neišpasakojo, kaip ten kas. Mat, tas kranklys kai 

nešė, tai skara jam išpuolė ir įkrito į tą medį.
Tie du bernai pasidalina tais pinigais pusiau, o jam — nie

ko. Bet jam gi labai gaila pinigų. Jis ir sako:
— Kaipgi dabar? Nei vaikų, nei žmonos, nei pinigų už ją 

neturiu.. .
Eina jisai į kambarius pas tą ponią. O toji ponia jau našlė. 

Vyras jos buvo numiręs. Sako ponia:
— Kokia ten tavo, žmogeli, skara buvo?
Nu, jis sako:
— Pusė skaros — pusiau perplėšta skara.
— Palauk,— sako. Atsineša ji kitą pusę.— Ar ne tokios 

skaros?
Sako tas:
— Tokios.
— Tai kaip ten ji papuolė?
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Tai jis ima ir pasakoja iš pradžių, kaip buvo: kaip jis ėjo, 
kaip ponas koksai iš jo nupirko žmoną, kaip jis šituos pini
gus surišo.. .

— O dabar bernai man neatiduoda tų pinigų. Aš nei vaikų 
neturiu, nei pinigų neturiu. Aš visai likau biednas...

— Tai kur,— sako,— vaikai?
— Ar aš žinau! Kad vijausi paukšt;, kai nešė tą skarą, tai 

aš vaikus palikau vienoj pusėj upės ir kitoj. Kada,— sako,— 
aš atėjau, neradau nei vieno.

Tai poniai topt: ar nebus tie vaikai, kur pagavo mergos 
upėje. Paskui toji ponia žiūrėjo, žiūrėjo:

— Zinai ką,— sako,— juk tu mano vyras, o aš tavo žmona!
Mat, tas ponas, kuris, į ją įsiklepojęs, nupirko, buvo labai

turtingas našlys. Ir kada jis numirė, jai viskas liko.
Tada jiedu ir vėl pradėjo gyventi. Taip ir vaikučius atra

do, ir savo žmoną susirado.

M

MERGAITĖ IR KUNIGAIKŠTIS

Buvo neturtingi tėvai. Jie turėjo labai gražią dukterį. Vie
ną kartą ta duktė grėbė šieną. Tuo keliu važiuoja kunigaikš
tis. Jis ją pamatė, ir ji jam labai patiko. Kunigaikštis nedrįso 
ją užkalbinti, tai vežėjui liepė, kad paprašytų vandens. Tas 
nuėjęs paprašo. Mergaitė vandens lauke neturėjo. Ji jam 
sako:

— Jeigu kunigaikštis palauks, tai aš nubėgsiu į sodžių ir 
atnešiu vandens.

Ji tekina nubėgo į sodžių. Atnešė dvi stiklines vandens ir 
padavė kunigaikščiui. Kunigaikštis ne tiek gėrė, kiek žiūrėjo 
į tą gražią mergelę. Jis jos klausė:

— Ar negalėtum tamsta pas mane eiti už tarnaitę?
Mergaitė atsakė:
— Esu neturtinga, tarnauju pas ūkininką, nenoriu palikti 

senų tėvelių.
— Tada tamstą imsiu per moterį. Tamsta nueik pas tėve

lius ir papasakok visa, o rytoj aš atvažiuosiu.
7 Lietuvių tautosaka IV tomas 97



Parėjo mergaitė namo. Pasakė viską tėveliams. Ji liepė 
trobą apšvarinti. Kitą dieną atvažiavo kunigaikštis. Atvažia
vęs klausė:

— Šviesiausioji mergele, ar eisi už manęs?
Mergelė atsakė:
— Šviesiausias kunigaikšti, tamstos valia.
Mergelės tėveliai sakėsi esą neturtingi — nieko neturi duo

ti. Į tai kunigaikštis atsakė:
— Man nieko nereikia, tik jūsų dukters.
Na, ir susitarė. Kunigaikštis pripirko šilkų ir kitų bran

gių medžiagų. Pasiuvo rūbus, atvažiavo pas mergelę. Aprėdė 
mergelę — buvo tikra kunigaikštienė! Visas sodžius stebėjosi, 
kiti net pavydėjo.

Prasideda vestuvės. Troba buvo maža, tai kunigaikštis pa
samdė kitą trobą, kuri buvo gražiausia visam sodžiuje. Toje 
troboje buvo iškilmės. Privežė visokių valgymų ir gėrimų. 
Privažiavo daug ponų, ponių ir kunigaikščių, kunigaikštyčių. 
Išvažiuoja ant šliūbo. Parvažiuoja, pasibaigė čia vestuvės.

Tėvus apdovanojo kunigaikštis milijonais ir brangiais 
daiktais, o pačią išsivežė į savo karalystę. Tenai pasitiko tėvai 
ir kiti svečiai, kurie džiaugėsi jaunąja. Jiems rodės, kad an
gelas atvažiavo. Čia vestuvės buvo dar iškilmingesnės.

Po vestuvių pagyveno metus, ir dievas davė jiems dukterį. 
Kunigaikštis, norėdamas, kad žmona nesuvargtų, atidavė vai
ką auklėti pasamdytoms auklėms. Jis priėjo prie žmonos ir 
sako:

— Šviesiausioji ponia, ką tamsta sakytum, kad aš tą duk
relę nužudyčiau?—kalbėjo, norėdamas išmėginti, ar ji nepasi
darė išdidi.

Ji jam atsakė:
— Šviesiausias kunigaikšti, tamstos valia.
Jis atnešė tą dukrelę prie motinos, liepė pabučiuoti ir atsky

rė vaiką nuo motinos. Tada tas kūdikėlis turėjo keturias sa
vaites.

Už metų dievas jiems sūnų duoda. Palaiko prie motinos ke
turias savaites ir vėl atiduoda auklėti pasamdytoms auklėms, 
bet motinai sakė, kad vaiką nužudęs.

Už metų dievas duoda jiems vėl sūnų. Sūnų atiduoda au
ginti auklėms, norėdamas, kad žmona nesuvargtų.
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Atėjo aštuoniolika metų, kai jiems dievas davė pirmąjį kū
dikėlį. Tada kunigaikštis, norėdamas išmėginti žmoną, ar ji 
nepaliko išdidi kunigaikštienė, ar tebėra tokia pat, kaip buvo, 
sakė jai:

— Šviesiausioji kunigaikštiene, aš tamstą nuvešiu pas tė
vus ir parvažiavęs vesiu kitą žmoną.

Ta linksmai atsakė:
— Šviesiausias kunigaikšti, tamstos valia. Aš per tamstos 

antras vestuves šoksiu ir linksminsiuos.
Pradėjo rengtis prie vestuvių. Virė, kepė, čirškino, rengė 

valgymus antroms vestuvėms. Tada buvo rengiamasi pasitikti 
iš miesto atvažiuojančių vaikų, kurie jau buvo nebe maži ir iš
mokinti.

Vaikai įvažiavo į dvarą. Kunigaikštis išvedė žmoną, saky
damas:

— Ei va pažiūrėti mano antros žmonos.
Priėjo prie sėdinčių vaikų. Kunigaikštis sako, rodydamas 

i vaikus:
— Ši mano žmona, o tie jos broliai.
Kunigaikštienė, pamačius jo būsimą žmoną, sako:
— Šviesiausias kunigaikšti, pirma sakei, kad aš graži, o da

bar matau, kad ši tamstos žmona gražesnė.
Paskui kunigaikštis atsiduso ir sako vaikams:
— Aš jūsų tėvas, o ji jūsų motina.
Vaikai pasveikino tėvus, o kunigaikštis puolė po žmonos 

kojų, sakydamas:
— Ačiū tau, kad tu neparodei rūstybės prieš mane, o dabar 

visi gyvensime ligi grabo lentos.
Ir aš ant tų vestuvių buvau, valgiau, gėriau, burnoj kąsnio 

neturėjau.

14

TĖVO PALIKIMAS

Kitąsyk, dar senais laikais, tėvas turėjo tris sūnus. Jis ne
turtingai gyveno. Ant galo mirdamas neturėjo ką vaikams pa
likti. Jo visas lobis — sulūžusi stubelė, kurioj gyveno. Prie to
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dar turėjo gaidį — palinksmint, katiną — peles pagaudyt ir dal
gį — eit uždarbiaut.

Kada jau jis buvo silpnas, prieš užmerkiant akis, pašaukė 
savo sūnus ir taip jiems tarė:

— Mieli vaikeliai, neturiu ką jum palikti. Turiu gaidį, ka
tiną ir dalgį. Taigi,— tarė vyresniajam,— tau palieku gaidį, vi
dutiniam— dalgį, o jauniausiam — katiną. Dabar savo turtą 
jum paskyriau, galėsit pasiėmę eit svieto vandravot. Gal kur 
sau laimę atrasite.

O kada tėvas numirė, vaikai jį palaidojo. Vyresnis, paėmęs 
savo gaidį, išėjo svieto vandravot.

Ėjo, ėjo — niekur laimės neatranda. Visur tų gaidžių yra 
per pilnai. Ėjo vis tolyn per svietą. Ant galo priėjo tokią vie
tą, kur dar gaidžio niekas nebuvo matęs. Tie žmonės, pamatę 
tokį paukštį, nusistebėję klausė jo:

— Kas čia per paukštis?
Sako:
— Čia toks paukštis, kad jis gali naktį atspėt, koks lai

kas.— Tada laikrodžių nebuvo.— O,— sako,— jei jis iš vakaro 
gieda, tai reikia tikėtis, kad rytoj bus kitas oras.

Kai tik tie žmonės patyrė, kad tas paukštis toks yra, sako:
— Ką tu norėtum už jį?
Sako vyresnysis:
— Jei norit be derybų, tai duosit man maišą aukso ir ma

ne su auksu nu vešit į mano šalį.
Tie tuoj jam pripylė tiek aukso ir nugabeno jį į jo šalį. 

Pamatė anie broliai, kad jis už gaidį tiek pinigų gavo,— išėjo 
antras brolis su dalgiu.

Ėjo, ėjo. Kur tik jis eina, vis dalgių pilna. Pagaliau jis nu
ėjo į tokią šalį, kur žmonės javus po vieną šiaudą traukė iš 
žemės. Atėjęs sako jiem:

— Jei man jūs ką duosit, tai aš jum tuos javus bematant 
nuplausiu.

Jis susitaisė dalgį, kaip ėmė kirst rugius — anie nespėja 
atimti. Pamatė anie, kaip jis su tuo dalgiu kerta, sako jam:

— Parduok tu mums tą dalgį.
Sako:
— Galit pirkt.
— O kiek tu norėtum?
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— Jei be derybų, tai duosit man arklį ir kiek tas arklys pa
kels aukso.

Tie žmonės tuoj sukvietė visą kaimą. Jiem visiem tas dal
gis patiko. Tuoj jam davė gerą arklį ir tiek aukso, kiek tas 
galėjo nešti. Jis, paėmęs tas dovanas, parkeliavo namo.

Jauniausias, matydamas, kad jo broliai tiek pinigų laimėjo, 
paėmęs katę, išėjo į svietą. Kur jis tik eina, visur kačių per 
pilnai. Ėjo jis labai toli. Atėjo į tokią salą. Atėjo į vieną dvarą, 
vakare prašos į nakvynę. Sako tie ponai:

— Mes tave gana priimtume, tik kad mes patys turime iš
važiuoti į kitą vietą nakvoti. Per žiurkes ir peles negalim 
čia gyvent.

Sako jis:
— Man į kitą vietą toli nukakti. Leiskit mane, kaip bus, 

taip bus.
Tie ponai sako:
— Jei nori, nakvok.
Tie ponai išvažiavo, o jis, nusinešęs į rūmus, paleido ka

tiną iš krepšio, o pats lovoj minkštai atsigulė.
Kai tik sutemė, tai žiurkės ir pelės kad pradėjo lįst! O ka

tinas piaut. Dar, kol norėjo, ėdė, o paskui tai tik piovė ir kro
vė į krūvą. Vienas išpiovė, o kitos išsigandę jau daugiau 
į tuos namus neatėjo.

Rytą parvažiavo ponai, sako:
— Eime žiūrėt. Jau to žmogaus tik kaulus rasim.— Pirmiau 

žiurkės tenai paplaudavo žmones.
O kad atėjo į kambarius, žiūri — baisi krūva žiurkių ir 

pelių, o jis gyvas miega ant lovos. Klausė jo ponai:
— Kuo tu pagavai tiek tų žiurkių ir pelių?
Sako:
— Aš turiu tokį žvėrį, tai jis išpiovė.
Tuoj paleido katiną iš krepšio. Tie, pamatę, kad toks ge

ras žvėris, klausė:
— Gal parduosi tu jį?
Sako:
— Galit pirkt.
— O kiek nori?

Sako:

!01



— Ką čia labai norėsi. Duosit man vežimą aukso, tai ati
duosiu.

Tie ponai tuoj prikrovė jam vežimą aukso, o jis ir laimin
gai sugrįžo į savo šalį.

Paskui visi vedė pačias ir laimingai toliau gyveno.

Sako:

15

RASTINIS

Gyveno vienas labai turtingas dvarponis. Jis niekad ne
priimdavo į nakvynę ubagų. Taip vieną vakarą atėjo du senu 
ubagėliu į nakvynę pas tą poną. Prašosi, bet tas ponelis nepri
ima. Taip ant galo jo pati ir sako:

— Priimkiva, pupkeli, tuos senelius į nakvynę,— kur jie 
benueis?

Ir priėmė ponas narnėdamas. Gerai atsigulti kur tau 
duos — nusiuntė į žąsininką juos gulti. Paskui ponas sako savo 
pačiai:

— Eik tu, dūšele, pasiklausyk, ką jie kalbasi.
Ji ir nuėjo. Pagrįžus ir sako:
— Jie kalbasi taip: „Šią naktį užgims ant svieto Jono Ma

tulio dvyliktasis sūnus. Tas sūnus, sako, gaus sau už pačią 
šitų ponų dukterį ir taipgi gaus jų dvarą".

Kaip užpyks ponelis už tokią jų kalbą ir tuoj šokosi su 
bizūnu prie žąsininko užmušti tuodu seneliu. Bet, atidaręs žą- 
sininko duris, neberado nakvojančių.

Ant rytojaus jis nuėjo pas Joną Matulį ir kaip tik atrado 
užgimusį dvyliktą sūnų. Jonas Matulis buvo labai neturtingas. 
Nuėjęs ponas užsiprašė, kad jį į kūmus vadintų. Jonas Matu
lis apsidžiaugė, kad toks ponas bus jo vaiko kūmu. Vaiką 
pakrikštijo ir pagrįžo namo pas vaiko tėvus. Paskui ponelis 
ir sako:

— Ar žinai ką, atiduok tu man tą vaiką auginti. Aš tau 
duosiu bačkelę raudonųjų už tai.

Matulis džiaugiasi, kad ponas ima vaiką auginti,— juk ir 
taip savo šeimynos nebegali jis išmaitinti,— ir atidavė už bač
kelę pinigų.
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Ponas su vaiku išvažiavo į savo dvarą. Bevažiuodamas ke
liu, užvažiavo nedidelį mišką. Jis ir įmetė tą vaiką į krūmą.

— Še tau, būk tu dabar mano žentu, suės tave vilkai,— 
tarė ponas ir nuvažiavo savo keliu.

Tuo tarpu ėjo keliu ubagas, užsakinėdamas, kuomet atva
žiuos kalėdoti, ir atrado krūme įmestą vaiką. Ką daryt? Juk 
nepaliksi ant kelio,— paėmė drauge. Jam reikėjo tada eiti pas 
tą poną, o jo pavardė buvo Rojus, užsakyti kalėdininkus. Nu
ėjo jis pas poną Rojų. Rojus, pamatęs vaiką, klausia:

— Kame radai?
Ubagas atsakė — ten ir ten.
— Ar negalėtum man atiduoti, aš tau užmokėčiau.
Ubagas džiaugdamos atidavė ponui. Tada ponas manė, kaip

čia reikės nusikarti nuo to vaiko. Ir sumanė įdėti į bačkelę, 
užtaisyti ir paleisti ant vandens. Taip ir padarė. Įdėjo į bač
kelę ir paleido ant upės. Vanduo tą bačkelę nunešė pas vie
nuolyną, kuris stovėjo ant upės kranto. Vienuoliai, pamatę 
plaukiant bačkelę, liepė savo tarnams sugauti ir ištraukti. Iš
traukę ir atplėšę, atrado ką tik gyvą vaiką. Vienuoliai paėmė 
vaiką prie savęs ir davė vardą jam Rastinis. Jis vienuolyne su
augo: vienuoliai išmokino jį visokių gudrysčių ir norėjo iš jo 
padaryti vienuolį.

Vieną kartą atvažiavo ponas Rojus viešėtų pas vienuolius. 
Beviešint jis girdi, kad vienuoliai vadina savo mokintinį Ras
tiniu. Rojus ir klausia, dėl ko jie jį vadina Rastiniu. Vie
nuoliai sako:

— Et, čia vieną vakarą pamatėme plaukiant bačkelę, suga
vome, ir bačkelėj pasirodė vaikas. Mes nežinojom, kokį vardą 
jis turi, ir pavadinome Rastiniu.

Ponas Rojus suprato, kas tai buvo per Rastinis. Jis prašo, 
kad vienuoliai atiduotų Rastinį jam.

— Aš,— sako Rojus,— turiu vienintelę dukterį, galės jis 
vesti ją.

Vienuoliai sutiko ir atidavė jam Rastinį. Tada ponas parašė 
laišką savo pačiai ir įdavė Rastiniui nunešti, o jis pats žadąs 
dar toliau važiuoti. Į laišką parašė šiuos žodžius: „Paimk tą 
vaikiną ir įmesk į muilo fabriką — tegul iš jo kūno muilą 
padirba".
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Paėmęs laišką, Rastinis iškeliavo pas ponią Rojienę. Beei
damas keliu, sutiko du seneliu. Jie paklausė, kur jis eina. 
Rastinis pasakė. Tada vienas senelis paprašė laišką jam paro
dyt. Rastinis padavė. Senelis, paėmęs laišką, papūtė, sudaužė 
su pirštais ir padavė Rastiniui.

— Dabar būsi laimingas,— pasakė seneliai ir nuėjo savo 
keliu, Rastinis ir — savo keliu.

Tie seneliai buvo tie patys ubagai, kur nakvojo pas poną 
Rojų: vienas buvo dievas, antras — šventas Petras. Paėmęs 
senelis laišką, perkeitė žodžius buvusiame laiške ant žodžių: 
,,Tas vaikinas yra mūsų būsiantis žentas. Padaryk vestuves 
su mūsų dukrele, aš ant jų vestuvių neparvažiuosiu, neturiu 
laiko,— turiu būtinai toliau keliauti".

Parnešė Rastinis laišką poniai Rojienei, padavė. Ji per
skaičius sukvietė visą giminę ir pakėlė tirštas vestuves savo 
dukters su Rastiniu.

Neužilgo po vestuvių parvažiuoja ir ponas Rojus. Jis manė 
sau, kad Rastinis seniai yra suvirintas muilo katile, bet apsi
riko! Kaip pradės rūgoti ant savo pačios už tokį darbą! Pati 
sako:

— Kad taip buvai parašęs man.
— Aš tau buvau parašęs nugalabyti jį,— tarė Rojus.
Pati parodė jam laišką — ir teisybė: buvo jo rankų para

šyta pakelti vestuves to berniuko su dukteria. „Ar aš tavim ir 
nenusikratysiu?"—manė Rojus.

— Dabar palikai mano žentu,— sako Rastiniui Rojus.— Eik 
dabar pas kirminų karalių ir prašyk, kad jis atiduotų du 
mano laivu, kuriuos jis prarijo beplaukiant, o jei neatrasi tų 
laivų, tai aš tau galvą nukirsiu.

Ką daryt? Išėjo Rastinis prie kirminų karaliaus. Beeida
mas keliu, priėjo seną ąžuolą. Ąžuolas ir sako:

— Kai nueisi prie kirminų karaliaus, paklausk, ar aš ilgai 
ant svieto bebūsiu.

— Gerai, paklausiu,— tarė Rastinis ir eina toliau.
Priėjo dideliausį tiltą per upę, užėjo ant tilto — žiūri, kad 

grindai iš kaulo. „Na, kas čia per tiltas!"—pamanė Rastinis.
— Kai nueisi prie kirminų karaliaus, paklausk, ar ilgai 

per mane bevažinės,— prakalbėjo tiltas.
— Gerai, paklausiu,— ir išėjo per tiltą.
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Paskui išėjęs apsižiūrėjo gerokai ir suprato, kas per til
tas. Tai buvo didžuvė, išsitiesusi skersai upės.

Eina jis toliau. Priėjo upę. Tilto nebuvo, buvo plaustas. 
Žmogus perkėlė jį per upę ir sako:

— Kai nueisi prie kirminų karaliaus, paklausk, ar ilgai aš 
čia bekilnosiu.

— Gerai, paklausiu,— ir eina savo keliu.
Ant galų galo priėjo kirminų karaliaus dvarą. Įėjo į rū

mus, atrado kirminų karalienę marškinius besiuvant.
— Šviesiausia karaliene, pasigailėk tu manęs,— tarė Ras

tinis.— Aš esu nelaimingas žmogelis.
— Ką tu reikalauji, pasakyk: jei ką galėsiu gero pada

ryt, aš padarysiu,— tarė karalienė.
Rastinis viską išpasakojo. Paskui karalienė liepė atsigulti 

jam į skrynią ir, kai pagrįš karalius, viską klausyti, ką jis 
pasakys.

Jis atsigulė į skrynią.
Paržvangėjo kirminų karalius, įbėgo į savo rūmus ir pra

šo ėst. Karalienė padavė jam valgymą. Bevalgant karaliui, 
karalienė nudavė būk užsnūdusi, paskui pabudo ir sako:

— Et, tau bevalgant, aš užsnūdau ir mačiau labai keistą 
sapną.

— Pasakyk man, ką tu sapnavai,— tarė karalius.
— Ką čia ir pasakoti pačius niekus...
— Pasakyk — vis tiek, ar niekai, ar ne niekai.
— Priėjo prie manęs žmogus ir klausia, ar ilgai bebus 

ant svieto ąžuolas, kuris stovi pas tiltą su kaulo grindais.
— Je, kad tas žinotų, priėjęs apeitų apie ąžuolą tris sykius, 

spirtų su koja, ąžuolas ir pavirstų, o po ąžuolu atrastų daugybę 
pinigų,— atsakė karalius.

— Paskui vėl klausia,— tarė karalienė,— ar ilgai bevaži- 
nės per didžuvę.

— Kad tas žinotų,— atsakė karalius,— perėjęs per tiltą — 
didžuvę, prisakytų atiduoti du pono Rojaus laivus, didžuvė 
išspiautų du laivu ir nueitų upe.

— Ant galo dar klausė,— tarė karalienė,— ar ilgai tas žmo
gus ant upės bekilnos žmones?

Karalius sako:
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— Kad žinotų jis, tai kai kels poną Rojų, pirma nuliptų 
nuo plausto, ir paliktų Rojus bekilnojus.

O Rastinis viską girdi.
Paėdęs karalius atsigulė ir taip smarkiai užmigo, kad nuo 

jo pūškavimo rūmai plyšta! Karalienė priėjo prie skrynios, 
atidarė:

— Nu, dabar lįsk laukan ir bėk, kad tik nepajustų kara
lius. Jis tave gali suėsti.

Rastinis už tokią gerą širdį pabučiavo į ranką ir išsileido 
bėgt.

Atėjo prie ąžuolo. Ąžuolas klausia:
— Na, ką pasakė?
Rastinis, nieko nesakęs, apėjo tris sykius ir spakt su koja. 

Ąžuolas pargriuvo ant žemės, ir jis tikrai atrado daugybę 
pinigų.

Bėga jis pas tiltą. Antėjo ant tilto, didžuvė klausia:
— Ką pasakė karalius?
— Palūkėk, leisk išeiti.
Išėjo per tiltą ir sako:
— Atiduok du pono Rojaus laivu, kur prarijai.
Susijudino didžuvė ir išspiovė du laivu, net su žmonėmis,

o pati paplaukė toliau. Tuoj Rastinis sėdo į laivą, antrą prisi
rišo prie galo ir nuvažiavo pas ąžuolą. Susipylė pinigus į lai
vus; jų taip buvo daug, kad abu laivu pripildė. Paskui sėdo 
į laivus ir parvažiavo namo. Bevažiuodamas privažiavo plaus
tą. Plaustininkas klausia:

— Na, ką pasakė kirminų karalius?
— Pasakė tą,— tarė Rastinis,— kad kai kelsi per upę po

ną Rojų, privažiavęs prie antro pašalio, tu pirmasis nušok 
nuo plausto—Rojus pasiliks ant plausto visados bekilnojus.

Padėkojo jam plaustininkas. Rastinis pavažiavo. Jau arti 
Rojaus dvaras. Privažiavęs prie dvaro, kuris stovėjo ant upės 
kranto, apsistojo. Tada pamatė ponas Rojus ir kaip pradės 
rūgoti jį:

— Tu šioks, tu toks, ar tave neprarijo kirminų karalius?
„Ką čia daryti? Ar ir paliks tas mano žentu?"—mano Ro

jus.— Važiuosiu aš pats prie kirminų karaliaus".
Ir išvažiavo. Bevažiuodamas privažiavo prie tos vietos, kur 

reikėjo per didžuvę pervažiuoti. Žiūri — nebėra. Važiuoja tada

!06



prie plausto. Plaustininkas apsidžiaugė, Rojų pamatęs, perkėlė 
jį į antrą pusę, nušoko pirmasis — Rojus ir paliko ant visados 
bekilnojąs.

Rastinis, pavarde Matulis, paliko begyvenąs dvare su sa
vo pačia.

16

NETURTINGAS KURPIUS

Buvo toks kurpius, pamarėje turėjo grintelę. Buvo ženotas, 
turėjo du sūnų ir tris mergaites, o toks buvo vargšas, apiply
šęs,— nė pats neturėjo ką valgyt, nė vaikam duoti.

Važiavo keliu pro tą jo grintelę vaizbūnai, ir ištiko darga
notas oras. Užėjo tie vaizbūnai pas tą kurpių į jo grintelę. Vai
kai tie jo verkia. Sako tie vaizbūnai:

— Duok tu jiems duonos, kad nežliumbtų.
— O,— sako,— ponai, jau kelinta savaitė, kaip neturim 

duonos!
— Na, o kas tu per meisteris, kad tu savo vaikam duonos 

neturi?
— O,— sako,— ponai, kad nėr dalies, užtai taip man 

eina. . .
Vienas vaizbūnas išsiėmė šimtą auksinių, davė tam kur

piui, sakė:
— Te tau, eik nusipirk duonos.
O kaip sudriskęs buvo, tai jis nė kišeniaus neturėjo: kaip 

gavo tuos pinigus, tai ir nešėsi rankoj. Nuėjo į miestą; nuėjęs 
nepirko duonos, tik nupirko tris svarus mėsos. Išmainė jam 
tuos pinigus, liko už mėsą trys auksinai, o kitus neturi kur 
padėti, tai jam pardavikas įsiuvo į kepurę.

Eina per miestą,— o varna buvo pripratus prie rankų. To
ji varna pamatė mėsą, ta jam iš rankų atimt, tas tą mėsą paki
šo po rudine, tai varna jam capt kepurę nuo galvos — kaip 
nulėkė, taip nulėkė!

Jau jis vėl nieko neturi. Eina namo, sako: ,,Kad nėr dalies, 
tai vis taip yra". Į miestą suvaikščiot — tai jam trukdavo tris 
dienas. Pamatę vaikai pareinant rėkė:
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— Tėtis pareina, duonos parneša!
Parėjo — duonos nė kąsnelio. Pati klausia:
— Na, o kodėl duonos neparnešei?
O jis sako:
— Kad nėr dalies: atlėkė varna, nugriebė kepurę su pini

gais ir nunešė.
Ar už savaitės atvažiavo vėl tie vaizbūnai, sako:
— Eime į tą grintelę pažiūrėt, ar jis už tą šimtą pirko- 

duonos.
Atėję rado vėl tuos vaikus verkiančius, be duonos. Sako:
— Ko tu neduodi jiems duonos?
Sako:
— Ponai, kad neturim jau kelinta savaitė.
— Na, o kur tu padėjai tą šimtą auksinų, kur aš anąsyk 

tau daviau?
— Ant duonos, bet kad nėr dalies — tai vargas gyvent! Nu

ėjau į miestą, nupirkau tris svarus mėsos, o kaip aš neturėjau 
kišeniaus, tai kitus pinigus mėsininkas įsiuvo man į kepurę. 
Taip man beeinant per miestą, atlėkė varna ir norėjo man tą 
mėsą atimt — aš mėsą pakišau po skverneliu, bet toji varna 
sugriebė kepurę su pinigais — kaip nulėkė, taip!..

— Dabar,— sako jau kitas vaizbūnas,— aš tau duosiu šim
tą auksinų, rasi, mano šimtas bus tau į naudą: eik į miestą, 
už penkiasdešimt auksinų nupirk sau duonos, o už kitus — pa
čiai ir vaikams drapanų.

Dabar jis jau bijosi neštis į miestą visą šimtą. Nuėjo pas 
kaimyną apmainyt — o kaimynas nebuvo jam arčiau, kaip trys 
mylios,— už išmainymą liko dešimt auksinų. Parėjo namo, pa
siėmė tris auksinus eit duonos pirktų, o kitus paslėpė į tokius 
supuvusius miltus už durų. Pati klausė:

— Kur padėjai pinigus?
Sako:
— Visus nešuosi į miestą.
Išėjo vėl ant trijų dienų; nupirko už tuos tris auksinus 

duonos.
Tuo tarpu į jo tą grintelę atvažiavo puodžius. Jam pailso 

arkliai, o neturi ką duot ėsti. Atėjęs į grintelę, sako:
— Arkliai pailso — rasi, turi ką duot paėst.
Sako toji kurpiaus pati:



— Kad mes nieko neturim — ką aš tau duosiu? Jei nori, 
gali pasiimti: ana už durų yra truputis supuvusių miltų — jei 
ėstų, tai gali duoti.

Puodžius, paėmęs tuos miltus, kaip pylė — išsivertė tie pi
nigai. Jis tuojau tuos pinigus į kišenių, o už tuos neva miltus 
atnešė kelias pienpuodes, bliūdus, uzbonus ir išvažiavo sau.

Pareina tas kurpius namo — žiūri, kad yra keletas naujų 
puodų, bliūdų:

— Na, ogi kas čion, kad pas mus tiek tų puodų, bliūdų at
sirado?

Sako pati:
— Buvo čion puodžius, jam arkliai pailso, prašė pas mane 

pašaro. Nieko neturėdama, atidaviau tuos supuvusius miltus, 
o už tuos miltus jis paliko šituos puodus.

Tas kurpius kai tik išgirdo, kad tuos miltus atidavė, taip 
ir numirė.

— Na, tai,— sako,— jau tu mano pinigus atidavei. Jau,— 
sako,— dabar negaliu kur pasidėti...

Nuėjo gyvas į žemę įsikasti. Kaip tik kur kasa — vis ak
muo, kaip tik kur kasa — vis akmuo ir akmuo, niekur jis ne
gali įsikasti.

— Jau kad,— sako,—nėr dalies, tai nėr — nė galą sau pasi
daryt negaliu!

Parėjo namo. Bet netrukus atvažiavo vėl tie patys vaizbū
nai su reikalais savo. Eina pažiūrėt pas tą kurpių. Užklausė 
pas jį duonos—sako:

— Mes turime su savimi degtinės — ar neturėtum duonos 
užsikąsti?

Tas kurpius tuojau atnešė gabalėlį. O tas sako, katras antrą 
šimtą davė:

— Matai, tu davei šimtą, už tavo šimtą nieko nenupirko, 
o aš už savo šimtą jau gavau duonos.

Sako tas vaizbūnas:
— Na, o kodėl tu savo vaikus neaprengi?
Sako:
— Oi ponai, kad jau neturiu už ką.
— Na, o kur tu tuos mano pinigus dėjai?
— Kad nėr dalies, tai vis taip yra. Aš tą šimtinę išmai

niau, paėmiau tris auksinus, nupirkau duonos, kitus paslėpiau
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į tokius supuvusius miltus. Man namie nesant, atvažiavo puo
džius — šitam atidavė mano pati tuos miltus ir su pinigais.

O tas pirmutinis vaizbūnas sako kitam:
— O tai tau gerai! Tu man galvą ėdei, kad aš neteisingai 

surinkau tą šimtą, kad aš nusukau nuo žmonių, o štai ir ta
vo šimtas nuėjo niekais!

— Na, bet aš už savo šimtą gavau nors duonos užsikąsti.
— Dabar,— sako vaizbūnai,— jau, matyt, tau pinigai nesi

seka, o vaikai neturi ką valgyti. Geriau mes imsiva tavo vai
kus augint pusiau: imsiva po vaiką ir po mergaitę.

O kurpius sako:
— Ponai, jau kad neturiu dalies, tai ir vaikus galiu atiduot? 

Jau kaip bus, taip bus, bet vaikų neduosiu!
Vaizbūnai:
— Kad neduodi, neduok,— ir išvažiavo.
Važiuodami rado ant kelio pusantro pūdo švino. Sako vie

nas vaizbūnas:
— Reikia paimt ir nugabent pas tą kurpių. Jis parduos — 

rasi, gaus kiek ant duonos, o kaip paliksi va, tai jį kitas pa
ims,— paėmę nuvežė tam kurpiui.

Ne po ilgam atvažiavo žūklėj ai į tą kampą, kur to kurpiaus 
buvo grintelė, žvejot. Užmetė tinklą į marias vieną ir antrą 
sykį — neskęsta. Sako:

— Kas tai yra, kad mes šitam kampe pirmą sykį žvejo- 
jam — rasi, čion yra ir žuvų apstingai, o mums tinklas ne
skęsta? Einu,— sako,— į tą grintelę, rasi, gausiu kokių skudu
rų, prisirišim akmenų pasvaras.

Nuėjo pas kurpių, o jis pats nė jokių skudurų neturi, nes 
jie patys tik skudurais apsirengę. Sako:

— Aš nieko neturiu, turiu tik pusantro pūdo švino. Jei 
norit, tai galit pirkti tą šviną, tai turėsit pasvaras.

Pradėjo derėt, įsiūlo jam dvidešimt auksinų — neparduo
da. Sako žūklėj ai:

— Na, tai taip tikim: mes, kad gerai sekasi, pagaunam 
šešiasdešimt — aštuoniasdešimt pūdų žuvų, tai jei nori, už tą 
šviną tegul bus tau pirma valksnė.

Tas kurpius pamanė: ,,Kad tiek daug žuvų pagautų, tai man 
be duonos užtektų ant metų maisto". Sutiko, atidavė tą šviną.
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Tie sukapojo tą šviną, padarė pasvaras, užmetė tinklą, pa
gavo tik septynias žuvis. Bet žuvys nemažos, kad svėrė po 
penkiolika svarų. Kurpiaus buvo penki vaikai ir jiedu du — ir 
žuvys septynios, visiems po vieną. Tas žuvis ėmė darinėt, rado 
kiekvienoj po septynis akmenukus, tai iš viso tų akmenukų ke
turiasdešimt devynis rado. Išvirė žuvis, suvalgė. Jie nežinojo, 
kas tai per akmenukai būtų,— žaidė su jais vaikai.

Ėjo žydas pamare, pagedo jam čebatas,— užėjo pas tą kur
pių pataisyt. Žiūri, kad vaikai žaidžia su brangiais akmenais. 
Sako jis:

— Rasi, parduotum tu šituos akmenis?
— Gali pirkt.
— Jei tikrai norėtum, tai aš tau duočiau penkis auksinus.
Jau tas kurpius tuojau susiprotėjo, kad tai ne prasti akme

nukai,— sako:
— Kad aš turiu už penkis parduoti, tai verčiau tegul vaikai 

žaidžia.
— Ar žinai ką, aš tau duosiu dvidešimt auksinų.
— Jau kad aš už dvidešimt turėčiau parduot — tai jau 

gana!
Tas žydas jam siūlinėjo, siūlinėjo — įvarė į du tūkstančiu.
— Ir daugiau,— sako,— neverta.
Tas kurpius mano sau: ,,Du tūkstančiu yra jau geri pinigai". 

Jau tam žydui atidavė tuos akmenukus, gavo du tūkstančiu.
— Dabar jau aš čion su pinigais tik nebūsiu, eisiu į miestą.
Ėmęs savo tą grintelę uždegė ir nuėjo į miestą pas vieną

žydą. Tas žydas labai buvo turtingas: jis turėjo traktiernę ir 
dvarą, sodą gražų prie traktiernės. O kaip tas kurpius, būdavo, 
ateina ubagaudamas, tai tas žydas gana gerai jį pažino. Atėjęs 
pas tą žydą, sako:

— Rasi, tu man parduotum savo gyvenimą?
Tas žydas norėjo iš jo pasijuokt, nes žinojo, kad jis uba

gas, sako:
— Gali pirkt.
Kurpius:
— Kiek nori?
— Penkių šimtų auksinų.
Kurpius duoda keturis šimtus.
— Ne, be penkių neparduosiu.
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— Na, tai jau duosiu penkis šimtus.
Tas žydas, iš jo juokdamasis:
— Na, tai eiva į kanceliariją — parašysim aktą, kad tu nuo 

manęs perki.
O galvoja sau: „Kaip nueisi va, o jis, tas ubagas, neturės pi

nigų, tai gaus nors kokią penkiasdešimt į užpakalį". Bet nuėjo 
į kanceliariją. Sako žydas:

— Na, duok pinigus.
— Pirmiau,— sako kurpius,—tegul parašo aktą, kad jau aš 

nuperku.
Gerai.
Tuojau parašė, kad parduoda už penkis šimtus auksinų sa

vo visą gyvenimą.
— Na, dabar skaityk pinigus!
Tas kurpius tuoj iš kišeniaus penkis šimtus padėjo ant sta

lo— sako žydui:
— Na, eik pasiimk pinigus.
To žydo ir blusos numirė! Paskui tas žydas ir šiaip, ir taip 

teisinasi, kad jis tik žertavodamas norėjo parduoti:
— Argi aš iš teisybių už tiek parduosiu?
O kurpius:
— Reikėjo prašyt daugiau, būčiau daugiau davęs,— ir tuoj 

jį išmetė, o pats nuėjo gyvent į tą traktiernę.
Tuojau už atliekamus pinigus nupirko sau, pačiai gražias 

drapanas — ir ponauja. Bet jis nieko traktiernėje neišmano — 
paėmė šinkorių.

Po kelintam mėnesiui atvažiavo tiedu vaizbūnu, kuriuodu 
buvo jam po šimtą davę. Jiedu ten išgėrė, pavalgė, bet, tam 
šinkoriui išėjus kur, svečiai norėjo užmokėt, klausia:

— Kiek reiks?
Kurpius, nežinodamas, ką kas verta, prašė už kiekvieną 

daiktą trigubai. Tie vaizbūnai jo nepažįsta, kas jis per vienas, 
sako:

— Mums ne pirmas sykis čion užeiti — niekad mes tiek ne
mokėjom, o dabar nori trigubai.

Tie vaizbūnai veda jį į policiją, o jis jiems sako:
— Ponai, gal jūs manęs nepažįstate? Kad jūs pas mane 

valgytumėt ir gertumėt per kiek savaičių, aš nuo jūs nieko 
neimčiau: aš esu tas kurpius, kur jūs davėt po šimtą auksinų.



Išpasakojo, kaip jam parėjo gauti, kaip jis nupirko nuo* 
žydo ir taip toliau, ėmė gerai su jais gerti, uliavoti, paskui 
nuėjo į sodą; ten varnos turėjo lizdą. Tos varnos besipešdamos 
išmetė iš medžio kepurę, žiūri — jo ta kepurė su tuomi šimtu. 
Tada tie vaizbūnai įtikėjo anam, kad jam buvo varna nunešus 
pinigus. Jau jis dabar turėjo dalį ir paguodą. Paskui dar gerai 
jis su tais vaizbūnais pasilinksmino ir liko ponu.

17

KARALIUS IR VAGIS

Kadaise buvo tokie laikai, kad žmonės, sulaukę šimto* 
metų, turėdavo būti paskandinami. Tuo laiku gyveno senis 
Kindikis. Jis jau turėjo šimtą metų. Buvo jo sūnus, kuris savo 
tėvą labai mylėjo. Todėl jis neskandino savo tėvo, bet laikė 
paslėpęs kamarutėje, kad niekas nežinotų. Sūnus savo tėvą 
laikė paslėpęs jau kelis metus.

Vieną kartą buvo blogi metai. Visi laukai buvo tušti, tik 
Kindikio laukuose žaliavo rugiai. Važiuoja karalius apžiūrėti 
apylinkę, kaip kad visuomet važiuodavo, ir pamato — visų lau
kai pliki, o vienas laukas žaliuoja. Tuo jis labai nusistebi. Nu
eina pas Kindikio sūnų ir klausia:

— Iš kur tu ėmei sėklos?
Sūnus atsako:
— Nuėmiau nuo stogų šiaudus, iškūliau, pasėjau, o šiaudais 

vėl uždengiau stogą.
Karalius klausia, kas jam tai pasakė. Bet jis nieko nesako. 

Karalius būtinai jį privertė pasakyti, kas jam tai pasakė. Tat 
tuomet jis verkdamas parodė savo tėvą ir tarė:

— Mano tėtušis man pasakė.
Karalius sako:
— Neverk. Jei jis toks gudrus, tai tegul sau gyvena.
Tuo pasakymu sūnus labai nudžiugo. Ir Kindikis paskui be 

jokios baimės vaikštinėjo nesislėpdamas.
Kitais metais rugius sėja jau pats Kindikis. Jisai vieną mi

nutę sėja — ir vėl stovi, vieną sėja — ir vėl stovi. Tuo tarpu 
vėl važiuoja karalius pro jį. Privažiavęs prie Kindikio, klausia:
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— Kodėl tu vieną minutę sėji, kitą — stovi?
Kindikis jam tarė:
— Kai būna gera minutė, tai sėju, o kai bloga minutė, tai 

nešėju, nes kam gi mesti veltui, kad grūdai nedigs?
— Ar tu tai tikrai žinai?—klausia karalius.
— Taip, tikrai,— atsakė Kindikis.
— Tai gal tu žinai, ir kada tu mirsi?
— Žinau,— atsakė senis Kindikis.— Aš mirsiu kūčių naktį.
— O kada aš mirsiu?—vėl klausia karalius.
— Ponas karalius mirsit velykų naktį.
— Ar tu negali išsisaugoti mirties?— klausia karalius.
— Aš tai jau negaliu išsisaugoti, bet ponas galite,— tarė se

nis Kindikis.— Jei norite dar ilgai pagyventi, tai turit didįjį 
subatvakarį eiti pavogti kokį nors daiktą.

Karalius jam padėkojo ir nuvažiavo savo keliu.
Prieš kūčias karalius išsiuntė pasiuntinius pasiteirauti, kas 

kur mirė. Pasiuntiniai parvažiavę pranešė, kad nieko ypatin
go nėra, o tik mirė koks senis Kindikis. Karalius išgirdęs su
prato, kad tas senis sakė teisybę, ir jis nekantriai laukė velykų.

Netrukus atėjo ir Velykos. Didžiosios subatos vakarą kara
lius, apsirengęs sudriskusiais ubago drabužiais, eina vogti. Ei
damas sutinka tikrą vagį. Jie dabar tariasi, kur eiti vogti. Ka
ralius sako, kad eitų vogti pas karalių, o vagis neina, sako:

— Karalius labai geras, tenai neikim.
Vagis liepė eiti vogti pas gubernatorių. Nuėjo. Vagis liepia 

karaliui lipti ant antro aukšto, bet karalius sako:
— Kaip aš užlipsiu?
Vagis su savo geležinėm pirštinėm pykšt karaliui per galvą.
— Kas tu per vagis,— sako,— kad neturi pirštinių!
Tai karalius pasilieka žemėj, o vagis aukštyn. Netrukus va

gis su maišeliu pinigų nusirabantuoja džiaugdamasis.
— Ot,— sako,— ką aš girdėjau.
— Na, jau ką,— sako karalius,— girdėjai?
— Ogi va ką girdėjau: rytoj bus puota. Bus kviestas ir ka

ralius. Visiems bus sidabrinės taurės su vynu, o karaliui — 
auksinė su nuodais. Tai karalius išgėręs nusinuodys. Rytoj anks
ti,— sako vagis,— bėgsiu pas karalių ir pranešiu jam.

Karalius nudžiugo, nenori imti pinigų. Bet vagis vėl jam 
pykšt su pirštine:
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— Aa,— sako,— tu nori mane įskųsti, tai nenori imt.— Va
gis sako: — Kur eisim dalintis pinigus? Einam pas tave.

Bet karalius sako:
— Ne, einam pas tave.
Ir nuėjo pas vagį. Pasidalino. Karalius pasiėmė pinigus ir 

išėjo. Eidamas nuo vagies namų iki savo ant visų namų para
šė kryželius. Parėjęs namo, pametė pinigus su maišeliu po lova 
ir jau ramiai sau miegojo.

Rytą karalius įsakė tarnams atvesti žmogų, ant kurio namo 
durų yra paskutinis kryžiukas. Tarnai tučtuojau atvedė. Ka
ralius klausia:

— Kur tu šiąnakt buvai?
— Niekur nebuvau, šviesiausias karaliau,— tarė vagis.
Bet karalius ištraukė iš po lovos pinigus ir pasakė, kad jis 

buvo su juo vogti ir kad dar gavo su pirštine mušti. Vagis puo
lė po kojom:

— Dovanok, šviesiausias karaliau!
Karalius pakėlė jį nuo žemės ir tarė:
— Tu mane išgelbėjai nuo mirties. Dabar kol kas eik ir būk 

namie.
Netrukus karalių pakvietė į puotą. Karalius nuvyko, o sa

vo kariuomenę apstatė apie gubernatoriaus rūmus ir nutarėm 
kai duos karalius tam tikrą ženklą, tai visi tuoj puls į vidų.

Karalius nuėjo į rūmus. Visiems buvo sidabrinės taurės,, 
o karaliui — auksinė. Gubernatorius prabilo:

— Na, tai dabar išgersim už karaliaus sveikatą.
Karalius sako:
— Gerai, bet pirm išgėrimo aš noriu, kad gubernatorius 

išpildytum mano prašymą.
Gubernatorius mielai sutiko išpildyti. Tuomet karalius sako:
— Pasikeiskim taurėmis.
Gubernatorius pakeitė. Tuomet visi išgėrė. O gubernatorius 

išgėręs nusinuodijo. Tada karalius davė ženklą kareiviams. 
Šie tuoj supuolė ir išžudė visus gubernatoriaus šalininkus.

Tada karalius vagį paskyrė gubernatoriumi — ir toliau lai
mingai gyveno ir jau neliepdavo skandinti senus žmones.



Lemtingi supuolimai, 
geri patarimai 
ir gudrūs atsakymai

18

TRYS PATARIMAI

Tėvas mirdamas davė sūnui tris patarimus:
— Svečiuosna dažnai neik, kumelės kumelingos neskolink, 

tolimos pačios neimk. Tu jų prisilaikyk, ir gyvensi,— sakė 
tėvas.

Pasakė ir numirė. Tai dabar sūnus žiūrės, ar teisingi tėvo 
patarimai.

Buvo netoli ištekėjus jo sesuo. Anas nuėjo pas ją svečiuos
na. Kai nuėjo seniai buvęs, tai jį priėmė ir vaišino. Prie jo 
sėdi, kalbina. Davė valgio tokio, kokio tiktai turėjo, geriausio.

Praleidęs kelias dienas, anas ir vėl nuėjo svečiuosna. Ma
žai su juo kalbėjo, tik valgyt davė.

Vėl anas praleido kelias dienas ir vėl nuėjo. Su juo jau ir 
nekalba, valgyt visai nedavė. Sėdi anas vienas, o visi prie dar
bų. Jo sesuo—gaspadinė kur tai ruošiasi, o blynai stovi ant 
suolelio apdengti. Anas sėdi patamsy kampe. Tik iš kur išlin
do vištos. Vištos kad puls blynus lest. Blyno neištraukia, bet 
Ikraštus pešioja, žnaibo. Tik įeina gaspadinė ir, pamačius, kad 
su blynais taip darosi, nepamanė, kad čia vištos, bet ant brolio 
suvertė bėdą. Ant brolio ana burbuliuoja, o tas sėdi ir girdi. 
Tai kai ana išėjo, brolis šituos blynus susikrovė, susivyniojo 
kokion skepeton, namo parsinešė ir sudžiovino. Tuos blynus 
jdėjo tarbon ir laiko tėvo žodžio atminimui.

Dabar žiūrės, ar teisingas antras tėvo patarimas.
Kartą anas nuėjo pas kaimyną ir pasiskolino kumelingą 

kumelę žagaram atsivežt. Nuvažiavo miškan, prisikrovė žaga
rų. Važiavo namo, slidu buvo — ir kumelė griuvo. Namo dar 
parvarė sveiką, bet po kelių dienų ana išsimetė. Prisiėjo jam
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šita kumelė paimt, šeimininkui už ją užmokėt. Po kelių dienų 
kumelė padvėsė. Tai anas nuo tos kumelės nuėmė odą, su
džiovino ir tarbon prie blynų padėjo. Padėjo antro tėvo žodžio 
atminimui.

Dabar žiūrės trečio tėvo patarimo.
Tėvas liepė neimt tolimos pačios, o anas nuvažiavo piršlėm 

toli, net už kokių penkiasdešimt kilometrų. Ak, anas paną pa
sidabojo, ir ana jį. Bet kai toli jam pas mergą važiuot, tai su
sitarė, kad tada ir tada vestuvės, ir anas atvažiuos pas ją tiktai 
Į vestuves.

Atvažiavo anas namo. Netruko ateit ir vestuvių diena. Nu, 
tai anas dabar žiūrės trečio tėvo patarimo. Apsivilko gerais 
rūbais ir geru arkliu važiuoja. Bet paėmė ir blogus rūbus, kaip- 
elgetos, ir tą tarbą, kur buvo įdėta blynai ir kumelės oda. Nu
važiavo kur netoli mergos namų miškan, persivilko, nuėjo- 
mergos namuosna kaip elgeta ir prašo, kad jį priimtų nakvy
nėn. Ten vestuvės eina visu smarkumu. Svečiai valgo ir geria. 
Jaunimo priėjo, groja ir šoka. Nenorėjo jo priimti nakvynėn, 
bet kai užsipuolė prašyt, tai priėmė. Davė ir jam alaus ir kitų 
valgių, kaip ir vestuvininkams. Kai pavalgė, vedė jį gult. Anas 
nėjo.

— Dar,— sako,— pažiūrėsiu, kaip šoka.
Anas, kiek pasėdėjęs, nepastebimai išėjo. Nuėjo daržinėn, 

įsikasė šienan ir guli. Ilgai ar neilgai buvus, ateina kokia pora- 
ant šieno. Ta pora ruošias čia gult. Anas nemato, kas, tiktai; 
merga sako:

— Reikia man nusivilkt vestuvinė suknia, o tai labai su
glamžysiu.

Kai pasakė, kad vestuvinė, tai tada suprato, kas čia yra. 
Nusivilko anys abu ir sugulė. Kai sugulė, tai anas pradėjo jų 
apačioj krutėt. Kai sukrutėjo apačioj, tai anys pašokę bėgt, 
o rūbai liko. Tai elgeta savo tarbon susikišo to berno kelnes 
ir mergos vestuvinę suknelę ir išėjo. Nuėjo pas savo arklį, per
sivilko gerais rūbais ir atvažiavo pas mergą. Maiše su savim: 
turi blynus, kumelės odą, o dabar įdėjo kelnes ir suknelę. Tuoj 
čia jį visi patiko, ir jaunoji.

Prieš važiuodami bažnyčion, visi susėdo už stalo. Kai susė
do už stalo, tai jaunasai prašo, kad pasakytų kas kokį nuotykį-
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Ar kas ką sakė, ar nesakė, bet anas prašo, kad jam leistų pasa
kyt kokį juoką. Nu, čia visi jau rėkia:

— Sakyk, sakyk!
Ir pradėjo sakyt anas, kaip tėvas mirė, kaip jam tris pa

tarimus davė. Apsakė, kaip jam buvo pas seserį su blynais ir 
išėmęs visiems parodė tuos blynus.

— Žiūrėkit,— sako,— ar čia šitie blynai žmogaus žnaibyta, 
ar vištų?

Visi pripažino, kad vištų.
Dabar apsakė antrą tėvo patarimą. Apsakė, kad jam buvo 

liepta neskolint kumelės ir kaip buvo, kai paskolino. Išėmė iš 
maišo ir parodė kumelės odą.

Tada sako apie trečią tėvo patarimą, kad jam liepė tėvas 
neimt tolimos pačios. Iš maišo ištraukė kelnes ir visiems paro
dė. Visi žiūri, pažino, kad čia Jono kelnės.

— O šita kieno?— iš maišo ištraukęs, rodo suknelę.
Visi pažino, kieno suknelė, suprato, kas yra.
O anas tada sako:
— Tėvas liepė neimt tolimos pačios, tai ir neimsiu.
Ir iširo vestuvės.

19

PAČIOS MEILĖ

Buvo vyras su pačia, šeimininkai. Jiedu labai gražiai gy
veno ir viens kitą mylėjo. Bet vieną sykį toji pati klausė savo 
vyro:

— Kad mudu taip gražiai gyvenam, kaip tu mane myli?
— Aš tave taip myliu, kaip savo širdį, ir jau geriau mylėti 

negaliu.
O vyras klausė:
— O tu mane kaip myli?
— O aš tave taip myliu, kaip pažįstamą žmogų svetimoj 

;šaly.
Tas vyras pyko ir perpyko ant jos. Jis nesuprato, kaip pati 

jį myli,— pametė savo namus ir vaikus,— o jau turėjo du vai
ku,— apleidęs juos visus ir eina į svietą. Nuėjo jau labai toli
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nuo savo šalies, nuėjo pas vieną poną, tokį kunigaikštį, kuris; 
turėjo apie trisdešimt dvarų. Priėmė aną tas ponas už tarną. 
Žmogus ten pabuvo, jam viskas gerai sekėsi. Tam ponui jis. 
]abai patiko, davė ponas jam tą dvarą ir dar apie tris ir pasta
tė jį ant jų šeimininku, o pats išvažiavo. Parvažiuoja sykį 
per metus arba dusyk. Žmogui labai gerai, viskas sekasi: dva- 
rokai jau jį ponu vadina.

Į penktus metus jam ten gyvenant, atėjo elgeta iš jo ša
lies — pažino iš apdaro, iš sermėgos. Kai jis pamatė iš savo. 
šalies žmogų, jam pasidarė didelis džiaugsmas. Klausė senį:

— Iš kokios tu gubernijos?
Pasakė senis, kad iš tos pačios, iš kur jis.
— Kokio pavieto?
Pasakė, kad iš to paties, iš kur jis. Žmogus apsipylė ašaro

mis ir tada pažino, kad jį pati dar labiau mylėjo, kaip jis ją. 
Dabar sako tam seniui:

— Aš kitąsyk ir buvau tam jūs kaime. O ką toji moteriškė- 
veikia?

— O ką veiks: gražiai šeimininkauja, iš ryto ir vakare atsi
klaupus meldžiasi, kad jos vyras sugrįžtų atgalios, jei gyvas,, 
o jei numirė — amžiną atilsį.

Jis, labai susigraudinęs, tą senį gerai apdovanojo ir išleido.. 
O paskui jau jam neramūs tie kampai, nerimsta, kad tik ga
lėtų greičiau grįžt į savo šalį. Vaikščioja nuliūdęs ir laukia, 
kad tik ponas greičiau parvažiuotų. O dvarokai sako:

— Kasžin kas mūs šeimininkui yra: ar jis ponui kokią 
skriaudą padarė, ar pats sau tūri?

Neužilgo parvažiavo ponas. Sako jis ponui:
— Dėkoju, pone, kad mane perlaikei. Jau, rasit, mane at

leisi, grįšiu į savo šalį.
Sako ponas:
— Nevadytas atėjai, nevarytas išeisi. Ačiū tau, kad gerai 

tarnavai. Nu, o kiek algos reiks už penkis metus?
— Kiek ponas duosi, tiek bus gana.
Atnešė tas ponas vazas tris, pastatė ant stalo: vieną auk

so, antrą sidabro, trečią vario. Sako:
— Te tau, tai tavo alga.
Tas pagalvojo: „Nu, o ką aš veiksiu su tiek daug pini

gų? Kad pareisiu namo, namie ir rasiu. O ką aš čia nešiu:
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sunkenybę". Paėmė sau ant kelio saują auksinių, saują sidabri
nių ir varinių. Tam ponui patiko, sako:

— Na, pareisi namo, kad taip padarei. Galėsi sveikas ke
liauti, tik aš tau dar pasakysiu šiuos prisakymus: kad eisi per 
girią, o rasi ugnį kūrenant, tai kad ir pailsęs būsi, bet pas 
ugnį nenakvok. O kad prieisi karčiamą, jei rasi šinkorką jau
ną, o šinkorių seną, nenakvok, nes prapulsi. Te tau šitą kardą. 
Su juo nuo visko galėsi atsiginti, tik nepaleisk išsyk rankos.

Padėkojo jis savo ponui ir eina. Ėjo, ėjo — priėjo didelę 
girią. Eina per tą girią, žiūri—pakelėj ugnis kūrenasi. Jis 
jau apilsęs buvo, norėjo nakvoti, bet atsiminė pono prisaky
mą— nenakvoja. Paėjo nuo kelio toliau, tenai pasitaisęs atsi
gulė. Žiūri — veža skrynią pinigų. Kai tik atvažiavo pas ugnį, 
tuojau žmogžudžiai apšoko juos, o jis mato, kad jau juos už
muš ir atims pinigus. Tas tuojau su savo kardu iš užpakalio, 
sako:

— Vyrai, laikykitės!
Žmogžudžiai nusigando, pabėgo, o tie su pinigais nuva

žiavo.
Antryt ėjo, priėjo miestą. Jau buvo vakaras — ėjo į kar

čiamą nakvoti. Pasiprašė. Jo nepriima, sako:
— Kur tu čia gulėsi. Čia sueina ponai, geria, lošia — nėr 

kur tau.
Nuėjo į kitą, pasiprašė — ir ten jau nenori priimti. Jis už

miršo pono to prisakymą. Toji šinkorką buvo jauna, daili, o tas 
šinkorius buvo labai senas. Tas šinkorius sako:

— O kad ir ateis čia kokių ponelių, galėsi jiems nesirodyt, 
galėsi gulėt už pečiaus.

Šiaip taip jau jį priėmė. Tik kada jau gerai sutemė, atsi
minė jis to pono prisakymą. Bet tamsu, jau jam dėtis nebuvo 
kur,— nakvoja už pečiaus. Vakare susirinko ponelių tenai: jie, 
ten kiek pasilinksminę, išėjo. Po tam atėjo bulmistras to mies
to. Sako tas bulmistras:

— Na, dūšule, ar jau senis miega?
— Jau.
— Na, tai eime.
Nuėjo, atliko, kas jam reikėjo. Kada jau po viskam, sako 

tas bulmistras:
— Kad tavo šitas senis mirtų, tai aš tave imčiau už pačią.
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Sako šinkorka:
— Šiandien labai bus gerai, aš nuėjus jį paplausiu. O čia 

nakvoja kažin iš kur koks ateivis, tai sakysim, kad jis papiovė.
Ir tuojau, su peiliu nuėjus, tą senį savo papiovė. Bet kai 

papiovė, persigando: žmogus — ne vištukas! Jau ir peilis iš 
rankų išpuolė, o tas bulmistras ir nusigando, eina laukan. Tas 
keleivis, išlindęs iš užpečkio, eina paskui jį, išleidžia, o bul- 
mistrui pasirodė, kad toji šinkorka išleidžia. Jis privėrė to 
bulmistro žiponą iš užpakalio, išpiovė gabalą gelumbės ir įsi
dėjo sau į kišenę.

Ant rytojaus tuojau tą žmogų paėmė, pasodino policijoj,— 
sėdi. Kada jam prireikia, veda jį laukan. Jis sykį bulmistrui 
sako:

— Visi mane veda, bet nors sykį ir tu gali išvest.
Bulmistras:
— Ana žmogžudys ko užsimanė, kad aš jį vesčiau laukan!
Bet tam bulmistrui vis galvoje: „Kad jis tenai buvo, tai

jis, rasi, ir girdėjo, ką mudu šnekėjom". Veda, ar ten jam rei
kėjo, ar ne. Eina atgal, anas sako:

— Kas čia tau užpakaly: ar žiurkės išėdė žiponą?
Tas pažiūri, kad skylė. O tas žmogus išėmė iš kišeniaus tą 

išpiautą gabalą, sako:
— Te, tai turėsi užsilopyt, gal tiks.
Bulmistras pažiūri, kad tas pats gabaliukas. Nusigando, 

sako:
— Kad jau šitaip, tu tik tylėk. Aš tau duosiu penkis šim

tus, ir gerą arklį tau jot duosiu, ir teisme tave paleisiu nuo 
mirties, tik tylėk.

Gerai, jau jis nutylėjo. Nuėjo, kada pašaukė, į teismą. 
Sako tas bulmistras:

— Tas žmogus visai nieko nekaltas. Jis su manim drauge 
mokslus ėjo, mano tikras pažįstamas, kaip išsišnekėjom. Koki 
žmogžudžiai tą žmogų papiovė, ne jis.

O buvo dailiai poniškai apsirėdęs. Teismas ir įtikėjo, kad 
drauge su bulmistru mokslus ėjo, paleido jį. O tas bulmistras 
tuojau nusivedė jį pas save, gerai pavalgydino, davė jam 
pažadėtus tuos penkis šimtus rublių, dailų arklį, kad tik grei
čiau jotų iš to miesto. Užsėdęs joja namo. Parjojo namo naktį, 
niekas jo negirdėjo. Atėjo pas stubą — yra žiburys. Žiūri — jo
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pati meidžiasi, o vienas vyras guli ant lovos, kitas — ant suolo. 
Jis galvoja sau: ,,Šitas, kur ant suolo, gali būt bernas, bet anas, 
kur ant lovos, tai jau tik jaunikis". Jisai perpyko ir tuojau 
j stubą šoko nukirst tą, katras ant lovos gulėjo, bet atsiminė, 
kad jam ponas liepė ranką sulaikyt. Paskui paklausė:

— Kaip vardas?
— Jonas.
— O ano kaip vardas?
— Andrius.
Jis atsiminė, kad jo sūnūs. Tada puolė prie pačios, sako:
— Tu mano pati, aš tavo vyras, o tie mano vaikai! — Sa

ko: — Būčiau vaikus nukirtęs.
Po tam jau labai gražiai pabaigė su savo pačia gyvenimą 

ir pažino, kad svetimoj šaly pažįstamas žmogus yra labai 
mielas.

20

KARALIUS IR TEISDARYS

Buvo vienas karalius. Jis išgirdo, kad yra tam ir tam mies
te labai teisingas teisdarys, kad jis, sako, išsyk sužino, katras 
kaltas. Tas karalius apsirengė pirkliu, sėdo ant arklio ir joja 
į miestą, kur tas teisdarys.

Atjojo į tą miestą, patiko raišą ubagą. Anas prašo išmaldos. 
Karalius išėmęs davė jam išmaldos. Tik negana to, kad jis ga
vo pinigų, bet dar griebė karaliui už skverno. Karalius sako:

— Na, ko dar nori?
— Aš noriu, kad tu mane nujodytum į turgų, nes aš nega

liu nueiti, o turiu tikrą reikalą.
Karalius jo pasigailėjo, užsisodino ant arklio, ir joja abudu. 

O kad atjojo į turgų, sako karalius:
— Jau nusėsk, nes jau atjodinau į turgų.
O tas ubagas sako:
— Kodėl man nusėst? Ak, tai mano arklys! Tu nusėsk. Aš 

tik tave pajodinau.
Ir taip ėmė juodu ginčytis. Subėgo žmonės. Vienas sako:
— Tai mano arklys.
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Kitas sako:
— Mano arklys.
Ir nežino, katro čia arklys. Sako:
— Turim eit pas teisdarį į teismą.
O kada atėjo į teismą, teisdarys teisė pirmesnius. Iššaukė 

mėsininką ir pienių. Stojo mėsininkas su pienium. Mėsininkas 
laiko rankoj pinigus, o pienius — mėsininką už rankos. Mė
sininkas sako:

— Aš pirkau pasį tą žmogų sviesto. Išsiėmiau pinigus už
mokėt, o jis griebė mane už rankos, norėjo atimti pinigus. Tai 
taip mes ir atėjom pas tave. Aš laikau rankoj mašną, o jis 
mane už rankos. Bet pinigai mano, anas vagis.

O pienius sako:
— Tai čia neteisybė. Mėsininkas atėjo pas mane pirkt svies

to. Kada aš jam pasvėriau sviestą, jis manęs prašė apmainyt 
auksinį. Aš išėmiau jam grąžą, padėjau ant stalo, jis griebė 
pinigus ir norėjo bėgt. Aš sugriebiau jį už rankos ir atve
džiau čia.

Teisdarys pagalvojęs sako:
— Palikit pas mane pinigus. O ateisit rytoj abudu.
Dabar iššaukė karalių su ubagu. Karalius išpasakojo, kaip

ten buvo. O ubagas paklaustas sako:
— Tai vis neteisybė. Aš jojau raitas per miestą. Tas žmo

gus prašės pajodyt. Aš jį pajodinau. O kada liepiau nusėst, 
tai jis sako, kad tai jo arklys.

Teisdarys sako:
— Palikit pas mane arklį. O ateisit rytoj.
Rytojaus dieną susirinko daug žmonių klausyt, kaip juos 

teis. Sako teisdarys mėsininkui:
— Pinigai tavo.
O pieniui įsakė duot penkiasdešimt rykščių. Ir tuoj surėžė 

pieniui į užpakalį. Pašaukė karalių ir ubagą.
— Ar tu pažinsi savo arklį tarp dvidešimt?— sako ka

raliui.
Sako karalius:
— Pažinsiu.
O paskui sako teisdarys ubagui:
— O tu ar pažinsi?
— Pažinsiu,— atsiliepė ubagas.
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Tada teisdarys sako karaliui:
— Eikš su manim į stonią.
Kai tik nuėjo, tuoj karalius parodė tarp dvidešimt savo 

arklį. Paskui teisdarys pašaukė ubagą,— ir tas parodė tą arklį. 
Teisdarys sėdo į savo vietą ir sako karaliui:

— Arklys tavo.
O tam ubagui pripažino duoti penkiasdešimt rykščių. Po 

visko teisdarys nuėjo namo, o karalius paskui jį. Pamatė teis
darys karalių, sako jam:

— Ar aš negerą tau sprendimą padariau?
— Man teisingą sprendimą padarei. Bet aš atėjau sužinoti, 

iš kur tu žinojai, kad pinigai buvo mėsininko, o ne pieniaus, ir 
kad arklys buvo mano, o ne ubago.

— Tuos pinigus tai aš taip sužinojau. Pinigus sudėjau 
į stiklinę, užpyliau vandeniu. Šiandien pažiūrėjau į tą vande
nį — nieko nebuvo. O kad jie būtų buvę pieniaus, tai jie būtų 
buvę nors kiek sutepti sviestu, ir tas sviestas būtų išplūkęs 
ant vandens. Tai jie buvo mėsininko. Apie arklį buvo sunkiau 
sužinoti: ubagas taipgi tuoj parodė tą patį arklį, kaip ir tu. 
Aš jus nenuvedžiau parodyt, kad jūs arklį pažintumėt, bet aš 
abu atvedžiau, katrą arklys pažins. Kai tu priėjai prie arklio, 
arklys lenkėsi prie tavęs, o kai priėjo ubagas, tuoj suglaudė 
ausis ir pakėlė koją spirti. Užtat aš pažinau, kad tu esi to 
arklio ūkininkas.

Tada sako karalius:
— Aš ne pirklys, bet karalius. Aš atjojau pas tave pažiūrėt, 

ar teisybę žmonės šneka apie tave. Dabar pats pamačiau, kad 
tu esi išmintingas teisdarys. Prašyk,— sako karalius,— manęs, 
ko nori, aš tau duosiu.

O teisdarys sako:
— Gana man, kad karalius mane pagyrė.

ii

STIPRUOLIS

Gyveno kitą sykį jaunas siuvėjas. Vieną labai karštą vasa
ros dieną jis siuvo kaime pas ūkininkę. Ta ūkininkė atnešė 
kartą jam priešpiečiams medaus. Troboje buvo labai daug mu-
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šių Tos musės ėmė ir apguiė jo medų. Jis pasiėmė diržą ir vie
nu kirčiu užmušė šimtą musių. Pamatęs tiek daug užmuštų, 
pagalvojo: „Veltui dar aš čia vargstu. Būdamas toks stiprus, 
eisiu geriau į pasaulį". Tuojau paėmęs užsisiuvo ant kupros: 
„Vienu kirčiu — šimtą dūšių!"—ir išėjo į pasaulį.

B j o, ėjo keliu ir pavargęs atsigulė pamiškėje prie kelio pa
ilsėti. Kaip tik tuo tarpu keliu važiavo to krašto karalius. Pa
matęs tokį parašą, karalius liepė sustoti vežikui ir, atsargiai 
pajudinęs, paklausė:

— Gal, ponas Stipruoli, sutiksit pas mane tarnauti?
— Su mielu noru,— atsakė vyrukas ir patogiai atsisėdo ša

lia pirštinėto karaliaus.
Karalius parsivežęs apsupo Stipruolį visokiais patogumais, 

o dvariškiai bijojo pratarti kokio nors žodžio, kad neužrūstintų 
pono Stipruolio.

Vieną kartą atėjo pas jį karalius ir sako:
— Zinai ką, ponas Stipruoli, mano toj gražioje girioje yra 

du dideli milžinai. Gal galėtumėt juos kaip nors nugalabyt?
— A, čia toks menkas dalykas, dėl kurio neverta nei rū

pintis. Tuojau aš jiems galvas nusuksiu.
Karalius davė jam ginklus ir kareivius. Bet jis, kareivius 

palikęs pamiškėje, vienas švilpaudamas nuėjo į mišką. Prisi
rinko daug nedidelių akmenėlių ir įsilipo į didelę eglę. Po 
kiek laiko atėjo kaip tik po ta elge abu milžinai ir sugulė. 
Tada jis paėmė vieną akmenėlį ir metė pirmajam į nosį. Tas 
pabudo ir suriko ant antrojo:

— Nesisprigtuok! Nes aš supyksiu.
Ir vėl abu sumigo. Tada jis vėl metė akmenuką pirmajam. 

Tada pirmasis milžinas supykęs ėmė rauti medžius ir mušti ant
rąjį. Antrasis neatsiliko, ir taip abu besimušdami išrovė du 
hektaru medžių ir patys galą gavo. Jis išlipo iš medžio ir 
grįžo prie kareivių. Grįžęs sako:

— Ė, nors teko ir du hektaru medžių išrauti, bet vis tik 
užmušiau juos.

Tada karalius prašo, kad užmuštų dar miške vienaragį, ku
rio niekas negalįs įveikti — visus subadąs. Tai vyrukas irgi mie
lai sutiko padaryti. Nuėjęs į mišką, dreba iš baimės ir laukia 
vienaragio. Pamatė tik medžius lūžtant, ir pasirodė pats viena
ragis. Jis greit atsistojo už didelės eglės. Vienaragis kai tik
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puolė prie jo — ir įsibedė tas ragas į eglę. Jis vienaragiui tuo
jau galvą nukirto ir, išėjęs iš miško, sako kareiviams:

— Nebuvo ką su juo ir veikti. Nupioviau galvą, kad me
čiau į eglę — net ragas įlindo.

Visi, žinoma, be galo stebėjos, kai net dvidešimt vyrų nega
lėjo ištraukti iš eglės rago.

Trečią kartą karalius prašo, kad tas vyrukas išžudytų tam 
pačiam miške šernus. Jis vėl sutiko. Pakelėje stovi koplytėlė. 
Nagi, pamato, kad visas būrys šernų atbėga. Jis tuojau šmukšt 
ir įlipo į koplytėlę, šernai — paskui. Tada jis pro langą — 
į lauką ir uždarė koplytėlės duris. Nuėjęs pas kareivius, sako:

— Sumečiau visus kaip varles už ausų į koplyčią. Eikit, iš- 
šaudykite arba užmuškite.

Karalius labai džiaugėsi Stipruoliu. Nieko nelaukęs, išleido 
už jo dukterį ir atidavė valdyti karaliją.

22

GUDRUS VAIKAS

Kartą reikėjo vienam ponui važiuoti į dvarą. Ponas važia
vo, važiavo, privažiavo du kelius ir nebežinojo, kuriuo keliu 
važiuoti. Tada ponas pamatė netoli trobelę ir įėjo į vidų. Tro
belėje bėginėjo trijų metų vaikas. Ponas manė, kad toks 
mažas vaikas nieko nežino. Paklausė:

— Ar turi tėvelį?
— Turiu,— atsakė vaikas.
— Kur yra?—paklausė ponas.
— Išėjo suvalgytos duonos parnešti,— atsakė vaikas.
Ponas vėl paklausė:
— Ar turi motiną?
— Turiu,— atsakė vaikas.
— Kur yra?— paklausė ponas.
— Išėjo ugnies parnešti,— atsakė vaikas.
— Ar turi brolį?— paklausė ponas.
— Turiu,— atsakė vaikas.
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— Kur yra?— paklausė ponas.
— Lauke aria, o kai pavargsta beardamas, kiškius šaudo: 

kuriuos nušauna, palieka lauke, o gyvus namo parneša.
Ponas paklausė:
— Ar turi sesutę?
— Turiu,— atsakė vaikas.
— Kur yra?— paklausė ponas.
— Kamaroje velnius vaiko.
Ponas, nebeturėdamas daugiau ko klausti, paprašė vaiko 

parodyti kelią. Vaikas sako:
— Išnešk mane laukan, tada aš parodysiu.
Ponas paėmė vaiką ant rankų ir išnešė. Vaikas sako:
— Jei tamsta važiuosi šiuo keliu — ilgai važiuosi, nors jis 

yra trumpas. O šitas kelias yra ilgas, bet kai tamstos arkliai 
geri, tevažiuosi valandą ar daugiau.

Ponas manė, kad vaikas kelių nežino, ir pasileido trumpes- 
niuoju keliu važiuoti. Juo tolyn važiavo, kelias ėjo prastyn. Rei
kėjo važiuoti per pievas. Privažiavo pelkes ir įklimpo. Kol iš pel
kių išvažiavo, praėjo visa para. Parvažiuodamas ponas iš dvaro 
važiavo ilgesniuoju keliu. Čia kelias buvo geras, ir per valan
dą privažiavo tuos pačius du kelius. Ir vėl užėjo ponas pas tą 
patį vaiką. Ponas paklausė:

— Kaip yra, kad pirma sakei: ,.Tėvelis išėjo suvalgytos 
duonos parnešti"?

Vaikas sako:
— Mano tėvelis nėra taip biednas. Pavasarį, kai kaimynai 

pritrūksta duonos, ateina skolintis. O dabar jau ruduo, kaimy
nai išsikūlė javus,— dabar išėjo suvalgytos duonos parnešti.

Ponas paklausė:
— Kaip yra, kad tu sakei: „Motina išėjo ugnies parnešti"?
Vaikas atsakė:
— Tėvelis parneš duonos, reikės kepti. Nebus medžių, tai 

ji dabar išėjo į mišką ugnies parnešti.
Ponas dar paklausė:
— Kaip yra, kad tavo brolis, kai pavargsta beardamas, ta

da kiškius šaudo: kuriuos nušauna, palieka lauke, o gyvus na
mo parneša?

Vaikas atsakė:
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— Mano brolis, kaip jau artojas, yra pavargęs, nuskuręs. 
Jis, kai pavargsta beardamas, atsisėda ir šukuoja galvą, kurios 
utėlės nukrenta — užmuša, o gyvas namo parneša.

Ponas paklausė:
— Kaip yra, kad tavo sesuo kamaroje velnius vaiko?
Vaikas sako:
— Mano sesuo yra audėja. Kai ji kamaroje audeklą meta, 

kamuoliukai šokinėja kaip velniukai.
Tas vaikas, kai užaugo didelis, buvo labai gudrus. Apie jo 

gudrybę net pats karalius sužinojo ir pasišaukė pas save. Ka
ralius visada klausdavo jo patarimų, ir visada karaliui pasi
sekdavo.

Kartą karalius iškėlė puotą ir per tą puotą pasakė:
— Jei kas ant mano arklių pasakytų ,,nudvėsė", liepsiu pa

karti.
Ir netrukus už kiek laiko vienas arklys nudvėsė. Karaliaus 

tarnas vaikščiojo nuliūdęs. Pagaliau pamatė tas gudrus vaiki
nas ir sako:

— Kodėl taip nuliūdęs vaikščioji?
Šis atsakė:
— Kodėl nebūsiu nuliūdęs: karalius pasakė, kad kas ant 

karaliaus arklių pasakytų ,,nudvėsė",— pakars. O dabar ėmė 
arklys ir nudvėsė.

Šis atsakė:
— Nebijok, nieko nebus.
Taip pasakęs, nuėjo pagal karaliaus palanges ir dejuoja. 

Karalius, išgirdęs dejuojant, prašneko:
— Tikrai, mano arklys bus nudvėsęs.
Tas išgirdęs, kad karalius taip sako, atsakė:
— Šviesiausias karaliau, pasakei prie visos publikos, kad 

kas ant tamstos arklių pasakys „nudvėsė",— pakarsi, o dabar 
reikia tamstą karti.

Karalius, tai išgirdęs, sako:
— Eik iš mano karalystės, kad mano akys nematytų!
Šis paklaūsė ir išėjo. Beeidamas sutiko žmogų, kuris vežė 

smėlio vežimą. Šis paprašė parduoti. Žmogus sutiko. Šis nu
pirko smėlį ir padarė sutartį, kad ta žemė yra pirkėjo. Žmogus 
nuvežė smėlį, pagal karaliaus rūmus iškinkė arklį ir paliko
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smėlį su ratais. O tas užlipo ant vežimo ir vaikšto. Karalius, 
jį vėl pamatęs, suriko:

— Tai tu vėl čia! Ar aš tau nesakiau, kad išeik iš mano 
valstybės.

Vaikinas išsiėmė iš kišenės padarytą sutartį ir parodė ka
raliui, kad ta žemė yra ne karaliaus, bet jo. Karalius, matyda
mas, kad neatsikratys nuo jo, vėl leido gyventi pas save.

23

KARALIUS IR ARTOJAS

Medžiojo kartą karalius po girią. Pagiry ūkininkas arė dir
vą. Karalius priėjęs tą ūkininką užšnekino, klausdamas, kodėl 
jis, senyvu būdamas, aria: ar vaikų neturi?

— Turiu tris vaikus,— atsakė ūkininkas,— tik kas iš jų: 
vienas yra ubagas, antras — vagis, o trečias — žmogžudys.

Nusistebėjęs karalius klausė ūkininko, kodėl jis savo vai
kus taip blogai išaugino, kad vienas liko ubagu, antras — va
gim, o trečias — žmogžudžiu.

— Išauginau, rodos, gerai,— atsakė karaliui ūkininkas,— 
nes ubagas, nors yra ubagu,— neprašo, vagis, nors yra va
gim,— nevagia, žmogžudys, nors yra žmogžudžiu,— neužmuša.

Karalius nesuprato ir prašė arto j aus, kad pasakytų aiškiau.
— Yra taip,— tarė artojas: — Vienas iš mano sūnų yra 

ubagu — mokina špitolėje vaikus už dyką, nieko neprašo, duo
nai užsidirba. Antras yra kunigu — ima viską nuo žmonių, bet 
nevagia; o trečias yra daktaru, žmogžudžiu — žudo žmones, bet 
nieko neužmuša.

Karalius pripažino, kad teisybė, ir artoją apdovanojo.

24

2ILI PLAUKAI, JUODA BARZDA

Kartą aria pagiry žilais plaukais, bet juoda barzda senelis. 
Važiuodamas karalius pamatė jį ir sustojęs žiūri. Senelis 

klausia:
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— Ko tamsta, šviesiausias karaliau, taip iš manęs stebiesi?
— Aš vis nesuprantu, kodėl tavo plaukai žili, o barzda 

juoda.
— Karalius esi, o durnas. Zinai, kad barzda dvidešimts me

tų jaunesnė. Kai sueis dvidešimts metų nuo plaukų pražilimo, 
ir barzda bus žila. Tada prašom, karalius, atvažiuot pažiūrėt.

Karalius už tokį jo paniekinimą ne tik kad nesupyko, bet 
dar jį pakvietė savo dvaran už liokajų. Ten jam buvo gera. 
Jis visaip stengdavosi įtikti karaliui. Karalius jį labai ir my
lėjo.

Kartą atėjo pas karalių ministrai prašyti, kad jiems padi
dintų algą. Karalius jiems liepė ateiti rytoj.

Išeidamas vienas ministras užpykdė senelį. Senelis pasiryžo 
jiems atkeršyti.

Jis, nuėjęs miestelin, nusipirko kiaušinių krepšelį. Parėjęs 
namo, sudėjo kiaušinius krepšelin ir jo vidų ištepė degutu. 
Tą krepšelį su kiaušiniais padėjo po karaliaus miegamojo du
rimis ir laukia tos valandos, kada pradės eiti ministrai.

Sulaukęs to laiko, nusimovė kelnes ir atsisėdo ant kiaušinių 
perėti, bet prie krepšelio šonų neprisiliečia, bijo, kad nesusi
teptų. Pirmas ateina tas ministras, kuris jį vakar supykdė. Jis 
prašo liokajaus, kad pasakytų karaliui. Liokajus sako:

— Negaliu palikti kiaušinių — užšals. Kad nori, nusimauk 
kelnes ir pasėdėk ant kiaušinių, tai aš tada nueisiu pas ka
ralių.

Ministras mato, kad nieko nebus, nusimovė kelnes ir atsi
sėdo ant kiaušinių, o liokajus apsimovė kelnėmis ir nuėjo pas 
karalių.

Įėjęs nusilenkė karaliui ir sako:
— Šviesiausias karaliau, atėjo vienas ministras, atsinešė 

krepšelį su kiaušiniais, prie karaliaus durų pasidėjo, nusimo
vė kelnes ir atsisėdo ant tų kiaušinių. Aš klausiau, ką jis ten 
daro. O jis man atsakė, kad nori išperėti amerikonišką kume
liuką, ir liepė pasakyti karaliui. Nebežinau aš jau, ar jis dur
nas, ar girtas.

Karalius sako:
— Ar tu tik nemeluoji?
— Nei kiek, šviesiausias karaliau!
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Ir tuoj, karalių nuvedęs, parodė. Kai tik ministras pamatė 
karalių, norėjo tuoj atsistoti, bet liokajus sušuko:

— Kiaušiniai atšals!
Ir ministras vėl atsisėdo. Tai pamatęs, karalius labai supyko 

ir tą ministrą išvarė, o ministru paliko tas senukas.

15

PONAS, PIEMUO IR KARALIUS

Gyveno seniau vienas labai turtingas ponas. Vienąkart 
anas parašė ant plokštės: ,,Jeigu kas žino, kas tai yra bėda, 
lai pasako man!" Primušė tą plokštę ant stuobrio pakelėj.

Važiavo tuo keliu karalius. Pamatęs primuštą plokštę, su
stojęs perskaitė ir tarė pats sau: „Aš jam parodysiu, kas tai 
yra bėda!" Nusiplėšė karalius šitą plokštę ir parsivežė su sa
vim, e ant rytojaus pašaukė pas save šitą poną ir tarė jam:

— Pasakyk, kiek sveria mėnuo? Kiek vertas karalius? Kur 
vidurys žemės? Kiek ant dangaus žvaigždžių ir negirdėtų nau
jienų?

Ponas mikt, mikt ir nežinojo, kaip atsakyt anei į vieną klau
simą. Davė jam karalius laiko pasigalvot tris dienas.

Parvažiavo ponas namo ir vaikščioja visas neramus, kaip 
žemę pardavęs. Klausinėja dvariškius, ar nežino kas, kiek 
sveria mėnuo ir taip toliau. Bet kas gi žinos tokius gudrius 
daiktus? Išėjo ponas laukan ir klaidžioja lyg nesavas. Piemuo, 
ganydamas galvijus ir kiaules, pamatė, kad ponas susirietęs 
vaikščioja, lyg greitosios paimtas, priėjo ir paklausė:

— Ar ponuliui pilvas sopa, ar ko ieškai, kad susilenkęs 
vaikščioji?

— Nieko, vaikei, man nesopa ir nieko nepamečiau,— at
sakė jam ponas.— Vaikščioju ir negaliu išgalvot atsakymų 
į karaliaus klausimus, kokius man uždavė.

Tada piemuo tarė:
— Jeigu ponulis mane leistum savo vietoj pas karalių, 

tai aš jam visa atsakyčiau, ką tik anas klaustų.
Pradžiugo ponas. Tuoj atleido piemenį nuo kiaulių, aptai

sė gražiai ir nuleido pas karalių. Karalius, jį pamatęs, tuoj 
klausė:
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— Ką pasakysi?
— Atėjau atsakyti į pono karaliaus klausimus, katruos 

mano ponui uždavei.
— Na, gerai. Sakyk, kiek mėnuo sveria?
— Vieną svarą.
— Dėl ko gi vieną svarą?
— Egi, kaip vienam svare keturios ketvirtys, taip ir mė

nuo turi keturias ketvirtis.
— Gerai. Nu, e kiek vertas karalius?
— Penkiolikos skatikų.
— Dėl ko gi taip?
— Egi dievas buvo dangaus ir žemės karalius, j j pardavė 

už trisdešimt skatikų; tamsta esi tik žemės karalius, tai ži
noma, kad pusės prekės tevertas.

— Gerai. E kurgi vidurys žemės?
— Šitoj vietoj, kur aš stoviu.
— E kiek ant dangaus žvaigždžių?
— Penki šimtai.
— Meluoji! Iš kur tu tą žinai?
— Jeigu karalius manim netiki, tai galima perskaityt!
Mato karalius, kad iš visų pusių jį vaikas priveikė. Dar

paklausė:
— Nu, pasakyk dar negirdėtą daiktą.
— Tas jau negirdėta,— atsakė piemuo:—vakar kiaules 

ganiau, e šiandien su karalium kalbuos.
Labai įtiko piemuo karaliui; karalius poną išvarė iš dva

ro kiaulių ganytų, sakydamas:
— Kad tavo piemuo buvo už tave gudresnis, tai mainyki- 

tės vietomis ir mokykis proto per kiaules.
Piemeniui atidavė pono dvarą, kur ir po šiai dienai gyve

na. E ponas kad ieškojo, tai ir atrado, kas yra bėda.

26

KIEMAS NEBYLYS, LANGAS AKLAS

Viena graži merga audė drobę, ir buvo jau labai šilta, tai 
ji nusirengė suknelę ir audė vienamarškinė. Tuo laiku atvažia
vo pas ją svotai ir rado be suknelės stovuose sėdint ir au-
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džiant. Susisarmatino merga, o ir svotai nežinojo, kas čia pra
dėt kalbėt. Bet merga buvo protingesnė, tai ir pradėjo atsi
prašyt:

— Atleiskit, svotuliai: kiemas nebylys, langas aklas, šarka 
be uodegos tvoron įsiskiepinus.

Svotai išvertė akis ir žiūro, ką ji čia švarnoja apie kokią 
šarką be uodegos, tvoron įsiskiepinusią. Susimerkė abudu ir 
klausia mergos:

— Kurgi tavo tėvulis?
— Nuėjo kaltu meškeriot.
— O kur motulė?
— Juokų ligoj guli,— atsakė merga.
Svotai pažiūrėjo vienas į kitą ir sako:
— Ką ji čia švarnoja, gal kvaila? Die, bus kvaila.
Ir norėjo jau eit iš pirkios, bet merga vėl juos sulaikė:
— Pabūkit, svotuliai, aš jumi, ko jūs norit valgyt, pagamin

siu: ar laižomo, ar spiaudomo, ar tarpu rietu šutusio, ar iš uo
degos smukusio?

Užgirdę šitokią kalbą, svotai spiovė ir, pastvėrę kepures, 
nudūmė namo. Parvažiavę namo, pradėjo visiem porinti, kad 
Magda sukvailėjo. Pasakojo, kaip jie rado ją be suknelės, kaip 
ji kalbėjo keistus žodžius, kaip ji sakė: ,,Kiemas nebylys, lan
gas aklas, šarka be uodegos tvoron įsiskiepinus, tėvulis kaltu 
meškerioja, motulė juokų ligoj guli",— kaip ji klausė: ,,Ko jūs, 
svotuliai, norit: ar laižomo, ar spiaudomo, ar tarpu rietu šu
tusio, ar iš uodegos smukusio?" Svotai visiem porino, kaip 
Magda klegėjo, už stovų be suknelės sėdėdama. O žmonės visi 
stebėjosi, kad šitokia merga — aukšta kaip drevė, graži kaip 
lėlė — ir sukvailiojo. Nebent ten kokis povaris pasidarė tai 
mergelei,— juk su sveiku protu šitaip neklegės.

Vienas diedukas klausė, klausė, kad visi dyvais dyvinos iš 
mergos, ir neiškentęs atsišaukė:

— Vai jūs pliauškos, pliauškos! Patys nieko nesuprantat, 
tai pliauškinat, kad merga sukvailiojo. Geriau paklauskit ma
nęs, kad patys nieko nesuprantat, tai aš jumi paporinsiu. Ta 
merga daug protingesnė ir už jus. Klausykit, aš jumi išaiškin
siu visą jos poringi. Kiemas nebylys už tai, kad šunų nėra. 
Jei būtų turėję šunį, tai ji būtų išgirdus lojant. Langas aklas, 
kur vaikų nėra. Jei būtų buvę vaikų, tai vaikai būtų pamatę
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svotus atvažiuojant, ir būtų merga suknele apsisegus. Šarka be 
uodegos tvoron įsiskiepinus, tai ji be suknelės stovuose sėdi 
ir nežino, kas daryt: ar sėdėt, ar bėgt pasislėpt iš sarmatos. 
O tėvulis nuėjo kaltu meškeriot — tai nuėjo bičių kopt dre
vėm Motulė juokų ligoj guli — tai palagu serga. O kai ji klau
sė, ar laižomo, tai žinokit: laižomas — medus, spiaudoma — žu
vis, nes reikia spiaudyt ašakas valgant, o tarpu rietu šutęs — 
tai sviestas, iš uodegos smukęs — kiaušinis. Tai regit, vaikeliai, 
kaip jūs patys, nieko nesuprasdami, pradėjot kaip per tvorą 
pliauškint, kad merga kvaila. O ji protingesnė už jus. Važiuo
kit atgal ir veskit Magdą, iš jos bus protinga gaspadinė.

Paklausė bernas diedulio, vėl nuvažiavo pas Magdą su deg
tine ir susituokė.

27

PLAUKAS IŠ KARALIAUS BARZDOS

Vienas karalius turėjo devyniasdešimt metų amžiaus ir iš
ėjo pasivaikščioti su ministeriais. Pamatė tris kapeikas, nukri
tusias ant žemės. Tas karalius paima tas tris kapeikas ir įsikiša 
į kišenę. Tie ministeriai sako:

— Šviesiausias karaliau, kam kaulus laužai dėl trijų ka
peikų?

Tai tas karalius atsakė:
— Aš nesu vertas trijų kapeikų.
— Ne,— sako,— meluoji, šviesiausias karaliau.
— Nu,— sako,— aš jums parodysiu, kad trys kapeikos 

brangesnės, kaip aš.
— Nu, gerai.
— Aš jums rytą parodysiu.
Kai anie prisivaikščiojo, parėjo namo. Tai anas savo virėjui 

ir sako:
— Ryt išvirk pietus be druskos.
Gerai, virėjas paklauso — išverda pietus be druskos. Para- 

gauna — be druskos. Taip tas karalius savo tarnams sako:
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— Atneškit man žirkleles.
Atnešė žirkles. Karalius priėjo prie veidrodžio. Vieną plau

kelį iš barzdos išėmė, iškirpo, suvyniojo į popierių ir sako:
— Eik, parnešk man druskos. Pasakyk, kad karaliaus barz

dos plaukas yra. Kiek duos, tiek teduoda druskos.
Nu, tas tarnas nuėjo į krautuvę ir sako:
— Aš noriu druskos gauti. Štai iš karaliaus barzdos plau

kas, karalius įdavė,— duok druskos.
Tas krautuvininkas atsakė:
— Mes karaliaus plauko nenorim, mes norim pinigų.
Anas įeina į kitą krautuvę ir taip pat pasako:
— Aš noriu gauti druskos. Karalius įdavė plauką iš barz

dos. Kiek duosi, tiek.
Sako:
— Mes karaliaus plauko nenorim, mes norim pinigų.
Taip anas pareina be druskos. Tas karalius sako:
— Ar daug parnešei?
— Pasakė krautuvėje, kad ,,mes karaliaus plauko iš barz

dos nenorim, mes norim pinigų".
Tas karalius ištraukė tris kapeikas, sako:
— Parnešk.
Parnešė druskos.
— Ar matai,— sako ministeriams,— ar matai? Aš devynias

dešimt metų išnešiojau, pražilo barzdelė,— man nedavė nė tam 
kartui druskos. O trijų kapeikų neklausė, davė, kiek nesuval- 
gom iš karto.

28

LIEŽUVIS

Kitą sykį virėjas toks buvęs labai gudrus. Karalius dideliai 
įdomavosi anuo. Vieną sykį karalius sako:

— Tu man išvirk rytoj pietus tiek ir tiek porcijų iš bran
giausios mėsos.

Tas virėjas nuėjo į skerdyklą, pasakė:
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— Tiek ir tiek liežuvių paruoškit.
— Kokių?
— Bet kokių: ar kiaulės, ar karvės. Tiek ir tiek porcijų 

reikia padėti ant stalo ryt.
Gerai. Tuoj skerdykloj paruošė tų — jau tenai ar karvės, 

ar kiaulės, kokių nebuvo,— liežuvių. Ir anas išvirė — pusę lie
žuvių padėjo pietums. Tas karalius ir sako virėjui:

— Juk aš tau sakiau, kad tu pataisytum iš brangiausios 
mėsos, o tu prasčiausios mėsos pataisei.

Sako:
— Šviesiausias karaliau, nebėr brangesnės mėsos, kaip lie

žuvis.
— Nu, tai kaip,— sako karalius,— brangus, kad liesas?
— Bet kad ir liesas, koks anas yra brangus, koks anas yra 

brangus! Va, liežuvis pasako — išdirba miestus, išdirba viso
kius išdirbimus. Ką liežuvis sako, tą padaro.

Jis nupasakojo. Tas karalius jau klauso — ir patikėjo, kad 
brangus liežuvis.

Antrą dieną vėl pasako:
— Man pataisyk iš visų prasčiausios mėsos pietus. Tiek ir 

tiek porcijų.
Tasai virėjas vėl nueina į skerdyklą, pasako:
— Tiek ir tiek liežuvių vėl paruoškit.
Ir anas vėl išverda tuos liežuvius. Padėjo ant stalo. Sako 

karalius:
— Juk aš tau sakiau, kad tu pataisytum iš visų prasčiausios 

mėsos, o tu iš brangios pataisei.
Tas virėjas sako:
— Šviesiausias karaliau, nebėr prastesnės mėsos, kaip lie

žuvis.
— Nu, kaip: vakar kalbėjai, kad brangus yra liežuvis, 

o šiandien — prastas yra liežuvis?
Sako:
— Šviesiausias karaliau, liežuvis yra geras, liežuvis yra 

blogas. Liežuvis padirba namus, padirba visokius išdirbimus, 
bet ir išdirba žmones, pasako, kad reikia sumušti, sulaužyti, 
sudeginti. Ir sulaužo, sudrasko. Liežuvis yra dvejopas.
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VARGŠAS IR KARALIUS

Seniau žmonės buvo bemoksliai. Važiavo karalius keliu. 
Mato — seniukas kasa griovį. Tai karalius ir sako:

— Tai griovį kasi?
— Kasu.
— Ar daug žemės turi?
— Penkis hektarus.
— Tai kiek pajamų turi?
— Apie du šimtu.
— O kur juos dedi?
— Tai va,— sako seniukas,— penkiasdešimt atiduodu sko

los, penkiasdešimt paskolinu, penkiasdešimt atiduodu už dyką, 
o penkiasdešimt į balą metu per metus.

— Nieko,— sako,— aš nesuprantu. Tu man paaiškink, aš 
tau dovaną duosiu.

— Turiu seną tėvą, jam penkiasdešimt duodu į metus,— tai 
skolą atiduodu. Auginu sūnų. Duodu jam penkiasdešimtį — tai 
skolinu. Atiduodu penkiasdešimt nuomos (prievolė tokia se
niau), o penkiasdešimt,— sako,— auginu dukterį, tai dedu pa- 
sogą kasmet po penkiasdešimt. Kai išleisiu,— sako,— už kokio, 
tai kaip į balą įmesiu.

Tai karalius sako:
— Daugiau niekam neplepėk, kaip tik prieš mano veidą. Aš 

tau didelę dovaną duosiu.
Tai parvažiavo karalius, sušaukė ministerius ir uždavė tą 

uždavinį.
— Išspręskit,— sako,— koks čia per dalykas yra.
Tie sprendė sprendė, sprendė sprendė, ir niekas nesigauna. 

Kad penkiasdešimt per metus į balą meta!? Paskolint?—Pasko
lina. ..Skolą?— Skolą moka. Prievolė?—Prievolė atiduota. Nu, 
bet kad į balą penkiasdešimt per metus įmeta!?

Nu, tai jis duoda tris dienas pagalvoti jiems. Vyriausias mi- 
nisteris sugalvoja taip:

— Tur būt,— sako,— kad čia karalius ne iš savo galvos 
tą uždavinį mums davė. Tikriausiai, kad jis šaly kur girdėjo, 
keliu važiuodamas.
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Tai jis susikinkė tą pačią karietą, sėda, važiuoja. O seniu
kas tebekasa griovį.

— Padėk, dieve!
— Ačiū.
— Ar neteko,— sako,— matyt čia mūsų šviesiausio kara- 

iiaus važinėjant šiais keliais?
— Ot,— sako,— dar ir kalbėt teko.
Nu, tam to ir reikia. Tas tuoj prisistatė, žinai, sako:
— Apie ką kalbėjot?
— Nu,— sako,— apie ką kalbėjom, negalima šnekėt.
Tas išima penkiasdešimt muštinių, su karaliaus veidais vis. 

Jis padavė penkiasdešimt muštinių, senelis ir išsipasakojo...
Kada po trijų dienų užklausė karalius, tas ministeris išaiš

kino viską.
— Tai jau senis,— sako,— išplepėjo. Senis! Pašaukt senį!
— Tu,— sako,— išplepėjai ministeriui?
— Nieko,— sako,— nesakiau aš.
— Kaip,— sako,— nesakei?
— Nieko nesakiau, bet jis išsiėmė penkiasdešimt muštinių, 

tai žiūriu, kad su karaliaus veidu. Tai aš prieš karaliaus veidą 
ir pasakiau.

Karalius neturi ką sakyt: kalbėti kalbėjo, bet prieš kara
liaus veidą.

Nu, tai pagalvojo karalius, pabuvo ir sako:
— Eik namo, būsi pašauktas vėlei.
Tai va, pašaukė jį antrą kartą ir susigalvojo, žinai, paso

dint jį prie karaliaus.
Užgeria su viena taure ir su delnu per veidą greta sėdin

čiam suduoda, sakydamas: „Sveiks". Užgeria ir suduoda per 
žandą. Taip ir eina aplinkui. Užgeria jį — reikia karaliui su
duot per žandą. Tai jis sako:

— Atsiprašau visos publikos. Kas matė audrą kely? ..— Nu, 
tada visi nutilo, klauso. Jis sako: — Važiavo žmogus laivu. Už
ėjo audra, sudaužė jam valtį. Tik liko ant vieno balkio. Ką da
ryti? Jeigu jis duosis į krantą,— sako,— prigers. Ar tegu 
prigeria, ar gelbėt reikia?

Nu, kaipgi, visa publika nutarė:
— Kaipgi tu duosi žmogui prigert?! Reikia traukt atgal, 

kad nesusiduotų į krantą.

138



Tai jis atgal ministeriui į žandą, ir gana jau. Ir nedavė 
karaliui, kad jis su karūna. Tai ministeris ploja rankom:

— Ot,— sako,— senis!
— Būsi pašauktas vėlei.
Pašaukė trečią kartą seniuką ir klausia, sako:
— Tu, kaip gudrus senis, pasakyk man, ar gili žemė?
— Tai,— sako,— žinai, karaliau, gili žemė. Aš savo dėdulį 

kai palydėjau, jau dešimt metų, ir negrįžta iš žemės...
— Tai pasakyk, dangus ar aukštai?
Sako:
— Dangus neaukštai. Karalius įliptum, pasibelstum, tai čia 

girdėtus.
Nu, pašaukė seniuką dabar prie dovanų. Kiek kartų pas 

karalių vaikščiojo, visi sargybiniai praleido, visur praleido, 
o dabar nebeleidžia. Dar maršalka stovi prie durų.

— Nu, jau,— sako,— įleiskit. Gal jau paskutinį kartą. Do
vanas paimsiu iš karaliaus ir daugiau nevaikščiosiu.

— Jeigu,— sako,— atiduosi pusę dovanų, tai leisiu, jeigu 
neduosi — neleisiu.

— Tai,— sako,— pasirašyk. Aš atiduosiu visas, ką karalius 
duos.

Nu, taigi pasirašė, įleido. Karalius dabar siūlija jam kara
lišką arklį, pabalnotą ar pakinkytą, drabužių, pinigų.

— Imk ką nori, tėvai. Ką prašysi, to aš tau neatsakysiu.
— Nieko,— sako,— nesiūlyk, karaliau, duosi dvidešimt pen

kias rykštes, ir užteks.
Karalius griebėsi už galvos:
— Visą laiką toks gudrus senis buvai, ką tu sugalvojai 

dabar!
— Nenusimink, karaliau,— sako,— tavo draugui tos do

vanos.
— Kokiam draugui?
— Gi maršalka neleidžia įeit, nors ką nori daryk, sako: 

..Atiduok pusę dovanų". Aš jam visas atiduodu.
Iššaukė tą:
— Ar tu to senio priimsi dovanas?
— Aš.
Įvoliojo dvidešimt penkias,— neškis! Vėl juokias karalius:
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— Pasiutęs senis! Nu, tai gavai dovanų, atidavei kitam, 
kaip neturėjai, taip neturi. Prašyk,— sako,— aš tau vėl duosiu.

Ir vėl siūlė jam arklį pabalnotą karališką, arklį pakinkytą, 
pinigų, drabužių.

— Ką tu prašysi, aš neatsakysiu.
— Ai, niekus,— sako,— siūlijai karalius: arklys karališkas 

mane užmuš, pakinkytas taip pat užmuš, už pinigus taip pat 
užmuš. Duosi man Seną Balną, ir užteks.

Karalius nepagalvojo, kad buvo seniau dvaras, vardu Senas 
Balnas. Ten gyveno generolas, tam dvare. Karalius pasirašė 
aukso raidėm: „Atiduodu Seną Balną tokiam ir tokiam".

Tas nueina į tą dvarą:
— Prašom, generole, pasišalint. Nuo šios dienos man kara

lius atidavė Seną Balną.
Kad atlėkė generolas pas karalių:
— Ką padarei?—sako.— Žilas senis atėjo ir varo mane iš 

dvaro.
Tas vėl griebėsi už galvos!
— Nu, ką jau padarysi,— sako,— kad jis toks gudrus. Te

gu gyvena. Aš tau kitą palei ežerą duosiu, kraustykis.
Išsikraustė.

30

KAREIVIS IR KARALIUS

Senovėj, kada dar tarnavo karaliui po dvidešimt penkerius 
metus, vienas kareivis parėjo namo, atitarnavęs tiek metų, 
o karaliaus į akis nematęs. Pradėjo jo klausinėt apie karalių, 
o jis apie jį nieko negalėjo papasakoti, nes buvo jo nematęs. 
Pradėjo iš jo juoktis, sako:

— Kad tu per tiek metų nematei karaliaus, kas tu per ka
reivis!

Tas kareivis iš neapkantų apsirengė ir išėjo pas karalių. 
O kad atėjo pas karalių, karalius jo klausė:

— Ko tu čia atėjai?
Kareivis sako:
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— Aš tau tarnavau dvidešimt penkerius metus, o tavo, ka
raliau, veido nemačiau.

Tada sako karalius:
— Tai dabar žiūrėk, kiek nori.
Tada kareivis apėjo apie karalių tris kartus ir jau gerai 

įsitėmijo. Tada karalius sako kareiviui:
— O ką, ar jau gerai įsižiūrėjai?
— Jau mačiau iš geriausios pusės.
— Na, tai dabar, kad taip gerai įsižiūrėjai, tai pasakyk, 

tame mano, kaip aukštai dangus?
— Antai karališkos stubos balkiai ir lubos jau aukštai, 

o dangus kaip nebus aukštai!
Paskui toliau klausė karalius:
— Kaip plati žemė?
O kareivis sako:
— Saulė vienam krašte teka, kitam leidžias, tai, tur būt, 

plati.
Paskui karalius klausė:
— Kaip gili žemė?
Sako kareivis:
— Aš turėjau tėvą, jis numirė. Jį užkasė į žemę, ir nuėjo 

jis į žemę. Jau praėjo devyniasdešimt metų, o dar jis iš žemės 
neparėjo namo. Tai, tur būt, žemė gili.

Karalius sako:
— Kad tu mano mįsles atminei, tai te tau tūkstantį rau

donųjų, ir keliauk sau sveikas.
Kareivis padėkojo karaliui ir parėjęs dailiai gyveno.

3t

DU BROLIAI

Gyveno du broliai. Vienas buvo labai turtingas, o ki
tas— visai neturtingas. Neturtingasis brolis nuėjo pas turtin
gąjį ir sako:

— Duok man ką nors, nes nebeturiu ko valgyti.
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Turtingasis brolis tada turėjo karvę, ta karvė sirgo ir greit 
galėjo padvėsti. Jis atidavė karvę neturtingajam ir pasakė:

— Jeigu karvė padvės, tai odą atiduok man.
Neturtingasis brolis padėkojo ir, užvertęs karvę ant rogių,

išsivežė namo.
Dabar vargšas pradėjo karvę gydyti ir gerai šerti. Ji grei

tai pasveiko ir pradėjo duoti labai daug pieno. Turtingasis 
brolis ėmė gailėtis, kad atidavė tokią gerą karvę broliui. Jis 
pradėjo prašyti neturtingojo brolio, kad atiduotų karvės odą. 
Neturtingasis pasakė:

— Kada karvė padvės, tada gausi odą.
Turtingasis nenorėjo sutikti, ir abudu nuėjo į teismą. Vie

nas sakė šiaip, kitas — taip, ir teisėjas negalėjo suprasti, kie
no teisybė. Tada jis pasakė:

— Aš užduosiu tris klausimus, ir kas teisingai atsakys, tam 
priklausys karvė.

Pirmą kartą paklausė:
— Kas visų saldžiausias?
— Medus,— sušuko turtingasis.
— Ne, pasakė neturtingasis,— visų saldžiausias pasauly 

miegas.
— Teisingai,— pasakė teisėjas.
Antrą kartą paklausė:
— Kas visų darbščiausias?
Turtingasis pasakė:
— Tas, kas daugiausia turtų turi susikrovęs.
Neturtingasis pasakė:
— Darbščiausias pasauly yra pavyduolio protas, kuris ne

miega nei dieną, nei naktį.
— Teisingai,— pagyrė jį teisėjas.
Trečią kartą paklausė:
— Kas yra nelaimingiausias?
— Tas, kuris per neapsižiūrėjimą atiduoda geriausią karvę 

kitam! — sušuko turtingasis brolis.
— Ne,— atsakė neturtingasis brolis.— Visų nelaimingiau

sias yra tas, kuris nenorėdamas pasisakė, kad broliui davė ne 
odą, bet karvę.

Tada teisėjas pasakė:
— Tu, vargše, pasakei teisingai. Tau priklauso karvė.
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NAŠLĖS MĮSLĖS

Viena našlė turėjo sūnų, ir tą sūnų pagavo rekrutuosna. 
Tai ana eidavo valsčiun prašyt, kad atiduotų jai sūnų. Kartą 
nuėjo valsčiun prašyt sūnaus, tai jai sako:

— Ot, ateik rytoj, tai mes tau užminsime mįslę. Ir kad 
tu atspėsi tą mįslę, tai sūnų tau atiduosime, o jeigu neatspėsi, 
tai tada neduosime.

— Nu, jeigu aš jum užminsiu?— klausia boba.
— Nu, jeigu gali užmint, tai užmink, ir kad atspėsime, tai 

sūnaus neatiduosime, o jei negalėsime atspėt, tai atiduosime 
sūnų.

Nu, ir nuėjo boba namo. Eina keliu, iš kelio išėjo takan 
ir rado — stovi arklio kiaušas, tam kiauše — paukštytės gūžta 
ir šeši paukščiukai.

Rytą nuėjo boba valsčiun.
— Nu,— klausia ją valsčiuj,— ar užminsi mum mįslę?
— Užminsiu,— atsakė boba.
— Na, užmink!
— Ot,— sako boba,— ėjo galva ieškot galvos ir eidama 

rado galvą, ir toj galvoj dar šešios galvos, ir tos galvos visos 
vieno balso ir vieno plauko.

Galvojo, galvojo valsčiaus ponai ir niekaip atspėt negalė
jo. Tada ana paaiškino: galva (tai ji pati) ėjo ieškoti galvos 
(sūnaus), rado galvą (arklio kiaušą) ir toj galvoj dar šešias 
galvas, ir tos galvos vienos spalvos ir vieno balso (paukš
čiukai).

Kai negalėjo valsčiaus ponai atspėt mįslės, tai jai atidavė 
sūnų.

33

PUIKIAUSIAS RŪBAS

Karaliui vienam jo rūbai vis dar negana puikūs būdavo ir 
gija negana plona. Jau buvo pasisiūdinęs sermėgas iš ploniau
sių šilkų, kad tas per piršto žiedą verti ir į riešuto kevalą 
įglamžyt galėjai. Bet jam vis dar negana plonas audimas pasi
rodė.
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Tai atsirado siuvėjas, kuris sakės ypatišką rūbą pasiusiąs iš 
tokio smulkaus audimo, kurį tik labai geroms ir šviesioms 
akims tegalima primatyti. Toks parėdas bet ir kaštuojąs auk
sinių tūkstantį.

Tuojau karalius, jį pasivadindamas, liepė tokį rūbą meist- 
ravot. Anas, neva atnešęs audimo ritinius, varto, raičioja, ro
do vieną, rodo kitą, giria savo prekę kaip drūtas, o nieko 
nebuvo jo rankose. Karalius žiūri ir žiūri, o nieko nematyda
mas, neišsiduoda nematąs, bet, su kitais čiupinėdamas audek
lus, giria jų plonumą, tartum šviesiausias akis turėdamas. 
O siuvėjas buvo visus įmokinęs, ką turi daryt,— juk visi dėl 
jo puikystės buvo įsipykinę. Siuvėjas, po tam pamatavęs, pra
deda sukirpt, rėžyt, siūti viena valia, o niekas jo rankoje, 
kaip tik adata. Karalius klausia:

— Man rodos, siūlo neturi?
O šis drąsiai atsiliepia:
— Smulkus audimas, smulkus ir siūlas!
Pasiuvęs aprėdė karalių nauju rūbu, nusistebėdamas, kaip 

tas tik pritinkąs. Išėjus į kitą stubą, visi, rankas užlauždami, 
dyvijas, gėris iš to parėdo puikumo, o juokais veik gali pastipt.

,,Naująjį drabužį reiks ir visiems žmonėms mieste paro
dyt",— padūmojo karalius ir, ant arklio užsėdęs, joja įsirėžęs 
per miestą. Žmones įmokyti rankas suploja, dyvijas, džiaugias, 
giria, kad vis treška, o juokais negali tverti. Susyk pasakąs 
kūdikis:

— Bet, mamyt, juk karalius po visai nuogas!
Neiškęsdami žmones susyk prasijuokė, o karalius susigė

dęs skubinos namo ir parbėgęs į lovą įlindo. Rasi, ir šiandie 
tebekiūto.

Jei nemeluota, tai bene bus tiesa. O jei tu geriau meluot 
moki, kaip aš, tai meluok tu!

34

ŽALIA DUONA

Viena marti buvo labai pikta. Ji nekentė seno uošvio ir 
norėjo greičiau jį numarinti. Ji žinojo, kad senelis neturi dan
tų, ir pradėjo perkepti duoną, kad duona ir pluta būtų kieta.
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Ką gi darys senelis! Kai jam paduoda valgyt, jis duoną 
ir pluteles susimerkia į sriubą ir, kai jos išmirksta, suvalgo.

Po kiek laiko marti pamatė, kad senelis ne tik kad nesu
liesėjo, bet pradėjo tukti, pasidarė smarkesnis.

Nuėjo marti pas savo kaimynę, kuri irgi tokia pat pikta 
buvo, kaip ir ji.

— Kaimynėle, ką daryt, kad negaliu savo uošvio numa- 
rint? Nuo plutų paliko dar stipresnis,— sako ji kaimynei.

— Ar tu nežinai, ką daryt? Ogi kepk žalią duoną. Su ja 
greičiau numarinsi. Ir aš taip dariau, ir tau patariu,— sako 
kaimynė.

Pradeda marti kepti žalią duoną ir duoti seneliui. Senelis 
nebegali žalios duonos valgyt. Jam jau darosi blogiau.

Sykį marti kepa žalią duoną, o jos dukrelė stovi prie se
nelio. Ji labai mylėjo tą senelį. Ji mato, kaip senelis verkia, 
kad nebegali žalios duonos valgyt. O jos mamytė sako:

— Kad tu be dantų, tai ir kepu tokią. Nereiks nė kramtyt, 
geriau pavalgysi.

Senelis liūdnai atsako:
— O kad ta duona žalia, neiškepus!
Tada dukrelė sako savo mamytei:
— Mama, išmokyk ir mane tokią duoną kepti.
— O kam tau reikia?—klausia mama.
— Kai aš užaugsiu, o pati būsi sena, kaip mūsų senelis, 

tai ir aš mamai kepsiu tokią duoną, nes kietos nesukramtysi.
Mato marti, kad nieko gero nebus, jei ji keps žalią duoną, 

ir liepė savo vyrui išvežt senelį į mišką ir palikti. Jam būtų 
gaila senelio tėvo, bet bijo jis savo piktos žmonos. Ir sutiko 
jos paklausyt, ir ėmė dirbt ant kiemo ratukus. Tėvas dirba 
ratukus, o mažas jo sūnelis stovi šalia ir žiūri.

— Tėte, ką čia dirbi?
— Ogi senelį reiks išvežt į mišką,— sako tėvas.
— Tik, tėte, kai išveši, nepalik ten miške ratukų,— sako 

sūnelis.
— O kodėl?—klausia tėvas.
— O kai tu pasensi, tai kuo aš tave išvešiu į mišką?—at

sakė sūnelis.
Mato tėvas, kad nieko gero neišeis su tuo išvežimu į miš

ką, atėjo į gryčią ir sako žmonai:
10 Lietuvių tautosaka IV tomas 145



— Kaipgi dabar daryt su seneliu? Tu tik paklausyk, ką man 
sūnus pasakė: ,,Nepalik ratukų miške, nes kuo aš tave, kai 
pasensi, išvešiu į mišką?"

Susimąstė žmona ir pagalvojusi sako:
— Man duktė žadėjo žalią duoną kept, kai aš pasensiu, 

o tau sūnus pasakė, kad išveš ratukais tave į mišką. Tai tegu 
gyvena ir senelis. Laikykim jį, kaip pridera. Nė aš nebekepsiu 
jam žalios duonos, nė tu nebevežk jo į mišką.

Po to jie mylėjo savo senelį, gerai jį maitino, prižiūrėjo, ir 
senelis dar ilgai su jais gyveno.

35

KARALIAUS SŪNUS — VAGIS

Gyveno karalius ir turėjo labai gabų sūnų. Turėdamas pen
kiolika metų, jis jau baigė visus mokslus. Tėvas jam pažadėjo 
savo karalystę, kai jis baigs mokytis. Bet kai taip anksti baigė, 
tėvas nenorėjo leisti valdyti šalį tokiam jaunam sūnui. Kara
laitis, atsiminęs tėvo pažadą, būtinai reikalavo sosto. Karalius 
susišaukė visus savo patarėjus ir didikus ir klausė jų, kas da
ryti, kad sūnus mokslus jau baigė, bet šalį valdyti dar per jau
nas. Jis norėjo išrasti kokią nors priežastį, kad sūnus šalies 
valdyti negalėtų. Vienas iš karaliaus draugų sako jam:

— Tiesa, tavo sūnus visus mokslus baigė, bet dar jokių 
amatų nemoka. Siųsk jį dar mokytis kelis metus, o kai baigs, 
tada ne vėlu bus šalį valdyti.

Karalius taip ir padarė. Pasimokęs trejis metus, karalaitis 
išmoko visokių amatų, kokių pasaulyje yra. Ir jau tada prašo, 
kad tėvas duotų jam sostą. Karalius ir dar nenorėjo jam savo 
vietos užleisti, nes jis buvo per jaunas. Susišaukęs savo didi
kus, vėl klausėsi jų patarimo. Ilgai jie galvojo. Vienas atsi
liepė:

— Tavo sūnus visko moka, bet vogti nemoka. Kai išmoks 
gerai vogti, tik tada jam pažadėk karalystę.

Karalius vėl išsiuntė sūnų iš namų mokytis vogti. Karalaitis 
apsirengė prastais rūbais ir išėjo iš namų. Eidamas pamatė
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žmogų, vedantis ožką. ,.Reikia ją pavogti",— galvoja jis. Nu
siavęs vieną batą, pametė ant kelio, kuriuo žmogus turėjo ves
tis ožką. Žmogus, radęs ant kelio tik vieną batą, neėmė jo ir 
nuėjo toliau. Karalaitis pabėgėjo ir pametė antrą batą. Žmogus, 
pamatęs ir antrą, pagalvojo, kad jam būtų gerai abu batus tu
rėti. Pririšęs ožką prie medžio ir paėmęs vieną batą, grįžta jis 
atgal ir paima antrą. Tuo laiku karalaitis, nusirišęs ožką nuo 
medžio, nupiauna jai galvą ir, nutempęs ją prie balos, įkiša 
į vandenį taip, kad iš vandens kyšo tik ragai. Pats pasislepia 
už krūmo. Žmogus ateina, apsiavęs rastais batais, ir dairosi, kur 
jo ožka. Tuo tarpu karalaitis kad suriks:

— Mee-ee-eee...
— Ot biaurybė, kur ji nusivilko. Užvirto į pelkę, nė atsi

kelti nebegali,— tarė žmogus ir, nusiavęs batus, brenda į balą 
traukti ožkos.

Tuo laiku karalaitis pasiima savo batus ir bėga toliau. P̂ra
džia gera, bet kažin kaip toliau seksis",— tarė sau karalaitis.

Nuėjo jis į miestą ir žiūri — eina gatve žmogus, užsikabinęs 
labai gražią tarbutę ant pečių. „Tur būt, joje yra kas gero",— 
galvoja karalaitis ir taikosi ją pavogti. Prilėkęs iš užpakalio 
nupiovė tarbos pasaitą ir su tarbute nubėgo už namo. Staiga 
prie jo pribėgo jaunas vyras ir sako:

— Gudrus tu vagis. Ir aš norėjau tarbutę pavogti ir jau 
seniai sekiau tą žmogų, bet pavogti vis negalėjau. Būkim mes 
draugai. Ką čia su menkniekiais užsiimti,— ar nežinai, kur yra 
dideli pinigų sandėliai?

— Žinau,— tarė karaliaus sūnus,—bet labai sunku prieiti. 
Kasą valdo labai gudri pana, namo durys geležinės, ir jas 
saugo daug sargų. '

— Niekis, prie namo aš puikiai prieisiu, tik tau reikės įlįs
ti,— atsakė naujasis vagis.

— O kad ir šunys mūsų nepultų, mes paimsim jiems mė
sos,— atsakė karalaitis.

Nupirko daug mėsos, sumirkė ją degtinėj ir numetė šunims. 
Šunys nuo mėsos tiek pasigėrė, kad net ant uodegos galėjai 
jiems lipti. Prie namo jie priėjo puikiausiai, bet į vidų įlįsti 
buvo daug sunkiau. Karaliaus sūnus jau mokėjo ir skylę iš
gręžti, tad pro ją ir įlindo. Pavogęs du maišu pinigų ir išnešęs 
laukan, vieną padavė draugui, kitą paliko sau.
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Kitą kartą patikrinę banką, rado, kad daug pinigų yra pa
vogta, o vagis nė žymės nepaliko.

— Čia būta labai gudraus vagies,— tarė pana, to banko 
valdytoja.

Ir liepia ji sargams pagal sienas iš namo vidurio pripilti di
džiausius lovius smalos.

Sutartą dieną karaliaus sūnus vėl eina su savo draugu 
į banką pinigų vogti. Niekieno nepastebėti, jie prislinko prie 
namo. Vėl pragręžę skylę ir šiuo kartu į vidų liepė lįsti savo 
draugui — karalaitis dabar buvo lauke. Kai vagis įlindo į vidų 
ir jau pagriebė du maišus pinigų, lįsdamas atgal baisiausiai išsi- 
smalavo, nes papuolė į tuos lovius. Karaliaus sūnus mato, kad 
dabar bus labai blogai. Nieko nelaukdamas, išsitraukė peilį, savo 
draugui nupiovė galvą ir, toliau panešęs, paslėpė į arimą. Kūną 
nunešė ir įkišo į lovius su smala. Nuėjęs pas nužudytojo žmo
ną, pasakė, kas atsitiko, tik kad jis nužudė, nieko nesakė.

Banko valdytojai kitą rytą rado name skylę ir lovy žmo
gaus lavoną be galvos. Kas tas vagis buvo, niekas negalėjo pa
žinti. Norėdami žinoti, kas buvo tas vagis, jo lavoną pakabino 
vidury miesto kojomis aukštyn. Jei pamatys žmogų kokį rau
dant lavono, supras, kad tai jo giminė, ir galės nors jį suimti.

Nužudytojo vagies žmona sako karalaičiui:
— Niekaip neiškęsiu, aš eisiu jo apraudoti. Tegu suima 

mane.
Karaliaus sūnus sako jai:
— Taip negalima: bus blogai ir tau, ir man. Še tau pinigų, 

nusipirk degtinės ir sakyk, kad tu ją savo ponui pirkai. Eidama 
ties vyro lavonu griūk ir sudaužyk butelį, tada galėsi verkti, 
lyg ir butelio gailėtis.

Moteris taip ir padarė. Eidama iš krautuvės su degtine, kaip 
virto ties vyro lavonu ir sudaužė butelį. Atsiklaupus ties vyro 
lavonu, ėmė raudoti. Tuojau atbėgo sargai ir pradėjo klau
sinėti:

— Kas tu tokia esi? Ar žmona, ar motina to vyro, kad taip 
graudžiai verki?

— Ne, visai ne, aš jo visai nepažįstu. Aš verkiu, kad su
daužiau butelį ir išliejau degtinę. Ką dabar man ponas pasa
kys?— tarė verkdama moteris.
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— Se tau pinigų,— tarė vienas sargas, duodamas saują va
rinių.

Moteriškė, paėmus pinigus ir jau gerokai savo vyrą aprau
dojus, parėjo namo.

— Nieko neišeina. Ir kas tas vagis, nežinome, ir jo draugų 
nesugavome,— tarė pana, vyriausia banko valdovė.

Ir liepė tarnams padirbti ožkai auksinius ragus ir paleisti 
po miestą. Vagis ir auksinių ragų norės pasivogti, o jau tada 
galima bus sugauti. Visam mieste išstatė daug sargų ir paleido 
ožką.

,,Ožka kaip ožka, bet tie ragai pašėlusiai gražūs",—tarė sau 
karalaitis.—„Reikia man ją pasivogti",— ir prisitaikęs netoli 
besibastančios ožkos padegė mažą namuką. Visi supuolė gaisro 
gesinti, o tuo tarpu karalaitis ir nusivedė ožką už ragų. Tuo
jau ragus nupiovė, o pačią ožką nunešė į vienus namukus ir 
liepė išvirti mėsą. Už tai jis prižadėjo daug sumokėti. Sargai, 
pasigedę besibastančios ožkos, pranešė apie tai banko valdo
vei. Nuo tos dienos, kai ožka pražuvo, visam mieste uždraudė 
valgyti ožio mėsą. Valdovė tuojau išsiuntė sargus ieškoti, ar 
neras kur beverdant tos ožkos. Sargai, užėję į tą namuką, kur 
virė karaliaus sūnaus pagautos ožkos mėsą, pažino ožkos kailį 
ir puode rado jos mėsą. Tuojau ant tų namų durų su mėlynu 
pieštuku užrašė: „Ožio mėsa",— ir bėgo pranešti valdovei, kad 
vagis tuoj bus pagautas. O karaliaus sūnus, paėmęs mėlyną 
pieštuką, ant visų namų durų užrašė taip pat. Taigi policija, 
atėjus sugauti vagį, nežinojo, kur eiti, nes ant visų namų vie
nodai buvo pažymėta.

— Vis tiek mes turime sugauti,— griežtai pasakė banko 
valdovė.

Ji surengė labai didelę puotą ir į ją sukvietė visus: turtin
gus ir vargšus. Salėje ant grindų primėtė daug pinigų ir pra
nešė, kad niekas jų neimtų. Kas ims — bus vagis. Į puotą susi
rinko labai daug žmonių, jų tarpe buvo ir karaliaus sūnus, bet 
prastais rūbais apsirengęs. Puotoje davė labai daug degtinės, 
tiek daug, kad visi nusigėrę sukrito po stalu ir po suolais. Ka
raliaus sūnui rūpėjo susirinkti nuo žemės tuos pinigus, bet pa
silenkti jis bijojo, kad nepamatytų. Jis padarė taip: smarkiai 
išvaškavo batų padus ir pradėjo vaikščioti po salę, taikydama
sis užlipti ant kiekvieno pinigo. Kai visus pinigus surinko, iš
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ėjęs laukan, jis pinigus nuo padų nusilupinėjo ir susidėjo į ki
šenes, bet vieno pinigo nepastebėjo, ir pinigas liko prie pado. 
Nulupinėjęs pinigus, įėjo karalaitis į vidų ir atsigulė pas kitus 
nusigėrusius.

Rytą sargyba, patikrinus grindis, nerado nė vieno pinigo 
ir nematė per pokylį nė vieno pasilenkusio imant pinigą nuo 
žemės. Tuojau suprato, kas čia atsitiko, ir pradėjo tikrinti vi
sų miegojusių padus. Karaliaus sūnus pajuto, kaip jam nuo 
pado nulupo tą pinigą ir su peiliu įrėžė į bato aulą. Kai sargai 
nuėjo pranešti valdovei apie surastą vagį, karaliaus sūnus, iš
siėmęs peilį, visiems gulintiems įrėžė į batų aulą, o tie, girti 
būdami, nieko nepajuto. Pats tuojau atsigulė. Atėjusi sargyba 
vagies areštuoti, niekaip negalėjo jo surasti, nes visų batų 
aulai vienodai buvo įrėžti.

— Labai gudrus tas vagis,— tarė banko valdovė, bet dar ir 
šiuo kartu nutarė sugauti vagį.

, Jeigu jis viską vagia, tai vogs ir moteris",— galvojo ji sau. 
Puotą pratęsė dar kelioms dienoms ir atskirame kambaryje vi
siems parodė labai gražią paną, o nueiti pas ją buvo griežtai 
uždrausta. Ją sergėjo kambary keli didikai. Į tą kambarį buvo 
galima tik pro vienas duris įeiti, o ties durim buvo iškasta di
delė duobė, į kurią įkritus, jau niekaip nebūtų galima išlipti. 
Viršum duobės buvo padarytos grindys. Karaliaus sūnus nebe
iškentė ir nuėjo pas tą gražiąją paną, bet vos peržengė 
slenkstį ir užlipo ant grindų, tuoj pajuto, kad jis krinta žemyn. 
Kad jis suriks:

— Namas dega, namas dega!
Persigandę ponai, buvę panos kambary ir ją saugoję, šoko 

bėgti lauk ir, kai jie visi užšoko ant iškilusių grindų galo, 
visi nusmuko į duobę, o karaliaus sūnus šiaip taip iš duobės iš
sikraustė ir nuėjo pas tą paną. Kiek pabuvęs, karaliaus sūnus 
nuėjo į salę, kur visi buvo susirinkę. Valdovė liepė pažiūrėti, 
kas į duobę įkrito. Kai rado pačius ponus, saugojusius paną, 
duobėj, valdovė net nustebo vagies gudrumu. Ji paskelbė:

— Tegu prisipažįsta vagis, viskas bus jam dovanota. Jei 
norės, jis galės būti mano vyras.

Karaliaus sūnus, paprasto kaimiečio rūbais apsirengęs, pri
ėjo prie jos. Ji apkabino ir pabučiavo. Greitai buvo jų ves
tuvės.
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Po vestuvių jis savo žmoną parsivežė namo pas tėvą. Tėvas 
iabai stebėjosi jo gudrumu, nes jau seniai buvo girdėjęs apie 
nepaprastą vagį. Tuojau atidavė sūnui sostą. Jaunasis karalius 
su savo žmona gražiai ir laimingai gyveno.

36

ŽMOGŽUDŽIAI IR MERGA

Kitąsyk vienas turtingas malūnininkas turėjo dailią ir pa
togią dukterį. Sykį atjojo jaunikis. Išrodė tėvui, kad turtingas, 
ir jie sutiko. O toji duktė sako:

— Čia viskas būtų gerai, bet kad aš nežinau, kur tavo 
namai.

— Mano — pačioj girios gilumoj. Pas mane puikūs kamba
riai ir viskas gerai, tiktai tavęs vienos ten reikia. Kad nori, tai 
gali ateit pas mane pažiūrėt.

— O kur aš tavo namus galiu rasti?
Sako:
— Kai įeisi į girią, tai rasi taką, išbarstytą auksu iki mano 

namų. Jei nori, tai gali sekmadienį ateit pažiūrėt, nes bus tą 
dieną pas mane ir daugiau svečių.

Toji merga pasirengė sekmadienio dieną, prisipylė į kiše
nes žirnių ir išėjo. O kad atėjo į girią, rado ant tako pamėtyta 
pinigų. Ji tais ženklais ėjo ir vis po kelis žirnius metė. Atėjus, 
teisingai, rado stubą. Įėjo į tą stubą — nieko nėr, tylu. Tik ji 
išgirdo balsą iš aukštai, sako:

— Grįžk atgal namo, patekai į žmogžudžių namus.
Ji žiūri, kas čia su ja kalba. Pakėlė galvą aukštyn, žiūri — 

paukštė narvely su ja šneka. Išvaikščiojo po visas stubas — 
nieko nerado, tik rado tokią seną bobą, iš senumo net galva 
kratos. Sako senukei:

— Kažin, ar čia mano jaunikis?
— Vaikeli, kur tu atėjai! Čia žmogžudžių namai. Jie par

ėję tave užmuš, sukapos, tavo mėsą išvirs katile ir suės. Jau 
tu iš čia neišeisi, jei aš tau nepadėsiu,— sako senoji.— Še tu 
čia sėsk už šitos didelės bačkos ir sėdėk.
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Toji merga ką tik spėjo pasislėpti, tuoj ir tie žmogžudžiai 
parsitraukė, o sykiu parsivedė ir nuotaką. Kai tik parėjo, tuoj 
tai nuotakai davė vieną stiklelį vyno balto, kitą — geltono, tre
čią— žalio. Nuo to ji puolė ant žemės be jausmo. Tuoj jie tą 
nuotaką padėjo ant stalo, nurengė jos brangias drapanas, visą 
sukapojo į gabalus. Bet pamatė, kad dar ant jos piršto aukso 
žiedas. Jaunikis norėjo tą žiedą numauti, bet užbrinkęs buvo, 
negalėjo numauti. Paėmęs kirvį, nukirto su pirštu. O kai 
smarkiai kirto, tas pirštas tiesiog nulėkė už bačkos, nupuolė tai 
mergai ant kelių. Toji merga tą pirštą įsidėjo į kišenę. Žmog
žudys ieško piršto, bet neranda. O kitas žmogžudys sako:

— Jis bus nulėkęs už tos bačkos.
Toji boba, matydama, kad jau bus blogai, suriko:
— Ko jūs čia šiandien?! Eikit sau tik valgyt vakarienės. 

Tą pirštą rasit rytoj: jis nuo jūsų niekur nepabėgs.
Paklausė jie tos bobos, susėdo, paėdė.
— Kad po vakarienei,— sako toji boba,— gal dabar gersit 

dar po stiklinę degtinės prieš gulant?
Žmogžudžiai liepė duot. O toji boba padavė degtinės, su

maišius su miego lašais. Tie žmogžudžiai kai tik įsigėrę po vie
ną, tuoj sumigo ir ėmė kriokti. Kai tik jie gerai sumigo, sako 
toji boba:

— Dabar jau bėk, pakol jie miega. Jei tu šiandien neišeisi, 
tai jau tu čia liksi amžinai.

Toji merga turėjo eit per tuos miegančius žmogžudžius, nes 
jie ten buvo suvirtę. Kiek ji ten baimės iškentė, kol išėjo. Bu
vo naktis šviesi mėnesiena, ji pagal tuos žirnius vis saugojo 
kelią ir parbėgo namo, apsakė tėvui visą savo atsitikimą.

O kad įsakytą vestuvių dieną suvadino malūnininkas gimi
nes ir pažįstamus, atsirado ir jaunikis. Jaunikis su merga susė
do už stalo, pradėjo pasakoti vienas taip, kitas taip, o tas jau
nikis sako mergai:

— Kodėl tu nieko nepasakoji?
Sako merga:
— Aš papasakosiu nors savo sapną. Sapnavos man, kad, 

rodos, aš viena nuėjus į girią. Ėjau ta giria, priėjau tokius 
namus. Tuos namuos nieko nebuvo, tik paukštė, narvely paka
binta ant sienos, sako man: „Grįžk atgal, nes tu patekai į žmog
žudžių namus". Tai vis taip sapnavau. Toliau radau tokią seną
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bobą, nuo senumo net jau jos galva kratos. Ji manęs klausė, 
ko aš atėjau. Aš sakiau, kad atėjau jaunikio namų pasižiūrėti.

Ir ji jam išpasakojo iki pabaigai. O ant galo, išėmus iš kiše
nės, parodė tą pirštą. Tada tas žmogžudys pabalo iš piktumo 
kaip drobė. Svečiai visi tuoj sušoko ir užmušė jį. Paskui davė 
žinią valdžiai, ir anuos sugaudę užmušė kaip šunis.

37

VAG!S SVIRNE

Vienas vagis pavakare, pakol svirnas nerakintas, prisitaikė 
j jį įeiti. Įėjo ir atsigulė po lova. Vakare dvi mergos, to gas- 
padoriaus dukterys, nuėjo gulti į tą lovą. Viena, dėdama po 
lova savo apsivilkimą, paėmė vagiui už barzdos ir sako:

— Tai pasileidus mūs merga: pasitaikė šiurkštus kuodelis, 
tai verpė, verpė ir dar po lova numetė. Lyg niekas neras.

O kita:
— Nejau ji mėtys kuodelius? Aš mačiau, kad visą suverpė.
Paskiau pradėjo sugulę šnekėt apie vyrus. Viena sako:
— Kad tavo mylimas Jonukas ateitų, ar tu jį įleistum?
— Įsileisčiau,— atsakė.
— O į lovą ar priimtum?
— Ne, gulti nepriimčiau. Tik atsisėsčiau ant lovos, jį palei 

save pasisodinčiau ir kad prisiglausčiau prie jo. Tai man prie 
savo vaikino geriau būtų glaustis, kaip prie motinėlei kada 
glaudžiausi. O tu ką darytum, kad tavo Juozukas ateitų?

— Aš taipgi prie jo prisiglausčiau ir daug daug meilių žo
delių su juo kalbėčiau.

— O kad ateitų tie, kurių nemylim ir kurie naktim valkio
jasi tik dėl paleistuvystės?—klausė pirmoji, kur vagį už barz
dos paėmė.

Atsako antroji:
— Rėkčiau ir šaukčiau Petrą brolį ir mūsų berną.
Pirmoji sako:
— Ir aš rėkčiau. Bet aš rėkčiau, kad vagys užpuolė, tai 

daugiau subėgtų, tai gal per kuprą užduoti spėtų. Ir rėkčiau 
garsiai, šitaip garsumo: „Petrai, gelbėk, vagys!"
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— Kokių monų tu taip plyšti nakčia? Dar ateis Petras, tai 
snukį sumuš.

— Na, tegu ateina, tai nors pasijuoksim, kad mes jo bi
jom,— ir vėl suriko: — Petrai, gelbėk, vagys! Vagys užpuolė!

Antroji:
— Gal tu sukvailiojai?
Pirmoji:
— Na, tyčia žiūrėsiu, ar ateis Petras. Man taip smagu rėkti, 

ir rėksiu.— Ir vėl suriko iš visos gerklės: — Petrai, vagys! Sku
bink greičiau!

Ir ateina Petras, bernas ir dar vienas vyras ir klausia:
— Kur tie vagys?
Ji atsako:
— Nai po mūsų lova.
Tuoj vyrai su gerais įnagiais puolė, vagį ištraukė iš po lo

vos, labai sumušė, atėmė iš jo peilį, abiem pusėm aštrų, ir re
volverį ir padavė į policijos rankas sumuštą, vos gyvą. O vagis 
mušant pasakė:

— Tai laimė jūsų, kad aš gudrumo nesupratau: būtų buvęs 
galas jums visiems. O dabar man vienam turi būti galas.
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TRYS NORAI

Seniai, labai seniai dievas, apsirengęs elgeta, vaikščiodavo 
per žmones. Vieną kartą jis ėjo per mišką ir sutemus priėjo 
prie kelio, kurio vienoje pusėje stovėjo gražūs namai. Namuo
se gyveno turtingas ponas, o kitoje pusėje buvo menki name
liai, kuriuose gyveno neturtingas žmogus. Dievas užėjo pas tur
tingąjį poną ir pasiprašė nakvynės, bet tasai ponas, pamatęs 
elgetą, pasakė:

— Aš nepriimu tokių elgetų. Eik sau!
Senelis nuėjo pas tą neturtingąjį ir ten pasiprašė nakvynės. 

Tasai žmogus dievą priėmė ir davė pavalgyti. Miegoti paguldė 
jį savo lovon, o pats atsigulė ant žemės. Rytą dievas atsikėlė 
ir vėl gavo valgyti. Prieš išeidamas jis tarė šeimininkams:

— Prašykite mane trijų dalykų!
Seimininkai galvojo, galvojo ir tarė:
— Mes norime, kad būtų mums gražus stiklo namas, kad 

valgyti visada turėtume ir kad po mirties danguje gyventu
mėme!

Dievas pasakė sudiev ir išėjo.
Rytojaus dieną šeimininkai atsikėlė, gi žiūri: taip šviesu, jų 

nameliai stikliniai, o valgyti — ko tik nori!
Pamatė tai turtingasai žmogus ir labai nustebo: vakar tų 

vargšų nameliai buvo menki, o šiandien — gražūs stikliniai na
mai, ir nuėjo pasiklausti, kaip tai atsitiko. Šie viską papasako
jo turtingajam apie tą elgetą. Prisiminė tuomet turtingasai, ar 
ne tas pats senelis buvo ir pas jį užėjęs. Greitai sėdo ant ark
lio ir pradėjo jį vytis. Pasivijęs ir sako:

— Seneli, duok man tris daiktus, kokių aš prašysiu!
— Gerai,— atsakė dievas.
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Apsidžiaugė turtingasai ir joja namo, o ta diena buvo labai 
karšta. Jis jojo, jojo, ir arklys nebepabėga greitai.

— O, kad tu sprandą nusisuktum! — suriko jis ant arklio. 
Arklys sukniubo ir galvą nusisuko.

Eina žmogus, balną ant pečių užsidėjęs, namo, sušilo ir 
sukeikė:

— O, kad žmona atsisėstų ant balno ir kad man nereikėtų 
taip sunkiai nešti!

Su tais žodžiais balnas pranyko. Eina žmogus vienas ir gal
voja, ko čia prašyti. Ėjo, ėjo ir parėjo namo. Žiūri — žmona 
ant balno sėdi, rėkia ir sako:

— Ką tu padarei, kad aš negaliu nuo balno atlipti?!
Tuomet jis tarė:
— Kad mano žmona nuo balno atliptų!
Kai tik pasakė tuos žodžius—ir žmona nuo balno atlipo. 

Dar žmogus prašė, bet jau buvo išsipildę trys dalykai, ir jis 
daugiau nieko nebepešė.

O anas žmogus vargšas gerai gyveno.
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PIRMAS DIENOS DARBAS

Anais laikais, kai dievas senelis ėjo per žemę, mokydamas 
žmones, priėjo jis vieną kartą kaimą. Jau buvo vėlu, taigi už
ėjo jis pas vieną turtingą to kaimo ūkininką ir paprašė priimti 
nakvynėn, sakydamas:

— Jau vėlu! Ar negalėčiau čia kur nors pernakvoti?
Bet turtingas ūkininkas nenorėjo ir klausyti:
— Čia nėra vietos kur pernakvoti! —Ir išvarė dievą senelį.
Senelis ėjo toliau ir priėjo vienos neturtingos našlės trobe

lę. Užėjo pas ją ir paprašė nakvynės. Ta moteriškė su mielu 
noru pasiėmė senelį, nors ir nedaug teturėjo vietos. Priėmusi 
nakvynėn, ji dar pavaišino senelį tuo, ką turėjo.

Senelis, rytą atsikėlęs, padėkojo už nakvynę ir palaimino, 
sakydamas:

— Kokį darbą šiandien pirma pradėsi, dirbsi visą dieną ligi 
saulės nusileidimui!

Tai taręs, senelis išėjo.
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Moteriškė senelio tartų žodžių nesuprato. Išleidusi svetį, 
ji atsiminė, kad buvo dar užsilikę drobės skrynioj. Paėmė tą 
drobę ir norėjo sumatuoti, kiek iš jos išeis vaikui marškinėlių. 
Matuoja, matuoja ir vis nėra galo. Taip prisimatavo ji pilną 
gryčią ir, tiktai saulei nusileidus, rado galą.

Pasitaikė eiti pro šalį ir tam turtingam ūkininkui. Mato jis, 
kad čia pilnas kambarys drobės, ir klausia:

— Iš kur gavai tiek daug drobės?
— Vakar buvo atėjęs toks senelis. Paprašė jis nakvynės, 

aš jį pernakvinau, tai jis padėkojo ir išeidamas pasakė: „Kokį 
darbą šiandien pradėsi dirbti, dirbsi per visą dieną ligi saulės 
nusileidimui T Paėmiau matuoti drobę vaikui marškinėliams,— 
ir dabar matuoju ir vis galo nėra! Tik dabar supratau,— sako 
moteriškė,— ką tie jo žodžiai reiškė! Čia būta ne paprasto se
nelio, bet dievo senelio!

Tuomet tas turtingas ūkininkas atsiminė, kad ir pas jį pra
šė nakvynės tas senelis, ir jam pagailo, kad jis neteko tokios 
laimės. Parėjo jis namo ir liepė savo tarnams eiti ieškoti sene
lio. Jei ras jį, tai kad pakviestų į svečius. Tarnai surado senelį 
ir pakvietė jį pas savo poną. Senelis atėjo. Jį priėmė su di
džiausiu džiaugsmu, pavaišino viskuo ir pernakvino. Senelis 
rytą atsikėlė, padėkojo ir išeidamas palaimino taip pat, kaip 
moteriškę, sakydamas:

— Kokį darbą šiandien pradėsi dirbti, tokį dirbsi per visą 
dieną ligi saulės nusileidimui!

Tai taręs, senelis išėjo.
Turtingas ūkininkas sumanė skaityti pinigus, o kad jų daug 

priskaitytų ir kad nereikėtų laikas gaišinti, jis išėjo į orą, išbu
vo tenai visą dieną ir, tik saulei nusileidus, sugrįžo namo. Ir 
vietoj pinigų krūvos atsirado tvenkinys, kuriame galėjo 
antys plaukyti.

40

SUVALGYTOS JAKNOS

Vienas turtingas žmogus buvo labai šykštus: niekas nieko 
pas jį negaudavo nei nusipirkt, nei pasiskolint; ubagui nė duo
nos neduodavo.
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Vienąkart pas jį užėjo senas senas ubagas, ir jis ubagui 
nieko nedavė. Tada senelis prašė šitą žmogų, kad jam nors ke
lią parodytų. Žmogus bardamas išėjo su ubagu. Tik, kiek nu
ėjęs nuo namų, atsigrįžta — vienas rūkas užpakaly, namų nėra. 
Žmogus nebežino, kur jam eit į namus. Paskui ir senelio jau 
nebemato. Pradėjo jį šaukt:

— Seneli, seneli, nebežinau, kur namai!
Senelis atsišaukė:
— Tai eik čionai!
Šitas senelis buvo ne ubagas, bet dievas. Anas sako žmogui:
— Eik su manim, atrasi namus.
Eina, eina abudu per mišką. Žmogus vis bėdoja, kad namų 

niekur nėra. Senelis sako:
— Kam tau namų reikia? Ir aš gyvenu be namų.
Žmogus sako:
— Valgyt labai noriu.
Senelis sako:

— Ir aš noriu. Kad tu būtum davęs duonos, dabar abudu 
pavalgytume.

Eina toliau. Žmogus vėl sako:
— Valgyt labai noriu.
Senelis sako:
— Ir aš noriu. Kad tu būtum davęs duonos, dabar abudu 

pavalgytum.
Eina toliau. Žmogus vėl sako:
— Ai, kaip valgyt noriu! Nebegaliu kentėt!
Senelis sako:
— Tai ir tu žinok, kad vargšui reikia duot duonos, kai 

prašo.
Beeidami pamatė piemenis aveles ganant. Senelis sako:
— Pagausma aviniuką, papiausma — ir bus mėsos.
Žmogui liepė šakalių parinkt, o anas nuėjo aviniuką pagaut.

Senelis aviniuką pašaukė, aviniukas pribėgo, ir senelis papiovė. 
Nuėjo senelis pakalnėn prie upelio, rado puodą, pasėmė van
dens ir sudėjo mėsą virt. Tada žmogui mėsą liepė virt, o patsai 
senelis nuėjo duonos paieškot.

Mėsa bent kiek apvirę. Žmogui taip noris valgyt, mėsa kve
pia — nebegali iškęst. Pamaišė puodą ir ant šakalio išsitraukė 
jaknas. Paragavo — jau galima valgyt — ir greit suvalgė.
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Atnešė senelis duonos. Klausia:
— Ar jau mėsa išvirus?
Žmogus sako:
— Jau gal išvirė.
— Tai valgysma,— pasakė senelis.
Išsigrėbė mėsą, valgo ir šnekas. Senelis sako:
— O kurgi būtų jaknos?
Žmogus sako:
— Nežinau.
— Kaipgi tu nežinai? Tave palikau pas ugnį saugot, o tu 

nežinai.
— Nežinau, gal jaknų nebuvo?
Senelis sako:
— Kaipgi nebuvo, buvo. Gal tu suvalgei?
Žmogus sako:
— Aš nesuvalgiau, nieko nežinau.
Senelis sako:
— Pasisakyk, būta čia ko, kad ir suvalgei.
Žmogus:
— Nesuvalgiau, ne!
Valgo vėl abu mėsą, ir tiek. Jau ir pavalgė. Sėdi ir galvoja. 

Senelis sako:
— Netoli, po anuo akmeniu, yra katilas pinigų, einam ir 

išsiimsma.
Priėjo prie akmenio. Senelis viena ranka pakėlė akmenį, 

žiūri — pinigai. Senelis paėmė katilą su pinigais ir sako:
— Tai dabar pasidalysma.
Senelis paėmė pinigus, supilstė į tris krūvas. Žmogus žiūri, 

kas čia bus, ant galo sako:
— Mes gi dviejuos, kam gi į tris dalis dalysi?
Senelis ranka parodė:
— Čia tau, čia man, o čia tam, kas jaknas suvalgė. 
Žmogui nėra kas darą: rūpi pinigai ir nesinori prisipažint,

kad jaknas suvalgė. Vis dėlto prisipažino:
— Aš jaknas suvalgiau.
Senelis sako:
— Tai tau ir pinigai. Tiktai žiūrėk, reikia su teisybe gyvent 

ir ubagų nevaryt iš namų be duonos. Matai ir pats, kaip sunku, 
kas duonos neturi. Eik sveikas namo!
1! Lietuvių tautosaka IV tomas 16!



Senelis parodė jam namus. Žmogus padėkojo seneliui ir 
parėjo namo. Parėjęs namo, nebebuvo toks, kaip pirma: kiek
vienam ubagui duonos duodavo.

41

NUBAUSTAS ANGELAS

Angelas prasikalto dievui. Išvarė jį dievas iš dangaus.
— Tolei gyvensi ant žemės, kol kas angelu pašauks!
Anas atėjo pas gaspadorių.
— Gal mane tarnauti priimsi?
— A, man ir reikia.
Anas ir pristojo pas gaspadorių tarnaut. Anas tarnavo, tar

navo. Išėjo anies pavasarį abu arti, ir sako gaspadoriui:
— Tai šiemet arsime lobus, o kalnų nearsime — bus sausa 

vasara. Kalnuos išdegs.
Gaspadorius ir paklausė — aria lobus. Kaimynai iš jo juo

kias. Tais metais nuderėjo gaspadoriui. Kitais metais bernas 
sako:

— Arsime kalnus — bus liūtyvi metai.
Vėl gaspadorius paklausė. Eina anies abu šienauti — guli 

šuva supuvęs. Prie šuniui pastovėjo.
— Tai, šuneli, be reikalo tave užmušė, tu niekam nekal

tas,— sako angelas.
Nuėjo. Šienauja abudu. Veža poną numirėlį karietoj. Su 

didele pavada. Mužikas klupt poterius kalba, o bernas kniūbs
čias parlėkė po ežia ir guli apgulęs. Pravežė poną.

— Dėl ko tu šite padarei? Prie šuniui smirdančiam pastovė
jai, o čia toks ponas su pavada, ir tu paežėj gulėjai?

— Šitas ponas blogesnis už šitą šunį.
Ir vėl šienauja abudedu. Sulaukė anies sekmadienio. Jau 

eis anies bažnyčion. Gaspadorius žiūri, ką anas darys: anas 
melsis ar ne. Stovi stovi abu bažnyčioj, jo bernas ir nusijuokia. 
Parėjo namo, gaspadorius klausia:

— Ko tu bažnyčioj juokeis?
— O va to ir juokiaus: velnias rašė rašė, neteko odos, tem

pė dantimis, tai kai davė į sieną galvą ir ragus apsimušė.
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— Bene tu angelas, kad viską žinai? 
Tada bernas:
— Tai ačiū tau, kad tu mane penėjai. 
Pasikėlė sparnais ir vėl — dangun.

41

KAREIVIS IR ŠVENTAS PETRAS

Kareivis, atitarnavęs kariuomenę, eina namo. Ir ėjo dar ta
da, kai nebuvo traukinių, tai labai toli reikėjo eiti pėsčiam. 
Eina kareivis gal kelias dienas ir privargo, ir valgyt nori. O čia 
miškas ir miškas, ir jau naktis. Nežinia, kur reikės sustot. Tik 
girdi, kad kas eina. Atsigrįžta pažiūrėt — ogi koks vyras eina 
paskui jį.

— Kur buvai ir kur eini?— klausia jį kareivis.
— Buvau ant žemės apsidairyt ir einu dangun,— atsakė tas 

vyras.
— O kas tu toks esi?— vėl klausia jį.
— Esu šventas Petras,— atsakė vyras.
— Kai sakai, kad eini dangun, tai gal ir mane paimtum?— 

pasisiūlė kareivis.
Šventas Petras patylėjo ir sako:
— Nugi eikim.
Ir eina anys abudu. Eina, eina ir priėjo dangaus vartus. Pet

ras turėjo raktus, atsirakino vartus ir įėjo. Kareivis liko už 
vartų. Petras nuėjo pas dievą ir klausia jį, ar leist tas kareivis 
dangun. Tai dievas klausia:

— O kaipgi, ar nieko žmogus?
— Nugi, rodos, nieko,— atsakė Petras.
— Tai leisk,— pasakė dievas.
Nu, kareivis ir įėjo dangun. Buvo kareivis danguj ir be 

jokio darbo, be nieko, taip po dangų ir uliojo. Taip anas buvo 
jau ir ilgas laikas. Kareivis kariuomenėj jau rašyt buvo pra
mokęs, nu, o Petras buvo neraštingas. Kartą sėdi kareivis ir 
lazdele ką tai ant žemės paišo. Priėjęs Petras jį klausia:

— Ką tu čia darai? Kas čia tavo bus?
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— A, ot paišau. Galvoju čia pastatyti karčiamą.
— Čia karčiamą?! — sušuko Petras.
— A ot,— sako kareivis,— čia ateitų žmonės, išgertų, ir 

linksmiau būtų. O tai pas jus labai nuobodu.
Petras, nieko nesakęs, kaip griebė už apykaklės kareivį ir 

kai paleido jį, tai net padundėjo! Ir anas atsidūrė prie peklos 
vartų. Velniai pamatę, kad čia naujas žmogus, apie jį šoka:

— Jonai, Jonai!
O čia Jonas nelabai ir kvapą gali atgaut — belėkdamas ge

rai užsigavo. Nu, bet dėlto per kurį laiką atsigavo ir buvo da
bar pekloj. Pekloj irgi jokio darbo neturi, tai tik iš kampo 
kampan. Taip prabuvo ilgą laiką.

Kartą sėdi anas ir lazdele paišo ant žemės. Vienas velnias 
priėjo ir klausia:

— Kas čia tavo bus? Ką tu čia darysi?
— A ot galvoju pastatyt bažnyčią čionai. Žmonės ateitų, 

pasimelstų ir būtų daug ramiau. O tai pas jus čia maža ju
dėjimo.

Kai griebė jį velniai už apykaklės, kai metė — išmetė ant 
žemės.

Ot dabar Jonas ir vėl žemėj. Ir eina jis vėl. Nu, tai dėl
to šiaip ne taip atėjo anas namo. Ilgai ar neilgai gyveno, bet 
numirė senu bernu.
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PRAGARAS

Liucipierius buvo vyriausias arkangelas. Kartą jis pavogė 
iš dievo karūną. Dievas pasišaukė šventą Mykolą ir sako:

— Jei tu esi paklusnus mano tarnas, tai atimk iš Liucipie- 
riaus mano karūną!

Mykolas galvoja, kaip čia dabar yra. Aš turiu tik dviejų 
sparnų jėgą, o Liucipierius keturių, tai kaip aš jį nuveiksiu? 
Bet kad dievas liepia, eisiu.

Nuėjo Mykolas pas Liucipierių.
— Ar tai jau ir tu, Mykolai, nusidėjęs?— sako Liucipierius.
— Nusidėjęs,— sako Mykolas.
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— Tai gerai,— sako Liucipierius.— Eik tu ten ir ten ir iš
imk iš marių dugno smėlį. Ten mes gyvensime.

— Ne,— sako Mykolas,— eik tu. Tu galingesnis.
Ką darys, nuėjo Liucipierius. Nusileido jis į marių dugną, 

o Mykolas paėmė ir užšaldė marias devynių sieksnių storumo 
ledu. Tada Mykolas — už karūnos ir pasileido į dangų. Liuci
pierius panorėjo išsikelt į orą — negali. Tai tada jis pasileido 
visu smarkumu žemyn, nuo dugno atsimušė ir kad davė per le
dą, tai tas tuoj išlėkė. Ir ėmė dabar vytis Mykolą. Kadangi 
Liucipieriaus perpus daugiau sparnų, tai jis perpus greitesnis, 
ir pasivijo Mykolą dar pusiaukelėj. Mykolas mano: ,.Dabar 
bus riesta". Bet dievas padavė Mykolui kardą, ir šis nukirto 
vieną Liucipieriaus sparną. Liucipierius dejuodamas nukrito že
mėn ir mato, kad Mykolo nebepavys, nes beturi tris sparnus. 
Bet ir vėl šoko vytis. Būdamas su trijais sparnais, dabar Liuci
pierius nebe taip greitai lėkė, bet visgi pasivijo Mykolą. Dabar 
Mykolas nukirto vėl vieną sparną. Liucipierius nukrito žemėn 
be vilties pasivyti Mykolą. Ir paėmė Liucipierių toks pyktis, 
kad ėmė jis kočiotis voliotis po žemę. Jo kraujas virė, degė iš 
pykčio. Iš čia ir pasidarė pragaras.

44

TINGINYS BERNAS IR DARBŠTI MERGA

Kur tai ėjo dievas su vienu savo šventuoju. Eina anys, ei
na, rado — prie tokiai pirkiai guli bernas. Anys tą berną pa
klausė kelio. Tas bernas buvo baisus tinginys ir tingėjo net pa
sikelt, tai koja kelią parodė.

Eina anys toliau ir rado — prie keliui merga grėbia šieną. 
Tik grėbia, tik skubina, kad jau net neprimano, kaip padirbt 
greičiau. Anys šitą mergą paklausė kelio. Ana grėblį numetė ir 
juos pavėdėjo, kelią parodė kaip reikiant. Jiem kelią parodė ir 
pati net bėgtina grįžo vėl prie savo darbo.

— Tai darbšti merga,— sako šventasai.
— Šita merga ištekės už ano tinginio berno,— sako dievas.
— Tai kaipgi šitaip: anas toks tinginys, o merga darbšti 

ir apsives!—šventasai labai stebėjosi.
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— A, taip reikia,— sako dievas.— Anas apsigimęs tingi
nys, tai badu numirs, o kai bus žmona darbšti, tai ir save, ir jį 
išpenės.

43

AUKSINE BALNO KILPA

Buvo vienas labai vargšas žmogus. Jis ir galvoja: „Kur man 
dalią rast?" Visu kuo verčiasi, o vis vargšas ir vargšas. Dabar 
jis žiūri, kad joja vienas jaunikaitis labai gražiom kamanom, 
gražiu arkliu ir labai gražus. Klausia:

— Kur tamsta joji?
Sako jaunikaitis:
— Joju pas dievą pasižiūrėt.
— Tai kas tamsta toks esi?
— Aš esu šventas Jurgis!
— Nu,— sako,— kad esi šventas Jurgis, joji pas dievą, ar 

negalėtum paklaust: kokia dalis ant svieto yra man paskirta, 
kad aš vargšas ir vargšas?

Jurgis sako:
— Gerai, aš paklausiu!
Bet žmogus netiki, kad tas Jurgis grįš. Tada Jurgis, kad jau 

žmogus netiki, palieka jam auksinę kilpą iš balno atsegęs.
— O kai josiu atgalios, tai turėsi atiduot man tą kilpą.
Dabar grįžta jis atgalios už kelių dienų. Žmogus išbėga prie

šais, klausia:
— Ar klausei dievo, koks man yra talentas nuo dievo 

skirtas?
Jurgis sako:
— Prašyk, skolink dalykus ir užsigink, tai paliksi iš to tur

tingas. Toks yra tavo talentas.
Papasakojęs Jurgis prašo tos kilpos atiduot.
— Aš neturiu jokios kilpos, pas mane paliktos!
Kad jam toks talentas skirtas, tai ir užsigynė. Dabar Jur

gis, šventas žmogus, ką jis ten riesis,— paliko tą kilpą.
Žmogus žinojo turtingą pirklį. Nusinešė tą kilpą ir parodė.
— Ar tai tu turi tokį balną?
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— Turiu, tik aš noriu paslapčiom parduot, kad niekas ne
žinotų.— Nu, kad tik pirktų! — Kad netiki, leisk tarną su ma
nim. Jis parneš balną su visom auksinėm kilpom.

Jis prašo penkis šimtų rublių. Nu ką, nebrangiai, pirklys 
sumoka, leidžia tarną parnešti balno. Dabar tas žmogus eina 
kartu su tarnu. Nuėjo į mišką. Tarnas sako:

— Tai tamsta man paduosi balną?
— Kokį balną? Aš jokio balno nežinau.
Nežino tarnas, ką daryt: nė eit toliau, nė neit. Paeina kiek, 

o žmogus sako:
— Man už kilpą mokėjo pinigus, ne už balną!
Dabar tarnas pareina į namus. Pirklys sako:
— Kur balnas?
— Kad nėr, tik kilpą pardavė, ne balną!
Nuvažiavo pirklys trečioj dienoj:
— Kodėl taip darai, ko neatiduodi?
— Kad aš jo neturiu!
— Aš tave paduosiu į teismą.
— Duok! Kur aš gausiu, vargšas žmogus!
Padavė į teismą, nenori apsileist turtingasis pirklys. Lau

kia, laukia, nesulaukia, nuveš jis pats žmogų į teismą. At
važiuoja:

— Sėskim, važiuokim į teismą!
O jis kaminą šluosto nudriskusiom drapanom.
— Kad nori, vešk!
— Ar neturi kuo daugiau apsitaisyt?
— Kur aš gausiu, vargšas žmogus būdamas!
— Tai aš tau atvešiu.
Parvažiuoja pirklys namo, paima iš krautuvės naujas dra

panas kuo gražiausias, batus, skrybėlę, laikrodį užkabina jam. 
Dabar, sako, tai jau teis. Nuvažiuoja į tą teismą abudu, gra
žiai šnekėdami, užeina į teismo namus, sėdi gražiai aptaisytas 
tas žmogus. Tai išeina jau teismas, šaukia juos:

— Ar paėmei pinigus?
— Kokius pinigus?
— Už aukso kilpą ir už balną!
— Kur aš gausiu, vargšas žmogus, man ir arklio nėr nė 

vieno. Jeigu jam tokią valią išduodat, teisėjai, tai jis gali sa
kyt, kad aš ir jo drapanom apsivilkęs.
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O tas atsiliepia:
— O kieno gi, kad ne mano! Žinoma, kad mano!
Dabar teismas galvoja: ,,Kaipgi, kad su juo teisiasi ir savo 

drapanom aprėdo!" Ir pripažįsta teisėjai, kad visai neteisingai 
užpuolė tą žmogų. Jam nieko nepriteisė, žmogus liko išteisintas.

Taip ir toliau skolinos, visados užsigynė ir paliko labai 
turtingas.

46

DIEVAS, APAŠTALAI IR KAREIVIS

Kareivis buvo kariuomenėj. Išeidamas namo, nusipirko tris 
kepaliukus duonos. Eidamas jis labai pavargo. Susikūrė ugne
lę ir atsisėdo pailsėti. Toliau kūreno ugnį dievas, šventas Pet
ras ir šventas Povilas, ir jie nuėjo pas kareivį. Dievas jo prašo 
vieno duonos kepaliuko. Kareivis jam davė. Paskui prašo ir 
antro. Kareivis davė. Prašo dievas ir trečio duonos kepaliuko. 
Kareivis supyko ir jiems atsakė:

— Jūs man suvalgysit visą duoną — ką aš be valgysiu?
Bet vis tiek atidavė. Paskui pailsėjęs eina toliau. Paėjus

dievas jam atidavė visus duonos kepaliukus. Eina, eina ir pri
eina labai didelį dvarą. Ir įeina į dvarą. Ponas sako:

— Gal galėtum pagydyti man dukterį?
Dievas jam atsako:
— Galiu. Tiktai duok man didelį kambarį ir iškūrentą pečių.
Ponas nuvedė į didelį kambarį, kur buvo didelis pečius.

Dievas liepė langus užlaidyti, duris užrakinti ir pečių pakurti. 
Petras, Povilas ir kareivis viską padarė, ką dievas liepė. Kai 
pečius išsikūreno, dievas liepė atnešti ligonį. Visi tuojau paėmė 
ligonį ir nunešė pas dievą. Dievas ją paėmė ir pakišo po pe
čium. Ligonis visa sudegė, beliko tik pelenai. Dievas liepė pe
lenus iššluostyti ir atnešti ant stalo. Jie paėmė iššluoštė pele
nus ir nunešė dievui. Dievas papūtė, ir išdygo karalaitė! Kara
laitė jau sveika. Ponas atėjo, džiaugiasi ir nuvedė dievą, kur 
buvo pripilta pilna skrynia pinigų, ir liepė semtis, kiek tik 
nori. Dievas nešėme nė vieno. Liepęs kareiviui prisipilti visur.
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Kareivis prisipylė pilnas kišenes ir išėjo namo. Eina, eina, ir 
prašo dievas kareivio pinigų. Kareivis jam sako:

— Ar negalėjot semtis? Ko gi tingėjote, tinginiai?
Nu, bet vis tiek davė jam. Eidamas dievas ir sako jam:
— Tu taip nedaryk, nes nepagydysi.
Persiskyrė. Dievas nuėjo su savo apaštalais namo, o karei

vis taip pat namo. Eina, eina ir prieina didžiausią karaliaus 
dvarą. Karalius jam sako:

— Pagydyk mano dukterį, aš tau duosiu daugybę pinigų.
— Gerai, pagydysiu. Duokit didelį kambarį ir didelį pečių.
Jį nuvedė, kur gulėjo karaliaus duktė. Kai pečius išsikūre-

no, paėmė kareivis karalaitę ir pakišo po pečium. Karalaitė 
sudegė. Kareivis pelenus supylė ant stalo ir pūtė. Visi pelenai 
išsibarstė. Karalius jį žadėjo užmušti. Kareivis parsivedė die
vą. Dievas jį barė:

— Aš tau sakiau! Kam tu taip dirbai?
Paėmė dievas, iššlavinėjo, papūtė, ir išėjo karalaitė. Kara

lius džiaugėsi, jiems norėjo užmokėti, bet jie neėmė. Kareivis 
padėkojo dievui ir nuėjo namo.

Pakelėj užėjo karčiamą ir įėjo į vidų. Pasidėjo mantą ant 
pečiaus ir pats atsigulė. Įėjo vienas velnias ir kitas, ir nori 
numesti kareivį nuo pečiaus. Velniai sako:

— Eik pas dievą, dievas liepė tau ateiti.
Kareivis nuėjo pas dievą ir sako:
— Leisk mane į dangų.
Dievas neleidžia. Kareivis sako:
— Kad nenori leisti, nors parodyk.
Dievas atidarė vartus. Kareivis puolė ir įpuolė į dangų, ir 

jo niekas iš ten nebeišvaro. Ir dabar baronkas danguje tebe
graužia.

47

DIEVAS IR ŠVENTAS PETRAS JAUJOJE

Ėjo per žmones viešpats dievas su šventuoju Petru, pasiver
tę paprastais seniais keleiviais.

Dienai baigiantis, keleiviai užėjo pas ūkininką pasiprašyti 
nakvynės. Ūkininkas, kuris buvo sunkios širdies žmogus, tarė 
seniams:
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— Aš turiu pridžiovęs pilną jaują javų. Jei rytoj rytą at
sikėlę jūs man tuos javus iškulsite, tai galėsite pas mane per
nakvoti. Šiaip aš dovanai jokių perėjūnų į savo namus nepri
imu ir nešeriu.

— Gerai, iškulsime priruoštus javus,— tarė senis, katras 
buvo dievas.— Mes džiaugiamės, kad galėsime pas tamstą 
pernakvoti.

Rytą keleiviai atsikėlė su patamsiu ir, šeimininko vedini, 
nuėjo į kluoną kulti.

— Dabar tamsta gali eiti į trobą,— tarė ūkininkui senis, 
katras buvo dievas.— Mes vieni padarysim skirtą darbą.

Bet ūkininkas į trobą nėjo. Jis pasislėpė už kluono ir žiū
rėjo, kaip seniai dirba. O šie visus javus išnešė iš jaujos ir 
sukrovė juos viduryje klojimo į stirtelę. Tada dievas senelis 
paėmė ugnies iš jaujos krosnies, padegė stirtelę iš keturių šo
nų ir eina aplink stirtelę, sakydamas:

— Pu pu pu pu, pu pu pu pu!
Javai liepsnojo nedidele liepsna, ir grūdai išsiskyrė iš šiau

dų. Seniai šakėmis šiaudus nuvertė, grūdus sustūmę į krūvą 
ir nuėjo į trobą.

— Jau iškūlėme, kiek turėjome iškulti,— tarė keleiviai.— 
Dėkui už nakvynę, sudiev.

Seniai išėjo, ūkininkas pagalvojo:
— Gerai, kad žiūrėjau. Pamačiau, kaip jie lengvai dirbo. 

Ir aš taip darysiu!
Ir ūkininkas tą pačią dieną iškūreno jaują ir pridžiovė ja

vų. Paskum nuėjo su bernu į kluoną ir javus sukrovė viduryje 
klojimo į stirtelę.

— Dėde, nieko nepadarysime, taip storai prikrovę,— tarė 
bernas,— spragilai nepermuš.

— Tylėk, pamatysi, kas bus,— sudraudė ūkininkas berną.
Ūkininkas paėmė ugnies iš jaujos krosnies, padegė stirtelę

iš keturių šonų ir eina aplink stirtelę, pupsėdamas:
— Pu pu pu pu, pu pu pu pu!
— Dėde, sudegs javai ir visas kluonas! — nerimavo bernas.
— Tylėk ir netrukdyk man kulti! —vėl sudraudė ūkininkas 

berną.
Ugnis greitai liepsnojo iš visų šonų, ėmė kilti viršun bal

kių, tuojau pasiekė stogą, ir užsidegė visas kluonas. Ūkinin



kas išbėgo iš kluono ir ėmė bėgti aplink trobą, vis dar pupsė
damas. Galop jisai pamatė, kad kluonas tikrai dega, ir žmogus 
nuleido rankas. Ir jo kluonas sudegė su visais dar nekultais 
javais ir pašaru.

48

NUPEŠIOTAS ŠVENTAS PETRAS

Ėjo ponas Jėzus, Petras ir Povilas. Buvo vakaras. Jie nutarė 
prašyt kur naktigulto.

Priėjo kaimą. Tam kaime buvo vakarėlis. Ponas Jėzus norė
jo gauti naktigultą kur nors ramesnėj vietoj — pirkioj, kur 
nėr vakarėlio. Šventas Petras būtinai norėjo, kad ten, kur yra 
vakarėlis.

— Viešpatie,— sako,— prašykim naktigulto ten, kur vaka
rėlis.

— Tai kad ramumo neturėsime,— tarė Jėzus,— negalėsma 
atsilsėt: vaikai apstos ir pradės pešioti.

— Nu, nieko, viešpatie, tegul sau jau pešioja. Aš į kraštą 
atsigulsiu, tai kai jau pešios, tai mane. Čionai, čionai prašyki- 
mės. Matysime, kaip jaunimas šoka, linksminas.

Taigi vis tik Petras prikalbėjo, ir Jėzus nusileido.
Paprašo anys tų namų, kur vakarėlis, gaspadorių naktigul

to. Šitas jiems nepatarė, kad dėl triukšmo negalės nei vienas 
atsilsėt, bet prašomas leido.

Paklojo jiems patalą, ir liepė gaspadorius gult. Petras, kaip 
jau žadėjosi, atsigulė į kraštą, o juos užleido pasienin.

Kai tik jie atsigulė, tuoj ir apstojo vaikai. Kadangi Petras 
gulėjo iš krašto, tai pirmiausia jį ir pradėjo pešiot. Petras ken
tė, kentė, bet mato — jau nėra rodos: neliks ir plaukų. Tada 
anas ir sako:

— Susimildami, leiskit mane vidurin: mane jau baigia pe
šiot vaikai.

Jį ir įleido vidurin. Tada vaikai sako:
— Gana šitam jau. Peškim dabar vidurinį,— pasiūlo vienas.
— Gerai, peškim,— sutiko kiti.

171



Na, ir pradėjo pešt vidurinį.
Petras mato, kad ir vėl nėra ramumo,— neliks nei vieno 

plauko. Tada ir sako:
— Susmylėkit, leiskit jau pasienin. Man jau blogai.
Tie ir įleido.
Vaikai sako:
— Na, tai jau gana viduriniam, peškim dabar pasieninį.
Ir pradėjo visi pešt pasieninį. Taip Petrą vaikai ir nupešė, 

kad tas ir liko plikas.







Ponas
ir baudžiauninkai, 
gaspadoriai ir bernai

49

GAL PYKSTI, PONAS?

Vienas ponas samdydavo šeimyną darbams dirbti. Algą su
derėdavo tokią: jei per metus samdinys nesupyks, o ponas su
pyks, tai duos jam didelį atlyginimą, o jei samdinys supyks, tai 
ponas jam išrėš diržą iš nugaros ir išvarys.

Buvo trys broliai: du protingi ir vienas kvailys. Eina pas 
tą poną tarnauti vyriausias brolis, protingasis. Išėjo anksti rytą 
kulti. Seniau, mat, kuldavo spragilais jaujose. Kulia, kulia, jau 
pietūs nebetoli, o dar pusryčių nešaukė. Supyko tas samdinys, 
nuėjo pas poną ir prašo valgyti. Ponas sako:

— Tai gal pyksti, kad taip ilgai be pusryčių?
— Žinoma, kad pykstu.
Tuoj ponas paėmė jam diržą išrėžė iš nugaros ir išvarė.
Eina dabar kitas brolis, taip pat protingas. Vėl išėjo kulti. 

Kulia, kulia, o pusryčių vis nešaukia. Jau pietūs atėjo, jam 
bekuliant, o pusryčių vis neduoda. Atėjo jis pas poną, išbarė 
tą poną, visaip jį iškeikė, kam taip ilgai be pusryčių laiko. 
Ponas paėmė jam du diržu išrėžė iš nugaros ir išvarė.

Eina dabar jauniausias brolis, tas kvailys, tarnauti pas po
ną. Išėjo kulti nuo ankstaus ryto. Kulia, kulia, jau nebetoli pie
tūs, ir dar pusryčių nešaukia. Važiuoja kepėjas su bandelėmis 
pro šalį. Bernas tą kepėją susistabdė, pripylė jam vežimą kvie
čių, paprašė bandelių. Davė kepėjas jam bandelių, kiek tik 
jis norėjo. Privalgę samdinys ir vėl kulia.

Jau po pietų ateina ponas žiūrėti, kodėl bernas neina pusry
čių prašyti. Gi žiūri, kad nėra grūdų. Kūlė nuo pat ryto, o grū
dų nėra.

— Kur grūdai?— klausia ponas.
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— Kad pusryčių ilgai nedavei, išmainiau į bandeles. Tai 
gal pyksti, ponas?

— Ko aš pyksiu,— sako ponas.
Galvoja ponas, ką dabar daryti su juo. Išvarė berną arti 

jaučiais. Arė jis, arė nuo pat ryto; jau pietūs nebetoli, o jam 
pusryčių vis neatneša. Važiuoja pro šalį mėsininkas su dešro
mis. Sustabdė samdinys mėsininką.

— Imk,— sako,— vieną jautį, duok dešrų pavalgyti.
Tas davė jam dešrų, kiek tik norėjo. Privalgę bernas, tam 

jaučiui, kur mėsininkui atidavė, nupiovė uodegą, įkišo į gerklę 
kitam jaučiui ir guli, ant pilvo atsigulęs. Ateina ponas:

— Kodėl neari?
— Gi kad pusryčių ilgai neatnešėt, išalkau aš, ir jaučiai iš- 

alko — suėdė vienas kitą. Dabar nebeturiu kuo arti. Tai gal 
pyksti, ponas?

— Ko aš pyksiu.
Rytojaus dieną varo jį ponas kiaulių ganyti. Gano jis tas 

kiaules. Važiuoja mėsininkas su dešromis. Paėmė jis, išmainė 
kiaules į dešras. Pats privalgę ir dar rytojui pasidėjo. Toms 
kiaulėms uodegas nupiaustė, sukišo į durpyną ir guli. Ponas 
ateina — kiaulių nėra.

— Kur kiaulės?—klausia ponas.
— Gi paskendo visos durpyne,— uodegos išlindusios tėra. 

Kiaulių nebėra — kirmėlės suėdė.
Ponas ištraukė tas uodegas iš purvyno, susidėjo į kišenę.
— Tai gal pyksti, ponas?
— Ko aš pyksiu.

Varo jį karvių ganyti. Gano jis karves nuo pat ryto ligi pie
tų taip pat be pusryčių. Paėmė jis įkėlė vieną karvę į beržą, 
o kitas atidavė mėsininkui, dešrų privalgę.

Ateina ponas:
— Kur karvės?—klausia.
— Gi į dangų sulipo visos, kad ponas ilgai pusryčių neat- 

nešei. Viena dar nespėjo į dangų įlipti, tai ta berže tebėra.
Ponas žiūri, kad karvė įkerėplinta į beržą ir nėra kaip ją 

iškrapštyti. Sušaukė visus darbininkus, pusę dienos dirbo, kol 
karvę ištarabanijo iš beržo.

Nebėra ponui ką daryti.
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Visaip norėjo ponas tą kvailį supykinti, o šis vis nepyksta. 
Sugalvojo ponas jį sudeginti. O bernas išgirdo, kaip ponas su 
ponia tariasi. Paėmė jis, įlindo į skrynią, kur pono pinigai buvo 
sudėti, ir sėdi. Dabar ponas jau uždegs gryčią. Anksti rytą iš
nešė tą skrynią su pinigais, kol dar visi miegojo. Užrakinėjo 
duris, langus uždarinėjo ir uždegė tą gryčią. Dega gryčia, 
liepsnoja. Ponas džiaugiasi, kad sudegs tas šėtonas.

Atidaro ponas skrynią su pinigais, žiūri — tas kvailys sėdi. 
Ponas nusigando, sako:

— Pinigai nesudegė, bet ir tas šėtonas nesudegė!
O tas, sėdėdamas skrynioje ant pinigų, klausia:
— Tai gal pyksti, ponas?
— Ko aš pyksiu!
Bijo ponas pasakyti, kad pyksta, kad nereikėtų daug pini

gų mokėti.
Dabar ponas sugalvojo berną prigirdyti. Eina ponas su po

nia vakare pasivaikščioti ir vedasi tą samdinį. Vaikščioja, 
vaikščioja jie pagal upę, sutemo, jiems bevaikščiojant. Sugu
lė jie ant upės kranto miegoti. Berną paguldė prie upės krašto, 
ponas viduryje, o ponia iš kito krašto. Ponas mano: „Kai jis 
užmigs, aš jį pastumsiu į upę ir prigirdysiu".

Ponas su ponia, pripratę daug miegoti, tik sugulė ir tuoj 
užmigo. O tas bernas, kai tik ponai sumigo, atsikėlė, įlindo 
į vidurį, ponui už sprando, įmetė į upę. Ponia dar norėjo pasi
priešinti, tai jis kaip stūmė ponią, ta stačia galva įlėkė į upę 
ir prigėrė.

Ir paliko bernas viso dvaro ponas.

50

JONAS IR PONAS

Labai tolimame šone gyveno vargšas žmogelis, vienu žodžiu 
sakant, elgeta. Jis turėjo tris sūnus. Du sūnūs buvo protingi 
vyrai, o trečias, Jonas,— kvailys.

Senis pragyveno apie devyniasdešimt metų ir numirė. Mir
damas jis išdalijo savo turtą sūnums. Vyresnysis gavo tarbą, 
antras gavo kirvį, o Jonas kvailys gavo kūlę.
12 Lietuvių tautosaka IV tomas 177



Na, ir ką? Vyresnysis su tarba visur vaikščioja, visokius 
daiktus renka, rauna, tarbon krauna — iš to ir gyvena. Antras 
sūnus vaikščioja visur su kirviu, malkas kapoja ar kitą ką už- 
krutinėja. O Jonas kvailys su ta savo kūle neturi ką daryt. 
Kaimynai jį pamokė, sako:

— Tu eik tarnaut pas poną, ar ką. O taip gi tu išgaruosi iš 
bado.

Na, Jonas ir paklaūsė kaimynų, nuėjo tarnaut pas poną. 
Susiderėjo su ponu metus už sietą pupų. Na, gerai.

Pirmiausia ponas davė Jonui darbo — eit laukan arti. Jo
nas pasikinkė žagrėn veršius ir eina. O ponas sako:

— Dabar gi, Jonai, apark tiek, kiek Petruška apibėgs.
O Petruška tai buvo pono kalė, kuri visuomet eidavo miš

kan ar laukan su artojais.
Išėjo Jonas arti, ir Petruška išbėgo pirma. Kur Petruška 

bėgo, ten Jonas arė.
Jonui buvo įsakyta, kai pareis vakare namo, veršius pasta

tyt tvartant ir šienu pašerti. Sutemus vakare Jonas grįžo namo, 
žiūri — jau tvartai užrakinti, tik vartuose yra skylė Petruš- 
kai įlįsti. Petruška įlindo atšlaiman ir nuėjo, kur jai reikia. 
O Jonas stovi už vartų. Na, ir ką daryt? Atsinešė kirvį, ver
šius sukapojo į gabalus, kad galėtų pro skylę sukišt atšlaiman. 
Taip pat sukapojo ir žagrę ir sukaišiojo po pagalį atšlaiman. 
Sukapotą žagrę paliko atšlaime, o veršių gabalus sunešiojo 
tvartan ir šienu apkrovė.

Atėjo Jonas kvailys pas poną ir sako:
— Ponas, tavo prisakymą išpildžiau. Kiek Petruška apibėgo, 

tiek aš apariau. Veršius su žagre atsivariau namo, žagrę pame
čiau atšlaime, o veršius pastačiau tvartan ir pašėriau šienu.

Ponui parūpo pažiūrėt, kaip jis įėjo atšlaiman su veršiais ir 
žagre ir kaip pašėrė. Ateina tvartan, žiūri — veršiai sukapoti 
į gabalus, sudėti ir šienu apkrauti. O žagrė sukapota ir su
krauta krūvon atšlaime.

Atėjo ponas pas Joną ir sako:
— Tu, Jonai kvaily, mane išgaišinai.
Jonas atsako:
— Ne, ponas, neišgaišinau, nebent dar išgaišinsiu.
Ant rytojaus sako ponas Jonui kvailiui:
— Eik, Jonai, papiauk avelę.
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Jonas sako:
— Nežinau, katrą piauti.
Ponas sako:
— Katra į tave pažiūrės, tą ir piauk.
— Na, gerai.
Nuėjo Jonas tvartan, pravėrė duris,— avelės žiūri į jį vi

sos. Jis po vieną, po vieną ir išpiovė visas. Atėjęs sako ponui:
— Paploviau, ponas, avelę.
Ponas klausia:
— Katrą?
— Visas,— sako Jonas.
— Kodėl šit?
— Už tai, kad visos į mane žiūrėjo,— sako Jonas.
— Tu mane išgaišinai, kvaily,— sako ponas.
O Jonas sako:
— Ne, ponas, neišgaišinau. Nebent dar išgaišinsiu.
Už poros dienų reikia ponui važiuot kieman. Ponas su po

nia susiruošė, sėsdamas vežiman, padavė Jonui raktą nuo 
svirno durų ir sako:

— Te, Jonai, svirno raktas, ir sergėk svirno duris nuo 
vagių.

Ponas su ponia nuvažiavo, o Jonas stovi prie svirno durų. 
Nusibodo stovėt, tai jis, išsiėmęs raktą, svirno duris atsirakino, 
atidarė, nukėlė nuo vyrių ir pasiėmė su savim. Jam buvo bai
su, kad vagys durų nepavogtų, kai paliks prie svirno. Jonas 
nuėjo kuokinėn ir duris su savim nusinešė, o svirną paliko 
be durų.

Vagys atėjo ir išvogė viską iš svirno. Atvažiavo ponas, žiū
ri — svirnas be durų. Nei svirne turto, nei Jono. Žiūri — ateina 
ir Jonas su durim. Ponas klausia:

— Kur tu buvai?
— Kuokinėj, ponas.
— O kam tu svirno duris išplėšęs nusinešei?
— Bijojau, kad kas nepavogtų. Ponas man liepei sergėt 

svirno duris, tai aš jas ir pasiėmiau su savim.
— Tu mane išgaišinai, kvaily,— sako ponas.
O Jonas sako:
— Ne, ponas, neišgaišinau. Nebent dar išgaišinsiu.
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,,Kas gi čia daryt?— galvoja sau ponas.— Jaugi namuos 
nieko neturiu, reikia eit iš namų".

Susiieško ponas du maišus ir krauna maišuosna paskutinius 
daiktus. Vienan maišan kraunas ponas, kitan — ponia. O Jonas 
stovi ir žiūri. Kai tik ponas pasisuko nuo maišo, Jonas šliūžt 
ir įlindo pono maišan. O ponas ir nepastebėjo. Dar apkrovė 
Joną skudurais ir užrišo maišą. Užsidėjo ponas ir ponia maišus 
ant pečių ir eina iš namų. Dar ponia paklausė:

— Kažin, kurgi mūs Jonas dėjos?
O ponas sako:
— Eik jis ugnin, tas kvailys. Jis mus išgaišino. Kad jau 

mes jo daugiau neregėtum.
Na, ir nuėjo ponai, kur jiems reikia.
Ėjo jie, ėjo per visą dieną. Vakarop priėjo upę, nusviedė 

maišus nuo pečių, krito abu ant žemės iš nuovargio, ir sako 
ponas:

— Ot pridusau, tai pridusau!
O Jonas maiše atsišaukia:
— Ir aš, ponas, pridusau.
Ponas klausia:
— Kur tu, kvaily?
O Jonas sako:
— Aš, ponas, maiše.
Ponas atrišo maišą, išrito Joną iš maišo ir sako:
— Tu, kvaily, mane išgaišinai.
O Jonas sako:
— Ne, ponas, neišgaišinau. Nebent dar išgaišinsiu.
Ponas sako savo poniai:
— Aš va čia gulu, tu gulk prie manęs, o Jonas kvailys 

tegu gula krašte. Kai tik jis užmigs, tai aš jį pastversiu ir įsvie- 
siu upėn.

O Jonas šitai visa girdėjo, nors ponas ir tykiai sakė. Na, 
jau ponas užmigo, o Jonas nemiega, bijo, kad ponas neįmestų 
upėn. Jis pasikėlė ir įlindo vidun tarp pono ir ponios. O po
nia liko krašte. Ponas tik prabudo, pasikėlė, tik cop ponią už 
apykaklės ir buch upėn! Manė — tai Jonas. Ponia ir nuskendo.

Tada ponas sako:
— Ot tau, šeima! Daugiau jau tu manęs negaišinsi!
O Jonas sako:
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— Teisybė, teisybė, ponas. Daugiau jau ji tavęs negaišins.
— Tai tu, kvaily, čia?
— Nagi čia.
— Tu, kvaily, mane išgaišinai.
O Jonas sako:
— Teisybė, ponas, dabar tai jau išgaišinau.
Tada Jonas poną paliko prie upės, o pats nuėjo, kur jam 

reikia.

51

GUDRUS VEŽĖJAS

Gyveno labai turtingas ponas. Nuvažiavęs į miestą, nors 
savaitę prabūdavo ar dvi, niekuomet nepaklaus vežėjo:

— Ar tu turi valgyti, ar ne?
Ponas jau nebegavo niekur vežėjo, nes visiems labai įky

rėdavo tarnauti pas jį. Pagaliau atsirado vienas vežėjas, kuris 
sakė:

— Aš tarnausiu ir pasensiu pas jį.
Pirmą kartą atsitiko taip, kaip ir su kitais. Antrą kartą kuo

met važiavo į miestą, tai vežėjas paprašė savo šeimininkę, kad 
išvirtų gerai dešrų ir lašinių kelionei.

Senovėje buvo labai dideli miškai, tai reikėdavo ilgai va
žiuoti per miškus. Kada vežėjas su ponu įvažiavo į mišką, ve
žėjas iš didžiojo kelio pasuko į mažesnį kelelį. Ponas, nieko 
blogo nemanydamas, nieko nesakė vežėjui — manė, kad vežė
jas geriau kelią žino, negu jis. O vežėjas tyčia taip darė. Pa
galiau pasibaigė kelias visai. Kuomet kelias pasibaigė, vežėjas 
sustojo ir sako:

— Dabar neturiu kur važiuoti.
Ponas supykęs sako savo vežėjui:
— Tai kaip važiavai, kad nežinojai kelio?
Vežėjas sako:
— Dėl ko man nieko nesakei?
Ponas siuntė vežėją ieškoti kelio. Vežėjas, būdamas gud

rus, paėjo truputį į krūmus, pasėdėjo ir vėl sugrįžo. Vežėjui 
sugrįžus, eina pats ponas ieškoti kelio. Bet kur jis atras!
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Niekuomet nebuvo vaikščiojęs po mišką. Nuėjo ir pats pakly
do. Kuomet ponas klaidžiojo po mišką, tai vežėjas pavalgė. 
Paskui ėmė ponas visa gerkle šaukt. Vežėjas atsiliepė. Ir taip 
jie vargo lig pat vakaro. Užėjus nakčiai, abu turėjo nakvoti ant 
vežimo. Ryto metą taip pat buvo: kaip ir vakar klaidžiojo. Ant
rą dieną arti pavakario vežėjas, arklius šerdamas, iš rankovės 
dešrą traukia ir valgo. Bet kažin kaip pamatė ponas, kad ve
žėjas valgo. Ponas klausia:

— Jonai, ką tu valgai?
— Šieną,— atsako.
— Duok ir man, gal ir aš galėsiu valgyti.
Vežėjas parinko kur geresnio šieno ir padavė ponui. Ponas 

kramtė, kramtė, bet nuryti negalėjo. Vežėjas pamatė, kad po
nas labai alkanas, jei ir šieną valgo. Reikia vežti iš miško. 
O netoliese už miško buvo dvaras. Bet vežėjas neveža į tą 
dvarą. Išvežė prie eigulio, pro kurį netolimais ėjo kelias. Po
nas, pamatęs trobą, išėmė vežėjui penkis rublius:

— Bėk, ar negausi nupirkti ko nors valgyti.
Vežėjas nubėgęs paprašė ne valgyti, bet gerti, nes per dvi 

dienas buvo ištroškęs. Kada jis atsigėrė, padėkojęs eigulio 
žmonai, bėgo pas poną. Ponas iš tolo ėmė šaukti vežėjui:

— Ar gavai ko nors valgyti?
Vežėjas atsiliepė:
— Nieko.
Eigulio žmona pamanė, kad ponas nori gerti. Išbėgus šaukia:
— O gal, ponai, maslenkų gersit?
— Klausyk, Jonai, ką ta šneka?
— Ką ponai, ji šnekės: sako, gal ponas mišenkos valgysite?
— Duok ramybę, žmonel, aš vieną šieną negaliu valgyti, 

o kaip aš valgysiu mišenką.
Liepė vežėjui paleisti arklius kiek tik gali. Bematant ir na

mus privažiavo. Ponas puolė prie stalo ir ėmė smarkiai valgyti. 
Jo tarnai galvojo, kas čia per pokštas, kad ponas niekuomet 
taip nedarydavo. Ponas, baigdamas valgyti, pamatė einant tar
naitę. Barškina į langą;

— Ona, Ona, eik šen.
Ta nusigandusi pamanė, kad ją įskundė. Įeina, ponas 

klausia:
— Kur eini?
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— Vandens.
— Ar duonos pasiėmei?
— Ne, nepasiėmiau.

— Pasiimk duonos, nes paklysi.
Nuo to karto ponas važiuoja dienai, o valgyti dedas savai

tei, bijodamas paklysti.
Vežėjas tarnavo ir paseno.

52

KAIP PONAS MOKĖSI PAUKŠČIŲ KALBOS

Pas vieną poną negalėjo pabūti vežėjas. Dėl to pas jį nepa
būdavo, kad jis, išvažiavęs į kelionę, neduodavo vežėjui val
gyti. Atsirado toks bernas, kuris žadėjo pabūti vežėju.

Kartą ponas išsirengė į medžioklę. Vežėjas išvažiavo su 
juo kartu. Suvažiavo daug ponų, ir visi nuėjo medžioti. Vežėjas 
į vieną šieno kūgį įkišo kumpį, į kitą — sūrį, į trečią — deg
tinės.

Ponai po medžioklės susėdo ant pievos pietauti. Skrenda 
vienas būrys varnų. Jos krankia: kvar, kvar. Vežėjas spiovė:

— Negali būti teisybė, ką jūs kalbate...
Skrenda antras ir trečias būrys, o vežėjas vis taip sako. Po

nas, girdėdamas tą vežėjo kalbą, nuėjo pas jį paklausti: kas 
tai būtų, ką jis kalba.

— Tai tu supranti paukščių kalbą?
Vežėjas atsakė:
— Taip, suprantu.
Ponas klausia, ką jos kalbėjo.
Jis sako:
— Jos sakė, kad viename kūgyje yra degtinės, antrame — 

kumpis, o trečiame — sūris.
Ponas nuėjo ieškoti. Viską rado, kas buvo minėta.
Ponas prašo vežėją, kad išmokytų jį varnų kalbos.
Vežėjas sako:
— Kas nori išmokti paukščių kalbos, tam reikia surišti ran

kas ir kojas.
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Ponas ir su tuo sutiko. Vežėjas turėjo nusivežęs virves. Su
rišo ponui kojas ir rankas ir pradėjo poną mušti. Ir jo vis klau
sė, ar jis gerai suprantąs kaibą. Iš pradžios ponas sakėsi nesu
prantąs, bet paskui pradėjo rėkti, kad supranta. Poną taip su
mušė, kad drabužiai negalėjo laikytis, tik tada paleido.

Dabar ponas gerai suprato, kad vežėjas yra gudresnis ir už 
jį patį. Ir nuo to laiko ponas jau mokėjo vežėjus laikyti.

53

UŽ PONĄ GUDRESNIS

Pas vieną poną niekaip negalėjo šeimyna pabūti. Susiįdo- 
mavo vienas bernas ir nuėjo pas tą poną tarnauti. Pirmą dieną 
ponas vedžioja berną po svirną, aprodinėja miegas, pilnas grū
dų, vedžioja po kaminą, aprodinėja juostas, mėsa apkrautas, ir 
vis klausia:

— Ar matai?
— Matau, poneli,— atsako bernas.
— Nu, tai žinok,— vis priduria ponas.
„Čia galėsiu gyventi",— nutarė bernas ir kitą dieną išėjo 

lauko arti. Arė pusdienį. Per pietus ponia atnešė baltos bul- 
bynėlės ir duonos abraką. Bernas nustebo, kodėl nėra mėsos. 
„Tur būt, yra penktadienis, pastininkas, rytoj atneš",— pagal
vojo vaikis ir aria toliau.

Kitą dieną atnešė baltų kruopų, o mėsos vėl nėra. Laukia 
trečią dieną — nėra mėsos ir trečią dieną. Nusiminė bernas ir 
galvoja, ką čia ponui padaryti. Arkliams visada ponas liepda
vo prikimšti regztį dobilų. Vaikis ir sugalvojo: nuveda arklius, 
po egle pririša, o regztį su dobilais pakabina eglės viršūnėje. 
Pats atsigula ir miega. Taip anas dirbo visą savaitę. Arkliai su
lyso, tik ką bepajuda. Galvoja ponas, kas tiems arkliams pa
sidarė.

Eina vieną sykį ponas į lauką veizėti, kaip vaikis dirba, kad 
arkliai taip smarkiai sulyso. Veizi — vaikis miega, dobilai eglėj 
įkelti, arkliai žiūri į dobilus ir žvengia. Supyko ponas, pažadino 
berną ir pradėjo kolioti. Bernas pasiraivė, pažiūrėjo į eglės vir
šūnę ir sako ponui:
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— Poneli, juk anie mato, juk mato!
Suprato ponas, kad užtiko už save gudresnį. Kitą dieną at

nešė į lauką mėsos, lašinių. Vaikis prisikirto kaip ponas, pri- 
šėrė arklius su dobilais ir aria per visą dieną.

Ilgai anas pas tą poną gyveno, mėsą ir lašinius ėdė: per 
barzdą varvėjo, o burnoj nieko neturėjo.
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JAUTIS U2 OŽĮ

Kitąsyk baudžiavos laikuose ponai ant žmonių turėjo valią 
ir ką norėjo, tą darė, nes žmonės jokios tiesos neturėjo, taip 
kaip pas mus dabar gyvuliai. Taigi toje senovėje vieno dvaro 
ponas sumanė iš savo nuvargusių žmonių pasinaudoti. Kaip su
manė, taip ir naudojosi. Būdavo, kad koks ūkininkas veda į tur
gų kokį galviją, tai tas ponas, atsistojęs šalia kelio, ir sako:

— Parduok man tą ožį.
Jeigu kuris pasipriešina, tada gauna į kailį ir ponas atima 

veltui galviją, kaipo iš maištininko. Jeigu žmogus nesipriešina, 
tada jis už galviją atiduoda tiek pinigų, kiek ožys vertas, ir 
galviją nusiveda sau. Visos apylinkės žmonės apie tą pono iš
mistą jau žinojo ir, kad negautų į kailį nuo pono, laisvai pasi
duodavo pono norams.

Vieną kartą toks žmogus vedėsi į turgų galviją parduoti. 
Ponas, kuris netoli miestelio gyveno, tai pamatęs, išbėgo tam 
žmogeliui už akių ir paklausė:

— Parduok man tą ožį!
— Pirk, šviesiausias pone,— atsakė žmogus.
Ponas tada užmokėjo pinigus už didelį galviją kaip už ožį. 

Bet žmogus paprašė:
— Šviesiausias pone, leiskit man to jaučio uodegą nusi- 

piauti!
— Nusipiauk, mat tave velniai,— atsakė ponas.
Ir žmogus, išsiėmęs peilį, nurentė jaučio uodegą. Žmogelis, 

parėjęs namo, buvo liūdnas iš tokio nelaimingo pardavimo; bet 
tą jaučio uodegą džiovino ir juokėsi.
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Vieną kartą pasklido garsas po apylinkę, kad ponas serga. 
Užprašė visus daktarus, burtininkus ir žiniūnus, kad poną išgy
dytų. Geriau apsirėdęs, tas žmogelis, kuris turėjo uodegą su
džiovinęs, atėjo pas poną ir greitai įspėjo ligos priežastį. Ponui 
paprašius gydyti ir paketinus už tai užmokėti, žmogutis greitai 
apsiėmė. Pirm viso gydymo liepė gerai iškūrenti pirtį ir į tą 
pirtį poną atsivežė maudyti. Kada išrėdė nuogai, išsitraukė iš 
už bato aulo tą sudžiovintą jaučio uodegą ir paklausė:

— Ar pažįsti, kas šičion?
— Pažįstu, jaučio uodega.
— O pirma kodėl sakei, kad ožys?—paklausė žmogutis ir 

pradėjo vanoti su tąja džiovinta jaučio uodega ponui per 
nuogą kūną.

Gerai išpylęs, paliko. Ponas atsigriebęs iškrepesiojo iš pir
ties ir, pamatytas dvariškių, tapo nuneštas į kambarius ir pa
guldytas. Serga ponas ir jau, kaip aplinkiniai kalbėjo, vos tik 
gyvas esąs.

Žmogelis tas, gerai ponui kailį išlupęs, kelias dienas silsė- 
josi ir paskui, šiek tiek permainęs gymį ir aprėdalus, nueina 
pas tą patį poną ir vėl savo gudresniu nupasakojimu patiko 
ponui. Ponas nusipasakojo, kad jį koks ten kvailys labai skau
džiai sumušęs ir dabar vos gyvas esąs, nes nuo tokio gydymo 
dar blogiau. Ant galo pasakė tas atėjęs kaipo daktaras:

— Kad jeigu šviesiausias ponas iš tos ligos nesirūpinsite 
išsigydyti, tai galit ir mirtį pamatyti.

Ponas su dideliu išsigandimu meldė to naujo ir taip gero 
daktaro, kad gelbėtų nuo taip baisios ir nenorimos mirties. 
Ant rytojaus daktaras liepė ponui persikelti toli už savo dva
ro ir ten pastatyti šėtrą, kurioje turįs ponas, vaistus gerdamas, 
kaskart šviežiu oru kvėpuoti. Ponas su tuo greitai sutiko, ir 
tuoj už dvaro pakalnėje tapo pastatyta šėtra su visais pato
gumais. Daktaras, užpildamas ant cukraus ten kokio skystimo, 
duoda ponui ir dairosi, kol viskas iš aplinkui prasišalins. Kada 
viskas iš aplink prasišalino, daktaras, ištraukęs iš už aulo džio
vintą jaučio uodegą, parodęs paklausė:

— Ar pažįsti, kas šičion?
Ponas nenorėjo išsyk sakyti, bet pagrasinus tuoj atsakė:
— Jaučio uodega.
— A velnini, o pirma sakei, kad ožys. O ožys neturi uo

degos.
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Ir vėl gumbuotus pono sąnarius lygino ir nesveikatą lauk 
varė. Palikęs tą poną vos gyvą, išeidamas pasakė:

— Dabar dusyk gavai, tai esi tik dviejų klasių, bet dar 
sykį gausi su ta jaučio uodega, o tąsyk tik, rasi, pažinsi, koks 
ožys, o kas jautis, ir jautį ožiu nepalaikysi.

Tai pasakęs, tas daktaras nubėgo sau. Po valandai tarnai, 
ant pirštų staipydamiesi, kad nepadarytų bildesio, atnešė tam 
ponui pietus, o poną vos gyvą radę, parnešė liūdną žinią į dva
rą. Dvariškiai su didele iškilme parvežė poną atgal į dvarą 
jau vos gyvą. Ir apstojo sargai iš visų pusių, kad niekas prie 
sergančio pono negalėtų prieiti. Vos vos pono dūšia nenuėjo 
į peklą, ir ilgas laikas praėjo, kol sugrįžo ponui sveikata. Bet 
visgi sugrįžo, tik jau visai menka, nes tos dvi klasės mokslo 
didelei parbaigė. Visur, kur tik tas ponas ar eidavo, ar va
žiuodavo, vis turėjo su savim drūtą vyrą, kurs devynis vyrus 
antsyk rišdavo.

Ponas tankiai pasivažinėti važiuodavo pro rugius. Vieną 
kartą tas, kuris gydė poną, pasisamdė jauną, greitą vaikiną, 
ir abudu sulindo į rugius. Tas žmogus, kuris tą poną gydė, at
sigulė rugiuos, o tas pasamdytas vaikinas atkišęs pakelėje ir 
rodo užpakalį tam ponui. Sustojo ponas ir tuojau tam savo 
apgynėjui paliepė pagaut tą niekšą, o pats ponas pasiliko be
sėdįs. Kada tas apgynėjas nusivijo, žmogelis iššoko iš rugių 
ir pradėjo liet poną. Ir taip liejo, kad tas ponas išsižiojo ir 
vėl užsičiaupė. Žmogelis ant galo pasakė:

— Dabar jau esi trijų klasių, o jeigu ir dabar dar nesi 
mokytas ir nepažįsti, kur jautis, o kur ožys, tai jau tavęs nė 
velnias neišmokys.

Kada apgynėjas sugrįžo nepasivijęs to, kuris užpakalį ro
dė, jau rado savo poną barzdą užvertusį, į dangų bežiūrintį, 
kur jo dūšia buvo belekianti. Bet kasžin, ar ji ten patilpo.

SS

ŽMOGUS ŠUNS VIETOJ

Kitąsyk, kada baudžiava buvo, ponai turėjo didelę valią 
ant žmonių: ką ponas norėjo, tą su žmogum darė. Vieną kar
tą vienas ponas pareikalavo atlyginimo už šunį iš savo kaimy
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no. Šits, kito šuns neturėdamas, davė į to vietą žmogų, tai yra 
už šunį žmogų davė. Ir žmogus negalėjo priešintis. Kad ir mirti 
būtų paskyrę, ir tada neturėjo valią žodį ištart, nes žmogus 
tai buvo pono savastis, taip, kaip dabar mums galvijai.

Na, tas žmogus, paskirtas į šuns vietą, turi ir šuns parei
gas pildyt: turi pamazgas lakte lakt, būdoj gulėt ir pono 
namus saugot.

Vieną naktį atėjo vagis, nusuko spyną, kur buvo staininiai 
arkliai, pasimovė ir jau vesis. O žmoginis šuo, tai matydamas, 
loja:

— Im, im, im, im, im!..
O kada vedė jau per kiemą, šuo lojo:
— Ved, ved, ved, ved, ved! ..
Ponas manė, kad jo šuo tyčia taip loja,— žmogus tai būtų 

atėjęs po langu pasakyti, kad ima arba veda.
Ant rytojaus anksti ponas nori važiuot į svečius — jau jo 

staininių arklių nėr. Puolė ponas ant savo šuns su levo smar
kumu, o šuo nė gero neduoda:

— Aš,— sako,— lojau gana, o kad tu nėjai žiūrėt, tai kas 
tau kaltas!

Tada ponas ką tik išmanė, tam žmogui darė. Ant galo puo
lė prie savo kaimyno, kad jam negerą šunį davęs,— padavė 
į teismą.

Teismas tą žmogų neva išteisino, bet ponas davė jam rykš
čių, kiek tik jo prakeikta širdis norėjo. Tą žmogų pusgyvį iš
vežė už miesto, kur jis ir išleido paskutinį kvapą.

56

GUDRUS VAG!S

Gyveno senutis ir senutė. Jie buvo labai neturtingi: turėjo 
tik mažą gryčiukę. Nebegalėjo užsidirbti duonos, ir prispaudė 
juos badas. Dar turėjo juodu gaidžiuką ir vištytę. Nutarė se
niukai nešti juos į turgų ir pardavę nusipirkti duonos.

— Nešk, bobute, parduok turguj juos ir už gautus pinigus 
nupirk ką nors valgyti.
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— Nešk tu,— atsakė bobutė seniukui.— Tu vyras, geriau 
pasiderėsi su žydais.

Ir išėjo seniukas su gaidžiuku krepšyje į turgų. Pardavė 
gaidžiuką, nusipirko duonos kepalą, įsidėjo į krepšį ir jau bu
vo beeinąs namo, bet štai prieina prie jo jaunas vaikinas ir 
prašo jį samdyti už pusbernį.

— Kur aš tave, vaike, samdysiu: aš pats neturiu ką 
valgyti.

— Užteks, aš uždirbsiu.
Senelis paabejojo:
— Ne, vaike, neturiu vietos nė kur pasidėti.
Ir paliko bestovint turguj vaikiną. Parėjo namo ir sako bo

butei:
— Žinai, buvo atsiėjęs pusbernis samdytis, bet pinigų nė

ra, nė valgyti ką. Ir kur mes jį dėsime?
— Mat, reikėjo nusamdyti. Būtumėm leidę į dvarą ant už

darbio, ir būt duonos uždirbęs. Lėk atgal į turgų ir, jeigu 
dar rasi, nusamdyk.

Sugrįžo seniukas ir, radęs vaikiną turguj, pasisamdė ir 
parsivedė namo. Kol buvo duonos, pusbernis pavalgo ir guli 
ant pečiaus. Jau baigia duoną valgyti, ir seniukai pradeda 
nerimti, kad jų pusbernis nieko nedirba, o tik valgo: „Kas 
bus, kai subaigsime paskutinę duoną ir kruopas?.."

Seniukas ir bobutė sumanė leisti pusbernį eiti į dvarą kulti. 
Bet kaip čia? Reikia pasakyti ponui, kad yra darbininkas. Pa
sako, ir ponas atsiunčia urėdą pasakyti, kad pusbernis eitų 
į dvarą kulti. Pusbernis atsako:

— Dėl menkniekių neisiu.
Ponas dar kartą siunčia pas pusbernį urėdą, pranešdamas:
— Jeigu neisi — pražūsi.
O pusbernis vis tiek atsako:
— Dėl menkniekių neisiu.
Tada ponas sako pusberniui:
— Kad tu toks mandras, pavok tu mano jautį. O jeigu 

nepavogsi, pražūsi.
— Pavogsiu, tik ne dėl tavęs, o dėl savęs.
Ponas paleido visus šunis ir miega ramiai. Pusbernis Jonas 

paėmė didelį maišą, užkabino ant vartų ir, pasiėmęs pagalį, 
barškina, braukdamas per tvorą. Suneš puola ant pusbernio ir,
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kai tik iekia ant vartų, įkrenta į maišą. Kai įkrito paskutinis 
šuo, Jonas paėmė, užrišo maišą ir išsivedė jautį iš tvarto.

Seneliai abejoja atsiguldami, ar tas jų Jonas juos išmai
tins: „Nė jis pavogs to jaučio, nė ką. O kai ponas jį nužudys, 
kur mes pasidėsime? .."

Dar nesumigo seniukai, ir girdi — beldžias į duris. Išeina 
įleisti, žiūri — pusbernis parsiveda patį didžiausią dvaro jautį. 
Tuoj užkaitė didelį katilą, papiovė jautį, prisivirė mėsos ir 
džiaugias valgydami.

Ant rytojaus ponas sako:
— Kur tas pusbernis? Reikia jam galva nuimti.
Bet eina į tvartą, žiūri — nėra jaučio, eina prie vartų, žiū

ri— visi šunes maiše. Ponas plūsta tarnus, kam jie nesaugojo.
— Mes saugojom, bet kad nematėm,— atsako tarnai.
Ponas ateina pas Joną ir sako:
— Kad tu toks mandras, pavok tu mano kailinius. O jeigu 

nepavogsi, galvą nukirsiu.
— Pavogsiu, tik ne dėl tavęs, o dėl savęs,— atsako pus

bernis.
Ponas užrakinę j a duris, paleidžia visus šunis ir įsako vi

siem dvaro darbininkam nemiegoti per naktį, saugoti. Pusber
nis atėjo prie dvaro ir švilpauja. Šunes puola ant jo. O ponas:

— Saugokit, jau ateina!
O Jonas šunis suerzino ir vėl nuėjo. Ponas, kiek palaukęs, 

manė, kad jau vagis nebeateis, įsakė darbininkam eit gult. 
Kai tik tie sumiega, Jonas tuoj šunis suerzina, maišą ant vartų 
užkabinęs, ir suvaro visus į maišą. Tuoj — į dvarą, praeina 
pro miegančius sargus ir išneša pono kailinius. Atsikelia po
nas ir žiūri, kad nėra kailinių. Supyko ir ėmė bartis ant darbi
ninkų:

— Ko jūs nesaugojot?
Tie sako:
— Kad ponas mum liepei eit gult, mes ir sugulėm.
Nueina ponas pas Joną ir sako:
— Kad tu toks mandras, pavok tu mano širmoką,— o šir- 

mokas buvo geriausias pono arklys.
— Gerai, pavogsiu, tik ne dėl tavęs, o dėl savęs.
Dabar ponas susišaukia visus darbininkus, įsako jiem sau

got arklį. Širmoką surakino su geležiniais pančiais ir nuėjo 
gult.
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Jonas nuėjo į miestelį, nusipirko degtinės ir atėjo į dvarą. 
Žiūri — visur vartai apstatyti sargais. Jonas ėjo apsivilkęs pa
vogtais pono kailiniais. Tarnai jo nepažino,— manė, kad po
nas,— ir visi įleido į dvarą. Jonas sušaukė visus darbininkus 
ir klausia:

— Ar dar nebuvo atėjęs vagis?
— Dar nebuvo, ponas.
— Na, saugokit, saugokit, už gerą saugojimą, eikšit, aš jum 

duosiu išgert.
Jonas nugirdė visus darbininkus, tie leisgyvi pasidarė. Su

sodino juos visus ant mintuvų ir išsivedė arklį. Ponas atsikėlė 
ir žiūri, kad nėra arklio, o visi darbininkai miega nugirdyti.

— Ko jūs nesaugojot?—aprėkė juos ir nuėjo pas Joną. 
Sako:

— Pavok tu mano pinigus.
Parėjęs namo, galvoja: „Vis tiek aš jam galą padarysiu, nes 

pinigų jis mano vis tiek neprieis".
Jonas nuėjo ant kapų, iškasė numirėlį, nukirto jam galvą, 

atsinešė pas poną. Ponas šoko iš miegų, žiūri — numirėlio gal
va ant stalo. Jonas sako:

— Atėjau iš kapų pono dūšios išnešt.
Ponas išsigando, atidavė visus pinigus, kad tik išsigelbėtų 

nuo mirties.
Jonas parsinešė namo pinigus. Seneliai džiaugiasi, kad da

bar tai jau bus turtingi. Ponas ateina pas Joną ir klausia:
— Ar pavogei mano pinigus?
Jonas sako:
— Pavogiau, tik ne dėl tavęs, o dėl savęs.
— Kad tu toks mandras, pavok tu mano javus.
Apstatė visur sargais, ir saugoja per naktį. Jonas nuėjo 

į miestelį, prisisamdė dvidešimt vežimų, atvažiavo, užsivilkęs 
pono kailinius. Jam vartus darbininkai visur atveria,— mano, 
kad iš tikrųjų ponas. Jonas įsako visus javus supilti į maišus 
ir sukrauti į vežimus. Kaip matai, tuoj visi javai buvo supilti 
į maišus ir sudėti į ratus. Jonas parvežė namo, prikrovė — visur 
pilna javų. Į gryčiukę nebeparėjo, tai dar ant kiemo prikrovė.

Ponas atsikėlė — žiūri, kad tuščias svirnas. Ėmė triukšmaut 
ant darbininkų:

— Ko jūs nesaugojot, kam davėt išvogt svirną?
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Tie sako:
— Kad pats ponas mum liepei supilti į maišus ir sukraut 

į vežimus.
— Ko jūs man meluojat!—užpyko ponas ir išvarė visus 

darbininkus.
Nuėjo pas Joną, žiūri — javų su maišais prikrauta pilna: 

ir ant kiemo, ir gryčiukėj. Ponas užpyko ir mano: „Aš turiu 
nuo jo viską atsiimt ir jį patį užmušt. Ką čia toks prastas žmo
gus turi mano turtus paimt". Liepė Jonui pavogt jo ponios žie
dus. Dabar tai jau jis vis tiek žus — nepavogs. Jonas vėl sako:

— Pavogsiu, tik ne dėl tavęs, o dėl savęs.
Ponas vakare nuėjo gult su ponia. Ponia visus žiedus užsi

movė ant rankų ir atsigulė.
— Vis tiek dabar jis niekaip nepavogs,— kalbasi abudu, po

nas su ponia, atsiguldami.
Jonas nusipirko du butelius mielių, nuėjo į kambarį, kur 

ponai miega, ir pasislėpė. Kai tik ponai sumigo, jis greit ant
klodę pakėlė, ponui po šonu vieną butelį ir išpylė, o poniai — 
kitą ir vėl pasislėpė. Kai tik atbudo ponai, tuoj pajuto, kad kaži 
kas negerai. Ėmė ginčytis:

— Tu kaltas, tu kaltas!
Atsikėlė abudu, užjudino kambarines mazgot viską, valyt. 

Čia tuoj ponai drabužius apatinius numetė. Ponia barti virėją:
— Tu neišvirei gerai vištos: ot, nuo žalios kas pagavo!
Ponia numetė visus drabužius, nusimovė žiedus, padėjo ant

stalo. Jonas kai tik pamatė, kad ponia žiedus sudėjo ant stalo, 
capt už žiedų ir išbėgo pro duris. Ponia apsivilko naujais dra
bužiais, reikia mautis žiedus, žiūri—nebėra ant stalo. Ponas 
nulėkė pas Joną ir klausia:

— Pavogei ponios žiedus?
Tas:
— Pavogiau, tik ne dėl tavęs, o dėl savęs.
Ponas baisiai užpyko ir sako:
— Pavok tu mano ponią.
„Nu, dabar tai vis tiek jis turės žūt",— mano ponas.
Parėjo ponas ir ruošias išvažiuot. O Jonas sužinojo, kad po

nai ruošias išvažiuot, nuėjo į miestelį, nusipirko tokius gražius 
čebatus, kad kai pasižiūri — veidas matos. Paėmė vieną čebatą,
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pribiaurojo ir pastatė ant kelio, kur ponai važiuos, o kitą pa
nešė toliau prie miško ir tuščią pastatė.

Atvažiuoja ponai. Privažiuoja pribiaurotą batą, ponia ir 
sako:

— Žiūrėk, koks gražus čebatas, išlipk paimt.
Ponas išlipa paimt, žiūri — pribiaurotas. Kad metė tą čebatą 

į griovį, įsisėdo ir vėl važiuoja. Arti krūmų privažiuoja kitą 
čebatą. Ponia sako:

— Matai, numetei aną, dabar du turėtum.
Ponas sako:
— Gal ir tas pribiaurotas?
— Nu, išlipk pažiūrėk.
Ponas išlipo, žiūri, kad tas švarus.
— O, nueisiu ir aną paimsiu. Tai kas, kad nešvarus,— iš

mazgosiu, ir bus geras,— ponas sako.— Tu čia truputį pastovėk 
su karieta, o aš lėksiu aną atsinešt.

O Jonas visą laiką už krūmų tupėjo ir saugojo. Kai tik po
nas toliau nuėjo, Jonas tuoj įšoko į karietą ir nudūmė namo 
su ponia. O ponas iš gėdos pasikorė. Jonas visą turtą sunešė 
į dvarą, senelius parsivedė ir su ponia apsigyveno. Dar ir šian
die gyvena. Aš kai nueinu, mane kad pavaišina, pavalgydina 
gardžiausiais valgiais.

37

ŽMOGUS, URĖDAS !R PONAS

Kitą kartą, kuomet dar ponų valdžia buvo ir į dvarą reikė
jo lažą eiti, gyveno prie pat dvaro mužikėlis. Jis buvo vargšas, 
kaip ir visi lažininkai, bet buvo mandras, kad nė pats velnias 
negalėjo jo apgauti. Kiti žmonės per dienų dienas vargsta po 
dvarą, o jis neina lažo, ir tiek, vis moka šiaip taip išsisukti. 
Jeigu jau numano, kad urėdas gali pavaryti į dvarą, tai tuojau 
pat į lovą—ir vaduojasi su mirtimi. Negi varysi prie darbo 
ligonį! Kitą kartą — pati serga. Ir vėl atranda urėdas besi
taisantį kunigo parvežti savo vos nemarinamai pačiai. Ir vėl 
nebėra kaip į dvarą varyti.
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Vieną dieną sumanė pats ponas eiti pas jį ir gerai prigan- 
dinti, kad daugiau neapsimetinėtų visokiomis ligomis, bet eitų 
į dvarą, kada tik yra liepiamas.

Buvo dideliai karšta diena, kai pats ponas atpūškė pas 
žmogelį. Tas, pamatęs poną, iš karto nusigando, bet greitai 
sumetė, kaip čia poną apgauti ir kaip juo nusikratyti.

Ponas, įėjęs į trobą, pasisveikino ir, atsisėdęs už stalo, šluos
tėsi prakaitą nuo kaktos. Kiek atsipūtęs, tuojau pradėjo žmo
gelį barti:

— Negerai darai, kad mano urėdą apgaudinėji. Kas tai 
matė: kuomet tik į dvarą pavaro, tai arba pats, arba pati 
mirštate.. .

Kad šoks nešokęs žmogelis ponui rankas bučiuoti, teisintis:
— Ateisiu, ponuli, ateisiu. Dabar abudu su pačia, dėkui 

pondievui, esame sveiki...
— O kai į dvarą reikės, tuojau ir susirgsite.
Matydamas žmogelis, kad su ponu menki juokai, tuojau

pat pagrobė nuo suolo kibirą vandens, pastatė vidury trobos, 
paėmęs puodelį prisėmė vandens ir, prinešęs prie pono, pra
dėjo prašyti, kad ponas nors vandens puodelį išgertų. Esąs 
biednas, neturįs kuo poną pavaišinti.

Ponas paėmė puodelį, išgėrė vandenį, padėkojo ir jau vėl 
buvo bepradedąs bartis. Kad puls nepuolęs žmogelis poną pra
šyti, kad tas dar vieną puodelį vandens išgertų. Ponui, taip 
puikiai prašant, nėra kaip atsisakyti. Paėmė ir išgėrė ir antrąjį 
puodelį. Bet žmogelis neleidžia ponui daugiau nė išsižioti, vis 
vaišina vandeniu. Jau pusę kibiro išgirdė ir dar vis prašo. 
Ponas, matydamas, kad geruoju negalės nuo vaišių išsisukti, 
atsikėlė nuo stalo, prie durų ir — laukan. O jau čia — duok, 
dieve, kojas! Kad skuta tiesiai per lauką į dvarą ir vis atgal 
paveizi, ar nesigena.

Taip nuo to karto nebėjo nei urėdas, nei ponas ano žmo
gelio į dvarą pavaryti: bijojo, kad vėl nepradėtų vaišinti. 
O žmogus džiaugiasi, rankas trina iš džiaugsmo, kad pavyko 
nuo lažo atsikratyti.
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PLIKPETRIS

Kitą kartą netoli dvaro gyveno vargšas žmogelis, Plikpet- 
riu vadinamas. Dvaro ponas buvo dideliai turtingas, bet, žinai, 
turtingumui niekados nėra soties — niekuomet turtų nebus ga
na, kad jų ir galo nežinosi.

Vieną kartą Plikpetris ėmė ir susigalvojo poną apgauti. 
O ant šelmysčių Plikpetris buvo tikęs.

Vieną dieną eina ponas pro Plikpetrio trobelę ir veizi — 
Plikpetris, rankoves atsiraitęs, po kumelmėšlius graibo, o ša
lia Plikpetrio, galvą nuleidusi, stovi kumelaitė.

Prieina ponas arčiau ir klausia:
— Ką tu čia dirbi, Plikpetri?
Plikpetris, rankas už nugaros paslėpęs, susigėdęs, trypčio

ja vietoje ir nenori pasakyti.
— Sakyk, nebijok! — drąsina ponas.
— Kaip matai, ponuli, pinigėlių ieškau.. .
— Iš kur tu tuos pinigus išėmei?— mėšlinoj Plikpetrio 

rankoj matydamas kelias grivinas, klausia ponas.
— Kumelaitė išmetė, mėšluose suradau. Dėkui pondievui, 

kad dar tą kumelaitę turiu. Tamsta, poneli, žinai, kokie mano 
turtai,— badu numirtume, jeigu ne šita kumelaitė. Tik visa 
bėda, kad neturiu kuo geriau pašerti. Kai pašeriu šiaudais, 
varinių išmeta, kai gauna šieno, tai ir sidabrinių išmeta. Kad 
taip avižų turėčiau, ir auksinių išmestų.

Ponas pakrapštė galvą ir sako:
— Zinai ką, Plikpetri! Parduok tu man savo kumelę. Aš 

tau gerai užmokėsiu. Užteks pinigų viskam, nebereikės tau 
po mėšlus graibyti ir pinigų ieškoti — gatavų turėsi.

— Negaliu, poneli, negaliu! — ginasi, kaip beįmanydamas, 
Plikpetris.— Juk ta kumelaitė — visas mano turtas. Kai par
duosiu, nebus už ką vaikams nė duonos ir druskos benupirk- 
ti... Negaliu, poneli! Iš ko mums reiks gyventi?!

— Aš tau sakau: nesirūpink! Duosiu tiek pinigų, kad tau 
lig mirties užteks,— ir, ištraukęs iš kišenės pinigų maišelį, pa
davė Plikpetriui.

Plikpetris, paėmęs pinigų maišelį, pažvangino, pakilnojo 
viena ranka, kita ir, atiduodamas ponui, sako:
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— Negaliu, poneli! Negaliu parduoti: mane pati be peilio 
papiaus...

Ponas, matydamas, kad Plikpetriui dar per maža pinigų, 
išėmė antrą maišelį ir padavė jam abudu.

Atvedė Plikpetris kumelaitę prie pono ir rėkdamas sako:
— Kad jau tokia pono valia, tegul būna taip, kaip ponas 

nori, tik man labai gaila kumelaitės,— kaip tikros motinos 
gailiuosi...

— Nerėk, nerėk,— sako ponas.— Už pinigus galėsi geresnę 
nusipirkti.

Ir išėjo ponas, kumele vedinas. Einant per vartus, Plik
petris dar suspėjo kumelaitei į užpakalį kelis sidabrinius ir 
auksinei; įkišti.

Parsivedė ponas kumelaitę į dvarą. Užvedė ant padvari- 
jos ir, pašaukęs tarną, liepė atnešti avižų kibirą. Pats ponas 
pašėrė ir laukia, kuomet kumelaitė pradės mėšlą mesti. Ponia, 
pamačiusi per langą poną ant padvarijos, išėjo iš kambarių 
paveizėti, kokį ten arklį jis taip dideliai godoja. Veizi —ponas 
aplinkui nusprogusią kumelpalaikę tupinėja. Priėjusi arčiau, 
užniko bartis:

— Dar ką išsimanei! Ar tau dvare arklių neužtenka, kad 
tokias sprogenas pradėjai pirkti?

— Tu esi kvaila ir nieko neišmanai. Ta kumelė — dideliau- 
sias turtas. Žinok, ji pinigus meta.

Numojo ponia ranka ir nuėjo į kambarius — nenorėjo pek
los kelti, kai tarnai čia pat girdi.

Kai tik kumelaitė primetė mėšlų, ponas, atsiraitęs ranko
ves, tuojau puolė prie mėšlo ir pradėjo ieškoti pinigų. Rado 
vieną auksinei; ir porą sidabrinių. Tuojau pat, pinigais neši
nas, nulėkė į kambarius poniai pasirodyti, kokį turtą kumel- 
mėšliuose radęs.

Ponia palingavo galva ir sako:
— Matysim, kokius tau aukso kalnus kumelė rytoj pridės.
Bet ponas nė girdėti negirdėjo — rūkte nurūko prie savo 

kumelės.
Kitą dieną ponas kad ir kaip ieškojo po kumelmėšlius pi

nigų, nebesurado nė vieno pinigėlio, nors kumelaitę šėrė gry
nomis avižomis. Suprato ponas, kad Plikpetris bus jį apgavęs.
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Vieną dieną eina ponas, kumele vedinas, pas Plikpetrį, šir
dyje manydamas, jog dabar jau Plikpetris nuo rykščių neiš
sisuks.

Plikpetrio šeimyna taisėsi valgyti pietus. Virtuvėje stovėjo 
puodas verdančių kopūstų. Plikpetrio pati, norėdama kad grei
čiau kopūstai atauštų, išnešė ir pastatė puodą su kopūstais ant 
pamato prieš saulę. Kopūstai, neseniai nuo ugnies nukelti, dar 
tebevirė, kai ponas, kumele vedinas, įėjo pro vartus. Pama
čiusi poną, Plikpetrio pati šūktelėjo išsigandusi. Pats Plikpetris, 
išgirdęs pačią šūktelėjus, nieko nemanydamas, išėjo iš trobos. 
Jis taip pat nemažai nusigando, kai kieme pamatė poną su 
kumele.

Ponas labai rūsčiai paveizėjo į Plikpetrį ir pradėjo bartis:
— Kaip tu, Plikpetri, galėjai taip mane apgauti? Atiduok 

šen pinigus! O kitaip. ..— Bet čia ponas paveizėjo į garuojantį 
puodą ir mato, kad puode kopūstai verda, o po puodu ugnis 
nedega.

— Sakyk, Plikpetri, kokį tu čia stebuklingą puodą turi?
Plikpetris iš karto sumetė, kad ir čia pavyks poną apgauti.

Dėl to klausiamas sako:
— Anoks čia puodas.
— Kaip tai anoks? Matai, verda prieš saulę, o ugnies po 

puodu nėra! Stebuklingas puodas!..
— Viena laimė, kad dar tą puodelį turime,— sako Plikpet

ris.— Ponas aną kartą kumelaitę išsivedei, pinigai tirpte ištir
po. O kai tas puodas yra, tai bent medžių nereikia pirkti, šiaip 
taip išsiverdame valgyti...

— Zinai ką, Plikpetri! — sako ponas.— Parduok tu man tą 
puodą.

— Negaliu, poneli, negaliu! Kaip aš vargšas begyvensiu?! 
Iš ko medžių nusipirksiu?

— Nešnekėk niekų! Duosiu pinigų maišelį — puodas turi bū
ti mano! Pilk kopūstus lauk ir duok šen puodą! —Tai sakyda
mas, ponas išėmė pinigų maišelį ir padavė Plikpetriui.

Puolė Plikpetris kartu su pačia ponui rankas bučiuoti, pra
šyti, kad puodą paliktų. Ponas, manydamas, kad dar mažai 
pinigų už puodą sumokėjo, išėmė kitą pinigų maišelį ir dar 
porą saujų pridėjo. Nusišluostė Plikpetris ašaras, paliepė pa
čiai išpilti kopūstus. Puodą paduodamas, neužmiršo ponui dar 
pasakyti:
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— Man ponas didelę skriaudą padarai. Bet tebūna jau taip, 
kaip ponas nori.

Ponas patapšnojo Plikpetriui per petį, pasiėmė puodą ir vi
sai užmiršo apie kumelę.

Eina ponas švilpaudamas, kumele vedinas, puodu nešinas.
Kai tik įėjo į kiemą, tuojau pašaukė tarną, liepė gauti kala

kutą, nusukti sprandą, nupešti, išmėsinėti ir jam atnešti.
Kai tiktai tarnas atnešė išmėsinėtą kalakutą, pats ponas 

tuojau supiaustė jį, sudėjo į puodą, užpylė vandens, pastatė 
prieš saulę viduryje kiemo ir pradėjo laukti, kol puodas už
virs.

Veizi ponia pro langą ir mato, kad ponas apie puodą vaikš
čioja, kad kumelpalaikė prie tvoros pririšta stovi, bet jau 
nebeina iš kambarių bartis: žino, jog vis tiek nieko negelbės.

Įkyrėjo ponui, aplinkui puodą bevaikščiojant. Jau ir saulė 
ant laidos pasinešė, o puodas kaip neverda, taip neverda. Su
prato ponas, kad ir šį kartą Plikpetris bus jį apgavęs. Supykęs 
iškratė kalakutieną ir vėl, kumele vedinas, puodu nešinas, tie
siai per lauką pas Plikpetrį.

O Plikpetris nekvailas! Pamatęs poną tiesiai per lauką ei
nant, suprato, kad dabar gali viskas geruoju nesibaigti. Tuojau 
pat pripylė pūslę burokų rašalo, parišo pačiai po prijuoste ir, 
kai tik ponas į kiemą, kad šoks nešokusi Plikpetrio pati vyrui 
akis draskyti:

— Tu kvailas padare! Tu besmegeni! Kas matė, už tokius 
menkus grašius parduoti kumelę ir puodą! Kad tave šventa 
žemė prarytų! Kad tu pekloj vietos negautum!. .

Ponas klausosi, kieme atsistojęs, veizi, kas čia tik toliau 
dar bus.

Plikpetris, pagavęs už duių staktos užkištą peilį, kad durs 
pačiai tiesiai į pilvą. Ta apsipylė kraujais ir, surikusi nesavu 
balsu, parvirto tarpduryje. Ponas išsigando.

— Niekis, poneli! Tuojau pat mes ją atgaivinsim. Zinos, 
kad prieš vyrą nereikia šokinėti,— sako kaip niekur nieko 
Plikpetris.

— Kaip tu beatgaivinsi savo pačią, kad ji jau nebegyva?— 
klausia, dar vis persigandęs, ponas.

— Matysi, poneli! Pats savo akimis matysi, kaip aš ją at
gaivinsiu. Visos bobos vienodos: ir paprastos, ir poniškos. Rei
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kia tik joms truputį tą pasiutkraujį nuleisti, tuojau patiekti 
geresnės, nors į ausį dėk!

Tai sakydamas, Plikpetris paėmė pačią už pažastų ir įvilko 
į trobą, išsitraukė vidury trobos ant aslos, nusikabino nuo 
gembės diržą, išsitraukė iš po balkio birbynę. Ponas stovi tarp
dury ir veizi, kas čia toliau bus. Apėjo vieną kartą Plikpetris 
aplinkui pačią. Eidamas su birbyne birbt, su diržu — šmaukšt 
pačiai per šonus, per galvą, per kojas. Apėjo antrą kartą, vis 
birbčiodamas ir vis su diržu pačią šmaukčiodamas.

Veizi ponas — pati pajudino vieną koją, pajudino kitą ko
ją, o Plikpetris vis birbčioja, aplinkui eidamas, vis dar diržu 
čaižo. Veizi, kad pati pradėjo ir rankas, ir galvą judinti. Ant 
galo ėmė ir atsisėdo. Ponas nuo tokių dyvų ir žadą užkando.

Atsikėlė Plikpetrio pati nuo žemės, priėjo prie savo vyro, 
apkabino ir bučiuodama sako:

— Koks tu esi geras, mano mylimiausias vyreli! Daugiau 
aš tau niekuomet nebepriešingausiu. Dirbk, ką tu nori, kas tik 
tau patinka.

Ant galo ir ponas atsipeikėjo. Priėjo prie Plikpetrio ir sako:
— Parduok tu man tą peilį, birbynę ir diržą.
— Negaliu, poneli, negaliu! Kaip aš savo pačią besuval- 

dysiu?
— Parduok,— prašo ponas.— Duosiu tau du maišeliu vienų 

auksinių pinigų, parduok,— o pats širdyje galvoja, kaip jis po
nią pamokys, kai ta šoks ant jo be reikalo bartis.

Po ilgų derybų nupirko ponas Plikpetrio peilį, birbynę ir 
diržą. Eina namo linksmas, kumele vedinas, puodu, peiliu ir 
diržu nešinas.

Ponia, pamačiusi vyrą, nieko nelaukdama, išėjo ant kiemo 
ir pradėjo bartis, kad jis leidžia kiekvienam kvailiui save už 
nosies vedžioti. Su kvailais susidėjęs, ir pats kvailas palikęs.

Ponas tuojau pat pagriebė peilį, puolė ponią ir suvarė peilį 
į paširdžius — ligi pat rankenos. Ponia, surikusi nesavu balsu, 
susmuko ant žemės. Subėgo dvariškiai, veizi — ponas ponią 
nudūrė.

— Nenusigąskit,— sako ponas.— Aš tuojau ponią prikelsiu. 
Reikėjo truputį jai kraują nuleisti.. .

Dvariškiai tik pečius trauko.
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O ponas — išsitraukė birbynę, pasiėmė diržą ir, kaip Plik
petris, pradėjo, birbyne birbčiodamas ir diržu čaižydamas, ap
linkui ponią vaikščioti. Kiek jis birbčiojo, kiek čaižė — ponia 
nė krust.

Taip ir nebeprikėlė ponios.
Palaidojęs ponią, jau dideliai perpykęs ant Plikpetrio, eina 

vėl ponas pas jį, šį kartą žadėdamas už visas skriaudas atker
šyti.

Plikpetris, pamatęs poną ateinant, pasakė pačiai, kad ta po
nui pasakytų, jog jis miręs ir jau trys dienos kaip bulvių rūsy
je palaidotas. Iš priemenės išeidamas, dar suspėjo pasiimti ieš
mą, kad kartais, rūsyje besėdint, būtų su kuo nuo gyvulių 
apsiginti, jei tie, aplink rūsį besivalkiodami, jį užgriūtų.

Ponas, įėjęs į trobą, nė sveikint nebepasisveikino,— taip bu
vo įpykęs. Tuojau pat puolė klausti, kur Plikpetris esąs.

— Mirė, poneli, mirė,— sako, ašaras šluostydama, Plikpet
rio pati.— Pasimirė vargšelis! Prieš tris dienas palaidojom.

— Kurioj vietoj palaidojot?—klausia ponas.
— Vargšai mes, poneli! Čia pat netoli namų ir palaido

jom— pernykščiame bulvių rūsyje,— ir vėl pradėjo rėkti, savo 
vyrą garbavoti...

— Eisiu bent kapą apdergsiu,— pagalvojo pats sau ponas 
ir išėjo, nė neatsisveikinęs, Plikpetrio kapo ieškoti.

Plikpetris, išgirdęs ateinant, manė, jog kokia karvė kropina. 
Bijodamas, kad jo rūsyje neužgriūtų, iškišo iešmą karvei pa
baidyti. O čia ponas jau taisėsi ant kapo. Taip Plikpetris ir 
pataikė tiesiai į patį poną. Kol Plikpetris išlipo iš rūsio — jau 
buvo po pono.

Nuo to laiko Plikpetris liko turtingas ir dideliai gerai gyve
no, o žmonės džiaugėsi, ponu nusikratę.

59

BAUDŽIAUNINKŲ IŠLAISVINIMAS

Baudžiavos laikais ponai varydavo visus žmones į dvarus 
atlikti baudžiavą. Ir kurie baudžiavos neatlikdavo, juos muš
davo ir visaip kankindavo. Nuo pat ryto iki vėlaus vakaro bau
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džiauninkai dirbdavo pono laukuose be jokio poilsio. Jeigu po
nas pamatydavo, kad kuris nors baudžiauninkas poilsiauja, tai 
pats jį mušdavo kančiumi. Niekas nežinojo, kaip iš to vargu 
išsigelbėti.

Vienas baudžiauninkas neidavo į dvarą atlikti baudžiavos, 
jis visą laiką slapstėsi ir slapstėsi. Vieną kartą jį sugavo ponas 
ir nuvarė prie darbo. Šitas baudžiauninkas ilgai galvojo, kaip 
galima atsikratyti baudžiava ir kitus išvaduoti.

Kai visi baudžiauninkai dirbo pono lauke, jis atsigulė ant 
pievos ir guli. Ateina vienas baudžiauninkas ir sako:

— Kelkis, nes greit ateis ponas. Tada mes visi gausime 
mušti.

Bet šis nepaklausė ir sako:
— Nuo šios dienos mes ponui nedirbsime, o ponas mūsų 

nebemuš. Tiktai jūs darykite tą patį, ką darysiu aš. O jeigu 
manęs neklausysite, tai galėsite dirbti taip, kaip dirbote iki 
šiol.

Besikalbėdami pamatė, kad ateina ponas. Jis pakilo, paėmė 
dalgį ir žiūri į poną. Paliečia dalgiu žemę ir vėl žiūri į poną, 
o ponas smarkiai niršta, nes jis mato, kad šis nedirba, o tik 
žiūri į jį.

Baudžiauninkas visus buvo paraginęs, kad jie darytų taip, 
kaip jis darys. Tada jie visi bus laimingi.

Įniršęs ponas pribėgo prie baudžiauninko ir norėjo jį muš
ti, bet šis metė dalgį, iškėlė rankas į viršų ir ėmė šaukti:

— Vaje, kas mūs ponui atsitiko, vaje, kas mūs ponui atsi
tiko. ..

Tą patį pakartojo ir visi baudžiauninkai.
Ponas, nesuprasdamas, kas jam yra, apsisuko ir tekinas pa

sileido į namus. Kai tik jis įbėgo į kiemą, tarnai pamatė poną 
ir ėmė šaukti:

— Vaje, kas mūs ponui atsitiko...
Kada be sąmonės jis įbėgo į kambarį, žmona, pamačiusi to

kį sumišusį vyrą, sušuko:
— Vaje, kas su tavim pasidarė!
Peisigandęs ponas krito ant žemės ir neatsikėlė. Liko pono 

sūnus, tačiau šis žmonių nebekankino. Taip vienas baudžiau
ninkas išgelbėjo visus baudžiauninkus nuo baudžiavos.
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PONAS RAMONAS

Berniukas tarnavo svetur ir užsitarnavo kumeliuką. Anas 
jį atsivedė namo ir labai mylėjo — šėrė gerai, kad būtų riebus. 
Ir anas jį praminė ponu Ramonu.

Netoli jo buvo dvaras. Tam dvare gyveno ponas, ir jo pa
vardė buvo Ramonas. E ponas neturėjo dar arklių: krutėdavo 
asiliukais. Jis buvo neregėjęs, kas tas per arklys. Žmonės tais 
laikais eidavo ponams baudžiavą. Pamatė jie šitą kumeliuką ir 
klausia:

— Kas čia tavo?
Berniukas sako:
— Ponas Ramonas.
Žmonės sako:
— Kaipgi tai, kad mes einam jam darbus?
Berniukas sako:
— Jūs nusipirkit jį iš manęs, tai jums nereiks eit darbai.
Žmonės jam užmokėjo tris šimtus rublių, paėmė ir klausia:
— Kas su juo daryt?
Berniukas sako:
— Pastatysite tvartan, šersite avižom, duosit gerti, ir bus 

gerai.
Žmonės atsivedė, pastatė tvartan, šeria, girdo, ir ponui 

į darbą niekas neina. Ponas laukia, kada ateis,— neateina. Nu
siuntė tijūną pažiūrėt, kodėl neina. Tijūnas atėjęs klausia:

— Kodėl neinat į darbą?
Žmonės jam atsako:
— Mes turim savo poną Ramoną.
Tijūnas parėjęs pasakė ponui, kad žmonės turi nusipirkę 

savo poną Ramoną. Ponas nusiuntė urėdą. Urėdas atjojęs 
kai sujudino žmones. Jie ir urėdui atsako:

— Kad mes jau pirkom poną Ramoną.
Urėdas sako:
— Kad neisite, gausite rykščių dvylika uodegon.
Urėdas parjojo namo ir pasakė ponui, kad žmonės turi pir

kę poną Ramoną.
Ponui pabalnoja asiliūtę. Ponas užsėdo ir atjojo. Kai sušuko:
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— Kodėl neinat į darbą?
Žmonės atsakė:
— Mes turim savo poną Ramoną.
Ponas liepė parodyt savo poną Ramoną. Žmonės atidarė 

tvartą,— kumelys kai pradėjo žvengt, asiliūtę pamatęs, piestu 
pasistojo. Ponui pasiregėjo baisus. Ponas nusigando, susisuko 
ir atgalio jot. Kumelys išsivijo. Ponas ant asiliūtės bėgt, kume
lys vytis. Ponas regi, kad pavys, nušoko nuo asiliūtės, po tiltu 
ir žiūri. Kumelys pribėgo prie asiliūtės ir dairos, ar toli ponas. 
Ponas išsigando, ir nuo to laiko žmonės pradėjo neit darbų 
ponams.

61

DVYLIUS

Važiavo ponas keliu ir žiūri — mokytojas moko ore vaikus. 
Privažiavęs ponas klausia:

— Ką tu čia dirbi?
Mokytojas sako:
— Iš gyvulių žmones dirbu.
Ponas sako:
— Labai gerai. Turiu dvejų metų jautį, gal galėtumei iš

mokyti žmogumi? Man reikia urėdo.
Mokytojas sako:
— Kodėl gi ne.
— Tai,— klausia ponas,— kiek kainuos?
— Na,— mokytojas sako,— duosi tris šimtus rublių.
Ponas sutiko. Tuojau sugrįžo namo, atsivežė jautį, sumokė

jo mokytojui tris šimtus rublių ir paliko mokyti.
Palaukęs mėnesį, ponas atvažiuoja, klausia mokytoją, kaip 

jautis mokosi. Mokytojas sako:
— Labai gerai mokosi!
Ponas parvažiavo namo, o mokytojas su vaikais papiovė 

jautį, valgo mėsą ir juokiasi.
Kitą kartą atvažiuoja ponas ir klausia. Mokytojas sako:
— Labai gerai: ir mokosi, ir rašo, tuojau bus vyras.
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Ponas neprašo parodyti jautį ir išvažiuoja, o mokytojas 
sako:

— Dabar atvažiuok po dviejų savaičių, tai jau bus išmo
kytas, ir galėsi turėti urėdą.

Suėjo dvi savaitės, atvažiuoja ponas ir sako:
— Atvažiavau urėdo pasiimti.
Mokytojas sako:
— Gerai, kad atvažiavai: galvijas buvęs, galviju ir liko tas 

tavo jautis. Išmokiau kaip žmogų, daviau jam pavardę Dvy
lius. O jis tada manęs nebeklausė ir išėjo į Radviliškį, į stotį, 
ir dabar yra Radviliškio stoties viršininkas.

Tuo laiku kaip tik ir buvo stoties viršininkas, pavarde 
Dvylius.

Nuvažiuoja ponas į Radviliškį, į stotį, savo jaučio pažiūrėti 
ir jo atsiimti. Nuvažiavęs klausia tarnautojų, ar yra stoties vir
šininkas Dvylius. Tarnautojai sako:

— Yra.
— Tai kuris jo kambarys?—klausia ponas.
Parodė jam, bet sako:
— Tiktai dabar dar neik, nes jis miega, negalima. Kai atsi

kels, tada eisi.
Ponas iš to pykčio atplėšė duris kambario, kur miegojo 

viršininkas, ir, įėjęs į vidų, sako:
— Ko neini namo, ko guli?
Viršininkas paklausė, kas čia triukšmauja, o ponas ir sa

ko jam:
— Kelkis, kelkis, važiuojam namo!
Viršininkas pašoko ir lazda išvijo poną.
Tada ponas išėjo prie vežimo pas ponią ir sako:
— Matyti, mūsų nebeklauso, visai nepažįsta. Važiuojam na

mo, atvešime karvę, jo motiną, tai gal ją pažins.
Parvažiavo ponas nuliūdęs namo, pasiėmė karvę ir atva

žiavo į stotį. Atvežė ponas karvę, sutiko stoties viršininką 
ir sako:

— Tu mūsų nepripažįsti, štai ir tavo motina juodmargė!
Viršininkas supykęs liepė tarnautojams poną suimti ir įmes

ti kalėj iman. Kai pasodino poną kalėjiman, tai ir dabar ten 
tebesėdi.
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ŠNEKANTI ODA

Gyveno du broliu: vienas vargšas, antras turtingas. Turtin
gasis turėjo šešis arklius, ūkį ir gyveno pasiturinčiai, o vargšas 
gyveno vargingai savo grytelėj ir eidavo dirbti pas turtingą 
brolį. Jis atidirbdavo šešias dienas per savaitę su savo arkliu, 
o kai ateina sekmadienis, brolis jam duoda šešis arklius, kad 
galėtų greičiau apdirbti. Įsikinko jis visus į akėčias ir šaukia:

— Alio, visi mano arkliai!
Žmonės, eidami iš bažnyčios, žiūri — ir kas čia dabar per 

vienas turtingas šventą dieną dirba. Žmonės tarpu savęs apie 
jį kalba. Turtingasis brolis, girdėdamas tą, supyko, kam jis 
girias arkliais. Kai vargšas atėjo pas turtingąjį dirbt, tas jam 
įsakė daugiau taip nebedaryti. Vargšas vėl dirba visą savaitę. 
Ateina sekmadienis, jis vėl atkartoja tą patį:

— Alio, visi mano arkliai!
Brolis išgirdęs užmušė jo paskutinį arklį ir nepriima dau

giau pas save dirbti. Vargšas žmogus apsiverkė, nulyso arkliui 
odą ir neša į miestą parduot. Miestas buvo toli nuo jų, ir 
jis užėjo pas poną nakvynės. Pono nebuvo namie, o ponia 
iškart jį nelabai norėjo priimti, bet paskiau priėmė. Davė va
karienės — putros. Įvedė į kambariuką, paguldė. Jis gulėdamas 
girdi, kad už sienos juokiasi, valgo, geria,— balius. Jam noras 
sužinot, kas ten yra. Ėmė dairytis ir pamatė skylę, su pakulo
mis užkimštą. Jis išrovė tas pakulas ir žiūri — matyt gryčia. 
Ant stalo pridėta visokių gėrimų, valgių. Ponia su kažkokiu 
vyru tarp savęs kalbas, glamonėjas. Neužilgo girdi — atva
žiuoja kažkas. Tuoj užgesino šviesą, gėrimus po lova suslėpė, 
o užkandas—po pečium. Svečią į miltų skrynią įkišo. Tuoj 
beldžia prie durų. Ponia klausia:

— Kas čia?
— Aš čia,— atsako šeimininkas.
Tuoj jį įleido, uždegė lempą. Duoda vakarienės — putros. 

Pati pradėjo jam sakyti, jog užėjo keleivis, nešinas oda. Sei
mininkas liepė svečią pašaukti:

— Gal pigiai atiduotų, tai mes paimtume dėl naginių.
Įeina keleivis, pasisveikina, ir šeimininkas klausia jo:
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— Tu turi parduoti odą, gal aš atpirksiu ją iš tavęs.
Pakeleivis atsakė turįs, tik ne ponui nupirkt ją.
Šeimininkas sako:
— Kodėl, nejaugi ji taip brangi? Ištrauk parodyk, užteks 

mums pinigų nupirkti.
— Tą odą negaliu ir rodyt,— sako keleivis.
Šeimininkas atkartoja, kodėl negali. Keleivis pradeda aiš

kint, jog ta oda yra ne dėl naginių, bet ji gali pristatyt viską, 
ką tik žmogus pamanys, ir sako:

— Ot, kai ponas parvažiavęs, reikia gerų valgių, tai mano 
oda tuoj pristatys.

Tai ponas iš džiaugsmo suriko:
— Nejaugi ji tokia yra?— Klausia: — Kiek tu nori už ją?
— Tai, mat, už tokią odą pora tūkstančių nebrangu.
— Na, tik pamėgink, ar teisybė,— sako ponas.
Pakeleivis pasiklojo tą odą ant grindų, pamindė, pridėjęs

ausį, paklausė ir liepė eit ponui prie plytos, nes ten yra už
kandos. Prieina—tikrai randa užkandos. Paskui pakeleivis 
sako:

— Prie valgių reikia ir išgert.
Jis dar pamindė, pasiklausė ir sako:
— Palovėje yra gėrimų.
Ponas prieina ir tikrai randa. Kai pavalgė ir užgėrė, pake

leivis, vėl pridėjęs ausį prie odos, paklausė ir sako:
— Kambaryje yra velnias.
Ponas sutiko jam užmokėt du tūkstančius rublių, tik prašė 

pasakyt, kur yra velnias. Keleivis, pamindęs odą, sako ponui:
— Laikyk! Žiūrėk į miltų skrynią!
Kai tik ponas priėjo prie miltų skrynios, ponios svečias, 

nieko nelaukdamas, šoko iš skrynios per langą ir, išmušęs su 
visais rėmais, pabėgo. Keleivis klausia, kodėl jis nelaikė velnią. 
Ponas išsigandęs, nieko nesakydamas, užmoka jam du tūkstan
čius rublių. Vargšas brolis paima tuos pinigus ir grįžta namo. 
Pargrįžęs nusiperka pora arklių, lauko ir gyvena turtingiau už 
savo brolį.

Turtingasis, sužinojęs, kad jis prasigyveno, siunčia savo 
pačią klaust, kaip jis praturtėjo. Jis papasakojo, jog užmuštąjį 
arklį nulyso ir odą pardavė turguj už du tūkstančius rublių. 
Turtingasis atėjo pats ir sako jam:
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— Jeigu, tu gavai už savo vieną arklį du tūkstančius rub
lių, tai eik užmušk visus šešis mano arklius, tai aš gausiu dvy
lika tūkstančių rublių ir būsiu turtingesnis.

Brolis, nieko nelaukdamas, nueina, užmuša visus šešis ark
lius ir dar padeda odas nulupt. Turtingasis suėmęs tas visas 
odas ir neša į miestą parduot. Nuėjęs į miestą, išvaikščiojo jį, 
bet niekas jam tiek neduoda ir dar iškvailiavo. Parduoda tas 
odas po šešis rublius.

Parvažiavęs namo, manė atkeršyti — paėmė ir užmušė varg
šo pačią. Vargšas pridėjo į vežimą kiaušinių, pasodino pačią 
ir nuvažiavo į miestą. Priėję žmonės klausia, kaip brangūs 
kiaušiniai, bet ji, žinoma, tyli. Tuo tarpu priėjo policininkas ir 
paklausė — ta neatsakė. Jis perpykęs sudavė per žandą, ir ta, 
būdama negyva, parvirto. Tada pribėgęs brolis pradėjo šaukti, 
jog policininkas užmušė jo pačią. Policininkas išsigando ir jam 
sumokėjo du tūkstančius rublių, kad nešauktų. Tada jis ją dai
liai palaidojo. Parvažiavęs prisipirko dar daugiau lauko ir gy
vulių. Turtingasis pamatęs vėl atėjo pas jį teirautis, iš kur jis 
gavo pinigų. Tas jam viską papasakojo. Tada turtingas užmušė 
savo žmoną, įsidėjo į ratus ir veža į miestą, kaip sakė jo brolis, 
parduoti į vaistinę ant vaistų. Vaistinėse jį prašo parodyt, ką 
jis turi parduot. Bet jis nerodo. Taip vaistinės ir neperka. Vie
noje vaistinėje jį privertė parodyt, ką jis turi. Pamatę, ką jis 
turi, tuoj jį areštavo. Atsėdėjęs kalėjime, buvo vargingesnis 
už savo brolį.

63

PONIA SKRYNIOJE

Sako, kitąsyk, prie baudžiavų, žmones buvo šuns vietoj, 
o tankiai ir apmainydavo žmones į šunis. Vienam dvare buvo 
labai baisus ponas: žmones mušdavo iki mirties. Žmonės, bai
siai mušami, turėjo sunkiai dirbti.

Sykį baudžiauninkai kuldami pradėjo šnekėti ant pono, kad 
jis taip sunkiai laiko ir spaudžia. Bet kai ponas atėjęs norėjo 
paklausyt, ką jie šneka, tie baudžiauninkai jausdami tuomsyk 
nieko nešnekėjo.

207



Tas ponas galvoja sau, kaip čia sužinoti, ką jie tarp savęs 
kalba. Jis ėmė skrynioj išpiovė skylę, įguldė ponią ir nunešė 
pas vyrus į kluoną. Sako:

— Vyručiai, bijau pas save pinigus laikyti. Atnešiau čia 
pas jus pastatyt, jūs paslėpkit.

Tie baudžiauninkai pradėjo vėl savo dainą varyt apie savo 
vargus. Toji ponia beklausydama pabaigė kantrybę, sako:

— Dabar tai jau jum bus gana!
Tie baudžiauninkai nusiminė. Sako:
— Na, kas čia bus?
Jie tuoj paėmė tą skrynią, nunešė į jaują ir tol rūkino, kol 

ta ponia jau neatsiliepė. O paskui nunešė atgal, pastatė pe
ludėj.

Vakare atėjo ponas. Sako:
— Vyrai, bijau naktį čia pinigus laikyt. Paėmę nuneškit 

atgal į kambarius.
Tie vyrai nunešė, pastatė ir išėjo prie savo darbo. Tas po

nas tuoj atrakino skrynią ir jau klaus ponią, ką baudžiaunin
kai šneka. O kad atidarė, žiūri — jau ponia išsižiojus. Tuoj po
nas ėmė rėkt, kad ponia išviito iš krėslo ir jau negyva.

Ir taip gerai praėjo. Dar ir tie patys baudžiauninkai gavo 
ruginės atsigerti per šermenis.

64

KIAULĖ — KŪMA

Buvo toks visai vargdienis žmogelis. Jis taip buvo suvar
gęs, kad neturėjo nė ką pavalgyt tam sykiui. Ką jis darys? 
Sumanė eit žmonių prigaudinėt. Atėjo į vieną dvarą. Ant dva
ro vaikščioja daili kiaulė su dvylika paršiukų. Jis sustojo ties 
ta kiaule, nusiėmė kepurę ir lenkiasi. Linguoja ir linguoja. 
Pamatė ponia per langą, sako:

— Ką tas žmogus nuo tos kiaulės nori? Pašaukit jūs man jį. 
Pašaukė žmogų pas tą ponią. Klausia ponia:
— Ką tu nori nuo tos kiaulės?
Sako tas žmogus:
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— Aš vargdienis žmogus. Joks žmogus pas mane neina; 
į kūmus, tai prašau, poniute, šitą jūsų kiaulę.

Tai poniai net linksma pasidarė, kad jos kiaulę į kūmas pra
šo! Sako:

— Pakinkykit į karietą ketvertą arklių, tegul važiuoja — 
kaip jau ji pėkščia nueis?

Pakinkė arklius į karietą, pasodino kiaulę. Bet žmogui gaila; 
tų paršų. Sako:

— Ką tie paršiukai čia vargs be motinos,— tegul ir jie va
žiuoja pasilinksmint.

— Gerai tu sakai, tegu važiuoja.
Sudėjo ir tuos į karietą. Žmogus ir išvažiavo.
Parjojo ponas iš laukų, sako:
— Na, o kur karieta?
Ji sako:
— Atėjo žmogus pavargęs, negavo niekur kūmo, tai prašė 

mūsų kiaulę. Tai kaip jau ji pėkščia nueis? Liepiau pakinkyt 
ketvertą arklių, ir išvažiavo.

— Na, tai tu, rods, padarei! Tai jau nevidonas nuvažiavo 
su arkliais ir su karieta, o dar ir kiaules išvežė!

Tas ponas sėdo ant arklio vyt. Žmogus jau mato, kad po
nas atsiveja,— girioj pavažiavo į tankumyną, arklius pastatė,, 
o pats atsisėdęs sėdi pakelėje ir laiko kepurę prispaudęs. At
jojo tas ponas, klausia:

— Žmogeli, ar tu nematei čia važiuojant ketvertu arklių?*
Sako:
— Mačiau, tik tu nepavysi — tu nežinai, katruo keliu nu

važiavo.
— Na, tai tu vyki.
— Kad aš turiu laikyt: čia turiu paukštaitę.
— Na, tai duok tu man, aš palaikysiu, o tu vyk tą nevidoną.
Ponas laiko tą skrybėlę prispaudęs, o žmogus sėdo ant ark

lio, nujojo pas karietą, prisikabino tą arklį ir nuvažiavo. O po
nas dar laikė, laikė skrybėlę, mato, kad jau nebegrįžta, metė 
tą skrybėlę ir eina pėkščias namo. Kada parėjo, klausia ponia:

— O ką, ar pavijai?
— Pavijau, tik kad taip sunkiai važiuoja,— sušilę arkliai,— 

tai dar penktą prikinkiau.
Sako ponia:
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— Jau parvažiuos, netoli. ..
Tai ir po šiai dienai laukia ir laukia grįžtant. O tas žmo

gus arklius pardavė, tas kiaules pasipiovė — turėjo pinigų ir 
mėsos.

65

KIEK KAINUOTŲ AUKSO GABALAS

Vienas ponas buvo labai šykštus, kad už vieną suvalgytą 
ankštį žirnių duodavo penkias rykštes. Pono šienpiūviai sėdi 
ir kalbasi:

— Ot ponas šykštus!
Kaip sykis eina valstietis pro šalį. Sako:
— Aš pas jį ir gersiu, ir valgysiu!
— Ne, jei tu pas jį gausi pavalgyt ir atsigert, tai mes tau 

duosim, ką turėsim: vienas — vištą, kitas — paršą.
— Nu,— sako,— gerai!
Valstietis nueina pas tą poną ir klausia:
— Zinai, ponuli, kiek kainuoja toks gabalas aukso, kaip 

du kumščiai?
Anas tuoj pas šeimininkę:
— Duok išgert, pavalgyt: anas turi aukso.
Ponas jau nori apgaut. Duoda užgert, kad tam galva ap- 

svaigtų. Tai valstietis užvalgo, užgeria, užvalgo, užgeria. Tas 
žmogus ne kvailas. Užvalgė, užgėrė — jam dar maža! Sako:

— Kažin kiek kainuotų toks gabalas aukso, kaip mano 
galva?

Ponas jau mano, kaip apgaut žmogų, atimt auksą. Tuojau 
jam pašaukė gerus pietus, vyno. Valstietis prigėrė, privalgę. 
Na, tai dabar tas ponas sako:

— O kur tu tą auksą turi?
— Tai, sako,— ponas, žinot, aš to aukso neturiu, aš tik 

noriu žinot, kiek jis kainuotų, toks gabalas.
— Eik tu, mužike, iš mano dvaro!
Žmogus privalgęs, prigėręs ir išėjo. Dar gavo paršiuką ir 

vištą, kad laimėjo lažybas.
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66

MARTYNAS

Buvo vienas ponas vokietis. Jis visai nežinojo švenčių, ži
nojo tik vieną sekmadienį. Kai bernai patingsta dirbti, ateina, 
pas poną ir sako, kad šiandien šventa. Ponas ir tiki.

— Tai švęskit,— sako,— kad šventa.
Atėjo visų šventės. Atėjo bernai pas poną ir sako:
— Rytoj šventė.
Ponas klausia:
— Kokia?
Sako:
— Visų šventųjų.
Ponas džiaugiasi, kad vienu kartu atšvęs visas šventes. Da

vė jiems degtinės ir liepė išsigerti.
Na, gerai. Po kiek laiko ateina vienas bernas pas poną ir 

sako:
— Rytoj šventė.
— Kokia šventė?—klausia ponas.
Sako:
— Švento Martyno.
— Tai kodėl jis liko vienas nuo tų visų šventų! Mes jo ne- 

švęsime, važiuokit miškan malkų vežti!
Toli girioj buvo malkos, sukirstos sieksniais. Nuvažiuoja 

darbininkai, randa mešką, sėdinčią ant malkų. Susikalbėjo jie, 
parleido vieną darbininką pasakyt ponui, kad Martynas neduo
da malkų. Pasakė ponui.

— Kaip tai,— sako ponas,— jis man malkų neduos!
Pasikinkė arklius, pasiėmė lazdą ir važiuoja miškan. Atva

žiavo. Darbininkai sako:
— Va, ponas, Martynas!
Ponas priėjo.
— Kokią teisę turi man malkų neduoti?— kaip pils Mar

tynui su lazda!
Meška kad šoko, kaip sugriebė poną, kad ėmė maigyt! Ber

nai sulėkę vos atėmė poną. Tada ponas sako:
— Didelė šventė. Važiuokit, vyrai, namo.
Vyrai parvažiavo.
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Važiuoja ponas, pamatė ant medžio voverę šokinėjant. Nu
siėmė kepurę ir sako:

— Labą dieną!
Vežėjas klausia:
— Prieš ką čia ponas kepurę nusiėmei?
Ponas:
— Tur būt, Martyno vaikas šokinėja.
— Ne,— sako vežėjas.
— Tuščia jų,— girdi,— tų šventųjų, verčiau gražiai su jais 

:gyvent.

67

PONO PIEVA

Kadais čia gyveno ponas ir turėjo didelę pievą; ne taip 
-didelę, kaip toji pieva žėlė. Kai ateidavo šienapiūtė, tai sam
dydavo, kad trim dienom nušienautų, kad nenušienaus, tai pi
nigų nemoka. Ir taip kiek metų ponui pievą dykai nušienauna. 
Nenušienauna trim dienom — ir lieka mokesčiai nemokėta.

Užgirdo čigonas, kad užduoda ponas pievą šienaut. Atėjo 
derėt. Susiderėjo brangiai: po penkis rublius dieną. Apsiėmė: 
trim dienom nušienaus; nenušienaus — nemokės. Nuėjo čigo
nas šienaut. Čigonui karšta, reikia pagulėt. Sako:

— Po pietų šienausiu.
Atėjo po pietų čigonas, sako:
— Nėr rasos, ryt rytą nušienausiu su rasa.
Kitą rytą čigonas sako urėdui:
— Miego noris. Po pusryčių.
Po pusryčių karšta, rasos nėr.
— Po pietų šienausme ir nušienausme. Ne tavo bėda,— sa

ko čigonas urėdui.
Atėjo po pietų ir sako urėdui:
— Jau šiandien ir nepradėsme. Ryt ateisme ir nušienausim.
Urėdas:
— Žiūrėk, kad nušienautum!
— Ne tavo bėda, bus nušienauta.
Atėjo trečią rytą ir sako urėdas čigonui:
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— Na, jau,— sako,— šiandien šienauk.
— Zinai, jau ir nepradėsme. Tik tu pasakyk ponui, kad či

gonas nušienavo, ir bus gerai tau ir man.
Vakare klausia ponas:
— Ar nušienavo čigonas pievą?
Urėdas sako:
— Visą gražiai nušienavo.
Atėjo čigonas mokesčio vakare pas poną.
— Nušienavau ponui pievą visą gražiai, tik ponas negai

lėk užmokėt pinigus.
Visus užmokėjo ponas. Čigonas dar prašo pridėt duonos; 

bakaną vaikams vakarieniaut. Davė. Čigonas ir vėl prašo:
— Šitaip sunkiai krutėjau, šitokiam karštyje.— Ir prašo: — 

Duok lašinių pačirškint nors vienam vakarui.
Ponas įširdęs čigonui lazda per pečius ir sako:
— Niekada čigonui nėra gana.
Čigonas bėgdamas sako ponui:
— Pone, kaip žaliavo, taip ir žaliuos pono pieva!
Ponas rytą pasibalnojo arklį ir nujojo pažiūrėt, kaip čigo

nas pievą nušienavo. Žiūri — pieva visa žaliuoja. Ir sako:
— Čigono čerauninko dėlto būta.

68

CIRULIS ANT KIAUŠINIŲ

Vienas grafas turėjo ištikimą tarną, vardu Cirulį. Jį ponas 
labai mylėjo. Su ponia Cirulis labai nesutikdavo. Ponia jo bai
siai neužkentė, bet nežinojo, kaip jį atstatyt.

Kartą ponui reikėjo ilgam laikui išvažiuot. Cirulį jis palike 
dvaro užveizdėtoju. Cirulis buvo kaip gaspadorius, tik ponia 
vis jo neklausydavo. Ponia sumanė tokį juoką: nupirko statinę 
kiaušinių ir liepia Ciruliui, parsinešus namo, perėt viščiukus. 
Cirulis sako:

— Ponia, perint reikia ir lest.
Tada ponia jam davė grūdų, lašinių, kad tik nebūtų akyse 

tas urėdas. Parsinešęs namo, jis „peri". Kai suėjo laikas, už tri
jų savaičių nuėjo pas ponią ir sako:
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— Poniule, išperėjau visus lig vieno.
Ponia sako:
— Gerai, kad išperėjai.
Tada Cirulis paprašė viščiukam maisto. Ponia vėl jam davė 

kviečių, lašinių ir liepė auklėt. Cirulis parsinešęs ko gi ,,neauk- 
lės"—kepa blynus su kiaušiniais ir ,,auklėja".

Kai po dviejų mėnesių ponia paklausė, kaip auga viščiu
kai, Cirulis atsakė:

— Auga visi kuo geriausiai, bet visi gaidžiukai. Gal todėl, 
kad vyro perėti? Ir vis labai negražiai gieda: ,,Cirulis su ponia 
gulėjo".

Ponia tada baisiai perpyko ir sako:
— Parėjęs namo, užmušk visus lig vieno!
Cirulis neturėjo strioko su užmušimu, nes nė vieno nebuvo 

išperėjęs. Kai sugrįžęs pasakė, kad visus užmušė, ponia buvo 
labai linksma, o jis sulaukė pono.

69

SENA VISTA

Gyveno vienas turtingas patvirkęs ponas. Kartą jo žmona 
išvyko kelioms dienoms į kitą miestą. Jis, tuo pasinaudodamas, 
liepė savo tarnui į namus pakviesti jauną ir gražią mergelę. 
Tam reikalui davė dvidešimt rublių. Be to, prižadėjo gausiai 
atlygint išeinant. Tarnas, daug neieškodamas, pakvietė seną irgi 
patvirkusią bobą. Ponas naktį visai to nepastebėjo. Dar prieš 
aušrą toji boba išsidangino iš pono namų.

Saulei patekėjus, atėjo kokia boba pas poną. Užklausta, ko 
ji reikalauja, atsakė:

— Aš pas tamstą šiąnakt nakvojau ir pamečiau kepurę.
Ponas smarkiai užsirūstino, liepė tarnui kuo greičiausiai 

suieškoti tą kepurę ir bobą grūsti lauk. Jam buvo gėda, kad 
su tokia žilaplauke prasidėjo.

Po tokio įvykio ponas užsimetė tarną kuo greičiausiai pra
šalinti. Tarnui buvo atsakyta tarnystė, apmokėta priklausantis 
atlyginimas, ir jis rengėsi eiti kitur tarnybos ieškoti.
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Tuo laiku parvyko ponia. Tuomet tarnas ponios akyse prašė̂  
poną, kad paliktų jį ilgiau toj pačioj tarnyboj. Ponas nenorėjo- 
mainyt pirmykščio nusprendimo. Ponia paklausė tarno, ponui 
girdint:

— Už ką tave ponas atstatė?
Ponas smarkiai nusiminė, manydamas, jog paaiškės padary

tos blogybės. Tačiau tarnas ramiu balsu atsakė:
— Ponas man liepė nupirkt vištą. Aš gi nupirkau, bet sako, 

kad sena. Bet aš nepažįstu, sena ar jauna.
Po to pasakymo ponui akys nušvito, o ponia nusijuokus 

prabilo į poną:
— Zinai ką? Už tokius menkniekius neužsimoka pykti.
Kaip ten buvo, kaip nebuvo, tik žinoma, jog tarnas pasiliko

ir toliau toj pačioj tarnyboj, o ponas nuo to laiko neištvirkavo.

70

DIENOS ILGINIMAS

Lietuvoje, viename kampelyje, gyveno jaunas dvarponis, 
dar visai neseniai paveldėjęs didelį dvarą. Jaunasis ponas tik 
vaikščioja po dvarą ir žiūri, kaip dirba jo vergai. Visi vergai 
dirbdavo nuo ankstyvo ryto ligi vėlyvo vakaro — nuo tamsos 
iki tamsos. Tačiau jaunajam ponui atrodė, jog vergai labai 
mažai padaro, jų darbo diena esanti per trumpa.

Vieną vakarą dvarponis įsakė užvaizdai sušaukti visus 
dvaro vergus prie jo rūmų. Kai visi susirinko, dvarponis išėjo 
į prieangį ir taip į juos prakalbėjo:

— Jūs patys matote, kaip mažai darbo padarote ir kokia 
trumpa diena. Ar nežinote kuris, kaip būtų galima pailginti 
dieną?

Vienas senas bernas, kuris daug metų dirbo pas to dvar
ponio tėvą ir pažino ponaitį, pakėlė ranką ir sako:

— Pone, aš moku dirbti tokią mašiną, kuria galima dvigu
bai pailginti dieną, bet pats ponas turėsi ją sukti.

— Su mielu noru aš suksiu, jeigu tik diena bus ilgesnė.
Bernas užtikrino, kad bus.
Sekančios dienos sulaukus, ponas liepė greitai dirbti maši

ną. Bernas atsipiovė nuo rąstų tris vienas už kitą didesnius

215



ratus, padarė krumplius, kad vienas kitą suktų, užmovė juos 
ant ašių. Prie vienos ašies kryžmai pritaisė storų lentų sparnus, 
kad ponui būtų sunkiau sukti, kitoj pusėj ant kitos ašies pri
taisė rankeną. Pabaigęs mašiną, bernas pakvietė poną ir sako:

— Rytoj galėsi, ponas, ilginti dieną. Viskas, ko reikia, tai 
tik nuolatos sukti ir sukti mašiną už šios štai rankenos. Ir kol 
mašina nesustos sukama, diena dvigubai ištįs.

Tai sakydamas, bernas paėmė už rankenos ir suka, rodo, 
kaip lengva ją sukti. Ponas tik eina aplinkui, žiūri, juokiasi, 
o mašina net ūžia, smarkiai sukama.

Rytojaus dieną, dar tamsoje, sykiu su visais baudžiaunin
kais atėjo ir ponas. Stojo dienos ilginti. O bernas moko, sako:

— Nuo antros valandos ryto iki dvyliktos, o nuo dvyliktos 
Iki sutemstant, kol baudžiauninkai laukuose, mašiną turi nesu- 
stojamai suktis. Jei mašina nors keletą minučių stovės, tai die
na nė kiek nebus ilgesnė.

Vergai parėjo pietų. Nuo pono nugaros net garuoja, bet 
sustoti nedrįsta. Prakaitą šluostosi, ilgina dieną. Po pietų suko, 
kol sutemo. Parėjęs iš laukų, mašinos išradėjas atėjo prie po
no ir, tam sustojus sukti, sako:

— Matote, pone, kaip ilgesnė diena.
— Tikrai kad ilgesnė,— patvirtino dvarponis.
O jis nekaip jautėsi ir sako bernui:
— Ar negalėtų kas nors kitas tą mašiną sukti?
Bernas sako:
— Gali, pone, kodėl ne, bet tada diena nebus ilgesnė.
Taip tą vakarą ir pasiliko. Rytojaus dieną visi jau dirba,

o dvarponis dar miega. Net jo pati ėmė jį žadinti, sako:
— Kodėl tu neini dienos ilginti, juk jau visi vergai lau

kuose?
— Ar tu pasiutai,— sako ponas, pusiau miegodamas,— aš 

dar tik atsiguliau.
Paskui atėjo mašinos išradėjas ir sako:
— Jau devynios, o ponas dar guli? Juk diena nebus il

gesnė!
Ponas pasiraivė ir tarė:
— Diena tegul būna, kaip buvus, o tą mašiną velniai te

gul suka,— mane visą skauda.
Taip ponas darbo dieną ilgino.
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ŠNĮPŠTUKAS

Vienas bajoras užsimanė mokytis kalvio amato, bet ką da
bar — dirbk kokius metus, dulkinkis. Sumanė gudresniu bū
du išmokti. Pasidarė stiklinę spintą, pasistatė ją kalvėj ir visus 
metus prisižiūrėjo gerai. Paskui pasistatė kalvę, nusipirko įran
kių, pasisamdė padėjėją ir pradėjo viską dirbti. Atnešė vienas 
žmogus didelį gabalą plieno. Sako:

— Padaryk man kirvį.
Jis:
— Gerai, gerai. Padarysiu, tik kokį nori: ar ploną, ar sto- 

lą, ar prie tąsymo, ar kietą, ar vidutinį?
— Tai vidutinį.
— Gerai, tik anglių duok.
Žmogus neša, neša anglių — vis negana ir negana. O kal

viai kala, kala — kaip ne, taip ne. Paskui sako:
— Zinai ką, kirvis neišeina, padarysim vedegą.
Žmogus sako:
— Gerai.
Vėl kala. Sako:
— Neišeina vedega. Plaktuką padarysim.
Po to lopetėlę, peštuką darė — neišėjo. Sako:
— Šnipštuką padarysim.
Gerai. Įkaitino, įkišo į vandenį — šnipšt!
— Ot,— sako,— ir šnipštukas. Kada vėl norėsi, galėsi įkai

tinti — šnipštelės.
Žmogus sako kalviui:
— Ateik dabar su padėjėju — aš javais užmokėsiu. Atsi

nešk maišą.
Kalvis pasiėmė maišą, vedasi ir padėjėją. Sako:
— O gal daug duos, bus sunku vienam parnešti.
Atėjo, o tas žmogus, pasitaisęs gerą bizūną, svirne laukia. 

Pasitiko, sako tam padėjėjui:
— Tamsta pasilik už durų.
Ir kai tik įsivedė į svirną, užsirakino — kad pradėjo duot 

tam kalviui! Tas kad rėkia:
— Gana, gana, ponuti!
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O padėjėjas už durų:
— Ir ant mano dalies įpilk!
Kai išėjo kalvis, ir sako savo padėjėjui:
— Ko tu manęs negelbėjai, tik sakei: ,,Dar įpilk"? 
Tas sako:
— Ką aš žinojau.. .

72

KAREIVIS IR PONAS

Seniai, kada Lietuvoje buvo baudžiava, tada ponai visko 
prasimanydavo. Vienas ponas išsigalvojo: ,,Kas mane pagydys, 
gaus didelius turtus, o jei nepagydys, gaus penkiasdešimt 
rykščių". Atvažiuoja žymiausi gydytojai, klausia, kas jam yra. 
O jis sako:

— Aš niekam teisybės nesakau ir skonio nepermanau.
Nė vienas gydytojas jo išgydyti negalėjo, todėl gaudavo 

rykščių ir būdavo išmestas iš dvaro.
Vieną kartą grįžo iš Rusijos dvidešimt penkerius metus tar

navęs kareivis žydas. Jam ir prisiėjo tame dvare apsinakvoti. 
Ponas jį priėmė, ir jam buvo įdomu, kaip tas žydas ten gyve
no tokį ilgą laiką. Vakare ponas jį pasišaukė pas save ir 
klausia:

— Kaip tau gerai buvo ten tarnauti?
Kareivis sako:
— Oi, man labai gerai buvo ten tarnauti. Aš ten buvau 

felčeris.
— A, tu felčeris, tu žmones gydei, tai sugydyk mane.
— Kas tamstai yra?
— Aš niekam teisybės nesakau ir skonio nepermanau.
— Gerai, tik man leisk pagalvoti iki ryto.
Žydas visą naktį neužmigo. Galvojo, galvojo, galų gale 

sugalvojo. Rytą anksti jis nuėjo, pasiėmė, prisikrovė mėšlo 
į popierių, suvyniojo ir nuėjo pas poną. Ponas jo jau laukė. 
Žydas rodo:

— Atsisėsk!
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Ponas atsisėdo.
— Atsilošk!
Ponas atsilošė.
— Išsižiok!
Ponas išsižiojo.
— Užsimerk!
Ponas užsimerkė.
— Dar labiau išsižiok!
Ponas išsižiojo, kiek galėjo. Tada žydas pūkšt ir sudrėbė 

visus mėšlus tam ponui į gerklę. Ponas kaip pasiutęs šoko iš 
kėdės ir ėmė rėkti:

— Mėšlas, mėšlas!
Žydas sako:
— Oi, ponas teisybę pasakei! Čia buvo mėšlas. Ir skonį 

permanei!

73

NEVALGI VIRĖJA

Seniau buvo dvaras su samdyta šeimyna. Kumečių nebuvo: 
bernai buvo samdyti ir mergaitės samdytos,— ant dvaro stalo 
valgis buvo jiems. Tai viena ponia labai pavydėjo duoti val
gyti. Darbininkams ne taip pavydėjo, tik virėjai — ji prieina, 
matai, prie gerų valgių. Tai tą, būdavo, jeigu tik daug suval
go, ir pavaro. Vieną pavarė, ir kitą pavarė, ir trečią pavarė. 
Taip daug jinai pavarė. Viena mergaitė sužinojo, už ką ponia 
pavaro, ir pristojo tarnaut. Tai ji visus metus išbuvo — nematė 
ponia jos nei valgant, nei ant oro einant. Apdraudė kitiems 
metams ir klausia:

— Onute,— sako,— kaip tu gyveni, kad aš tave nematau 
nei valgant, nei ant oro einant?

— Eik,— sako,— ponia, tai paprotys. Jeigu papranti daug 
valgyt, tai taip, rodos, ir reikia. Paprask daug miegot, tai taip 
ir nori. O kai nupranti valgyt, tai kuo geriausias dalykas yra. 
Ar susiėjime kokiam, ar ką, plepėk, kiek tik nori,— jokios 
bėdos nėra.
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Na, ta ponia pasitikrins, ar tikrai Onutė nevalgo. O ko ji 
valgys, atnešus šeimynai, kad jinai vis gerų valgių slapčia 
pavalgo. Ponia prie kertės sėdi, žiūri, o jinai tik neša darbi
ninkams bliūdus.

Na, tai ką gi — pratinas ponia nuo valgymo. Vieną dieną 
sako:

— Onyte, silpna!
— A,— sako ši,— ponia, kol nuprasi, tai ir bus silpna.
Antrą dieną:
— Silpna. ..
Trečią dieną jau nelabai jaučia. Taip ponia išgyveno 

lig septynių dienų. Septintoj dienoj užkando jai žadą — nebe
kalba nieko.

Na, tai ką dabar darysi? Kada jau ponia nebekalba, tada 
davė virėja žinią giminėm, kad ponia miršta. Suvažiavo gi
minės. Klausia:

— Ką dabar, ponia, darysi, kam paskirti turtą, ūkį, dvarą?
O Onutė, reikia nereikia, tiktai pro šalį marš, marš, tiktai

marš, marš. Ponia skundžiasi, kad Onutė numarino, rodo su 
pirštu į ją. Giminės rašo dvarą tai mergaitei, visą inventorių 
rašo. Vėl klausia:

— Pinigus ar bažnyčiai, ar giminėm išsidalyt?—Kaip se
niau jau vis bažnyčiai atiduodavo.

Ta mergaitė tiktai švyst, švyst pro šalį. Ponia:
— Mik...— ir akimis rodo į ją.
Rašo tai Onytei ir pinigus. Užrašė viską jai. Ponia pasimirė, 

tai mergaitė paskui sako:
— Valgykit, vyrai, dirbkite. Aš,— sako,— dar kol kas nesi- 

pratinsiu nuo valgio, kaip ponia nuprato.

74

ŽĄSIES DALIJIMAS

Senovėj, kad ūkininkams buvo sunku baudžiavą atlikti, vie
nas ūkininkas iškepė žąsį, nunešė ponui nulenkti. O tokiam 
ponui ką tai reiškia žąsis! Vienok ponas juokais jam sako:
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— Ką tu man atnešei vieną žąsį! Mes esam šeši: du sūnų, 
dvi dukteri ir mudu su pačia, tai jei gali, padalyk mum visiem 
tą žąsiukę.

Žmogus pradeda dalyti: nupiovė galvą, davė ponui:
— Te tau galva, nes tu esi viso dvaro galva.
Nupiovė sparnus, padavė po vieną panaitėm:
— Tetėt jum po sparniuką, nes jūs neužilgo turėsit iš to 

dvaro išlėkt.
Vaikam padavė po kojukę:
— Jūs turėsit vaikščiot tėvo pėdom.
Poniai davė patį smaigaliuką, o jam teko visas kūnas, tai 

yra jam likosi visa žąsis. Tas ponas už tokį gerą padalijimą 
gerai jį apdovanojo.

Išgirdo jo kaimynai, kad jis už vieną žąsį tiek dovanų gavo. 
Kitas jau iškepė penkias žąsis ir nunešė pas poną. Tas ponas 
vėl tą patį:

— Mes,— sako,— esam šeši šeimynos, tai padalyk mum tas 
penkias žąsis.

Tas žmogelis galvojo, galvojo — padalyti negali! Liepė pa
šaukt aną, kur vieną žąsį atnešė. Atėjęs jiems pradėjo dalyti. 
Paėmė vieną žąsį, padavė dviem vaikam, sako:

— Tai jūs trys.
Padavė kitą žąsį dviem panaitėm:
— Tai,— sako,— ir jūs trys.
Kitą padavė ponui su ponia, sako:
— Ir jūs trys. O dabar: dvi žąsys ir aš — tai ir trys.
Tam ponui tokios dalybos labai patiko. Jį vėl gražiai apdo

vanojo, o anam, katro žąsys buvo, davė šešiolika į pasturgalį, 
kad nemokėjo padalyt.

7 S

NEPRAMEKTAS KEPALAS

Tarnavo bernas pas gaspadorių. O ten mada buvo, kad va
sarą, nors ilgiausia diena, bet valgo vis tik tris kartus. Tai 
kai pavalgo pietus, lig vakarui labai norisi valgyt. O čia vakare
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duoda pasrėbt putros. Po tos putros bernas nori valgyt, ir gana. 
Vakare prie stalo duonos nėra — tik putra.

Ot, kartą bernas paprašė duonos. Tai gaspadorius pasakė:
— Kepalas neprariektas,— seniau žmonės, būdavo, neprade

da duonos naujo kepalo vakare, nes bus duona neskalsi.
Kai taip pasakė gaspadorius bernui, tai anas, nors alkanas 

būdamas, bet jau daugiau duonos neprašė.
Kartą gaspadinė kepė duoną. Kepalai iš pečiaus ištraukti 

stovėjo ant suolo. Bernas prišoko ir visus kepalus prariekė.
Gaspadinė, pamačius, kad duona prariekta, sako:
— Kas taip padarė?
Jai pasakė, kad taip padarė Kazys.
— Kodėl taip padarei?—klausia ana Kazį.
Tada Kazys pasakė, kad jam maža valgyt, ir kai anas kartą 

paprašė duonos, tai jam pasakė, kad kepalas neprariektas. Tai 
anas dabar prišokęs prariekė visus. Išeina, kad kada norės 
valgyt, tai bus riekt galima bet kada — kliūčių nebus.

Nuo to laiko jau duodavo duonos bernui vakarais.
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LAŠINYS PRIE LAŠINIO

Vieną sykį gyveno turtingas vokietis. Jis turėjo baisiai 
daug lašinių. Tie lašiniai buvo sukabinti ant aūkšto — vis po 
dvi paltis, poromis. Nė jis pats nežinojo, kiek tų lašinių yra, 
nes jis nemokėjo skaičiuot. Jis juos taip skaičiuodavo kiekvie
ną rytą:

— Lašinys prie lašinio, lašinys prie lašinio.. .— Jeigu laši
niai išeina po porą, tai jis mano, kad lašiniai visi.

Tai patėmijo jo bernas. Jis vieną naktį pritykino ir pasivo
gė iš vienos poros vieną paltį lašinių. Vėl rytą atsikėlė vokie
tis ir skaičiuoja lašinius:

— Lašinys prie lašinio.. .
Žiūri — kybo vienas lašinys.
— Taip,— sako jis bernui,— iš kur tas lašinys čia atsirado?
— Ponuli, aš savo pasikabinau.
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Kad tėškė vokietis tą paltį ant žemės:
— Ja, atsiimk tą savo paltį!
Kitą naktį bernas vėl pasivogė kitą paltį. Vokietis vėl ra

do vieną liekią paltį.
— Ja, sakau, kad daugiau man nekabinėtum tą savo pal

tį! — suriko jis. Kad davė tą paltį į žemę, kad ji ko neištižo.
Bernas ir tą paltį pasiėmė. Ir taip jis išvogė mažne pusę 

vokiečio lašinių.

77

VIENAS GRŪDAS

Kitą kartą vienas bernas gerai žinojęs, kaip auga javai. 
Jis tarnavęs pas ūkininką. Jam, rudenį klojime miežius beku- 
liant, įlėkęs į burną vienas miežio grūdas. Ir sakąs tas ber
nas ūkininkui:

— Gaspadoriau, ar apsiimi man duoti žemės pasisėti: pra
dėjus nuo šito vieno miežio grūdo, kuris man šįryt į burną įlė
kė, ligi dešimties metų, kiek tik iš jo sėklos bus? Aš kitos 
algos iš tavęs nebeprašysiu per visus dešimt metų.

Ūkininkas:
— Apsiimu!
Bernas:
— O jei aš tave per tą dešimtį metų iš dubos išvarysiu?
— Uk, ne!
Ir susiderėjo jiedu. Bernas išsiderėjo, kad jis kur norės, 

ten tą grūdą pasisės.
Pirmą pavasarį pasisėjęs daržely po langu. Miežis išaugo, 

išsikerojo — visas kūlynas, didelėm varpom. Kai jau užaugo, 
pribrendo, nuberždo, tada bernas išdžiovinęs pritrynė iš tų 
varpų grūdų pilnas rieškučias. Antrais metais pasisėjęs į dar
žą ir prikūlęs rudenį kokį sieką. Trečiais metais pasisėjo geroj 
žemėj pakluonėse. Užaugo koks dvidešimt siekų. Ketvirtais 
metais tais savo miežiais jau apsėjęs kuone pusę lauko, o mie
žiai taip gražiai, taip gražiai augo. Dėl to gaspadinė labai py
kusi. Vidurnakty ji nubėgusi ir ėmusi po tuos miežius
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voliotis: išvoliojusi, išdratavojusi juos vietų vietom, volyklių 
volykles padirbusi.

Saulė, rytą patekėjusi, žiūrinti, kad tie berno miežiai taip 
labai išdratavoti, išvolioti. Klausianti mėnesio:

— Kas čia tuos berno miežius taip išvoliojo?
Mėnuo sakąs:
— Kol aš iš vakaro buvau danguje, mačiau, kad nieko čia 

nebuvo; kai aš nusileidau, bus kas nors tai padaręs. Gal siety
nas matė,— aš jį palikau jau patekėjusį.

Dabar saulė klausia sietyno:
— Ar tu matei, kas tuos berno miežius taip išvoliojo?
Sietynas sako:
— Mačiau, jo paties gaspadinė: atbėgo naktį ir išvoliojo.
Saulė:
— Tai ar tu jai nieko nedarei?
Sietynas:
— Mečiau su kelmeliu.
O gaspadinės, bebėgant namo, tiktai koja užkliuvusi už kel

melio ir nusigrendusi. Iš to ėmusi tinti koja, o nuo kojos ji visa 
sutinusi ir numirusi.

Bernas, tuos savo miežius iškūlęs, ėmęs sėti penktus metus, 
šeštus, ligi devintų metų. Dešimtuose metuose visus savo ūki
ninko laukus apsėjęs. Ūkininkas neturėjo kur bepasėti ir išėjo 
iš dubos su savo šeimyna.

78

ČIGONAS ŠIENPIOVYS

Čigonas išalkęs ateina pas kaimo gyventoją prašyti valgyt. 
Tas sako:

— Tinginy, eik dirbti, tai ir valgyt gausi. Eik šiandie su 
manim šienauti. Jei spėsi, tai vakare visą paltį lašinių duosiu.

Čigonas apsiėmė ir išėjo šieno piauti. Žmogus skubina, ir 
čigonas nesilieka. Piovė per dieną. Vakare žmogus mano sau: 
,,Apsigavau. Pamaniau, kad čigonas nespės ir nemokės. Na, 
mėnuo užtekėjo, dar aš jį po mėnesiena priimsiu prie darbo — 
vis tiek lašinių paltis reiks duoti". Ir piauna.
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Čigonas:
— Pone gaspadorėli, jau vakaras, jau saulė nusileido.
Žmogus:
— Tai nieko, sauliabrolis užtekėjo.
Ir dar piauna. Piovė iki vėlių išvakarių. Parėjo namo nuo 

darbo. Gaspadinė padavė valgyti kopūstų, paskui mėsos, paskui 
blynų. Čigonas valgo, o žmogus valgo po truputį ir šneka, 
nesiskubina. Ant pabaigos atnešė bliūdą kiaušinienės. Tada 
gaspadorius valgė, o čigonas jau buvo privalgęs — seilę rijo 
žiūrėdamas, bet valgyt jau netilpo. Čigonas tarė:

— Pone gaspadorėli, kodėl pirma nesakei, kad tokios gar
džios košelės atneš?

Pavalgė, sugulė ir čigoną paguldė. Ant rytojaus čigonas 
atsikėlęs prašė atiduoti uždarbį. Žmogus ėjo į svirną lašinių 
kabint, ir čigonas sykiu. Žmogus kabina lašinių paltį, o čigo
nas— skilandį. Žmogus į čigoną:

— Ką tu darai?
Čigonas:
— Pone, ką tu darai, tą ir aš: ten, pone, saulė, o čia saulia

brolis. Aš susiderėjau dirbti dieną, o dirbau ir naktį.
Žmogus neturėjo ką sakyt, atidavė ir skilandį.
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VISKĄ SYKIU

Čigonas pristojo pas žmogų dienai šieno piauti. Išpiovęs 
lig pusryčių, parėjo valgyti. Papusryčiavęs klausia gaspado- 
riaus:

— Ką veikia darbininkai, pavalgę pusryčius?
— Pasilsi, nuėję į lauką, padirba ir eina pietų.
— Na, tai, poniutis, duok gi ir pietus, pavalgysime, nereiks 

ir vaikščioti.
Gaspadorius liepė moterims, kad duotų čigonui pietus. Tos 

ir padavė. Čigonas pavalgė ir vėl klausinėja:
— Dabar, poniutis, sakyk, ką darbininkai veikia po pietų?
— O ką, padirba ir, padirbę gerai, eina valgyti pusvakarių.
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— Tai, poniutis, atiduok sykiu ir pusvakarius.
Žmogus sako: „Žiūrėsiu, kas bus iš to čigono, kad taip daug 

ėda". Ir liepė duoti pusvakarius. Tuos suvalgęs, čigonas klausia 
vėl, ką veikia po pusvakarių. Žmogus, jau supykęs, sako:

— Ką veiks? Padirba lig vakarui, pavalgo vakarienę ir, 
poterius sukalbėję, eina gulti.

— Tai duok, poniuti, ir vakarienę.
Nors ir nepatenkintas, bet liepė duoti ir vakarienę. Po va

karienei čigonas sako:
— Na, tai dabar kalbėsiu poteriukus ir eisiu gulti.
Pakol jis rengėsi poterius kalbėti, žmogus už apykaklės 

išmetė jį lauk.
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ŪKININKAS IR BERNAS TEISME

Pas vieną ūkininką bernas tarnavęs penkiolika metų. Kai 
kada reikiant ūkininkas iš to berno algos pasiskolindavęs ir vėl 
jam atsiteisdavęs. Ir jau kokį kartą buvęs išimstęs ligi trijų 
šimtų rublių.

Tas ūkininkas su savo bernu, lauke besidarbuodami, pailsę 
ir susėdę ant akmenio pailsėt. Susišnekėję apie tas savo skolas. 
Bernas ūkininko paprašęs skolą grąžinti. Ūkininkas nebenorįs 
atiduot — ir susipykę.

Bernas ūkininką padavęs į teismą. Prieš teisėją ūkininkas 
ginas — lai tas bernas įrodo su liudininkais. Bernui liudininkų 
nėr. Jis tik sako:

— Juk mudu taip ir taip šnekėjom, tada ir tada, ant to ak
menio susėdę, tavo paties lauke dirbdami.

Ūkininkas sako:
— Nė aš žinau kokio akmenio, nė aš su tavim šnekėjau.
Teisėjas, pasiklaūsęs jųdviejų kalbų, siuntė tą berną pas

tą akmenį nueiti ir vėl tuoj sugrįžti. Bernas išėjo, ūkininkas 
pasiliko. Po valandos teisėjas klausė to ūkininko:

— Ar jau bus bernas nuėjęs pas tą akmenį?
— Nu, dar ne taip greitai — toli dar tas akmuo.
Teisėjas:
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— Tu pirma sakei nežinąs nė kokio akmenio, tai kaip da
bar tu žinai?

Ūkininkas mukt mukt ir nebemoka kaip begintis.
Teisėjas ir priteisė skolą bernui sugrąžinti.

8t

GUDRUS VARGŠAS TEISME

Gyveno du broliai: vienas turtingas, o kitas — vargšas. 
Kartą vargingasis nuėjo pas turtingąjį paprašyt arklių parsi
vežti malkų. Turtingasis sako:

— Imk, tik neužmušk arklių.
Ar tokią jis valandą taip ištarė, ar tokia dievo valia buvo — 

kai tik nuvažiavo vargšas į mišką, pasistatė arklius pagal eg
lę — susiūbavo eglė iš šaknų ir prispaudė abu arklius ant 
žemės.

Eina nusiminęs pas brolį teisintis. Šis pasišaukė bičiulį, kad 
nutartų, kas daryti. Pasistatė degtinės — mat, nori, kad į jo 
pusę stotų. Bičiulis su turtinguoju broliu geria, užkandžiauja, 
o vargšas sušalęs, dar susirūpinęs, dreba. Nebeiškenčia ir už
lipa ant pečiaus. Pabaigė tie degtinę ir užkandas, dabar kimba 
prie vargšo. Bičiulis sako:

— Kai arklius paimt, tai buvai gudrus, o grąžint tai ne
moki. Eisim pas asesorių, kad padarytų teismą. Lipk nuo pe
čiaus.

Vargšas nelipa. Tie per jėgą traukia. Jis tada užsikabino už 
spyrio. Tie abu kai patempė jam gerai už kojų, spyrys lūžo 
ir krisdamas užmušė bičiulio vaiką. Dabar bičiulis nebe juokais 
jį veda pas asesorių.

Pakely klampynėj jie susitinka bajorą važiuotą įklimpusį. 
Bajoras, pamatęs tiek vyrų, gražiuoju prašo:

— Padėkit, susimildami, vyrai, ištraukt iš balos kumelpa- 
laikę.

Eina pirmiausia vargšas. Ką gi jis darys: paėmė kumelei 
už uodegos. Kai patraukė, ir nutraukė lig stimburiui. Bajoras 
įnirto. Mat, pasoginė buvo. Ir jis su tais dviem eina pas ase
sorių.
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Per miestelį eidamas, vargšas pasiėmė akmenį ir užsidėjo 
už ančio. Nuėjęs pas asesorių, sako, rodydamas į antį:

— Teisk, bet žiūrėk, ką čia turiu.
Asesorius manė, kad jis pinigų turi,— tai tuojau žinojo, 

kieno teisybė. Dėl visa ko klausė iš eilės kaltintojų.
Pirmiausia ima sakytis turtingasis brolis. Asesorius klau

sia po to vargšo:
— Ar tu norėjai užmušt jo arklius?
— Ne, nenorėjau.
— Nu, mat,— sako asesorius,— kuo jis kaltas, jei vėjas už

vertė tavo arklius? Dabar tu sakyk,— kreipėsi į turtingojo 
bičiulį.

Sis sako:
— Jis mano vaiką užmušė. Buvo užsikoręs ant pečiaus, 

o mes tada su bičiuliu gėrėm. Liepėm jam nulipt pasikalbėt. 
Jis nelipo — mes jį traukt. Traukiamas nuvertė spyrį ant 
vaiko ir užmušė.

Asesorius sako:
— Kas čia kaltas: reikėjo vaiką mokyt, kad jis nesimaišy- 

tų, kur suaugę kalbasi. O antra, reikėjo ir šį žmogų pamylėt: 
jūs geriat, o jam neduodat. Būtų begerdamas sušilęs, nebūtų 
reikėję nė ant pečiaus lipt.

Dabar šneka bajoras. Asesorius jam neduoda užbaigt kalbėt:
— Kas kaltas, kad tavo kumelės nupuvęs stimburys!
Taip ir turėjo visi trys išeiti, nieko nepešę. Jiems išėjus,

asesorius klausia vargšo:
— Nu, ką tu ten turi?
Šis ištraukė akmenį ir pakišo po nosimi:
— Va ką būtum gavęs, jei būtum mane nuteisęs.
Asesorius baisiausiai supyko. Davė keliu į uodegą ir liepė

nešdintis namo.
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SPIRGĖS KOŠĖJE

Buvo toks ūkininkas, kuris pats valgydavo gerai, o berną 
ir kitą šeimyną skriausdavo, ypač valgant košę. Šeimininkė, 
būdavo, išvirs sausą žirnienę košę, prispirgins spirgių ir supils
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į vieną bliūdo kraštą. Atneš bliūdą ir pastatys: riebųjį bliūdo 
kraštą prie ūkininko, o sausąjį — prie šeimynos. Pradės šei
myna rūgot, kad sausa košė, ūkininkas ir sako:

— Kaip tu, bambly, drįsti zaunyt ir peikt tokią košę? Tu 
savo gyvastėj dar valgyt nevalgei tokios. Žiūrėk, kas šaukš
tas— ir spirge!

Pasems šaukštą ir rodo spirgės it žvirblio galvas. Prieš tokį 
įrodymą nė vienas iš šeimynos neturi ką sakyt. Tylėdami žiau- 
mena sausą košę, o ūkininkas ryja spirgės ir giria:

— Ot, tai košė, tai košė! O spirgių kiekvienam šaukšte, 
žiūrėkit, po keturias, po tris!

Žinoma, kad retas vaikinas ir mergina ištverdavo metus. 
Kaimynai tyčiodamies užklausdavo ūkininką:

— Dėl ko taip tankiai ieškot šeimynos?
Jis, visai nesusigėdijęs, atsikirsdavo:
— Kad aš išmintingas ir nelaikau ilgai šeimynos. O kad jūs 

kvaili, tai laikot!
Tuo ir pasibaigdavo.
Gavo jis vieną sykį berną iš toliau, nes artimieji neidavo. 

Vaikinas didelis, storas ir tvirtas it milžinas. Pirmą dieną po
piet ūkininkas prisakė išvirt košės. Prisakė, kad taukų negai
lėtų, žinoma, tik dėl jo. Šeimininkė ir išvirė. Susėdo vakare 
už stalo: ūkininkas — iš vienos pusės, bernas — iš antros. At
nešusi šeimininkė košę pastatė, žinoma, kaip visados. Bernas, 
paėmęs už krašto bliūdą, nieko nesakydamas, pasuko prie sa
vęs riebiąją pusę. Ūkininkas pamanė, kad tas nesuprantąs, bet 
iš netyčių taip atsitiko,— paėmė bliūdą ir atsuko atgal. Kad 
bernas nesuprastų, kalbėjo sukdamas:

— Man rodos, kad saulė šitaip sukas.
Bernas nutvėręs atsuko prie savęs ir tarė:
— Tai nežinai ūkininkas, saulė taip sukas!
Ūkininkas, stebėdamas tarsi iš bliūdo ir sukdamas jį, tarė:
— Na, sakykite, už ką čia reikėjo pinigus mokėti, o šei

mininkė šeštoką užmokėjo!
Ūkininkas smarkiai pasuko bliūdą, kad visos spirgės atsi

suko į jo pusę. Bernas nutvėrė už bliūdo ir, sukdamas spirgytą 
kraštą, tarė:

— Jis to ir vertas.
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Ūkininkas, supratęs, kad bernas tyčia sukina biiūdą, barkš
telėjo bernui į panosę su šaukštu, tarydamas:

— Ar piemuo esi, kad prie stalo juokus varinėji?
Bernas šoko nuo stalo, kaip rėš ūkininkui su šaukštu kak

ton — šaukštas į gabaliukus sutruko. Tuoj guzas — kaip navi
kas. Pasiėmęs kitą šaukštą, prisitraukęs biiūdą, bernas valgė, 
kiek norėjo. O pavalgęs apsirengė ir išėjo savais keliais. 

Daugiau ūkininkas nebeskriausdavo šeimynos.
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KURIS MAŽIAU SUVALGYS

Gyveno seniau toks gaspadorius. Jis buvo labai šykštus val
gymui — vis ginčijasi ir ginčijasi su bernu, kad šis per daug 
valgo. Vieną sykį ir sako bernas:

— Eikš pasimėgint, katras daugiau suvalgom.
Gaspadorius sako:
— Eime. Tai žinosi, ką tu kaštuoji.
Ir susidėjo jie visą dieną: kuris mažiau suvalgys, tas laimės.
Piovė jie šieną, atnešė gaspadinė pusrytį. Gaspadorius pasė

mė kelis šaukštus ir nevalgo, persižegnojo. Ir bernas persižeg
nojo. Gaspadinė:

— Tai ko jau čia nevalgote?
Gaspadorius:
— Tai mat mes susiginčijom. Aš sakau, kad jis daug valgo, 

o jis sako — aš. Tai žiūrėsim, kieno bus viršus.
Gaspadinė sako:
— Žinoma, kad tu su juo lygiai dirbtum! Bet kai jis dau

giau dirba, o dar jaunas, tai jam ir reikia daugiau valgyti.
— Nu, žiūrėsiu, jau šiandie lygiai dirbsime.
Atnešė pietus. Ir vėl gaspadorius, pasėmęs kelis šaukštus, 

persižegnojo. Ir bernas taip pat. Ir pusdienių mažai valgė. Po 
pusdienių bernas, nors per visą dieną ir smarkiai piovė, dar 
smarkiau pradėjo piauti, kad gaspadorius, liežuvį iškišęs, vos 
paspėjo; o bernas vis į kulnus. Gaspadorius jau pradėjo rėkti 
ant berno:
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— Nejok paviršiu žolės, bet prispaudęs dalgį piauk.
Bernas juokiasi, sako:
— Mat, gaspadorius keli, keli dalgį, o žolė jau klyną bado. 

Pažiūrėk atsisukęs, kokia mano ir kokia tamstos pradalgė — 
siaurutė, nežymu, piauta ar ne.

Gaspadorius nelaukė, kol saulė nusileido. Sako:
— Gana bus. Bus jau taip daug pripiauta. Gal bus didelis 

lietus — eime namo.
Parėjo namo. Gaspadinė padavė vakarienę. Gaspadorius 

taip pat, kelis šaukštus pasėmęs, persižegnojo. Bernas irgi nepa
sidavė. Paskui gaspadorius pasakė gaspadinei iš patyliu:

— Išvirk man porą kiaušinių. Taip noriu valgyti.
Gaspadinė įdėjo į puodą du kiaušiniu ir verda. O bernas vis

žiūri, saugoja, kad gaspadorius nevalgytų. Priėjo prie virtu
vės, sako:

— Gaspadinė, ką čia verdi?
Ta sako:
— Nieko, drabužius šutinu.
Jis greit pagavo savo kelnes, įkimšo į tą puodą. Sako:
— Tur būt, užmiršai, kad mano palikai.
Bernas kad gramdo, kad gramdo su pagaliu, tuos kiauši

nius taip sutrynė—į miltus.
Tada gaspadinė atnešė dešros galą, pakepė paslapčiom į ža

rijas. Bernas vis tiek matė. Atėjo su šuniu prie plytos, pasi
ėmė pagalį ir sako:

— Ot, gaspadinė, kaip mūsų rėžiai išeina: ir skersai, ir 
išilgai.

Kad maišo žarijas su pagaliu. Ir taip, ir taip išmaišė, iš
metė tą dešrą, šuo tuoj suėdė. Nėr ko daryt. Gaspadorius pik
tumu netveria, kad spyrė šuniui. Bernas sako:

— Tai kam jį spardai?
O gaspadorius tyli. Galvoja: „Eisiu į daržą, pasirausiu ri

dikų, morkų. Gal jau čia jis nė pamatys, nė supras". Paėjo 
už pečiaus, pasitrynė ir išslinko per dureles į daržą. Bernas 
atlėkė, vytį pasigavęs, kad pradėjo duot gaspadoriui:

— O, tu gaspadoriaus ridikus vogsi? Vagį nutvėriau, vagį!
Gaspadorius nežino, kur dėtis: atgal per dureles nenori

eiti, gėdijasi. O čia visur tvoros. Taip jį priveikė, prikapojo.
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kol jis repečkas iš daržo iššliaužė per balą, kur iš migių su
bėga srutos.

Ant rytojaus gaspadinė neša visus gaspadoriaus drabužius 
į prūdą velėti. Bernas užbėgęs:

— Tai kas pasidarė, kur jis sustiro?
— Gi mat kiaulės naktį buvo ištrūkę, tai kol suvarė, ir 

įsipurvino po srutas.
Bernas parėjo pusryčio, žiūri — gaspadorius pasirėdęs šven

tadieniais drabužiais. O jis negali juoku tverti, kai tik pasižiūri 
į gaspadorių. Atsisėdo valgyti, gaspadorius ir sako:

— 2inai ką, Baltrai: daugiau valgykim, kiek katras norim.
Ir niekad daugiau nerėkė už valgymą ant berno.



Dvasininkai, 
jų pagalbininkai 
ir liaudis
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PAVOGTAS JAUTIS

Klebonas dejuoja prieš atlaidus, kad visko yra, o su mėse
le riestoka. Vaikščioja po kleboniją ir graižo rankas. Užeina 
vargoninkas.

— Ko gi,— sako,— klebone, graižai rankas?
— Kaip,— sako,— negraižysi! Suvažiuos rytoj daug kunigų, 

svečių. Visko yra užtektinai, o su mėsele riestoka.
— Na tai gražiausia! — sako vargoninkas.— Gana tau grai- 

žyt. Ar nežinai, koks pono jautis? Nueisim, parsivesim, pasi- 
piausim ir kokios puikios mėsos turėsim!

— Bet nueik, parsivesk,— abejoja klebonas.
— Na, tik tu žiūrėk, imsim ir parsivesim,— nenusileido var

goninkas.
Vakare vargoninkas, surinkęs špitolninkų nagines, apavė 

jomis kleboną ir pats apsiavė. Dvi poras dar pasiėmė į kelionę. 
Buvo užsnigta pirmosniegio. Suėjo jiedu į pono tvartą, apavė 
jautį atžagariom naginėm, patys taip pat persiavė atžagariom 
ir iškeliavo. Parsivedė jautį, pasipiovė.

Rytą ponas atsikelia — žiūri, kad aštuonių vyrų ateita ir din
gęs jautis. Ateina į kleboniją ir sako:

— Ar nebuvo čia kas?
— Nieko nebuvo.
— Zinai,— sako,— klebone, paskelbk iš sakyklos, kad din

go mano jautis. Gal matė kas.
Klebonas prižadėjo.
Po pamaldų įlipo klebonas į sakyklą ir sako:
— Dingo pono jautis. Ar nematėt, ar jį nuvedė, ar nune

šė kas?
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Vargoninkas sėdi ant viškų ir sako:
— Aš žinau!
Klebonas girdėjo, kaip vargoninkas atsiliepė. Išlipęs iš sa

kyklos, klebonas greitai nulėkė pas vargoninką, įbruko jam 
šimtą rublių ir sako:

— Ką tu dirbi, ką tu dirbi? Gal tau galvoj negerai?!
— Nieko, klebone, nieko blogo neatsitiks,— nuramino jį 

vargoninkas.
Ateina ponas į kleboniją ir klausia vargoninko:
— Ką tamsta žinai apie jautį?
— Taigi,— sako vargoninkas,— klebonas sumanė: „Eikim,— 

sako,— parsiveskim pono jautį, pasipiausim, tai gražios mėsos 
turėsim". Nuėjom, parsivedėm, pasipiovėm, mėsą pasidalinom 
per pusę, bet odą gaila gadinti — piauti per pusę. Nutarėm 
traukti: katras iš katro ištrauksime, tam visa ir teks. Na, ir 
traukiam. Jau aš jaučiu, kad klebono rankos tvirtesnės, kad 
jau jis baigia ištraukt, tai aš lapt ir dantim įsikandau. Kai 
truktelėjau iš klebono nagų, kaip duosiu į sieną su galva — 
ir pabudau.

Juokiasi kiti kunigai, kad gražus vargoninko sapnas, ploja 
delnais. Taip ir išėjo ponas, nieko nepešęs, o vargoninkas su
naudojo klebono šimtą rublių.
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NETIKRI PINIGAI

Vienam parapijoniui prireikė mokesčiui dvidešimt rublių, 
o jis neturėjo. Ir, niekur pasiskolint tų negaudamas, nuėjo pas 
savo kleboną. Paprašė. Klebonas atsakė, kad neturįs, kad ir 
jam pačiam dar reikėtų kur gauti pasiskolint.

Tas žmogus nuėjęs į smuklę ir atsisėdęs dūsaująs. Žydas 
jo klausiąs:

— Žmogau, kas tau kenkia?
Tas ir pasiskundęs, kad klebonas atsisakęs jam paskolint 

tiek ir tiek pinigų. Žydas nusijuokęs ir jam sakąs:
— Ar tu man duosi rudenį kviečių pūrą? Aš tau pinigų 

paskolinsiu.
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Žmogus prasidžiaugęs ir prižadėjęs duoti. Dabar žydas 
sakąs:

— Nu, tu žiūrėk, kad nueisiu pas jūsų kleboną, ar aš ne
gausiu iš jo pinigų.

Žydas nuėjęs pas tą kunigą, gavęs parsinešė tris šimtus rub
lių ir tam žmogui parodęs. Dabar žmogus nuėjęs pas kunigą ir 
sakąs:

— Kodėl tamsta man dvidešimt rublių nepaskolinai, o tam 
žydui tris šimtus paskolinai?

— Už tai, kad tie pinigai, kur aš žydui daviau, buvo netik
ri, o tavęs nenorėjau su tokiais apgauti.

Žmogus parėjęs pas tą žydą ir pasakęs: kunigas taip sakęs, 
kad tie pinigai buvę netikri. Žydas:

— Nu, gerai. Še tau dvidešimt rublių ir eik sau namo. Man 
nuo tavęs nebereikia nė to kviečių pūro.

Tas žydas nuėjęs pas kunigą, sakąs:
— Kunigėli, tamstos tie pinigai iš tikro buvo padirbti. Mano 

duktė juos pažino ir pametė po besikūrenančia krosnimi, ir 
sudegė. Tai dabar nė tamstai, nė man nebebus bėdos. Nebėr 
ko bijoti.
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MAIŠE Į DANGŲ

Ponas su kunigu sukirto lažybų, katras katrą apgaus. Ku
nigas sako:

— Aš iš po tavęs naktį pavogsiu paklotę.
Kunigas papirko liokajų: jam davė šimtą rublių. Naktį išėjo 

liokajus oran ir rėkia:
— Dvaras dega, dvaras dega!
Ponas vėju išlėkė oran — niekas nedega. E kunigas paėmė 

jo paklotę. Atėjęs ponas keikia liokajų. ,,Tai čia buvo kunigo 
papirkta,— ir aš papirksiu".

Dieną priėjo ponas prie liokajaus, davė tris šimtus rublių, 
kad kunigą apgautų.

— Gerai, apgausiu, ir ne bet kaip apgausiu, tik duok dieną 
prisiruošt.
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Nuėjo liokajus paežerėn ir gaudė perdien vėžius. Prisigau
dę maišą vėžių, nuėjo miestelin, nusipirko maišą žvakelių, at
sineša bažnyčion. Jau vakaras. Leidžia vėžį iš maišo ir žvakelę 
lipdo. Prileido pilną bažnyčią vėžių su žvakelėm,— tik žverbla 
bažnyčia. E žvakelės vaikščioja.

Nulėkė dabar liokajus į kunigą:
— Kelies, kunigėl, šaukia tave bažnyčion.
Kunigas greit iššoko ir lekia. Regi — kas nepaprasta baž

nyčioj, visa šviesoj. Įeina bažnyčion, net nutirpo—kaip 
danguj.

Liokajus stovi prie altoriaus su maišu.
— Lipk, kunigėl. Gana privargai čia — nešiu dangun.
Kunigas įsimačkeno maišan, liokajus užsidėjo jį ant pečių

ir nešioja per laiptus — viršun ir žemyn, viršun ir žemyn. Pas
kui išnešė oran, vartuose pakorė su maišu — kunigui rodos, 
užnešė aukščiausiai. Pakorė maišą ir padėjo lazdą prie maišui, 
parašė: ,,Kas eis pro vartus, tegu dukart užkerta lazda".

Žmonės eina bažnyčion, vis kiekvienas suduoda lazda.
Užsiieškojo žmonės kunigo — be žinios kur prapuolė. Ir 

krikštyt atveža, ir prie ligonio, e jo nėra. Eina pats ponas 
pro vartus — krivaliuoja maišas ir dar parašas: ,.Dukart užkirs- 
kit lazda". Ponas sukirto dukart lazda ir klausia:

— Kas čia? Gal ir gyvas?
E kunigas kenčia, mano — skaistykloj atgailauja. Kunigas 

pažino pono balsą ir sako:
— Ir tu čia draugėj būsi?
Ponas nusijuokė ir nukabino maišą. Kunigas dabar nežino, 

iš kur ant žemės pateko.

87

JUOCKUS GIMNAZISTAS

Vienoj vietoj pas kleboną buvo gudrus vežikas. Jis vis va
karais išeidavo į miestą. Klebonas sako:

— Kurgi tu vis vaikščioji vakaras į vakarą? Eini ir eini! 
Kad ir kur reiktų pasiųsti, tavęs namie nėr!

— Klebonėli, į šunų gimnaziją einu.
— Na, ar čia yra?
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— Yra.
— Kad eini, pašnekėk, gal mūsų tą Juočkų priimtų?
— Gerai, pašnekėsiu.
Nueina vežikas. Kur jis eina, aš nežinau. Rytą jo klausia 

klebonas:
— Ar šnekėjai?
— Taip.
— O ką sakė?
— Sako — galima atgabent.
— O kaip su mokslu, kiek užmokėt reikia?
— Kitaip nepriima, kaip trims metams. Reikalauja trijų 

šimtų rublių.
— Nu, gerai, nuveši.
— Įrašų liepė atvežt šimtą rublių.
— Gerai.

Duoda jam Juočkutj. Į roges — ir važiuoja. Išvažiavęs nu
deda jį ir parvažiuoja.

Kai pasibaigė metai, važiuos vaikinas pažiūrėt — reikia 
antrą šimtą pristatyt. Klebonas laukia jo parvažiuojant,— ką 
papasakos. Sako tas:

— Kiti, anksčiau įstoję, su juo nespėja. Juočkus viską su
pranta, tik šnekėt nešneka. Ir rašyt moka, tik dar nepaskaito.

Pasibaigė treti metai — reikia važiuot parvežt ir nuvežt tre
čią šimtą. Buvo žiema. Vežikas nekvailas buvo, tai nesisku
bina su šviesa grįžti namo. Sulaukia dešimtos, o klebonas neina 
gult, nori pasišnekėt su šuniuku. Štai parskamba su šuniuku. 
Parvažiavęs vežikas nukinko arklius, o klebonas laukia. Atei
na vežikas į kambarį, o Juočkučio nėra. Klebonas sako:

— O kur Juočkutis?
— Duokit ramybę! Kai tik išvažiavau iš vietos, tai jis ma

nęs ir pradėjo klausinėt, kas girdėt, kaip einasi... Tai ir šne
kučiuojamės. Pavažiuojam porą mylaičių nuo gimnazijos, jis 
ir užklausia: ,,Ar dar vis tas mūsų klebonėlis su gaspadine 
laikos kaip pirma, nes aš, lakstydamas po kambarius, matyda
vau?!" Aš vienas pagalvojau,— už sprando, paleidau į medį ir 
užmušiau.

O klebonas:
— Gerai ir padarei, nes būtų paskalų pridirbęs. Tuščia jų, 

ir tų trijų šimtų rublių negaila — nors ramu bus!

237



88

PONO NEBIJAU, DIEVU NETIKIU

Vienas žmogelis eina keliu ir šneka:
— Aš pono nebijau, dievu netikiu, o mano kumelė už ku

nigą protingesnė.
Ponas išgirdo tokią kalbą ir liepė tarnams atvesti tą žmoge

lį. Tarnai atvedė jį pas poną. Ponas bara:
— Kaip tu, icliau, tokius daiktus kalbi?
Žmogelis sako:
— Ko aš pono bijosiu, kad aš viską išpildau, ką ponas pri

sakai.
— O ko tu dievu netiki?
— O kaip aš tikėsiu?! Iš ryto buvo gražu, sakiau — dievas 

davė gražų orą, ir apsivilkau naujus kailinius. O paskiau pra
dėjo taip lyti, kad visas permirkau. Matai, kaip aš galiu be
tikėti!

— O kodėl sakai, kad tavo kumelė už kunigą protingesnė?
— Mano kumelė įgriuvo kartą į griovį. Aš ją išlupiau, ir ji 

daugiau nebegriūna. O kunigą, kuris įprato pas mano žmoną, 
kad ir kelis kartus išlupiau, bet nieko jam negelbsti: vis eina 
ir eina.

Patiko ponui toks žmogelio paaiškinimas, ir jis jo nebaudė.

88

ATIDUOS ŠIMTERIOPAI

Klebonas sako iš sakyklos:
— Kas dievui duoste vieną dalį, dievas atiduos šimteriopai.
Vienas dievobaimingas žmogus turėjo vieną karvutę, tai ir 

atidavė. Klebonas ir laiko ją. O tas žmogus su mažais vaikais 
viena duona ir vandeniu pasninkauja du metu, ir prašo die
vo,— nėr, neduoda.

Trečiuose metuose užkaitino saulė, užgyliavo gyvuliai, ir 
pas tą senuką parlėkė jo karvė, o paskui ją — klebono dvi 
karvės ir jautis. Tai jis:
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— Dėkui dievui,— sako.— Nenoriu šimteriopai, gerai, kad 
ir trejopai sugrįžo.

Ateina klebono gaspadorius, sako:
— Girdėjau, kad tu sugriebei karves.
— Ne,— sako,— nesugriebiau. Klebonas sakė iš sakyklos, 

kad kas duoste dievui vieną karvę, dievas atiduos šimteriopai. 
Tai aš,— sako,— turėjau vieną karvutę — atidaviau. Du metu 
prašiau meldžiau, kad dievas duotų. Viena duona, vandeniu 
pasninkavau. O trečiuose metuose ot ir atbėgo viena karvė ma
no, dvi karvės ir jautis klebono. Nesugriebiau, tik man su
grįžo.

Pasakė klebonui parėjęs gaspadorius. Klebonas ateina:
— Nu, tėvai, kiek reiks užmokėt už žalą? Kad padarė, su

mokėsiu, o karves atiduok.
— Nu, nieko, klebone,— sako,— nebus. Tamsta pats sakei 

iš sakyklos: „Kas dievui duoste vieną dalį, dievas užmokės 
šimteriopai". Dumet viena duona ir vandeniu pasninkavau ir 
prašiau su mažais vaikais, kad dievas atiduotų. Tai ot tiktai 
trečiuose metuose parlėkė mano karvutė ir parsivedė dvi kar
ves ir jautį.

Ką su tokiu šnekėsi! Ponų valdžia tada buvo,— tuoj nuėjo 
pas poną. Pašaukė tą seniuką.

— Kaip, tėvai?
Tas taip pat sako:
— Kad klebonas sakė iš sakyklos: „Kas dievui duoste vie

ną dalį, dievas atiduos šimteriopai".
Taip ir toliau... Tai ponas sako:
— Katras ateiste rytoj anksčiau, tai to karvės bus.
Na va, tai seniukas išeina. Kambarinė pasitinka.
— Nu,— sako,— ką, seniuk, girdėjai?
Sako:
— Ponas sakė, katras anksčiau ateisme, tai to karvės bus.
— Eik,— sako,— tėvuli! Tai kur tamsta anksčiau ateisi, kad 

klebonas čia nakvos!
Tai jin paėmė tą seniuką į savo kambarį.
— Sėskis,— sako.— Pažiūrėsme.
Pati pavalgydino, sako:
— Kai aš eisiu paskutinį kartą avalynės surinkt, perdžio- 

vint kojines ten, batus, tai aš žvakę nešiuos priešais, o tu
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paskui mano šešėlį sek, iki prie ponios lovos prieisiu. Tai tu 
palįsk po lova. Ar nekosėji?

— Ne,— sako,— nekosėju.
— Nu, tai gerai. Aš rytą atnešiu,— sako,— išdžiovinus ava

lynę ir tada tave paimsiu, išsivesiu.
Nu, tai taip ir padarė. Nuvedė tą seniuką, tas palindo po 

lova, guli. Ateina klebonas į svečius pas ponią. Prašosi:
— Per aukštą kalną,— sako,— ar galima eit?
— Galima.
— Per žemospurgius ar galima?
— Galima.
Ir dar ko klausė, tai ponia atsakė:
— Nu, stoną dvasišką prašom.
O tas seniukas girdi.
Rytą kambarinė atnešė avalynę, pasiėmė jį su savim.
— Nu, ką girdėjai, tėvuk? Ką girdėjai, tą sakyk.
Kai tiktai ponia atsikelia, tuoj seniukui:
— Eik, eik, eik!
Tas įeina.
— Nu, ką mano angelutis pasakysi?
— Nugi vakar ponas sakė, katras pirmiau ateisim, tai to 

karvės bus. ..
— Eik tu, mano angelutis, kad klebonas jau seniai atėjęs.
— Kad, ponia,— sako,— ir aš anksti. Jau aš,— sako,— bu

vau, kai klebonas atėjo. Kai klebonas prašėsi per aukštą kalną 
eit, ponia leidai,— ir aš buvau. Ir per žemospurgius...,— jau 
aš buvau. Viską ponia leidai... Jau aš buvau...

— Eik, angeluti, namo. Tavo karvės!
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GUDRUS VARGONININKAS

Pas vieną kunigą niekaip negalėdavo pagyventi vargoninin
kas. Būdavo, kas savaitė — vis šviežias vargonininkas! Darbo 
vargonininkui labai daug, o algos temokėdavo tik po vieną 
auksiną į dieną. Nu, ir kaip tu, žmogus, pragyvensi iš tieka!
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Per kiek laiko atsirado vienas, kad apsiėmė išbūt kuo ilgiau
siai pas tą kunigą už vargonininką. Visi tie, katrie jau buvo- 
mėginę, juokės iš jo kalbos, bet anas, nieko nežiūrėdamas,, 
nuėjo ir apsiėmė tarnauti. Nabagas turėjo būt ir už vargoni
ninką, zakristijoną, vežėją, špitolninką, net ir kiaules dažnai 
reikdavo papenėt. Bet anas visa linksmas apsiruošdavo ir gy
veno taip sau.

Vienąkart aptiko anas, kad svirno pamatai prairę ir galima 
yra įlįst apačion. Sulaukęs nakties, palindo paklėtėn, pragręžę: 
grindyse skylę ir, prisileidęs rugių maišą, parsinešė namo. Pri
sikepė duonos, pyragų,— dabar tik mėsos reikia!

Buvo kunigo nupenėtas meitėlis. Vargonininkas liuobdamas; 
įpylė ėdalan nuodų, katrų užėdęs, meitėlis pradėjo dūkuot. Su
žinojo ir kunigas, kad meitėlis dūksta. Atėjo pasižiūrėtų, mato, 
kad meitėlis net ant sienų lipa.

— Mat,— sako,— pasiuto meitėlis! Kur anas dabar dėt?!
Vargonininkas tuoj pasipainiojo ir pradėjo prašyt, kad jam-.

atiduotų. Kunigas ir atidavė. Vargonininkas tuoj meitėlį pa
skerdė— ir turi mėsos, išsijuosęs gali valgyt!

Per ilga, kai jau riebi mėsa nusibodo, sumanė liesesnės pa
sirūpint. Ilgai negalvodamas, ir prabaščiaus jaučiuką tokiu bū
du sudorojo.

Dabar vargonininkas, visa turėdamas, pakėlė balių ir su
kvietė visus savo draugus, net ir kunigo gaspadinę pakvietė.. 
Po baliaus gaspadinė pagrįžo namo ir pasakė kunigui:

— Iš kur tas vargonininkas taip praturtėjo? Mėsos, kiaulie
nos ir jautienos tai klebonas davei, bet iš kur anas gavo py
ragų?! Reikia anas ištirt: įdėk mane, prabaščiau, skrynion ir 
paliepk, kad nuneštų tą skrynią pas jį. Ar neužgirsiu aš ką 
šnekant!

Kunigas visada labai klausydavo gaspadinės ir dabar pa
klausė jos. Įdėjo ją skrynion ir, pašaukęs pas save vargoninin
ką, tarė:

— Aš išvažiuosiu į svečius kelioms dienoms, e tu paimk 
pas save šitą skrynią. Čionai sudėta brangūs daiktai.

Nunešė skrynią pas vargonininką. E vargonininkas, svečius 
išleidęs, šneka su savo močia:

— Tai kad čia ėjau, tai visi sakė, kad aš čia nepabūsiu, 
e dabar anys patys laižos, matydami, kad čia man gerai eina.
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Močia atsakė:
— Taigi, vaikei, labai gerai. Bet kaip dar tu gali pragyven

ti pas tokį šykštų kunigą?
— E, mamut! Tik reikia galvos, e gyvent visur galima! Aš 

va kaip padariau...
Čia ėmęs visa ir nusakė, kaip jis prasimanė pyragų, išleidęs 

iš svirno rugių, paskui kaip mėsą gavo.
Gaspadinė, būdama skrynioj ir tą girdėdama, nebeiškentė 

ir atsiliepė:
— Tai tu šitaip darai! Tai tu nuo kunigo vagiliauji!
Vargonininkas užgirdo, kad skrynioj šneka, ir pažino gas-

padinės balsą. Nieko nenustebo — tuoj paėmė pagalvę, atidarė 
skrynią, primygo su pagalve gaspadinę — uždusino ir vėl už
darė.

Štai ar buvo kunigas kur išvažiavęs, ar ne, bet ant rytojaus 
šaukia vargonininką pas save ir liepia atnešti skrynią. Atidarė 
skrynią ir labai nusigando, kai rado gaspadinę nebegyvą Iš
ėmęs paguldė ant lovos, pašaukė vargonininką, sakydamas, 
kad gaspadinė labai serga, kad net jau nublogo. Atėjo vargo
nininkas ir, apčiupinėjęs kūną, tarė:

— Ką gi, prabaščius, sakot bloga, kad jau gal seniai yra 
nebegyva, nes jau ir sustingus.

Kunigas net nubalo iš nuogąsčio! Pradėjo prašyt vargoni
ninką, kad šitą kūną nudėtų kur nors, e už tą davė jam šimtą 
rublių.

Vargonininkas sugriebė negyvėlį, nunešė klojiman, įrišo 
šiaudų kūlin ir padėjo. Kai tik atėjo vakaras, atnešė negyvėlį 
kunigo palangėn ir barškino pro langą. Taip barškino, ko!ei 
gaidys pragydo, paskui vėl nunešė klojiman.

Rytą pašaukė kunigas vargonininką ir tarė:
— Kas čia daryt? Gaspadinė šiąnakt pernakt miego nedavė. 

Barškino ir barškino pro langą lig pačiam gaidžiagysčiui!
— Ko čia bijot!?—tarė vargonininkas.— Nueik kitąnakt 

kiton trobon gultų, tai ana apeis, apeis ir neberadus duos 
ramybę.

Kunigas kitąnakt nuėjo svirnan, bet nespėjo akių sudėt, 
o vargonininkas ir pristojo su negyvėle į duris barškint.

Trečiąnakt kunigas sėdo ant arklio ir išjojo per lauką, 
manydamas, kad gaspadinė, neberadus jo trobose, liausis lin-
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dus į akis. Kai tik kunigas išjojo, tuoj vargonininkas užsodi
no negyvėlę ant kumelės, pririšo, kad nenulėktų, ir paleido* 
paskui. Kumelė buvo labai supratus su arkliu drauge būt. Kai 
tik arklys sužvingo, tuoj kumelė atsiliepė ir ėmė vytis paskui.

Pamatė kunigas, kad gaspadinė, užsėdus ant kumelės, at
siveja paskui, suragino arklį bėgt, kiek tik iššoka, bet ir ku
melė niekaip neatsilieka. Net pajuodavo kunigas iš baimės,, 
ir šaltas prakaitas pradėjo jam nuo kaktos tekėt. Davė ir da
vė taip jodinėt lig pat rytui. Parjojo kunigas namo ir, pasi
šaukęs vargonininką, tarė:

— Še tau, atiduodu šitą arklį ir pridėsiu tris šimtus rub
lių, nes daugiau nebeturiu,— tik tu nukirsk šitai negyvėlei, 
galvą, gal ir ana nebebaidys mane. Štai šiąnakt tik ką gyvas- 
likau!

Vargonininkas nunešė kūną ant kapų ir palaidojo. Po tam. 
niekas daugiau nebesivaideno. Vargonininkas gerai uždirbo, 
e kunigas labai buvo juo patenkintas ir visiems jį girdavo* 
kaipo ištikimą žmogų. Rodos, ir šiemet paliko vargonininkas, 
ioj vietoj.

91

VELNIAS KUBILE

Gyveno vienam kaime popas ir prie jo žmogus. Žmogus ve- 
dęs,— graži pati buvo. Ji sėmė vandenį iš šulinio. Šulinys 
buvo arti popo. Popas žiūri, kad graži moteriškė. Ir įsižiūrėjo* 
ją popas. O ji kai sėmė, ihihi ir nusižvengė. Ir popas atsi
šaukė:

— 1-hi-hi!
Rados tarp jų kalba. Popas klausia:
— Dėl ko tavo vyras nevažiuoja niekur uždarbiauti?
— Važiuotų, tik neturi pinigų.
— Ateik pas mane, tai aš paskolinsiu pinigų.
Gerai. Parėjus į namus, pakalbėjo su vyru, kad šitaip ir 

šitaip.
— Prašyk daug. Paskolink penkis šimtus rublių.
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Pati nuėjo — paskolino popas. Ji parėjo į namus. Nusipirko 
vyras ir arklį, ir padarus. Kad nebūtų blogumų tarp jų, kai 
jis išvažiuos, atsinešė kubilą, pripylė pilną suodžių ir pastatė 
už durų. Anta rytinės vyras išvažiavo uždarbiauti. Pamatė po
pas, kad išvažiavo, ir atėjo pas tą moteriškę. Jį priėmė,— sė
di. Jau sutemus, girdi, kas:

— Atidaryk duris!
Moteriškė:
— Ojojoj! Kas čia baladoja?
Popui striokas.
— Kas nors ateina. Tikriausiai mano vyras.
— Kur man pasislėpti?
— Lįsk tu į šitą kubilą!
Įlindo. O jį uždarė, užrakino. Atėjo vyras į pirkią.
— Ko tu sugrįžai?
— Išvažiavau, apsižiūrėjau — neturėsiu pašaro kur įpilti. 

Reikia imti man kubilas. Ką šitas kubilas mum užėmęs vietą, 
tai imsiu jį.

— Ir imk.
Kubilą ant šono pargriovė ir pradėjo ritinti į kiemą per 

<iuris. Išritino. Žmogus jį užsidėjo ant vežimo ir nuvažiavo.
O ten arti gyveno ponas dvarokas. Turėjo daug žemės. Iš

važiavo žmogus ir važinėja skersai arimą po užuoganas. Pa
matė ponas. Išsiuntė savo ekonomą:

— Paklausk, ką tas žmogus ten daro.
Ekonomas atėjo:
— Žmogau, gal tu iš proto išėjai?
— Velnius gaudau!
— Ar pagavai?
— Vieną turiu pagavęs.
Ekonomas grįžo į namus ir paporino ponui. O pono duk

terys buvo dvi. Ir jos girdėjo. Jos prašo tėvo, kad parodytų 
tas žmogus velnią. Nuėjo visi ant lauko.

— Ką tu čia vežioji?
— Velnią.
— Ar turi nors vieną? Parodyk.
— Aš parodyti tai galiu, bet ne dovanai. Man dideli pini

gai kaštuoja. Padėk užstatą. Kad pabėgs, tai užstato negrą
žinsiu.
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Davė jam šešis šimtus rublių. Žmogus pinigus įsidėjo, at
rakino kubilą. Tai tas kaip davė kubilo dugnan, nubėgo sku- 
jynan ir pragaišo. O pono užstatas negrįžo. Popas parbėgo 
į namus, nusiprausė, vėl sėdos po langu. Tas pinigus parsinešė,, 
popui skolą atidavė, ir dar jam liko.

Vėl moteriškė eina semti. Popas sėdi po langu, tyli, bet 
ji neiškentus:

— 1-hi-hi!
O popas atsišaukia:
— Žvenk nežvenk, jau tu kitąkart manęs neapgausi!
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VELNIAS SKRYNIOJE

Buvo labai graži merga, kaip angelas, tik sparnų neturėjo. 
Nu, ana ištekėjo. Bet ji turėjo gerą pažintį su vargoninku ir 
kunigu. Tada ana sako savo diedui:

— Tu man leisi prasigyventi?
Anas sako:
— Gerai, gali. Ką nori, tą daryk.
Tada ana sako:
— Tu išeik priemenėn ir pasislėpk, o aš užsiprašysiu var- 

goninką.
Atėjo vargoninkas pas ją, nusivilko rūbus, padėjo ant sta

lo pinigus. Tada diedas tik brazdi brazdi priemenės durysam
— Aje, ateina mano diedas! — sako boba vargoninkui. 
Tada tas kaip šoko pro langą ir išbėgo. Liko jiem rūbar

ir pinigai.
Kitą dieną ana užsiprašė kunigą, o diedas išėjo priemenėn 

ir pasislėpė. Atėjo kunigas, nusivilko rūbus, pinigus padėjo 
ant stalo. Tada diedas brazdi brazdi priemenės durysan.

— Aje, ateina mano diedas! — sako boba.
Kunigas kaip šoko ir sako:
— Kur man slėptis?
Boba sako:
— Lįsk skrynion.
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Anas gi greituoju įlindo skrynion, kur buvo degutas supil
tas,— kyši tik galva.

Tada diedas bobai sako:
— Vežu miestan degutą parduot.
O kunigas viską girdi. Ir anas galvoja: ,,0 mane nuveš 

miestan degute, visi išvydę juoksis". Tada anas iš deguto iš
lipo ir įlipo kiton skrynion, kur buvo plunksnos supilta. Apli
po visas plunksnom kaip velnias.

Tada diedas bobai sako:
— Vežiau plunksnas parduot miestan, ogi pigios anos, tai 

geriau nuvešiu ežeran ir nuskandinsiu.
O kunigas viską girdi ir dreba visas iš baimės. Žmogus nu

vežė skrynią prie ežero ir rėkia:
— Ai, ai, ai, velnią atvežiau skandint!
Žmonės išgirdo, kad žmogus atvežė velnią, subėgo žiūrėt, 

T)et žmogus veltui neleidžia. Tada vis imdavo už pažiūrėjimą 
kiek pinigų. Kai anas užkrutėjo nemaža pinigų, tada paėmė 
jr išleido kunigą iš skrynios. Anas kaip šoko ir nubėgo. Ir rė
kia žmogus:

— Velnias ištrūko! Bėga!
O kunigas kaip nubėgo, taip nubėgo, kad niekas neregėtų.
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NESIGIRDI

Zakristijonas gėrė kunigo vyną, o kunigas vaikščiojo pas 
jo žmoną. Prisiėjo išpažinties eit. Tada anas išpasakojo viską, 
bet vyną nepasakė, kad gėrė. O kunigas užmatė, kad anas ge- 
jria vogčiom iš jo. Tada sako kunigas:

— Tu mano vyną geri?
— Aš negirdžiu.
— Kas čia yra, kad nesigirdi?..
Zakristijonas sako:
— Tu sėsk prie langelio, o aš tau pasakysiu.
Zakristijonas sėdo į klausyklą, o kunigas ėjo išpažinties.

Zakristijonas sako:
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— O tu pas mano žmoną vaikščioji?
Tada jam kunigas sako:
— Nesigirdi.
Tas negirdėjo, ir tas negirdėjo. Tai anas leido vyną gert, 

ir zakristijonas nieko nesakė, kad pas jo žmoną eina.
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DVYLIKA ATGAILAUTOJŲ

Viename mieste buvo dvylika rabinų. Tikosi, kad kartą tie 
visi rabinai sunkiai nusidėjo. Susiėję tariasi, kaip čia dabar 
būti, ką daryti? Nu, ir sutarė, kad reikia visiems eiti į girią 
atgailauti. Kaip nutarė, taip ir padarė — ryto metą ir išėjo visi 
atgailos.

Ėjo per visą dieną, vakare priėjo girią. Pradeda jau tem
ti. Rabinai veizi, kame čia būtų geriau nakvoti. Atradę skruz
dyną, sutarė, kad čia turės būti neprastai gulėti, ir, nieko ne
belaukdami, sugulė aplink tą skruzdyną.

Ar nepradės tos skruzdės rabinus piauti! Rabinai tik var- 
taliojas, tik stena. ,.Atgaila, atgaila",— tik ir girdėtis aplink 
skruzdyną.

Taip prasivargino jie visą naktį. Ryto metą pašokę veizi 
rabinai, ar visi jie tebėra. Skaito vienas — tepriskaito tik vie
nuolika, skaito kitas — ir tas tiek tepriskaito. Mat, kuris skai
tė, savęs neimdavo į skaitlių. „Kas čia gali būti?—mąsto sau. 
rabinai.— Rodos, kad veizi, visi tebėra, o vieno trūksta skai
tant".

Netoli nuo skruzdyno buvo karvės mėšlas. Pamatę jį, rabi
nai nutarė, kad reikia kiekvienam durti į tą mėšlą su nosimi, 
ir tada pagal duobelių skaitlių galės jie tikrai pasitikrinti, ar 
visi bėra. Taip jie ir padarė. Nu, atrado, kad dar visi tebėra.

Per visą dieną rabinai išbuvo, išvaikštinėjo po tą girią.
Ateina vėl naktis. Ieško vėl rabinai nakvynei vietos. At

radę vieną jauną šakotą berželį, sutarė, kad reikia visiems lip
ti į tą berželį ir nakvoti. Taip ir padarė. Pristatę prie berželio
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padžiūvusį alksnelį, ir sulipo visi rabinai į tą berželį nakvoti. 
Jiems ten betupint, vėjas pavertė tą pristatytąjį alksnelį. Ryt
metį nori jau lipti rabinai iš medžio, veizi — alksnelis parvir
tęs. Ką dabar daryti, kaip nulipti? Galvoja šiaip, galvoja taip,— 
.ant galo sutarė, kad vienas iš jų turi nusitverti už berželio ga
lūnės, o kiti visi turi kibtis už jo. Tokiu būdu prilenks jie ber
želį lig žemės ir nulips. Tuoj vienas nusitvėrė už galūnės ir 
pasikorė ore. Kiti pradėjo kibtis už jo. Paskutiniam įsikibus, 
tik berželio galūnė trakšt ir nulūžo, ir visi rabinai bimpt, bimpt 
<ant žemės ir iškraičiojo. Bekrisdami, žinoma, prisibloškė visi 
nemažai. Vaitodami, dejuodami grįžta rabinai į miestą ir visi 
kartu eina prie daktaro.

— Oi pone daktare, gelbėk — aš smarkiai silpnas. Aš dar 
-silpnesnis, oi oi!—šaukia įėję vienas už kito rabinai.

Daktaras, išsiteiravęs, kas su jais nutiko, sako:
— Jei kiekvienas užmokėsit man po dvylika rublių, aš 

jums pagelbėsiu.
Ką padaryti — bėdos tekę, moka jau rabinai po dvylika:
— Tik gelbėkit!
Daktaras tada sako:
— Vieni vaistai tik bėra jums: patį silpnąjį iš jūsų turit 

papiauti, išvirti ir tą sriubą susrėbti.
Ir tuojau pradėjo daktaras teirautis, kuris iš jų užvis silp

nesnis. Klausia vienus. Tie šaukia:
— Oi, aš nesu silpnas!
— Aš dar galiu paeiti!
Klausia kitus—tie dar sveikesni. O kiti nebelaukė ir klau

siami— tik greičiau pro duris lauk. Ir bematant visi išbėgio
jo — nebeliko nė vieno silpno.
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KUMELĖ — RUBLIS, KATINAS — DU ŠIMTU

Numirė vienam čigonui boba. Anas norėjo gražiai palaido
ti, o nėra pinigų. Kumelę pasikinkė ir nuvažiavo pas kunigą. 
Čigonas kunigui sako:
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— Taip ir taip, kunigėli, noriu gražiai palaidoti, bet neturiu 
pinigų. Boba gera buvo, gerai sugyvenom, tai noriu ją pagerb
ti. Pinigų neturiu. Imk už palaidojimą kumelę.

O kumelė graži buvo. Kunigas atsisakė priimti kumelę. Jam 
jos nereikia. Kur dės... nepatogu... Ir galų gale sutarė, kad 
čigonas pats parduos kumelę ir kiek už ją gaus, tai visus pi
nigus duos kunigui.

Kunigas čigonę palaidojo gražiai, net pamokslą pasakė. 
Po laidotuvių čigonas kumelę — į turgų. Nuvažiavo, bet ir ka
tiną maiše nuvežė. Kas priėjęs klausia kumelės, tai anas pra
šo už kumelę vieno rublio, bet kumelės neparduoda be katino. 
O už katiną prašo du šimtu rublių. Na, ir atsirado toks žmogus, 
kad užmokėjo už katiną du šimtu rublių, o už kumelę — vieną 
rublį.

Nuneša čigonas pinigus, gautus už kumelę, kunigui. Kai 
padavė kunigui vieną rublį, tai tas tik akis pastatė:

— Kodėl taip maža?—klausia kunigas.
— Tiek gavau,— atsakė čigonas.— Kad netiki, paklausk to

kį ir tokį — pasakys tiesą.
Kunigas paklausė ir sužinojo, kad čigonas tikrai už kume

lę gavo rublį. Ne ką darys, prisiėjo ir jam nusileisti,— juk taip 
buvo sukalbėta.
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BRANGIOS LAIDOTUVĖS

Pas mus gyveno neturtingas seniukas. Eidavo per žmones: 
jeigu kam krenta gyvulys, tai odą nuima, duobę iškasa, gyvu
lį užkasa. Gyveno skurdžiai. Miršta dabar jo bobutė. Jis norė
jo palaidot taip, kaip visi smetoniniais laikais,— su kunigėliu. 
Nuėjo pas kunigą.

— Jei turi penkiolika litų, tai bus laidotuvės, o jeigu ne, 
tai nėra.

O seniukas turi tik dešimt litų. Trūksta penkių, ir klebonas 
nelaidoja. Ką darys — pasiskolino pas kaimyną penkis litus ir 
palaidojo su visa iškilme.
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Už savaitės laiko po to nudvėsė kunigo kumelė. Pašaukia 
tą seniuką odą nuimt, duobę iškast, pakast. Seniukas viską pa
darė, sutvarkė ir nueina pas kunigą atlyginimo paimt už dar
bą. Kunigas klausia:

— Kiek tau reikės?
Seniukas sako:
— Dvidešimt penkių litų.
Tas sako:
— Labai daug. Negalima tiek imt.
Seniukas atsako:
— Tu mano bobą kai laidojai, nei duobės kasei, nei odos 

lupai ir tai penkiolika litų paėmei, o aš ir duobę kasiau, ir 
odą lupau.

Ir turėjo kunigas sumokėti.
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ČIGONO IŠPAŽINTIS

Nuėjo čigonas klebonijom Įėjo į vieną kambarį — rado vil
kinius kailinius pakabintus. Pasiėmė jis ir nešas. Įeina į kitą — 
rado ant žirnių paltį lašinių. Jis paėmė lašinius ir išėjo iš kle
bonijos. Klebono šunys apipuolė. Jis bėgt, klebono šunys vyt. 
Jis paltį lašinių ir kailinius paslėpė už tvoros ir nubėgo bažny
čion. Žiūri, kad žmonės labai eina. Jis manė, kad ką duoda,— 
ir jis kartu eina. Priėjo prie klausyklos ir tyli. Kunigas klausia:

— Kada buvai išpažinties?
Jis atsakė, kad prieš trejus metus. Kunigas vėl paklausė:
— Ar tankiai eini bažnyčion?
— Kai krikštijo, per vestuves, ir dabar klebono šunys įvijo.
— Tai sakyk, kuo nusidėjai?
— Kunigą nuo vilkų apgyniau.
— Tai gerai padarei, kad apgynei.
— Iš žirnių kiaulę išvariau.
— Čia nėra nuodėmės; o sakyk, kuo nusidėjai?
— Kunigo laikrodį pavogiau.
— Tai atiduok!
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— Te.
— Tam atiduok, kieno paėmei!
— Daviau, o kad neėmė.
— Tai tau gai dovanojo?
— Tai ačiū, kad dovanoji.
— Sakyk tam, kieno pavogei.
— Taigi tam, tam ačiū.— Ir jis pasakė: — Mano nuodėmių 

nesakyk niekam!
Kunigas atsakė:
— Kad aš sakyčiau visų nuodėmes, tai ir liežuvis nulėktų. 
Už kiek laiko kunigas pažiūrės laikrodin, ar metas mišias

laikyti. Žiūri, kad nėr laikrodžio. Tada suprato, kad čigonas 
pavogė. Nuėjo švenčiausio dalytų. Kunigas kai žegnojo, čigo
nas manė, kad jį su pirštu rodo. Tada čigonas iš bažnyčios iš
bėgo. Kunigas parėjo namo, žiūri — nėra kailinių užkabintų. 
Toliau ėjo, žiūri—ir palties lašinių nebėra ant žirnių. Tada 
kunigas suprato jo nuodėmes.
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PAŠVENTINTAS OŽYS

Gyveno kunigas ir netoli didelis ūkininkas. Jiedu buvo tur
tingi ir gerai sutiko. Tiktai kunigas buvo kiek išpuikęs.

Kartą kunigas surengė didelę puotą. Sukvietė daug svečių, 
tik nepakvietė to ūkininko, nors jiedu ir buvo bičiuliai — bi
tes laikė. Ūkininkas labai supyko dėl to. Pavakare jis nuėjo pas 
kunigą ir atsisėdo virtuvėje. Tarnaitė praneša kunigui, kad 
atėjęs ūkininkas. Kunigas liepė pasakyti, kad jis palauktų. Ir 
tik kai visi svečiai išvažinėjo, atėjo klebonas. Ūkininkas dar 
labiau supyko ant klebono ir nutarė jam atkeršyti.

Klebonas turėjo nedidelį margą šunytį. Kai važiuodavo ka
lėdoti, tai ūkininkų mergos slėpdavosi nuo kunigo užpečkiuo- 
se, klojimuose, o tas šunytis visuomet pasislėpusias surasdavo 
ir atvesdavo. Dėl to tą šunytį klebonas labai brangino.

Ūkininkas paprašė kleboną parduoti jam tą šuniuką. Kle
bonas iš karto jokiu būdu nesutiko. Bet ūkininkas vis prašo ir
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prašo, ir pagaliau klebonas šuniuką jam atidavė. Ūkininkas 
pasirišo šuniuką virvute ir parsivedė namo. Kai tik parsivedė, 
tai ėmė ir užmušė.

Ant rytojaus ūkininkas praneša klebonui, kad šunelis pa
stipo. Klebonas užsigavęs sako:

— Ne pastipo, bet mirė.
Ūkininkas apsimetė, kad labai gaili to šuniuko, ir prašo jį 

palaidoti su mišiomis. Klebonas iš karto lyg ir nesutiko. Bet 
ūkininkas pasiūlė už mišias keturis šimtus ir dar ubagams 
šimtą. Ūkininkas nori, kad laidotų su karūnomis, procesi
ja,— prašo laidoti, ir gana. Klebonas sutiko. Ūkininkas anksti 
rytą atlydėjo tą šuniuką su mažu grabeliu. Klebonas išsiuntė 
kamendorių į kitą vietą, pats atlaikė mišias už šuniuką, pa
šventino ir su grabu įmetė į duobę.

Kai parvažiavo kamendorius, tai kas jam pranešė, kad anks
ti rytą klebonas kažką labai skubiai, lyg slėpdamas, palaidojo. 
„Ar nereikėtų patikrinti, ką jis ten palaidojo?"— galvoja ka
mendorius ir eidamas žiūri į kapus. Tiesa, mato — yra supiltas 
naujas kapas. Atkasa kapą, atidaro grabelį — randa, kad palai
dotas šuniukas. Praneša vyskupui. Vyskupas kleboną už tokį 
darbą nuteisia į tamsų rūsį ant amžių.

Pasodintas į tamsų rūsį, kunigas galvoja, kaip čia išsigel
bėti. Sugalvoja prašyti pagalbos iš to bičiulio ūkininko ir jam 
parašo laišką. Ūkininkas, gavęs laišką iš klebono, jam atsako: 
„Tu rašyk tiems, su kuriais baliavojai. Aš tada sėdėjau vir
tuvėj — ar tada manęs žiūrėjai?"

Bet vėliau ūkininkas pasigailėjo kunigo. Nusipirko seną 
ožį su didele barzda ir ilgais ragais. Pasikinko tą ožį ir važiuo
ja pas vyskupą. Aplink vyskupo namus sekretoriai ir lioka
jai— nenori jo įsileisti. Pagaliau įsileidžia, ūkininkas manda
giai pagarbina vyskupą. Vyskupas klausia, ko jis nori, ir 
prašo, kad jo netrukdytų, nes šiandien yra dideli atlaidai — 
primicijos. Skelbiama, kad tas, kas šiandien mirs, tai eis į dan
gų. Tai ūkininkas ir sako:

— Ir aš norėčiau savo klieriką išvęsti į kunigus.
Vyskupas prašo parodyti klieriką. Tada jiedu išeina prie

vežimo. Vyskupas pamato ožį. Ūkininkas pasako, kad tai jo 
klierikas. Vyskupas juokais klausia, ar jis katalikas. Ūkininkas, 
lyg užsigavęs, sako:

252



— Kas tai per juokai? Duodu tau tris tūkstančius, tik pa
švęsk.

Vyskupas, išgirdęs, jog gaus tiek pinigų, pasakė:
— Tai gai paskiausia, kai žmonės pasiskirstys.
Pavakare atėjo vyskupas ir švystelėjo link ožio kelis kar

tus. Kai pašventino, tai ūkininkas sako:
— Jei jau jį įšventinai į kunigus, tai jis gali eiti mišias 

laikyti?
Vyskupas išsigandęs sako:
— Neprapuldyk manęs!
— O kam tu prapuldei mano gerą draugą kunigą?— sako 

žmogus.
Tada vyskupas atidavė jam tuos tris tūkstančius, davė dar 

išgėrimui ir paleido tą kunigą.
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KĄRAMUS IR KUNIGUZlS

Vienas prūsų karalius turėjo liokajų. Tas liokajus įsižiū
rėjo vieno pirklio dukterį. Bet jiedu taip greit neapsivedė — 
ėmė paveržė nuo jo tą mergą kunigužis. Jau eina užsakai, 
tuojau bus vestuvės, o tas liokajus iš gailesčio džiūsta. Kara
lius sako jam:

— Ar tu sergi? Eik pas daktarą. O jei kokį rūpestį turi, tai 
sakyk — žinai, kad aš viską galiu pataisyt.

Sako:
— Aš įsižiūrėjau pirklio dukterį, o dabar kunigas ją nuo 

manęs paveržė, ir aš iš gailesčio turėsiu mirti.
— Na, tai nesirūpink: kad tu jos nori, tai tu ją gausi. Na, 

o kada jų bus vestuvės?
— Rytoj tuoksis.
Sulaukė. Antryt liepė karalius pakinkyt arklius į karietą ir 

važiuoja su liokajum. Atvažiavo pas tą pirklį į vestuves. Tie 
visi sužiuro: kas čia, kad karalius atvažiavo? Žinoma, kaip 
toks pirklys, karalių gražiai priėmė. Karalius klausia:

— Na, o koks čia jaunikis?
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Sako pirklys:
— Kunigužis.
— Na, kad jis yra kunigužis, ar jis moka gerai sutuokti? 
O tas kunigas sako:
— Moku gerai.
— Na, tai važiuokim į bažnyčią, aš pažiūrėsiu, kaip tu 

tuoksi.
Nuvažiavo į bažnyčią.
— Na,— sako kunigužis,— kas stos prie tos mergos? Aš 

tuoksiu — galėsit pažiūrėt.
— Gali mano liokajus stot.
Liokajus pristojo prie mergos, o kunigas sutuokė. Karalius 

klausia:
— Na, ar šitas geras sutuokimas?
Sako kunigužis:
— Geras, kitokio nėra, ir aš jį moku atlikti.
Karalius sako tam savo liokajui:
— Dabar gali eiti — jau susituokėt. Ko norėjai, tai gavai. 
Liokajus nusivedė sau pačią, kur jam reikėjo, o kunigužis

liko bergždantis. Sako:
— Kad aš būčiau žinojęs tokį juoką, tai aš būčiau netuokęs.
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GYVA Į DANGŲ

Kitą kartą davatka, norėdama gyva į dangų įeiti, didžiai 
meldėsi, bažnyčioje naktimis pasilikdama.

Vieną naktį atėjo vagys į tą bažnyčią vogti. Jie stoge pra- 
lupo skylę, vienas sėdo į lopšelį ir leidosi į vidų. Leisdamasis 
girdi — ten kažkas meldžiasi, kad imtų gyvą į dangų. Taip 
anas, nusileidęs į bažnyčią, sako davatkai:

— Na, eik šen, būsi dabar imta į dangų!
Įsodino ją vagis į lopšelį ir sujudino virvę. O anie žino: kai 

tik sujudins, tai reikia traukti. Traukia atsispirdami. Pritrau
kė jau visai prie skylės. Davatka pamatė žvaigždes, iš to 
džiaugsmo sušuko didžiu balsu:

254



— Per tavo šventą į dangų ėmimą...
Vagys išsigando ir paleido lopšelį į bažnyčią, kad jos net 

kaulai subyrėjo.
Paskui ir aną vagį sugavo, nes jis iš vidaus negalėjo jokiu 

būdu išeiti ir negalėjo rasti tokio bičiulio, kuris būtų jį išva
davęs. Vagis kai pradėjo, tai viską papasakojo — kaip jie vogti 
ėjo, su kuo, dėl ko ir kokiu būdu užmušė davatką.

DAVATKOS SAPNAS

Vieną kartą davatka norėjo prakalbinti kunigą, bet neišma
nė kaip. Sugalvojo paklausti kunigo, kad jai išaiškintų sapną. 
Anksti rytą nuėjus į bažnyčią, prie zakristijos durų ir laukė 
ateinančio kunigo. Pamačiusi ateinantį kunigą, tuoj puolė prie 
rankos ir pabučiavo.

— Tėve dvasiškas, ar negalėtum man išaiškinti šios nak
ties sapną?

— Na, sakyk greitai, nes man nėra laiko.
— Ogi, kunigėli, buvau danguje.
— Ką ten matei?— paklausė kunigas.
— Mačiau — kunigėliai ir mūsų stono žmonės po dangų tik 

vaikščioja ir gieda linksmas giesmes.
Kunigas vėl paklausė:
— Ką dar matei?
— Daugiau nieko nemačiau. Ten nėra nei pijokų, nei žmog

žudžių, nei paleistuvių, tiktai kunigėliai ir mūsų stono žmonės.
Kunigas tarė:
— Tai mes vienodą sapną sapnavom.
— Gi kunigėlis ar buvai danguje?— davatka surėkė.
— Aš danguj nebuvau, bet pragare.
— Ugi ką kunigėlis matei pragare? Zinai, tenai tik pijo

kai, žmogžudžiai, vagys.
Kunigas atsakė:
— Aš į galą nebuvau nuėjęs, tiktai prieky, nes negalėjau. 

Prie antrų durų drybsojo nudvėsęs šuo, uodegą ištempęs. Aš tą
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uodegą su koja paspyriau — kaip ims lįsti davatkos iš padvė- 
susio šunies!

Davatka labai supyko, nusispiovė ir nubėgo nuo kunigo.

101

KERDŽIAUS PAMOKSLAS

Buvo vienas kunigas, kuris prikabino prie bažnyčios užrašą, 
kad jis gyvena be rūpesčių. Važiavo pro šalį karalius, pamatė 
tą užrašą ir sako:

— Na, palauk! Tai jam reikia darbo duoti!
Ir uždavė karalius kunigui uždavinį, kad tas jį išspręstų. 

Kunigas negalėjo jo išspręsti. Kerdžius pro šalį ginė gyvulius 
ir išsprendė. Tada karalius sako:

— Dabar tu, kunige, eik ganyti galvijų, o tu, kerdžiau, bū
si kunigas.

Pirmą sekmadienį eina kerdžius mišios laikyti. Užsilipo ant 
sakyklos ir klausia žmones:

— Ar jūs ką žinot?
Žmonės sako:
— Žinom.
— Kad jūs žinot, ko jūs atėjote? Eikit namo!
Antrą sekmadienį vėl nueina jis į bažnyčią. Kai žmonės 

susiėjo, jis paklausė:
— Ar jūs ką žinot?
Šitie atsakė:
— Mes nieko nežinom!
— Kad jūs nieko nežinot, aš ir nieko nežinau. Eikit namo!
Žmonės nuėjo pas karalių pasiskųsti, kad jų kunigas labai

niekai. Karalius sako:
— Palaukit. Aš pats atvažiuosiu jo mišios paklausyt.
Kai karalius atvažiavo, tai kerdžius ėmė mišias laikyti ir 

pasakė tokį pamokslą:
— Kad visi žmonės į vieną žmogų susieitų, kas tai per di

delis žmogus būtų! Kad visi kirviai į vieną kirvį susieitų, kas 
tai per didelis kirvis būtų! Kad visi medžiai į vieną medį su
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sieitų, kas tai per didelis medis būtų! Kad visi vandenys į vie
ną vandenį susieitų, kas tai per didelis vanduo būtų! Kad 
visi kalnai į vieną kalną susieitų, kas tai per didelis kalnas 
būtų! O kad tą didįjį medį ant to didžiojo kalno užstatytų, 
o tas didysis žmogus imtų tą didįjį kirvį ir nukirstų tą medį, 
o kad tas didysis medis į tą didelį vandenį kristų, koks tai 
papliuškėjimas būtų!

Tai karalius ir sako žmonėms:
— Aš dar tokios gražios mišios niekad negirdėjau. Ko jūs 

norit?— ir išvažiavo.

M3

DVYLIKA STOVYLŲ

Viena ponia užsakė vienam meistrui padaryt dvylika stovy- 
lų bažnyčiai. Tos stovylos tai buvo dvylika apaštalų. Buvo 
sutarta stovylas padaryt tinkamu laiku. Ir ot ateina tas laikas, 
kad atvažiuos ponia paimt stovylų, o jų padaryta tiktai vie
nuolika— dvyliktos nepadarė. Mato meistras, kad nepadarys, 
tai labai nusiminė.

Jo žmona žiūri, kad vyras nusiminęs, tai ji klausia, kas 
jam yra. Vyras pasisakė nusiminęs dėl to, kad nepadarė užsa
kymo paskirtu laiku. Žmona siunčia jį pasivaikščiot ir sako:

— Eik pasivaikščiok, o paskui žiūrėsme, gal ką padarysme.
Vyras išėjo pavaikščiot, o tuo kartu atėjo pas ją kavalie

rius. Jiems besimeilinant, grįžta pasivaikščiojęs vyras. Kavalie
riui nėr kur dėtis, tai anas greit nusimetė nuo savęs rūbus, nes 
stovylos buvo kaip nuogų vyrų, ir atsistojo eilėn su apaštalais. 
Stovi, laukia, kol išeis kur vyras, tai anas pareis namo.

Tuo metu kaip tik užvažiavo ponia paimti stovylų. Apžiū
rėjo visas stovylas. Patiko jai, bet prie vienos priėjo ir sako:

— Šitas nelabai gerai: perdaug aiškus. Gal būtų galima 
kaip nors pataisyt.

— Galima,— sako meistras.
Paėmė peilį ir eina prie dvyliktos stovylos. Tas kavalie

rius, nieko nelaukęs, šoko ir pabėgo pro duris. Ponia liepė
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nekliudyt kitų, nes gali išbėgt ir kitos. Susikrovė tą vienuolika 
ir išsivežė. Žinoma, užmokėjo už dvylika apaštalų, nes kad iš
bėgo viena stovyla, tai meistras nekaltas.

104

ŠVENTIEJI IR GRIETINE

Vienas kunigas laikydavo bažnyčioje grietinę. Zakristijonas 
buvo nekantrus žmogus. Jis grietinę vis po truputį nuvalgyda- 
vo. Kunigas įtarė zakristijoną ir ėmė barti. Zakristijonas, norė
damas išsiteisinti, ištepė grietine šventųjų lūpas ir sako:

— Bariesi ant manęs be reikalo, o žiūrėk, kas grietinę su
valgo.

Kunigas išmetė iš bažnyčios visus šventųjų paveikslus.
Netrukus atėjo švento Petro ir Povilo šventė. Paveikslų 

bažnyčioje nėra. Ką daryti? Zakristijonas pavadino du pažįsta
mu kaimynu — Petrą ir Povilą, užsivedė ant viškų ir pastatė 
vieną vienon kertėn, kitą — kiton.

Prasidėjo mišios. Žmonės gieda, vargonai groja, o Petras su 
Povilu stovi šventųjų vietoje ir nejuda. Bet Povilas užmiršo 
savo pareigas — netyčia žvilgterėjo į langą. Žiūri — jo kiaulės 
Petro bulves knisa. Povilas šoko vyti kiaulių iš daržo, o Pet
ras — pagaliu jį mušti.

105

GRIETINĖ IR ŠVENTAS MORKUS

Vienoj klebonijoj tarnavo bernas, bet tiek blogai ten duo
davo valgyt, kad anas nori ir nori valgyt. Tai kai gaspadinės 
nėra, tai anas ir apsidairo, nu, ir gauna kur ką nulaižyt.

Kartą gaspadinės nebuvo namie. Anas nuėjo spinton apsi
dairydamas ir rado grietinės puodą. Didelis puodas, laižyt nėra 
kaip, tai anas ėmė visą puodą užsivertė. Tik taršk visas puodas 
žemėn ir susimušė, grietinė pasipylė. Tai kas jam daryt dabar?

258



Paėmė skepetą, padažė grietinėj ir padažydamas nužymėjo 
pėdas į bažnyčią ir per bažnyčią lig švento Morkaus stovylos. 
Tada stovy!ai aptepė kojas ir lūpas grietine.

Atėjo gaspadinė ir sako:
— Na, kas dabar grietinę papylė? Gal tu?
— Ne,— ginasi bernas,— pažiūrėk, kur pėdos rodo.
Ot pėdomis, pėdomis ir nuėjo bažnyčion. Žiūri — šventas 

Morkus visas išsitepęs. Tai šventam Morkui ir buvo bėda.

M6

KAIP PO KRIKŠTO

Kitą kartą kūmai nuvežė pas kleboną į bažnyčią krikšty
ti vaiką. Po krikšto kūmai nuėjo į gaspadą ir pradėjo girkšno- 
ti. Anie girkšnojo, girkšnojo ir taip prisigėrė, kad ant kojų 
nebenustovi. Gaspadinė, bijodama, kad kūmai beveždami nenu
suktų vaikui sprando, vaiką pasiliko pas save, o kūmam vaiko 
vietoje suvystė katiną. Tie nepažiūrėję važiavo ir parvažiavo 
namo. Parvažiavę įnešė ,.vaiką" į vidų. Bobutė priima „vaiką" 
ir žiūri:

— Akelės plačios... Kaip jau po krikšto! Kaip jau po šven
to krikšto!

Kai išvystė, žiūri, kad vaikas tik pūkšt iš vystyklų ir dali 
pro langą. Kai ėjo su visais stiklais laukan!

107

VISŲ ŠVENTŲ KAILINIAI

Vieną kartą žmogus atnešė siuvėjui pasiūt kailinius ir 
pasakė:

— Susimylėdamas, pasiūk man kailinius visiem šventiem.
— Bet ar tau išeis visiem šventiem? Čia maža kailių,— pa

sakė siuvėjas.
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Žmogus prašė, prašė, kad pasiūtų, nu, jam ir prižadėjo. 
Siuvėjas sukarpė kailius, išsiėmęs šventą knygą, skaito:

— Šitie bus šventam Jurgiui, šitie Jokūbui ir kitiems. 
Prisiuvo, prisiuvo kailinių, mažiukų kaip pirštinių, sudėjo

skrynion ir laukia, kada ateis žmogus paimti.
Atėjo žmogus kailinių paimti. Siuvėjas padavė. Žmogus nu

sigando ir neėmė. Nuėjo jis teisman. Teisėjas liepė ateit siu
vėjui su kailiniais. Jis nuėjo su kailiniais, išvertė kailinius prie 
teisėjo kojų ir pasakė:

— Jis man liepė pasiūt visiem šventiem, aš ir pasiuvau. 
O dar nešk greičiau, nes šventieji sušals.

Žmogus norėjo dar pasipriešinti, bet ir teisėjas siuvėjui pri
tarė. Žmogus užmokėjo siuvėjui pinigus, bet kailinių su savim 
jau neėmė.



Piršlybos.
gyvenimas

108

KVAILYS IR PIRŠLYS

Seniau buvo trys broliai — du protingi ir vienas kvailas. 
Kai jau jų tėvai išmirė, jie visi pasidalino lygiom žemę ir tro
bas. Apsivedė tiedu protingieji,— ir tas kvailys nori vesti. 
Nusisamdę gerą piršlį, užmokėjo gerai ir sutarė, kad tas jam 
būtinai žmoną išpirš, nors kažin kiek laiko reikėtų jį vežioti. 
Bet kvailys nieko savo neturi, tiktai vieną drąsumą. Susisko
lino viską ir važiuoja vis toli. Važinėja, važinėja jis visur, ir 
nė viena pana už jo neina.

Jau rado, viena jam patiko. Važiuoja jie antrą kartą pas 
ją. Kvailys ir sako piršliui:

— Zinai ką, gal jinai kad ne manęs, tai mano turtų pa
sigviešęs. Kai nuvažiuosim, imsiu viską skaičiuoti, o tu vis 
sakyk: „Nenusidėk dievui, daugiau turi".

Nuvažiavo jau jie, priėmė juos kaip reikiant. Jaunikis ir 
pradėjo girtis. Sako:

— Turiu trečdalį valako žemės.
Piršlys sako:
— Nenusidėk, turi du trečdaliu.
Tas sako:
— Tai aš pievų neskaičiuoju — jas nereikia arti, kad ir 

gerai želia. Turiu vieną arklį.
Piršlys:
— Nenusidėk, tris turi.
— Tai aš kumelių neskaičiuoju. Turiu karvę.
— Nenusidėk, tris turi.
— Tai dar dvi užtrūko. Tik ant vienos ausies neprigirdžiu

ir ant vienos akies truputį neprimatau.
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Piršlyst
— Nenusidėk, ant abiejų neprigirdi ir ant abiejų labai ne

pamatai.
Tik kad pradės visa gryčia juoktis.
Piršlys sako jaunikiui:
— Važiuojam, nes Juokelio arklys pakinktus sutraukys, 

Abromui roges sulaužys.
Tie dar labiau juokės. Sako:
— Tris turi ir su svetimais važinėja.
Važiuojant namo, jaunikis ir sako piršliui:
— Kam tu taip sakei?
O tas:
— Tai kad tu man liepei viską padauginti, tai aš ir sakiau.
Vėl jie važinėjo visur. Jau vieną paną piršlys prikalbino

šiaip ne taip. Ta sako:
— Kad jis kvailas.
— Nekvailas.
— Na, tai kodėl jis taip valgė?
— Tai kad jis užvytas buvo. Jam geriau nieko neduodavo, 

tai jis ir nemoka valgyti.
Mat, jam davė valgyti kiaušinių. Tai jis nusilupa, visą 

kiaušinį įsikiša į gerklę, praryja, paskui paima su ranka 
sviesto, įsikiša, atsikanda duonos ir valgo.

Važiuojant namo, piršlys jam sako:
— Tu protingiau apsieik. Už tavęs tada eis visos panos. 

Kai padavė valgyt, reikėjo nulupus persipiauti per pusę, už
sitepti sviesto, tada valgyti. Kad ir nebūtų sviesto, vis tiek 
reikia persipiauti per pusę.

Jis sako:
— Gerai, daugiau žinosiu.
Kitą sykį jiems nuvažiavus, davė virtų žirnių valgyti. Tai 

jis paima po vieną žirnį, nusilupa, pasideda ant stalo, persi- 
piauna ir valgo. Namo važiuojant, piršlys jam sako:

— Mat, ne taip reikėjo žirnius valgyti. Reikia pasisemti 
į saują, įsipilti po truputį į kitą ranką ir pilti į bumą.

Tas sako:
— Gerai, daugiau tai žinosiu.
Trečią kartą nuvažiavo jie, davė jiems varškės valgyti. Tai 

tas jaunikis pasisemia su sauja iš bliūdo, įsipila į kitą ranką,
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o su ta, užvertęs galvą, ir pila į burną. Uošvienė neiškentu
si ir sako:

— Bet, ženteli, kad apykaklę labai aptaškei.
Jis sako:
— Tai kas — ne mano. Iš Kazio vaikų pasiskolinau. 
Parvažiavo jie namo. Tas piršlys sako:
— Tai jau daugiau aš tavęs nevežiosiu.
Atidavė jam užmokestį ir kitiems pasakė, kad su kvailiu 

daugiau į piršlius nevažinėtų.

10$

JAUNIKIO IR PIRŠLIO SARMATA

Pas vieną mergą atvažiavo jaunikis su piršliu. Ir jiems 
abiem labai pasigrožėjo merga. Taigi, tik nuvažiavus, piršlys ir 
sako jaunikiui:

— Tu valgydamas įsidėk po truputį kiekvieno valgio 
į užantį.

Matai, piršlys manė, kad labai susarmatys jaunikį, ir mer
ga liks jam. Jaunikis pamanė, kad čia kokie nors senio pirš
lio burtai, taip ir padarė — valgydamas prisidėjo į užantį val
gių. Kai vakare, eidamas gulti, atsijuosę juostą, pradėjo byrėti 
valgiai, o visi, net pilvus susiėmę, juokės.

Dabar jaunikis ir mano: „Palauk, ir aš tau sarmatą pada
rysiu".

Taigi jis, kai jau piršlys ir visi kiti sumigo, paėmęs pripylė 
piršlio lovon blynų tešlos. Rytą visi juokės iš piršlio, kad 
susigadino. Taip abu, padarę vienas kitam sarmatą ir negavę 
mergos, anksti rytą iškūrė į namus.

110

PIRŠLYS IR BESOTIS BERNAS

Kimšių kaime gyveno senas bernas, ir jis norėjo vesti. Nu
važiavo kartą su piršliu pas vieną paną. Padėjo jiems valgyti 
visokių skanumynų, ir jis atsisėdo valgyti. Kai valgė, viską
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suvalgė — nieko nepaliko. Pana eina stalo vokti, žiūri — ant 
stalo nieko nebėra, viską suvalgė. Pana už jo nebėjo, kad jis 
tiek daug valgo:

— Jis gali visą mano pasogą suvalgyti.
Bernas išvažiavo, nieko nepešęs. Piršlys važiuojant jam 

sako:
— Kam tu tiek daug valgei? Dėl to ji už tavęs nebėjo.
Ryto metą jiedu susitarė pas kitą paną važiuoti. Piršlys

jam sako:
— Kai nuvažiuosime, tiek daug nevalgyk. Kai aš užminsiu 

tau ant kojos, nebevalgyk.
Kai tik nuvažiavo, jiems padėjo valgyti. Jie valgo. Priėjo 

didelis katinas ir užmynė bernui ant kojos, tai bernas dau
giau nebevalgė. Pana jį ragino:

— Kodėl taip mažai tėvai gai?
Jis sako:
— Ačiū, labai privalgiau.
Ir pana už jo nebėjo. Kad taip mažai tevalgo, negalės dirb

ti ir ilgai gyventi. Taip pat išvažiavo, nieko nelaimėjęs.
Jie dar susitarė važiuoti pas kitą paną. Piršlys jam sako:
— Tiek tevalgyk, kiek aš valgysiu.
Nuvažiavo. Jiems padėjo valgyti, ir bernas tiek valgė, kiek 

piršlys. Panai bernas patiko. Vakare jiems pataisė lovą gulti. 
Jie sugulė. Bernas piršliui sako:

— Aš noriu valgyti.
Piršlys sako:
— Eik į virtuvę, gal rasi ką.
Bernas įėjo, žiūri — duonos įmaišas yra. Bernas pradėjo 

ėsti įmaišą, ir apteko jam rankos. Jis įėjo į virtuvę, rado ąsotį 
su vandeniu ir įkišo abi rankas, o ištraukti nebegali. Išėjo jis 
į kiemą, kur upė tekėjo, o ten buvo kelmas. Jis priėjo, kaip 
drožė ąsotį į kelmą. O ten buvusi pana — prie upės baltinius 
plovė. Bernas parbėgo ir išvažiavo namo su piršliu. Ir jis ne
begavo žmonos.



m

Atvažiavo kavalierius į piršlius. Pana vaišina. Kai pavalgė, 
dėkoja.

— Ar skaniai privalgei?— pana klausia.
— Tai nieko, skaniai, ai vis ne kaip pas mamą.
Kitąsyk anas atvažiuoja — vėl vaišina. Anas vėl sako:
— Skaniai, ai vis ne kaip pas mamą.
Taip ir trečią sykį. Ta pana supyko. Apsirėdė ubage ir eina 

veizėti, kuo mama taip vaišina. Išvirė iš miltų košę, įkišo tau
kinę žvakę į vidurį. Tie taukai tirpsta — į juos mirko košę ir 
valgo. Sumirkė vieną žvakę, bet neprivalgė. Tas kavalierius 
ir sako:

— Balius, tai balius — kišk ir antrą žvakę!
Pamatė pana, ką valgo, ir išėjo.
Po kiek laiko vėl atvažiavo tas kavalierius į piršlius. Pana 

išvirė miltų košės ir žvakę įkišo. Kai pavalgė, ir sako:
— Nu, tai, tur būt, skanu buvo — kaip pas mamą?
Ir dabar liko tas priežodis: balius, tai balius — kišk ir antrą 

žvakę.

SKANIA! KAIP PAS MAMĄ

112

ĖDRUS JAUNIKIS

Kartą piršlys su jaunikiu važiuoja piršliuos. Jaunikio būta 
ėdraus, tai išvažiuojant jo motina pridėjo jam pilnas kišenes 
bandelių, kad svečiuose daug nesuvalgytų, kad jaunoji nepa
bijotų. Važiuojant piršlys prisakė:

— Kai tik neš valgį ant stalo, tai tada tu išeik laukan, kur 
pastogėje ir suvalgyk bandeles. O kai privalgęs ateisi, mažiau 
suvalgysi.

Svečiuose gražiai priėmė piršlius, ir pradėjo kalbėti apie 
vedybas. Kaip mat ateina pietūs. Jaunikis, pamatęs, kad jau 
duos valgyti, išėjo laukan po pastoge ir valgo mamos įdėtas
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bandeles. Jaunoji, nesulaukusi ateinančio jaunikio, išėjo lau
kan jo ieškoti. Tuo tarpu lietus lijo. Išėjusi laukan, sako:

— Kad lyja, tai lyja.
Jaunikis neišgirdęs atsako:

— Kad ryju, tai ne iš tavo malonės. Kad mama man pridė
jo, tai aš ir ryju.

Jaunoji nusigandusi įbėgo į gryčią. Už kiek laiko ateina 
jaunikis ir sako:

— Nei rijau, nei ką: valgiau mažais kąsniais, ir gana.

113

NE VERPĖJA, BET ŠOKĖJA

Senybės laikais rinkdavos jaunikiai mergą, kad būtų gera 
darbininkė. Vieną kartą jaunikis su piršliu atvažiuoja piršlėm 
pas vieną mergą. Įeina gryčion ir randa mergą be darbo. Tuoj 
ji pasiėmė didelį kuodelį, prisirišo prie ratelio ir tankiai suka. 
Jaunikis pradėjo mergą kalbint, sako:

— Kad labai didelis kuodas. Kada tamsta suverpsi?
Taip merga ir girias:
— Kad truputį mažesni, tai į dieną šešis suverpiu.
Tada piršlys, girdėdamas jos gyrimąsi, sumanė: „Palauk, iš

mėginsiu aš tavo greitumą". Nuo lango paėmė du kiaušinius 
ir nematant įkišo kuodelin. Paskui tą mergą pradėjo piršti ir 
pripiršo savo jaunikiui. Sukalbėjo, kad už dviejų savaičių kels 
vestuves. Kai išvažiavo namo, piršlys klausia:

— Ar tau gi graži šita merga?
Jaunikis sako:
— Gražumo nelabai graži, bet kai gera verpėja, tai man ir 

patiko.
Parvažiavus namo, jau močia klausia:
— Nu, vaikei, ar gražią nusipiršai mergą?
— Nusipiršau,— sako,— nelabai gražią, tik gerą verpėją.
Tai močia sako:
— Tai gerai, vaikeli, nors daug priaus, priverps, tai būsi 

gerai apsivilkęs.

266



Praeina dvi savaitės, ir piršlys su jaunikiu važiuoja susi
kalbėt, kada kels vestuves. Nuvažiavę įeina gryčion, gi žiūri — 
merga verpia, bet taip smagiai, kad net ratelis terkši. Tada 
jaunikis pradėjo ją šnekint, sako:

— Taip smagiai verpi ir nepatepi ratelio?
Merga jaunikiui sako:
— Šiandien taip skubinu verpt — mat, jau penktą kuode

lį,— tai nebuvo kada ir patept.
Tan žodin mergos močia piršliui ir sako:
— Kur tu, piršleli, kiaušinius nuo lango padėjai, gal išsi

nešei?
Piršlys sako:
— Aš bejuokaudamas kuodelin įkišau.
Piršlys apčiupinėjo kuodelį ir išėmė kiaušinius.
Tada merga ir mergos močia labai nusigando. Piršlys ir 

sako:
— Matai, verpėja, gyreis, kad per dieną šešis kuodelius 

suverpi, o per savaitę ir vieno nesuverpei.
Tai uošvė piršliui ir sako:
— Ne, piršliuk, ana ne verpėja, bet gera šokėja. Aš, mat, 

savo dukteriai ir sakydavau, kad verpt pasamdysma, o šokt ne- 
pasamdysma už save.

Jaunikis pagalvojo, kad jam apsivedus šokėjos nereiks. 
Anas atsisveikino ir išvažiavo namo. Ir tada močia suprato: 
reikia mokyt geriau verpt, negu šokt.

114

MERGELĖ NEVALĖLĖ

Kartą atvažiavo pas vieną kaimo mergaitę piršliai. Jie 
buvo iš toli ir tos mergaitės nepažinojo. Nutarė gudrumu iš
mėginti, kokia ji yra. Išėjo piršlys iš pirkios, nuėjo prie savo 
arklių ir po valandėlės vėl sugrįžta, tiktai jau labai susirūpi
nęs. Pamačius nelinksmą piršlį, mergaitės motina klausia:

— Ko gi taip susirūpinęs, piršleli? Gal kokia nelaimė at
sitiko?
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— Tikrai nelaimė,— atsakė piršlys.— Netikėtai susirgo ark
lys, ir nežinau, ar gausiu čia vaisto.

— Kokio vaisto? Gal surasim, prašom pasakyt,— klausė abi 
supuolusios, motina su dukterimi.

— Vaistas, rodos, nekoks,— tarė piršlys.— Kai minko duo
ną ir lieka ant alkūnių tešlos nenuplautos, pluokštelis sąšlavų, 
kampe bent dvi tris dienas pabuvusių,— ir visas vaistas. Tokio 
vaisto užduodi arkliui, ir sveikas. Jau nebe pirmas kartas 
jam ta liga susirgti.

Ir kad sujudo moterėlės: dukrelė tešlą nuo alkūnių gram
do, tik gramdo, o motinėlė šiukšles iš visų kampų tik šluoja, 
tik šluoja. Ir „vaisto" tiek surado, kad nė piršlio arklys būtų 
nepavežęs. Jaunikis su piršliu tiktai žvilgt, žvilgt į vienas ki
tą, kepures ant galvos ir — sudieu, mergele ne valele!

Paskui suprato motina su dukrele, kaip piršliai skyrės mer
gelę, bet jau buvo po laiko.

H5

NEPRIMATANTĮ DUKTĖ

Vieną kartą tokie ūkininkai turėjo neprimatančią dukterį. 
Jie labai norėjo ją išleisti už vyro, bet niekaip negalėjo: visur 
pasklidę buvo gandai apie jos aklumą.

Kartą, atvažiavus piršliams, tėvai tyčia padėjo adatą ant 
grindų ir ją iš anksto dukteriai parodė. Ji įėjus pro duris ir 
šaukia:

— Kam mėtote adatas?
Jaunikaitis ir galvoja: „Negali būti, kad ji neprimato. Per 

visą kambarį adatą pastebėjo".
Kitą dieną darė sužieduotuves. Įėjo mergina į kambarį, pa

matė ant stalo ąsotį su alum ir šaukia:
— Škac, biaurybe! Viską suėsi!
Tada jaunikaitis suprato, kad ji neprimato, ir vestuvės 

iširo.
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PIRŠLIAI IR ŠVEPLOS DUKTERYS

Viena motina turėjo tris dukteris. Visos trys buvo gražios 
mergaitės, bet švebeldžiavo. Piršliai, nežinodami tos jų kalbos, 
atvažiuodavo pas jas. Motina labai norėjo nors vieną dukterį 
išleisti už vyro, todėl jomsįsakė, piršliams atvažiavus, nekalbėti.

Vieną dieną atvažiavo pas jas piršliai. Motina padėjo ant 
stalo bulbienės bliūdą, pastatė druskinę ir išėjo.

Kur buvus, kur nebuvus atėjo visos trys mergaitės ir pa
matė ant stalo katiną, kuris lakė bulbienę.

Viena sako:
— Kat, kate, talapienę lak!
Antra sušuko:
— Tylėk, netalpėk, motutė išeidama liepė netalpėt.
Trečia atsakė:
— Ėmė ii platalpo.
Piršliai, išgirdę tokią kalbą, nei sudiev nesakydami, išva

žiavo namo.

116

117

NEGRAŽIOS PAVARDES

Atvažiavo piršliuose vaikezai. Vieno pavardė Degis, ant
ro — Nupazas, trečio — Bizas. Jie susitarė nesakyti savo pavar
džių. Vienas išėmė užsirūkyti, o antrasis sako:

— Ar jau tu, brol, degi?
Jis pamanė, kad jo pavardę pasakė, ir labai užsigavo. 

Ir sako:
— O kas tu? Nupazas!
Tuomet antrasis sako:
— Jokim! Biz namo!
Ir taip visi trys pasisakė savo pavardes.
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H8

APGAUTI JAUNIKIAI

Kitąsyk gyveno viename mieste labai turtingas kupčius. 
Jis turėjo vieną dukterį. Kai toji jo dukra labai graži buvo, 
tai ją norėjo paimti net trys jaunikiai. O toji merga visų trijų 
nekentė. Anie vis kabinosi prie jos. Ji sumanė visus tris pri
gauti ir taip nuo jų atsikratyti. O anie vis nenustojo jos lankę. 
Tai ji pasako vienam:

— Ateik tu iš vakaro.
O kitam:
— Tu ateik vėliau, apie devintą.
O kai kitą pamatė, tam liepė ateiti apie vienuoliktą valandą.
Ir taip, sulaukus vakaro, ateina vienas. Sako toji merga 

jam:
— Jei tu išpildysi tai, ką aš tau prisakysiu, tai tekėsiu už 

tavęs.
Jaunikis sako:
— Viską išpildysiu, ką tik liepsi.
— Na, tai tu nueik čia į stubą, atsigulk gale stalo ant suo

lo aukštielninkas vietoj numirėlio ir gulėk tol, kol aš ne
ateisiu.

Nuėjęs jaunikis atsigulė ir užsidengė paklode. Toliau atei
na kitas — sako ji anam:

— Jei tu išpildysi, ką aš tau prisakysiu, tai tekėsiu už 
tavęs.

— Viską išpildysiu, ką tik liepsi.
Sako:
— Pas mus apsinakvojo koks keleivis ir numirė. Tai tu, 

uždegęs žvakę, tol klūpok pas jį, kol aš ateisiu.
Tas tuoj, nuėjęs į stubą, užsižiebė žvakę ir klūpo, pote

riaudamas už dūšią mirusio.
Atėjo trečias. Merga sako tam:
— Jei tu nori, kad aš už tavęs tekėčiau, tai tu turi išpil

dyti, ką aš tau prisakysiu. Tu nueik pas klėtį, ten kabo jau
čio kailis su ragais. Tu tuo kailiu apsisupk ir ateik keturpės
čias į stubą, pažiūrėk, kas ten yra.

Tas tuoj nuėjęs apsisupo kailiu ir atlipo į stubą. O kad 
atidarė duris, tai kailis subraškėjo. Anas pamatė iš po paklodės.
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kad su ragais atlipo,— jis pamanė, kad velnias ateina jo nešti. 
Tas tuoj sėdo ant suolo ir — per langą. O šitas, katras žibino, 
pamatė, kad numirėlis atgijo,— tas paskui jį. O tas su kailiu, 
nežinodamas, kas čia pasidarė,— ir tas per duris. Pametęs kai
lį, pabėgo.

Jaunikiai, matydami, kad jau jie visi apgauti, daugiau pas 
tą mergą neatėjo.

H 9

KALVIO IR SIUVĖJO VEDYBOS

Kartą netoliese gyveno du amatininkai: kalvis ir siuvėjas. 
Ir jie abu įsimylėjo vieną panelę. Tai panelei patiko abudu, 
tai nebežinojo, už katro eiti. Siuvėjas nuėjo pas tą panelę ir 
sako:

— Neik tu už kalvio, nes jis yra aklas — niekuomet nepa
taiko į geležį, visuomet muša į pliką priekalą.

Ta panelė, nuėjus į kalvę, ir žiūri, kad iš tikrųjų nesuduo- 
da per geležį. Mat, kai žmogus plaka geležį, tai kalvis tik pri
taria kūjeliu, o ta pamanė, kad iš tikrųjų aklas.

Tai dabar ji nebeina už kalvio, bet eina už siuvėjo. Kalvis, 
sužinojęs, kad ji jau eina už siuvėjo, nuėjo pas ją ir sako:

— Kaip tu už jo eisi, kad jis rūbams siūti medžiagą su
karpo.

Ta, norėdama tikrai sužinoti, ar sukarpo, nuėjo persitikrinti. 
Iš tikrųjų, jis sukarpo medžiagą į gabaliukus. Tai ji vėl eina 
už kalvio. Tas kalvis ir vedė ją.

*

no

BATSIUVIO GINČAS SU PAČIA

Kitąkart gyveno batsiuvys vidury girių ir buvo vedęs. Vie
ną kartą norėjo juodu išsikept blynų, bet neturėjo keptuvės. 
Siunčia pačią, kad eitų kur nors pasiskolint. Pati išėjo ir
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pasiskolinus parsinešė. Kada iškepė, pavalgė, reikėjo sugrąžinti 
keptuvę, bet vėlu buvo. Pati bijojo vilkų ir sako į vyrą:

— Aš parsinešiau, tu nunešk.
Vyras sako:
— Aš tau duoną uždirbu.
O pati sako:
— Aš tau valgyt išverdu.
Sutarė jiedu taip: užsidraudė kalbėt, ir katras pirma prakal

bės, tai tas turės nešt keptuvę. Ir nė vienas nešneka, tik išsi
galvojo tokius žodžius. Vyras šnekėdavo tik taip: ,,Šap šup 
džir pakšt",— pati — šitaip: „Vat ridi rada krint ta". Ir laiko
si taip.

Atvažiuoja kartą ponas ir klausiasi kelio, kad parodytų. 
Pati išėjo į lauką parodyti, bet kitaip nekalba, kaip tik tuos 
žodžius. Tada ponas išėmęs pinigų ir duoda jai, kad tik paro
dytų. Boba, paėmus pinigus, parodė kelią, o įėjus į stubą, pa
rodė vyrui pinigus ir prakalbėjo:

— Vat ridi rada krint ta.
Vyras, pamatęs pas pačią pinigus, užmiršo, kad užsidrau

dė kalbėt. Jis manė, kad jo pinigus paėmė. Kad šoko ant 
pačios:

— Tu, biaurybe, jau tu mano pinigus išėmei?
Tada pati pasakė:
— Pinigai mano, nes man juos ponas davė, už ką kelią pa

rodžiau, o tu dabar pirma prakalbėjai, tai nešk atiduoti sve
timą keptuvę.

Ir tokiu būdu pati batsiuvį prigavo.

121

TRUMPA MEILE

Gyveno vyras su žmona, ir anys labai mylėjosi. Bet vyras 
numirė. Tai žmona jo tiek raudojo, tiek raudojo, kad be galo. 
Kur jį palaidojo, tai ant tų kapų buvo koplyčia. Žmona nuėjo 
ton koplyčion ir raudojo, meldės už jį per naktį. Ana tiek jo
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rauda ir gaili, kad ir gyvent nenori. Taip ana jo praraudojo 
dvi nakti. Trečią naktį vėl koplyčioj rauda.

Tam mieste, nežinau, už ką, teismas nuteisė ir pakorė žmo
gų. Pakorė prie kapų. Buvo toks įstatymas, kad pakaruokliui 
reikėjo karot tris dienas. Per tą laiką prie jo stovėjo sargyba. 
O kai ta boba klūpėjo koplyčioj trečią naktį, tai prie paka
ruoklio sargyboj stovėjo kareivis. Ir užėjo didelis debesis. Lie
tus lyja, griausmas griaudžia. Tai kareivis galvoja: ,,Ką aš čia 
stovėsiu ant lietaus. Negi kur pasidės pakaruoklis". Anas ėmė 
tylutėm ir įėjo koplyčion — kad tik lietus nelyja, tai ir gerai. 
Stovi kareivis koplyčioj, ir kai griausmas nustoja griaust, tat 
girdi, kad kas šlama, šnibžda. Anas pasiklauso ir, uždegęs deg
tuką, pažiūri, kas šnibžda. Žiūri, kad kokia moteris. Anas pri
ėjęs ją klausia, ko rauda. Moteris pasakė, kad vyro rauda. 
Tai kareivis ją ramint, ramint, kad neraudotų. Nu, ir anas kal
bint, kalbint ir prisikalbino ją tekėti. Kareivis su ja kalba ir 
vis išėjęs žiūri pakaruoklio.

— A, kas jį ims,— sako ana.— Nei tu eik, nei ką.
— Aš už jį atsakau,— sako kareivis,— tai reikia ir žiūrėt.
Bet anas galvoja, kad reikia pažiūrėt, kokia jos meilė.

,,Taip vyrą mylėjo, o dabar už manęs eina". Žiūrės anas, kas. 
bus toliau.

Kareivis kelintą kartą išėjo pažiūrėt pakaruoklio, tai ėmė 
jį nuo kilpos nukabino ir už kapų užtįsė. Tada koplyčion įėjo 
ir jai sako:

— Nelaimė man. Kas tai pavogė pakaruoklį. Dabar mane 
už jį pakars.

— Ai tu,— ana sako,— o mano vyras palaidotas dvi dienos. 
Iškaskim jį ir pakarkim — nepažins.

Nu, anys taip ir padarė. Atkasė, kur tai gavę kastuvą, jos 
vyrą ir pakorė vietoj pakaruoklio. Tada kareivis sako:

— Vis tik čia negerai. Tas pakaruoklis prieky neturėjo 
dviejų dantų. O šitas su dantim.

Tai ana ėmė akmenį ir išmušė dantis savo vyrui. Tada ka
reivis jai sako:

— Matai, žmonel, kaip tu mylėjai savo vyrą, ir tai jam 
negyvam išmušei dantis, o man ir gyvam išmuši. Tai gyvenk 
tu be manęs, aš — be tavęs.
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LIGONIS ANT PEČIAUS

Didžiame sutikime ir meilėje gyveno senelis ir senelė, bet 
liga atėjo ir senelį paguldė. Senelė labai verkė, gailėjosi, bet 
nieko neišgailėjo. Senelis vaitojo ir vaitojo ir vis ėjo blo
gyn. Senelė visaip jį ramino, rodė savo gailestį, dievo mels
dama, vis dejavo ir taip dūsavo:

— Dieve dieve, kad aš galėčiau už jį pasirgti, paimčiau vi
sus skausmus ir kentėčiau...

Senelis, nuolat girdėdamas senelę dejuojant, kartą paklausė:
— O kad, už mane besergant, ir numirt už mane prisieitų, 

ar mirtum?
— Mirčiau, dėl ko ne! Aš už tave prisirengusi ir galvą pa

dėti, kad tik tu, mano širdele, gyventum.
— Nu, gerai,— tarė senelis,— gulk mano vietoj ir mirk, 

o aš atsikelsiu.
Senelei nebebuvo ką daryti — sutiko ir atsigulė. O senelis, 

su lazdele pasiramsčiuodamas, iškropštino ant kiemo, keistai 
kalakutą aprėdė, jam dalgelį pririšo, eidamas į gryčią, vis po 
keletą grūdelių pabarstė ir, palikęs duris praviras, įėjo ir at
sigulė ant pečiaus. Už valandėlės kalakutas duris prasistumia, 
su dalgiuku ant pečių įeina ir štrausina per gryčią, o seniukas 
žiūri per pečiaus kaktą, ką senutė darys. Senutė išsigando 
ir ėmė rėkti:

— Aš nesergu, aš nesergu! Žiūrėk, ant pečiaus ligonis. Lipk 
ant pečiaus — ten ligonis, aš nesergu!

Nuo to laiko senelis senutei niekada nebetikėjo.

122

123

BAIKŠTUS DIEDUKAS

Gyveno diedukas ir bobutė. Diedukas buvo baikštus, e bo
butė mėgdavo eiti kokynėsan, vestuvėsan. Kartą bobutė išėjo 
kokynėn, e diedukas liko. Bobutė išeidama sako diedukui:
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— Nebijok, tavęs niekas nekliudys.
Diedukas, likęs vienas, užlipo ant pečiaus, e ten buvo už

maišyta raštyna. Ana pradėjo pukštėt, e diedukas vis sako:
— Nebijau, nebijau!
Jam net pasidarė baisu. Greit nulipo nuo pečiaus, tik eina — 

ir užmynė ant kačergos. Jam kačerga pokšt galvon, tik diedu
kas kai šoko pro duris, ir apyvara įkliuvo duryse. Tada diedu
kas rėkti:

— Mane turi!
Kai atėjo boba, jis pasišlapino vadeles, kai įpylė bobai, tait 

ta daugiau ir nėjo niekur.

ti4

ŠYKŠTUOLIS

Ieškojęs vyras pačios, neėdanti kad būtų. Per ilgą laiką 
antvažiavęs tokią. Klausiąs:

— Ką ėdi?
— Rytą atsikėlusi išeitu ant vėjo, pažiobčioju. Pažiobčio- 

jusi einu į trobą ir esu soti lig ryto.
Patikusi pati, ir vedęs. Ir gyvenusiu ilgus metus. Vaikų pa

sigavusiu. Kartą susirgęs vyras. Persirgęs ir pagerėjęs,— pra
dėjęs prašyti valgyti.

— Ko norėsi?
— Kad paplautum vištelę.
Papiovė, nutaisė, išvirė. Vyras valgė, bet nedaug.
— Padėk į spintą kitam kartui.
Padėjo. Vyras susilpnėjo. Ar po savaitės pradėjęs prašyti:
— Ar beturi vištos?
— Ne, nebeturiu. Paseno belaikoma — būtų pasmirdusi. Aš 

pati suvalgiau.
— O motinėliau...— supyko vyras.— Suvalgysi tu man vi

są gyvenimą!
Ir numiręs ta širdgėla.
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TINGINĖ BOBA

Buvo vienas žmogus, vardu Zumbakis. Anas buvo labai 
darbštus, o jo boba — tai baisi tinginė. Zumbakis vis kalbėda
vo pačiai:

— Kol tu neverpi?
Jo pati atsakydavo:
— Eik, žiūrėk — pilną aruodą verpstėm užkroviau, e tu 

vis mane kauliji už neverpimą.
Vyras sako:
— Nugi, parodyk, kurgi tavo verpatė?
Boba įlipė aruodan ir, paėmus verpstę, kur buvo trupučiu

kas įverpta, kaišioja iš aruodo, rodydama vyrui ir sakydama:
— Va viena, va kita, va trečia...
Zumbakis buvo lėnas žmogus ir, patikėjęs pačios žodžiam, 

klausė:
— E kada gi tu mesi audeklą?
Boba atsakė:
— Pakirsk medžio ir palenk lanktį, nes be lankčio nėra 

ant ko meta.
Nuėjo Zumbakis medžio lankčiui kirstų, e pati, nubėgus 

už kalnelio, kalba:
— Kas lanktį kirs, to pati mirs!
Užgirdęs tai, Zumbakis pametė kirst ir, parėjęs namo, sa

ko pačiai:
— Buvau pradėjęs medį kirst, bet užgirdau balsą iš dan

gaus: „Kas lanktį kirs, to pati mirs!"—ėmiau ir pamečiau 
kirst...

Zumbakienė apsikabino vyrą ir bučiuodama kalbėjo:
— Dėkui tau, dūšele, kad tu manęs taip gailies. Aš apme- 

siu audeklą ir be lankčio ant sienos!
Paėmus rėčkelę, prikimšo pakulų, viršuj apdraikė siūlais ir 

padėjo pasuolin.
Buvo jauna kalaitė, su katra labai mėgdavo Zumbakis žaist. 

Bežaidžiant jam su kalaite, ėmė boba ant jo bartis, sakydama:
— Neperleisk kalaitės per rėčkelę, nes mano apmestas au

deklas po tam pavirs į pakulas!
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Zumbakis tyčia, juokdamasis, ėmė ir užvijo kalaitę per rėč- 
kelę. Tik pati pribėgus vieną kuodelį pakulų, kitą kuodelį pa
kulų, šliopt, šliopt išmetė žemėn, rėkdama ant vyro:

— Kad tu pastiptum! Tu mano visos žiemos darbą suėdei!'
Nors Zumbakis numanė, kad jį pati apgaudinėja, bet tam

kartui davė valią, galvodamas toliau kada ją pamokyt.
Atėjo rugiapiūtis. Zumbakienė, nuėjus laukan, atsigulė pa

barėj ir užmigo. Atėjo patsai ir, radęs pačią miegančią, nieko, 
jai nesakydamas, apkirpo sijoną ligi kelių.

Nubudus ir pamačius, kas atsitiko, Zumbakienė sukaliojos 
aplink save ir kalbėjo:

— Ar čia Zumbakienė, ar ne?
Vyras jai sako:
— Čia ne Zumbakienė. Ta buvo su ilgu sijonu, e tu su 

trumpu.. .
Ir segėjo ji tuo trumpu sijonu ir žiemą, ir vasarą, nes kita 

neturėjo.
Vieną kartą užprašė giminės Zumbakį į vestuves. Norėtų 

ir pati važiuoti, bet neturi kuo apsivilkti. Ėmė prašyt vyrą, 
kad tas jai nupirktų rūbus. Nuėjo Zumbakis būk tai miestan, 
bet nėjo miestan, tik, nuėjęs laukan, pasigavo baltą žąsį ir ne
šas namo.

Tuo tarpu jo pati, palikus namie, kūrena pečių ir vienvalios 
bėgioja pro duris žiūrėtų, ar jau ateina vyras su rūbais. Ant 
galo pamačius, kad ateina vyras ir atsineša po pažasčia baltą 
ryšulį — rūbus! Pradžiugus Zumbakienė įbėgo gryčion, saky
dama:

— Nebenoriu aš šitais skudurais segėt!
Nusisegė sijoną tą trumpąjį ir pasviedė pečiun. Atėjus vy

rui, Zumbakienė pamatė, kad anas ne rūbus jai atnešė, o žąsį. 
Ėmė rėkt ir bartis ant jo, bet vyras atsakė:

— Atleisk, dūšel. Tai mat visa nelaimė atsitiko per tą biau- 
rybę kalaitę mūsų. Buvau nupirkęs labai gražius rūbus. Atsi
sėdau pasilsėtų, ėmė ir peršoko kalaitė per nešulį, egi žiūriu — 
kad mano ryšulys pavirto į žąsį. Kas čia dabar padaryt? Bet 
žiūrėk, kaip padarysma! Aš tave įrišiu šiaudų kūlin ir nusi
vešiu į vestuves. E tenai tai jau ne bėda — giminės aptaisysi

Taip ir padarė. Nuvežęs ant kiemo kūlį pašaly pastatė, 
e pats įėjo vidun ir užsilinksminęs užmiršo apie savo pačią.
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E jau buvo rudenio laikas. Pradėjo Zumbakienė drebėt ir ste- 
nėt. Užgirdo vaikai, bėgiodami po orą, ir pradėjo rėkt:

— Kūlys gyvas! Kūlys gyvas!
Tai girdėdami, visi pradėjo eit oran žiūrėtų. Tada atsiminė 

Zumbakis, kad tai gal jo pati. Priėjęs tylom pasakė giminėm, 
kad anas atsivežęs pačią, bet ji nedrįstanti vidun eit — esanti 
pusnuogė.

Giminės tuoj išėjo, aptaisė Zumbakienę ir nusivedė vidun. 
Čia ji, gerdama ir valgydama, šoko ir kalbėjo:

— Tai kai parvažiuosiu namo, tai bus dienoms li-li-li, e nak
tims pa-pa-pa.

Tai yra dienomis verps linus, o naktimis — pakulas.

H6

TINGINĖS PAKLOSTĖLIAI

Buvo diedas su boba. Ta boba buvo didelė tinginė. Diedas 
pasikinkė arklį girion važiuoti, o boba užlipo ant pečiaus verp
ti. Kai tiktai diedas išvažiavo iš kiemo, jos verpstelė nulėkė 
žemyn, o ji tingi nulipti pasiimti. Ir šaukia:

— Diedai, paduok verpstelę, diedai, paduok verpstelę!
Ir diedas girdi girioj.
— Ko tu, nelaboji, rėki?
— Aš per dieną rėkiu ir rėkiu — ir gerklės pristigau.
— Nevala tu! Aš gi girioj girdžiu, ką tu rėki,— tingi verps

tės pasiimti. Tingine, kad aš pamirčiau, kuo tu laidotum?
— Ogi, diedai, ana mano pusė aruodo pakeltinių.
Išsinešė galaverpstį, aruodan įšoko, vis diedui tą patį paki

lo j a ir:
— Va viena pakeltinė, va kita, va trečia.
Diedas ir pamirė tyčia. Žiūrės, kuo jinai rėdys.
Boba atsinešė tą galaverpstį ir jau diedą rėdo: už piršto ko

jos ir už dančio, už piršto kojos ir už dančio... Ir vis sukalioja 
siūlus, raizgalioja. Jau prirėdė ir rauda:

Ak tu mano diedukai,
Ak tu mano branguti,
Va tavo jau ir įklostėliai,
Va tavo jau ir paklostėliai!
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Tada diedas kaip pasikėlė — dantį išrovė, o bobą botagu, 
botagu:

— Va tau, boba, neverpti! Va tu kuo mane rėdai!

M7

KIENO DARBAS SUNKESNIS

Vieną kartą susiginčijo vyras su pačia. Vyras sako:
— Mano darbas sunkesnis!
Pati sako:
— Mano darbas sunkesnis!
— Eik, išark tiek per išgrytą! Tau ne ką čia pas pečių šilti.
— Gerai,— sako pati,— aš išarsiu tiek ir tiek, bet tu pri

žiūrėk vištelius, palesink juos. Primalsi minkymą, duoną su- 
šaudrysi, sviestą sumuši ir rūbus išglamžysi. O aš išarsiu...

Pati išvažiavo art, vyras liko namuose. Pirmiausia vištelius 
surišo, surišo ant raikštelės ir paguldė prie pamato, kad nie
kur nenueitų. Skaras nunešė upėn, paleido — testą mirksta. Du 
ąsočius su grietine prisirišo prie kojų ir nuėjo malt. Kaip ran
kom girnas suka, taip kojom sviestą muša.

Malė malė, mušė mušė,— klauso, kad višteliai sucypė. Šlu
bu šlubu bėgs vištelių pažiūrėt — ąsočiai į slenkstį bumt bumt 
ir susimušė. Išbėgo ant kiemo — žiūri, kad kiaulės vištelius 
ėda. Oje, oje! Jau vištelių nėr ir grietinės nėr.

Atėjo jau vėl malt. Sumalė. Tuos miltus sumaišė, sumaišė 
duonkubilyje. Pečių pakūrė. Duonos tešlą samčiu sumetė, su
metė pečiun ir pats nuėjo skarų pas upę. Žiūri, kad nėra ska
rų— tai jau gal bus nuplaukę! Jis greit nusirengė, nusivilko 
ir vytis upe. Plaukė, plaukė upe ir nesurado. Grįžta ant tilto — 
kad nėra jo nei marškinių, nei kelnių. Pastovėjo, pasidairė ir 
eina namo grynas.

Ir pati išarus parvažiavo namo. Nagi kas čia? Kaip po ka
ro — grietinė išlieta, višteliai suėsta, duona pečiun samčiu su
mėtyta, ir vyras be marškinių ir be kelnių. Oi, kas čia pasi
darė!

— Tiesą tu sakei, žmonele, kad tavo darbas sunkesnis!
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118

KATINAS TINGINYS

Numirus vieno vyro pati. Anas jai prižadėjęs nebevesti. 
Naktį guli ir girdi:
— Imk tą galinę mergą! Aš, tavo pati, atėjau pasakyti. 
Rytą pagalvojo, kad gal jam taip prisisapnavo. Laukia kitos

nakties. Kitą naktį ir vėl girdi:
— Imk tą galinę mergą! Aš, tavo pati, atėjau pasakyti. 
Pasikrapštė savo pakaušį ir kitai nakčiai pasivadino savo

-dėdę. Naktį girdi:
— Imk tą galinę mergą! Aš, tavo pati, atėjau tau pasakyti. 
Anie atsikėlė ir pro langą pamatė, kad balta žmogysta nu

ėjo. Ir abu pamanė, kad tai jau pati iš kapų prisikėlus. O ten 
buvo ta pati merga — ana labai norėjo už jo ištekėti.

Rytą su dėde nuėjo piršlėm pas tą mergą. Močia ir sako:
— Aje tu, sūneli, ką tu sugalvojai? Kur tu ją dėsi, tokią 

tinginę!
O ta merga ir buvus didelė tinginė. Anas pakrapštė pakau

šį ir sako:
— A, nieko. Kad liepia, tai ir reikia išpildyt. O darbui turiu 

katiną, kuris visa padirba.
— Tai jau kad užsipuoli, tai imk, tepadeda tau dievas. 
Parsivedė jis tą mergą namo ir sako:
— Tau dirbt nereiks, tik tu prižiūrėk katiną. Anas, mat, 

kai kada pritingsta ir nedirba, ką jam pasakai.
Rytą atsikėlęs sako:
— Katiniuk, pakūrenk pečių. O tu,— sako pačiai,— jį pa

kelk, kai užmigs.
Pati pasivartė lovoj ir vėl užmigo, o anas išėjo šieno piaut. 

Pati nubunda — katinas guli už pečiaus. Ana jį šaukia, bet 
nesikelia katinas ruoštis.

Atėjo vyras. Mato, kad nevirta,— apibara katiniuką, kad 
aptingo, ir abu su boba pasitaiso valgyt.

Kitąryt vėl atsikelia. Pati raitos lovoj, keltis nesusipranta. 
Anas paima lazdą ir parodo pakėlęs katinui:

— Katiniuk, pakūrenk pečių, kitaip lupsiu. O tu jį pakelk, 
žiūrėk, kad neužmigtų.
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Ir vėl išėjo laukan. Netrukus atėjo — pečius nekūrentas. Pa- 
sikuria, išsiverda ir pavalgo.

Trečią dieną pakelia katiną ir sako:
— Dar šiandien taip padarysi, tai jau lazdą suėsi. Tu ne

tinginiauk ir kūrenk, kaip kūrenai. Nežiūrėk, kad aš jauną pa
čią parsivedžiau.

Jis išėjo, padirbėjęs grįžo. Pati, jam išėjus, katiną kėlė, kė
lė, lazda badė, o jis vis nesikelia. Atėjęs vyras rado pečių ne
kūrentą ir sako pačiai:

— Tu paturėk, o aš jam tinginį išvarysiu. Bet gal tu ne
kėlei?

— Kėliau ir lazda badžiau, jis tik niurna ir nesikelia.
— Tai jau reikės pamokyti!
Padavė jai turėt, o jis lazda kad droš, kad rėš, tik ne kati

nui, o jai per rankas. Ir kad suriks taip baisiai, kad net pati 
pritūpė:

— Tu, katinai, turi pečių kūrent!
Ir dar kartą jai lazda. Jis vėl kad suriks, katinas kad 

šoks — ją apdraskė ir ištrūko.
— Pagauk, dar pamokysiu!
— Nebemokyk, aš jau kūrensiu, tegul guli,— prašo pati.
— Šitaip seniai reikia,— sako vyras.
Nuo to laiko jai tinginį išvarė, ir jie laimingi gyveno.

M9

TRECIO KARTO NELAUK

Gyveno nieko sau ūkininkas. Turėjo gražią dukterį. Duktė 
buvo graži, bet tokia didelė tinginė, kad baisu pagalvot. Ana 
tingėjo net ir valgyt pasidaryt,— miegojo ir miegojo.

Atvažiuoja pas ją piršliai. Jaunikis toks gražus, darbštus ir 
ne vargšas. Tėvas, sužinojęs, ko anas atvažiavo, tai net nusi
gando. Kaipgi čia dabar toks vyras atvažiavo piršlėm pas jo 
tinginę dukterį? Neiškentė tėvas, pašaukė ,,ant žodžio" tą ka
valierių ir jam visa pasakė apie dukterį.

— O kitos kokios priežasties ana neturi?— paklausė kava
lierius.
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— Neturi,— atsakė tėvas.
— Jei tik šitiek, tai imsiu. Man čia nieko,— pasakė kava

lierius.
Ot nusipiršo — ir vestuvės. Po vestuvių parsivežė anas ją 

pas save ir gyvena. Ana ir ten — miega ir miega. Kokioj tre
čioj ar antroj dienoj anas atėjo iš lauko dirbęs. Ana guli, bet 
jau pabudus.

— Kodėl tu valgyt neparuošei?— paklausė ją.
Ana nieko neatsakė, tiktai pasirangė. Pasiėmė anas, kas 

buvo valgyt, ir valgo atsisėdęs. O ana žiūri. Tiktai ant stalo 
užskrido višta. Anas tai vištai:

— Štiš!
Višta stovi. Anas vėl pabaidė ir sako:
— Trečio karto nelauk!
Pabaidė palaukęs ir trečią kartą. Višta stovi kaip niekur 

nieko. Anas išsitraukė pištalietą ir vištą nušovė.
— Sakiau tau: trečio karto nelauk,— pasakė anas.
Kitą dieną anas vėl išėjo laukan dirbt, o ana liko gulėdama. 

Išeidamas jai pasakė, kad eitų valgyt virt. Atėjo padirbėjęs, 
o ana dar guli.

— Tai kodėl valgyt nepadarei?—paklausė anas.
— Aš tuoj,— ana atsakė.
Dėlto pasikėlė ir šiaip ne taip valgyt padarė. Pavalgė. Tik 

nė iš šio, nė iš to užšoko katinas ant stalo. Anas katiną pabai
dė kartą — tas neina. Pabaidė kitą kartą — katinas neklauso. 
Baidydamas pasakė:

— Trečio karto nelauk.
Palaukęs jau trečią kartą nebaidė, bet išsitraukė pištalietą 

ir nušovė katiną.
Nu, ir taip gyvena,— ana jau valgyt ruošia. Jau gal ir dvi 

savaitės, kaip anys gyvena. Atėjo šeštadienis, tai važiuos anys 
pas jos tėvus pirtin. Anas pakinkė arklį, tokį arklį, kad vos 
tiktai ką gyvas. Atsisėdo važiuot, tai vadelių nepaėmęs, tiktai:

— Nuo!
Arklys stovi. Vėl:
— Nuo!
Arklys stovi.
— Trečio karto nelauk!—pasakė.
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Palaukęs prie arklio priėjo ir iš pištalieto keliais šūviais jį 
nupylė. Tai ir pas tėvus liko nenuvažiavę.

Sulaukę kito šeštadienio, pakinkė vėl arklį. Arklys buvo 
kaip arklys, ir pas tėvus nuvažiavo. Nuvažiavę rado pirtį iš
kūrentą. Pirma pirtin nuėjo vyrai, paskui moterys.

— Kaip gyveni?— paklausė žentą uošvis.
Žentas pasakė, kad gyvena gerai. Žmona gera, klauso jo, ir 

anys gražiai sugyvena. Tėvas niekaip netiki. Nu, ir anys dabar 
susiginčijo, kuris greičiau savo pačią iš pirties iššauks. Tėvas 
nuėjo, šaukia savo pačią ,,ant žodžio". Šaukia kartą, šaukia 
kitą ir trečią — ana neina. Atsisako, neis. Kai pareis namo, tai 
tada ir pasakys, ko jam reikia. Nu, taip ir liko — neiššaukia. 
Tada šaukia savo pačią žentas. Kai tik pašaukė, tai ta nuoga 
ir išbėgo.

— Ko reikia?—klausia vyrą.
— Ar vanduo karštas? Ar garų yra?— paklausė anas.
Ta pasakė, kad yra.
— Na, tai prauskitės,— pasakė.
Tėvas labai ir labai stebėjos, kas čia jai pasidarė — išbė

go nuoga! Negėda buvo nei vyro, nei tėvo.
— Kaip tu čia padarei?— paklausė tėvas, kad ana šitaip pa

sidarė paklusni.
— Tai reikia mokėt,— pasakė žentas.
Abu parėjo namo. O bobos liko pirty prausdamosios.

MO

PIKTA MERGAITĖ

Vienuose namuose siuvo siuvėjas, kuris buvo nevedęs. Tų 
namų mergaitė sukosi apie jį, kad tik ją vestų. Siuvėjas supra
to, kad jis jai tinka, ir nutarė išbandyti jos būdą. Jis visaip 
priraizgė, primakaravo gabalą siūlų ir padavė tai panai iš
raizgyti, bet taip, kad nenutrauktų ir siūlai neužsimegztų.

Ji raizgė, raizgė, narpliojo, ir pradėjo ją imti piktumas, 
kad negali išnarplioti. Tada ji nuėjo į kitą galą ir ten viena, 
niekieno nematoma, raizgė.
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Po kiek laiko mergaitė atnešė siuvėjui išraizgytus siūlus ir 
jam padavė. Siuvėjas tada ir galvoja: „Tai, matyt, ji nepikta, 
kantri, jei tokius sumazgytus siūlus išraizgė. Tai reikės ją 
imti".

Ir vedė siuvėjas tą mergaitę. Po vestuvių jis nebegali su ja 
susikalbėti. Tokia pikta, tokia irzli pasidarė ji. Kartą jis jai 
ir sako:

— Tai kaip tu tuos siūlus galėjai išraizgyti, jei tokia esi 
nedora, pikta?

Ji sako jam:
— Važiuojam pas mano tėvą, aš tau parodysiu savo pik

tumą.
Ir nuvažiavo jis pas tėvą, kur pirmiau siuvo siuvėjas. Ji 

nusivedė savo vyrą į kitą namo galą ir sako:
— Eikš, parodysiu.
Parodė ji vyrui lovą ir sako:
— Va, žiūrėk, kur mano piktumas pasidėjo, kol aš tuos siū

lus išraizgiau. Žiūrėk, va visa lovos koja nugraužta.

131

KALVIS — TELIUKAS

Pas vieno gaspadoriaus pačią prijunko sodžiaus kalvis. Kai 
gaspadorius išvažiuodavo su grūdais ar kūliais į Mintaują, tuoj; 
kalvis ateina pas jo pačią.

Pradžioje gaspadorius nieko nenumanė, bet paskui per žmo
nes sužinojo ir nutarė pamokyti kalvį. Pačiai apie tą nieko ne
sakė.

Vieną kartą žiemą jis ruošėsi važiuoti su grūdais į Min
taują. Norėdamas pamokyti kalvį, prieš kelias dienas pasi
sakė pačiai, kad išvažiuojąs dviem dienom. Pati apsidžiaugė 
ir pranešė žinią kalviui.

Atėjus tai dienai, žmogus prisikrovė grūdų vežimą ir išva
žiavo. Tuoj pas jo pačią atėjo kalvis. Žmogus nuvažiavo už 
sodžiaus, palaukė kokią valandą, apsisuko ir parvažiavo namo. 
Pažiūrėjo pro langą, mato — gi jo pati, prisikepus pampuškų, 
prisidėjusi ant stalo ir tik valgo su kalviu.
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Supyko žmogus, pasitaisė gerą bizūną ir beldžia į duris. 
Išsigando pati ir kalvis, nebežino, ką daryti. Gryčios kertėj 
buvo gardas, kur stovėjo mažas teliukas. Kalvis greit įšoko 
į tą gardą ir atsitūpė, pasilenkė ir laukia, kas toliau bus. Bet, 
šokdamas į gardą, išvertė veršiuko pieną.

Žmogus įėjo į gryčią, pasakė pačiai, kad užmiršęs naujus 
viržius pasiimti, o senieji sutrūkę. Pamatęs išlietą pieną, išsi
traukė bizūną ir ėmė mušti teliuką, bet vis duoda kalviui per 
kuprą, sakydamas:

— Negali ryt pieno—dar laistys, biaurybė!
Apmušė, apmušė ir išvažiavo. Kalvis mėlyna nugara išlipo 

iš gardo ir parėjo namo.
Ant rytojaus žmogus parvažiavo ir nuėjo į kalvę. Pamatęs 

kalvį labai susiraukusį, paklausė:
— Labryt, kodėl toks piktas?
— Taip, kad tu labai geras,— atsakė kalvis.— Dėl pieno 

lašo gatavas savo gyvulį užmušti.

132

NEIŠTIKIMA PATI

Gyveno žmogus ir turėjo anas pačią. Ta pati jo nemylėjo 
dėl to, kad buvo jau senas. Ana turėjo apsiskyrusi kitą myli
mąjį sodos gale, Jokūbėlį. Tankiai ana nueidavo prie to Jo
kūbėlio, ir pats Jokūbėlis ateidavo prie anos.

Seniui netinka pačios valiūkavimas,— galvoja, kaip čia sa
vo žmoną nuo to atmokinus.

Vieną rytmetį atsikėlęs ir pasako pačiai savo sapną:
— Sapnavau aš šiąnakt nuostabų sapną, kad iš mūsų šven

tojo, kuris ties taku koplyčėlėje yra, galima ką nori išprašyti. 
Reikia tik keliais prie tos koplyčėlės nueiti, pasimelsti ir vėl 
keliais sugrįžti.

Pačiai tas sapnas labai jau patinka. Galvoja: ,.Reikės ir 
man eiti prie to šventojo prašyti, kad tuo seniu galėčiau kaip 
nusikratyti".

Vakare sutemus, kada senis atsigulė, pati ir išėjo keliais 
prie tos koplyčėlės. Kai tik ana išėjo, senis, pašokęs iš lovos,
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pro kitur nubėgo prie tos kcplyčėlės, įsilipo į medį ir laukia 
pačios.

Po valandos atšliaužia pati ir meldžias prie šventojo.
— Ko nori, žmona?— klausia storu balsu senis iš medžio.
— Susimylėk, mūsų užtarytojau, ant manęs, vargšės žmo

nos,— sako dūsaudama pati.— Pasakyk, kaip nusikratyti man 
savo seniu?

— Jei nori anuo nusikratyti,— sako medyje senis,— išvirk 
anam rytoj rytą visą vištą ir duok, tesuvalgo. Anas nuo tos 
vištos ir numirs.

Pati, padėkojusi šventajam už tokį gerą patarimą, pasimel
dusi dar valandą, grįžta keliais namo. Kai ana truputį nušliau
žė, senis nulipo iš medžio, kitu keliu parėjo namo, atsigulė vėl 
į lovą ir guli, kaip nieko nežinąs. Po valandos pamažėle įeina 
į trobą pati, randa senį beknarkiantį. Atsigulė ir ana.

Ryto metą senis jau nebesikelia, sakos sergąs esąs. Pati 
rūpestingai vaikšto apie ligonį, sako:

— Aš išvirsiu tau vištą, bus tau tvirčiau.
— Te, kam dėl nieko be reikalo piausi tą vištą,— sako se

nis.— Gal ir taip praeis.
Bet pati užsispyrė būtinai virti tą vištą, ir tiek. Nuėjusi iš

virė ir duoda seniui valgyti. Senis stenėdamas sėdas ant lovos 
ir valgo. Truputį valgęs, pradėjo dejuoti:

— Vaje, vaje, kas dabar bebus? Kojos užmirė, nieko ne- 
bejunta.

Pati gi tik ragina:
— Valgyk daugiau, rasis tvirčiau.
Valgo anas daugiau ir vėl dejuoja:
— Vaje, vaje, ir rankos pradeda jau apmirti.
Pati ragina, kad valgytų daugiau,— bus geriau. Anas val

go, ir vis anam randas prasčiau: užmirė rankos, užmirė ausys, 
nebemato akimis. O kad suvalgė visą vištą, senis visas apmirė.

Pati nebetverias iš džiaugsmo, kad senis nusibengia. Bėga 
kuo greičiausiai prie savo Jokūbėlio, vadina prie savęs viešėti. 
Na, tas ir atėjo. Pasisodinusi už stalo, vaišina ana tą Jokūbėlį, 
kuo beišmano,— kepa kiaušynę, kepa visokius pyragus. Ir vieši 
abudu sau linksmai.

O senis, lovoj gulįs, viską mato. Kai tik pati išėjo iš trobos 
ko ten atsinešti, senis staiga pašoko nuo lovos, pagrobęs brūk
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lį, rėžė Jokūbėliui per galvą. Tas ant vietos užstalėje ir sukniu
bo. Senis, paėmęs virtinį, įkišo, įkrušo Jokūbėliui į burną ir 
pats atsigulė vėl ant lovos. Įeina pati, veizi — Jokūbėlis nebe
gyvas, užspringęs su virtiniu. Persigando žmona, nebeišmano, 
ką ir bedaryti.

Tuo tarpu senis truputį susijudino lovoje ir sako:
— Dievui dėkui, jau šiek tiek pradedu matyti.
Kiek palaukęs, sako:
— Jau ir ausimis pradedu girdėti, ir visam darosi geriau.
Pati mato, kad senis tuojau visiškai atsitaisys ir pats pa

matys tą Jokūbėlį, užspringusį užstalėje. Pribėgusi puolė seniui 
į kojas, sako:

— Tėveli balandėli, nepyk, dovanok! Užspringo Jokūbėlis 
bevalgydamas, ką dabar aš darysiu?

— Ką, ką?—sako, pakėlęs galvą, ir veizi į užstalę.
Pagavo anas ant žmonos bartis, duoti pamokslus. Ta tyli,

verkia, bučiuoja seniui į rankas, prašo meldžia, kad dova
notų jai tą sykį, kad Jokūbėlį kur nors pavietotų.

Senis, gerai apibaręs savo pačią, atsikėlė iš lovos, paėmė 
Jokūbėlį ir velka iš užstalės lauk. Išvilkęs nunešė aną į kai
myno sodną, paklupdė prie bičių avilio, dar vieną ranką įkišo 
į pat avilį ir paliko taip beklūpantį, o pats paėjęs už medžio 
atsistojo ir veizi.

Tuo tarpu pareina iš laukų kaimynas. Mato, kad kažkas 
vagia nuo bičių medų. Pagrobęs mietą, pamaži eina prie va
gies ir priėjęs rėžė iš užpakalio Jokūbėliui per strėnas. Tas 
ir išvirto ant žemės. Senis iš už medžio išlindęs ir sako:

— Kaimyne, o ką dabar padarei? Užmušei žmogų!
Kaimynas smarkiai persigando ir nusiminė. Puolė tam se

niui po kojų ir meldė, kad niekam anas apie tai nesakytų.
— Nu, jei mane papirksi, aš nesakysiu,— sako senis.
Žmogus paperka, duoda seniui, kiek tik anas nori.
— Tik tu niekam nesakyk!
Senis, gerai papirktas, prižadėjo niekam apie tai nesakyti. 

Kaimynas tą Jokūbėlį tuojau pavietojo, kad niekas apie aną ir 
žinoti daugiau nebežinojo.
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133

LOBIS IR PLEPI ŽMONA

Seniai seniai, baudžiavos laikais, gyveno labai neturtingas 
žmogus. Daug dirbo, daug triūsė, bet niekaip negalėjo prasi
gyventi.

Vieną kartą jam beariant dvaro lauke, užkliuvo žagrė. Žmo
gelis mano, kad už akmens. Atkasė, pasižiūri — didelis pinigų 
katilas. Žmogelis net nusigando. „Kas čia per stebuklai! Kiek 
kartų ariau ir nieko neradau, o dabar kaip čia atsitiko?"— ma
no sau.

Užkasė jis tą katilą žemėmis ir parėjo namo.
Žmona:
— Šiandien taip anksti parėjai?
Vyras sako:
— Truputį susirgau.
Ką gi kitaip sakysi. Boba išsipasakos, sužinos ponas ir at

ims pinigus.
Jis vis galvoja, kaip čia padarius, kad niekas nesužinotų. 

Pritaisė meškerių, prigaudė žuvų, prinarstė, nunešė į krūmus 
ir paliko. Sugavo kiškį, įdėjo į tinklą ir įleido į tvenkinį.

Parėjęs sako žmonai:
— Žinai, žmonele, niekam nesakyk, radau pinigų katilą.
Vakare abu išvažiavo pinigų parsivežti. Išėmė tuos pinigus,

įsidėjo į vežimą ir važiuoja per mišką. Medžiai trinas vienas 
su kitu ir girgžda.

Pati klausia:
— Kas čia, vyreli?
— Tylėk, žmonel,— sako vyras.— Čia velnias ponui barz

dą skuta.
Pavažiavo toliau — naktigoniai kūrena ugnį už krūmų.
Žmona vėl klausia:
— Kas ten, vyreli?
— Tai ponas kalakutus kepa,— sako vyras.
Privažiavo galą miško, vyras sustoja:
— Čia padėjau kilpas,— gal bus koks nors paukštelis 

įlindęs.
Pažiūro ir sušunka:
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— Dieve, susimilk, kas čia per stebuklai! — ir ištraukia kil
pas, prisinėrusias žuvų.

Abudu stebisi.
Privažiavo tvenkinį.
— Čia įleidau tinklą, gal rasim žuvų?— sako vyras.
Abu ištraukia tinklą — žiūri, kad kiškis guli jame. Trauko 

pečiais, kraipo galvas — didelis dyvas.
Parsivežė pinigus, paslėpė. Jau žmona nerimauja.
— Pažiūrėkim,— girdi,— kiek jų ten bus — pūras ar daugiau?
— Ko čia dejuot! Spėsime.
Bet žmona vis nerimsta.
— Vyreli,— sako,— lig šiol mes neturėjome nieko, dabar 

turtingi, tai nupirk man naujas drapanas, gražius batelius.
— Ką tu manai sau, žmonel? Pamatys žmonės, pamatys po

nas — ir supras. Tada bus blogai.
Bet kur tau žmona nurims — nuolat prašo, nuolat lenda 

vyrui į akis.
— Kaip aš tau pirksiu,— sako vyras,— dar nežinia, kaip bus.
— Kas gi, vyrel, bus?— klausia pati.
— Ogi tvanas bus. Kažin kaip gyvi išliksime. Aš ant sto

go užlipsiu, o tu kur pasidėsi?
Nusigando boba.
— Zinai ką,— sako vyras,— aš tave užmūrysiu po pečiumi. 

Taip gal abudu išliksim gyvi.
Taip ir padarė—palindo pati po pečiumi, vyras šiaip taip 

užmūrijo. Paskui, užlipęs ant lubų, pradėjo pilti vandenį ant 
pečiaus. Pati tik dreba: jai rodos, kad ir pirkią nuneš. Gerokai 
išliejęs ant pečiaus, priesieny, kelis kibirus papila ant kiemo, 
pats apsilieja ir eina žiūrėti žmonos.

Išlupęs kebas plytas, klausia:
— Ar gyva, žmonel?
— Dar gyva, vyreliuk, bet nedaug tebereikėjo: kad tik kiek 

daugiau, būčiau prigėrus. Na, o kaip tu?
— Ir man nedaug bereikėjo: kad tik kiek, tai būčiau prigė

ręs. Stovėjau ant stogo šelmenio, tai ligi juostos buvo apsėmę.
— Tai tau, vyrel, ir buvo baimės?
— Oi, kurgi! Daugiau nė tau!
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Po tvano pati vėl ėmė vyrą kamantinėti, kad pirktų drapa
nas ir batus. Vyras vis draudžia pačią. Bet kur tau! Jau ėmė 
net grasinti vyrui, kad pasakys. Vyras vis tiek neperka.

Nuėjo ji ir viską išpasakojo ponui. Vakare ponas žmoge
lį pasišaukia į dvarą ir sako:

— Tu atradai mano lauke pinigus!
— Kokius pinigus, ponuli?
— Ką, nežinai! Juk tavo pati sakė.
— Jokių pinigų aš nežinau!
— Kam meluoji!—atsiliepė iš kito kambario pati.— Sa

kyk ponui visą teisybę.— Ir išėjus ėmė rėžti: — Kam giniesi 
dar! Juk, kai važiavome per mišką, buvome privažiavę tą vie
tą, kur velnias ponui barzdą skuto, o paskui kur ponas kala
kutus kepė.

Žiūri ponas į akis, ką ji kalba, o ji toliau rėžia:
— Sakyk teisybę, atiduok pinigus, o kad ne, gausi rykščių! 

Kur padėjai kilpas, kuriose tarp krūmų radai prilindusių žu
vų? O ar neradai tada tvenkiny zuikio, įlindusio į tinklą?

Ponas tik kraipo galvą ir nieko nesupranta.
— Tai matai, ponuli, kokia man bėda su tokia pačia,— 

sako žmogus.
O pati vis pasakoja savo:
— Nors kartą prisipažink! Jau pamiršai, kad, pinigus radus, 

tuoj buvo tvanas: aš, po pečium užmūryta, vos neprigėriau, 
o tu ant stogo šelmenio stovėjai.

Ponui pasirodė, kad ji yra beprotė.
— Tu sapnavai,— sako jis ir išmetė už durų.
Taip žmogui pinigai pasiliko, ir paskui jis turtingai gyveno.

134

ŽMONOS GUDRYBĖS

Vyras su moterim taikoj gyveno. Tik boba buvo labai gud
ri: apgaudinėjo visaip savo vyrą. Vieną pavasarį pamatė ana 
vaiką žuvis nešant. Paklausė:

— Gal parduodi?
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— Galima, kodėl ne.
Ji užmokėjo grūdais — pinigų neturėjo. Atsiminė: ,,Gi vy

ras žino, kad aš pinigų neturėjau, o už ką aš pirkau?"
Paliko dar keletą vijūnų nevirtų, nunešė kluonan ir supylė. 

Atėjo vyras iš lauko — ji sako:
— Ar nežinai, vyre, ar ne mūs kluone vijūnai neršti?
— Iš kurgi vijūnai nerštės kluone?
Boba sako:
— Einam pažiūrėt.
Nuėjo jie kluonan. Pažiūrėjo šalinėn — žuvys išsisklaistę 

šliaužioja. Jis pats stebisi: kaip tai kluone gali neršėt? Surin
ko šitas žuvis kašelėn. Buvo tai šeštadienis.

— Gerai, išvirk itas žuvis, o aš eisiu, brolio paklausiu 
(o jo brolis buvo į uošvio namus gyvent išėjęs), gal ir kiek
vieni metai neršti.

Nuėjęs sekmadienį bažnyčion ir klausia brolį:
— Kas girdis gero? O pas mus tai naujiena!
— Na, kas ten per naujiena?
— Pas mus kluone vijūnai neršti.
— Ai, tai man dyvai, kokiu būdu gali kluone nerštis! Kad 

baloj, tai galima patikėt, o čia tai negalimas daiktas!
— Na, kad netiki, tai einam pas mane, pats žuvų pavalgysi.
Eina jo brolis pažiūrėt gi, kas ten per žuvys. Pasiėmė bu

telį degtinės — patikrins tas žuvis. Įėjo jie pirkion. Pradėjo 
valgį ruošti — padėjo sūrio, sviesto. Bet vyras į moterį:

— Nešk gi žuvis.
— Kokias žuvis? Ar tau galvoj šalta... Kokias žuvis?
— Ogi tas, kur vakar kluone gaudėm.
— Žegnokis,— moteris sako,— ar tu išsigandai žuvų, kad 

tau akyse žuvys matos?
Vyras jau suprato, kad apgavo jį. Brolis jo ir sako:
— Nepristok moterų, negražu. Žmonės pradės klegėt, kad 

tu kvailas, jau apie žuvis kalbi. Einu, palydėsi tu mane, pamo
kysiu, kaip gyvent.

Moteriškė mano, kad blogai gali būti. Buvo miesčiukas ne
labai toli. Boba nubėgo pas kunigą ir prašo:

— Mano vyras išsigando žuvų. Gal jam, tėvelis, atskaity- 
tum egzortą? Tokis vyras buvo geras, o dabar paklydo jau.

Kunigas sako:
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— Gerai, ateisiu.
Tuo kartu pareina vyras namo. Štai įeina ir kunigas. Mote

ris išėjo pro duris, o vyras liko. Kunigas ir sako:
— Klaupkis, aš tau egzortą atskaitysiu. Gal tu žuvų išsi

gandai?
O boba per durų rakto skylutę rodo vijūną—žudo vyrą 

žuvele. Vyras sako:
— Palauk, klebonėli, aš paimsiu vijūną.
Kunigas apsidairė — niekur nieko nesimato. Kunigas jam 

knyga per galvą:
— Koks tu kvailys? Jokių nėr vijūnų, o tu kliedi — vi

jūnai!
Kunigas prikalbinėja, kad nieko neplepėtų. Vyras sako:
— Gerai, gerai.
Suprato vyras. Tada jis, kunigą palydėjęs, užėjo karčiamon, 

išsigėrė ir sako:
— Dabar tai bobai kailin teks. Teks jau jai kailin.
Moteris sužinojo. Nuėjo pas kaimynę, seną moterį, ir prašo,

kad ateitų pas ją, kad pabūtų per naktį: vyras persigėrė, sve
čių daug turėjo. Boba paklausė, atėjo, atsigulė šitos moters 
lovon, o vyras girtas nepažino, ar tai jo moteris, ar svetima 
guli. Paėmė geras virves ir pradėjo šitą bobą šveist. Boba rė
kia, kad ne jo pati, o jis vis lupa.

— O,— sako,— ragana, ir balsą pamainei?!
Bobai nupiovė kasą, padėjo sau pagalvin ir pats atsigulė.
Gaspadinė, atėjus pas bobutę:
— Tikrai mano vyras apsiūto.— Ana bobutei gerai užmo

kėjo.— Primušė, tai primušė, bet ką darysi — trauk namo.
Moteris tą kasą pavogė iš po pagalvio, atidavė senai bo

bai, o pati nuėjo tvartan, atpiovė kumelės uodegą. Paėmė gerą 
lazdą ir tiek primušė kumelę, kad ta net ant sienų lipia. Atne
šė uodegą ir padėjo vyro pagalvin.

Kol išsidarbujo, tai ir aušta. Moteriškė, jau pasikėlus, kū
rena piečių. Vyras pabudęs žiūri ir galvoja: ,,Nagi, tiek daviau 
aš jai, o ženklo nėr, kad primušta". Ir klausia:

— Dūšel, ar tau nieko nesopa?
— O kas man? Niekas, dėkui dievui.
Anas gi sako:
— Aš gi tave primušiau.
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— Na, už ką tu mane mušei?
— Na, už vijūnus šituos.
— Ar tau galvoj negera! Ir kunigas buvo, ir brolis buvo. 

Žegnokis tu vijūnų šitų.
— Aš tau sakau, ir kasą atploviau.
— Nagi, pasižiūrėk, ar nupiauta mano kasa...
Tas pažiūri — kumelės uodega.
— Nagi,— sako,— gal man galvoj šalta pasidarė?
Nuėjo tvartan — kumelė ant sienų lipa, negalima prieit. 
Susitaikė. Daugiau apie vijūnus neminėjo ir gyveno gra

žiai.

13$

ATLAIDI SENELE

Labai seniai gyveno senelis ir senelė. Jie turėjo vieną kar
velę. Karvelė užtrūko, nebedavė pieno.

Tada senelė sako:
— Vesk turgun karvelę ir išmainyk.
Senelis paėmė karvelę ir išsivedė į turgų. Nuvedęs išmainė 

karvelę į ožką, sakydamas:
— Karvė didelė,— sunku išmaitinti, ožka bus lengviau; ant

ra, ožka duos ir vilnų, ir pieno.
Vedasi senelis ožką ir sutinka žmogų, nešantį žąsį. Sene

lis ėmė ir išmainė ožką į žąsį, sakydamas:
— Žąsis pakelėj gaus žolelės palesti. Taip pat pridės kiau

šinių, o papiovus bus plunksnų ir mėsos.
Eina senelis ir nešasi žąsį. Susitinka vaiką, nešantį gaidį. 

Senelis sako:
— Žinai ką, vaikei, mainom paukščiais.
Ir sumainė senelis žąsį į gaidį, sakydamas:
— Gaidys geriau išmis. Pasakys, kada reikia keltis, o papio

vus bus plunksnų ir mėsos.
Kiek paėjęs, senelis sutinka žydą su adatomis. Ėmė se

nelis ir išmainė gaidį į adatą, sakydamas:
— Adatą nereiks nė lesinti, o viskas galima bus siūti.

293



Įėjo senelis patenkintas karčiamon. Ten pietavo du ponai. 
Senelis ėmė jiems pasakoti apie savo mainus. Jau baigus pasa
koti, ponai atsakė:

— Ką gi tau pati pasakys?
— Eg nieko nesakys,— sako senelis.
— Suderėkim! — sako ponai.
Ir anys susiderėjo iš gana didelės sumos. Visi trys nuėjo pas 

senelę. Senelis buvo pasigėręs ir beeidamas pametė adatą. Na
muose pradėjo sakyti savo pačiai, kaip mainė karvę...

Pati klausė ir džiaugės, kad jos vyreliui taip gerai sekėsi 
mainyti. Ant galo paklausė ji senuko:

— Kurgi adata?
Jis atsakė:
— Pamečiau.
— Gerai, kad tik pats neprapuolei,— ir jį apkabinus pati iš 

džiaugsmo pabučiavo.
Ponai, su kuriais senelis buvo susiderėjęs, labai nustebo ir 

turėjo sumokėti suderėtą sumą pinigų.
Senelis, gavęs tuos pinigus, nusipirko dvarą ir su savo 

gera pačia gražiai gyveno.



Kvailiai, išdaigininkai, 
apgavikai

136

DAUG YRA KVAILIŲ

Buvo diedas ir boba. Anies turėjo sūnų ir dukterį. Tėvas 
nuėjo su sūnum malkų kapoti, e duktė nuėjo malti. Mama pe
čių kūrena.

Duktė maldama galvoja: kai ana nutekės, sūnų turės; kai 
sūnus užaugs, išeis malti, tai jį milinys uždauš. Duktė mala 
ir verkia.

Ateina mama pirkaitėn, randa dukterį — mala ir verkia. 
Mama klausia dukterį:

— Ko tu verki?
Duktė sako:
— Kai aš ištekėsiu, mano sūnus bus. Kai užaugs sūnus, iš

eis malti, milinys kai luš, tai sūnų uždauš.
Ir mama mala ir verkia. Mala mala — atėjo tėvas pirkion. 

Nieko nerado, nuėjo pirkaitėn, randa jas abi — mala ir verkia. 
Tėvas klausia:

— Ko jūs dabar malat ir verkiat?
Ir tėvui taip pat pasakė, ir tėvas mala ir verkia.
Mala, mala — sūnus niekaip nesulaukia, kada šauks valgyti. 

Metė kapoti ir eina pirkion. Žiūri — nieko nėra pirkioj. Sūnus 
nuėjo pirkaitėn, žiūri — visi trys už milinio nusitvėrę ir mala. 
Sūnus sako:

— Ko jūs dabar malat ir verkiat?
Ir jam taip pat išsakė. Sūnus sako:
— Kada kas bus, e jūs dabar verkiat. Duokit greičiau man 

valgyti. Eisiu tokių kvailių ieškoti, kaip ir jūs.
Ir nuėjo sūnus ieškoti. Eina eina, žiūri — diedas tįsia ožką 

ant dangčio. Sūnus klausia:
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— Kam tu ožką tįsi ant dangčio?
— Egi, vaike, tokios žolelės gražios yra.
— Egi tu, diedai, paimk žolę nurauk, tai ana kai priės, eis 

priėdus kaip kerė.
Eina sūnus toliau. Eina eina, žiūri — diedas išbėgs oran su 

duonkubiliu, sermėgėle apdengęs, ir vėl bėga pirkion. Bernas 
klausia:

— Ko tu lakioji?
— Nagi, vaike, visų pirkiose yra saulė, e mano pirkioj nėra.
Bernas sako:
— Tu paimk išpiauk langą — bus perdien saulė, ir bus 

šviesu.
Nuėjo bernas namo ir sako:
— Dėlto yra tokių kvailių daug, kaip ir jūs.

137

SVEČIAS IŠ DANGAUS

Kitąsyk buvo vienas žmogus su pačia. Turėjo tris karves. 
Sykį išeidamas žmogus sako pačiai:

— Aš pareisiu už kokių trijų dienų. O jeigu kas ateitų kar
vių pirkt, tai pigiau neparduok, kaip už du šimtus dolerių. Tik 
žiūrėk, kad kas tavęs neapgautų, nes aš tau tiek duočiau lazdų, 
kad tu iki gyva atsimintum.

— Aš neapsigausiu, ir ką prisakysi, tai viską išpildysiu.
Tas žmogus kai tik išėjo, tai tuoj vienas ir atėjo pirkt kar

vių. Sako:
— Kiek tu nori už tas karves?
Sako pati:
— Be dviejų šimtų dolerių negausi.
— Jos tiek ir vertos.
Jis tuoj tas karves paleido iš tvarto ant kiemo, atsikėlė 

vartus ir jau nori varytis. O toji boba sako:
— Jau tu nori varytis. O kur tavo du šimtai dolerių?
Sako tas:
— Mano nelaimė, aš kapšą su pinigais užmiršau namie.
— Na, tai negausi karvių!
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— Kodėl aš negausiu karvių! Aš tau vieną karvę palieku 
užstato, tai tu žinosi, kad aš tau pinigus atnešiu. Juk aš ne
paliksiu tau savo karvę, tu gali pati suprasti!

Toji boba pamanė: ,,Kad jis taip šneka, gal būt, teisybė". 
Atidavė tam apgavikui dvi karves.

Po trijų dienų parėjo vyras.
— O ką,— sako,— gal pardavei karves?
Sako pati:
— Pardaviau. Suderėjau du šimtus dolerių. Tik jis pinigus 

pamiršo namie. Ketino tuoj atnešt — jis vieną karvę paliko 
užstato.

— Na, tu tokia ir tokia! Kodėl tu taip padarei?—Užsimo
jo lazda, sako: — Duočiau į galvą, attiktum. Bet man tavęs gai
la. Eisiu ant kelio, gal rasiu dar kvailesnę už tave, tai bus ge
rai. O jei ne, tai atsiimsi žadėtą mušimą.

Nuėjo jis ant kelio, pamatė — atvažiuoja boba. Jis sako 
sau: ,,Tai man šitokios tik ir reikia". Jis ėmė prieš ją šokinėti. 
Sako toji boba:

— Kas tu per vienas ir iš kur tu, kad tu čia sukiniesi?
Sako tas:
— Aš iš dangaus išpuoliau.
O toji boba sako:
— Kad tu iš dangaus, tai tu gal mano vyrą pažįsti? Ten 

jau jis yra treji metai.
Sako:
— Pažinti per daugumą nepažįstu, tik apie jį girdėjau, ką 

jis veikia. Gano vargšas avis, vargsta: gano po daubas, vaikosi 
su tom avimis, jau visas apdriskęs.

O toji boba sako:
— Kad jis taip apdriskęs, yra dar pas mane spintoj jo 

šventadieninės drapanos. Gal tu jam galėtum nunešti?
Sako žmogus:
— Su drapanom bėda: dangaus vartuose krečia, neleidžia 

įnešti drapanas. Pinigų geriau jam būtų paduoti. O už pinigus 
gali ir ten, ką nori, nusipirkti.

Toji boba sako:
— Aš vakar pardaviau kviečius. Turiu pilną kapšą pinigų. 

Jei tu čia palauktum, tai aš tau atvežčiau pinigus. Neilgai 
truks: aš stosiu stačia vežime, tai bus lengviau arkliams, ir 
tuoj atnešiu.

297



Jis apsiėmė ten laukt, kad tik kvailesnę rado, kaip jo pati. 
Toji boba tuoj atnešus pati kapšą įkišo jam į kišenę. Tas 
žmogus padėkojęs nuėjo.

O toji boba parvažiavus pasakė savo sūnui, kad ji nusiun
tė tėvui pinigų. Sūnus, išgirdęs, kad jo tėvas avis pėsčias 
gano, sako:

— Reikia sėst ant arklio, vyt tą žmogų. Tegul nuves jam 
arklį. Nereiks pėsčiam lakstyt paskui avis.

Tuoj sėdo ant gero arklio, pavijęs rado tą žmogų sėdint — 
tik ką norėjo pradėt pinigus skaityt. Sako:

— Ar tu nematei to žmogaus, katras iš dangaus čia buvo?
Sako:
— Mačiau. Jau jis nuėjo ant to aukšto kalno, nuo katro 

jam bus arčiau į dangų.
Sako:
— Tu tą žmogų pažįsti? Gal tu galėtum jam nuvest šitą 

arklį, kad jis mano tėvui perduotų?
Sako:
— Kad tu taip nori, aš tavęs galiu paklausyt.
Tuoj sėdo ant arklio ir nujojo namo. O tas sūnus parėjęs 

pasakė motinai, kad nusiuntė tėvui arklį. Motinai labai pati
ko. Sako:

— Tu jaunas, gali ir be arklio būti. Tegu jis senas pajodi- 
nėja.

Tas žmogus, parjojęs namo, arklį pastatė pas karvę į tvar
tą, o atėjęs į trobą, sako pačiai:

— Radau du kvailesniu už tave. Už dvi karves gavau gerą 
arklį, o kapšas, pilnas pinigų,— magaryčių. Dėl to ir išlikai nuo 
mušimo.

138

GROMULUOJANT1 KARVB

Gyveno vyras su boba. Juodu turėjo vieną karvę. Vyras 
išėjo į girią, paliko vieną bobą namuose. Ji išvirė pusrytį. Tam 
pačiam gale buvo karvė ir gromulavo. O boba pamanė, kad 
iš jos pamėčiojasi, ir sako:
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— Nepamėčiok, karvute, aš tave užmušiu!
Karvė nesuprato, ką boba kaiba, ir gromuiuoja sau. Boba 

atsinešė kirvį ir užmušė karvę.
Parėjo vyras, rado užmuštą karvę ir klausia išsigandęs:
— Kas tą karvę užmušė?
— Aš valgiau pusrytį, ji pamėčiojos iš manęs, aš ją ir už

mušiau.
— O tu, kvaila boba, kam tu ją užmušei? Juk ji gromula- 

vo, ne pamėčiojos! Na, nieko — bus gerai prie kopūstų.
Ji, tai išgirdus, karvės mėsą sukapojo, nuvilko į daržą ir 

uždėjo ant kopūstų galvų.
Vakare šunes pradėjo draskytis prie mėsos. Vyras klausia:
— Kas čia piaunas?
Boba atsakė:
— Gi šunes darže prie mėsos. Aš bėgsiu savo šunį par

vesti.
Ir parvedė savo šunį.

139

TRYS KVAHJAI

Buvo trys kvailiai, turėjo anie gyvenimuką. Taip anie tarp 
savęs pradėjo kalbėti:

— Ką mes čia vargsma tame gyvenime? Mes geriau eikim 
pardavę vandravoti į pasaulį. Pinigus pasidalysma į tris da
lis ir eismą į pasaulį pavaikščioti.

Vienas sakė:
— Kad mes išalksma, ką mes darysma?
Antrasis atsakė:
— Mes nusipirksma sūrį ir galėsma valgyti.
O tretysis sako:
— O jei kietas bus, ką mes darysma?
Pirmas sako:
— Aš graušiu, graušiu ir tau duosiu.
Antras sako:
— Graušiu, graušiu, tau duosiu.
O tretysis sako:
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— Aš graušiu, graušiu, graušiu, graušiu, graušiu, graušiu, 
graušiu, graušiu,— ir nebepasakė, kad ,,jums duosiu".

Pirmuoju sako:
— Tai tu mum nebeduosi? Nori sugraužti visą?
Tuodu ėmė aną už tai užmušė — bepaliko du.
Eina anudu per mišką ir pamatė eglėj voverę. Vienas sako:
— Ot čia vedum bus pietūs. Lipk tu j eglę, sugauk vo

verę, o aš eisiu puodelį atsinešti, kame norints bene gausiu 
pasiskolinti.

Ir gavo nuo vieno žmogaus.
O palikusis gaudė voverę. Įlipo į eglę — ta voveris iš tos 

eglės iššoko į kitą. Anas sau sako: „Kad tu, tokia maža, gali 
šokti į antrą eglę, juk ir aš galiu šokti". Kaip anas šoko į ant
rą eglę, ir nukrito ant žemės, ir prisimušė — guli vos gyvas.

Tas ateina su puodu, sako anam:
— Sugavo voverę, priėdę ir guli.
Taip su puodu davė į galvą anam ir bepaliko vienas.

140

VESTUVES !R LAIDOTUVES

Buvo trys broliai: du išmintingu, trečias kvailas. Vienąkart 
broliai taisė vestuves—vesdino vyresnįjį brolį. Namie nebu
vo sviesto. Išmintingieji broliai siunčia kvailį miestan sviesto 
parvežtų. Kvailys nuvažiavo miestan, nupirko sviesto ir veža 
namo. Begrįždamas pastebėjo, kad ledas treška. Paėmė sviestą 
ir ištepė vežimo ratus, o namo pargrįžo dykom rankom. Bro
liai, pamatę, kad sviesto nėra, sako:

— Kodėl sviesto nenupirkai?
— Nupirkau,— atsakė kvailys.
Broliai vėl klausia:
— O kur yra tas sviestas?
— Ledas treškėjo, ir ištepiau pirktuoju sviestu, kad ne

treškėtų.
Dabar broliai turėjo patys važiuoti sviesto, o kvailį paliko 

namie ir pasakė, kad papiautų avelę ir išvirtų papiovęs su 
bastučiais. Kvailys žadėjo visa padaryti, tiktai sako:
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— Nežinau, kuri avelė papiauti.
Broliai jam sako:
— Kauk, kurią nori.

Bet kvailys neatleisdamas klausia jų, kuri gi reikėtų piauti. 
Ant galo broliai pasakė jam, kad piautų, kuri į jį pirma pasi
žiūrės.

Broliai išvažiavo sviesto, o kvailys nuėjo avies piautų. Kai 
jis atidarė duris, visos avelės išsigandusios pasižiūrėjo sker
soms į jį. Kvailys mato, kad visos avelės į jį žiūri, ėmė ir iš
plovė visas. Išpiovęs sukapojo mėsą į dalis ir, nunešęs daržan, 
išdėliojo po dalyką ant kiekvienos bastučių galvelės. Sodžiaus 
šunes, pajutę mėsą, nubėgo daržan ir visą mėsą išnešiojo. Kvai
lys norėjo sugauti šunis, bet tie paspėjo išbėgti,— tik vieną 
šunį vos sugavo. Sugavęs nuvedė kamaron. Kamaroje būta 
bosų alaus. Kvailys atkišo vieno boso kamštį, įkišo šunes 
uodegą ir vėl užkišo. Išeidamas paliko kamarą atvirą. Šuo trau
kės, traukės, galop ištrūko ir išbėgo. Alaus iš boso visa ka
mara pribėgo. Kvailys, įėjęs kamaron ir pamatęs, kad visas 
.alus išbėgęs, pamanė, kad čia gera būtų paplaukyti. Paėmė 
geldą ir įsisėdęs pradėjo plaukyti po kamarą. Broliai pagrįžo 
iš miesto, pamatė kvailį besėdintį geldoje, klausia:

— Ką tu čia darai?
— Plaukau,— atsako kvailys.
— O kur aviena?—klausia broliai.
Kvailys visa jiems apsakė. Broliai išbarė jį, bet ką beda- 

Tys — turėjo važiuoti miestan mėsos pirktų.
Sugrįžę iš miesto, priruošė vestuvėms pietus ir išsiuntė kvai

lį svečių kviestų. Kvailys išėjo ant gatvės ir ėmė šaukti:
— Prašom, svečiai be viešnių! Prašom, svečiai be viešnių!
Susirinko svečiai. Broliai klausia, kodėl tik vieni vyrai

atėjo. Svečiai sako, kad kvailys juos kvietęs ateiti be pačių. 
Broliai išsiuntė kvailį, kad sukviestų ir viešnias. Kvailys vėl 
išėjo ant kelio ir šaukia:

— Prašom, viešnios be vaikų!
Ir viešnios suėjo vestuvėsna. Bet, mažumą paviešėjusios, 

ėmė ruoštis namo. Broliai prašo, kad ilgiau pabūtų, bet vieš
nios sako:

— Kaip mes būsma, kad mūsų maži vaikai namie vieni 
paliko!
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Broliai sako:
— Kodėl neatsinešėt vaikų su savim?
Viešnios atsako:
— Kaip mes eismą su vaikais, kad kvailys mus kvietė be 

vaikų!
Broliai išsiuntė kvailį, kad vaikus atvestų. Viešnios sako:
— Mūsų vaikai neprausti.
Ir prašo kvailio, kad vaikus nupraustų ir baltais marškinė

liais apvilktų.
Kvailys nuėjo ir užkaitė didelį katilą vandens vaikams nu

prausti. Paskui atsivedė prie katilo vaikus, atnešė visiems vai
kams po marškinėlius, nukėlė katilą su verdančiu vandeniu ir 
sukišo visus vaikus. Vaikai rėkia, kad labai karšta, bet kvailys 
maldo, sako:

— Cit, būstą baltesni!
Vaikai rėkė, rėkė ir galą gavo. Kvailys išėmė jų kūnelius 

iš vandens, apvilko visus marškinėliais ir nunešė motinoms. 
Visi išsigando, pamatę, kad vaikai nebegyvi...

Ir vestuvės pavirto laidotuvėmis. Kvailio po to niekur ne- 
siuntinėjo.

141

GURDULIS

Pamiškėje gyveno ūkininkas, pavarde Gurdulis. Jis pats su 
pačia ir sesuo Elena. Gyveno neblogai. Tik vienas buvo nege
rumas, kad šeimininkas buvo per kvailas. Kartais imdavo ir 
kažin ką padarydavo.

Kartą Gurdulio giminės kėlė vestuves. Pati ir Elena pripir
ko molinių puodų, pridarė kelias statines alaus ir išleido jį 
į vestuves. Važiuoja Gurdulis ir galvoja: ,,Aš esu gyvas, ir 
mano arklys taip pat gyvas. Sunku jam vežti puodai ir alus. 
Reikia jam padėti".

Tuojau Gurdulis paėmė statinę alaus ir neša. „Labai kieta 
žemė, kieta ir skaudu kojoms,— reikia pavilgyt kelias". Gurdu
lis atkišo volę ir pradėjo leisti alų žemėn. Ištuštinęs statinę nu
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metė šalin. Sėdęs važiuoja. Atėjo vakaras. Pradėjo lyti. Va
žiuoja Gurdulis pro kelmus ir sako:

— O mano broleliai, šalta jums be kepurių, kai lyja.
Paėmęs visus puodus užmaustė ant kelmų ir važiuoja toliau

patenkintas. Pamatė epušes drebančiais lapais. Paėmęs stiklinę, 
pradėjo laistyti, sakydamas:

— O mano seselės, ko jūs taip drebate? Gal gerti norite? 
Imkite, gerkite!

Taip jis išlaistė visą alų, kiek turėjo. Pagaliau, rytui auš
tant, Gurdulis privažiavo giminių kiemą. Išėjo giminės svečio 
pasitikti ir dovanų priimti. Žiūri — svetys be alaus, kruvino
mis rankomis.

— Na, kaip atsitiko, mielas sveteli, kas tave užpuolė?— 
pradėjo giminės klausinėti.

— Niekas neužpuolė,— atsakė svetys.— Alų sesutėms ati
daviau, nes gerti norėjo, o kepures broliukams užmausčiau, nes 
šalta jiems buvo, kai lijo.

Niekas nesuprato, ką Gurdulis kalbėjo, tik miške rado 
alaus pripilta, kelias tuščias statines ir daug kelmų puodais 
apmaustyta.

141

BERŽUI PARDUOTAS JAUTIS

Buvo trys broliai: vienas—kvailutis, du — protingi. Tėvas 
padalijo jiems turtą: protingiems broliams atidavė namus, 
o kvailučiui teko jautis. Kvailutis sumanė jautį parduoti. Vedė 
jis jautį į jomarką, ir teko jam eiti per girią. Beeidamas išgir
do beržą, vėjo pučiamą: ,,Gy-yrgžt! gy-yrgžt!" Kvailutis manė, 
kad beržas nori jautį pirkti. Jis sako:

— O ką, nori iš manęs pirkti jautį? Gerai, bet kada pini
gus atiduosi?

Beržas vėl: „Gy-yrgžt! gy-yrgžt!"
Kvailutis pririšo jautį prie beržo ir parėjo namo. Broliai 

klausia jį:
— Kur padėjai jautį?
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— Pardaviau.
— O kam?
— Miške beržui.
— Pinigus gavai?
— Ne. Sakė — ryt.
Nueina kvailutis rytdieną pas beržą, randa jautį sudrasky

tą — likę nagai ir ragai. Sako jis beržui:
— Atiduok pinigus už jautį!
Beržas vėl: ,,Gy-yrgžt! gy-yrgžt!" Kvailučiui vėl nusidavė, 

kad „ryt! ryt!"
Kvailutis labai perpyko ant beržo. Jis sako:
— Aš tau ryt atsinešiu kirvį.
Parėjo namo. Broliai klausia:
— O ką, gavai pinigus?
— Ne, sakė — ryt.
Broliai nusišypsojo, ir tiek.
Kvailutis rytdieną atsinešė kirvį. Nuėjęs pas beržą, jį nu

kirto. Žiūri, kad iš po beržo pabiro pinigai. Kvailutis prisidėjo 
pilnas kišenes pinigų ir parėjo namo. Atsisėdo ir žarsto išsi
ėmęs pinigus. Broliai sako:

— Gavai pinigus?
— Gavau, ir kiek daug. Nueikit ir jūs, dar rasit.
Nuėjo broliai, prisidėjo pinigų ir parėjo namo.
Taip broliai iš kvailučio prasigyveno.

143

OŽYS VIETOJ SENIO

Buvo trys broliai: du protingi, o vienas kvailas. Pasidirbo 
jie tris kirbines žvėrims gaudyti. Ir nutarė iš eilės eit žiūrėt. 
Eina vyresnysis — nieko neranda, eina antras — nieko neranda. 
Nueina kvailys — taip pat nieko neranda. Parėjęs namole ir 
meluoja broliams, sako:

— Radau tokį, kaip šunį — uodega plati. Išlupau, išlupau, 
kai paleidau — akimirksniu ir nebemačiau.

Broliai sako:
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— Ot kvailys! Reikėjo užmušt ir pamest namole.
— Gerai, broliai, kitą sykį žinosiu.
Ir vėl eina vyresnysis ir nieko neranda. Eina antras — taip* 

pat nieko neranda. Eina kvailys — taip pat nieko neranda. Par
ėjęs namole, broliams meluoja:

— Radau įkliuvusią tokią kaip karvę didumo. Išlupau, iš
lupau, paleidau,— tai visas miškas nutreškėjo.

Broliai sako:
— Ot kvailys mūsų! Reikėjo užmušt: tur būt, meška buvo.
Kvailys sako:
— Kitą sykį žinosiu.
Eina vyresnysis — nieko neranda. Eina antras — taip pat 

nieko neranda. Eina kvailys — randa senį grybaujant. Kaip* 
puls nepuolęs su pagaliu, kaip duos seniui į galvą — ir užmu
šė senį. Parnešė namo, pametė pakluonėse, pailsęs pareina 
į gryčią. Broliai klausia:

— Ką šiandie radai?
Kvailys sako:
— Radau ką tai tokį. Vaikščioja pagal kirbines: ar pavogt 

nori, ar įlįst nori. Paėmiau ir užmušiau.
— Na, kur tu jį dėjai?—klausia broliai.
— Ot parnešiau į pakluonę, net pailsau.
— Na, tai einam. Kur tu jį dėjai?
Eina visi trys. Ateina, žiūri — senis užmuštas.
— Na, kvaily, ką tu padarei!— sako broliai.— Kam tu senį 

užmušei?
Kvailys atsako broliams:
— Kam gi jūs man liepdavot, ką rasi, užmušt ir parnešt 

namole?
— Na, kur jį mes dabar dėsme? — sako broliai.
Broliai paėmė senį, įnešė į peludę ir įkasė į pelus. Kvailys 

nuilsęs nuėjo miegot, o protingieji sau taip šnekasi:
— Na, ką darysim: kvailys neiškęs, pasakys, o mums bus 

bėda. Neškim seniuką, palaidokim kitur, o jo vieton užmuškim 
ožį ir pakaskim.

Anie žmonės, seniuko netekę, patelkę talkon daugelį žmo
nių, nuėjo į mišką ieškoti. Seniuko neradę, parėję namo, taip 
sau kalbėjo:
20 Lietuvių tautosaka IV tomą 305



— Senas buvo — gal paklydo kur, o gal numirė. Padarykim 
atminimą už jo dūšelę.

Ir padarė atminimą. Susirinko žmonės, ateina ir kvailys. 
Atsistojo pagal pečių ir sako:

— Gerai jums baliavot, kad aš jums balių padariau.
Eina vieną kartą savininkas pro šalį, eina antrą kartą pro

šalį — vėl kvailys sako:
— Gerai jums baliavot, kad aš jums balių padariau.
Tai savininkas — stiklinę alaus, mierą degtinės ir tuoj 

klausia:
— Kaipgi tu, vaiki, mums balių padarei?
— Aš jūsų senį užmušiau.
— Na, kaip tu jį, vaiki, užmušei?— klausia savininkas. 
Kvailys sako:
— Pagal kirbines radau kuprinėjantį ir užmušiau. Aš ma

niau: ar jis nori pavogt kirbines, ar jis pats įlįst nori į jas. 
Parnešiau namole į pakluonę ir pasakiau broliams. Atėjome su 
broliais, įnešėme į peludę ir palaidojome į pelus.

Ūkininkas sako:
— Vesk parodyk.
Ir eina kvailys pirma, visa publika—paskui. Įeina kvailys 

j peludę, atsikasa pelus, ištraukia ožį ir sako:
— Ar jūsų senis žilas buvo?
— Žilas.
Vėl kvailys klausia:
— Ar jūsų senis su barzda buvo?
Savininkas atsako:
— Be barzdos.
Vėl kvailys klausia:
— Ar jūsų senis su ragais buvo?
Savininkas sako:
— Be ragų.
— Čia su ragais.
Savininkas sako:
— Kvailas, tai ir kvailas.
Visi nusispiovė ir nuėjo namo.
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144

KVAILIO SKANDINIMAS

Buvo kįtąsyk toks ūkininkas su pačia. Turėjo jiedu tris sū
nus: du išmintingu, o vieną kvailą. Tie du ganė tėvo avis, 
o kvailys sėdėjo vis ant pečiaus ir muses gaudė.

Syki toji boba prikepė blynų tiem, kur gano, ir padavė 
kvailiui, kad jiems nuneštų. Benešdamas kvailys pamatė, kad 
žmogysta eina šalia jo. O tai buvo jo šešėlis. Jis pamanė, kad ta 
žmogysta nori blyno. Jis jam vieną paėmęs numetė,— anas ne
ima ir yis eina sykiu su juo. Kvailys pamanė: ,,Kad aš jam ma
žai daviau, tai jis už tai neėmė". Jis jam numetė su visu bliūdu.

— Na,— sako,— te, ėsk visus, kad tu vieno neėmei.
O anas kaip neėmė, taip neėmė. Atėjo pas brolius, anie 

klausė:
— Ko tu, kvaily, atėjai?
Sako:
— Jum atnešiau pietų.
— O kur tavo pietūs?
Sako:
— Nešiau jum blynų. Bet ėjo šalia manęs toks žmogus.. 

Tai jam atidaviau.
Tie jam išpylė kailį ir paliko avis ganyt, o jie nuėjo- 

namo pietų. Broliai kai tik nuėjo, avys ėmė bėgiot. Kvailys 
užpykęs vis gaudė po vieną ir akis išlupo. Ir taip, kol anie 
atėjo, tai jis visom avim akis išlupinėjo. Atėjo broliai — žiūri, 
kad visos avys be akių. Sako:

— Kodėl tu avim akis išlupai?
— O ką aš joms galėjau daryt: bėga už viena kitos. O kai 

dabar išlupau, tai jau nemato, kur eit.
Tie vėl jam nemenkai kailį išpėrė.
Parėjo namo. Po kelių dienų sako:
— Važiuok tu į miestą, parveši, ko reiks.
Tas kvailys viena kumelaite nuvažiavo į miestą, nusipir

ko stalą, druskos maišą ir gabalą mėsos. Susidėjo į vežimą ir 
važiuoja namo. Kumelė nekokia buvo, viską susidėjus, nepa
veža. Dabar ką jis darys? Sako:

— Stalas turi keturias kojas, tegu pėsčias eina. O man tik 
bus lengviau važiuot.
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Paliko stalą, važiuoja toliau. Bevažiuojant ėmė šalia labai 
varnos rėkti. Kvailys sako:

— Jos žino, kad aš vežu mėsą, tai rėkia.— Paėmęs tą ga
balą mėsos, išmetė.— Na, sako,— tetet mėsos, tik nerėkit.

Bevažiuodamas privažiavo upę. Jis sustojo, kad kumelaitė 
-atsigertų. Kumelė nuilsus negeria. Jis sako:

— Už tai negeria, kad nesūdyta.
Jis tuoj įpylė druskos į vandenį. Toji kumelė vis negeria. 

Įpylė daugiau — negeria. Tai sako:
— Dar nesūru.
Jis ėmęs visą maišą supylė. O toji kumelė vis negeria. Už

pykęs kvailys ėmė mušt kumelę ir nuvažiavo namo. O kai par
važiavo namo, klausė broliai:

— Na ką, ar parvežei, ko reikėjo?
Sako:
— Stalas su keturiom kojom, tai parbėgs paskui, mėsą ati

daviau varnom, o su druska pasūdžiau upėj kumelei vandenį.
Tie broliai sako:
— Kad tu galą gautum! Kur tu tik eini, mum vis prapultį 

darai.
Tuoj paėmė maišą, kvailį į maišą įkišo, užrišo ir nunešė 

į ežerą paskandint. O tai buvo žiema. Jie pamiršo kirvius ledą 
iškirst. Paliko jį maiše, nuėjo namo kirvių. O kvailys rėkia 
maiše:

— Nemoku nė rašyt, nė skaityt, mane karalium nori dėti!
Į tą sykį važiavo karietoj ponas. Jis išgirdo, kad ten ka

raliaus rinkimas. Jis nuėjo pas tą kvailį. Pats kvailesnis bū
damas, sako:

— Aš moku ir rašyt, ir skaityt. Tegu mane karalium uždės.
Tuoj tą paikį paleido, o jis įlindo į maišą. Kvailys užrišo

Ir pats, įsisėdęs į tą karietą, važiuoja.
Anie atėjo su kirviais, iškirto ledą ir nuskandino. O kvai

lys parvažiavo namo. Pareina anie namo — žiūri, kad kvailys 
šeria savo arklius. Puiki karieta stovi ant kiemo. Klausia:

— Na, kad mes tave paskandinom, o tu dabar parvažia
vai su ketvertu arklių ir tokia karieta?

— Ten yra dar dvi puikesnės karietos su arkliais. Aš 
kaipo kvailas, tai prasčiausią ir ėmiau.

Tie du broliai sako:
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— Tu mus įkišk į maišus, paskandink, tai ir mes parva
žiuosim.

Tuoj broliai nuėjo pas ežerą, įlindo į maišus. Kvailys užri
šęs nuskandino, ir jie daugiau jau neišvažiavo iš po ledo.

O kvailys vedė sau moterį ir dailiai gyveno.

145

TINGINIO NUOTYKIAI

Buvo tinginys. Jis ant pečiaus gulėjo ir gulėjo. Jį pradėjo, 
namiškiai varyti:

— Eik tu,— sako,— nors pasivaikščioti kur nors — supūsi, 
gulėdamas.

Jis paklausė ir išėjo ant mėšlyno. Vaikščioja, kapsto, kaps
to ir atranda adatą. Tuoj jis, įbėgęs gryčion, džiaugias, kad 
rado adatą. Tai jam sako:

— Eik, ieškok, gal rasi kitą.
Jis vaikščiodamas sako:
— Kad ir kitą, kad ir kitą.
Veža keliu numirėlį. Jis vis kalba:
— Kad ir kitą.
Žmonės sako:
— Mums gaila šito, o tu sakai, kad ir kitą.
Tai jį tada smarkiai primušė ir liepė jam sakyti, kad aug

tų. Sako žmonės:
— Sakyk, kad augtų.
— Gerai,— sako tinginys.
Eina keliu. Susitinka žmogų su guzu ir eidamas vis sako r
— Kad augtų.
Tas žmogus vėl jį primušė ir sako:
— Man taip skauda, o tu sakai, kad augtų. Sakyk vis, kad* 

prapultų.
Jis eina toliau. Sėja žmogus žirnius. Jis vis kalba:
— Kad prapultų.
Tai jį vėl primušė. Sako:
— Sakyk, kad į klojimą ir į klėtį.
Eina toliau, žiūri — dega pirtis. Žmonės bėga gesinti, o jis 

vis kalba:
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— Kad į klojimą ir į klėtį.
Vėl jam duoda pirtį. Sako:
— Reikia gesinti, o tu sakai, kad į klojimą ir į klėtį.
Priėjo ir jis gesinti. Užgesino ir eina toliau. Žiūri — žmonės

kiaulę svilina, ugnis liepsnoja. Jis tuoj įbėgo gryčion, pagrie
bė kibirą, apipylė kiaulę. Tada jau jį labai primušė, vos atėjo 
namo. Pasibarė ant namiškių, kam varė pasivaikščioti:

— Tai matot, kaip mane sudaužė,— ir gulė ant pečiaus, tar
damas: — Geriau ant pečiaus, tai niekas nemuša.

146

DU KVAILI, TRECIAS BE PROTO

Seniau vienam sodžiuj gyveno trys broliai, katrie visi trys 
labai mylėjo medžiojimą. Du iš jų buvo kvaili, e trečias be 
proto.

Ėjo jie kartą pakraščiu ežero ir pamatė plaukiant ežere 
tris antis: dvi baltos, e trečia kaip sniegas. Vienas brolis norė
jo šaut, bet kitas tarė:

— Šaukim visi trys kartu, tai nušausim visas!
Ir šovė visi trys kartu. Bet dujei nekliudė, e trečias visiškai 

neiššovė. Antis pabaidė, ir jos nuskridę nusileido kiton pusėn 
ežero.

Ėmė galvot ir dūmot visi trys broliai, kaip čia tekti prie 
.ančių. Eidami pakraščiu ežero, rado tris eldijas. Dvi buvo kiau
ros, e trečia be dugno. Sėdo du broliai į kiaurąsias eldijas, 
e kvailys bedugnėn. Pradėjo važiuoti — du broliai nuskendo, 
e trečias neišplaukė.

147

KAIP SEPTYNI GASPADORIAI PIRKO BAŽNYČIĄ

Vienam sodžiuj gyveno septyni gaspadoriai, be tikėjimo ir 
Le bažnyčios. Labai buvo turtingi: pinigų turėjo kaip vandenio. 
Vienąkart visi suėję taip kalbėjo:
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— Visi žmonės turi bažnyčias, e mes neturim. Pirkim su
sidėję!

Ir susitarė visi susidėt pinigų ir pirkt bažnyčią. Pasikinkė 
visi septyni po arklį, pasiėmė pinigus ir išvažiavo. Privažiavo, 
miestą — stovi sargyba prie vartų. Ir klausė anys sargo:

— Ar negirdėjai tamsta, kas čia bažnyčią parduoda? Mes. 
atvažiavom pirktų.

Sargas atsakė:
— Egi aš savo bažnyčią parduodu!
Ir parodė jiems su pirštu į bambizų bažnyčią, katros bokš

tai iš tolo švietė. Ėmė gaspadoriai derėt nuo sargo bažnyčią ir 
nupirko už penkis šimtus rublių. Bet kai prisiėjo užmokėt, nie
kaip anys negali suskaityt, po kiek jiems visiem išpuls. Tada 
paėmė, sudėjo galva galvon po penkis šimtus rublių ir už
mokėjo.

Dabar anys klausia sargo, kaip čia jiems šita bažnyčia 
parvežt. Sargas liepė su virvėm užrišt už bokšto, užkinkyt 
arklius ir vežt. Bet anys neturėjo virvių, dėl to, nuėję kroman, 
nupirko kiek tik buvo virvių už dvylika rublių. Vėl negalėdami 
suskaičiuot, kiek išpuls kiekvienam, sudėjo po dvylika rublių 
ir užmokėjo.

Nusinešę virves, apjuosė aplink bažnyčią ir, užkinkę ark
lius, ėmė ragint, rėkt:

— Naaa! Naaa!
Bet bažnyčia anė iš vietos nekrutėjo. Negana to, išgirdę 

bambizai, kad apie jų bažnyčią kažin kas rėkauja, nubėgę ran
da žmones, katrie, užkinkę arklius, verčia jų bažnyčią ant 
šono. Puolė visi su basliais, žmones nuvaikė ir arklius atėmė.

Palikę pėsčiais ir nenupirkę bažnyčios, anie gaspadoriai 
knablino namo. Bet kad kelionėj kas neužpultų — ar žvėris, ar 
kas,— nuėjo kroman muškietos pirktų. Nusipirko už penkioli
ka rublių ir, sudėję visi po tiek, užmokėjo. Davė jiem kromi- 
ninkas magaryčių visiem po žiupsnelį parako ir pamokė, kaip 
užtaisyt muškieta, tik pridūrė:

— Nešaudykit mieste, bet kai išeista laukan!
Išėję ant lauko, tuoj norėjo išmėgint, begu gerai muša. 

Supylė visi paraką, kiek buvo gavę, užkimšo pakulom, ir taip 
kaip muškieta buvo sudėtinė, tai nebuvo katram šaut, nes 
kiekvienas norėjo. Ant galo, pasibarę ilgai, susitvėrė visi už
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muškietos, e vieno rankos nebeparėjo, tai tas su delnu užklojo 
skylę. Kaip šovė — traks! traks! muškieta šipuliuos suėjo, 
*e anys visi pargriuvo.

Eina vėl keliu. Bet kad keliu jiem pasimatė labai lankstas, 
tai užėjo tiesiai per laukus. Priėjo prie upės — nebežino, kaip 
pereit! Eidami paupiu, rado rąstą ir kirvį. Sutarė sėst ant rąsto 
ir perplaukt, bet kad visiem kartu nebuvo galima, tai užso
dino vieną ant rąsto, surišę apačioj kojas ir paleidė. Nenuplau- 
Ttė tas ir pusės upės — rąstas apvirto, ir gaspadorius prigėrė. 
Šitie, pamatę, kad anas kojas iškėlė aukštyn, ėmė bartis, sa
kydami:

— Mat, dar neišplaukė iš upės, e jau kojas džiovina!
Vilnys nunešė iš jų akių ir rąstą, ir žmogų. Likusieji ėmė 

ieškot kito būdo kaip pereit. Užėjo augantį klevą ant pat kraš
to upės. Sutarė šitaip pereit: penki įlipė klevan, o šeštam lie
pė kirst jį. Anys taip manė, kad klevas, virsdamas per upę, 
ir juos numes anon pusėn. Jau baigdamas kirst, ir šeštasis šo
ko medin. Klevas pasviro ir treeekš nulūžo, griūdamas į upę 
ir juos visus įmetė. Plaukti nė vienas nemokėjo, ir visi pri
gėrė.

1 4 8

SENIS KUBILE

Kartą gyveno senelis ir senelė, kurie neturėjo vaikų. Sene- 
Jė pyko ant senelio. Būdavo, ji rytą atsikels ir išeina pas kai
mynus, o grįžta tik vakare. Taip ji ir negyvendavo namie.

Kartą atvažiavo pas juos čigonai. Senelis juos paklausė:
— Čigonai, pasakykit, kaip susilaukti vaikų? Mano žmo

na kaltina mane ir dėl to pas mane negyvena.
Čigonai atsakė:
— Mes duosime tau patarimą. Įlipk kubilan ir tupėk — iš

perėsi vaiką. Tik tupėdamas kvaksėk: kvakt, kvakt, kvakt.. . 
Jei kas prie tavęs artintųs, tu imk kirkti: kirr, kirr, kirr. ..

Čigonai, įdėję kubilan kažin kokį daiktą, išvažiavo. Senis 
įlipo kubilan, atsitūpė ir kvaksi — kvakt, kvakt, kvakt...

O čigonai gTįžo ir viską iš jų namų išvogė.
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Vakare ateina senelė ir ieško senio. Ieško, ieško ir niekur 
neranda. Tik išgirdo kažką kvakt kvakt kvaksint. Prieina se
nelė prie kubilo, žiūri — senis kubile tupi ir kvaksi. Ji klausia:

— Gal tu išdūkai, kad čia įsigrūdai?
Senis nieko jai neatsakė, tik ėmė kirkti. Senė jam įžnybo. 

Tas ėmė baisiausiai kirkti — kirr, kirr, kirr...
Senelė persi gandus nubėgo pas kaimynus, rėkdama:
— Ai viešpatie, senis išdūko!
Subėgo kaimynai. Įėję vidun, žiūri — viskas iš namų iš

vogta, o senis kubile tupi ir kvaksi. Kaimynai jam sako:
— Žiūrėk, tavo viskas išvogta.
Seniui nebereikia nei vaikų, nei nieko — šoko iš kubilo ir 

pamatė, kad iš tikrųjų viskas išvogta.
Pamiršo ir senelė vaikus iš tos nelaimės, atėjo pas senį ir 

gražiai gyveno, nebėgo iš namų.

149

KVAILYS EGLĖJE

Gyveno du broliai — protingas ir kvailas. Jie susitarė agur
kų vogti. Nuėjo į daržą, ir kvailas brolis pradėjo rėkt:

— Agurkai, agurkai!
O protingas sako:
— Nutilk, nes gali išgirst šeimininkas.
Išgirdo šeimininkas, suėmė abu ir uždarė tvartan. Tada 

kvailas brolis susirado pagalį, pakišo po durų, atkėlė duris, 
ir abu išbėgo. Kvailys bėgdamas ir duris nešė. Abu nubėgo 
pamiškėn. Protingasis įlipo į eglę, o kvailys sako:

— Paimk ir duris.
Jis paėmė duris. Kvailys ir įlipo į medį. Prie šitos eglės 

atvažiavo plėšikai. Plėšikai susikūrė ugnį ir pradėjo virti viso
kius valgius. Kvailys turėjo pilną kišenę agurkų. Ir pradėjo 
sunka tekėti iš kišenės. Kvailys sako:

— Mygsiu agurkų sunką.
O protingasis sako:
— Nemyk. Kai pamatys, tai papiaus mus.
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O kvailys neiškentė ir mygo agurkų sunką. Tada galvažu
džiai sako:

— Tuoj bus diena — nuo medžių rasa krinta.
Kvailys sako:
— Mesiu agurkus žemėn.
O protingasis sako:
— Nemesk. Kai pamatys, tai papiaus mus.
Kvailys neiškentė ir pradėjo mėtyt žemėn agurkus. Gal

važudžiai sako:
— Tuoj diena bus — nuo medžių skujos krinta.
Po valandėlės kvailys sako:
— Mesiu duris.
— Ojei, nemesk! Kai pamatys, bus blogai.
Kvailys neiškentė ir paleido duris. Durys nukrito žemėn, 

net eglės sudrebėjo. Galvažudžiai nusigando:
— Ojei, perkūnas trenkia! Bėkim iš čia.
Jie ir nubėgo, o jų valgis atliko. Broliai tuojau pavalgė. 

Kas liko tenai turtų — visokių rūbų,— tai jie pasiėmė viską ir 
laimingai gyveno.

150

TAI BUS GERA

Gyveno neturtinga senutė. Papiovė paskutinį veršelį ir tą 
suvalgė. Nebeturi nieko valgyti. Nuėjo pas kaimyną ir pra
šo, kad duotų ką nors valgyti. Kaimynai davė jai puodynę 
pieno. Eina ji namo ir galvoja: „Surauginsiu šitą pieną, pa
darysiu sūrį, nunešiu miestan ir parduosiu. Nusipirksiu už tuos 
pinigus vištą. Višta pridės kiaušinių. Iš tų kiaušinių išperės 
man viščiukų. Viščiukai pridės dar daugiau kiaušinių. Tuomet 
viską parduosiu ir gausiu daug pinigų. Už tuos pinigus nusi
pirksiu paršiuką. Tą paršiuką užsiauginsiu. Tas paršiukas at
ves man dar daugiau paršiukų. Tuomet visus paršiukus nuva
rysiu į turgų ir išmainysiu į telyčytę. Ta telyčytė užaugs ir atves 
man kitą telyčytę. Tuomet turėsim ir pieno, ir grietinės, ir sū
rių — viso, ko tik norėsiu. Telyčytę parduosiu arba išmainysiu
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į kumeliuką. Kai panorėsiu kur važiuot, tai nebereikės pės
čiai vaikščiot, kaip dabar. Ot bus gera, tai gera!"—ir pasi
šokėjo, jog net puodynė su pienu iškrito ir sudužo. Senutė 
apsiverkė, kad neturės ko valgyti, bet ką gi padarys.

Einą namo, gi žiūri — kiškis guli. „Dabar tai būsiu laimin
ga,— mano senelė.— Nunešiu, parduosiu, už tuos pinigus nusi
pirksiu kiaulytę. Ta kiaulytė atves man dar daugiau paršiukų. 
Tuos paršiukus parduosiu ir nusipirksiu kviečių su rugiais. 
Tuos rugius pasisėsiu, ir užaugs daug daug rugių. Tuos rugius 
nusipiausiu — bus duonos ir šiaudų. Šiaudus parduosiu, o ru
gius susimalsiu. Per kalėdas ir velykas turėsiu sau šviežios 
duonos. Tai bus gera gyventi! Bet kad kiškis nepabėgtų, aš 
jį užmušiu."

Pasiėmė pagalį, priėjo prie kiškio ir užmušė. Parsinešė na
mo, išsikepė ir suvalgė. O ką pirma galvojo, viską pamiršo. 
Taip ir liko vėl neturtinga, kaip ir pirma.

* *
*

m
KAD TIK BŪTŲ

Keliavo kartą trys keleiviai. Išalko jie labai valgyti, užėjo 
pas vieną žmogų ir prašo. Tas sako:

— Ar pyragą valgytumėt, kad būtų?
Tie:
— Valgytume, valgytume, kad tik būtų.
— Taigi, kad būtų, bet kad nėr. O duonos su mėsa ar val

gytumėt, kad būtų?
Tie:
— Valgytume, kad tik būtų.
— Taigi, bet kad nėr.
Daugiau to visa ko išskaičiavo. Tie vis sakė:
— Valgytume, kad būtų.
O tas žmogus vis pasityčiodamas sakė:
— Bet kad nėr.
Pagaliau tie pakeleiviai sako:
— Ką padarysi, kad nėr, tai tegu ir nebus. Einam.
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Ir prisispyrę prašo to žmogaus, kad išeitų ir jiems parodytų 
kelią. Tas sako, neturi laiko juos pavest, aiškina, o tie nesu
pranta vis tiek. Žmogus pavedė juos truputį, parodė — tie pra
šo paeit dar toliau. Kai paėjo toliau nuo namų, pasivedė tą 
žmogų—kad pradėjo duoti, kad pradėjo kailį pert! Tas kad 
rėkia:

— Dovanokit!
O tie juokias ir klausia:
— Ar žmona, kad būtų, gintų?
— Oi, gintų, gintų, kad būtų!
— Taigi, kad būtų, bet kad nėra. Tai dar duokim.
Daugiau sako:
— Vaikai, broliai, seserys, giminės, kaimynai, kad būtų, 

gintų?
Žmogus vis sako:
— Gintų, gintų, kad būtų.
O tie:
— Taigi, bet kad nėra. Tai dar duokim.
Davė, davė, kol tik jiems nusibodo. Ir niekas, kaip tyčia, 

negirdėjo Paskiau paleido jį ir nuėjo sau, kur jiems reikėjo.

151

VISKĄ ŽINĄS DAKTARAS

Gyveno pagiry vienas biednas trobelninkas. Turėjo anas 
arklį ir vežimėlį. Ir veždavo anas į turgų medžius pardavinėti. 
Pats trobelninkas buvo paliurbis, todėl pati visuomet anam 
pasakydavo, kiek už kokius medžius turi anas gauti. Kartą pri
sikrovė anas vežimą medžių. Klausia pačios:

— Kiek dabar už tuos medžius turėsiu aš gauti?
Pati tame tarpe buvo pikta. Sako:
— Rublį! Be rublio ir nesirodyk man!
Žmogelis nuveža tuos medžius į turgų. Tuojau prieina vie

nas pirklys, klausia:
— Kiek nori už tuos medžius?
— Rublį,— sako žmogelis
Pirklys nusijuokė tik ir paėjo šalin. Prieina kitas, klausia:
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— Kiek nori už tuos medžius?
— Rublį.
— Tas, pakreipęs galvą, prasijuokė ir nuėjo šalin. Mat, se

novėje medžiai buvo dikčiai pigūs. Prieina daktaras tų medžių 
pirkti, klausia:

— Kiek nori už tuos medžius?
— Rublį,— sako žmogelis.
— Nebent tat rytoj, tik ne šiandieną,— juokdamasis sako 

daktaras.
— By tik pirksit, galėsiu palaukt ir rytojaus,— sako žmo

gelis.
— Gali, gali laukti,— sako, eidamas šalin, daktaras.
Na, tą dieną žmogelis ir nepardavė savo medžių. Grįžtų 

namo — bijosi pačios. Laukia jis rytojaus. Bet ir kitą dieną 
niekas neperka tų medžių — visiems brangėjasi. Tikos taip, kad 
pro tą vežimėlį ėjo tas pats daktaras, kuris vakar buvo tuos 
medžius lygęs. Žmogelis dikčiai pradžiugo, pamatęs ateinantį 
daktarą, nes manė, kad ateina jo medžių pirkti.

— Ot, ot besusilaukiau ir aš savo pono. Kur liepsi vežti, po
nas, tuos medžius?—klausia žmogelis.

Daktaras nenorėtų tų medžių pirkti, kad taip brangiai pra
šo, bet pasigailėjo to žmogaus.

— Na, ką dabar su tavim padaryti. Vežk tuos medžius ant 
mano kiemo ir iškrauk.

Žmogelis tuojau čia nuvežė medžius, iškrovė ant kiemo, 
eina į vidų atsiimti pinigų. Tuo laiku daktaras neturėjo smul
kių. Sako:

— Truputį palauk. Ateis ligonis — aš tau ir užmokėsiu.
Žmogelis atsisėdo ant suolo ir veizi. Įeina ligonis — dakta-

las aną išklausė, parašė kortelę ir gavo pinigų. Toliau įeina 
antras, trečias ligonis — daktaras kiekvieną truputį paveizi 
pasiteiraudamas, parašo kortelę ir gauna pinigų. Per menką 
valandą daktaras sutaisė anam rublį ir pavadinęs duoda tuos 
pinigus. Atsiimdamas pinigus, žmogelis ir sako:

— Kaip ponas daktaras lengvai duoną pelnai! Pasakyk, 
meldžiamasis, kaip ponas tą pasiekei?

— O manai, kad lengvai? Amžiną atilsį tėtušio nabaštikas 
du vežimu rykščių ant manęs suplakė, pakol į tą parvarė,— 
sako daktaras.
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— Kad tik padėtų! Kas tas yra — galima pakentėt,— sako 
žmogelis ir, žemai padėkojęs daktarui už gerą rodą, išvažiavo 
namo.

Pakelėje prisikirto vežimą rykščių ir parvažiuoja namo. 
Pati tuojau bartis ant ano, kodėl taip ilgai truko. Anas tyli. 
Kada pati truputį jau aptilo, sako:

— Suplak dabar tas visas rykštes ant manęs.
Na, pati perpykusi tuojau pradėjo aną plakti su tomis 

rykštėmis ir tolei plakė, pakol visas nesuplakė. Ant rytojaus 
žmogelis parsivežė antrą vežimą rykščių, vėl prašo pačios, kad 
suplaktų ir tas rykštes ant ano. Suplakė pati ir tą vežimą rykš
čių. Tada žmogelis pardavė savo trobelikę, arklį, vežimėlį, pa- 
sidirbino iš visokių popiergalių kleistus — knygas, nusisamdę 
gražų butą, nusisamdę dar ir felčerį,— na, ir gydys anas žmo
nes. Felčeris, pabuvęs kelias dienas prie to žmogaus, mato, 
kad anas nė koks daktaras — nieko neišmano. Eina nuo jo 
anas šalin. Išeidamas dar parašė ant durų: ,,Cia gyvena dakta
ras, viską žinąs".

Tuo laiku nuo vieno pono pavogė keturis staininius ark
lius. Važiuoja tas ponas per miestą ir mato tą parašą. Tuojau 
liepia vežikui apsistoti ir, iššokęs iš karietos, eina prie to 
daktaro klausti rodos — ar negalėtų jo arklius surasti. Žmo
gelis, pasklaidęs kleistus, pabliurbijęs kiek, paėmė popieriaus 
gabaliuką, pakreveizavo kažką su plunksna ir duoda ponui:

— Paimk iš vaistinės su ta kortele vaistų, iš karto visus 
sugerk,— tada žinosi, kur tavo arkliai,— sako, paduodamas kor
telę ponui.

Ponas tuojau nusiuntė liokajų, kad parneštų tuos vaistus. 
Liokajus, nuėjęs į vaistinę, paprašė su ta kortele vaistų. Vaisti
ninkas ir šiaip, ir taip vartalioja tą popiergalį, bet nieko nega
li išskaityti. Perpykęs pripylė ricinos plėčkelę ir padavė tam 
liokajui. Liokajus parnešė tuos vaistus ponui. Reikia dabar po
nui anuos gerti, bet anas nenori iš tolo. Duoda liokajui, sako:

— Še, tu už mane išgerk!
Na, liokajus nori nenori turi gerti. Na, ir išgėrė anas tuos 

vaistus. Važiuoja ponas toliau — ar nepaleis tam liokajui rici
na vidurius! Kentėjo iš pradžios, kiek galėjo. Bet toliau, ne
begalėdamas beišturėti, šoko iš karietos lauk ir įpuolė į pir
muosius vartus. Jam ten besant, sužvengė stalde arkliai. Anas
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klausosi, kad žvengimas toks, ot toks, kaip pono pavogtųjų 
arklių. Eina veizėti į staldą, veizi — pono pavogtieji arkliai. 
Ponas pasišaukė policiją ir tuos arklius atsiėmė.

Apie to pono arklių suradimą plačiai paėjo garsas, ir žmo
gelis paliko didžiai pašlovintas. Kitam ponui prapuolė labai 
brangus žiedas. Išgirdęs ponas apie daktarą, viską žinantį, 
važiuoja prie jo ir prašo to žmogelio, kad kartu važiuotų 
su anuo ir ten suieškotų žiedą. Žmogelis, pasiėmęs savo kleis
tus, ir važiuoja su tuo ponu. Kada nuvažiavo, ponas davė 
anam atskirą kambarį. Anas ten užsidarė ir būna, nė su kuo 
nesišneka.

O tą žiedą buvo pavogę liokajus, virėjas ir vežikas. Vakare 
susiėję anie ir tariasi, ką čia dabar reikia daryti. Sutarė eiti iš 
pirmo paveizėti, ką tas žiniūnas dirba savo kambaryje. Pirma
sis eina liokajus. Priėjęs prie durų ir veizi pro rakto skylikę. 
Žiniūnas sklaido kleistus, kažką bliurbia. Tame tarpe pragydo 
pirmieji gaidžiai.

— Ot, vieną jau turiu—dtviejų betrūksta,— sako žmogelis, 
nes, matydamas, kad nepavyks jam čia to žiedo surasti, ketino 
jau bėgti iš to dvaro, kai tik tretieji gaidžiai užgiedos.

Liokajui tie žodžiai kaip su peiliu per širdį perdūrė — jau 
žiniūnas aną žino, kad vogė tą žiedą... Nubėgęs prie savo 
draugų, sako:

— Prastas reikalas — žiniūnas jau vieną žino...
Eina virėjas veizėti. Veizi nuėjęs pro rakto skylikę — ži

niūnas sklaido kleistus, bliurbia nesuprantamus žodžius. Tuo 
tarpu sugiedojo antrieji gaidžiai.

— Ot, jau ir du turiu—tik vieno betrūksta,— sako žmo
gelis.

Ir tam jau per širdį toks pasakymas. Bėga prie draugų 
ir sako:

— Prastai dedasi — jau žiniūnas du žino — tik vieno be
trūksta!

Eina pagaliau ir vežikas veizėti. Jam beveizint, sugiedojo 
tretieji gaidžiai.

— Na, dabar jau visus tris turiu — galiu eiti,— sako žiniū
nas ir keliasi nuo stalo.

Vežikas kuo greičiausiai nubėgo prie draugų, sako:
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— Esam dabar prapuolę — žiniūnas jau visus tris turi. Jau 
sakos eisiąs prie pono. Bėkim, pastosim jam kelią, maldausim, 
gal kaip dar ir permaldausim.

Bėga visi prie žiniūno — anas beišeinąs pro duris.
— Dovanok, susimildamas, nepražudyk mūsų. Mes tą žiedą 

pavogėm — neišduok mus ponui, mes tau duosim, kiek tik tu 
norėsi,— meldžia anie, apstoję tą žmogelį.

— Na. jei duosit kiekvienas po penkis šimtus rublių...
Tą pavogtą žiedą žmogelis liepė įminkyti į tešlą, duoti ka

lakutui praryti ir dėl ženklo ant kojos skarmaliuką pririšti. Na, 
tie tuojau įminkė tą žiedą į tešlą, davė praryti kalakutui ir 
pririšo jam skarmaliuką ant kojos. Ant rytojaus ateina ponas 
pas žiniūną ir klausia:

— Ar jau sužinojai, kur mano žiedas?
— Sužinojau,— sako žmogelis.— Tavo žiedą yra prarijęs 

gyvulys. Turi dabar parodyti man visus gyvulius — aš tau pasa
kysiu, kuris iš jų tą žiedą yra prarijęs.

Ponas nusivedė aną į stainias. Žmogelis, pasklaidęs kleistus, 
paveizėjęs į arklius, sako:

— Ne tie! Rodyk kitus.
Nuvedė toliau aną ponas į tvartą prie karvių. Veizi į kar

ves, sako:
— Ne tie. Rodyk kitus.
Nuvedė toliau ponas prie kiaulių, paskui prie avių. Anas, 

paveizėjęs Į kleistus ir gyvulius, sako:
— Ne tie. Rodyk kitus.
— Jau kitokių gyvulių aš nebeturiu,— sako ponas.
— Tai gal turi kokių paukščių?—klausia žmogelis.
— Na, paukščių turiu.
Ir nuvedė ponas aną prie kalakutų. Tas pažvelgė į kleistus, 

toliau į kalakutus ir sako, rodydamas į kalakutą su skarma- 
liuku ant kojos:

— Ot anas yra tavo žiedą prarijęs.
Tuojau ponas liepė tarnams aną sugauti, papiovė, perskro

dė — randa viduryje tą žiedą.
Ponas iš to didelio džiaugsmo pakėlė didelį bankietą, su

prašė daug svečių. Ponai nieko kito ir nekalbėjo, kaip apie tą 
daktarą, viską žinantį. Neatsistebi visi, kad toks prastas žmo
gelis galėtų viską žinoti. Kiti stengia, kad tas negali būti.
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Abejojantieji savo tarpe surokavo patys tą žiniūną ištirti. 
Sugavo vabalėlį, pa vožė po lėkštės ir, atsivedę žiniūną, klausia:

— Na, kad tu viską žinai, pasakyk dabar, kas po tos lėkš
tės pavožta?

— Vabalėli, vabalėli, ant galo ir tu pakliuvai,— sako žmo
gelis. Tokia, mat, buvo pavardė to žmogaus.

— Bravo, bravo! —suplojo visi ponai į delnus.— Tikrai vis
ką žino!

Atvožę lėkštę, randa vabalėlį.
Išvažiuojant iš to baliaus, ponai dar kartą bandys aną. Pri

krovė po sėdynės kiaušių, uždengė su dekiuku ir prašo žiniū- 
no, kad sėstų ir važiuotų kartu su jais.

— Ek, poneliai, ar man su jumis kartu sėdėti? Aš tarp jūsų 
kaip varna ant kiaušinių sėdėsiu,— sako nusižemindamas žmo
gelis.

— Bravo, bravo! — šaukia ponai.
Atidengia dekiuką — po sėdynės visa kupeta kiaušinių pri

krauta. Na, dabar niekas daugiau nebeabejojo, kad anas viską 
žino. Apdovanoję tą žmogelį gerai pinigais, parvežė namo.

Nuo to laiko nebereikėjo jau daugiau bedaktarauti — turėjo 
iš kur ir be daktaravimo gyventi.

153

ČIGONO ARKLYS

Vienas čigonas susipyko su kitais čigonais. Kiti čigonai iš 
keršto nupiovė jo arklio liežuvį. Čigonas apžiūrėjęs tuoj už- 
gydė, pašėrė arklį miltų koše keletą savaičių, kad būtų rie
besnis, ir nuvedė parduoti. Žmogus, norintis pirkti arklį, pri
ėjo artyn. Čigonas pradėjo labai girti. Ir dar nebrangiai pra
šo— tik dvidešimt rublių. O arklys jaunas ir riebus. Pradėjo 
žmogus labiau prie jo kibti. O čigonas vis gyrė, sakydamas:

— Pone, čia arklys kaip paukštis. Kad pavytum, tai ir ant 
stogo užlėktų. Visam pasaulyje kito tokio arklio nerasi. Ir ką 
aš sakau, tai teisybė. Apžiūrėk gerai, kad paskui mane nekeik
tum. Šitas arklys žemyn visai galvos nelenkia, bet aukštai lai-
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ko ir žvaigždes skaito. Pone, pažiūrėk: kad liežuvį turėtų, ir 
šnekėt mokėtų. ..

Žmogus:
— Et, jūs daug šnekėt mokat. Man to visai nereikia. Nori, 

duodu penkiolika rublių.
— Pone, pažiūrėk, štai mano kaimynas senesnį ir liesesnį 

arklį parduoda, o jam moka trisdešimt rublių. O tamsta — per 
pusę už geresnį arklį.

Pribėgo kitas čigonas:
— Ką, tu parduodi arklį už dvidešimt rublių? Tu turgų 

gadini. Tu ir čigonas, o kvailas. Te, aš tau duodu dvidešimt 
rublių ir, žiūrėk, nuvedęs toliau, paimsiu keturiasdešimt.

Ir čigonas — vestis arklį. Žmogus neduot. Sako:
— Aš pirmiau deru. Mano jau suderėta.
Žmogus užmokėjo dvidešimt penkis rublius ir parsivedė 

arklį. Parsivedęs žiūri, kad jis, išleistas ganytis, nė žemyn gal
vos nelenkia — visai neėda. Vieną dieną neėda, ir kitą. Žmo
gus atsiminė čigoną sakius: „Kad jis liežuvį turėtų, ir šnekėt 
mokėtų",— ir nuėjo pažiūrėt, gal jis be liežuvio. Tada atsimi
nė visą čigono šneką ir negalėjo kaltint čigoną, bet pats save 
kaltino, kad nesuprato čigono kalbos, nes čigonas jam sakė 
aiškiai: „Visam sviete kito tokio arklio nėra, ir ką aš sakau, 
tai teisybė. Apžiūrėk gerai tą arklį, kad paskui mane nekeik
tum. Šitas arklys žemyn galvos visai nelenkia, bet aukštai laiko 
ir žvaigždes skaito. Pone, pažiūrėk: kad jis liežuvį turėtų, ir 
šnekėt mokėtų".

154

SIUVĖJAS IR MOKINYS

Buvo siuvėjas ir turėjo mokinį. Išvažiuoja jie siūt. Šeiminin
kė visą pirmadienio dieną virė kukulius ir pylė į duonkubilį. 
Paskui viena diena, antra, trečia — ji tik tų kukulių jiem ir 
duoda. Trečios dienos vakarą siuvėjas sako mokiniui:

— Žinai ką, kai sugulsim, šeimininkai sumigs, tai tu tuos 
kukulius paversk, nes jau pabodo, o dar pusė duonkubilio.
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Tas sako:
— Bet kaip eisiu, kad labai tamsu: paverst paversiu, bet 

galiu nepataikyt pas tave sugrįžt! Galiu nueit pas šeiminin
kus,— mat, kukuliai buvo tam pačiam kambary, kur šeiminin
kai ir svečiai gulėjo.

Siuvėjas sako:
— Pasiimk siūlų špūliukę. Tai aš paimsiu tą špūliukę, o tu 

siūlo galą ir eisi prie duonkubilio. Kai paversi, eik, vynioda
mas siūlą ant piršto, ir pataikysi atgal.

Kai mokinys priėjo prie duonkubilio, siuvėjas užkabino siū
lą ant šeimininko lovos. Pavertęs tas ir grįžta, vyniodamas siū
lą. Nuėjo, kur gulėjo šeimininkai, įsilipo. O lova plati buvo,— 
peržengė per abu į pasienį ir sako prisikišęs šeimininkui į ausį.

— A žinai, meister, jau aš paliejau kukulius!
Šeimininkas:
— A, tai tu, nelabasis, kukulius paliejai!
Siuvėjas ėmė juoktis. Mokinys nubėgo pas jį, atsigulė ir 

sako sau: „Palauk tu, šunsnuki, tu mane prigavai, bet aš tave 
dar mandriau prigausiu!"

Atbaigė siūt, nuvažiuoja pas kitą. Šeimininkas sako:
— Siuvėjau, važiuokim pirkt medžiagų.
Mokinys vienas liko namie. O buvo daug šeimynos. Jis vi

siems sako:
— Šito siuvėjo tai jūs saugokitės. Parvažiuos girtas — tai 

labai biaurus. Kai ateis pas stalą, ims sklaidyt medžiagą. Kai 
jam užeis kvailumas, tai jis duos kumščiu į stalą. Tai jūs pri- 
sitaisykit virvių, suriškit ir pakiškit po lova.

Vakare siuvėjas parvažiavo, pavalgė, pradeda kirpt. Ima 
mokinys ir paslepia žirkles po medžiaga. Siuvėjas grybšt šen, 
grybšt ten — nėra žirklių. O tie visi tik žiūri į jį. Siuvėjas trinkt 
kumščiu į stalą, kad žirklės atsilieptų. Visi kaip šoks, parsi- 
metė jį ir riša. Tas nežino, kas daros, šaukias mokinį į pagalbą:

— Gelbėk! Nežinau, kas jiems pasidarė! Tokios vietos aš, 
kol siuvėjas, nesu pataikęs.

Suriša, pakiša po lova. Mokinys ėmė juoktis:
— Atsimink, kaip tu mane prigavai: aš turėjau pasisakyt 

šeimininkui, kad kukulius paliejau! Tai dabar gulėk per naktį 
po ta lova!

323



n$

NEPASIDALYTAS SKATIKAS

Buvo toks račius ir kalvis, du bičiuliai. Abudu gerai dirbo 
ir daug užpelnydavo, bet iš jų nė vienas skatiko nematė. Sykį 
teko jiem eit keliu. Ir šnekasi:

— Kad mes rastume nors kur skatiką.
Bet tik paėjo galą, rado jiedu skatiką. Dabar kaip jiem tą 

skatiką pasidalyt? Sutarė vienas vieną savaitę nešiot, kitas — 
kitą. Paėmė račius skatiką, nešioja savaitę. Paėmė kalvis. Bet 
tas kalvis sako pačiai:

— Aš apsirgsiu ir mirsiu, o jau to skatiko aš jam neati
duosiu.

Kalvis tuoj apsirgo. Pagulėjęs porą dienų, numirė neva. 
Įdėjo į grabą, nuleido į bažnyčią, pastatė ant katafalko. O tas 
račius sako:

— Aš vis nemanau, kad jis numirė.
Jis ėmė iš gailesčio to skatiko užsislėpęs bažnyčioj liko — 

bažnyčią užrakino, ir taip likosi. Naktį girdi — barškinasi, ir 
tuoj išlaužė duris. Ateina į bažnyčią dvylika žmogžudžių. At
sinešė daugybę pinigų. Tuos pinigus paskyrė į dvylika krūvu- 
čių, visiem po krūvutę. Bet dar turi sidabrinį diržą. Dabar kaip 
jiem tą diržą pasidalyt. Sako vienas:

— Stovi čia grabas. Katras perkirsim pusiau grabą su tuo 
negyvėliu, tai tam bus tas diržas.

Paėmė vienas kardą — kai kirto, perkirto tik viršutinę len
tą. O kitas sako:

— Duok man, aš perkirsiu.
Jau tas kalvis iš baimės turi pilnas kelnes. Matydamas, kad 

jau galas bus, suriko grabe:
— Vyrai negyvėliai, kelkit iš grabų! Ką jie čia mus turi 

kapoti.
Tuoj metė grabo antvožą. Tas baisiai subarškėjo tuščioj 

bažnyčioj. Paskui jis sėdo iš grabo. Tie žmugžudžiai, pinigus 
pametę, bėgt savais keliais.

Tada atėjo račius pas kalvį. Pasidalijo pusiau pinigus. O tą 
diržą kalvis paliko sau. Tam račiui dar vis gaila to skatiko. 
Sako:
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— Tu diržą pasilikai ir skatiką.
Dabar jau jie eitų su pinigais namo, bet bijo tų žmogžu

džių. Nuėjo kalvis pas duris žiūrėt, kur tie žmogžudžiai. O tie 
žmogžudžiai siuntė drąsiausią, kad eitų pažiūrėti į bažnyčią, 
kas ten daros. Kaip sykis atėjo žmogžudys į bažnyčią, o kal
vis — prie durų. Kalvis nutraukė nuo to vagies galvos kepurę. 
Sako:

— Te tau, račiau, už tą skatiką vagies kepurė!
Tas vagis be kepurės bėgt pas anuos. Atbėgęs sako:
— Ką tu ten padarysi: susirinkę tiek šventųjų į bažnyčią, 

kad tokią daugybę pinigų pasidalijo — tik po skatiką. O vie
nam dar neišteko. Aš kai tik norėjau eit pažiūrėt, tai tuoj 
vienas, man kepurę nutraukęs, metė kitam, sakydamas: „Te 
tau už tą skatiką vagies kepurė!"
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ČIGONO ŽUVYS

Kartą čigonas, labai norėdamas valgyt, e negalėdamas nie
kur gaut, sumanė apviliot vieną žmogų. Nuėjo pas jį ir sako:

— Ar tu žinai, gaspadoriau, kiek aš radau žuvies?
— E kurgi jau?
— Eime, parodysiu! Tikt, kaimynai, paimk duonos kepalą, 

kad būt su kuo žuvis valgyt!
Paėmė žmogus duonos ir maišą dėl žuvies ir eina paskui 

čigoną. Tas nuvedė žmogų paežerin, paėmė iš jo duoną ir, at
siriekęs abišalę, pradėjo valgyt, su vandeniu užsigerdamas 
sauja iš ežero. Tai matydamas, žmogus klausia čigoną:

— Kurgi yra žuvis?
— Kaimynei, srėbkim pirma poliauką, ant galo ežero at

liks ir žuvis!
Suprato žmogus, kad jį čigonas apjuokė, ir parėjo namo, 

davęs sau žodį, kad tuo pačiu čigonui atmokės.
Tas žmogus turėjo miške beržan įtrauktą avilį dėl bičių. 

Kartą, nuėjęs pasižiūrėtų, ar neįsimetė bitelės, rado įsimesta, 
tik ne bitelių, bet širšuolių. Neužilgo, susitikęs čigoną, sako:
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— Ar žinai ką, kaimynai? Aš radau savo avilin įėjusias 
bites, bet bijau išsiimti medaus, nes anos labai gilia!

— Pone kaimynai,— atsakė visas linksmas čigonas,— tai tik 
mano ir darbas apie biteles vaikščiot.

Nuvedė žmogus čigoną prie to avilio, pastatė prie beržo 
žaginį ir įleido čigoną beržan. Kai tik čigonas prilipo avilį, tuoj 
širšuoliai pajuto ir ėmė tai vienas, tai kitas puldinėt ant čigo
no, katras, su ranka mojuodamas, vis kalbėjo:

— Pamažu, pamažu, pono dievo galybė!
Jam ten besikemeruojant, žmogus žaginį nuo beržo atėmė 

ir numetė. Kaip užpuls gi čigoną vapsvos, kaip užpuls! Čigonas 
tik švaistos su rankom, lipdamas žemyn, ir rėkia:

— Šalin, perkūno galybė! Šalin, perkūno galybė!
Ant galo, pamatęs, kad nebėr žaginio, šaukia žmogų, kad 

pastatytų žaginį. Tas sako, kad žaginys virtęs ir sulūžęs.
— Nu, kaimynai,— rėkia čigonas,— paturėk skverną: aš 

šoksiu!
Žmogus atrietė trinyčių skverną, bet kaip tik čigonas šoko, 

šis paleido, ir čigonas plumpt žemėn. Atsikėlęs čigonas sako:
— Nu, gaspadoriau! Aš nemaniau, kad tu toks nedoras esi!
Ir persiskyrė abu.
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GAGONAS IŠ TARBIŠKIŲ

Kartą boba virė žąsieną. Tuo metu įėjo elgeta ir pradėjo 
poteriauti. Boba išbėgo įnešti elgetai miltų. Jis išsitraukė žąsie
ną iš puodo, įsikišę į tarbą ir laukia bobos.

Kai boba įėjo, elgeta paklausė ją:
— Ar ne čia gyvena Gagonas iš Tarbiškių?
— Ne,— atsakė moteriškė.
— Tai aš eisiu...— ir išėjo su žąsinu.
Kai boba pastebėjo, kad puode nėra žąsino, atsiminus elge

tos kalbą, suprato, kad tai jo darbas. Išsivijo, bet elgetos ne
surado.
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RUDIS IR PLIKIS

Kad kitąsyk buvo plikas pirklys, daug savo krautuvėj pre
kių turėjo. Atėjo kartą žmogelis, gana turtingas, pas tą pirklį, 
prisipirko visokių prekių, už ką jau nemažai užmokėjo pini
gų. Ant galo, kaipo magaryčių, pirklys davė pirkikui tokios 
sriubos. Pirkikas valgo, giria:

— Oi, tai sriuba,— vienas šaukštas penkiasdešimt rublių 
vertas.

Pirklys skaito šaukštus, kai tas pirkikas valgo, ir rašo 
į stalo apačią su kreida. Kada pirkikas pavalgė ir, jau prekes 
pasiėmęs, norėjo eit namo, pirklys jį sulaikė:

— Žiūrėk,— sako,— pats pripažinai, kad tos sriubos pen
kiasdešimt rublių vertas vienas šaukštas. Dabar tu trisdešimt 
šaukštų išvalgei — atiduok man pusantro tūkstančio.

Pirkikas nuliūdo ir eina sau. Eina, ugi žiūri — rudis aria. 
Tas pirkikas, pamatęs jį, ėmė bėgt. Rudis pasivijęs klausia:

— Ko tu bėgi, ar tu ką mano pavogei?
O šitas nusipasakojo visą atsitikimą ir priminė, kad jam 

tėvas sakęs, kad ,,plikis ir rudis tai niekiausi žmonės".
— Tai jau mane,— sako,— plikis prigavo, aš nuo rudžio 

ir bėgu. ..
Dabar rudis:
— Eiva,— sako,— mudu pelnysiva.
Ir nuėjo abudu į tą krautuvę. Rudis, pirkliui pirštu į petį 

badydamas, žiūri aukštyn į mėsos gabalą ir klausia:
— Kiek kainuoja šitas petelis?
— Pusė rublio,— atsakė plikis.
Tada rudis pasiėmė kirvį ir jau nori kirst pirklio petį, už

mokėjęs pusę rublio. Pirklys susiprato, atidavė tą prekę ir vi
sus pinigus, kur nuo žmogaus už sriubą buvo laimėjęs, kad tik 
jo petį nekirstų, kuris jau buvo parduotas už pusę rublio.
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ČIGONAS SVIRNE

Vienas čigonas įėjo į svirną lašinių vogti ir išgirdo, kad 
žmonės ateina. Tai čigonas nugriuvo ant pakulų ir pradėjo la
bai dejuot:

— Ai, ai, a-ja-jai!
O žmonės atėję klausė:
— Ko tu čia taip dejuoji: ar kad išbėgt nespėjai, ar pavogt 

nesisekė?
Čigonas:
— Oi pone gaspadorėli, aš nieko nežinau, tik sergu.
Žmogus:
— O tu nevidone, tu nieko nežinai?! O į mano klėtį įėjai, 

jau lašinius nukabinai ir į naštą susikrovei!
Čigonas:
— Pone gaspadorėli, aš sergu ir man dantį skauda taip, kad 

aš nežinau, nė kur einu, nė ką darau. Aš nežinau, ar čia tavo 
svirnas, ar lašiniai, ar čia pragaras, ar skaistykla, ar čia su 
manim šneka žmonės, ar velniai.

— Tu netikėli, tu nieko nežinai?! Tu nežinai, ar mes žmo
nės, ar velniai? Mes tau parodysim!

Ir visi su statiniais pradėjo čigoną mušti. O čigonas rėkė:
— Pone, darykit su manim, ką norit, tiktai už aukštos 

tvoros nemeskit.
Žmonės galvoja: „Kas tai yra, kad jis bijo, kad už aukš

tos tvoros nemestume? Gal jo koki prižadai? Tyčia meskim ne
vidoną— pažiūrėsim, kas jam bus".

Ir vieni už kojų, kiti už galvos — įsupo, kaip mes per 
aukštą statinių tvorą! Čigonas kitoj pusėj tvoros tuoj atsikėlė 
ir ėmė bėgti. Bėgdamas sako:

— Pone, dabar pabučiuokit man kur iš visų pusių nesu- 
tenka! Bepiga čigoną pagauti svirne,— pagaukit dabar už 
tvoros!

Tai pasakęs ir nubėgo. O žmonės keikė ir pyko, kad čigo
nas prigavo ir ištrūko.



Melų pasakos
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KA! AŠ MA2AS BUVAU

Agi aš mažas buvau, ant skiedryno račiukus dirbau. Buvau 
devintų metų. Tėvelis sirgo. Reikėjo važiuot kelių taisyt. Atva
žiavo dėdė tėvo kviesti kelių taisyt, bet tėvas negalėjo. Sako:

— Leisiu vaiką.
Šaukia mane:
— Eik namo!
Aš neinu. Atlėkė motina, uždavė man ir parvarė namo. Duo

da valgyti ir liepia rengtis. Kelionei tėvelis davė penkias kapei
kas, sako:

— Per miestelį važiuosi, nusipirksi bandelių.
Sakau:
— Nereikia!
Papykau, kad neduoda račiukų pabaigti, ir išvažiavau ne

valgęs. Nuvažiavau, kur žvyrą ima. Duobelė nedidelė — man 
buvo iki kelių. Paliko dėdė mane kasti ir žvyrą pilti į viršų, 
o jis ėmė pilti į ratus ir vežti ant kelio. Nuvežė vieną vežimą, 
antrą ir trečią, paskui parvažiavo namo — mane ir užmiršo. Aš 
kasu, kasu vis gilyn, aukščiau galvos. Įsikasiau — žiūriu, kad 
vakaras. Aš iš tos duobės lipti. Vos išlipau — ir lekiu per kai
mą. Jau saulė nusileido, žiūriu — moteris karves melžia. Aš, 
lėkdamas pro ją sakau:

— Padėk, dieve!
Moteris klausia:
— Kur tu leki?
— Namo,— sakau.
— O kur tavo namai?
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Sakau:
— Nežinau.
— Koks tavo vardas?
— Nežinau.
— Kokia pavardė?
— Nežinau.
— Eik, vaike, pirkion.
Aš įėjau, žiūriu — mergina kepa blynus. Klausia:
— Gal tu, vaike, nori valgyti?
Sakau:
— Nežinau.
Davė man pusantro blyno. Aš taip gardžiai suvalgiau ir at

sisėdau ant suolo. Sėdžiu — ateina iš darbo vyrai: senas tėvas, 
du jauni. Klausia:

— Koks čia vaikas?
Mergina sako:
— Kas jį žino! Lekia per kaimą ir šaukia.
Manęs vėl klausia:
— Koks vardas?
— Nežinau.
— Kokia pavardė?
— Nežinau.
— Kur tavo namai?
— Nežinau.
Merginos klausia:
— Ar davei jam valgyti?
— Daviau.
Aš manau: ką tu man davei — tik pusantro blyno. Aš val

gyt dar labai noriu. Atsisėdo vakarieniaut, pasidėjo blynų, 
taukų bliūdą. Aš tik žiūriu. Norisi valgyt — nedrįstu prašyt. 
Pavalgė vakarienę. Jaunesnieji vyrai išėjo gulti klėtin, senis 
atsigulė ant pečiaus, o moteris — ant lovos. Aš mačiau, kur 
likusius blynus padėjo, o kur taukus — nemačiau. Kai jie su
migo, aš manau: paieškosiu. Pradėjau graibytis apie lentynas. 
Blynus radau ir taip gardžiai jų porą suvalgiau. Paskui ne
belenda— sausi. Paieškosiu taukų. Kai pradėjau graibyti po 
lentyną, lentyna virto, tai bliūdas man — ant galvos. Moteris 
gulėdama sako:

— Apsik!
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O diedas sako:
— Gal tas katinas, ką vakar atėjo?
Aš persigandau — už batelių, per langą, bėgti! Bėgu, bėgu, 

pribėgau klojimą. Prieklojime šiaudų yra. Manau: įlįsiu, šiuo
se šiauduose pamiegosiu truputį ir vėl lėksiu namų ieškoti. Kai 
įlindau, atsikeliu,— kad saulė pietuose. Atsikėlęs einu toliau. 
Išgirdau vėlėj ant. Žiūriu — moteris rūbus skalbia. Aš, bėgda
mas pro ją tekinas, sakau:

— Padėk, dieve!
Klausia:
— Kur tu leki?
— Namo.
— Kur tavo namai?
— Nežinau.
— Koks vardas?
— Nežinau.
— Kokia pavardė?
— Nežinau.
— Eime,— sako,— pas mus.
Pareina ana su rūbais velėjusi. Įeinu ir aš pirkion. Mergina 

prižiūri vaikus. Vaikas turi rankutėj lašinių odelę, katinas 
vaikščioja apie jį. Klausia manęs moteris:

— Gal tu nori valgyti?
— Jau noriu,— sakau.
— Tai eik, Saliamute,— sako moteris,— paskolinsi duonos 

pas kaimyną. Aš eisiu pieno atnešiu, o tu, vaike, pažiūrėk 
vaikus, kad katinas piršto nenukąstų.

Aš pasiėmiau kočėlą ir saugoju. Eina katinas. Aš kai duo
siu! Neteko katinui, bet vaikui per pilvą. Kaip pradėjo vaikas 
rėkt! Motina su pieno puodu lekia ir rėkia:

— Tas nukando vaikui pirštą, pagonas!
— Aš per langą iššokau — bėgti, moteris vyt, piudyt šu

nim. Bet šuva neklausė. Ana kai lėkė, pienu apsilaistė, šuva 
tiktai sekė paskui ir pieną laižė. Aš ir nubėgau.

Lėkiau, lėkiau per laukus, prilėkiau mišką. Žiūriu — linija 
iškirsta. Aš — tąja linija. Priėjau kapčių. Jau ir temt pradėjo. 
Aš atsiguliau ant to kapčiaus, susirangiau ir miegu. Girdžiu — 
kažkas čeža. Priėjo kažkas tą kapčių ir sėdo tiesiog ant manęs. 
Aš kai surikau, tai vienas nulėkė, antras liko. Sako:
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— Nelėk, ko tu leki?
Žiūriu — du kažkokie žmonės su barzdom. Pasiėmė mane ir 

vedasi. Einant per mišką, aš norėjau nuo jų ištrūkti. Pradėjau 
bėgti. Pasivijo mane, gavau kupron, ir vėl vedasi. Klausia:

— Kodėl tu bėgai?
Sakau:
— Kad valgyt noriu!
Tai jie mane nusivedė karčiamon, nupirko silkę, duonos. 

Sako:
— Pavalgyk.
Pavalgiau, sakau:
— Dėdės, aš čionai liksiu.
Jie man vėl kupron ir išsivedė. Einam, einam, priėjom kaž

kokį ūkininką. Žiūrim — klėties mažiukas langelis. Jie mane 
įkišo per langelį ir sako:

— Ką tik rasi, tai paduok mums.
Daviau aš jiems, daviau, ką tik rasdamas: kailius, kailinius, 

paskui mėsą. Girdžiu — sustojo ir vėl nuvažiavo. Aš pradė
jau šaukti:

— Dėdės, paimkit ir mane!
Vienas sako:
— Menka bėda su tavim. Lik sau čia.
Pasilikęs kur dėsiuosi — įsikasiau aruodan ir guliu. Antryt 

ateina ūkininkas, atrakina klėtį — nusigando, kad nieko nėra: 
viskas iškraustyta. Iš to piktumo nors avižų prisisems. Kaip 
drožė gorčium tan aruodan, kur aš gulėjau,— tiesiog man gal
von. Aš ir surikau. Senis tuojau ištraukė mane iš avižų, pra
dėjo rėkti: „Vagis, vagis!" Atlėkė bobos: senė su kačerga, 
jauna su keptuve. Viena su kačerga per kuprą, kita su keptu
ve per nosį. Boba šaukia:

— Užmušt!
Diedas sako:
— Ne! Reikia urėdui pranešt.
Atvedė pirkion, surišo rankas, nulėkė duot žinios urėdui. 

Atlėkė urėdas, užrėžė man bizūnu, paklausinėjo, kaip buvo. 
Klausia senio:

— Turi statinę?
— Turiu.
— Tai atnešk.
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Senis atnešė statinę, įdėjo mane jon, uždėjo antrą dugną 
ir užkalė. Liepė nuvežt kur ir pamest. Nuvežė mane pakrū
mėn ir numetė su statine. Viena špunka šone buvo kiaura, 
tai aš galėjau dūsuot per tą skylę.

Girdžiu, kad kažkas atlekia per lapus. Prilėkė prie tos sta
tinės, pauostė, įkišo uodegą ir mataloja. Ištraukia uodegą ir 
vėl uosto. Vėl įkišo ir vėl mataloja. Aš pagriebiau už uodegos, 
apsisukau apie ranką. Jisai kai šoko lėkti su ta statine ir su 
manimi Pykšt į stuobrį! Ir išgirdau, kad vienas lankas trūko; 
tuoj, girdžiu, ir antras. Aš atsukau uodegą nuo rankos ir pa
leidau, o koja kaip spyriau dugnan — ir išmušiau dugną.

Žiūriu — didelis miškas. Paėjau toliau, žiūriu — šieno nu
šienauto kūgelis stovi. Maniau gulti ant šieno, bet žemas — 
pabijojau. Pamačiau netoli stovintį seną ąžuolą su nulūžusią 
viršūne. Įlipau tan ąžuolan — visas kiauras. Persisvėriau ant 
jo ir žiūriu. Pamačiau daugybę vilkų atlekiant, o tasai su nu- 
brėzdota uodega lekia mano pėdomis. Priėjo vilkai prie to 
ąžuolo ir pakėlė galvas aukštyn. Pamatė mane. Kaip šoks vie
nas aukštyn — ir užsikabino ant šakos. Aš kaip persigandau, 
taip dugnan to kiauro ąžuolo ir įkritau. O ten skruzdėlių būta. 
Mane kanda. Sėdžiu aš tenai — išlipti niekaip negaliu. Gir
džiu— kažkas atvažiuoja. Priėjo prie ąžuolo ir kalbasi:

— Vogsime šitą ąžuolą.
Vienas sako:
— Bus geri aviliai.
Kitas sako:
— Kur tu matei ąžuolinius avilius! Ot loviai arkliams,— 

sako,— geri.
Pradėjo jie piaut. Nupiovė tą ąžuolą — aš šokau iš to 

stuobrio ir sakau:
— Dėdės, parvežkit ir mane.
Kaip jie persigando! Paliko ir arklį ir nubėgo. Aš paėmiau 

arklį, atsisėdau ratuosna ir važiuoju. Išaušo. Privažiavau kaž
kokį miestelį. Tai buvo mano valsčius. Eina moteris su krepšiu 
kiaušinių. Aš kaip užkirsiu arkliui, ąžuolas kad duos moteriai 
nugaron,— toji ir pargriuvo. Kiaušiniai susidaužė, ji ėmė rėkti. 
Policininkai sugavo mane. Vienas buvo pažįstamas, pažino ma
ne. Pasakė tėvui, tėvas ir pasiėmė namo. Ir vėl gyvenu namie.
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MEITĖLIO SKERDIMAS

Aš kada tai buvau labai turtingas. Turėjau keturis vala
kus žemės. Bet du valakai keliais išsidalijo, o kiti du — sudegė. 
Rasodninkas buvo kūleliais apkrautas, tai tas nesudegė. Aš tam 
rasodninke pasėjau miežių. Ir kad geri miežiai buvo, tai ajai! 
Ir apsakyti negalima. Miežių pripiovėm šešias kapas. Suvežiau 
juos visus ir subėriau į samtį, kad išdžiūtų. Mano pati buvo 
tokia vėpla, kad nepamatė mano miežių ir, maišydama su sam
čiu, sumetė visus į kruopas.

Na, ką gi daryti — reikia taip palikti. Ir kad pridygo sa- 
lyklos, tai alaus pasidariau dešimt bačkų. O kas liko, nusun
kus alų, tai atidaviau meitėliui. Kad nupenėjau meitėlį, tai 
nebetilpo ir tvarte. Maniau jį paskersti. Suvadinau aštuonis 
vyrus, įsivedžiau meitėlį gryčion skerst. Dar aš išėjau pasiga- 
ląst peilio. Įeinam mes visi gryčion ir žiūrim, kad meitėlio 
nebėr. Ieškom, ieškom — niekur nebėra. Žiūrim — gi tupi po 
šluota. Tuoj visi sušokom ir papiovėm.

Nupirkau aštuonias dalges šeriams nupiaut. Dirbom, dirbom, 
dėlto per tris dienas nušienavom visą meitėlį, tik liko uodega. 
Tai aš vienas kitą dieną lig pusryčių ir nušienavau. Dar kai 
kur negerai nušienavom, tai sugalvojau nusvilinti. Atvežiau 
penkis vežimus šiaudų, išvežėm meitėlį laukan, apkrovėm šiau
dais. Aš įėjau gryčion degtukų paimti. Ateinu atgal — ir vėl 
nebėr meitėlio. Tik žiūriu — šarka už uodegos nešasi. Tuoj pa
sivijau šarką, atėmiau meitėlį, nusvilinau, ir nešam į gryčią 
darinėti. Egi subrinko, mums besvilinant, ir nebelenda gryčion. 
Nuėjau pas meistrą, atsinešiau grąžtelį, išgręžiau staktoje sky
lę ir per tą skylę ištraukiau meitėlį.

Ir kad žinotum, kokia storybė lašinių! .. Gal per aršiną! 
Išsiviriau jukos. Matai, juka buvo labai riebi — taukai kai 
sušalo, mes nebepramušėm su šaukštais. Pasikviečiau kerdžių. 
Tas atėjo su botagu ir prakapojo taukus. Valgėm, valgėm, kiek 
norėjom. Per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau.

Mano pasaka baigta, ji nuo Stepo išgirsta.
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MEDŽIOTOJŲ KALBOS

Vienas sako:
— Medžiojau po girią, pamačiau — eina du šernai vienas 

paskui kitą. Galvoju sau: „Šausiu vieną, tai kitas mane sudras
kys". Tai pataikinau, kad abiem tektų. Tik tūks — šoviau: tuoj 
pirmutinis keverst apvirto, o kitas stovi. Pirmutinis šoko ir nu
lėkė, o kitas vis tebestovi. Taip aš žiūriu, žiūriu — stovi, ir ga
na. Pasidrąsinęs prieinu arčiau, žiūriu — stovi žabalas šernas, 
įsikandęs stimburį. Tai, mat, anas tą senį žabalį vedžiojo, o aš 
kai šoviau, kad abiem tektų, tai tik nutraukiau stimburį. Aš 
paėmiau už stimburio, kiek truktelėjau, ir šernas eina. Tai aš, 
ar tikėsi, parsivedžiau namol.

Kitas medžiotojas sako:
— Aš kartą išėjau medžiot, o taip šąlu, taip šąlu. Žinoma, 

nušoviau keturis kiškius, dešimtį kurapkų ir einu. Pamačiau — 
atlekia vilkų pulkas. Kur aš dabar dėsiuosi? Tuoj žybt ir įlipau 
į eglę. Šit tuoj prilėkė visas pulkas vilkų, suėdė mano kiškius 
ir kurapkas ir, žiūrėdami į mane, eglėje sėdintį, ėmė staugt. 
Tuoj aš tūkst — vieną nušoviau. Tuoj tą kitą vilkai kapt kapt 
ir surijo. Daug iššaudžiau, ir vis kiti suėdė. Nukrito mano skil
tuvas, aš pradėjau leist seiles, tos ligi žemės sušalo. Tokiu būdu 
užsitraukiau skiltuvą ir iššaudžiau visus vilkus. Nuo to karto 
išmažėjo vilkai.
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NEREGĖTA BAŽNYČIA

Atsikėliau anksti rytą, užlipau ant stulpo, atsigėriau arbatos, 
išėjau artų keverzotų — atradau kaltą kuprotą. Nunešiau kal- 
vėn, nuskabau kirvį. Nuėjau miškan malkų kirstų, radau pušį, 
su epuše sulipusią. Kirviu pykšt paukšt — skiedra tykšt taukšt! 
Viena — plaukuos, kita — taukuos. Iš plaukų išsikrapščiau, e iš 
taukų — nė kaip. Tada rėkt! Rėkiau rėkiau — atskrido gylys. 
Anas man kakton capt, aš žemėn lapt — ir vėl rėkiu!
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Atskrido uodas su rezginėm ir mašaių puiku. Įmetė mane 
rezginės' ir pradėjo nešt — per Pėtnyčios kalną, per Subatos 
ulyčią, pro mergų koplyčią. Nunešė mane bažnyčion. Nu, kas 
per grožybė! O musių daugybė! Sūrių sąsparos, blynais dengta, 
blyneliais grindys klota, kilbasa užrakinta, dešra užkabinta, 
kunigas — Smetonoj. Bobos susėdę dešrą suėdė, vyrai suklaupę 
kilbasą sulaupė... Matau, kad man nieko nebeliks! Pribėgęs 
kunigą lyžt — man kunigas kakton pykšt! Kaip šoksiu ant viš- 
kų,— kaip tvers kunigas už kiškų! Aš — rėkt, bėgt, bėgt... 
Net čia atbėgau.

164

ŽVIRBLIŲ BAŽNYČIA

Buvo kitą kartą žvirblių bažnyčia: sviesto durys, lašinių 
altorius, paukštelio vargonai. Įspindo saulė — ištirpo durys, įbė- 
go šuo — suėdė lašinių altorių, įbėgo katinas — sudraskė paukš
telio vargonus. Vargamistra pajutęs bėgo per šventorių ir pa
matė liktorių, ant liktoriaus — gaidį,— vargamistra pasibaidė. 
Lipdamas per tvorą, primynė Barborą. Barbora ėmė rėkti, var
gamistra — bėgti. Bėgdamas per kalnelį, sutiko paršelį. Parše
lis kriukčioti, vargamistra giedoti.

165

KUMELĖ IR KURAPKOS

Turėjo žmogus kumelę ir išėjo su ja į svietą mandravot. 
Prisiėjo jam eit per upę. Kumelė sušlapo, ėmė voliotis ant 
pasėtų grikių. Ant kumelės pradėjo augt grikiai. Pamatė ku
rapkos, pripuolė juos lest. Pamatė žmogus, kad kurapkos sules 
kumelę. Jis ėmė pint pintines, prie uodegos pririšo spragilą, 
o prie šonų — po pintinę. Kumelė besigindama primušė su uo
dega pilnas pintines kurapkų. Tos pintinės perplovė kumelę.
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Vienas galas bėga sau, o antras — vėl sau. Žmogus nebežino, 
katrą galą vyt — nė vieno, nė kito.

Ir parėjo žmogus verkdamas namo, negavęs svieto pa- 
mandravot, ir kumelę prarado.

166

KAS MOKA GERIAU MELUOT

Buvo vienas būras ir vienas ponas. Juodu susilažino, katras 
geriau meluoti galės, ir statė po šimtą dolerių. Ponas būrui 
sakė:

— Būre, tu pradėk meluot.
Būras sakė:
— Ponai viską pradeda, pirma turi ir meluot pradėt.
Ponas pradėjo meluot:
— Mano tėvas turėjo jautį, tas turėjo tokius ragus, kad 

gandras visą metą turėjo lėkti, kol jis nuo vieno rago ant kito 
galėjo nulėkt.

Būras sakė:
— Tai vis gal būt.
Ponas sakė:
— Būre, dabar meluok tu!
Dabar būras pradėjo meluot:
— Mano tėvas turėjo kiaulę, ta nuo vieno galo krėkinos, 

nuo kito turėjo:
Ponas sakė:
— Tai vis gal būt.
Bet būras dar vis toliau melavo, ir sakė:
— Mano tėvas pupas sėjo, tos iki debesų užaugo. Būras 

užlipo viena pupa iki debesų; jam pakirto apačioj pupas, ir 
jis negalėjo žemyn nulipt. Tai jis rado, aukštai būdamas, pelų 
ir kiaušių kevalų krūvą. Nuo tų jis turėjo virvę vyt, o ir ta 
virvė per trumpa buvo, tai jis vis aukštai nupiovė, o žemai 
pridūrė. Taip jis nusileido ant bažnyčios. Nuo bažnyčios bet 
jis turėjo nušokt ir tiesiog pataikė ant didelio akmens, ir jo 
kojos iki kelių į akmenį įlindo. Tai jis, kojas palikęs, bėgo 
kirvį atsinešt, savo kojas išsikirst. Kai jis atėjo, rado šunį jo
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kojas begraužiant, o kai jis jį su kirviu mušė, tai šuo pametė 
cedelį.

Ponas klausė:
— Kas tam cedely buvo?
Būras sakė:
— Kad tavo tėvas pas mano tėvą kiaules ganė.
Tai ponas sakė:
— Tai netiesa, tu meluoji.
Būras sakė:
— Kad sakai, kad aš meluoju, tai aš laimėjau. Aš moku 

geriau meluot, kaip tu.
Šitaip būras*tuodu du šimtu dolerių laimėjo.

167

NEGIRDĖTA NEREGĖTA PASAKA

Buvo du broliu gudriu ir vienas kvailas. Gudrieji broliai 
eina vienu keliu, o kvailys vienas pats — kitu keliu. Paėjęs ko
kį galą, kvailys ėmė juos šaukti:

— E-e, broliai! Eikite šen! Žiūrėkite, ką aš čia radau!
Tuodu broliu šnekasi:
— Eiva pasižiūrėti, gal tas kvailys ir gerą kokį daiktą rado.
Atėjo pas jį:
— Tai kame ką tu čia radai?
Tas rodo akėčvirbai; radęs, sako:
— Ar matote, koks čia geras iešmas briedžiui kepti?
Tuodu nusispiovė ir sako:
— Mat, kad jau kvailas, tai kvailas. Nė briedžio, nė nieko 

nėra, o jis džiaugiasi akėčvirbalį radęs, kad geras iešmas jam 
būsiąs briedžiui kepti.

Taip tarė ir nuėjo sau. Bet kvailesnis brolis, paėjęs galelį, 
ėmė ir vėl šaukti rėkti:

— Broliai, broliai! Eikit šen, ką aš čia dabar radau!
Tuodu tariasi eit, tariasi neit, bet vėl susišnekėjo:
— Ar eiva, ar ką: gal tas kvailys ir ką gero rado.
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Gi prieina, o tas, atsistojęs prie sauso gluosnio, bešūkauja. 
Tuodu klausia:

— Ko tu čia šūkauji? Ką tu čia dabar radai?
— Žiūrėkit, koks čion sausas medis briedžiui kepti,— tarė 

kvailys.
Tada gudrieji broliai užpykę sako:
— Et, tiktai susidėk su kvailiu! Be reikalo mudu jo tik 

klausova. Nė briedžio, nė nieko, o jis šaukia ir šaukia. Eiva 
mudu sau.

Ir vėl gudrieji nuėjo savo keliu, o kvailys savo. Paėjo, pa
ėjo, kvailys ir vėl šaukia:

— E-e-e! Broliai! broliai! Eikit šenai! Eikita, žiūrėkita, ką 
aš čia radau! E-e!

Gudrieji broliai nebenori klausyti, bet šis šaukia ir šaukia. 
Gudrieji ir vėl tariasi:

— Kad jau taip jis šaukia ir šaukia, ar eiva pažiūrėt, ar ką: 
gal ir rado ką gera.

Ateina, klausia:
— Ką dabar radai?
Šis sako:
— Gi žiūrėkita — briedis.
Nu, jau ir šiuodu nudžiugo, pamačiusiu briedį. Tuoj jį visi 

nuspaudė, atsinešė medį — sausąjį gluosnį, akėčvirbalį — iešmą, 
tik neturi nė vienas ugnies. Mato — nelabai toli, už kūlynų, 
smilksta kūrenasi ugnelė. Tuoj gudriųjų brolių vienas nuėjo ir 
rado biaurų senį bekūrenantį. Rado ir prašo:

— Seneli, duok man ugnelės, paskolink.
Senis sako:
— Pasakyk man negirdėtą neregėtą pasaką, tai aš tau duo

siu ugnies, o jei nepasakysi, tai rėžį rėšiu iš nugaros.
Tasai šiaip sako, taip sako, mikt mikt ir nieko nepasako. 

Tada senis tuoj jam ir išrėžė iš nugaros rėžį. Gudrusis brolis 
nuėjo sau.

Eina gudriųjų antrasis brolis. Ir vėl taip pat senis sako:
— Pasakyk man negirdėtą neregėtą pasaką, tai aš tau duo

siu ugnies, o jei nepasakysi, tuoj rėžį rėšiu iš nugaros.
Tas vėl šį tą sakinėja, sakinėja, nieko neišsako, ir gana. Ir 

tam senis rėžį išlupo.
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Nu, dabar nuėjo kvailys prašyti ugnies. Senis taip pat 
atsakė:

— Pasakyk man negirdėtą neregėtą pasaką, tai aš duosiu 
tau ugnies. Jei nepasakysi, tai tuoj rėžį rėšiu iš nugaros.

Bet šis tuoj jam taip atsakė:
— Aš pasakysiu, tiktai tu man nesakyk — meluoji, o kad 

tu man pasakysi —meluoji, tai aš tau du rėžiu rėšiu iš nugaros.
Senis ir prisižadėjo nesakysiąs. Nu, tai šis ėmė sakyti:
— Gi aš einu, einu per mišką ir pamačiau drevę. Prilipęs 

žiūriu, kas toj drevėj. Žiūriu—geneliai. Aš tuoj į tą drevę 
įlindau, visus genelius išmušinėjau, nusipešiau, išsiskrodžiau, 
susikūriau ugnelę, nusisvilinau, išsikepiau ir suėdžiau. Lendu 
iš tos drevės laukan — gi nebegaliu. Parėjau namo, atsinešiau 
kirvelį, prasikirtau didesnę skylę ir išlindau laukan. Ir vėl einu, 
einu per tą mišką, klausausi — girdžiu: trata, braška, braška, 
švilpia, atūžia tiesiai ant manęs. Žiūriu, žiūriu — devynios stir
nos viena koja bešokančios. Aš per tą koją pokšt — ta kojelė 
triokšt ir nulūžo. Aš galveles nusukinėjau, kailelius nusimaus- 
čiau ir einu. Vėl einu, einu per tą mišką, girdžiu: spengia, bim- 
bia, kaukia, čypia, švilpia. Žiūriu, žiūriu — devyni vilkai vieną 
bitę beplauną. Aš tuos vilkus nugainiojau, tą bitelę susigavau 
ir nešuosi. Ta bitelė man prinešė visas stimenas pilnas medaus. 
Einu, einu ir priėjau plačią upę. Kai ėjau per lieptą — ir įlūžau, 
man septynios stimenos medaus į vandenį įkrito. Ką aš dary
siu? Man saldaus vandenėlio gaila palikti, o neturiu kuo gerti. 
Gi mąsčiau mąstęs, nusivožiau nuo savo galvos kaukuolėlį ir 
gėriau, gėriau saldų vandenėlį. Gėriau, gėriau, kol saldus buvo, 
visą išgėriau ir einu. Ir ėmė visi žmonės iš manęs juoktis. Aš 
dar žvalgausi, ko jie čia iš manęs juokiasi,— gi sako: „Žiūrėk, 
žmogau, tau ant galvos kaukuolio nebėr!" Aš kapt sau su ran
ka — ir įsmego į smegenis visi mano pirštai. Nusispiovęs grįžtu 
atgal, pasiėmiau savo kaukuolėlį, užsidėjau ant galvos ir einu. 
Nu, tai dar man buvo trys stimenos pilnos medaus, o septy
niose tiktai vieni koriai teliko. Aš iš tų korių nusilipdžiau ku- 
meliukę ir joju. Prijojau prie karčiamos — neturiu kuo pririšti; 
gluosnio šaką nusilaužiau, prismeigiau — ir stovi. Aš įėjau kar- 
čiamon — žydai per šabą visi pražuvę, tuščia. Einu prie savo 
kumelaitės, gi žiūriu — tas gluosnis, kur aš ją prismeigiau, iš
augęs iki paties dangaus. Nu aš tuo gluosniu lipt, nu lipt, ir

340



įlipau į dangų. Tuoj aš tas savo tris stirnenas, kur man atliko 
vandeny neišsiskalavusios, nunešęs viešpačiui dievui ir atida
viau. Man viešpats dievas dovanojo septynias karves. Nu, aš 
tas septynias karves varausi prie skylės, kur įlipau į dangų. Gi 
žiūriu, žiūriu — mano kumelaitė su visu gluosniu paėjus į šalį. 
Nu, mąstau, mąstau,— ką dabar aš darysiu? Nusivariau tas kar
ves pas šventą Petrą, su juo apmainiau ant penkių maišų 
pelų. Na aš iš tų pelų vyti virvę, nu vyti ir nusivijau. Įsibe- 
džiau baslį, prisirišau tą virvę ir leidžiuosi žemyn. Leidausi, 
leidausi ir pritrūkau — aš ir kybau ore. Atjojo arklininkai, su
sikūrė po manim ugnį. Kaip sprogo ugnies sprogulė į mane — 
ir išdegė man užpakaly drevę. Atlėkė bitės, susimetė man į tą 
drevę ir prinešė medaus. Aš viena ranka į virvę turiuos, o ant
ra ranka medų kabinu. Kabinau, kabinau, matai, ir labai sun
kus palikau, ir nutrūko man virvė, ir nukritau į pragarą.

Senis klausia:
— Ką gi tu matei pragare?
Šis:
— Gi žiūriu, žiūriu — mano tėvas tavo tėvu oran bejojąs!
Senis nebetvėrė:
— Meluoji, taip negali būt!
Tuoj kvailys išrėžė du rėžiu iš nugaros, pasiėmė ugnies, at

sinešė, iškepė briedį, ir visi pavalgė.

1 4 8

MELAGIO VESTUVĖS

Goštaučiukas gyveno anoj pusėj Pucinėlių, turėjo dvarą di
delį. Bet kortom pralošė, pragėrė — tik liko penki hektarai že
mės, pora staininių arklių ir kočas. Jis jautė ten kur už Pane
vėžio dvarponio panelę vienturtę. Ieško vežėjo, kad mokė
tų meluot. Prieis vežėją:

— Gal galėsi būt vežėju?
— Kodėl ne.
— Ar moki meluot?
— Ne.
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Nu, tai eina ieškot kito.
— Ar moki meluot?
— Truputį,— sako.
— Nu, kad moki truputį, tai būsi vežėju.
Tai jis dabar išvažiavo. Važiuoja, važiuoja, važiuoja. Jau

tė, kad ten bus susirinkimas, balius pas tą panelę. Nuvažiavęs 
jis nesisako, kad čia pas ją atvažiavo, o sakosi, kad dar toliau 
važiuoja, tiktai sustojo pasilsėt. O gražus vyras, tai mergaitė 
pamatė — taip ir prilipo kaip prie medaus. Pernakvino — ne
leido važiuot. Rytą eina pasivaikščiot tėvas, motina ir jis su 
panele. Nueina į kopūstų daržą — dideli kopūstai, kad aplink ir 
nėr didesnių. Tai ji klausia ponaičio:

— Ponaiti,— sako,— ar pas tamstas tokie kopūstai, kaip 
pas mus? Pas mus,— sako,— jeigu nuplėšia stogą vėjas, vežant 
šieną arba vasarojų, tai su vienu lapu vieną prėslą uždengi, 
kad neaplytų lietus.

Sako ponaitis:
— Rodos, kad mūsų didesni.
Tai ji atlėkė pas vežėją:
— Pasakyk teisybę,— sako,— duosiu penkis rublius.
Vežėjas sako:
— Kad žinosiu, pasakysiu, panel, o kad nežinosiu, sakysiu, 

kad nežinau.
— Su tamstos ponaičiu,— sako,— atėjom į kopūstų daržą. 

Aplink nėra didesnių kopūstų, kaip mūsų. Jeigu vėjas nuplėšia 
stogą, tai vieną prėslą su vienu lapu uždengi.

— Zinai,— sako,— panel, neteko man į tą daržą nueit, bet 
stogą vieną sykį nuplėšė, tai vieną lapą paėmė, uždengė per 
abidvi pusi — uždengė abudu prėslu. Mat, kad didesni.

Nu, tai panelė padavė penkis rublius, vėl atlėkė, su ponai
čiu vėl vaikščioja. Ateina į pieninę, kur pieną dirba, sūrius 
spaudžia.

— Ar tokia,— sako,— pieninė pas tamstą?
Sako ponaitis:
— Ne tas man sukasi galvoj, yra svarbesnių reikalų, bet 

rodos, kad didesnė.
Atlėkė jinai pas vežėją.
— Pasakyk teisybę,— sako,— duosiu penkis rublius.
Tas sako:
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— Kad žinosiu, pasakysiu, o jeigu nežinosiu, sakysiu, kad 
nežinau.

— Su tamstos ponaičiu atėjom,— sako,— į mūsų pieninę. 
Aplinkiny nėra tokios—vieną sūrį neša keturi vyrai! O pas 
tamstas?

Sako vežėjas:
— Neteko man jos matyt. Vieną sykį teko sūrį valgyt, tai 

radau laibgaly kumeliuką suspaustą. Tai koks drūtgalys, kad 
laibgaly kumeliukas suspaustas! Tai mat, kad didesnė.

Tai ji vėl atlėkė, vėl vaikščioja. Ateina į paukštinę. Paukš
tinė tokia didelė pastatyta, kad debesys skiriasi per viršų. Tai 
ponaičio klausia:

— Ar tamstų tokia paukštinė?
Sako ponaitis:
— Neteko man jos matuot, kokia, bet rodos, kad aukštesnė.
Tai ji vėl pas vežėją:
— Pasakyk teisybę, duosiu penkis rublius.
Tas vėl sako:
— Kad žinosiu, pasakysiu, o kad nežinosiu, sakysiu, kad 

nežinau.
— Su tamstos ponaičiu atėjom į mūsų paukštinę. Jau gana 

aukšta, kad debesys skiriasi, o ponaitis sakė, kad tamstų 
aukštesnė.

— Teisybę,— sako,— panel, pasakysiu; aš jos nematavau 
aukštumo, bet patys aukštutiniai paukščiai kai supurpia, tai 
nuo dangaus žvaigždes lesa. Nu, mat, kad aukštesnė.

Nebeleidžia ponaičio išvažiuot:
— Vestuvę dirbsime!
Tai jis atėjo pas vežėją. Dar tris šimtus rublių turėjo.
— Še tau,— sako,— pinigus. Atiduodu ir arklius, ir kočą, ir 

tą žemę atiduodu. Važiuok,— sako,— namo, pirk žabus, šiaudus, 
maišyk, krauk stirtas baisiausias ir lauk mūsų. Kai išvažiuo
sim su vestuve į tavo pusę ir kai muzikantai tapus miško už
gros maršą, tai tu užgirdęs užkurk tas visas stirtas.

Nu, tai dabar po vestuvių juos lydi tėvas, motina. Čia visa 
vestuvė, čia muzikantų tiek važiuoja. Išvažiavo tapus miško, 
kad užgriežė maršą — vežėjas tiktai žybt, žybt, žybt, žybt. 
Jaunikis:

— Ojetau mano, mano dvaras dega!
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Tėvas prisidėjo žiūronus:
— Kad ten žabai,— sako,— dega. Ar ten tavo dvaras? Ne

bėr kaip važiuot, grįžkim atgal.
Ir pasiliko užkurys.

16?

PAGUODĖ PONĄ

Buvo žmogus pas poną. Jo ponas mėgdavo medžioti. Kartą 
žmogus aria, ė ponas, lėkdamas per lauką ant kumelio, kiškį 
užšovė. 2mogus, priėjęs prie pono, klausia:

— Kiek ponui kaštuoja šitas kiškis?
— A,— sako,— rublis.
— O kiek šunes kaštuoja?
— Dvidešimt penki rubliai.
— O kumelys?
— Pusantro šimto rublių.
— Tai jau pačiam ponui ir kainos nėra. Tai rublis bėga, 

dvidešimt penki veja. Kai pusantro šimto paners, tai neįkai
nuojamas ir kaklą nusisuks.

Ponas pagalvojo: teisybė — anas ant arklio per laukus kaip 
viesulas lakioja. Tada anas metė medžioti ir pats išvažiavo 
miestan. Dvare liko tas žmogus. Ir numirė ponia. Ponią žvakėm 
apstatė — žvakė pargriuvo, užsidegė užuolaidos ir visas dvaras. 
Siunčia žmogų pas tą poną. Ponas klausia:

— Nu, kas gero dvare?
Anas sako:
— Nieko. Vienam daikte poną dievas pavargino, ė kitam 

ir paguodė: pono peiliuką nulaužė.
— O kas galėjo mano peiliuką vartyti? Aš liepiau niekam 

nekliudyti.
— Kai kurtai padvėsė, tai kailius lupo, ir nulūžo.
— Tai kodėl padvėsė: gal penėjo blogai?
— Penėjo tai gerai, bet kai pono kumelys susirgo, tai jam 

vaistų činčibiro primaišė, tai šunes paragavo ir padvėsė.
— Tai ir kumelys išdvėsė?
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— Nebuvo kuo vandenio veža, tai aš liepiau ir jį užkin
kyti vandenį vežti dvarą gesinti.

— Tai dvaras sudegė?
— Sudegė.
— E nuo ko?
— Ponia kai numirė, žvakėm apstatėm — žvakė pavirto, 

užuolaidos užsidegė, ir dvaras sudegė.
— Ir ponia numirė?
— Numirė.
Ponas apsiverkė.
— Bet vienam daikte dievas poną paguodė: panaitė ponaitį 

atvedė.
Ir užbaigė suvis poną.

170

NEBĖR NE TO

Viena gaspadinė tokia buvo šykšti, kad niekam jokios iš
maldos neduodavo. Atsirado toksai elgeta, kuris sako:

— Kad ji nesulauktų, kad ji man neduotų!
Nueina jis pas ją, kalba poterius atsisėdęs, o ji tik žvair

akiuoja. Vienus sukalbėjęs, kalba jis kitus. Ir kitus pakalbėjo. 
Gaspadinė klausia piktu balsu:

— Iš kur tu toks esi?
Elgeta ir jai piktu balsu atsako:
— Iš kur tu, iš ten ir aš!
Gaspadinė klausia jau mandagiau:
— A taip: iš kur aš, iš ten ir tamsta? Nugi pasakyk tamsta 

man, ar tebėra mano tėtušio juodas šuva?
Elgeta atsako piktai:
— Nebėr nė to!
— O kur jis pasidėjo?
— Išėjo urėduose.
— A tėtaip? O ir panašus buvo: vis jis piktas, vis jis lo

davo. Ogi jautis dvylas būdavo — ar tebėr?
— Nebėr nė to.
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— O kurgi jis pasidėjo?
— Išėjo kuniguose.
— O ir panašus buvo: taip gražiai baubdavo. Nugi pasakyk 

tamsta man: baltas baronas btivo — ar tebėr?
— Nebėr nė to.
— O kurgi jis pasidėjo?
— Išėjo už vienuolį.
— Ką tėtaip? Išėjo už vienuolį? O ir panašus buvo, kad 

jo tokios baltos vilnos buvo, tokios gražios. Ogi pagal mano 
tėvelio kluoną buvo kūdra — ar tebėr?

— Nebėr nė tos.
— O kur ji pasidėjo?
— Sudegė.
— O ir panašu buvo: vis ji rūkdavo, vis ji rūkdavo, aš ir 

maniau, kad ji sudegs. Ogi tėvelio kluone, patvory, didelis 
akmenas buvo — ar tebėr?

— Nebėr nė to.
— O kurgi jis pasidėjo?
— Supuvo.
— Supuvo? O ir panašu buvo, kad jis supus: kada tik pro 

jį eidavo, tai vis jis smirdėdavo.
Tuoj gaspadinė pro duris, atnešė lašinių rėžį, ragaišio abi

šalę, sviesto lėkštę, sūrį — pamylėjo gerai. Elgeta padėkojo 
ir išėjo.







Turtuoliai ir sumanus 
prastuoliai

171

BAUDŽIAUNINKO PRAŠYMAS

Kartą vieškeliu, kuris tęsėsi pro pelkes, važiavo baudžiau
ninkas. Staiga jis išgirdo kažką šaukiant:

— Gelbėkit!
Iššokęs iš vežimo, baudžiauninkas pasileido bėgti į tą vie

tą, iš kurios girdėjosi šauksmai. Žiūri, kad kažkoks žmogus 
kepurnėjasi durpinėje, kuri buvo vidury pelkės. Baudžiaunin
kas pagriebė ir ištraukė žmogų. Žiūri, kad čia jo ponas. Iš
gelbėtas ponas pradėjo dėkoti baudžiauninkui, kad jam išgel
bėjo gyvybę. Be to, dar klausia:

— Ko tu norėtum už tai, kad išgelbėjai mane?
Baudžiauninkas atsakė:
— Nieko aš iš tavęs nenoriu, tik tu niekam nesakyk, kad 

aš tave išgelbėjau.

177

KAIP PONAS

Panemunėlio miestely renka moteriškė savo kiaulei arklių 
dūles.

Eidamas miestelin, ponas pamato tą jos darbą ir priėjęs 
klausia, kam ji renkanti.

— Ugi kiauliui,— atsako moteriškė.
— Argi kiaulis ės?
— Suės kaip ponas!
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173

KVAILIŲ KAINA
Važiavo iš kermošiaus kvailys ir ponas. Ponas klausia:
— Po kam kvailiai turguj?
— Kaip aš prastas kvailys, tai pigiau, e už poną — tai 

daugiau.

174

PONAS IR VAIKEZAS
Vieną gražią vasaros dieną sėdėjo ponas ant balkono ir 

gėrė arbatą. Staiga pamatė, kad per jo pievą kažkas važiuoja. 
Jis tuojau pašaukė savo vaikezą ir liepė bėgti sužinoti, kas 
ten per paukštis per jo pievą važiuoja. Vaikezas pamatė pui
kiai pasirėdžiusį miestietį. Miestietis klausia:

— Ko tau čia reikia?
Vaikezas atsako:
— Mano ponas man įsakė paklausti, kas tu esi per paukš

tis, kad per jo pievą važiuoji.
Miestietis vėl tarė:
— Pasakyk ponui, kad ir tu kvailys, ir tavo ponas kvailys.
Vaikezas sugrįžo namo. Ponas klausia:
— Na, kas ten buvo?
Vaikezas sako:
— Tai kažkoks pažįstamas, nes ir tamstą, ir mane pažįsta.
Ponas supykęs vėl sako:
— O iš kur pažįsta?
Vaikezas atsakė:
— Na, tur būt, pažįsta, nes pasakė, kad ir tamsta kvailys, ir 

aš kvailys!

175

GUDRUS TARNAS

Ponas sutaisė balių. Anas savo tarną pasiuntė pakviesti 
kitų dvarininkų. Tarnas atvažiavęs pasakė:

— Jum kviečia ponas į balių.

350



Ponui nepatiko jo kvietimas, ir jis sako:
— Kas tave siuntė, tokį kvailį?
— Tai mat,— sako tarnas,— geresnius siuntė pas geresnius 

ponus, o mane pas poną atsiuntė.

176

NEMOKYTAS BERNAS

Vienas eigulis tankiai nusiųsdavo savo ponui dovanas. Tas 
dovanas nešdavo eigulio bernas Jonas. Kadangi ponas už dova
nų atnešimą Jonui nieko neduodavo, tai Jonas vieną sykį, 
nunešęs kiškį, sviedė ponui po kojų ir, nieko nesakęs, norėjo 
išeiti laukan. Bet ponas Joną suturėjo ir ėmė barti:

— Tur būt, esi nemokytas, kad su ponais taip negražiai 
apsieini. Sėsk tu mano vietoje, o aš tau parodysiu, kaip reikia 
dovanas ponui atiduoti.

Jonas su tuo sutiko. Tada ponas, pasiėmęs kiškį, išėjo lau
kan ir neužilgo sugrįžo į vidų. Įėjęs nusilenkė Jonui ir sako:

— Šviesiausias ponuli, atnešiau dovanas tamstai nuo mano 
šeimininko.

Jonas, paėmęs kiškį, išsiėmė iš kišenės rublį ir padavė po
nui, sakydamas:

— Va tau rublį už dovanas.

177

KAD VELNIAI NUJOTŲ

Vieno pono buvo varduvės. Dvariškiai susitarė jį pasvei
kinti su varduvėmis tokiu būdu: vienas, įėjęs pas poną į kam
barį, pasakys: ,,Didysis mūsų pone, mes, visi dvariškiai, svei
kiname tamstą su tamstos varduvėmis. Linkime, kad tamsta 
ant šios žemės labai ilgai gyventum, o po mirties danguj kara
liautum". Kiti dvariškiai, už durų stovėdami, atsilieps: ,,Su 
visa tamstos gimine!"
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Taip susitarę, nuėjo ir sustojo pas pono kambario duris. 
Vienas jų įėjo į kambarį. Įėjęs norėjo prieš poną nusilenkti 
ir pasveikinti jį. Bet kai tik lenkės, kojos paslydo, ir jis par
griuvo ant grindų. Griūdamas suriko:

— O kad tave velniai nujotų!
Stovėjusieji už durų atsiliepė:
— Su visa tamstos gimine!

178

SUNKUS PABUČIAVIMAS

Vienas ponas labai mėgo pasijuokti iš savo žmonių. Bet ir 
jo žmonių tarpe buvo lengvai nepaimamų.

Taip vienąkart pas tą poną buvo svečių. Su savo svečiais 
jis išėjo pasivaikščiot. Išėjo ir kieme pamatė vieną tokį žmo
gelį. Norėdamas pasirodyti svečiams, koks jis gudrus, ponas 
pasišaukė tą žmogelį ir tarė:

— Nepasistiepęs pabučiuok tu man į pakaušį — duosiu 
rublį.

Žmogelis žvilgterėjo į poną ir atsakė kaip niekur nieko:
— O tu nesusilenkęs pabučiuok man į užpakalį, tai gausi 

du rublius,— ir nuėjo sau, palikęs ponus nei šiaip, nei taip.

179

RASEINIŲ MAGDE

Raseiniuose kitąsyk buvo šulinys. Prie ano pririoglinta 
Magdės stovyla. Kas atvažiuodavo į miestą, turėdavo sveikint 
Magdę. Parvažiuoja vienas bernas namo, o ponas klausia:

— Ar matei Magdę?
Tas atsako:
— Mačiau.
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Tada ponas vėl klausia:
— O į užpakalį ar bučiavai?
Nusijuokęs bernas atkerta:
— Žinotum, ponuli, ne. Per ponus negalėjau prieiti.

180

PONAIČIO PAKALBINIMAS

Kitą kartą, kada žmonės į lažą ėjo, viena ponia paprašė to
kį juokdarį žmogų:

— Žmogel, pakalbink tu mano vaikelį.
Tas sako:
— Kad aš, poniušyt, nemoku.
Ponia:
— Kaip moki, taip kalbėk!
— Nu, gerai. Tu velniūkšti velniūkšti, tu kraugerio vaike, 

kraugerio vaike!
Ponia sako:
— Gana, gana, tikrai nemoki!

181

NUOVOKUS TEISČJAS

Vargingo žmogaus kiaulienui turtininko šuva nutraukęs 
uodegą. Vargingajam padavus į teismą, turtingasis teisėjui ge
ras magaryčias pastatė. Stojus į teismą, ponas teisėjas nesu
prantąs ir nesuprantąs, kaip ten buvo, vis klausinėjąs ir klau
sinėj ąs tą uždavėjį:

— Ką, ką, ką? Kaip, kaip, kaip?
Tas žmogelis, nė kaip nebemokėdamas, nebegalėdamas iš

aiškinti, sakąs:
— Ot taip. Kad aš būčiau kiaulienas, o tamsta, ponas teisė

jas, būtum šuva, ir tamsta imtum man uodegą ir nutrauktum.
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Teisėjas:
— Aha! Tai dabar suprantu, suprantu! Žinau, žinau! Susi- 

taikykit!

183

PIKTI SŪNYS

Pasi!eido vieno ūkininko šunys ir apdraskė kaimyno gyvu
lius. Tada šis apskundė. Teisme teisėjas klausia kaltinamojo:

— Ar dideli buvo tie šunys?
— Dideli,— atsakė kaltinamasis.
— O ar pikti?
— Tokio piktumo, kaip jūs, ponas teisėjau,— atsakė kalti

namasis.

183

PRISIKABINAI, TAI LAIKYKIS

Buvo pas šeimininką bernas. Kartą atnešė šeimininkė vy
rams lašinių, perpiovė j du gabalus — vieną bernui, kitą vyrui. 
Lašiniai laikėsi prie odos, nes šeimininkė jų neperpiovė iki 
galo. Šeimyna susėdo valgyti. Šeimininkas persmeigia savo 
gabalą, ir kartu tempiasi berno gabalas. Šeimininkas ir sako:

— Kad prisikabinai, tai ir laikykis!
Bernas suvalgė barščiukus, o lašinius suėdė šeimininkas.
Kartą ėjo juodu per kaimą. Šeimininką užpuolė mušt. Jis 

šaukias, kad bernas jį gelbėtų, o bernas jam atsakė:
— Kad prisikabinai, tai ir laikykis!

184

ŠIRŠONAS IR PONAS

Kitą kartą dvaro darbininkai, nuėję per šienapiūtę j pievas 
piauti, visi susitarę savo poną apgauti. Parbėgęs namo, prie
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vaizdas pasakęs ponui, kad širšonas darbininkus primušęs — 
neleidžiąs šieno piaut. Ponas:

— Paia pala, aš jam nujosiu, užduosiu su kančiuku, tai jis 
pamatys.

Atjoja. Darbininkai guli pakūlyniais, vaitoja primušti. Po
nas prijojęs:

— Parodyk man tą jūsų širšoną. Aš jam parodysiu!
Privedę prie epušės, sako:
— Iš tos drevės išlenda ir muša mumis.
Jie su medžiu į tą skylę pamaišę ir nubėgę. Kai apipuolu- 

sios tą poną visos širšės,— primušusios ir arklį, ir patį poną. 
Ponas, parsivilkęs namo, ilgai sirgo. Kai pasveikęs pamatęs 
mėšlavabalį lekiantį, sakąs:

— Labą dieną, širšonai! Tu, mano pievas beplaudamas, juo
dus švarkus įsitaisei. Juk tu, kada mane mušei, tiktai rudus 
teturėjai.

Mi

ŪKININKAS IR JONAS

Kaimuose, kuomet toli nueina šieno piauti, pusryčius neša 
laukan. Vienas ūkininkas neduodavęs pusryčių. Kai kiti susė
da valgyti, tai jis sako:

— Pasėdėkim, Jonai, kol kiti pavalgys. Manys, kad ir mes 
valgom.

Taip darė kokius du rytu. Bernas galvojo, kas čia reikia 
daryti. Kuomet jie susėdo kitą rytą, bernas išsitvėrė dalgę. 
Pradėjo piauti. Šeimininkas piauna pirma, jis paskui tik duo
da į kulnis su kotu. Seimininkas sako:

— Nepiauk taip greitai — aš nepaspėju.
Bernas nesiliovė. Atsigręžęs šeimininkas pamatė, kad su 

kotu piauna, ir sako:
— Ką tu čia darai?
Jonas atsakė:

— Tylėk — manys, kad iš tikrųjų piaunam.
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186

KELIAS Į ŠVENTUOSIUS

Tarnavo bernas pas ūkininką. Ir papuola tokia prasta šei
mininkė, kad ir neklausk. Būdavo, rytą visados, visados kaip 
užžadėta vis verda košę. Košė arba bulvinė, miltų ar kruopų, 
bet vis tiktai košė. Košę į bliūdą sukrečia, viduj padirba 
duobę, į tą duobę pripila taukų. Tai taukuosna košę dažo, ka
bindami šaukštais, ir valgo.

Kai atsisėda valgyti, tai gaspadorius į save iš duobės pa
dirba griovelį, taką ir praleidžia taukus. Dirbdamas tokį grio
velį, sako:

— Čia kelias į poną dievą.
Šeimininkė į save tokį taką padirba. Taką dirbdama, sako:
— Čia kelias į Mariją.
Jų sūnus pasidirba į save griovelį ir sako:
— Čia kelias į Jėzų Kristų.
Visi iš tos duobelės į save padirba griovelius, išleidžia tau

kus į save, o bernui lieka sausa duobelė — nėra kur dažyt.
Nusibodo jam valgyt prasta košė. Kartą, kai susėdo valgyt 

ir pasidarė šeimininkas taką į „poną dievą", šeimininkė — 
„į Mariją", o sūnus — į „Jėzų Kristų", tai anas, nieko nelau
kęs, stveria šaukštą ir sumaišo visą košę, sakydamas:

— O šitas kelias į visus šventuosius!

187

LAPĖ IR VIŠTA

Vieną kartą traukiniu važiuoja ponia ir vargingas žmoge
lis. Tas žmogelis išsiima keptą, bet truputį dvokiančią vištą 
ir valgo. Poniai nepatinka mas kvapas. Žmogelis vos tik nusi
suko nuo tos vištos, ponia ją pagriebė ir išmetė pro langą. 
Žmogelis, neradęs vištos, klausia ponią, kur dingo jo višta. 
Ponia jam sakė, kad išskrido pro langą. Bet kai ponia užmigo, 
atsitiko liūdniau: žmogelis paėmė ponios lapę, kuri kabojo

356



šalia jos ant sienos, ir išmetė. Pabudusi ponia ieško lapės, 
o žmogelis sako:

— Kai višta išskrido, tai lapė išsivijo.

188

VALGYK NEŽIŪRĖDAMAS

— Meisteri, aš apakau.
— Kaip tai?
— Nematau sviesto, kur meisterienė užtepė man ant 

duonos.
— Na, Guste, užtepk jam storiau,— juk jis yra geras dar

bininkas.
— Meisteri, jau aš matau.
— Tai ir gerai. Ką tu matai?
— Matau duoną per tą meisterienės užteptą sviestą.
— Na, ir išdykėlis. .. Valgyk nežiūrėdamas, ir bus gardu.

189

VAIKINAS DRĄSUOLIS

Vienas ūkininkas ėmės vaikiną, kuris jam žąsis ganytų. 
Vieną dieną ūkininkas ėjo j lauką pažiūrėti, ką piemuo daro. 
Jis klausia jo:

— Ar buvo lapė prie žąsų?
— Na, vilkas tik ne.
— Ar bėgo jis į girią?
— Na, į bažnyčią tik ne.
— Ar šuo nelojo?
— Na, dainuoti jis tik nedainuos.
— Ar ėmės vieną?
— Na, taupyti tik jis netaupys.
— Nebūk toks drąsus, šiaip aš tau nuo algos nutrauksiu.
— Na, pridėti tik nepridėsi.
— Vaikine, tu vis turi paskutinį žodį.
— Na, pirmą man neduodi.
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Dvasininkai, šventeivos 
ir jų pašaipūnai

190

KUNIGO KORTOS

Vienas kunigas labai grodavo kortom. Vieną vakarą labai 
ilgai anas grojo, ir, taip jam begrojant, atėjo jau rytas. Anas 
kortas įsikišo rankovėn ir išėjo sakyt pamokslo. Jam besa
kant pamokslą ir mosikuojant su rankom, išlėkė iš rankovės 
kortos ir pradėjo byrėt bažnyčion. Tada kunigas greit sugal
vojo ir sako:

— Ir jūs lėksite pragaran, kaip šitos kortos lekia, jei ne
tikėsite dievu.

191

PUSBUTELIUKAS

Kartą cerkvėje popui bešlakstant, iškrito iš jo plačios ran
kovės pusbuteliukas. Ant cerkvės gi lubų buvo nupaišyta 
paskutinė Kristaus vakarienė. Norėdamas pasiteisinti, popas 
rūsčiai pažvelgė į paskutinės vakarienės paveikslą ir suriko: 

— Nu, jūs ten valgykit ir gerkit, tik ant mūsų pusbute- 
iiukų nemėtykit!

191

ŠVENTOJI DVASIA IR KATINAS

Per vieną šventę turėjo būt paskaityta evangelija, kaip 
Jonas Kristų krikštijo ir šventa dvasia nusileido ant Kris
taus baiandžio pavidalu. Kunigas norėjo žmonėms parodyti,
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kaip ta šventa dvasia atrodo. Anas buvo pasakęs precen- 
toriui:

— Kad aš atskaitysiu lig tos vietos, kur šventa dvasia nu
sileidžia, paleisk iš bokšto baltąjį balandį.

Kunigas vienąsyk lig čia atskaito — balandis neišlekia, at
skaito ir antrą, ir trečią žygį, bet balandis neišlekia. Kunigas 
jau nerimsta. Tik susyk iš bokšto precentorius ir šaukia, dva
sios nebeatgaudamas:

— Ponas kunigėli, šventąją dvasią katinas suėdė!

M3

AVIŲ VOGIMAS

Vargoninkas mėgo vogti naktimis avis pas ūkininkus, pas
kiau dalindavosi su kunigu.

Vieną kartą išvažiavo vargoninkas avių vogtų ir ant ryto
jaus negrįžta. Kunigui reikėjo mišias laikyt be vargoninko. 
Nuėjęs į bažnyčią įr atsisukęs nuo altoriaus, kunigaš pamatė, 
jog vargoninkas sėdi savo vietoj prie vargonų. Kunigą ėmė 
įdomumas, ar, pasiekęs tikslą, sugrįžo tarnas, ir užgiedojo:

— Ar atvežei bli-blie-blio?
Tąsyk vargoninkas atsakė:
— Ausis nusuko, uodegą pribruko ir atėmė yha-ha!

M4

DIEVO PINIGAI

Buvo vienas vargšas žmogus. Jis ir meldžias bažnyčioj at
siklaupęs:

— Kad dievas duotų man šimtą rublių, ė kad be vieno — 
tai neimčiau.

Kunigas girdėjo. Liepė anas zakristijonui išmest devynias
dešimt devynis rublius. Tas ir nusviedė.
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Žmogus pasiėmė ir sako:
— Tikiu, dieve, kad davei devyniasdešimt devynis rublius, 

tai atiduosi ir tą vieną.
Tada kunigas:
— Atiduok pinigus!
Žmogus kunigui lazda:
— Kokius tavo pinigus? Man dievas davė!

19$

NEGERA ATGAILA

Ėjo vieną kartą čigonas išpažinties. Kunigas atgailos užda
vė rožančių sukalbėti. Čigonas galvojo galvojo, paskum sako 
sau: ,,Tikriausiai negerą atgailą uždavė".

Po visam nuėjo čigonas į kleboniją ir klausia, ar yra 
klebonas namie. Gaspadinė sako, kad yra. Nuėjo čigonas pas 
kleboną. Nuėjęs sako:

— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus.
O kunigas atsako:
— Ant amžių amžinųjų. Amen.
čigonas vėl sako:
— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus.
O kunigas jam atsako:
— Kurių velnių atėjai? Sakyk greičiau!
Čigonas sako:
— Mat, ponuli, negerą atgailą uždavei. Ponulis iš antro 

karto supykai, tai kaip panelė švenčiausia nesupyks iš penkias
dešimt kartų?!

194

VYSKUPO ŠUO

Vienoje bažnyčioje pirmą kartą turėjo atsilankyti vysku
pas. Klebonas pasiuntė savo karietą parvežti vyskupo. Bet 
vyskupas ėjo pėsčias, o karietoj važiavo kunigas ir vyskupo
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šuo. Bobelė, kuri niekad nebuvo mačiusi vyskupo, klausinėjo, 
kuri jo karieta. Kai jai buvo parodyta, ji tarė:

— Dievulėliau tu mano! Kunigas kaip kunigas, bet vys
kupas tai tikras šuo.

M 7

KUNIGO BALSAS

Vienai moterėlei labai gyvuliai nėjos: tai vilkas paplau
na, tai išpuola, tai tokis galas, tai šiokis galas, ir vis nėra. 
,,Tai jau čia dievo bausmė. Tur būt, reiks mišeles užpirkt — 
gal dievas bausmę atsuks nuo manęs kaltos".

Ir pradėjo rinkt skatiką prie skatiko. Surinko moterėlė ne
maža skatikėlio ir nunešė kunigėliui, kad atlaikytų mišias 
šventas už gyvulėlių sveikatą.

Kunigėlis mišias laikė, o moterėlė netoli klūpojo ir karš
tai meldės. O kada kunigėlis užgiedojo įdominus vobiskum", 
tai moterėlė užverkė taip labai, kad net kunigėlis išsigando.

Po mišių klausia kunigas, ko ji taip labai užverkė.
— Kai jūs, kunigėli, užgiedojot, tai aš atsiminiau, kad 

mano karvelė tokiu balsu bliovė, kai ją vilkas piovė,— atsa
kė moterėlė.

1 9 8

NĖ ŠUNIUI NEVERTAS

Dvi bobos susitaria, eidamos išpažinties: pasakys viena ki
tai, ar geras kunigas. Stovi viena pirma, o kita paskui. Pirmo
ji atsiklaupus gauna išrišimą, o antroji tuokart klausia:

— Ar geras kunigas?
Ana mušasi į krūtinę ir mušdamosi sako:
— Nė šuniui nevertas! Nė šuniui nevertas!



19$

TRYS MYLIMIEJI

Pas vieną našlę eidavo trys kavalieriai: kunigas, zakristijo
nas ir vargoninkas. Visi vienas nuo kito slėpės.

Vieną vakarą atėjo zakristijonas. Našlė juokauja, myluoja
si. Tik išgirdo — atkosti vargoninkas. Zakristijonas, nenorėda
mas pasirodyti, greit užsirepečkino ant pečiaus, atsigulė ir už
migo šilimoj.

Našlė vargoninkui pataisė valgyt, pasakojo, kaip jo lau
kusi. Tik išgirdo — atšlama klebonas. Vargoninkas įlindo nu
sigandęs į spintą, susirangė ir, bijodamas krebždėti, užmigo.

Klebonas meiliai pasisveikino su našle, paglostė, pastatė ant 
stalo atsinešto vyno. Našlė prikepė kiaušinienės, ir abudu su
sėdo už stalo. Geria, valgo, raudonuoja. Našlė sako:

— Kai tėvelis bažnyčioj giedi, taip gražu, taip gera mels
tis. Padainuokit ir dabar ką nors savo gražiu balseliu, kaip 
varpeliu.

— Kad aš svietiškų dainų nemoku, tik,.dominus vobiskum".
— Tai pagiedokit nors šitą. Taip malonu klausytis.
Klebonas atsistojo, išskėtė rankas ir užtraukė:
— Dominus vobiskum!
Vargoninkas, nuo triukšmo pabudęs ir manydamas, kad jis 

kaip paprastai užsnūdo ant vargonų, iš spintos atrėžė:
— Et kum spiritu tuo!
Zakristijonas išsigandęs šoko nuo pečiaus, sakydamas:
— Jau ir mišios prasidėjo, o aš dar žvakių neuždegiau.

200

ANGELAS

Kunigas per tikybos pamoką paklausė vieno vaiko:
— Kur gyvena angelai?
— Danguj ir ant žemės,— tvirtai atsakė vaikas.
— Hm. Angelas ant žemės! Pasakyk, vaikuti, kada ir kur 

matei angelą?
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Ot vaikas ir pasakoja:
— Kartą ankstų rytą įlindau į klebonijos sodą aviečių pa

siraškyti. Tik matau — atsidaro tamstos langas. Pro langą iššo
ko jauna baltais rūbais mergaitė, o tamsta pasakei: ,,Lauksiu 
tavęs, angelėli, kitą kartą".

201

MATĘS — KAIP IR GAVĘS

Kartą apsirgo vienas prūsas. Parvežė jam į namus kunigužį. 
Už žygį kunigužis buvo išsilygęs šešis rublius. Kunigužis, su
žinojęs, kad ligonis serga kokia ten pavojinga limpančia liga, 
bijo eiti į vidų. Priėjęs prie lango, apskaitė ligonį, atleido 
nuodėmes. Reikia dabar duoti dievo kūną. Kunigužis paėmė 
dievo kūną į rankas ir rodo ligoniui pro langą.

— Na jo, ar matai?—klausia ligonio.
— Matau, matau,— atsiliepė iš vidaus ligonis.
— Turėk viltį kaip ir gavęs! — sako kunigužis.
Taip ir paliko ligonis negavęs to dievo kūno.
Užbengė ant galo kunigužis maldą — vadina prūsai jį į svir

nelį viešėti. Kunigužis nuėjo ir vieši. Vienas prūsas, ištraukęs 
iš kišenės šešis rublius, rodo kunigužiui:

— Na jo, ar matai?
— Matau,— sako kunigužis.
— Tai turėk viltį kaip ir gavęs! — sako jis.
Taip ir išvažiavo kunigužis, nieko negavęs.

202

IR TU EISI JAUČIŲ MUŠTI

Vienas dzūkas vedėsi į turgų jautį. Vidurdienį sustojo 
pasilsėti, o jautį prisirišo prie papuvusio kryžiaus. Jautis pa
simuistė, ir kryžius virsdamas užmušė jautį. Dzūkas eina na

363



mo, dievą keikdamas ir visaip jį koliodamas. Parėjęs namo, 
žiūri dzūkas — ant lango stovi kryželis. Jis jį paėmęs trenkė 
į aslą ir ėmė botagu mušti, sakydamas:

— A tu rupūžiuk, kol mažiukas, tai sėdi, o kai užaugsi, 
tai ir tu eisi jaučių mušti.

203

VARGŠO VELYKOS

Važiuoja ponas, o žmogus rugius piauna šalia kelio ir plau
damas gieda aleliuja. Ponas užklausė:

— Kodėl tu giedi aleliuja, kad Velykos seniai praėjo?
— Kad aš neturėjau velykose duonos — ko aš giedosiu 

aleliuja! O dabar aš turėsiu duonos, mėsos, tai man dabar V e 

lykos, ir aš giedu aleliuja.

204

KAS ATPIRKO

Kartą baudžiavos laikais atvažiavo kunigas kalėdoti į bau
džiauninko namus. Kunigas paklausė nuo pečiaus lipančio se
nio, ar jis žino, kas sutvėrė.

— Ne,— atsakė senis. Neatmenąs.
Toliau kunigas klausė, kas atpirko.
— Tą tai gerai žinau,— atsakė senis.— Kai ponas Vaitke- 

vičia nuo pono Zubavo atpirko, tai mus parvarė kaip bandą.

20$

KUNIGAS EKETĖJE

Buvo toks labai švelnus ir sumanus žmogus, pavarde 
Vitas, bet jį vadindavo Zeželiu. Anas, būdavo, kai nueina 
bažnyčion, tai kai atsistos prie šventoriaus, kai pradės
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visokius niekus pasakot, tai žmonių pulkas susidarydavo pasi
klausyti.

Taip vieną kartą anas pasakoja — eina į bažnyčią kunigas 
ir sako jam:

— Pameluok, Žeželi, ką nors.
— Kam, kunigėli, meluot,— sako Žeželis,— kad teisybės 

gana. Anądie važiuoju iš Zarasų per ežerą, žiūriu, ko susirin
kęs pulkas žmonių. Triukšmas ant ežero. „Kas gi čia yra? — 
manau,— eit reikia pažiūrėt!" Prieinu—anugi įlėkęs ežeran 
kunigas, o žmonės niekaip negali jo ištraukti. „Et,— sakau,— 
vyrai, jūs nežinot, kaip reikia kunigas ištraukt: parodykit jam 
rublį, tai anas pats iššoks". Kurgi ne! Kai tik parodė jam rub
lį — strykt ir iššoko iš eketės...

206

MALONU PRISIMINTI

Devynių dešimtų metų davatkėlė nuėjo išpažinties ir sako 
kunigui:

— Su vaikiukais bučiavausi.
— Ką?—klausia kunigas.— Tokia sena!
— Ne, ne dabar, kai buvau jauna,— sako davatkėlė.
— Ar neišpažinai?—vėl klausia kunigas.
— Išpažinau,— sako davatkėlė.
— Tai kam dabar kartoji?—klausia kunigas.
— Malonu prisiminti,— sako davatkėlė.

207

ELGETOS MALDA

Vejasi žmogus vagį. Vagis pribėgo elgetą, duoda jam pini
gų ir prašo pasimelsti, kad jo žmogus nepavytų, kad jis galėtų 
išbėgti. Padavęs jam pinigus, vagis bėga toliau. Pribėga žmo
gus, kuris vejasi vagį. Duoda ir tas elgetai pinigų ir prašo



pasimelsti, kad jis galėtų vagį pavyti. Padavęs pinigus, žmo
gus nusiveja vagį. O elgeta meldžiasi, sakydamas:

— Pondieve, padėk ir bėgančiam, ir vejančiam.

208

ELGETOS POTERIAI

Viena šeimininkė davė elgetai kiaušinį. Kai elgeta ėjo iš 
gryčios, jį užpuolė šunys. Jam besiginant nuo šunų, iškrito 
kiaušinis ir sudužo. Elgeta tada sako:

— Va, šuniui į uodegą ir įkišau tris sveikamarijas.

209

1SKADA 2MOGELIAUS

Dvi mergos tykųjį penktadienį ėjo į bažnyčią, tarp savęs 
kalbėdamos šį ir tą. Galiau viena klausė antrąją:

— O kaži kokią giesmę šiandie bažnyčioj giedos?
— Na, tu pliuške! Kokią kitą, kaip apie Kristaus mirimą!
— Bet sakyk tik, sesyt! Ar Kristus jau numiręs? Neseniai 

girdėjau dar jį gyvą esant.
— Gali tikėt, tikrai yra miręs!
— Iškada žmogeliaus!

210

NEPAŽINOJO

Didįjį šeštadienį, prieš Velykas, ėjo viena bobelė iš baž
nyčios. Susitinka kitą bobelę ir sako:

— Zinai, buvau laidotuvėse.
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— Nagi, kas mirė?—klausia.
— Nagi, ponas Jėzusas.
O ši antroji atsakė:
— Dovanok dūšiai, viešpatie, nepažinojau.

m

LIESAS DIEVULĖLIS

Viena moterėlė eina išpažinties ir skundžias kunigui:
— Dvasiškas tėveli, vargingas mano gyvenimas: du sūnūs 

žuvo, likau viena — nebeišmanau, ką daryti.
Kunigas, norėdamas ją nuraminti, sako:
— Tokia dievo valia, mamyt, nieko nepadarysi. Jei dievas 

pasiėmė juos, matyt, jam ir reikėjo.
Grįžta moterėlė namo iš bažnyčios ir sustoja pakelėje prie 

kryžiaus. Žiūri, žiūri ji į kryžiaus mūką ir paskui sako:
— Dievulėli mano, du mano sūnus tu suvalgei, o toks esi 

liesas.

2M

TĖVUKO PAVEIKSLAS

Vieną kartą ateina pas tapytoją vyrukas ir sako:
— Padaryk man tėvuko paveikslą.
— Iš ko aš tau padarysiu? Duok atvaizdą.
— Tai kaip tu padarei Saliamono, Kristaus? Jie mirę prieš 

du tūkstančius metų, o mano tėvukas tik prieš dešimt metų.
Ką darys tapytojas, sutinka.
Ateina vyrukas po savaitės atsiimti paveikslo. Atsiima, žiū

ri — gaila jam pasidarė. Pabučiavo vienąsyk, kitąsyk ir sako:
— Tai jam gal ir bloga danguj,— prieš mirtį toks liesas 

nebuvo.
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VISUS MATAI, O MANĘS NEMATAI

Vieną žygį toks žmogelis gyveno netoli miško. Tam žmo
geliui, nors jis gyveno prie pat girios, nebesutenka malkos, 
beržinių šakalių. Jis nutarė parsigabenti virbų.

Nuėjęs į girią, prisitvatijo daug virbų ir, susidėjęs juosius 
į vieną rietą, nutarė pasilsėti.

Beeidamas namo, užtikęs duobę, katros nepastebėjęs, ėmė 
ir apvirto ant nugaros. Virbai užvirto ant jo, ir žmogaus ne
bebuvo nė matyti. Tada, pakėlęs vieną virbą, pro katrą spin
dėjo dangus, sušuko:

— Dieve, dieve aukščiausysis ir mieliausysis, visus matai, 
o manęs nebematai, kad apvirtau po virbais!

214

KĄ JAUTI ŠIRDYJE?

Davatkinas mokė vaiką, kaip reikia dievą mylėti, šventuo
sius gerbti. Taip karštai jis jam apie tai kalbėjo, kad vaikas 
net verkti pradėjo. Davatkinas, manydamas, kad vaikas nuo 
žodžių susigraudino ir dėl to verkia, paklausė:

— Ar jauti ką širdyje?
— Jaučiu,— atsakė vaikas.
— Ką gi jauti?
— Laukan noriu.

215

DIEVE, PADĖK

Septintų metų berniukas rišo, rišo ir niekaip negalėjo at
sirišti savo dumblinų batų. Ėmė dievo prašyti:

— Dieve, padėk man atsirišti, nes dabar, danguje sėdėda
mas, nieko nedirbi.



216

BAŽNYČIA MALŪNE

Buvo vyras su pačia. Vyras neidavo bažnyčion, bet jis gir
dėjo, kad žmonės vis neša ten aukas. O pati jį varo bažnyčion:

— Eik tu bažnyčion ir vištą nešk paaukok.
Vyras pasigavo vištą ir eina. Eina, kiaušo — kad kas ūžia. 

O ten buvo malūnas. Ir paleido vištą ant mašinų. Parėjo na
mo — pati klausia:

— Ar uždėjai vištą aukoms?
Sako tas:
— Uždėjau. Kad rėkia ponas Jėzus: u-u-ū, u-u-ū! Motina 

dievo: latatar latatar! Ir su žarnom vištą suėdė.

217

NEI JUOKŲ NEPAŽĮSTI

Vienas dzūkas, vaikščiodamas po girią, rado medį su var
nos lizdu. Užsigeidė būtinai ten įlipt ir pažiūrėt, kas jame yra. 
Pasidėjo klumpes, nusivilko viršutinį žiponą ir pradėjo sliuogti 
į medį. Lipdamas į viršų, vis žiūri, ar toli lizdas, ir mąsto, gal
voja, kad tik greičiau prilipus. Štai nesijuto, kaip prilipo lizdą 
ir, nusitvėręs tvirtai už šakų, pasistiepė, pažiūrėjo — lizde tik 
kiaušiniai baltuoja ir marguoja plunksnos, kuriomis išklotas liz
das. Pamatęs kiaušinius, negalėjo susilaikyti neišėmęs:

— Ar aš už dyką čia lipau?
Tuoj susidėjo už ančio kiaušinius ir pradėjo leistis žemyn. 

Vienok lipti atgalios pasidarė kur kas sunkiau, negu įlipti, nes. 
reikia gerai apsižiūrėti, kad nesumušus kiaušinius. Vos spėjo 
dirstelt į žemę, kai visas nutirpo: žemė pasirodė gana toli nu& 
jo. Jis, perimtas baimės, kad neišpultų ir neužsimuštų, sako:

— Tai, ponedie, kad laimingai išliptau, tai penkis poterius 
supoteriautau.

Lipo lipo, nulipo visai arti žemės — vos per pusantro sieks
nio,— įgavo drąsumo:
2 į I.ictnvit; 1' ::t' - 369



— Jau, ponedie, kad tik šitaip, tai jau nepoteriausiu. Išlip
siu ir taip — nereikės nei poterių.

Ugi su sykiu tik luopt į žemę.
— O ponedie, nei juokų nepažįsti: aš tyčia, o tu — už tei

sybę.

2ia
ČIGONO AUKA

Čigonas su čigone važiavo į Ameriką. Pakol laivas netoli 
nuplaukęs buvo, čigonas su čigone kazoką šoko. Trečią dieną 
pakilo bangos, laivą į šonus daužė. Čigonas paliko didelėje 
baimėje — pamanė, kad reiks prigerti. Ėmė šauktis prie dievo:

— Ak dieve, per vežk per marias — žvakę kaip sienoją pa
statysiu tau aukoms.

O čigonė jam sako:
— Kur tu tiek vaško gausi?
Čigonas jai sako:
— Tylėk tu, kvaile,— svarbu, kad dievą apgausiu.

219

PABRANGO

Pas škaplierninką žemaitis dera mūkelę. Škaplierninkas už 
ją prašo vienuolikos kapeikų. Žemaitis ir sako:

— Mat, ir tas velniukas pabrango!

220
MERGOS BULVES

Merga nuėjo išpažinties ir pasisakė, kad bučiavosi su bernu. 
Tai kunigas klausia, kiek kartų bučiavosi. Ana atsakė, kad ne
žino, o be to, jos galva menka, tai ir negali suskaityt. Kuni
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gas jai patarė, kad ana dėl skaičiaus žinojimo pasidėtų bulvių 
ar ką.

Praėjo kiek laiko. Ta merga vėl ateina išpažinties ir turi už 
pečių maišą bulvių.

— Kodėl taip daug?—klausia kunigas.
— Tai dar ne visos, dar Jonas atneša,— atsakė merga.

iii

MERGOS MALDA

Kitą kartą pas vieną šeimininką tarnavo sena merga. Kai
mynuose pas kitą šeimininką buvo jaunas bernas Prancė. Ta 
merga Prancės baisiai norėjo.

Netoli buvo kapeliai, ir vienam medy stovėjo koplytėlė — 
motina švenčiausia su sūneliu ant rankų. Ta merga eidavo ant 
kapelių prie motinos švenčiausios vakarais melstis, kad duotų 
kaimyną Prancę.

Vieną kartą Prancė nueina ant kapelių ir įlipau medį. Atei
na ta merga, atsiklaupia ir pradeda prašyti:

— Motina švenčiausia, duok man kaimyną Prancę.
— Negausi, ne!—sako tęvu balseliu Prancė.
O ta merga galvoja, kad čia sako motinos švenčiausios 

sūnelis.
— Ko tu kalbi, mažasis krupi! Lai kalba motina švenčiausia.

m

VYRAS UŽ VYRĄ

Parėjęs girtas vyras išmušė iš namų žmoną ir vaikus. Rytą 
žmona nuėjo pas kleboną ir užpirko mišias prie pono Jėzuso, 
kad dievas duotų jos vyrui dvasią šventą. Pareidama namo, su
tiko kaimynę, papasakojo savo vargus, nelaimes, pasisakė už
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pirkusi mišias prie pono Jėzuso, kad dievas duotų jos vyrui 
dvasią šventą. Kaimynė nusispiovė ir sako:

— Durna tu! Mišias reikėjo pirkt prie panelės švenčiausios. 
Prie pono Jėzuso! Žinoma, kad vyras už vyrą užstos.

223

ARIAMAS JAUTIS

Caro laikais gyveno žmona ir vyras. Jie gyveno turtingai. 
Po kiek laiko miršta jos vyras, ir žmona lieka viena gyventi.

Kartą atsikėlė žmona anksti rytą ir nuėjo į kūtę. Žiūri, kad 
vieno jaučio nėra. Tad ji ieškojo, ieškojo to jaučio ir niekur 
nerado. Sugalvojo duoti kunigui ant mišių šventų. Ji nueina 
pas kunigą ir užperka mišias. Kunigas paskyrė laiką, kada jai 
reikės ateiti mišių klausyti. Žmona atėjo mišių ir klausos. Ka
da kunigas užgiedojo ,,oremus", ta žmona nesuprasdama pagal
vojo, kad kunigas klausia, ar ariamas. Ji bažnyčioje per mi
šias ėmė rėkti:

— Ne, ponuli, ne ariamas! Tik dvejų metų jautelis buvo!

224

APLUPTAS ŠVENTASIS

Moterystės stono globėjas yra šventas Andriejus. Viena 
mergaitė nusipirko švento Andriejaus stovylėlę ir maldomis 
prašė šventojo, kad gautų gerą vyrą. Kelis metus mergina 
meldėsi, bet nieks jai nepasipiršo. Pritrūko jai kantrybės — 
kartą ji paėmė vytinę ir šventojo stovylėlę apšmaikštavo. Be
lupdama šventąjį, žvilgt pro langą — piršliai į kiemą įvažiavo. 
Ji tuoj stovylėlę į vietą pastatė, sakydama:

— Kai meldžiaus — nieko negelbėjo, o kai aplupau su vy
tine — tuoj piršlius pristatė.
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ATKELTOS VELYKOS

Buvo du broliai: vienas gyveno Mozūruose, o kitas — čia 
arčiau. Šitas brolis prašė mozūro atvažiuot viešnagėn per Vely
kas. Mozūrui iki velykų nepasiuvo batų,— neatvažiavo per V e 

lykas. Tai šitas nuėjo pas kunigą ir sako:
— Kunigėli, palūkėk dar su Velykom iki kitos savaitės. Ma

no brolis neatvažiavo viešnagėn — batų dar nepadarė. Tu mum 
padaryk Velykas kitą savaitę.

— Gerai. Kad duosi šimtą rublių, tai tau ir tavo broliui! 
Velykos bus vėliau.

— Bet kad atminimui man ir mano broliui duotai ką nešt 
aplink bažnyčią einant.

Kunigas liepė vargoninkui nulipdyt poną Jėzų tokį didelį, 
kaip pats dydžio.

Atvažiavo brolis mozūras. Eina aplink bažnyčią. Šitam da
vė nešt karūnėlę, o jo broliui svečiui — molinį poną Jėzų. Tas 
neša, neša — negali ir patįst. Labai sunku, bet vis tiek turi 
nešt: jau šimtas rublių pamokėta. Tas neša, o prakaitas varva. 
Apnešė, aptįsė aplink bažnyčią, pastatė ir sako:

— Dėkok dievui, kad tu ponas Jėzus: aš tau būtau dan
tis išmušęs.



"Gudrus ir keisti 
žmonės

226

PADARYSIU KAIP TĖVAS

Vienas žmogus įėjo karčiamon valgyti pietų. Prie karčiamos 
p̂astatė savo pabalnotą arklį. Kai pavalgė, išėjęs neberado bal

ino. Tai jis, grįžęs karčiamon, atsisėdo kampe ir sako:
— Aš padarysiu taip, kaip mano tėvas padarė.
Tie balno vagys irgi sėdėjo karčiamoje. Tai jie, išgirdę jį 

taip sakant, išsigando ir atnešė balną. Paskui klausia:
— Ką būtum daręs?
Tas atsakė:
— Būčiau be balno parjojęs!

227

ALUS BE PINIGŲ

Vienas kurpius turėjo mokinį. Kartą jis liepė savo mokiniui 
nueiti į miestą parnešti alaus. Mokinys sako:

— Kaip aš parnešiu be pinigų!
Kurpius atsakė:
— Kiekvienas kvailys parneša už pinigus, bet tu parnešk 

be pinigų.
Mokinys atnešė tuščią butelį ir pastatė. Kurpius sako:
— Ką tu čia parnešei tuščią butelį!
Mokinys atsakė:
— Kiekvienas kvailys išgeria pilną butelį, o tu išgerk tuš

čią butelį.
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DUOK GRĄŽOS

Ėjo kartą žmogus per miestą ir sugriuvo. Mat, baisiai sli
du buvo. Pamatė kitas, kad jis sugriuvo, ir sako juokdamasis, 
šitam:

— Užmokėk už vietą.
O šitas, kur sugriuvo, pakišo špygą jam panosėn ir sako r
— Duok grąžos.

228

228

KUMELĖS PIRKIMAS

Kokis tai ūkininkas jojo ant labai prasto arklio. Kitas buvo- 
ant jo piktas. Pamatęs, kad anas joja ant tokio prasto arklio,, 
tai prie žmonių norėjo jį pajuokt ir sako:

— Po kiek parduodi metrą šitos kumelės?
Anas nesusigėdo ir neužsigavo. Atsigrįžo, kumelės uodegą 

pakėlė ir sako:
— Prašom į vidų, susikalbėsime.

230

VISI TRYS PRAVERS

Vieną neturtingą mergaitę įsižiūrėjo trys jaunikiai. Ir visi 
stoję prie grotelių tuoktis. Kunigas klausius:

— Tai katrą aš čia tau dabar pririšiu?
Ši j i sakanti:
— Kai aš tokia neturtinga, man visi trys pravers.

231

MAN TAI NETOLI

Kartą čigonas, palikęs savo bobą su vaikais vežime, užėjo 
pas vieną žmogų. Tuo laiku visa šito žmogaus šeimyna valgė. 

— Sotyk valgant,— tarė įėjęs čigonas.
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— Prašom,— atsakė gaspadorius.
Čigonas, nieko niekam neatsakęs, atsisėdo gale stalo ir, 

šaukštą pasiėmęs, pradėjo valgyti, sryguodamas per visą stalą.
Šeimininkas, nebeturėdamas nei ką sakyt, nei daryt, taip 

ir sako:
— Jau kad atsisėdai, tai traukis arčiau bliūdo: iš toli ne

patogu.
— Man tai netoli, poniuliuk. Mano bobai tai baisiai toli,— 

lipšniai paaiškino čigonas.

232
ŠNEKUS ČIGONĖLIS

Kartą atėjo čigonas. Šeimininkei nieko nekalbant, čigonas 
sako:

— Šeimininkėle, kodėl nieko nekalbi?
Seimininkė atsakė:
— Aš su čigonu neturiu kalbos.
— Tai paklausk čigonėlį, ar nenori valgyti.

233

ARKLYS KALTAS

Vieną kartą čigoną pagavo vagiant ir nuvedė į policiją. 
Policija klausia:

— Kam tu vogei arklį?
Čigonas sako:
— Pone! Ėjau pro galvą — kanda, ėjau pro užpakalį — spi

ria, lindau pro pilvą — spaudžia. Šokau per jį ir užšokau. Ark
lys pradėjo bėgti ir pagavo mane.

234

VIEŠNIA

Vienos šeimininkės duktė buvo toli išėjus į marčias. Jau
nai išėjus iš namų, žinoma, ilgu. Jinai atvažiavo į svečius pas 
motiną. Motina viešnios priėmimui pridirbo pyragaičių. Užkū
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rė ugnį, užkaitė vandenį, o kad būtų greičiau, pyragaičius at
nešė su gelda ir padėjo prie ugnies ant žemės. Viešnia atsisė
do prie ugnies. Jai besėdint, įpuolė į virtuvę kiaulė ir — tiesiai 
prie geldos su pyragaičiais. Net ausys kiaulei linksta, pyra
gaičius beėdant, o viešnia sėdėdama po nosim sau marma:

— Kad ne viešnia būčiau, tai kad aš tau duočiau, tai 
duočiau!

Ant kiaulės nė ,,us" nesako. Išeina iš gryčios motina.
— Oje! Kiaulė pyragaičius ėda! Kodėl tu nieko nesakai, 

nevarai šalin!?
— Mamyte, aš matau, tik nevarau,— mat, aš esu viešnia.

235

ATSILYGINO

Pakeleivis važiuotas apsinakvojo pas sodžiaus ūkininką. 
Šeimininkas buvo vaidingas, bet ir pakeleivis ne pėsčias. Per
nakvojus rytą duoda ir pakeleiviui pusrytį. Šeimininkas duoną 
riekia, deda vis ties svečiu ir prašo prisispyręs valgyt ir val
gyt. Pakeleivis:

— Dėkui, užteks. Kam čia tamsta man tiek daug duonos 
rieki?

Šeimininkas:
— Gi kas tau darbo?—ir pokšt jam į ausį.— Mano duona, 

mano barščiai, kad aš noriu, tau duodu, o kad ne — eik sau, 
važiuok laukan!

Pakeleivis, visa ko užtenkamai gavęs, išėjo kinkytis savo 
ašvienio ir važiuoti savais keliais. Bet ką jis dirba? Jis mau
na ir mauna savo gyvuliui pavalkus ant pasturgalio. Tie nesto
vi, neturis, krenta žemėn. Šeimininkė pamačius ėmė šaukti 
savo vyrą:

— Šeimininke, tėvai, širdyt, ką tamsta padirbai tam žmoge
liui? Uždaužei ausis! Matai, žiūrėk! Jis nebežino, kur reikia pa
valkus savo ašvieniui užmauti.

Šeimininkas priėjęs:
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— Mulki, ką tu čia dirbi? Ar tu nebežinai, kur reikia pa
valkus užmauti?

Pakeleivis pokšt pokšt šeimininkui antausį:
— O kas tau darbo?! Mano pavalkai, mano gyvulys! Kur 

aš noriu, ten maunu.

236

KISIELIUS

Kartą caro laikais vienas lenkų ponas atvažiavo pas lietuvį 
ūkininką. Ponas buvo nusigyvenęs, neturėjo ko valgyti, tai ir 
važinėdavo pas pasiturinčius ūkininkus būk tai piršliuosna. 
Vieną kartą ūkininkas, bevaišindamas jį, padavė jam kisie
liaus. Ponui kisielius labai patiko, todėl paklausė, kaip šis val
gis vadinasi. Jam buvo atsakyta:

— Kisielius.
Jis tuoj atsisveikino, sėdo ant žirgo ir joja namo. Jodamas 

namo, kad neužmirštų, vis kartoja:
— Kisielius, kisielius...
Bet jam bejojant, staiga arklys pasibaidė ir jį nusviedė 

į purvyną. Mat, buvo pavasaris, tai purvo — iki kelių. Ponas, 
atsikėlęs iš purvo, užmiršo, kaip anas valgis vadinasi. Todėl 
jis braido po purvą, graibo rankomis ir vis sako:

— Pamečiau, pamečiau...
Jam ten besiterliojant, eina pro šalį elgeta. Elgeta ir sako:
—- Būtų ponas, o terliojas kaip mano vaikas. Ko čia, ponas, 

ieškai? Kam tą purvą kaip kisielių išplakei?
Kai tik elgeta pasakė „kisielių", ponas tuoj atsiminė, sėdo 

ant arklio ir, kartodamas tą žodį, nujojo.

237

DU ŽEMAIČIAI

Tėvas su sūnum miške kerta medžius. Žiema šalta. Jie sku
ba, tyli. Apypiety sūnus apsidairęs tarė:

— Gražus oras.
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Pavakary tėvas su sūnum, susikrovę į roges malkas, grįžta 
į namus. Tėvas tarė:

— Taip.

238

ŽEMAITIS IR SŪNUS

Pavasarį tėvas su sūnumi stovėjo ant tilto ir žiūrėjo, kaip 
ledas ėjo. Tėvas, žinoma, ilgą pypkę rūkė. Sūnus ir sako:

— Tėt, tėt, pypkės neišmesk!
Tėvas suriko:
— Ne!
O pypkė piept ir nukrito ant einančio ledo.

239

KOPININKO BITES

Kopininkas buvo bičių avilį nusipirkęs. Pardavėjas žinojo, 
kad kopininkai apie bites nieko nesupranta, todėE liepė šiltai 
padėti. Tad kopininkas parsinešęs pasidėjo į užkrosnį. Kai tos 
bitės tik apšilo, kad pagavo spiest, po stubą lekiot,— kopinin
kas vos gyvas iškūrė lauk ir, kiek tik galėjo, ėmė šaukt:

— Ar trobą degsim, ar kunigą gabensim? Viduj vieni bag- 
nitarai.

240

SUSIKALBĖJO

Simoniečiai didelį vilką, kuris užpuola arklius, vadina žo- 
garas. Susitiko šimonietis su kupiškėnu. Šimonietis sakąs:

— Zogaras kumelę papiovė.
— Gal vilkas?—klausia kupiškėnas.
— Ne, nevilko. Ant vietos papiovė.
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DAR VIENAS ŽODIS

Vargšas žmogus lauke arė. Menka jo buvo kumelytė — vos 
vos traukia žagrę. Tai anas, neturėdamas kantrybės, ragina:

— Nuo, nuo, nuo, kad tave vilkas!
Taip sakė daug kartų. Pabaigė art ir paleido kumelytę lau

kan nakčiai be jokios priežiūros. Privargus buvo kumelytė, tai 
ir buvo ne žvaina, ir tikrai ją naktį vilkas sudraskė.

Rytą žmogus nueina į lauką ir randa kumelytės tik kaulus. 
Šiaip taip vėl nusipirko kumelytę. Bet kai buvo vargšas, tai 
negalėjo nusipirkti gero arklio, o nusipirko kokį galėjo. Tai 
kumelytė ir vėl vos vos tiktai traukia žagrę. Ir vėl anas nūksi, 
bet jau dabar sako taip:

— Nuo, nuo, nuo! Žinau dar vieną žodį, bet nesakysiu.

242

KELNĖS IR SIJONAS

Apsivedė bernas su merga. Bernas turėjo tik kelnes, o mer
ga— sijoną. Gulint kelnes pasiklojo, o sijonu apsiklojo ir 
kalba:

— O kaipgi gyvena tie, kurie nieko neturi?

243

AKLAS IR KURČIAS

Prie vienos bažnyčios sėdėjo du ubagėliai: vienas aklas, ki
tas kurčias.

Pabaigę poterius, pradėjo kalbėtis.
— Ar matai, brolau,— klausia aklasis,— kaip musė lipa 

kryžium į bokštą?
Kurčias atsakė:
— Ne, brolau, matyti nematau, bet girdžiu, kaip trypia.
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ČIGONAS IR MĖNULIS

Žiemą bėgo basas čigonas ir atšaio kojas. Buvo naktis, gra
ži mėnesiena. Čigonas atsigulė, užrietė kojas viršun į mėnesį 
ir pasišildys.

Mėnuo šviečia, bet nė kiek čigono kojų nešildo. Tada čigo
nas ir sako:

— Mėnuli, veltui pas dievą duoną ryji: šviesiai švieti, 
šaltai šildai.

24$

KVAILA GALVA

Vienas bernas, atėjęs iš kuokinės, atsigulė: kojas pasidėjo 
ant pagalvės, o galvą — kitam gale. Kai močia paklausė, kodėl 
jis taip padarė, jis atsakė:

— Dėl kvailos galvos pirmai kentė kojos, tai dabar tegul 
pakenčia galva, o kojos tegul pasiilsi.

Matai, sako, dėl kvailos galvos ir kojom nepakajus.

246

GIRTUOKLIO KOJOS

Vieną kartą ėjo keliu girtas žmogus ir parpuolė ant kelio. 
Ėjo pro šalį vagis ir numovė batus. Atvažiavo žmogus ir ne
gali pravažiuoti, nes girtuoklis guli skersai kelio. Tada tas 
žmogus tarė.

— Atsiimk kojas, man reikia pravažiuoti.
Girtuoklis pakėlė galvą ir pamatęs, kad kojos be batų, tarė:
— Važiuok, tai ne mano kojos!
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PLĖŠIKO PALYDOVAS

Vienas kareivis turėjo nugabenti miestan suimtąjį plėšiką. 
Pakeliui kareivis taip smarkiai nusigėrė, kad krito žemėn be 
sąmonės. Tai pamatęs, plėšikas tuojau išsinarpliojo iš virvių, 
surišo savo palydovą, nuskuto jam visai plikai ūsus ir galvą ir 
pats pabėgo. Rytą kareivis išsinarpliojęs apsidairė aplink ir di
džiai nustebo: plėšiko niekur nebuvo matyti. Pastebėjęs, kad 
jo galva yra plika ir kad jis guli surištas, kareivis tarė:

— Plėšikas štai čia guli surištas, bet kurgi aš pats esu 
dingęs?



Šykštuoliai, apsileidėliai, 
kvailiai

248

PAMOKYTA SYKSTUOLĖ

Seniau viena šeimininkė labai šykštėdavo sviesto. Kai žmo
gus ateidavo į svečius pas ją, ji tuoj atnešdavo pilną lėkštę 
sviesto ir prašydavo valgyt. Svečias visada atsako ačiū, o pas
kui valgo. Ji, išgirdus ačiū arba dėkui, ima ir nusineša svies
tą vėl į spintą.

Vienas žmogus, išgirdęs, kad ji taip daro, nuėjo pas ją 
j svečius. Šeimininkė atnešė sviesto daug ir prašo valgyt. Jis 
atsako:

— Valgau, valgau.
Ji vis labiau prašo ir laukia, kad atsakytų dėkui.
Jis vėl:
— Valgau, valgau.
Ji, nesulaukdama, kad sakytų dėkui, ir matydama, kad jos 

sviesto daug kabina, sako nebeiškentus:
— Kas daug sviesto valgo, tas apanka.
Tai svečias pasiėmė nosinę iš kišenės, susidėjo sviestą ir 

sako:
— Ačiū, kad tamsta pasakei. Tat mano pati labai pikta, tai 

parnešiu aš jai į namus ir užduosiu valgyt — ar neapaks.

249

ČIGONAS IR BOBA

Kartą čigonas paprašė bobos, kad jam duotų giros atsigerti. 
Boba jam davė atsigerti raugų nuo kailių. Išgėręs raugus, čigo
nas ilgai negalėjo atgauti kvapo ir susiraukęs paklausė:
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— Bobut, ar daug turi vaikų?
— Nė vieno,— atsakė boba.
— Matai, šita rūgštelė visus vaikus suėdė!

250

VYŽA KEPALĖLY

Kaime buvo labai netvarkinga šeimininkė. Kartą ji kepė 
duoną. Ant ližės lygindama tešlos kepalėlį, ji išgirdo — kieme 
kiaulės milžtuvę volioja. Viską pametus, išbėgo į kiemą. Tuo 
metu gryčioje siuvėjas siuvo. Jis tuoj iš pasuolio ištraukė vy
žą ir pakišo po duonos tešla ant ližės. Sugrįžusi šeimininkė 
palygino tešlą ir pašovė kepalėlį į krosnį.

Kitą dieną šeimininkas riekia duonos kepalėlį — ir išvertė 
vyžą. Šeimininkė nustebus net rankom suplojo:

— O tai vyrai! Ir kulia, ir vėto — ir vyžos nemato.

151

DUONKUBILIS

Kitados siuvo siuvėjas pas vieną šeimininkę. Ji kepė duoną. 
Na, žinoma, tas duonkubilis labai tešla apžėlęs iš viršaus. Tai 
las siuvėjas klausia šeimininkės:

— Šeimininke, kokios medžiagos dabar tas duonkubilis?
Na, tai ta šeimininkė supykus kad suriks:
— Mat, siuvėjas, o kvailas! Kai aš atitekėjau, dar ir lankai 

žymėjo. Gerai sako žmonės, kad siuvėjai kvaili, nieko ne
išmano.

251

KIRVAMAKŠTIS

Kartą dzūkai rado batą. Jie dar nebuvo matę bato ir ne
galėjo įspėt, kas jis toks yra. Vieni sakė, kad tai gyvatė, kiti — 
perkūno kulka, kiti vėl kitaip.
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Ant galo eina jie pas buvolą, kur daug matė, klaustis, ką 
jis pasakys. Tas paėmė batą, varto, ir taip galvą kraipo, ir 
taip, negali stačiai pasakyt. Kiti, per šalį žiūrėdami, ėmė iš jo 
juoktis:

— Aure, jis toks buvolas, ir tai nežino.
Tam net gėda pasidarė. Daug negalvojęs, sako:
— Gi mat čia kirvamakštis!

253

NEPAPRASTA KIRMĖLĖ

Turėjo žmogus pagiry pievą. Kada tik nueina pažiūrėt, vis 
randa išėstą žolę ir nežino, kas tai išėda. O kitas žmogus atsi
neša piautuvą, pasipiauna žolės ir pareina namo. Bet kartą jis 
ėmė ir užmiršo piautuvą tose pievose. Atėjo kitą rytą dvieje 
pažiūrėt, kaip pieva. Tai žiūri, kad joje guli kirmėlė. Vienas 
sako:

— O tu, broleli, tai kas išėda žolę! Ugi ve kirmėlė guli!
Kitas sako:
— Kirsk lazda per uodegą.
Užkirto. Užšoko piautuvas kitam ant kaklo. Anas sako:
— Trauk, broleli, trauk.
Kitas kaip tik traukė — ir nupiovė su piautuvu kaklą. 

O paskui subėgo daug žmonių, tai vos su ilgom šatrom nurito 
piautuvą į pagirį.

254

KUMELĖS KIAUŠINIS

Buvo diedas ir boba. Jie gyveno vargingai: niekados arklio 
neturėjo. Sudarė pinigų ir eina pirkti arklio. Vaikščioja, vaikš
čioja po turgų — nėra arklio. Parduodinėja žmogus arbūzus. 
Jis klausia:

— Ko tu vaikščioji, seneli?
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— Noriu pirkti arklį, bet neturiu tiek pinigų.
— Še, pirk kumelės kiaušinį. Pasėdėsi ant pečiaus dvi sa

vaites ir išsėdėsi kumeliuką.
Tas žmogus:
— Gerai.— Ir nupirko tą arbūzą.
Parėjo į namus su tuo arbūzu. Sėdėjo, sėdėjo, jau tas arbū

zas pripuvo. Įširdo žmogus, paėmė ir neš išmesti. Nunešė ir me
tė paežin. Ten tupėjo kiškis, ir šoko anas bėgti. Žmogus, pama
tęs kiškį, suriko:

— Aš tavo motina! — Ir ėmė vytis.
Žinoma, anas nepavijo. Parėjo ir sako:
— Tai tau kiškis! Man kainavo trys rubliai!

255

PEMPYKŠTIS

Kartą ėjo trys lietuviai ir vokietis. Beeidami per pievą, ra
do ežiukų lizdą. Nežinodami, kas per gyvulėliai, teiravos viens 
kito. Vokietis pasididžiuodamas sako:

— Ja, vyrai, palaukite. Aš turiu mokytą sūnų — jis pasa
kys mums, kas per paukščiai čia yra.

Vokietis atvedė savo sūnų. Šis pažiūrėjęs pakrapštė galvą 
ir sako:

— Ja, vyrai, tai yra trijų dienų pempykštis. Tuoj jam iš
augs iš padaigų sparniukai, ir jis skris.



Vyras ir žmona, 
tėvai ir vaikai

156

BUS GREIČIAU

Žmona su vyru sutarė važiuoti į turgų. Kitą rytą anksti at
sikėlė. Vyras kieme vežimą tvarko, arklį šeria. Žmona verda 
pusryčius: barščius su mėsa. Pusryčiai išvirti. Žmona pašaukė 
vyrą valgyti. Jam į bliūdą įpylė barščių, o sau išgriebė mėsą, 
sakydama:

— Tu srėbk barščius, aš mėsą valgysiu — bus greičiau.
Ėmė žmona tašyti mėsą. Vyras valgo barščius — tyli, nieko

nesako. Užsrėbęs barščių, išėjo į kiemą. Pakinkęs arklį, prie 
ienų nupiovė šikšnas ir laukia žmonos. Netrukus iš trobos iš
ėjo žmona, nešina pintinėle su sūriais ir sviestu. Ji greit įsėdo 
į roges, apsikamšė. Vyras bematant užsėdo ant arklio, sušėrė 
botagu ir nujojo. Atsigrįžęs dar spėjo pasakyti:

— Aš raitas, o tu važiuota — bus greičiau.

257

KAS ŠAUKIA — TEŠAUKIA

Važiavę iš turgaus pats su pačia. Jau abu buvę gerai dūšias 
užtaisę. Bevažiuojant pati per ratų galą ir iškritus. Voliodamos 
ant kelio šaukianti, rėkianti, o pats tiktai arklius judinąs, plie
kiąs, sakydamas:

— Kas šaukia — tešaukia, kas rėkia — terėkia, o mudu, bo
ba, važiuokim!
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GERA ŽMONA

Susitiko dvi kaimynės prie šulinio. Pirmoji kaimynė:
— Kūmute, taigi tave šią naktį vyras mušė.
Antroji:
— Nieko panašaus.
— Kaipgi, visą naktelę...
— Tai kokia ten švento Jono naktis.
— Betgi tampė už kasų nuo svirno iki gryčiai ir atgal.
— Toli gi čia svirnas nuo gryčios.

259

MEISTRAS

Susitikę dvi bobos ir kalbasi apie savo vyrus. Pirma gi
riantis:

— Mano vyras — didelis meistras.
— O ką gi padirbo?
— Nagi naščiams kabelį.
— Tai dar nieko. Va mano tai jau meistras. Prieš tris sa

vaites uždėjo guzą pagaliu — ir dar dabar stovi.

260

ATBULA ŽMONA

Kitą kartą žmogelis turėjo atbulą žmoną. Ką ji nedarė — 
viską atbulai, viską atbulai. Kaip jis nesakė,— ji viską atbulai.

Nugi ji, vargšelė, nuėjo į upę skalbt baltinių. Ir nelaimė 
atsitiko — brūkšt ir įpuolė į upę. Ir kaip tik ten buvo jos mer
gaitė mažytė. Tai ėmė rėkt:

— Vaje, vaje, mama įpuolė į upę! Prigers, prigers, pri
gers!
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Subėgo kaimo vyrai, o jis pirmiausia, jos vyras. Jis prieš 
vandenį bėga su kabliais ir graibo. Atbėgo žmonės, klausia:

— Kur ji? Kur ji, tavo žmonelė? Kur ji įpuolė?
— Nu, va čia!
— Tai,— sako,— tu gi ir ten ieškok.
— Oi ne! Ji visą amžių priešinga buvo, tai ir numirus prieš 

vandenį plaukia.

261

JAUNA DUKTĖ

Seniau buvo mada: kai atvažiuoja piršliai, tai merga, kad 
ir susikalbėjus su jaunikiu, vis tiek pasislepia kur nori.

Pas vieną mergą atvažiavo piršliai. Ana ėmė ir užlipė ant 
pirkios pasislėpt. Piršliai klausia, ar leis dukterį už jų.

— Kad dar gi jauna,— sako tėvas.
Duktė užgirdo, užpykus galvą iškišo pro aukštinį ir sako:
— Matai, kai darbui dirbt tai jau nejauna, o kai tekėt, tai 

jauna.

262

U2 SVETIMO

Pas vieną panelę buvo atvažiavę piršliuos. Jaunoji nenorė
jo eiti, tai motina klausia, kodėl. Motina sako:

— Kodėl aš ėjau už tavo tėtės, dėl ko tu negali eiti?
— Bepigu buvo tamstai eiti už mano tėtės, bet man reikia 

eiti už svetimo!

263

VAIKO KLAUSIMAS

Vieną dieną Jonukas pargriuvo ir užsigavo labai kaktą. 
Iš jos ėmė bėgti kraujas. Pamatęs tai, vaikas ėmė kaip plauna
mas klykti. Auklė, norėdama jį nuraminti, tarė:
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— Tai niekis, draug su krauju išbėgs iš gaivos ir tavo 
kvailystė. Aš, kai maža buvau, užsigavau — ir taip pat kvai
lystė ištekėjo su krauju.

Jonukas, pažiūrėjęs į ją, paklausė:
— O per kurgi kvailystė vėl į tavo galvą sugrįžo?

264

ATMINTIS

Tėvas pasiuntė vaiką kalto. Vaikas eina ir kalba:
— Tėvas leido kalto. Tėvas leido kalto...
Nuėjo ir sako:
— Mama prašė skapto.

263

KVIETIMAS Į KRIKŠTYNAS

Vienas ūkininkas siuntė kartą mergaitę paprašyti kaimyną 
į krikštynas. Mergaitė priėjo prie lango, bet, bijodama šunų, 
paklausė:

— Ar šunys namie?
— Išbėgę,— atsakė jai.
— Prašau į krikštynas.
— Gerai, kai parbėgs, pasakysiu.

266

KIAUŠINIENĖ

Kartą pas ūkininkę atsilankė kunigas. Ūkininkė jam puode 
iškepė kiaušinienės. Kunigui bevalgant, jos mažutis sūnelis pa
tylomis vis prašo:
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— Mama, ir aš noriu kiaušinienės.
— Palauk, vaikeli, kunigėlis visos kiaušinienės nesuval

gys. Ir tau paliks. Leisk tik jam baigti valgyti.
Girdėdamas tai, kunigas pradėjo gramdyti puodą, būk tai 

baigdamas kiaušinienę.
— Mama, jau tas velnias baigia,— neiškentęs suriko jau 

balsiai vaikas.

267

PAVĖLAVIMAS

Vaikas, iš mokyklos pareidamas pietų, ištisą valandą užsi- 
trukinęs. Kada parėjęs namo, tuoj klausiąs namiškių:

— Kelinta valanda?
Tėvas priėjęs duoda vieną kartą per ausį ir sako:
— Ką tik pasibaigė pirma.
Vaikas sako:
— Laimė, kad neparėjau valandą anksčiau, tai būčiau ga

vęs dvylika kartų per ausį.

268

VELNIŲ GUDRUMAS

Šeimininkė ant stalo pastatė bliūdą karštų kopūstų. Kopūs
tai riebūs — negaruoja. Vyresnysis sūnus kapt už šaukšto, ko
pūstų pasisėmęs, tuoj į burną. Kopūstai nusvilino liežuvį. Pa
kėlęs į lubas akis, jis tarė:

— Dangaus aukštumas!
Antrasis sūnus, neperspėtas, tų pačių kopūstų taip pat 

srėbtelėjęs, šūktelėjo:
— Žemės gilumas!
Dabar tėvas ima šaukštą ir karštų kopūstų srėbteli kaip 

reikiant. Gerklę išplikęs, dėbčiodamas į sūnus, tarė:
— O tai velnių gudrumas!
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GERIAU NE! V!ENO

Gyveno tėvas ir mama ir turėjo vieną sūnų paaugusį. Valgė 
pietus. Kopūstai riebūs ir labai karšti. Sūnus pirmas klapt — ir 
nudegė nastrus. Net ašaros išėjo.

— Tai ko tu, sūnel, verki?— klausia tėvas.
— A, tatuk, kad aš vienas, tai ir verkiu.
Tas šaukštą irgi klapt — ir tas verkia, ašaros eina.
— Ką tu, sūnel, pas mane vienas, tai geriau nei vieno.

270

KEIKŪNAI

Kartą tėvai labai keikės. Taip išmoko ir vaikai.
Sykį tėvui, sunkiai susirgus, mažesnysai sūnus, penkerių 

metų, išbėgo į kiemą ir ėmė rėkti:
— Velniai, eikit į gryčią! Tėvas miršta.

27!

MOKYTAS SŪNUS

Ketvirtosios klasės gimnazistas, parvažiavęs namo pas tė
vus, užmiršo lietuviškai kalbėti:

— Pater meus, daryk duris, parvažiavo studenturis!
Pamatęs antį ir klausia:
— Kas tai yra per paukštatum, kad snapatum kaip lopa- 

tum?
— Gi antis, vaikei! — atsako motina.
— A! Antatatum, antatatum!
Atėjo mėšlavežis. Tėvas ir sako:
— Ei, sūnatum, imk šakatum į rankatum, vežk mėšlatum 

į laukatum.
Mat, ir tėvas jau išmoko lotyniškai kalbėti.
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Valdovai. Buržuazija. 
Okupantai

272

TIK PUSĖ

Suvalkų teisme teisė žmogelį už tai, kad jis per vieną susi- 
įinkimą rėkęs prieš carą. Teisėjas sako į kaltininką:

— Kaip tu drįsai sakyt taip ant savo caro? Juk tu žinai, 
ko jis vertas?

Kaltininkas:
— Penkiolika skatikų.
Teisėjas:
— Kaip tai penkiolika skatikų?
Kaltininkas:
— Ogi kad už Jėzų Kristų žydai užmokėjo trisdešimt gra

šių, tai už jį tik pusė.

273

NIEKO NESLEPIA

Kunigas per išpažintį klausia mergelės:
— Ar neužslėpei kur nors socijalistų? Jeigu užslėpei — rei

kia spaviedotis.
Mergelė:
— Neslėpiau, kunigėli, nemačiau. Aš nieko neslepiu. Kuni

gėlį mačiau su gaspadine šposuojant ir tai visiems papasa
kojau.

— Esi prakeikta ant amžių! Negausi išrišimo.
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174

SIAUCIUS IR KAIZERIS

Vokietijos kaizeris susitiko su šiaučium ir pradėjo kalbėtis. 
Kaizeris klausia:

— Koks tavo amatas?
— Šiaučius,— tas atsakė.
— Tai tik puikus tavo amatas,— pasakė kaizeris.
Šiaučius klausia jo:
— O tavo koks amatas?
— Aš esmu Vokietijos ciesorius, visą šalį valdau.
— Hm, tai ir tavo neprasčiausias amatas,— atsakė šiaučius.

775

KAIMIEČIO PASTABOS

Vienas viršininkas niekuomet nedėvėdavo pirštinių, net 
stipriausiam šalty neužsimaudavo. Tai pamatę jį du kaimiečiai 
medžioklėje be pirštinių, nusistebėjo. Bet vienas iš jų tuoj 
rimtai atsako:

— Nėr ko stebėtis: todėl jam nešalta, kadangi jis labai daž
nai laiko savo rankas mūsų kišenėse.

776

KURIS GUDRESNIS

Kartą kunigas, sutikęs apskrities valdybos pirmininką, 
klausia:

— Sakyk, mano mielas, kur kelių rodyklės, ką anuokart pa
sakojai, kad Mažeikių apskrityje visur ant grįžkelių prikalęs?

— Sakyk, kunige, kur tos dūšios, ką anuokart pasakojai, 
kad čyščių kenčiančias dūšias galima matyti ir laukuose laks
tančias?
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— Matai, mano mielas, dūšios tai dvasia, ir mus griešnomis 
akimis jų matyti negalima.

— Matai, kunige, rodikliai yra ir dvasiniai, ir juos matyti 
turime būti negriešnais.

277

KOKS DOSNUMAS

Numirė teismo antstolis. Vienas velionies pažįstamas, susi
tikęs savo draugą, prašo, kad šis paskolintų šimtą litų laido
tuvėms, nes antstolis mirė, nepalikęs nė cento.

— Kiek? Šimtą litų? Imk tamsta penkis šimtus litų ir vietoj 
vieno palaidok penkis.

278

KAD NEIŠBĖGTŲ Į UŽSIENĮ

Vienas žmogus, gavęs sidabrinį dešimtlitį, žiūri, pakėlęs 
prieš saulę.

— Ko tu taip žiūri?—klausia dešimtličio davėjas.
— Ar nėra su Smetonos paveikslu.
— Kodėl?
— Kad neišbėgtų į užsienį.

279

DIDŽIAUSIAS VIRŠININKAS

Sako', vokiečių vaikai nuo pat mažumės pratinami prie 
ginklo. Hitleris vaikšto po miestą, žiūri — vaikai sustatę iš ark- 
liamėšlių kariuomenę. Išrikiuota, ir generolai prie pulkų. Hit
leris klausia vaikų:
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— Ką jūs čia veikiat?
— Darom puolimą su kariuomene.
Jis žiūrinėja.
— Čia,— sako vaikai,— generolai, čia kareiviai. 
Hitleris paklausė, kur jis pats. Vaikai sako:
— Kad tokio didelio mėšlo dar neradom.

280

KUO PASAULIS DŽIAUGTŲSI

Po bombardavimo lėktuvu skrido Hitleris ir Gebelsas. Jie 
žiūri į degančio miesto vaizdą. Gebelsas sako Hitleriui:

— Kad taip išmestume po duonos kortelę, gyventojai, tur 
būt, džiaugtųsi.

Apskrido lėktuvas aplink miestą. Grįžtant atgal, Hitleris sa
ko Gebelsui:

— Kad taip išmestume po duonos ir riebalų kortelę, gyven
tojai tikrai džiaugtųsi.

Atsisuko į juos lakūnas ir sako:
— Kad aš išmesčiau jus abu, tai visas pasaulis džiaugtųsi.

281

HITLERIO SUTARTIS

Hitleris sudarė su dievu sutartį, kai pradėjo karą prieš be
dievius. Jisai gi buvo dievo leistas ir savo kalbose sakydavo, 
kad su dievu eina. Paruošė jau visą planą ir nuskrido pas die
vą tartis: kurie fašistai, kariaudami prieš bedievius, žus, kad 
visus į dangų priimtų. Dievas sutinka ir pasirašo.

Nu, dabar jau pradeda karą. Rytų fronte visas geriausias 
armijas sukišo, netenka jėgos. Tarybinė armija spaudžia. Atėjo 
Hitleriui mintis skrist pas dievą prašyt, kad atgal iš dangaus 
grąžintų žuvusius. Nuvykęs į dangų ir dairosi, kur jo kariuo
menė,— tiek milijonų. Žiūri — viens ant pečiaus, kiti ant ply
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tos,— sėdi kokia dvylika, o daugiau nieko nemato. Hitleris 
klausia dievo, kur jo kareiviai.

— Na, kaip matai, dešimt, dvylika yra.
— O kur jau penki milijonai?
— Aš nežinau, čia švento Petro reikalas. Jis turi dangaus 

raktus, jis juos įleidžia.
Pašaukia ir šventą Petrą. Ateina tas su raktais ir su knygo

mis. Hitleris užsirūstinęs šaukia:
— Čia turi būti penki milijonai! Kur jie yra?
O šventas Petras sako, atsivertęs knygas:
— Aš visus tuos suleidau į dangų, kiek jūsų propagandos 

ministras Gebelsas užregistravo. Vot,— sako,— ties Maskva žu
vo trys, ties Leningradu — keturi, ties Stalingradu — penki. 
Visus ir suleidau.

282

MOBILIZACIJA

Kaune, prie Įgulos bažnyčios, sėdi trys elgetos: šlubis, kur
čias ir aklas. Kurčias:

— Girdėjau, vokiečiai mobilizaciją Lietuvoj paskelbė. 
Šlubis:
— Reiks eiti.
Aklas:
— Tai dar pažiūrėsim.

283

KOKS MIESTAS DIDŽIAUSIAS

Teko man į vieną pieninę pieną pristatyt. Ten du valstie
čiai šnekasi tarp savęs, pypkes pasiėmę. Vienas Amerikoj bu
vęs, vandrauninkas. Jis sako, kad Amerikoj tai labai dideli 
miestai. Kitas klausia:

— Kokiuos tu miestuos buvai?
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— Na, — sako, — pačiuos didžiausiuos: Vašingtone, Niu
jorke.

— Tai per kiek valandų galima pervažiuoti tą Vašingtoną?
— Na, kad taip sėdus į mašinėlę, tai reikia gerai spaust per 

vieną valandą.
— Tai kas ten per miestas, kas per dydis, kad per vieną 

valandą pervažiuoja! Ana, vokiečiai visos Europos techniką 
atsivežė prie Stalingrado ir dar iki krašto neprivažiavo.

2 8 4

HITLERIO PAVYZDŽIU

Beplėšikaudami ir besiausdami po Lietuvą, vokiečių kariai 
užsuka pas vieną valstietį. Įvažiavę į kiemą, pamato daug viš
tų ir gaidį. Įšoko į kambarį ir šaukia:

— Turi rugių?
— Ne, neturiu,— atsako valstietis.
— Tai ko, kviečių turi?
— Ne, kviečių neturiu.
— Bulvių turi?— rėkia įpykę vokiečiai.
— Ne, neturiu nei bulvių,— ramiai atsako lietuvis.
— Na, daržovių tai tikrai turi! — šaukia net uždusę prūsai.
— Ne, neturiu.
— O vištų ir neturi?
— Vištų turiu daug.
— Tai ką tavo vištos ėda?—klausia pašiepdami vokiečiai.
— Mano gaidys seka Hitlerio pavyzdžiu. Kaip jis savo ar

miją išsiunčia į svetimas valstybes, kad paėstų, taip ir gaidys 
išsiveda vištas į kaimynų javus,— jos ten ir palesa.

2 8 $

KIAULĖS NORAS

Kartą užkandinėje pietavo lietuvis ir vokietis. Lietuvis val
gė silkę, o vokietis — lašinius. Lietuvis pavalgė ir kreipėsi 
Į padavėją:
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— Mergaite, atneškite vandens — siikė plaukioti nori. 
Vokiečiui tas atrodė labai išmintinga. Baigęs valgyti, jis ir

gi kreipėsi į padavėją:
— Mergaite, atnešk vandens — kiaulė gerti nori.

286

VOKIEČIO MĖSELE

Eina žmogus — veizi, kad vokietis mietą belaižąs. Sako:
— Ką tu čia dirbi, ką blūdiji? Kam tą mietą laižai? 
Vokietis sako:
— Čia varnelė tupėjo, čia mėselė buvo.

287

PEILIS IR SAKUTE

Kartą apsinakvojo pas vieną žemaitį vokiečių kareivis. Na, 
žinoma, vokietis kaime pasijuto, kas per vyras esąs, ir manė, 
kad nuves jį į seklyčią, išvirs kavos, kiaušinių ir lenksis kaip 
prieš poną. Kaip reik, žemaitis kareivį sodina drauge su visais 
vakarieniauti. Kad pagąsdintų, vokietis išsitraukia kardą ir pa
sideda ant stalo. Žemaitis nusišypsojo ir kažkur išėjo. Ogi at
nešė didelę mėšlakabę šakę ir padėjo šalia kardo ant stalo:

— Prie tokio peilio reikia nemažos ir šakutės.

288

TRYS PILVOTI VOKIEČIAI

Atėję į Lietuvą, trys vokiečiai nutarė išmokti lietuvių kal
bą. Jie nutarė eiti per Lietuvą ir nugirstus žodžius įsidėmėti 
kiekvienas po vieną. Kai tik įėjo į kaimą, juos pamatė vaikai 
ir pradėjo šaukti:

— Ateina trys pilvoti vokiečiai!
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Pirmasis vokietis įsidėmėjo žodžius ,,trys pilvoti vokiečiai". 
Toliau eidami, išgirdo, kaip viena moteris klausia kitos, už ką 
ji nupirkusi suknelę. Antra atsakė, kad pirko už lašinius. Tuo
jau antrasis vokietis įsidėmėjo žodžius „už lašinius".

Eidami dar toliau, vokiečiai išgirdo, kaip viena mergaitė 
prašė kitą mergaitę, kad pas ją ateitų. Si atsakė:

— Labai malonu.
Trečiasis vokietis įsidėmėjo žodžius „labai malonu".
Eidami vokiečiai užėjo į miestą, ir tuo laiku kažkas užmušė 

žmogų. Policininkas sulaikė juos ir paklausė, ar jie nežino, kas 
tą žmogų užmušė. Jie apsidžiaugė, kad moka lietuviškai, ir pir
masis tuojau atsakė:

— Trys pilvoti vokiečiai.
Policininkas paklausė, už ką jį užmušė. Antrasis vokietis 

atsakė:
— Už lašinius.
Policininkas sakė:
— Aš jus pasodinsiu į kalėjimą.
Trečiasis vokietis atsakė:
— Labai malonu.
Tada policininkas nuvedė juos į kalėjimą.

2a?

HITLERIS IR NAPOLEONAS

Fašistinei vokiečių kariuomenei priartėjus prie Maskvos, 
Hitleris apsilankė Paryžiuje. Ta proga jis nuvyko prie Napo
leono kapo ir sako:

— Kelk, Napoleone! Aš Rusiją užvaldžiau.
Tada Napoleonas klausia Hitlerį:
— O Maskvoje ar jau buvai?
— Ne.
— Ne? Tai gulk šalia manęs. Aš ir Maskvoje buvau, o taip 

pat čia guliu.
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290

GERINGAS BEPROTNAMYJE

Kartą Geringas lankė visas vieno miesto įstaigas. Aplankė 
ir beprotnamį. Jis ir klausia vieno bepročio:

— Ar pažįsti mane? Esu ministras Geringas.
— Žinosiu,— atsakė beprotis.
— Esu aviacijos maršalas.
— Žinosiu.
— Esu reichstago pirmininkas.
— Žinosiu.
— Esu...
— Nebesakyk, nebesakyk, ir mano liga nuo to prasidėjo,— 

tarė beprotis.

291

VOKIEČIŲ KAREIVIO BURTAI

Vokiečių kareivis, pasiėmęs smulkų vokišką pinigėlį, jį vis 
mėtė aukštyn ir pasilenkęs žiūrėjo, kuria puse apsivertęs, jis 
nukrenta žemyn.

Tai pastebėjęs, jo draugas priėjęs paklausė:
— Ką tu čia dirbi?
— Buriu, kas išloš karą,— atsakė kareivis.
— Na, kaip tu manai išburti su tuo pinigo mėtymu?
— Ogi taip: jei išvirsta skaičius, tai anglai, o jei paveiks

las— tai rusai.
— Bet kodėl tu, brolau, neburi, kad vokiečiai išloštų ka

rą?— paklausė jo tas pats draugas.
— Et, drauguži, neapsimoka tas darbas, nes kad vokiečiai 

išloštų karą, tuomet pinigas, išmestas aukštyn, turėtų pakibti 
ore ir nenukristi žemyn, o tai yra nesąmonė.









SENAS VILKAS

Buvo vilkas senas senas, ne taip senas, kaip žilas. Ausys 
stačios, kojos plačios. Ėjo pro vartus, užkliuvo varčios, ir vėl 
sakysim iš pradžios.

Buvo vilkas senas senas ir t. t.

292

293
OŽKA IR BRASTA

Brido ožka per brastą, sušlapo kraštą, pasidžiovė ant tvo 
ros,— aš pradėsiu nuo pradžios.

Brido ožka per brastą ir t. t.

294

GAIDYS ANT TVOROS

Tupi gaidys ant tvoros. Kai tas gaidys užgiedos, aš paseksiu 
iš pradžios.

Tupi gaidys ant tvoros ir t. t.

29$

SENELIŲ AVELĖ

Gyveno senelis su senele. Jiedu turėjo baltą avelę. Ta avė 
lė kaip avelė, pasakysiu vėl nuo galo.

Gyveno senelis su senele ir t. t.
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DARŽINĖLĖS GALAS

Buvo senelis ir senelė. Anuodu turėjo daržinėlę. Viesulas 
nuvertė vieną galą, aš sakysiu iš antro galo.

Buvo senelis ir senelė ir t. t.

297

STATOMA TROBELĖ

Vieną kartą gyveno senieji. Jie statė trobelę — vieną galą 
ir antrą galą, ir vėl pradėsim nuo pirmojo galo.

Vieną kartą gyveno senieji ir t. t.

298

SENIS IR SENUTĖ

Buvo senis ir senutė, susitarę bulves skute. O kai vakaras 
atėjo, sekti pasaką pradėjo.

Buvo senis ir senutė ir t. t.

299

PADVĖSUSI VIŠTELĖ

Vieną kartą gyveno sena bobelė ir turėjo baltą vištelę. 
Kartą vištelė pavertė pieno puodelį. Bobelė užrėžė jai per kuo
delį. Vištelė pradėjo smarkiai kadėti, o bobelė ant vištelės 
didžiai bambėti. Po kiek laiko vištelė padvėsė. Bobelė vištelę 
dailiai palaidojo ir ant kapo padėjo margą lentelę:

,,Vieną kartą gyveno sena bobelė" ir t. t.
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Sakau sakau pasaką, višta spiovė ašaką ant raudono kel
mo, ant Jonuko delno.

Sakau sakau pasaką ir t. t.

SAKAU SAKAU PASAKĄ

301

RAUDONA KEPURAITĖ, GELTONA PAJUOSTAME

— Buvo diedas su raudona kepuraite, boba su geltona pa
juostame.— Ar pasakot?

— Pasakot! f Atsako mažas vaikelis, kuriam ši pasaka se
kama.)

— Tu sakai — pasakot, ir aš sakau — pasakot. Buvo diedas 
su raudona kepuraite, boba su geltona pajuostaite.— Ar pasa
kot?

— Pasakot.
— Tu sakai — pasakot, ir aš sakau — pasakot. Buvo diedas 

su raudona kepuraite, boba su geltona pajuostaite.— Ar pa
sakot?

— Nepasakot! (Atsako klausytojas, jeigu jau jam nusibosta 
toji pati pasakėlė.)

— Tu sakai — nepasakot, ir aš sakau — nepasakot.

203

SENELIŲ DUKRELĖ

Miške buvo trobelė. Toje trobelėje gyveno senelis ir sene
lė. Jiedu turėjo dukrelę. Ta dukrelė išėjo pasivaikščioti ir pa
klydo. Beeidama mišku, pamatė trobelę. Toje trobelėje gyve
no senelis ir senelė ir t. t.
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MOLIO KATINĖLIS

Buvo katinėlis molio. Ir jis buvo visas molio: akutės molio, 
kaktutė molio, nosiukė molio, ausiukės molio, strėniukės mo
lio, uodegėlė molio, plaukučiai molio, šabalboniukai molio ir 
čiurčiukas molio, ir tas katinėlis visas molio ir t. t.
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SUŠALĘS VILKAS

Gyveno senis ir senė.
Senis į mišką išvažiavo,— rado vilką sušalusį. Tą vilką vil

ko, namo parvilko. Tas vilkas sušilo ir atgijo. Senutė to vilko 
bijo.

O senelis į mišką išvažiavo, rado vilką sušalusį ir t. t.
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PONAS DUONĄ MINKĖ

Vienas ponas duoną minkė, žilą arklį pasikinkė; kinkė kin
kė, pasikinkė. Vienas ponas duoną minkė ir t. t.
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RAINA UODEGYTĖ

Kartą gyveno diedas su boba. Jie turėjo gaidelį ir katinuką. 
Katinuko uodegytė raina raina, bet gaidelio — dar ramesnė. 
Ar graži mano pasaka?

— Graži.
— Kartą gyveno diedas su boba ir t. t.
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VILKAS IR ZVANAS

Buvo vilkas, ir jam prikibo zvanas. Tas zvanas aukštyn — 
tas vilkas žemyn. Tas vilkas aukštyn — tas zvanas žemyn ir t. t.
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TRYS PAUKŠČIAI

Buvo toks stiklinis kalnas. Ir jis buvo labai aukštas. Ant jo 
niekas negalėjo užlipti nei užeiti pažiūrėti, kas yra. Iš kur 
atlėkė trys paukščiai. Lėkė lėkė, lėkė lėkė... Pailsta, tai repe- 
toja. Repetos repetos, tai eina. Eis eis, tai lekia. Lėkė lėkė ir 1.1.
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VARNA IR PIKIS

Garsus batsiuvys pabaigė pikį ir negalėjo toliau dirbti. Ta
da užsikūrė ugnį ir išsivirė. Bet norėdamas, kad greičiau atšal
tų, padėjo ant lango. Atlėkė varna ir įkišo koją. Paskui varna 
lekia — pikis tęsiasi, varna lekia — pikis tęsiasi, varna lekia 
ir t. t.
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SMALA ANT STOGO

Buvo turtingas ponas. Jis turėjo didelį dvarą, kurio stogai 
buvo raudoni. Vieną kartą ponas išsirengė į didelę kelionę. 
Pavažiavus kiek nuo dvaro, pradėjo tekėti saulė. Ponas atsi
grįžo ir pamatė, kad namų stogai dega. Sugrįžo namo ir pama
tė, kad stogai nedegė. Tada įsakė tarnams ištepti stogus smala, 
kad būtų juodi ir akių neapgaudinėtų. Tarnai nutepė stogus 
smala.

409



Kartą ant to stogo užlėkė varna ir rado smaloje grūdą. Kai 
ji prikišo snapą, snapas prilipo. Ji smarkiai patempė snapą ir 
atitraukė nuo smalos, bet uodega prilipo. Atitraukė uodegą — 
snapas prilipo, atitraukė snapą — uodega prilipo ir t. t.

3H

ANTYTĖ IR STARKUS

Turėjo ponas antytę. Ją labai mylėjo. Išleido balon paplau
kiotų. Plaukiojo plaukiojo. Ateina starkus: tap, tap, tap. Jis tik 
antytę capt! Antytė tik purrr ir nuskrido. Starkus eina toliau 
prie antytės. Antytė vėl tik purrr ir nuskrido ir t. t.
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ŽVIRBLELIS ANT KRANTELIO

Sėdi žvirblelis ant krantelio su balta skepetėle ant kaklelio. 
Žiūri į vandenėlį. Tik pliumpt ir įpuolė. Mirko mirko, rūgo rū
go. Išmirko, išrūgo, išlipo, išdžiūvo.

Ir vėl sėdi žvirblelis ant krantelio ir t. t.
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MEŠKA, VILKAS IR KATINAS

Buvo vienas senas medžiotojas. Ilgą laiką jis buvo nemedžio
jęs, net užmiršo, kada šaudyklę rankose turėjo. Vieną kartą, taip 
pavakariais, užsimanęs išėjo medžioti. Vaikščioja, vaikščioja 
po krūmus, susitinka mešką. O ta meška taip jau sena — nėr 
ką nei šauti. Eina tolyn. Susitinka vilką. O tas vilkas taip jau 
pilkas — nėr ką nei šauti. Eina dar toliau. Susitinka katiną. 
O tas katinas taip jau juodas, taip jau juodas. O ta meška taip 
jau sena, taip jau sena, o tas vilkas taip jau pilkas, taip jau 
pilkas, o tas katinas taip jau juodas, taip jau juodas. O ta 
meška ir t. t.
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Raunu raudonąjį burokėlį. Ar reikia raudono burokėlio pa
sakos?

— Reikia f pasako vaikas/
— Raunu raudonąjį burokėlį. Ar reikia raudono burokėlio 

pasakos?
— Nereikia (pasako kitas/
— Tu sakai, nereikia, ir aš sakau, kad nereikia. Ar reikia 

raudono burokėlio pasakos?
— Moku (pasako dar kitas).
— Tu sakai, moki, ir aš sakau, kad moki. Ar reikia ir t. t. 
Užbaigiama, kada vaikams nusibosta atsakinėt. Bet gudrus

pasako to/as ir tada randa išeit/
— Tu tyli, ir aš sakau, kad tyli. Ar reikia raudono burokė

lio pasakos?
— Tu pyksti ir t. t.
— Tu keikies ir t. t.
— Tu susiraukęs ir t. t.
— Tu kantrus ir t. t.

RAUDONO BUROKĖLIO PASAKA

31$

BALTA KUMELIKĖ

Gyveno senis ir senikė, turėjo baltą kumelikę. Ar graži 
pasaka?

— Graži.
— Nu, tai klausykis: Gyveno senis ir senikė, turėjo baltą 

kumelikę. Ar graži pasaka?
— Graži.
— Nu, tai klausykis: Gyveno senis ir senikė ir t. t.
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— Ar pasekt nuobodulio pasaką?
Vaikas;
— Pasek.
— Kad tau „pasek", ir man „pasek". Ar pasekt nuobodulio 

pasaką?
Vaikas;
— Aa.
— Kad tau „aa", ir man „aa". Ar pasekt nuobodulio pasaką? 
Vaikas;
— Naje.
— Kad tau „naje", ir man „naje" ir t. t.

NUOBODUUO PASAKA
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KATRA GRAŽIAUSIA VIŠTUTĖ

Kad kitąsyk buvo senas karalius, jis turėjo daug vištų: bal
tų, juodų, rudų, pilkų... ir visokių. Katra tau gražiausia?

Vaikas;
— Pilkutė!
— Tik ne pilkutė! Kad kitąsyk buvo senas karalius, jis tu

rėjo daug vištų: baltų, rudų, pilkų, juodų... ir visokių. Katra 
tau gražiausia?

— Baltukė.
Tik ne baltukė! Kad kitąsyk buvo senas karalius ir t. t.
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MAŽUTĖLIS ARKLIUKAS

Kitados gyveno pirklys. Jis turėjo labai mažutėlį arkliuką, 
kaip šios pasakos galiuką.

Kitados gyveno pirklys. Jis turėjo labai mažutėlį arkliuką 
ir t. t.
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JUODAS PARŠIUKAS

Buvo du diedukai. Jie turėjo tik stubukę,— žemės nė skly- 
puko. Nueina pas ūkininką ir žemę su špatais kasinėja. Randa 
šakniukių, žoiiukių, ir iš to, būdavo, maitinasi. Užsidirba ir pi
nigų— vaistus dirbo.

Vieną rytą išėjo anksčiau į darbą ir pradėjo kasinėti. Ir iš
kasa juodą paršiuką, fDabar pasakoja, lyg užsimiršęs, vėi viską 
iš pradžios. Jei primena kas, kad atpasakojo iki „juodo paršiu
ko", iai sako; „Pakštelk, tai pabais".)

320

DĖL KO KATINAS PURPIA

Turtingas ponas nepriimdavo keleivių nakvynei. O jei kar
tais priimdavo, tai keleivį gerai pavalgydindavo, guldavo į vie
ną lovą pats, o į kitą lovą keleivis, ir, galvas sudūrę, gulėda
vo. Keleivis turėdavo sekti pasaką. Jei pasakų pritrūkdavo, tai 
jį išvarydavo laukan.

Atėjo toks senelis pakeleivis. Ponas jį priėmė, bet atsigu
lus liepia jam sekti pasaką. Keleivis ir pradeda:

— Kai aš ėjau per ulyčią, žvirblis pastogėj — purr, purr, 
purr...

Ponas ir sako:
— Ką tu sakai niekus, sakyk pasaką.
Senis atsakė:
— Kad tu geras, purpk ir tu.
Senelis užmigo, o šeimininkas pradėjo:
— Kai aš ėjau per ulyčią, žvirblis pastogėj — purr, purr, 

purr, purr, purr, purr...
Vis purpia ir purpia. Rytą įėjo jo žmona ir randa jį pur

piantį. Ji ir klausia:
— Ko tau ištino lūpos?
Tada jis sako:
— Kad tu gera, tai purpk ir tu.
Purpia ir ji:
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— Kad aš ėjau per ulyčią, žvirblis pastogėj — purr, purr, 
purr...

Kai ji sako, ponas ilsisi. Įeina samdininkė mergaitė. Klau
sia ponų, kas daryti. Ponas jai sako:

— Kad tu gera, purpk ir tu.
Dabar ima purpti mergaitė. Kai mergaitė kartoja, ponia pa

ilsi. Įeina piemenukas ir klausia mergaitės:
— Ko tu purpsi?
Mergaitė:
— Kad tu geras, purpk ir tu.
Purpia ir piemenukas. Taip ligi pusryčių purpė ponia, po

nas, o mergina miega. Kai priėjo katinas, tai ponas sako:
— Kad tu geras, purpk ir tu.
Tada ėmė purpti katinas. Ponas toliau nebevargino keleivių 

pasakomis. O katinas vis purpia ir purpia.

* *
*

OŽKOS EINA PER TILTELĮ

Senas senelis turėjo daug ožkų. Tas ožkas jam reikėdavo 
varyti per labai siaurą tiltelį, per kurį tik viena ožka galėda
vo eiti.

Čia sakytojas nutyla ir iyii, pakol klausytojas nepara
gina jo.-

— Na, sakyk toliau!
Sakytojas atsako.-
— Palauk, dar ožkos per tiltelį neperėjo!
ir kq tik klausytojas klausia, sakytojas tų pat j sako:
— Palauk, dar ožkos per tiltelį neperėjo.

322

PAKAKS

Seniai, labai seniai gyveno trys broliai: Baltas, Juodas ir 
Pakaks. Baltas tarnavo pas vieną malūnininką, o Juodasis tu-
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įėjo pasistatęs sau tam tikrą pečių, kur degdavo anglis. Tre
čiasis brolis, Pakaks, bastės po pasaulį, laimės ieškodamas.

Baltasis visas dienas dirbdavo nesustodamas, todėl ir užsi
dirbdavo daug pinigų. Juodasis nors ir daug dirbdavo, bet ma
žai pinigų užsidirbdavo, nes tuo laiku buvo labai pigios anglys. 
Trečiasis, Pakaks, nieko nedirbdavo, bet ir neturėjo ką valgyt. 
Žmonės sako, kad jis vaikščiojąs dar ir dabar po visų šiukš
lynus, rankiodamas sau maistą.

Kartą visi trys broliai susitarė eiti po pasaulį laimės ieškoti. 
Jie nutaria, kad reikalinga išrinkt iš jų vienas vadas, kuris 
vadovautų kelionėj. Nu, išrenka sau per vadą trečią brolį ir 
iškeliauna.

Jiems bekeliaujant, vadas... užmiršau jo vardą. Ar nežinot, 
koks jo vardas buvo fk7aasia pasakos sakytojas kkiusyfo/usj?

— Pakaks.
— Žinot ką, graži šita pasaka, o ypač užbaiga, bet jeigu 

jau jūs sakot, kad pakaks, tai ir nebesakysiu toliau.

323

GANA

Kitą kartą šeimininkas turėjo tris kates: Rylą, Brylą ir Ga
na. Kokie vardai?

— Ryla, Bryla ir Gana.
— Na, kad gana, tai daugiau nepasakosiu!

324

STRIUKA UODEGĖLĖ

Kad kitąkart diedelis arė, beardamas rado skrynelę, o kad 
vėl arė, rado raktelį. Atrakino tą skrynelę, rado oželį. To ože
lio buvo striuka uodegėlė, dėl to mano trumpa pasakėlė.













Dangaus kūnai
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2EMĖ, SAULĖ IR MĖNUO

Kadai seniai vienam namely gyveno Saulė ir Mėnuo. Taip 
jie begyvendami įsimylėjo vienas antrą ir susilaukė dukters, 
vardu Žemės.

Kiek laiko pagyvenę, jie supyko ir norėjo skirtis, bet ne
galėjo pasidalinti dukters. Tada dievas pasiuntęs griausmą, 
kuris taip padalinęs: dieną Saulė žiūrės į Žemę, o naktį — 
Mėnuo.

Taip jie ir lig šiai dienai pildo dievo valią. Dieną žiūri 
į savo dukterį Žemę Saulė, o naktį — Mėnuo. O kai jie abu 
nori žiūrėti į Žemę, tai griausmas vieną kurį nuvaro.
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NAŠLAITĖ ANT MĖNULIO

Buvo dora mergaitė. Ana tarnavo pas vieną šeimininką. 
Vieną kartą per kūčias šeimininkas jai liepė eit šulinin van
denio. Ana eidama pamatė šviečiantį mėnesį ir pradėjo skųstis 
jam savo vargus, ir užgiedojo raudodama:

Mėnesėl mėnesėl,
Kada aš tuos vargelius pabaigsiu?
Neturiu tėvelio nei motinėlės —
Niekas manęs nežėlavoja!
Pasigailėk manęs, našlaitėlės,
Paimk mane, našlaitėlę, ant savęs!
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Tada mėnuo nuleido kablį ir užkėlė ant savęs šitą mergaitę. 
Taigi ir dabar ana yra ant mėnulio, ir mums matos juoda. Se
niau labiau matydavos, dabar nebe taip — mat, gal toliau ana 
nuėjo.

3 2 7

PAŠAIPŪNĖ MENESYJE

Mes matom mėnesyje mergaitės veidą. Sako, seniau išėjus 
mergaitė vakare vandenio parnešti su nėšiais, ir buvo neaiški 
mėnesiena. Tai ji ir sakanti:

— Tokia mėnesio šviesa — mano užpakalis geriau pa
šviestų.

Tai mėnuo ją ir prarijo su visais kibirais ant pečių: mum 
ir matos lyg žmogaus veidas mėnesyje.
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GRĮŽULO RATAI

Seniai, labai seniai žemėj buvo labai didelė sausra — iš
džiūvo visas vanduo. Žmonės nebeturėjo ko atsigerti. Vieną 
naktį iš namų išėjo mergikė su samčiuku vandens savo sergan
čiai motinai parnešti. Ėjo ėjo, nuvargo ir atsigulusi užmigo. 
Atsibudusi mato — samčiukas pilnas vandens. Ana tą vandenį 
norėjo nešti motinai — tekina lėkė namo ir užkliuvo už šuniu
ko. Šuniukas gailiai sucypė, ir mergikei pagailo ano — pagirdė 
vandeniu. O kai mergikė paėmė samčiuką, tas iš medinio pa
virto į sidabrinį. Mergikė parnešė vandens ir padavė motinai, 
o motina sako:

— Aš jau greit mirsiu, gerk tu pati.
Tuo tarpu į trobą įėjo pakeleivis žmogus ir paprašė atsi

gerti. Mergikė davė jam atsigerti, pati negėrusi. Samtelyje 
rados septyni dideli deimantai, iš anų pasipylė skaidrus van
duo. Tie deimantai p'akilo į viršų, į dangų, ir pavirto žvaigž
dynu.

Dabar tą žvaigždyną vadina Samteliu, arba Grįžulo ratais.
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Žemė ir jos paviršius
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KAIP ATSIRADO ŽEMĖ

Kartą keliavo per pasaulį dievas ir velnias. Visa žemė bu
vo vandens apsemta. Dievas bekeliaudamas pavargo ir liepė 
velniui nerti į dugną ir atnešti saują dumblo. Tris kartus vel
nias nėrė, bet dugno vis nepasiekė. Tada dievas iškrapštė savo 
panages, ir iš tų žemių pasidarė sala. Dievas atsigulė ir užmigo. 
Velniui panoro dievą paskandinti. Jis paėmė dievą už kojų ir 
ėmė jį vilkti į vandenį. Bet sala vis didėjo, vanduo traukėsi 
tolyn, ir velnias negalėjo dievo paskandinti. Taip iš salos pasi
darė visa mūsų žemė. Galop dievas pabudo ir nutrėmė velnią 
pragaran.
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AUK, 2EME

Dievas kai tvėrė žemę, nusiuntė vėliną marėsna žemių. Vė
linąs iš pat dugno paėmė žemės į koserę. Kai atnešė, tai dievui 
visos nedavė, pasiliko nasruose — manė, kad Turėsiąs savo že
mės. Bet kai dievas palaimino žemę, pabėrė ant vandens ir 
pasakė: ,,Auk, žeme!"—žemė pradėjo augti visur, ir vėlino 
nasruose, taip, kad net nasrus ėmė plėšti. Tada vėlinąs ėmė 
prašyti dievo, kad lieptų išbyrėt žemei, ir dievas sugavo me- 
lagį-
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ŽENKLINTI AKMENYS

Dievas, sutvėręs pasaulį, labai puikiai viską surėdęs: pra
dėjo žolės žaliuoti, medžiai augti. Bet velniui nepatikęs toks 
darbas. Užsimanęs pakenkti dievui ir gamtai. Dėl to užsėjęs
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žemę akmenine sėkla — smulkiais grūdeliais, kurie labai gašiai 
augo ir plėtės. Per tris dienas užplėtę didžius žalumynų plotus. 
Matydamas velnio paikybę, dievas užsimanė patremti. Užleido 
didį šaltį, kuris šaldydamas sutraukė akmenis į didžius ir ma
žus gumulaičius. Traukiantis akmenims nuo šalčio, velniukai 
kai kuriose vietose šokinėjo, norėdami suturėti akmenis nuo 
gumulavimosi. Dėl to dabar daug akmenų esą su ženklais: 
rodos, kad žmogaus pėdos, karvių pėdos išsispaudusios 
tebesančios. Tai pasidarė jau nuo senų laikų, nuo pasaulio 
sutvėrimo, akmenų pasėjimo.
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SP1UDO SEILĖS

Buvo spiudas — žmogus milžinas. Vaikščiojo anas apie lau
kus ir kur tik rado blogą žemę, ten spiaudė. Ir darės iš tų 
seilių akmenys. Ir anys vis augo ir augo. Dievas išvydo tai ir 
užleido šalną, kad akmenys neužkariautų pasaulio. Ir tada anys 
daugiau jau neaugo.
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NELYGŪS AKMENYS

Senų senovėje, kada dar akmenys augo, dievas kūrenęs 
ugnį. Girdi — triukšmas. Dievas skubinosi eiti ton vieton ir 
užgavo ant akmens koją. Priėjo ir mato: du velniai pešasi. 
Dievas išskyrė velnius ir įsakė akmenims daugiau neaugti. To
dėl ir dabar ne visi akmenys yra lygūs: maži ir dideli, kaip 
buvo anuomet užaugę.

Velniams dievas liepė krauti akmenis į maišus ir nešti 
vienon vieton. Bet dažnai maišai pratrukdavę, tai ir akmenys 
ant žemės byrėjo.



Žmonės, jų gyvenimas 
ir darbas
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ŽMOGAUS SUTVĖRIMAS

Labai senais laikais, kai dar žmonių ant žemės nebuvo, gy
veno vienas ponas dievas, visų karalių karalius. Bet tada jis 
dirbo visus prastus darbus, kaip ir mes kad dirbame.

Kartą dievas plovė puišiną veidą, nes, pečių bekūrenda
mas, buvo susitepęs. Jam besiprausiant, vienas lašas vandens 
nukrito žemėn. Tas vandens lašas, nukritęs žemėn, pavirto 
žmogum.

Taip ir buvo sutvertas pirmasai žmogus. Dievas, matyda
mas, kad vienam žmogui labai nuobodu, sutvėrė moterį. Vyrą 
pavadino Adomu, o moterį — Ieva.
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VYRŲ BARZDOS

Seniau vyrai barzdų neturėjo. Bet ir moterys vyrų nebijojo 
ir jų neklausė. Tai vyras nuėjo pas dievą ir apsiskundė, kad 
moterys nebijo.

— Bijos,— sako dievas,— eik namo.
Nu, tai anas namo ir atėjo.
— Aje, kokis tu! —boba pasakė nusigandus, kai jį pamatė. 

Anas tada jau barzdotas buvo.
Nuo to jau visiem vyram barzdos auga, kad bobos bijotų.
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GIMDYMO KANČIOS

Sunku moterims gimdyt. Tai anos nuėjo pas dievą prašyt, 
kad palengvintų jų kančias. Dievas pasakė, kad būtų gimdy
mo kančios per pusę su kaltininku.

Ot priėjo laikas vienai moteriai gimdyt. Ana serga, o vy
ras vaikšto kaip niekur nieko. O kitam gale kaimo koks Mo
tiejus vaikšto susirietęs. Vadinasi, Motiejus kaltas. Tada ir 
žmonės pamatė, kas kaltas, ir buvo ne paslaptis. Ir jai pačiai 
buvo sarmata.

Po to vėl dievą prašė, kad būtų paslaptis.
— Jau tegu,— sako,— kentėsim mes pačios, bet tegul bus 

paslaptis.
Tai nuo to laiko ir kenčia vienos moterys.
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MOTERS IR VELNIO GALVOS

Kartą dievas su šventu Petru ėjo pasivaikščioti. Beeidami 
pamatė, kad velnias su boba pešasi. Dievas liepė Petrui per
skirti. Petras skyrė, bet negalėjo, nes juodu buvo susikabinę 
j plaukus ir rovėsi. Petras nuėjo pas dievą ir pasakė, kad ne
gali perskirti. Dievas dar liepė eiti ir perskirti. Nuėjęs skirti 
ir, netekęs kantrybės, paėmęs kardą, nukirto abiem galvas. 
Atėjo pas dievą ir pasakė, kaip perskyrė. Tada dievas liepė 
eiti ir uždėti galvas. Petras nuėjęs uždėti galvas ir per klaidą 
nepataikė: velnio galvą uždėjo bobai, o bobos — velniui. To
dėl ir dabar sakoma, kad boba yra pasiutesnė už velnią.

338

KODĖL VAIKAI ILGAI NEVAIKŠTO

Bobos pradėję prašyt dievą, kad vaikai ilgai nevaikščiotų, 
tai anos nešiodamos pasilsėtų. Dievas jom sakąs:

— Tai ir nešiosta metus, bet darbo daugiau turėsta ir ne- 
pasilsėsta.

Taip ir yra: nešioja vaikus ir darbo vis daug turi.
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GELEŽIES SUVIRINIMAS

Seniau ant žemės kalviais tebuvo tik pragaro kipšai. Žmo
nės galėjo vartoti kūjį ir reples, galėjo šį tą padaryti, bet su
virinti geležį tesugebėjo tik velniai. O šie žmonėms tos pa
slapties neišdavė. Gudrus žemaitis stojo už gizelį prie velnio 
kalvio ir mano: akylai stebėsiu meistro darbą, turėsiu išgauti 
paslaptį, kaip suvirinti geležį. Išbuvo metus ir kitus, o pa
slapties nesužinojo. Nustojęs vilties, metė kalvę, tik velniui 
sako:

— Uždėsiu savo kalvę, viską moku dirbti, tau nebever
gausiu.

— O kaip bus su suvirinimu geležies?
— Sugebėsiu ir tą padaryti.
Po kiek laiko sutinka jį buvusis meistras ir klausia:
— Kaip sekas amatas?
— Kuo puikiausiai.
— Ir geležį suvirini?
— Geriau už tave.
— Tur būt, smiltis barstai ant geležies?
— Apsieinu ir be tų.
Čia galvoja žemaitis: „Kad išsitarė apie smiltis, tur būt, jos 

reikalingos geležiai virinti".
Eina, mėgina — tikrai, geležį jos sutraukia: du gabalu kaip 

vienas pasidaro.
Uždėjo kalvę, p̂risiėmė gizelių, išmokė tuoj amato. Ir vel

niai, darbo nebetekę, gavo pragaran išsikraustyti,— kas prie 
anų eis, kad jau žmonės to amato pramoko.

340

DVASIŠKIŲ PAČIOS

Dievas dalijo poras. Visų stonų vyrams vis davė pačias, 
ir dar dvi moteriškos liko.

— Tai dabar pakvieskit dvasiškius,— sako dievas.
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Kai pasakė dvasiškiams, tai pirmiausia atėjo rabinas. Tai 
dievas davė pačią ir sako:

— Veskis kiek nori kartų!
Antras atėjo popas, tai jam dievas atidavė paskutinę mote

riškę ir sako:
— Duodu tau paskutinę pačią, ir kai šita numirs, tai kitos 

gauti negalėsi.
O kai pasakė kunigui, kad eitų pačios paimti, tai anas tuo 

kartu gėrė arbatą, nesiskubino, bet ranka numojo ir sako:
— Paspėsiu...
O kai, arbatos atsigėręs, nuėjo pas dievą pačios, tai jau 

nerado nei vienos moteriškos. Todėl ir dabar katalikų kunigai 
nevedę.

341

ARTOJAS !R AUDĖJA

Senelis eidamas pamatė, kaip artojas su jaučiais aria vieną 
vagą per visus laukus ir atgal dyką arklą neša į antrą galą. 
Senelis pamokė pasitaisyti verstuvę ir iš abiejų galų arti. 
Atėjęs į namus, atradęs mergelę beaudžiančią: be nyčių, be 
skieto, per gijas su pirštais ataudus bekaišiojančią. Senelis ją 
pamokė, kaip pasitaisyti nytis, skietą, šaudyklę.

Po kelių dienų senelis, sugrįžęs pas artoją, paklausė:
— Kas tave, vaikei, išmokė taip gražiai arti?
Jis atsakė:
— Anądien toks senelis apsistojo ir pamokė, labai jam 

dėkui.
Senelis jam pasakė:
— Ir dirbsi, ir atilsį turėsi.
Nuėjęs pas tą mergelę, paklausė:
— Kas tave, vaikei, išmokė taip gražiai austi?
Ji atsakė:
— Ogi aš pati.
Senelis jai pasakė:
— Dirbsi, dirbsi ir neturėsi atilsio.
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ŽMOGAUS AMŽIUS

Dievas sutvėrė žmogų ir gyvį. Reikia gi paskirt, kiek kat
ram gyventi. Žmogui sako:

— Tu gyvensi trisdešimt metų.
O žmogus nepatenkintas — trumpa gyvent.
Nuėjo dievas prie arklio — ir tam trisdešimt metų gyvent.
— Bet,— sako,— tavim ars, važinės. Užeis audra — supan

čios kojas virvele, tave pames pabaly, o šeimininkas eis nuo 
lietaus pirkion.

Tai arklys sako:
— Man gana bus ir dešimt metų.
Pašoko žmogus:
— Tai man tuos dvidešimt metų!
Davė jam dievas — jau žmogus turi ir penkiasdešimt metų.
Nuėjo dievas pas šunį. Ir šuniui taip sako:
— Gyvensi trisdešimt metų. Tave ir lakins, ir penės, bet 

kai užeis naktis, išvarys lauk ir sakys: ,,Tu lakiok ir vaikš
čiok!".

Šuva ir vėl apsiraudojo:
— Man gana bus dešimt metų.
Žmogus vėl pašoko:
— Tai man tie dvidešimt metų!
Dievas davė ir šunies metus.
Tai kai gyveni savo metus, tai linksma, gražu, o kai gyveni 

arklio metus, tai jau sunkiau. Gyveni šuns metus — jau tau 
sunku, jau tau ir bloga: tu kvailas, tu niekam netikęs, ir kiek
vienas nuo savęs teūžija.

343

KODĖL ŽMOGUS NEŽINO SAVO MIRTIES

Seniau žmonės žinojo, kada mirs.
Vienas žmogelis tveria tvorą iš šiaudų. Eina pro šalį dievas 

ir jam sako:

4^9



— Kodėl tu tokią tvorą tveri nestiprią?
— A, aš greit mirsiu, tai man užteks ir tokios,— atsakė 

žmogus.
Nuo to dievas taip padarė, kad žmogus nežino savo mirties.

344

KODĖL ŠLUOSTOMA BURNA

Velnias pono dievo prašęs, kad jam tą žmogų atiduotų, kat
ras, burnos neprausęs, einąs valgyt.

— Ne,— ponas dievas sakąs,— aš tą tau atiduosiu, katras 
nusiprausęs nesišluosto.

Velnias ėjęs tokio ieškot, bet niekur tokio neapėjęs. Pama
tęs: vienas, arklius ganydamas, bumą prausias. Ėmęs jo arklius 
į iškadą ginti, bene užmiršiąs burną nusišluostyti. Kada žmogus 
pamatęs, kad jau arkliai arti žalos, bėgąs rėkdamas:

— Tprus kur! Tprus kur!
O čia su marškinių rankove tik braukiąs per burną ir 

braukiąs. Taip ir nusišluostęs. Velniui niekas ir neteko.



Gyvūnai

345

VELNIO IR DIEVO BANDA

Kitą kartą velnias dirbęs visokius negražius gyvulius: juo
dus, su ragais, be ausų, neperskeltomis nagomis. Prisidirbęs ir 
prisileidęs pilnas lankas. O ponas dievas tiktai kūtes statęs. 
Velnias ir juokias iš pono dievo, sakąs:

— Na, ką gi tu leisi į tas savo kūtes, kad tu nė kokių gy
vulių neturi?

To velnio piemuo, beganydamas tą bandą, ir užmigęs. Po
nas dievas tuoj pasakęs žodį, ir atsiradę daugybė vabalų: gy
lių, sparvų, aklių, musių, uodų. Ir paleidęs juos ant tos velnio 
bandos. Tuos gyvulius kai apniko tie pono dievo vabalai, visi 
gyvuliai ir subėgo į pono dievo kūtes. Ponas dievas tuos gyvu
lius peržegnojęs — tuoj tie visi gyvuliai persimainę: iš juodų, 
be ausų, atsiradę baltų, margų, su ausimis, visi gražūs palikę.

Velnias pamatęs, kad jo galvijų lankose nebėra. Atėjęs pas 
poną dievą ir sakąs:

— Ar neatbėgo, pone dieve, mano gyvuliai į tavo kūtę?
Ponas dievas sakąs:
— Eik pats pažiūrėk!
Velnias nuėjęs į kūtes, žiūrįs, kad jo nė vieno gyvulio: 

visi gražūs — balti, margi, su ausim, su perskeltom nagom. 
Velniui niekas nebelikę.

346
ARKLYS IR JAUTIS

Kartą dievas beeidamas priėjo upę. Prie upės ganėsi arklys 
ir jautis.

— Pernešk tu mane per upę,— paprašė dievas arklį,— nes 
tu esi stipresnis, kaip jautis.
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— Nenešiu: labai noriu ėsti ir neturiu laiko.
— Tai būk besočiu,— pasakė dievas ir nuėjo prie jaučio. 
Nors jautis buvo ir labai alkanas, bet dievą per upę per

nešė.
— Tu, ir mažai ėdęs, būsi sotus,— tarė dievas.
Nuo to laiko arklys ir ėda, ir nori, o jautis, ir mažai ėdęs, 

yra sotus.

347

ASILO AUSYS

Dievas sutvėrė visus gyvulius ir davė jiems visiems vardus.
Paskutinis liko asilas. Dievas jį pasišaukė ir pasakė, kad 

jis — asilas. Bet asilas tuojau užmiršo ir vėl klausia dievo. Die
vas sako, kad jis — asilas, asilas. Bet asilas vėl užmiršo ir vėl 
atėjo pas dievą klausti savo vardo. Dievas supyko, paėmė jį 
už ausų ir kratydamas sako:

— Asilas, asilas, asilas...— iki jis jau atsiminė.
Parėjo asilas namo, ir jį visi vadino, be to, dar ir ilgaausiu, 

nes jo ausys buvo labai ilgos.

348

VELNIO TVARINYS

Kad dievas sutvėrė pirmąjį žmogų — padirbo aną iš mo
lio,— įpūtė dvasią. Velnias vaikščiojo iš paskos ir veizėjo. 
Ir anas nori ką nors padaryti. Tai velnias padirbo ožką. Pastatė 
ant tvoros, ant mieto, atlaužė uodegą ir pūtė per užpakalį — 
norėjo įpūsti gyvybę. O ta ožka neina. Tai dievas, eidamas 
pro šalį, su lazdike stūmė aną ir sako:

— Būk ir tu gyvuliu, nors dėl vargšo žmogaus.
Ta ožka dabar ir eina, uodegą atstiepusi, kaip tada, kai vel

nias pūtė.
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AVINO RAGAI

Dievas sutvėrė aviną be ragų, užtat jį visi skriaudė. Tuo
met jis nuėjo pas dievą ir ėmė prašyti, kad dievas duotų jam 
atsiginti kokį nors įrankį.

Dievas, kai avinas visas skriaudas įrodė, davė jam ragus. 
Nuo to iaiko ir liko avinas su ragais.

350

KODĖL ŠUVA LOJA

Kitą kartą dievas, tverdamas gyvulius, suteikė jiems balsą. 
Tik vienas šuva liko be balso ir nuėjo pas dievą skųstis, kodėl 
visi gyvuliai turi balsą, o jis neturi. Dievas jam tarė:

— Tu visados turėsi loti, bet tik tada, kai išgirsi, kad kas 
kitas balsą pakelia.

Dabar šuva, kai tiktai išgirsta, kad kas nors sukrutėjo ar 
žmogus kokį balsą pakelia, tuojau ir pradeda loti.

351

KATĖS POTERIAI

Dievas sutvėręs katę ir persakė jos pareigas:
— Tu būsi miklus sutvėrimas: laipiosi po medžius, namus 

aukštus, gaudysi ir piausi paukščius, peles. O žmogus bus už 
tave vyresnis.

Katė sako:
— Tai aš ir žmogų pi ausiu.
— Nu, gerai,— sako dievas,— kai sukalbėsi poterius, tai 

galėsi papiauti.
Užtat ana dabar kalba poterius — niurna ir beniurnėdama 

užmiega, niekaip nepabaigia. Kad pabaigtų, žmogų ir papiautų.
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ŽMOGAUS PROTAS

Kitą kartą kad ponas dievas visiem gyvuliam, žvėrim ir 
paukščiam dalijęs talentus: vieniem — gražumus, kitiem — 
greitumus, levui — už visus didesnę jėgą. Tada levas klausiąs 
pono dievo:

— Gi kam, pone dieve, protą atidavei?
Ponas dievas sakąs:
— Žmogui.
Levas sakąs:
— Nu, tai ir aš esu žmogaus rankose.

353

VILKO SUTVĖRIMAS

Kitą kartą dievas paėmė molio gabalą, nulipdė žmogų ir 
įpūtė jam dvasią. Tą matė velnias. Jis paėmė molio gabalą 
ir nulipdė vilką. Nulipdęs norėjo įpūsti jam dvasią. Pučia pro 
vieną galą, pučia pro kitą galą, bet nieko negali padaryti — 
kaip negyvas, taip negyvas. Dirbos, dirbos. Ant galo eina pas 
dievą ir klausia:

— Kaip reikia įkvėpt vilkui dvasią?
— Nueik pas savo vilką,— sako dievas,— ir sakyk jam: 

„Vilke vilke, papiauk velnią!"—tada jis pasidarys gyvas.
Nuėjo velnias pas vilką ir sako jam:
— Vilke vilke, papiauk poną dievą!
Bet vilkas nė judėti nejuda — stovi kaip stovėjęs. Tuomet 

velnias nuėjo, įlipo į aukštą medį ir sako:
— Vilke vilke, papiauk velnią!
Kad šoks vilkas ant velnio, o jis kaip spyrė vilkui į kaktą 

ir įspyrė velnio plauką. Vilkas nubėgo į mišką, o kaktoj ir šian
dien tebėra įspirtas velnio plaukas.
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VILKO NASRAI

Kitą kartą žmonės labai mylėjo šunis. Kiekviena šeimyna 
laikydavo šunį ir tam šuniui gerai duodavo ėsti dėl to, kad ir 
šunys buvo geri. Viena boba savo ištikimam šuniui vietoj duo
nos gabalo metė karštą akmenį tiesiai į snukį. Šuo, apžiojęs 
akmenį, kaukdamas išbėgo į mišką. Ten dievas jam pasakė, 
kad jis gali nebeiti žmogui tarnauti, bet be jokio darbo nueiti 
į namą su galvijais arba kur kitur ir piauti žmonėms naudingus 
gyvulius. Tam šuniui dėl to, kad apdegęs, snukis pasidarė juo
das. Ir jį žmonės pavadino vilku dėl to, kad jis visur valkiojasi.

355

VOVERIES UODEGA

Voverį dievas sutvėrė nedidelę ir su mažute uodega. Kiti 
gyvuliai, kurie turėjo dideles ir gražias uodegas, ėmė iš vove
ries juoktis, kad ji su savo uodega negalėsianti ir musių nusi- 
baidyti. Nuėjo tuomet voveris pas dievą ir ėmė skųstis, kad 
kiti gyvuliai iš jos juokiasi, jog ji turinti tokią mažutę uodegą. 
Dievas davė jai tokią uodegą, kokios dar iki tolei nebuvo tu
rėjęs nė vienas gyvulys.

Ir dabar voveries uodega už visų gyvulių uodegas gražiau
sia ir dailiausia.

356

KIŠKIO AKYS

Kiškiui labai liūdna buvo, kad jį visi baido, o jo niekas 
nebijo. Nuėjo jis skųstis dievui:

— Jau geriau būtų, kad aš nieko neregėčiau,— sako jisai,— 
kas prieš mane daros!

Dievas ir padarė kiškiui taip, kad jis dabar regi tiktai iš šo
no, o iš priekio, nors kariuomenė eitų, vis tiek neregėtų.
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E2IO SPYGLIAI

Ežį dievas sutvėrė kaip ir kitus gyvulius ir davė jam labai 
švelnius plaukus. Ežys tais savo plaukais labai didžiavosi. Vie
ną kartą jis, eidamas pro eglę, įsidūrė į jos spyglius snukį, 
labai supyko ir pradėjo bartis ant dievo. Paskum kreipėsi 
į eglę, sakydamas:

— Kad tu turėtum tokius švelnius plaukus, kaip aš, tai ir 
šakas aukščiau laikytum, o kad turi tokius aštrius ir negražius, 
tai ir laikai juos žemai nulenkus, kad praeiviai susibadytų.

Dievas supyko ant ežio ir sako:
— Kad tu taip pasididžiuoji savo švelniais plaukais ir 

pyksti ant tų, kurie turi aštrius plaukus, tai tu nuo šios dienos 
turėsi juos dar aštresnius, kaip šios eglės spygliai!

Nuo tos dienos ežys ir turi aštrius plaukus, už kuriuos, nuo
latos kukendamas, ir barasi ant dievo.

35S

E2YS IR SAULE

Pradžioj gyvulėliai, kur katras pirmą naktį gulėjo, tokias 
vilnas ar plaukus įgavo. Ežys ant kalno pasistebėjęs į saulę te
kančią žaruotą — už tai ir jo dygliai kaip žarai.

359

KODĖL KURMIS NEPEREINA KELIO

Kartą dievas suvarė visus žvėris kelių taisyti. Kurmis atsi
sakė eiti. Užtat dievas ir nubaudė kurmį:

— Tu visą laiką landžiosi po žemėmis ir nepereisi kelio. 
Nuo to laiko jei kurmis pereina kelią, jis nudvesia.
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ŠIKŠNOSPARNIS

Kitą kartą buvo kilęs tarp žvėrių ir paukščių karas. Abu 
pulku ties Uralo kalnu didelį karą kėlė. Bet ilgą laiką karas 
nei vienai, nei antrai pusei nesisekė. Šikšnosparnis tad abiem 
pusėm tarnavo: kai paukščiai nugalėdavo, tai jis prie paukš
čių pristodavo, bet kai žvėrys laimėdavo, tai jis prie jų pristo
davo. Kai jau buvo taika padaryta ir kariuomenė ėjo namo, 
tai šikšnosparnis vėl prie paukščių pristojo. Bet paukščiai jo 
dėl neištikimumo nepriėmė. Ir žvėrys jo nepriėmė. Dėl to 
šikšnosparnis ir dabar, paukščių ir žvėrių nekenčiamas, slaps
tosi nuo jų ir tiktai vakare, kai visi gyvuliai sugula, išskrenda 
maisto ieškoti.

361

POVO PLUNKSNOS

Senų „senovėj velnias, pasigavęs povą su patele, sugalvojo 
juos išdažyti. Povą išdažė, išmargino kuo gražiausiai. Kai jį pa
baigė, ruošėsi jau dažyti ir jo patelę. Tačiau gaidys užgiedo
jo— velnias metė visą darbą ir pabėgo. Taip povo patelė ir 
liko nedažyta.

363

KALAKUTO IŠVAIZDA

Kai velnias piešė povą, tai kalakutas stovėjo iš šalies ir 
žiūrėjo. Tuomet velnias padavė jam laikyti teptuką. Kalakutas 
paėmė tą teptuką ir pasidėjo jį užantyje. Taigi ir dabar jisai 
tenai matyti.

363

PONAS — KALAKUTAS

Gyveno labai negeras ponas. Jis labai mušdavo darbinin
kus, jiems valgyt neduodavo. Darbininkams daug sunkiau bu
vo gyvent pono dvare, negu gyvuliams. Jie gaudavo tik pelu-
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dės valgyti ir gulėdavo tvartuose: vyrai — su arkliais, mote
rys — su karvėmis. Kartą pro tą dvarą ėjo dievas, pasivertęs 
elgeta, ir užėjo naktigulto. Ponas leido jam apsinakvoti tvarte 
su kitais darbininkais ir davė jam peludės valgyti.

Elgeta rytojaus dieną atsisveikindamas paprašė pono duo
nos kąsnio, nes jis negalįs peludės valgyti. Ponas užpyko ant 
jo už drąsų kreipimąsi, išvarė ir užpiudė šunimis. Dievas pa
vertė tą poną kalakutu.

Ponia ir ponaičiai atsikėlę rado kalakutą kieme. Jie labai 
nustebo, nes niekas nebuvo matęs tokio padaro, ir liepė įvaryti 
į tvartą. Pono ieškojo ieškojo, bet nerado. Dievas, bausdamas 
poną už išdidumą, pavertė jį kalakutu, kuris dabar tebesidi- 
džiuoja, iškėlęs raudoną skiauturę, nors ir tvarte gyvendamas.

364

GANDRAS, VARLĖS IR GYVATĖS

Senų senobėje, tik pasaulį įkūrus, pradėjo žmonės skųstis 
dievui, kad gyvatės ir kiti visoki šiukštinai esą nereikalingi, 
nes daugį įkertą, ir per tatai dažnam reikią net mirti. Dievas 
paklausė žmonių prašymo: surinko visas gyvates, žalčius, var
les ir kitas biaurybes maišan ir, pats labai laiko neturėdamas, 
nes ubą kūreno, pasišaukė pas save gandrą ir padavė jam šitą 
maišą su gyvatėmis: prisakė nunešti ir įmesti su visu maišu 
į marias.

— Tik,— sako dievas,—žiūrėk, neatrišk maišo!
Užsidėjo gandras maišą ant pečių ir nešasi. Atsisėdo pasil

sėti. Besėdint užrūpo jam pažiūrėti, kas yra maiše. Vos tik 
atrišo, tuoj šmukšt viena gyvatė ir išlindo. Pradėjo gandras 
ją gaudyti. Bet, tą begaudant, visos gyvatės ir varlės išlindo 
ir išsislapstė po balą. Priėjo gandras, pamatė, kad maišas jau 
dykas. Grįžo pas dievą visiškai nuliūdęs ir papasakojo, kas 
atsitiko. Dievas dar tebekūreno ubą ir, užgirdęs, kad gandras 
jo paliepimo neatitiesė, užpyko ir, pagriebęs nuodėgulį, rėžė 
gandrui, per nugarą.
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Nuo to dievo rėžimo ir paiiko gandrui ant nugaros juodas 
lopas. Gandras to lopo baisiai nekenčia. Atmindamas, iš kieno 
priežasties jam tas teko, ir lig šiai dienai pasiliko varlių ir gy
vačių neprietelius: kur tik sutikdamas, tuoj gaudo ir praryja.

36$

JUODASIS GANDRAS

Kitą kartą siuntė viešpats dievas gandrą į pragarą vėlių iš
vaduoti. Velniai jį tenai pagavo ir įmetė į smalos katilą. Nuo 
to ir paliko tasai gandras juodas, o žmonės jį pragaro gand
ru vadina.

366

KREGŽDĖ

Kitą kartą dievas pamatė, kad sutvėrė ir paleido pasaulin 
gyventi įvairius piktus uodus ir muses, kurie gyvuliams ir 
žmonėms neduoda ramumo. Kai kurie tų piktadarių net kraują 
gėrė iš žmogaus ir gyvulių. Panoro dievas visus nereikalingus 
vabalus išnaikinti. Sušaukė paukščius, didelius ir mažus, ir lie
pė jiems išgaudyti visus vabalus. Vieni paukščiai kalbėjo, kad 
jiems dideliems nepatogu maži vabalai gaudyti, kiti skundėsi, 
kad jiems sunku lekioti, treti sakė, kad jų akys blogai mato, 
ir taip toliau. Tik viena kregždė sutiko ir ėmė uoliai gaudyti 
muses ir uodus.

Begaudydama vabalus, pamatė kregždė, kad jų nedaug jau 
beliko. Paskui dievas pasišaukė kregždę ir sako:

— Pasidarbavusi dabar pasilsėk!
Kregždė jam atsakė:
— Aš, begaudydama vabalus, jokio vargo nejaučiu. Pasil

sėsiu, kai visus juos išgaudysiu!
Tuomet dievas jai atsakė:
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— Gerai! Jei tokia uoli esi ir netingi gaudyti vabalų, tai 
aš tau suteiksiu dovaną: tu niekuomet nepavargsi belekio- 
dama!

Ir tikrai, dabar kregždė niekados nepavargsta.

367

KREGŽDĖS UŽDAS

Dievas liepė visom paukštėm eit sodint medžių. Visos 
paukštės ėjo, tiktai nėjo viena kregždė. Užtat ana dabar lizdo 
nesuka medy, o suka tiktai po stogu.

368

GEGUTE — NELAIMINGA SESUO

Vienos mergaitės brolį nušovė kare. Ji labai jo verkė, ver
kė ir beverkdama pavirto gegute.

Nuo to laiko kiekvienais metais, kai ateina tas laikas, 
kada jos brolį nušovė, ji ir pradeda kukuoti, verkti.

369

GEGUTĖ —JOKŪBO NAŠLĖ

Vienas vyras, vardu Jokūbas, numirė, palikdamas savo bo
bą, katrą labai mylėjo. Tada ana jo labai, kur tik eidama, vis 
raudojo:

— Jokūb, Jokūb!
Ir ant dievo nasringioja, priešinas, nesutinka su jo valia:
— Negerai padarei, dieve, kam mano vyrą paėmei!
Tada dievas ir sako:
— Kad tu manęs neperprašai, bet vis nasringioji, tai ku

kuok. Ir kukuosi dabar per amžius.
Ir pavertė ją geguže. Tai dabar gegužė ir verkia savo vyro:
— Jo kūb, Jo-kūb!
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370

KODĖL GEGUTĖ NEPERI VAIKŲ

Seniau buvęs labai didelis ir baisus paukštis Skukas. Jis 
gaudydavęs ir rydavęs visus kitus paukščius. Pagaliau jis iš- 
gaudęs viso pasaulio paukščius, belikęs nedidelis pulkelis. Li
kusieji, bijodami, kad ir jiems neprisieitų žūti Skuko nasruose, 
susirinkę visi į vieną krūvą ir pasislėpę didelėje tankynėje, 
kur Skukas negalėjęs įkišti nei snapo. Skukas skraidęs aplink 
tą tankynę, tykodamas kurį nutverti, kad tik išlįstų. Bet nei 
vienas nesirodęs, ir jis nieko nebegalėjęs jiems padaryti. Kiek 
laiko Skukas nebesirodęs, bet paukščiai vis dar nedrįsdavę iš
eiti iš tankynės, kad kur nebūtų Skukas pasislėpęs. Taip jie 
išbuvę ilgą laiką, nematydami to baisaus paukščio, vienok nei 
vienas pirmas nenorėjęs eiti žiūrėti, kur jis pasidėjęs. Ant galo 
drąsiausia atsiradusi gegutė. Ji tarusi:

— Gerai, aš eisiu žiūrėti Skuko. Tik jūs, kuriam aš padėsiu 
kiaušinį, išperėkite ir užauginkite mano vaikus, jei aš pražū
čiau Skuko naguose.

Visi paukščiai sutikę, ir gegutė išskridusi ieškoti Skuko. 
Ji radusi jį gulintį išdvėsusį baloje nebegyvą ir išvertus; pilvą. 
Gegutė iš džiaugsmo užskridusi jam ant pilvo, atsistojusi ir 
ėmusi linksmai šaukti:

— Skukas, Skukas, Skukas! Kukū, kukū, kukū!
Visi paukščiai išskridę ir buvę laisvi. Nuo to laiko gegutė 

nebeperi savo vaikų — jai išperi kiti paukščiai, į kurių lizdą 
ji padeda kiaušinį. O ji atminimui tos linksmybės turi kasmet 
pavasarį kukuoti.

371

VOLUNGĖ PRAŠO LYTAUS

Kad kitą kartą visi paukščiai ir paukšteliai upes ir upelius 
kasė, tai volungė tingėjus, nėjus. Na, tai dabar volungei ir 
nevalia gerti iš upės ar upelio — tiktai nuo medžių lapų rasą
geria. Už tai ji prieš lytų vis rėkauja:
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— Duok, dieve, lytaus! Duok, dieve, lytaus!
Kiti sako, kad lingė (klykis) nėjus upių kasti, tai ji dabar 

tik prilytą ant akmenio vandenį tegerianti ir prieš lytų kly
kaujanti:

— Lyk-lyk! Lyk-lyk!

372

VIEVERSYS — ARTOJO DRAUGAS

Kadai labai seniai dievas vaikščiojo po laukus ir rado arian
tį artoją visai vieną. Dievas pamatė, kad vienam artojui labai 
nuobodu dirbti laukuose, tad jis sumanė artojui sutverti drau
gą — vieversį.

Ponas dievas paėmė žemės kąsnelį ir nulipdė paukštelį — 
vieversį. Padaręs jį, metė aukštyn,— paukštelis ir nuskrido gie
dodamas, čirškėdamas.

Už tai vieversiukas ir yra toks pilkas, visai panašus į žemę, 
ir artoją linksminantis.

373

NAŠLAITĖ LAKŠTUTĖ

Gyveno kitą kartą varginga mergaitė, vardu Lakštutė, kuri 
buvo visiškai našlaitė, nes neturėjo nei tėvų, nei giminių. Jai 
teko tarnauti pas žmones, kurie buvo labai nedori ir ją visaip 
skriaudė. Dievas pasigailėjo tos nelaimingos mergaitės ir pa
vertė ją lakštingala.

374

KODĖL KURAPKOS RAIBOS

Kitą kartą kai kurios kurapkos skundėsi dievui, kad taip 
negražiomis plunksnomis jas apvilko. Pageidavo, kad žvaigž
džių šviesa ar bent švento Jono vabalėlio spindėjimu jas pa
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puoštų. Dievas išklausė jų noro. Bet neilgai jos tesidžiaugė 
savo puošnumu: vienas šauliai iššaudė, o kitas vanagai išgau
dė,— niekur negalėjo pasislėpti. Beliko vienos raibosios.

373

KARVELIO LIZDAS

Kitą kartą karvelis pasiprašęs pas save strazdą maliavot- 
lizdį, kad jį išmokintų tokį pat lizdą pasitaisyti, kaip savo. 
Strazdas atlėkęs pas karvelį ir pradėjęs jam lizdą taisyti. Pa
dėjus kelis šapus, karvelis tuoj užlėkęs ant to savo lizdo ir 
ėmęs sukintis, sakydamas:

— Moku, moku, moku.
Strazdas supykęs sakąs:
— Kad tu moki, tai kam tu manęs beprašai? — ir nu

lėkęs sau.
Tai daugiau nė nebežinąs karvelis, kaip lizdą betaisyti,—tik

tai tiek, kiek matė pirmuosius šapus, strazdo padėtus. Tai 
tiek to viso karvelio lizdo.

376

MELETA — VELNIO PIEMENĖ

Meleta juodoji ganius pas velnią bandą ir praganius visus 
jo gyvulius. Tai velnias jai kaip metęs su akmeniuku į pa
kaušį ir pramušęs kruvinai. Užtai juodosios meletos ir dabar 
pakaušis raudonas, o ji vis lekiodama tebešaukia tuos velnio 
galvijus:

— Tprus, tprus!

377

ŽVIRBLIO MOKSLAS

Kartą nuėjo žvirblis pas vieversį prašyti, kad šis išmokytų 
jį giedoti. Matai, žvirblis neturėjo jokio balso ir norėjo pra
mokti tokių gražių giesmių, kaip vieversys. Vieversys sutiko
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ir ėmė žvirblį mokyti, bet kai tiktai ištarė žodį ,,čivir vivir", 
žvirblis nustojo vieversio pamokos klausyti. Nustojo klausyti 
ir ėmė pats giedoti:

— Čia čiaû  čia čiau.
Paskum nuskrido ir sako:
— Dabar aš jau moku giedoti, užteks man tų mokslų! 
Dabar užtatai ir vadina žvirblį čiauškiu, nes jis visuomet

čiauškia, o kitaip giedoti nemoka.

378

VOLUNGĖS IR PUTPELĖS MAINAI

Volungė mainė su putpele arkliais, ir volungė laimėjo. 
Iš džiaugsmo volungė šeria arkliui ir rėkia:

— Išt-ci-ci, išt-ci-ci!
O putpelė, norėdama atsimainyti, šaukia:
— Put, palauk! Put, palauk!

379

TUTLIO IR GRIEŽĖS BALSAI

Kitą kartą tutlys pasiskolino iš griežės duonos. Paskui 
grąžina du kepalu. Griežė reikalauja trijų: tiek buvę imta. 
Liudininkų nėra. Ginčui spręsti pasirinko gegužę. Ta, nenorė
dama supykinti nei griežės, nei tutlio, pareiškė:

— Aš, moteriškė, negudrią galvą teturiu, galiu suklysti. 
Neužilgo aš išperėsiu vaiką, tas užaugęs išspręs judviem bylą: 
jis, kaip vyriškis, bus gudresnis.

Bet kad nepastatytų nė savo vaiko keblion padėtin, ji pati 
vaikų neperi — deda kiaušinius į kielės lizdą. O tutlys su grie
že, laukdami bylos sprendimo, vis tvirtina: vienas — du du, 
antras — trys trys. O gegužė, juos gudriai nuvylus, pakuka
vus tankiai nusikvatoja.
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380

MARGOJO DAGILĖLIO PLUNKSNOS

Seniai, labai seniai, kada dar tiktai buvo sutverta žemė, 
dalino dievas paukščiams plunksnas ir jų spalvas. Visus 
paukščius, laukinius ir naminius, papuošė įvairių spalvų rūbais 
ir taip išdalino visas plunksnas. Kur buvęs, kur nebuvęs, atei
na dagilėlis,— seniau paukščiai, plunksnų neturėdami, negalė
jo skraidyti ir pėsti vaikštinėdavo. Pamatė paukščiai dagilėlį 
ir ėmė iš jo juoktis, o dievas ir klausia:

— Kur tu buvai užtrukęs?
Dagilėlis atsako:
— Iš namų anksti išėjau, bet pakeliui man nelaimė atsiti

ko: užpuolė neprieteliai šunys mažą kiškelį. Aš, tų užpuolikų 
išsigandęs, įlindau į krūmą ir tenai ištupėjau, ligi šunys nu
bėgo!

Dievas nebeturėjo vienodos spalvos plunksnų ir, parinkęs 
jų nuo visų paukščių po vieną ar kelias, aptaisė jomis vargšą 
dagilėlį.

Kai dagilėlis buvo jau aptaisytas, tai visi paukščiai žiūrėjo 
į jį ir stebėjosi jo gražumu.

Dagilėlis, dievui dėkodamas, linksmai grįžo namo.
Dėl to ir dabar dagilėlio rūbai įvairių spalvų.

381

KODĖL GENYS MARGAS

Betverdamas paukščius, dievas išvirė visokių dažų ir pra
dėjo kiekvieną paukštį atskira spalva dažyti. Darbas jau buvo 
baigtas, visi paukščiai nudažyti, ir dievas likusius dažus, ku
riuos prieš tai sumaišė, norėjo išpilti. Bet tuo metu atskrido 
genys, kuris nežinia kodėl pasivėlino, ir prašė dievą jį nuda
žyti. Pagailo dievui genio, ir jisai nudažė genį likusių dažų 
mišiniu. Taip nudažytas, genys ir liko margas.
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382

SKRUZDĖS IR VARNO GINČAS

Kitą kartą varnas ir skruzdė ginčijosi, katras jųdviejų dau
giau pakels. Skruzdė sakėsi, kad ji pakeisianti tris kartus dau
giau už varną. Bet varnas, žinoma, netikėjo ir, tą girdėdamas, 
juokėsi. Į jų kalbą įsikišo dievas, kuris suprato skruzdės kal
bą. Jisai paėmė svarstykles, pasvėrė tiek alavo, kiek svėrė 
skruzdė. Skruzdė, žinoma, tuojau paėmė ir nunešė alavą, o var
nas savąjį gabalą vos tik galėjo pajudinti. Taigi, dievas ėmė 
ir nubaudė varną: jis leido skruzdėms papiauti visus varno 
vaikus.

Dabar kiekvieną pavasarį varnas peri vaikus tuo laiku, kot 
dar skruzdės tebėra neatgijusios.

383

KIENO KRAUJAS GARDŽIAUSIAS

Kai nuo tvano buvo susėdę laivan, tai pelė pragraužė skylę 
laivo dugne. Nėr kuo tą skylę užkišt, tai gyvatė užkišo savo 
uodega, kad vanduo neitų laivan. Gyvatė išgelbėjo laivą nuo 
paskendimo. Tada ana reikalavo, kad jai už tai duotų suryt, 
kas turi gardžiausią kraują. Išsiuntė uodą, kad anas paragautų 
visų gyvių kraują ir atskridęs pasakytų, kieno gardžiausias. 
Grįžta uodas, kraujo priragavęs, ir jį sutinka kregždė. Tai jį 
klausia:

— Nu, kieno kraujas gardžiausias?
— Žmogaus,— atsakė uodas.
Tąkart kregždė ėmė jam išplėšė apatinę lūpą. Anas atskri

dęs negalėjo pasakyti žodžio, o tiktai zirzia. Niekas negali 
suprast, ką anas sako. Atskridus kregždė pasakė:

— Aš suprantu, ką anas sako.
— Nu, ką?
— Anas sako, kad gardžiausias kraujas — tai varlės ir gy

vatės.
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Gyvatė, išgirdus tokį žodį, supyko ant kregždės ir išplėšė 
jai uodegos galą. Nuo to kregždės uodega nelygi. Gyvatė ryja 
tik varles. Uodas negali nieko kito, tiktai zirzia.

O žmonės už tai, kad kregždė išgelbėjo žmogų nuo gyvatės, 
ją myli ir leidžia jai sukt lizdus savo namų pastogėj.

384

KREGŽDĖ — UGNIES PARNEŠĖJA

Dievas, sutvėręs žemę, sumanė joje apgyvendinti paukščių. 
Sutvėrė visokių paukščių. Tada gandras ir kovas buvo balti, 
o blezdinga neturėjo raudono pagurklio ir perskeltos uodegos.

Dievas tada sutvėrė ir žmogų. Kad jam nebūtų šalta, nutarė 
duoti ugnies. Nė rojuj, nė danguj ugnies nebuvo. Dievas įsakė 
kovui parnešti ugnies iš pragaro.

Nuskrido kovas į pragarą, įlėkė į vidų ir tuoj — prie pe
čiaus paimti ugnies. Bet jį pastebėjo velnias, nutvėrė ir tuoj 
į smalos statinę murkt ir įmurdęs. Kovas gal būtų ir žuvęs 
smalos statinėj, bet spėjo iškišti snapą laukan. Šiaip taip jam 
pasisekė išlėkti iš statinės. Parskridęs žemėn, žiūri, kad visas 
pajuodavęs, tik vienas snapas baltas. Nuo to laiko ir liko ko
vas juodas, baltu snapu.

Dabar dievas siunčia gandrą į pragarą ugnies parnešti. 
Jį betykantį ugnies prie pragaro durų, pastebėjo velnias ir, 
nutvėręs smaliną mentę, rėžė gandrui per kuprą. Gandras išsi
gandęs dūmė žemėn ir paršveitė juodu lopu ant nugaros.

Pagaliau dievas pasiuntė blezdingą ugnies parnešti. Ji nu
lėkė į pragarą, pagrobė ugnies ir lekia. Pamatė velnias, pa
griebė šaudyklę ir kad šaus į ją, bet pataikė tik į uodegą ir 
perskėlė. Užtai dievas leido blezdingai po vienu stogu su 
žmogum gyventi ir atminimui paliko jai raudoną pagurklį.

385

ŽUVŲ SPARNIUKAI

Žuvis yra priešinga dievui. Jis davė jai sparniukus, kad 
labai aukštai skraidyti galėtų, vos ne už debesų. Ana pyksta 
ant dievo:
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— Kam man davei sparniukus? Mane nušaus! Leisk mane 
vandenin.

Dievas ir įleido su visais sparniukais.
Tai ją dabar kiekvienas vaikas gali pagauti.

386

EŠERIO DYGLIAI

Seniau ešerys buvo tokia žuvis, kurią labai gaudydavo ki
tos žuvys. Jis nuėjo pas dievą ir sako:

— Viešpatie, duok man tokį ginklą, kad galėčiau nuo žu
vų apsiginti.

Dievas metė jam saują adatų ir sako:
— Kokia žuvis norės tave praryti, tu tuoj kišk tas adatas. 
Ešerys turi dabar adatas ir daro taip, kaip liepė dievas.

387

PLEKŠNĖS SNUKIS

Kai dievas sutvėrė pasaulį ir gyvulius, tai davė visiems 
jiems vardus. Norėdamas sužinoti, ar visos žuvys žino savo 
vardus, jis pradėjo jas klausinėti. Visos žuvys žinojo savo 
vardus. Plekšnė girdėjo, kaip dievas jos vardą šaukė, bet ji 
tyčia neatsiliepė. Tada dievas dar smarkiau šūktelėjo:

— Plekšne, plekšne!
Plekšnė savo snukį suraukė ir pamėgdžiodama atsakė:
— Plekšne, plekšne!
Dievas labai už tai supyko ir padarė, kad visos plekšnės iki 

šios dienos turi kreivą snukį.

388

VARLIŲ KRAUJAS

Kartą sumanė saulė tuoktis, o varlės galvoja: dabar viena 
jau visas balas išdžiovina, o kai bus dviejuos, dar vaikai, tai 
niekur balelės nerasi. Ir susitarę nuėjo dievui skųstis, bet jo
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namie nerado. Kai dievo nerado, tai saulė sužinojusi sako:
— Šviečiau ir šviesiu, šildžiau ir šildysiu, bet šitų biaury- 

bių mano spinduliai nepasieks!
Ir dabar už tai varlių kraujas šaltas iki šiai dienai.

3S9

VARLĖS SNUKIS

Žmonės sėjo rugius, o varlė pasakė:
— Tegu sėja, aš juos prarysiu.
— Neprarysi! — pasakė jai dievas ir užrakino jai snukį. 
Tai ir po šiai dienai kai rugius sėja, tai varlių snukis už

augęs.

390

VĖŽIO AKYS

Dievas, sutvėręs gyvulius ir paukščius, pradėjo dalyti akis. 
Vėžys pasivėlavo į dalybas, jam beliko mažos akys. Dievas 
jam ir duoda mažytes akeles. Vėžys supykęs sušuko:

— Kišk į pasturgalį tokias akis!
Dievas ir įdėjo jam į užpakalį akis, kaip vėžys liepė. Dėl 

to dabar vėžys ir eina atbulas, nes jo akys užpakaly.

391

VĖŽIO MALŪNAS

Iš visų žvėrių, katruos dievas sutvėrė, buvo mandriausias 
vėžys, dėl to, kad jis buvo malūnininku. Malęs keletą metų, 
jis pradėjo vogti, ir taip jam nesisekė, kad visados jį sugau
davo. Tada jis atėjo pas dievą ir prašo, kad duotų jam į už
pakalį akis — dėl to, kad jis nemato, kaip jį nutvers už sveti
mą daiktą. Dievas, neilgai laukęs, išėmė akis iš jo kaktos ir
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įdėjo jam į užpakalį. Turėdamas akis užpakaly, vėžys visai tu
rėjo perstoti vogti — dėl to. kad jis negalėjo greit paeiti. Tada 
jis atėjo pas dievą ir prašė, kad dievas jam duotų akis ir už
pakaly, ir priešaky. Bet dievas atsakė:

— Niekam aš nedaviau po keturias akis, ir tu negausi! 
Tada vėžys, supykęs ant savo sutvertojaus, nunešė prie 

upės visus daiktus, kurie priklausė prie jo malūno, ir, suvertęs 
juos į upę, pasistatė sau mūrinį malūną — urvą krante.

Praėjo keletas dienų, upė užtvino ir jo malūną visai su
griovė, o jis, sugavęs vienas tik girnas, pasiliko vargšas.
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VORAS !R SKRUZDĖLĖ

Ganydami piemenys valgė duoną, ir nutrupėjo vienas tru
pinys. Tai pamatęs, voras greit jį nusitvėrė ir neša dievui pa
rodyt, kaip žmonės duonos negerbia. Nunešė ir sako:

— Dieve, neduok dermės! Žmonės trupina duoną, mėto, 
kojomis mindo.

Tai pamačius, skruzdėlė vijosi vorą, kad dievui pasakytų, 
kad anas meluoja. Bebėgdama net patruko — užtat ir dabar 
persismaugus. Nubėgo pas dievą ir sako:

— Neklausyk, dieve, voro, nes anas meluoja: piemenys 
vargšai, ir jiems netyčiom šitas duonos trupinėlis išlėkė, o vo
ras jį nustvėrė ir tau atnešė.

Tai išgirdęs, dievas ant voro baisiai užpyko, susuke šiaudų 
gniūžtę ir kai davė ja stačiai vorui nugaron, kad net kupra 
jam iššoko.
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BITĖS GYLIS

Dievas, kai sutvėrė bitę, ir sako jai:
— Tu būsi darbštus sutvėrimas: neši medų, vašką. Iš vaško 

lipdys žvakes mano garbei, o iš viso to žmonės turės naudą.
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Kad tavęs neužpultų piktadėjai, tau duosiu ginklą — galėsi 
įkąst.

Bitė, pasididžiuodama savo garbingom pareigom, ir sako 
dievui:

— Ką aš įkąsiu, tegu tas ir miršta.
— Ne,— sako dievas,— geriau tu pati numirsi įkandusi. 
Užtat dabar bitė kai įkanda ką, tai pati ir miršta.

394

UODŲ IR BLUSŲ KILMĖ

Velnias sakęs ponui dievui:
— Leisk man, aš padarysiu vabalus, kad tu, pone dieve, 

niekaip neatsiginsi.
Ponas dievas jam leidęs. Velnias pridirbęs daugybę uodų 

ir užleidęs ant pono dievo. Ponas dievas susikūręs ugnelę. Prie 
ugnelės per dūmus nė vienas velnio padarytas vabalas ne
lindęs.

Paskui ponas dievas sakąs velniui:
— Dabar aš ant tavęs užleisiu savo padarytus vabalus, tu 

ar atsiginsi?
Ponas dievas užleidęs ant jo blusas. Tai velnias, kad ir ugnį 

kūrenęs, kad ir ką daręs, niekur netvėręs. Tai tik ant kuolelio 
atsitūpęs, susirietęs vos-ne-vos per naktį iškentęs.



Augalai
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KODĖL ALKSNIS RAUDONAS

Kadai per žemę vaikščiojo velnias. Beeidamas užėjo tokion 
vieton, kur buvo šuva palaidas, bet labai piktas. Velnias pri
ėjo per arti namų. Šoko šuva ant jo. Gerai velnias bėgo, o dar 
geriau jį šuva vijo. Neturėdamas kur dėtis, velnias šoko me
din. Tam karte šuva privijo ir įkando jam koją. Nu, žinoma, 
iš žaizdos ištekėjo kraujas. Tas medis, kur velnias buvo įšokęs, 
buvo alksnis. Užtai dabar alksnio medis raudonas.
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UOSIS — NEREGYS

Uosį žmonės vadina neregiu užtat, kad jis vėliau už kitus 
medžius sprogsta, o anksčiau meta lapus. Pavasarį, esą, kai 
kiti medžiai sprogsta, jisai klausius:

— Ar jau laikas sprogti?
Medžiai pasityčiodami atsako:
— E, dar anksti, dar ne laikas.
Praėjus kiek laiko ir vėl klausiąs. Tada medžiai juokdamiesi 

atsaką:
— Tai dar kvailas medis: jau mes seniai išsprogom, o jisai 

dar neprisirengęs.
Tuomet uosis su striokais išsprogstąs.
Rudenį vėl ta pati pasaka. Uosis vėl klausiąs:
— Ar jau laikas mesti lapus?



— Jau mes seniai be lapų,— atsako medžiai, pasityčiodami 
iš neregio, nors dar jie visi su lapais.

O uosis įtiki kitiems medžiams ir numeta lapus pirmiau už 
kitus.
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KODĖL MEDŽIAI NEŠNEKA

Senybėj medžiai šnekėdavo. Kai nueina, būdavo, jų kirst, 
tai prašysis, prašysis, kad jų nekirstų, kad jau ir ištūrėt nega
lima dėl jų prašymo. Sakydavo:

— Ai, nekirsk tu manęs, palik tu mane, eik į kitą!
Į kitą nueini — kitas prašos nekirst. Kad taip nebūtų, tai 

dievas padarė, kad anys negalėtų šnekėti.

3 9 8

VARPOS — ŠUNS DALIS

Seniau augo varpos lig žemei. Viena boba širdijos, kad sun
ku piauti: reikia labai žemai lenktis. Eina dievas. Anas išgirdo, 
kad boba keikia, kad negerai piaut dėl varpų didumo. Dievas 
ir sako:

— Kiek tau reikia?
Per kokį sprindį pabraukė nuo žemės varpą ir vėl klausia:
— Gana bus tiek?
— Maža dar! — sako boba.
Tada dievas brukš pabraukė aukščiau varpą ir vėl klausia:
— Tiek gana bus?
— Maža,— sako boba.
Tada dievas užpykęs kai braukė varpą ir būtų jau nubrau

kęs visą, tik šuva kapt už varpos viršūnės ir apžiojo kąsnelį 
varpos. Tik tiek tada ir liko nenubraukta, kiek buvo šuns 
žiaunose.

Taip ir po šiai dienai: turim tik tokias varpas, kaip šuniui 
apžioti.
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RUGYS, MIEŽIS IR AVIŽA

Rugys, miežis ir aviža susitarė žiemuiti lauke. Avižai vienai 
šalta pasidarė, ana ir sako jiems:

— Leiskit mane namo, aš pasiimsiu savo dukrelę, mum 
dviem susiglaudus bus šilčiau.

Aviža, kai nuėjo, ir negrįžo. Tai kaip ana norėjo būt dvie
juos, taip ir liko — vienoj makštelėj visada po dvi.

O miežis, kai tik pasirodė šalna, pabūgo šalčio ir, neklausęs 
rugio, ukadai namo. Tik rugys, paėmęs lazdą, kaip mes jam — 
ir pataikė stačiai užpakalin,— lazda ir įsibedė. Tai anas dabar 
su lazda — su akuotu.

O rugys išlaikė sutartį, peržiem išbuvo lauke. Užtat anas 
švarus, be jokio akuoto.
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ŽOLYNAS NUO GYVATĖS

Kai sutvėrė dievas kirmėlę ir davė jai tokią galią, kad nuo 
įkirtimo miršta žmogus, stimpa gyvuliai, tai ana pasididžiuo
dama ištarė:

— Ką įkirsiu, tas ir mirs.
— O aš pasodinsiu tokį žolyną,— sako šventas Petras,— 

kuris išgydys nuo tavo įkandimo.
Kai pasodino šventas Petras žolyną, tai kirmėlė palindo po 

žemėm ir nukirto, nukando tam žolynui šaknį. Žolynas išleido 
šakneles šonuosna ir prigijo, ir dabar auga, ir žmonės vartoja 
nuo kirmėlės įkandimo, daugiau galvijam. Dabar kai iškasi 
šitą žolyną, tai šaknis kaip morka: stora, trumpa ir atrodo kaip 
nukirsta.
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BUKAVICO ŠAKNIS

Bukavico žolę vadinam velniuko nukąsta. Dievas paliko tą 
žolę, sako:

— Aš dar paliksiu jums vieną vaistą.
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Velniukas sako:
— Aš nors šaknikę nukąsiu. 
Ir nukando.
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TABOKA

Dievas, sutvėręs medžius, augalus, žoles, nebuvo paskyręs 
žolėms vardų. Tuomet vieną kartą dievas liepė susirinkti vi
soms žolėms. Prisirinko daugybė žolių. Dievas pavadino jas 
įvairiais vardais.

Po kai kurio laiko, kažkur eidamas, rado lyg matytą žolę. 
Dievas paklausė žolės, koks jos vardas. Žolė atsakė:

— Viešpatie, aš jokio vardo neturiu.
Dievas vėl sako:
— Tai tu nebuvai atėjusi, kai aš visoms žolėms skyriau 

vardus?
— Ne,— atsakė žolė.
— O kodėl nebuvai?—klausia dievas.
— Todėl, kad mane paragavęs Adomas apspiovė, o tai pa

stebėjusios, kitos žolės mane dar labiau apspiaudė. O dėl to, 
viešpatie, aš nedrįsau tau pasirodyti.

Dievui pagailo žolės, ir jis pasakė:
— Nuo šiol žmonės ims tave gerbti ir daug kas pamils, 

o tu pati vadinsies taboka.
Taip ir įvyko: žmonės ėmė rūkyti taboką ir visuomet su 

savim nešiotis, bet visuomet labai spiaudosi, ją rūkydami, kaip 
tos žolės kad ją apspiaudė.
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TABOKINĖS IR PYPKELĖS

Numirė velnio močia. Velnias sako aniuolui:
— Raudos visi žmonės.
— Kaip tai? Neraudos! — ginčijo aniuolas.
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O velnias primygęs vis sakė:
— Nu, ir pamatysi, ar neraudos.
Velnias paėmė ir padirbo žmonėms tabokines, pripylė geros 

tabokos ir išdalijo. Žmonės kai tik pauostė, pradėjo raudoti. 
Tada aniuolas sako:

— Žmonės neturi raudoti,— ir padirbo pypkeles.
Žmonės, pypkeles rūkydami, pradėjo spiaudytis. Užtat vel

nias pralaimėjo.
Užtat tik tabokinės velnio padirbtos, o pypkelės — aniuolo. 

Todėl rūkyt galima, tik taboką gert — ne.







Raganos ir burtininkai 
Vilkolakiai
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RAGANOS IR BERNAS

Naukaimyje, Šiluvos parapijoj, gyveno žmogus, pavarde 
Lembertas. Jis mirdamas paliko vieną sūnų, septynias dukte
ris ir dar neseną moterį. Sūnus mirė, jaunas būdamas, užtai 
Lembertų pavardė išnyko. Visos septynios dukterys buvo ra
ganos. Visi žmonės tai žinojo.

Vieną sykį buvo toks atsitikimas. Buvo pas jas bernas, 
vardu Adomas Ramanauskis. Jis jau seniai girdėjo, kad jo šei
mininkės yra raganos, bet nenorėjo niekam tikėti. Jis nusau
gojo, kad visos septynios seserys kiekvieną naktį kažin kur 
prapuldavo, tik kur, tai to niekas nežinojo. Adomas užsimanė 
sužinoti. Buvo tai naktis prieš šventą Joną. Pavakariais jis 
įėjo į grinčią ir pasislėpė. Gerai sutemus, įėjo viena sesuo, 
pasiėmė iš po pečkos indžiuką su kažin kokiu tepalu, pasitepė 
pažastis ir išlėkė pro aukštinį. Atėjo antroji ir, padariusi taip, 
kaip ir pirmoji, išlėkė pro aukštinį. Po to atėjo po vieną tre
čia, ketvirta... septinta — visos pasitepė pažastis ir lekia pro 
aukštinį. Septintoji pasitepė ir indžiuką pastatė atgal po peč- 
ka. O Adomas viską mato. Priėjo ir jis prie pečkos. Pasiėmė 
indžiuką ir pasitepė su tepalu pažastis. Bet pabūgo, kad, pra
dėjęs lėkti, per aukštai neiškiltų. Na, tai prie kojų prisirišo 
piestą. Taip prisirengęs, pastatė indžiuką po pečka, o pats 
pasispyrė kojomis ir išlėkė per aukštinį ir per čiukurą.

Lekia per orą, kad net ausys švilpia. Nulekia tiesiai ant 
Šatrijos kalno. Žiūri — visas kalnas apstotas raganų. Tarp to 
būrio ir visos septynios Lemberčikės besisukinančios. Vyriau
sioji, pamačius savo berną, priėjo prie jo ir sako:

— Adomai, ar ir tu čia?
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— Čia.
— Tai ką tu čia veiksi, jok namo.
Padavė jam tokį gražų širmą arklį ir liepė sėstis. Jis užsi

sėdo ir nujojo nuo kalno žemyn. Bejodamas užmigo, o pa
budęs žiūri — ant pakumpusio beržo besėdįs.

Ant rytojaus jis norėjo vėl rasti to tepalo ir lėkti ant Šat
rijos kalno, bet nerado: jos sugrįžusios tepalą paslėpė.
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RAGANŲ ŽIRNIAI

Nebuvo apkalbėtos dvi mergos — niekas jų nežinojo. Prieš 
tris karalius vakarą šokdamos sušilo, išėjo prasivėdinti. O bu
vo tenai berniokas priesieny. Jis užgirdo jas kalbančias,— 
klauso tą kalbą. Viena klausia kitos:

— Kur šiąnakt josim?
— Tenai,— sako,-—josim mėnesio perkirsti.
O kita sako:
— Ne, šiąnakt jokim ten, kur yra žirnių žalių.
Klausia viena:
— Ant ko josim?
— Yra avilys pašalėj.
Tasai berniokas nuėjo ir įlindo tan avilin.
Palaukus atlekia abidvi ir sėdo ant avilio, pasikėlė aukštyn 

ir joja abidvi. Viena sako:
— Kas čia yra? Sunku jot. Čia yra,— sako,— žmogus.
O kita sako:
— Ne, neteisybė.
Tai nujojo, kur yra žirnių, pametė jį, tą bernioką, su aviliu 

žirniuose, o jos nulėkė, stebuklus darydamos. Viena sako:
— Kai žirnių žiedų priraškysiu, tai kam tik duosiu, tas bus 

sutrauktas.
O kita sako:
— O kai aš priraškysiu žirnių, tai kam tik duosiu, tas bus 

negyvas.
Tai berniokas palūkėjęs ir nusirėškė žirnio žiedų.
Atlėkė abidvi ant avilio, sako:
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— Gana žirniaut, dar paspėsim šiąnakt ir mėnesį perkirst.
Užjojo, perkirto mėnesį. Tuo iaiku jodamos sako:
— Kas čia yra? Čia yra žmogus!
Kita sako:
— Ne, nėra žmogaus.
Parjojo, pametė avilį pašalėj.
Tasai berniokas trijuose karaliuos nuėjo bažnyčion. Kai jis 

turi pas save žirnio žiedą, tai mato, kad pusė bažnyčios — ra
ganų. Jis patykino užkišti kunigui už kamžos šitą žiedą. Ku
nigas iš sakyklos sugrįžo — negali sakyt pamokslo. Sako ki
tiems kunigams:

— Aš šiandien nesakysiu pamokslo, nes negerai bažnyčioj.
Ėmė berniokas parodė kunigui šitą žirnio žiedą. Paklausė

bernioką kunigas:
— Kaip, kur paėmei žirnio žiedą?
Papasakojo kunigui visą atsitikimą ir pasakė, kad raganos 

mėnesį perkirto. Kunigas tą žiedą po kojų sumyniojo, sutrypė 
ir prisakė:

— Nekalbėk niekam, nes jos atims tau gyvybę.
Jis prieš kunigą prisižadėjo nekalbėti.
Paskui, vakaro sulaukę, nuėjo vakarot. Žmonės kalba, kad 

matė mėnesį perkirstą. O tas berniokas atsiliepia, sako:
— Ašei ten buvau ir tai nesakau. Dar buvau šiąnakt ten, 

kur žirnių paraškomų yra.
Paskui, tuos žodžius pasakęs, išėjo oran, tai suplėšė mergos 

išlėkę į kąsnelius.
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VAIKIO IR RAGANŲ KELIONĖ

Tokios moteriškės buvo. Vaikis tarnavęs pas jas. Tatai anos 
vadino tą vaikį eiti į Šatriją, į tokį kalną.

Pečšluostę anos apžergusios ir lekia. Ir tam vaikiui duoda 
lėkti — ir anas lekia.

Jau gabalą nulėkė, netoli Šatrijos buvo,— tik vaikis ir sako:
— O pana šventoji! Kad lekiam, tai lekiam!
Tik tūkšt ant žemės ir nukrito. Ir nebenulėkė į Šatriją, o tos 

nulėkė. Ten anos viešėjo, gėrimą iš arklio pusnagių gėrė.
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ARKLIU PAVERSTAS BERNAS

Žmogus buvo už berną pas vieną šeimininką. To šeiminin
ko pati buvo ragana. Tam bernui buvo ten labai sunku: per 
dienas laukuose dirba visokius darbus, ateina vakaras — šei
mininkė kamanas ant jo galvos užsimauna, paverčia jį į arklį, 
užsisėda ir joja ant Šatrijos kalno. Ten nujojus, pririša prie 
tvoros, ir esti pririštas per visą naktį. Ateina laikas, šeimininkė 
ant jo užsisėda ir joja namo. Parjojus namo, numauna kama
nas, paverčia jį į žmogų, ir eik į darbą.

Žmogui labai nusibodo toks varginimas. Jis pradėjo šne
kėti apie tai kitiems. Kažin kas jį pamokė:

— Kai jinai nujojus pririša tave prie tvoros, tu zulinkis, 
trinkis į tvorą, kad kaip nors nusimautum kamanas. Kai nusi
mausi, tai ji prieis atgal užmauti, tu taikinkis kaip nors tas 
kamanas jai užmauti.

Jis taip ir padarė. Kai tik nujojus pririšo jį prie tvoros ir 
paliko, tai jis trynės trynės apie tvorą, nusimovė kamanas ir 
pavirto į žmogų. Pamačius, kad jis nusimovė, jinai sako:

— Oje, mano arklys pasileido, reikia eiti pamauti.
Atsiskyrė nuo viso būrio ir priėjo prie savo arklio, to ber

no, užmauti kamanas. Priėjus vargo vargo, bernas nesiduoda, 
net nė kamanų iš savo rankų neduoda, taikinąs kaip nors jas 
jai užmauti. Kažin kaip jinai pasisuko, tik jis šmukšt ir užmo
vė kamanas ant jos galvos. Ir pavirto ji į tokią gražią širmą 
kumelę. Jis tuojau užsisėdo, papliekė:

— Nešk,— sako,— namo! Tu kelią žinai.
Ir parjojo ant tokios riebios gražios kumelės, jau gerai pra

aušus. Parjojęs pririšo prie tvoros, o pats atsigulė.
Išmiegojęs atsikėlė, savo kumelę išpliekė ir į darbą pakin

kė. Dirbs dirbs per dieną, vakare pririša prie tvoros. Kad 
gerai, tai dar kokių šapų pameta, o kad ne, tai ir tų neduoda. 
Ant rudens kumelė taip sublogo, kad vieni kaulai ir oda atli
ko, šonai prasitrynę. O kamanų nenumauna, ir gana.

Atėjo žiema. Visi veda arklius kaustyti, ves ir jis. Nuvedęs 
paprašė kalvio, kad jis jo kumelę kitaip nekaustytų, kaip tik
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raudonai įkaitintomis pasagomis. Kalvis pridėjo raudoną pasa
gą prie nagos, kumelė tik dreba ir prašneko ant galo:

— Ai kūmai, kad skauda!
Bernas liepė kalviui pasagą atimti, kamanas numovė, ir 

kumelė pavirto atgal į šeimininkę, tik buvo vos pažįstama — 
vieni kaulai ir oda.
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ŠUNIMI IR ŽVIRBLIU PAVERSTAS VYRAS

Kitą kartą vienas sodietis nuėjęs užkuriais į miestą už mies
tietės. O ta buvus ragana. Ji ant to vyro savo supykus, pa
vertus jį į šunį ir išvarius. Tas šuva bėgąs per laukus, per miš
kus ir radęs vieno dvaro arklininką, arklius beganantį. Tas 
žmogus, arklininkas, šį pamatęs bebėgantį ir pašaukęs:

— Sargi Sargi, čiu čiu!
Tas šuva priėjo ir pristojęs, padedąs jam arklius dienom 

ir naktim ganyti. Ir taip gerai ganąs, kad niekur nei tų arklių 
į žalą neleidžiąs, nei kokio svetimo žmogaus prie arklių ne- 
prileidžiąs. Taip gerai ganąs, kad nė koks žmogus geriau ne
begali jų paganyti. Tas arklininkas jam duoda, kada ką betu
rėdamas: duonos plutų ar kokių paplavų, ir būna sau namie — 
apie arklius nė rūpinte nebesirūpina. Ponas, jį vis namie 
matydamas, ėmęs bartis:

— Ko tu pas arklius nestovi? Ko tu nežiūri? Gali kas pa
vogt!

Tas arklininkas ponui atsakęs, kad kasžin kas norėtų prie 
jo arklių prieiti, tai jo Sargis neprileis.

Tas ponas ir pasamdęs vagį tokį ir liepęs jam savo arklius 
pavogti. Tas naktį eina prie arklių — šuva kapt jam už gerk
lės, tuoj prie žemės ir turįs apžergęs. Kai arkliai jau eina 
į javus, tai jis nubėgęs atgena į ganyklą ir vėl, tą vagį sugi
nęs, deda prie žemės ir vėl turi apžergęs per visą naktį ligi 
ryto.

Tas arklininkas ateina pas arklius ir atranda savo Sargį tą 
vagi beturintį, pasiguldžiusį prie žemės. Parėjęs namo, į dva-
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ią, nusiveda ir patį poną parodyti, ką tas jo Sargis padaręs. 
Nu, tas ponas dabar ima derėt iš jo tą šunį ir sumoka jam 
tris šimtus rublių.

Dabar, kai parėjo Sargis į dvarą, jau gavo geresnį ėdimą 
ir lakalą; jau gaudavo ir mėsos, ir geresnės, su pienu uždary
tos šunų putros.

Pas tą poną buvo pokylis, ir suvažiavo daugybė iš visur 
ponų. Ir jie visi įsišneko apie to šunies gerumą. Ėmė jie iš to 
pono derėt. Tas sau nori gauti, kitas — sau. Įvarė jie į didelius 
pinigus — į kokį tūkstantį rublių. Ir atpirko jį vienas turtingas 
miesto mėsininkas į tą patį miestą, kur ta jo pati ragana buvo.

Pas tą mėsininką būdamas, taip jis paliko riebus, gražus, 
kad jo plaukai spindėte spindėjo. Pas mėsininką būdamas, pa
matė jis tą savo pačią pro šalį gatve einančią. Ją pamatęs, 
ėmė gerintis, lankstytis, prieš ją eidamas, su uodega vizginda
mas. Šioji, jį pamačius, tuoj pažino, sakanti:

— O-o, tai mano vyrelis! Matai, koks gražus palikęs: nu
sipenėjęs, kad spindi! Tai aš nenoriu, kad tau čia taip gerai 
būtų, tai dabar tu lakstyk sau žvirbliu.

Tas tuoj spurst žvirbliu ir nulėkęs. Daugiau lakstęs lakstęs 
šen ten su žvirbliais ir nulėkęs kur ten toli. Per žiemą, kai 
visur sniego buvo, nebėra kur maisto gauti. Jie įsimanė į kokią 
ten burtininko daržinę lįsti, kur buvę nuo pašarų daugybė 
pabirų. To burtininko vaikai uždėję ant skylės tos daržinės 
skliautuose krytį. Ėmę su žabais plaikstyti, maišyti ir įvarę 
daug kitų žvirblių, ir šį po drauge. Tuos žvirblius vaikai nusi
nešę į vidų, o tas burtininkas ėmęs juos po vieną iš tos kry
ties mušt, taškyt į žemę. Kitus užmušęs, bet šį paėmęs, sakąs:

— Nabagėlis! Kaip tu čia įkliuvai? Nu, aš tave paleisiu, 
būk vėl žmogum kaip buvęs.

Dabar šis vėl į žmogų atsivertęs ir pas tą burtininką gyve
nąs. Šit, neilgai trukus, ateinanti susirietus, susitraukus ir jo 
pati, rėkianti, vaitojanti, kad jai smaugia širdį. Tas burtinin
kas ją tuoj pavertęs į kumelę, pakinkęs, prikabinęs akmenį, 
malūno girnpusę ir šiam padavęs lakstyt, važinėt ne tik žeme, 
bet ir oru, padangėmis, kol tiktai ji nusprogs.
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409

PIENAS IŠ APINASRIO

Ėjo bernas švento Jono ryte ir mato, kad boba, lakstydama 
per laukus, ką tai tąso paskui save. Anas, nieko nemanyda
mas, paskui save patįsėjo apinasrį. Namo atėjo, apinasrį pa
kabino ir pats atsigulė. Tiktai jį kelia gaspadinė:

— Ką tu padarei, kad pienas teka iš apinasrio net per na
melį?!

Pasikėlęs žiūri — ir tikrai teka pienas.

410

MELŽIAMAS RANKŠLUOSTIS

Vienam žmogui prisireikę aštresnio kirvio. Jis ir nuėjęs 
į kaimyną pasiskolinti. Nuėjęs, o kamara buvus pravira. Jis 
ėmęs ir neiškentęs kamaron nepažiūrėjęs. Ten gi pamatęs — 
šeimininkė melžia rankšluostį, pakabintą ant sienos. Pienas 
taip ir čiurškiąs čiurkšle kibiran. O kad ta moteris būtų buvus 
burtininkė, lig tol niekas nė nepagalvojęs.

411

SVETIMAS SVIESTAS

Zičkienė mokėjusi nuo kaimynų karvių pieną atimti. Ji tu
rėjo penkis vaikus ir seną motiną. Buvo našlė ir gyveno pas 
svetimus. Ji nusipirkdavo liesą prastą karvę, ta karvė bema
tant stebuklingai nusipenėdavo ir duodavo be galo daug pieno. 
Piene prausdavos, sviestu tepdavos, sūriu laidydavos, stačiai 
sviesto neturėjo kur dėti.

Kartą Skaudvilės miestelyje ateina Zičkienė, sviesto lėkšte 
nešina, ir pasideda ant gretimo vežimo parduoti. Ateina žilas 
senelis ir klausia:
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— Kiek prašai už tą sviestą?
— Tris grivinas,— atsakiusi Zičkienė.
— Ar ne per brangiai?
— Ne.
Senelis išsitraukė iš kišenės lenktinį peilį ir, jį papustęs, 

sako:
— Man rodos, kad per brangiai, motinėle, prašai už sve

timą sviestą. Ot kiek tavo sviesto tėra, o kitas svetimas.
Tai pasakęs, atbrėžė peiliu sviesto kampelį. Zičkienė, pasi

grobusi sviestą, pradėjo bėgti, o senis, jai nubėgant, sako:
— Jau daugiau svetimo sviesto nebepardavinėsi ir nuo 

svetimų karvių pieno neatimsi.
Nuo to laiko Žičkienė daugiau nei pieno, nei sviesto ne

beturėjo.

413

NUSKUSTA RAGANA

Mano mamytės bočiui kiekvienais metais iškirpdavo avių 
vilnas. Ir tos avys būdavo liesos. Vieną kūčių naktį jis nueina 
į tvartą, pasideda švęsto vandens, pavožia po puodu grabny
čios žvakę ir laukia dvyliktos valandos. Išgirdo — kažkas avis 
kerpa. Jis greitai nuvožė puodą ir ėmė krapinti su vandeniu.

Staiga jis išgirdo — pliumpt į arklių vandens lovį įšoko ly
deka. Paėmęs nuskuto jai žvynus.

Ant ryto pasklido žinia, kad vienai kaimynei nupliko visa 
oda. Ji neužilgo mirė.

413

UŽMUŠTA RAGANA

Vienąkart moterys vanojos pirty. Visos jau nusivanojo, 
nusimazgojo ir išėjo nameliokan vilktis. Bet dvi dar paliko 
pirty.

— Mes dar užsipilsim garo,— sako jos.
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Iš tikro, jos užsipylė garo ir ėmė vanotis, lyg dar būtų bu
vę maža. O viena mergaitė įsinorėjo savo reikalo. Užėjo ana 
už pirties. Tuo metu mergaitė gi ir girdi, kad tos dvi moterys 
pirty kalbas. Ji klausyt — ir nugirdo.

— Ką tu padirbai?—paklausė viena.
— Apsirgdinau tokią tai kiaulę,— atsakė kita.— O tu ką?
— Aš dar nieko, bet padarysiu.
— Tai ką?
— Egi numarinsiu kaimyno bernioką.
— Ir kaip?
— Šiąnakt pasiversiu kirmėle, nuroposiu kaimyno namuos, 

įkąsiu vaiką, ir tas numirs.
Ta mergaitė, kur klausės, buvo kaip tik iš tų namų, apie 

katruos kalbėjo ta ragana, kad vaiką numarins. Išgirdus, ką 
ragana žada, ji labai nusigando, bet proto nepametė. Greitai 
ana namo — ir ėmė galvot, kaip čia brolį išgelbėjus. Galvojo 
ir sugalvojo. Kaip niekur nieko ji pasiėmė siūt. Siuva ji visą 
vakarą. Visi jau nuėjo gult, o ji vis dar siuva. Kai kiti sumigo, 
ji pametė siuvimą ir ėmė žiūrėt, pasišviesdama balana, ar kas 
neropoja per aslą. Žiūrėjo ji, saugojo ir apie vidurnaktį pa
matė, kad šliaužia per aslą tokia žalia kirmėlė. Nieko nelauk
dama, ji paėmė ir užmušė kirmėlę. Paskui gi nuėjo miegot.

Ant rytojaus užsigirdo, kad kaimynas rado iš nakties savo 
pačią lovoj nebegyvą.

414

SUBADYTA RAGANA

Plaunant rugius, piovėjai žiūri — apie pėdus kad vaikščioja 
rupūžė, kad šniukštinėja. O tam piovėjų pulke buvo viena 
burtininkė. Tuoj ji pažino, kokia čia rupūžė, ir ėmė subadė 
rupūžę piautuvu. Po to nuėjo pas kaimynę ir rado ją gulinčią 
ir sergančią. Kai paklausė, kas yra, tai ana skundėsi, kad jau
tis subadė. O tai ją subadė burtininkė piautuvu. Rupūže pasi
vertusi, ta kaimynė ragana vaikščiojo apie rugius, norėdama 
ką nors bloga padaryti rugių šeimininkui.
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41$

BURTININKO KERŠTAS

Buvo vestuvės Rekučiuos. Ir buvo tame kaime senukas ir 
senelė svetimi, kaip sakyt, kaimynai. Šitą senelę paprašė į ves
tuves valgyt išvirt. O senuką ir užmiršo atsivest į vestuves. 
O anas burtininkas buvo. Prisieina bernui jau pas mergą va
žiuot,— ieško ieško šito berno ir niekur neranda. Tada sve
čiai nueina kluonan. O ten dvejos durys buvo. Tai žiūri anys 
nuėję, kad tas bernas per užpakalines duris neša visą šieną iš 
kluono su šiaudais ir sako:

— Tol nevažiuosiu, kol neišnešiu visko iš kluono.
Ir svečiai niekaip jo neatitraukia: jam nešt reikia, ir tiek.
Tada viena moteris nubėgo pas senelę tą ir sako anai: šita 

ir šita darosi — nežinia, kas daryt. O senelė sako:
— Bėk pas mano vyrą.
Nubėgo pas tą seneli svečiai, o šitas sako:
— Ai, ko mane anas neprašė į vestuves, už tai jam ir rei

kia nešti šienas.
Tada tas senelis sako bernui:
— Jonai, važiuok pas mergą. Tai šitai, Jonai, kad mane 

nepaprašei į vestuves.
Ir kai išvažiavo anys pas mergą, tai svečiai šieną kluonan 

sunešė.

414

BURTININKAS IR GUDRUS SVOTAS

Buvo toks burtininkas, kuris visus vestuvininkus paversda
vo vilkais. O vis vestuvininkams bažnyčion reikdavo pro jį 
važiuot. Kad anas ko blogo nepadarytų, tai jam duodavo do
vanų: kad vestuvėms piaudavo kiaulę, tai ir jam duodavo 
papiovę, arba taip ką duodavo. Jei nieko neduodavo, tai anas 
paversdavo vilkais vestuvininkus. O jei jau jam nieko neduo
davo, tai prašydavo svotą dantytą, kad galėtų jo burtus pa
naikint.
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Kartą tuokėsi žmogus, ir jam nieko nedavė. O svotą tai 
jau gerą užprašė. Tiktai važiuoja pro burtininką, tai anas iš
kišo galvą pro langą ir sušvilpė. Visi vestuvininkai virto vil
kais ir iš vežimų šokt pradėjo. O svotas sušaukė:

— Stok!
Vestuvininkai-vilkai sustojo. O svotas taip padarė, kad tam 

burtininkui išdygo ragai. Ir tokie dideli ragai, kad anas ne
galėjo galvos pirkion įtraukt. Svotai nuvažiavo, o anas ir 
liko su iškišta pro langą galva.

417

SENELIS IR MUZIKANTAI

Taip buvo, dar mum betarnaujant,— dar aš pats jaunas 
buvau.

Buvo pas mus Vaičiukišky vestuvės. Tai ten pas panelę 
buvo paprašytas muzikantas — toks senelis. O jaunikis, Ce- 
siukas iš Bulainiškės, atsivežė labai smarkius muzikantus: su 
cimbolais, su smuikais, su klarnetais ten visokiais. Kai atva
žiavo muzikantai, tai šitie ėmė kraipytis ir juoktis iš to senelio. 
Zinai, senybose,— anas ten dūduoja ir dūduoja. Svečiai ir už 
stalo susėdo, o šitas senelis dūduoja ir dūduoja, niekaip nesi
liauja. O anys juokias, kad senelis peles iš užpečkės varinėja. 
Kai anys pavalgė ir išėjo iš už stalo, tai mes prašom jau švie
žius muzikantus, kad šitie užgriežtų, o anas vis dūduoja. 
Ir mes jau paprašėm:

— Nustok tu, dieduk, tegu anys padūduoja.
Nu, anas nustojo ir sako:
— Dabar žiūrėkit, vaikai, kaip anys dūduos.
Kai tik pasiėmė anys smuiką su cimbolais, tai kaip nedū

duos — stygos vis trūksta ir trūksta, cimbolų ir smuiko. Ir pri
stigo anys stygų, o jau laikas ir bažnyčion važiuot. O šitas 
senelis juokiasi. Galų gale reikia senelis perprašyt. Perprašė 
šitą senelį, tai senelis ir sako:

— Jūs, vaikai, jauni, atvažiavot šitan šonan, o aš senas — 
nereikia iš senelio juoktis. Aš kaip moku, taip ir dūduoju.

Ir tada, kai perprašė senelį, tai netrūko daugiau stygos, ir 
anys galėjo dūduot.
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418

ĮKLIUVĘS URĖDAS

Vienas dvaro kumetis vis užmiršdavo lauke pakinktus: iš
nerdavo arklius ir parvesdavo namo. Urėdas jam liepė dau
giau pakinktų nepalikti, o jeigu paliks, tai gaus bizūno para
gauti.

Bet, atėjus vakarui, kumetis vėl užmiršo pakinktus: išnėrė 
arklius, o plėškes paliko ant lauko. Urėdas, pamatęs, kad vėl 
tas kumetis neparnešė pakinktų, nuėjo į lauką pats jų parneš
ti, kad galėtų šviesmėlyniai kumečiui užkirsti. Jis nuėjo į lau
ką, užsidėjo ant pečių pakinktus ir akėčias, bet negali nė 
žingsnio paeiti.

Ant rytojaus nujojo kumetis į lauką ir rado savo urėdą su 
akėčiom ir pakinktais bestovintį. Kai kumetis atėjo, jie urėdui 
nuo nugaros nukrito.

419

BURTININKO NEMIRTINGUMAS

Dar senais laikais, kada buvo daug raganių, vienas pasirodė 
labai gudrus, ir jis visus kitus raganius apeidavo. Šitas raga
nius išsyk buvo prasčiokas baudžiauninkas. Kai pasidarė raga
nium, tai labiausiai pykdydavo ponus, nes jis ant jų labai 
buvo įpykęs. Būdavo, nueina jis į kokį dvarą ar miestą, tai 
kai ims erzinti ponus, tai jie, negalėdami jam nieko padaryti, 
iš to piktumo net plaukus nuo galvos raudavosi. Taip jis, iš
daigas bekrėsdamas, labai įsipyko viso svieto ponams, kurie 
galvodavo visaip jį pagauti, bet nieko nepadarydavo.

Kai jau pradėjo raganius senti, tai pasiėmė vieną vaikiną 
už gizelį. Gizelį jis irgi išmokino, ką pats mokėjo. Ir vieną 
dieną tas raganius sako į gizelį:

— Tu mane užmušk, visą kūną sukapok į tokius gabaliu
kus, kaip pirštas, supilk į grabą ir užkask, o kai praeis devyni 
metai, tai ateik ir atkask, nes aš būsiu jau gyvas. Šitaip pada
rius, jau daugiau mirti nereikės. Kai aš atgysiu, tai aš ir tau
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taip padarysiu, ir abu galėsim amžinai gyventi. Ir žiūrėk, kad 
apie šitą tu niekam nesakytum, nors ir labai tavęs prašytų.

Gizelis išklausė ir sako:
— Na, tai gerai, meister, sutinku taip padaryti.
Tuoj paėmė kirvį, raganių užmušė, sukapojo į smulkius ga

baliukus, sudėjo į grabą ir užkasė.
Praėjo kiek laiko — tuoj visi žmonės ėmė šnekėti, kur din

go tas raganius, kad jo niekur nematyti, o tik gizelis. Tada 
pradėjo tą gizelį gaudyti, kad jis pasakytų, kur tas raganius. 
Išsyk dar gizelis vis laikėsi, ir jo nepagavo, bet kai pradėjo 
visur šnekėti apie kažkokį gizelį, tai jis niekaip negalėjo išsi
sukti, ir vieną sykį jį sugavo. Kai tik sugavo, paklausė, kur 
jo meisteris. Gizelis išsyk dar gynėsi, bet kai ėmė labai kan
kinti, tai jis prisižadėjo nuvest parodyti. Pasiėmė kastuvą ir 
išėjo su visais žmonėmis į laukus to raganiaus atkasti. Kasė 
kasė, prikasė grabą. Grabas dar buvo nė trupučio nesupuvęs, 
ir kai atidarė grabą, tai jau buvo raganius visas sugijęs ir šoko 
iš grabo. Bet kai tik gavo oro, ir numirė. Jau nuo užkasimo 
buvo praėję aštuoni metai, ir jei dar būtų palaukę metus, tai 
tas raganius būtų visai atgijęs.

Po to visi žmonės labai stebėjosi ir suprato, kad čia buvo 
ne prastas žmogus. Tai visi to krašto baudžiauninkai sudėjo 
ant mišių ir tą raganių labai gražiai palaidojo.

420

MEDŽIOTOJAS IR BERNAS

Pas vieną medžiotoją buvo bernas. Medžiotojas užpyko už 
ką tai ir sako:

— Ryt per pietus būsi nušautas.
Eina bernas keliu nusiminęs — nušaus. Stovi žmogus pa

kelėj.
— Ko verki?
— Taip ir taip. Buvau pas medžiotoją už berną. Užpyko 

ant manęs, sakė, nušaus.
— Eikše, aš tave išgelbėsiu.
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Bernas eina, kur neis, kad tik iiktų gyvas. Tas žmogus atsi
vedė berną į kamarą, atsinešė lėkštutę, perpiovė kairės savo 
rankos mažiuką pirštuką, prileido kraujų.

Per pietus džy-y-y kulka į lėkštę. Pasitaškė, pasitaškė, ap- 
sivėlė kraujais ir guli.

— Eik dabar tu medžiotoją ir nušauk,— sako bernui.
Bernas nenori.
— Eik, ir gana,— beveik privertė.— Kaip j is tave šovė... 

Te, išeik laukan, šauk ir ateik.
Bernas išėjęs šovė ir atbėgo. Parodė jam veidrodį. Žiūri — 

medžiotojas stogą dengia. Dengė dengė, atsilošė ir nuvirto nuo 
stogo. Atbėgo pati, vaikai, kelia — negyvas.

4H

BURTININKO POKŠTAI

Pelegrindos sodžiuj, Gervėčių parapijoj, gyvena ūkininkas 
Simukas Rėvas, kurį žmonės vadina juodaknygiu. Jis daro vi
sokius burtus ir gydo žmones, be to, jis geras muzikantas. Si
mukas Rėvas, sako, gydo velnio galybe, nes jis pardavė savo 
dūšią velniui. Taigi pas jį ateina velniai kas naktį ir reikalau
ja dūšios, bet jis jiems duoda darbą. Pavyzdžiui, papils gorčių 
aguonų ir liepia velniams rinkti, viso pasaulio medžių lapus 
suskaityti, skaityti vandens lašelius, smėlio grūdelius ir dan
gaus žvaigždes. Kartą jis davė vienam žmogui paskaityti iš 
savo knygos. Tam perskaičius vieną straipsnelį, taip galva už
sisukę ir sunku pasidarė, kad tas vos bepargrįžo savo trobon. 
O kas pas jį gydydavos, tai visuomet išgydavo.

Kartą Simukas Rėvas susiginčijo su vienu muzikantu, kad 
jis geriau užgrieš. Jis nors ir užgriežė, bet kitas muzikantas 
laimėjo. Simukas Rėvas sako:

— Jei tu laimėjai dabar, tai kitą kartą aš laimėsiu.
— Ne!
— Ateik kitą dieną į mano sodą, tai tau būtinai kelnės 

nugrius.
Kitą dieną ateina tas muzikantas į Revo sodą, kelnes susi

juosęs dvejais diržais, pasikabinęs trejomis petnešomis. Ant
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kelnių, diržų ir petnešų jis pristatė šventa kreida daug kryžių 
ir vylėsi, kad kelnės ir traukiamos nenusmuks.

Ateina ir Rėvas. Tik pasakė sau panosėj kažką, ir muzikan
to kelnės lept žemėn,— bestovįs be kelnių.

422

APSUKTAS PEČIUS

Kartą viena gaspadinė kepė duoną. Tuo tarpu atėjo Jez- 
dauskis. Kadangi daugiau nieko namuose nebuvo, tai ji papra
šė, kad padėtų duoną nunešti prie pečiaus angos. Jezdauskis 
sako:

— Ką čia mes nešime, geriau aš pečių antraip atsuksiu.
Paėmė ir apsuko pečiaus angą. Gaspadinė pakepė duoną.
Jezdauskiui išėjus, pareina vyras ir mato, kad visose trobos 

kertėse besanti pakepta duona.

423

KIRMĖLIŲ IŠVARYMAS

Mano tėviškėj, tvarte, kasmet kirmėlė vis kokį gyvulį už
kirsdavo. Mama pradėjo sakyt savo nelaimę žmonėm. Jurgiš- 
kių kaime gyveno toks Rončius. Kartą tas Rončius atėjo pas 
mus. Mama ir pasisakė jam savo nelaimę. Tai anas nuėjo, prie 
tvarto stovėdamas, ką tai pašnibždėjo, ir iššliaužė iš tvarto 
dvi kirmėlės. Abi prigulė ir prišliaužė prie jo kojų. Tai anas 
jas rykšte kad ėmė šveist ir nuvarė į mišką.

Daugiau jau tam tvarte gyvulių niekas nekliudė.
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GYVAČIŲ ŽAVĖTOJAS

Kartą mano tėvynėj, Balčiuos, keliose pasamdytos grėbėme 
šieną. Mes grėbėm, o vyrai šienavo. Kartu su jais šienavo ir 
Kinduriokas. Visi žinojo, kad jis moka gyvates sušaukti. Taigi, 
kai panuovoly susėdom valgyt, Kinduriokas taip ir sako:
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— Gal norit gyvačių pamatyti?
Keli piovėjai atsakė, kad nori. Nors jie ir žinojo, lyg ir 

tikėt nenorėjo, kad galima taip padaryti.
Taigi, šit jis nuėjo toliau, kažką sumurmėjo, ir pamatėm, 

kad per raistą atūžia būrys net pasistojusių gyvačių. Mes ir 
vyrai rėkdami išlakstėm, o jis tik pamojo ranka — ir visos 
prapuolė.

Šitą dar kaip šiandien atsimenu.
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PELIŲ IŠVEDIMAS

Gervėčių parapijoj, Galčiūnų sodžiuje prieš karą atsirado 
žmogus, kuris susitarė su visais galčiūniečiais, kad iš sodžiaus 
visas peles išvarys. Jis pynė sau botagą dvi savaiti. O kai atėjo 
paskirtoji diena, jis išėjo į galą sodžiaus. Bet, prieš pinant 
botagą, jis uždraudė juoktis, kai visas peles varys. Jis su- 
pliaušėjo savo ilguoju botagu, na, ir ėjo visos pelės iš visų 
kampų viduriu gatvės, ir pelės ėjo ir ėjo, o jų buvo tokia 
daugybė — net akyse mirgėjo. Jis jau varė į kitą galą, kai 
išbėgo iš vieno kampo kreiva pelytė, ir ji kulzojo pati pasku
tinė. Bet štai vienas žmogus užsijuokė iš kreivos pelės, o visos 
pelės išbėgiojo po visą sodžių.
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SVIRPLIŲ IŠVARYTOJAS

Pociūnų sodžiuj, joniškiečiuos, pas Skablacką buvę jaujoj 
daugybė svirplių. Vieną kartą atėjęs ubagas pas juos ir įsipra
šęs į nakvynę. Buvęs ruduo, kuliamas laikas. Nuėjęs su šeimy
na į jaują gulti, sakąs:

— Aje, kas čia pas tamstas tokia daugybė tų paukštelių. 
Juos reikia išginti.
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Kiti juokdamiesi saką:
— Išgink, jei gali.
Ubagas paprašęs žirninių virkščių kuškį. Piemuo nubėgęs, 

atnešęs. Tas ubagas ėmęs su tom virkščiom apie pečių ap
malšęs, aptrynęs šnabždėdamas ir išmetęs laukan, ir langą pali
kęs atvirą. Tai kai pradėję tie visi svirpliai pro langą lėkt ir 
išlėkė laukan visi lig paskutinio.
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GASPADORIUS VILKALOKAS

Vienąsyk tarnavo viena merga pas gaspadorių, o tas gaspa- 
dorius buvo vilkaloku. Sykį vasarą nuvažiavo į pagirį šieno. 
Tas gaspadorius, užmetęs ten kiek šieno ant vežimo, sako tai 
mergai:

— Tu čia pabūk, o aš eisiu valandai į girią.
O kad nuėjo jis į girią, ne po ilgam jau iš girios vilkas 

atbėgo ir ėmė tą mergą draskyt. Toji merga, besigindama su 
šake, įdūrė vilkui į snukį. Tas vilkas, pajutęs skaudėjimą, nu
bėgo į girią.

Ne po ilgam atėjo jau tas gaspadorius. Sako toji merga:
— Tu kažin kur valkiojiesi, o mane tai ko tik vilkas ne- 

papiovė.
— Nugi, iš kur čia jį galas atnešė pas tave? Ar neįkando?
Sako:
— Nieko neįkando, tik sijoną perplėšė.
— Reikė gintis.
Sako:
— Gyniausi šake, dar sykį įdūriau jam šake į snukį.
Tas ėmė mest šieną ant vežimo. Kada pakėlė galvą, tai 

merga pamatė, kad to gaspadoriaus veidas perdurtas. Tada ji 
sužinojo, kad tai tas jos gaspadorius yra vilkaloku. Sukrovė 
vežimą šieno, parvažiavo namo.

Toji merga, viską pametus, išėjo tarnauti kitur.
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V!LKATAKIU PAVERSTAS PIEMUO

Astravu kaime, Obelių valsčiuj, maždaug prieš šešiasde
šimt metų buvo kaimo pasamdytas kerdžius, kuris paversdavo 
piemenis vilkatakiais. Tas kerdžius kasdien prie savęs pasi
likdavo po vieną piemenį, kurį pavertęs vilkatakiu, lengvai 
išganydavo daug galvijų. Žmonės apie pavertimus nieko neži
nodavo, o kad prie tokio kerdžiaus vieno piemens užteko, tai 
buvo visiems gerai, ir užtat jam geriau mokėdavo, kaip ki
tiems kerdžiams.

Vieną kartą tas kerdžius vertė Leikučių piemenį vilkatakiu. 
Vienoj vietoj buvo jo privaryta šermukšninių kuolelių, per 
juos liepė virst, ir besiverčiant pavirsta vilkatakiu. Kai ker
džius piemenį vilkatakiu vertė, užėjo bernas ir visa matė. 
Ėmė anas vieną kuolelį ir ištraukė. Sulaukus vakaro, kerdžius 
atvertė tą piemenį, tik ne visai gerai. Kai vieną kuolelį tas 
bernas ištraukė, tai piemeniui negali pašalinti vilko uodegos: 
visa žmogaus, o vilko uodega užpakaly. Tai kerdžius, nežino
damas, kas daryti, įgrasė piemenį, kad niekam nesakytų, o ry
toj vėl ateitų ganyti, tai gal ir atvers kaip reikia.

Bet vaikas negi nukęs. Parėjęs namo ir verkia. Močia klau
sia, kas yra. Anas nesako. Bet per ilgą klausinėjimą pasakė, 
kad turįs vilko uodegą. Tuoj sužinojo visas kaimas, ir tas 
bernas atidavė kuolelį. Kerdžius jį įvarė ir bernioką atvertė 
kaip reikia. Tada tą kerdžių atstatė iš vietos.

Vilkatakiu paverstas žmogus visai panašus į vilką. Tai tas 
vilkatakis apibėga apie galvijus, galvijai niekur ir neina. Ar
ba kad reikia pagrąžinti, tai greitai pagrąžina — kerdžiaus anas 
klausydavo.
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ŽENTAS — VILKOLAKIS

Buvo žmogus vedęs ir tris vaikus turėjo. Kartą anas, neži
nau, už ką, susipyko su uošve. Gal ne tiek anas supyko ant 
uošvės, kiek uošvė ant jo. Uošvė jam ir sako:
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— Eikš, ženteli, prie manęs, aš tave diržu apjuosiu.
Anas, nieko nemanydamas, ir priėjo. Ana jį diržu ir ap

juosė. Anas tam karte pavirto vilku ir išlėkė su vilkais.
Gal jos užkeikta taip buvo, kad lakstė septynis metus. Kar

tą bėgo su kitu vilku ir šoko per griovį. Tam karte diržas 
trūko, ir anas stojo žmogum. Kai stojo žmogum, tai ant savo 
draugo vilko ėmė rėkt. Tas vilkas prie piemenų nubėgo, ir jį 
piemenys užmušė. Čia būta tikro vilko.

Kai sugrįžo anas namo, tai jo pati ir vaikai nepažino, nes 
labai liesas buvo. Tai dėlto atsiganė ir gyveno, dirbo. Sakė, 
kad, vilku būdamas, ir žalią mėsą rijo, ir badavo. Nors kai 
žmogum stojo, darbus dirbdavo, bet jam rankos tirpdavo, ir 
negalėjo dirbt sunkių darbų. Kai nuėjo pas daktarą, tai jam 
pasakė, kad užtat rankos tirpsta, kad anas daug bėginėjo.

Pagyveno tris metus ir numirė.
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VESTUVININKĄ! — VILKOTAKIAI

Buvo vienas žmogus. TuoKiasi. Vestuves sutaisė. Didelė la
bai kompanija išvažiavo iš kaimo. Kaimo žmonės padarė 
jiems bromą prie miško. Ir katrie išvažiavo per tą bromą, tie 
pavirto vilkotakiais. Parvažiavo namo — jų nepažino ir išvaikė 
po laukus. Parvažiavo kiti, katrie nevažiavo per tą bromą. 
Klausia:

— Kurgi jaunoji, kur kiti?
Sako:
— Prieš dvi valandas išvažiavo.
O jaunoji buvo su nuometu. Tai anie atsiminė, kad vienas 

vilkotakis buvo su balta nugara, balta galva ir uodega. Tai 
anie ir suprato, kad čia buvo vilkotakiai. Ir pradėję anie tuos 
vilkotakius vaikyt per tą bromą. Katrą tik perveja, tas ir at
virsta žmogum. Tada, kai visus atvertė, parvažiavo namo, to
liau vestuves kėlė, dainavo ir pasakas sakė.
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VILKALOTO VARDAS

Kur yra vilkais paversti žmonės — vilkalotai, tai anys žmo
nėm atsiverstų, kad įspėtum jo tikrąjį vardą ir juo pava
dintum.

Vienoj vietoj žmonės pažino, kad ne vilkas, o vilkalotas. 
Tai tada sakyt, sakyt visokius vardus. Sakė vardus vyriškus ir 
moteriškus ir įspėjo, nes iš vilko pasidarė moteris. Ir dar ne 
taip moteris, o jaunoji. Matai, vilkalotais apversti buvo jau
nieji ir visa svotija. Juos apvertė burtininkai.



Maro deivės. Giltinė. 
Numirėliai. Slogučiai
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PAVIETRĖ

Pavietrė seniau po pasaulį važinėdavo kaip kokia ponia. 
Važiavo karietoj, ir pakinkyta buvo pora arklių. Pati užsidė
jus skrybėlę su raudonu kutosu. Kur kaiman įvažiuoja, tai bo
tagu pliaukšt, apsigręžia — ir išvažiavo. Tai tuoj kaime žmo
nės maru ir išmiršta.

Kartą ana užsakė jai suruošt vaišes. Tai žmonės ant lango 
pastatė bliūdelį šlapimo. Kai ana atėjo į vaišes ir rado pastaty
tą bliūdelį, tai sako:

— Supratot, kas man paruošt.
Išėjo po vaišių ir nieko daugiau žmonėm nedarė.
Jei kaimą apartum aplink vaga arkliu ar jaučiu iš dvynių, 

tai tam kaime žmonės pavietre nemirtų. O kai ana kaiman 
įvažiuoja, tai kad ją patiktų ir išlojotų žmogus iš dvynių, tai 
tam kaime irgi nemirtų niekas nuo pavietrės.
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PAVIETRĖ IR MALĖJAS

Pavietrė žmogui nosį su pirštais suspausdavus, ir nuo to 
turėdavęs mirti. Vienas koks ten žmogus malęs. O kai mala, 
tai nosį krutina. Ji graibius, graibius nutverti už nosies, bet 
per krutėjimą negalėjus sugriebti. Tas žmogus ir išlikęs gyvas.
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CHOLERA

Kai buvo užėję bado metai, žmonės pradėjo sirgti cholera, 
bet Žemaičiuose, apie Kuršėnus, dar niekas nesirgo.

Vieną vakarą dvaro vaikezas važiavo iš malūno namo. 
Temstant pasirodė ant kelio moteriškė ir prašė pavežti. Tas 
sustojęs, ir moteriškė įlipusi į ratus. Kiek pavažiavęs, vaike
zas pažvelgė į moterį ir nusigando: ji buvo baisiai biauri, nu
plyšusi, sustyrusi ir labai smirdėjo. Prie dvaro kiemo vartų 
moteriškė iššoko iš ratų ir pasakė:

— Gerai, kad mane čia atvežei. Dabar iš čia greitai neiš
eisiu.

Po tų žodžių ji dingo. Kitą dieną dvaro gyventojai ėmė 
sirgti Cholera.
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MIRTIES BALSAS

Žmogui kai yra bėda ar prieš bėdą, tai visada jis guli, ran
kas sudėjęs už galvos. Nuėjo bernas, kaip ir visada, į klojimą 
gulti. Atsigulė, rankas sukryžiavęs už galvos, ir tik užmiegant 
kas atidarė klojimo duris ir ateina pas jį. Bernas klausos, bet 
anas nei miegojo, nei nemiegojo. Tas atėjūnas ir sako:

— Jonai, tau bus šiandien didelė bėda.
Tas nubudo jau tikrai, apsidairė, kad nieko nėr. Ir vėl 

tik užgirdo žemėj prie prėslo:
— Jonai, tau šiandien bus didelė bėda.
Vėl apsidairė jis — nieko nėr. Ir tik akis sumerkė — vėl 

sako:
— Jonai, tau šiandien bus didelė bėda.
Bernas sako:
— Aš tau! Tu man dar čia kalbėsi! Eik čia, aš tau įdėsiu 

tą bėdą,— ir šliaužė nuo prėslo žemyn tiesiog ant šakių ir per
sidūrė pilvą.
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Ant rytojaus gaspadorius rado perdurtą berną klojime tik 
gyvą. Tas už trijų dienų ir numirė.

Ten jį šaukė mirtis.
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LAIKAS YRA, ŽMOGAUS NĖRA

Vieną sykį per pačius pietus vienas ūkininkas su savo sū
numis nuėjo žuvų gaudyti. Ir po kiek laiko išgirdo iš van
dens balsą:

— Laikas yra, žmogaus nėra.
Ir vėl tyku.
Po valandžiukės vėl tas pats. Tie išsigando ir einą namo. 

Beeidami susitinką savo berną ir klausią tuoj:
— Kur tu eini?
— Einu maudytis,— atsakė bernas.
— Neiki, nes ten kažkas yra.
Pasiginčijo bernas ir grįžo namo. Bet po valandžiukės iš

bėgo ir nubėgo maudytis. Kai įlipo į vandenį, ir tuojau pa
skendo.

Tai tie paskum suprato to balso reikšmę: kiekvienam žmo
gui yra skirta mirimo vieta ir valanda.
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BALTA VIEŠNIA

Šimkui smerčiop sergant, jau pavakare, šuniui sulojant, ant 
kito galo trūsdama, per langą pamačiau baltai rėdytą meigai- 
tę; toji per butą į ligonio stubą ėjo. Ne po ilgo ji iš čia vėl 
išėjo, šuo vėl lodamas ją iki pryvartės nulydėjo, o ji prapuolė. 
Aš įsiskubinau pas ligonį, tačiau esantiejie pas jį kaimynai, 
kačeig šunį lojant girdėjo, nieko apie tą mergaitę nežinojo. 
Ne po ilgo tas ligonis iškeliavo į amžiną atilsį.
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VAIKO MIRTIS

Anksti rytą, dar protamsiais, senis Jurgauskis ėjo arklių 
žiūrėti. Pro tarpvartį eidamas, pamatė, jog šunys kad varo, tai 
varo kažin ką. Kai priėjo arčiau, pamatė mažą vaiką, besimai
šantį tarpe šunų ir besiginantį nuo jų su rankikėmis. Jam pri
ėjus arčiau, vaikas ištrūko iš šunų ir bėga tiesiai ant senio. 
Senis neturi ką daryti, sudavė su apinasriais per nugarą. Jis 
ir nubėgo ant kaimo. Jurgauskis nuėjo į ganyklą, sužiūrėjo 
arklius ir, parėjęs namo, rado kaimyno vaikiuką mirusį. Mat, 
jis susitiko ne vaiką, bet to vaiko mirtį.
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MIRTIES LIEŽUVIS

Seniai, labai seniai, yra pasakojama, žmonės buvo pradėję 
baisiai mirti. Vienas senukas, matęsis neužilgo mirsiąs, pasi
šaukė prie savo lovos vaikus, giminaičius ir kaimynus. Ketinąs 
jiems ką tai pasakyti. Kad visi buvo susirinkę, jis tarė aplin
kui stovintiemsiems;

— Broliai, jaučiuosi man reiksiant neužilgo skirtis nuo jū
sų. Numanau pagal savo sopulius, jog giltinė nesierzindama 
liežtelėjo liežuviu: jos nuodai spaudžia man širdį. Aš esmi se
nas, užtatai nenirštu jai, bet kad jinai nugalabijo mano sūnus, 
galabija kaimynus, giminaičius ir jaunus žmones, grūsdama 
juos iš šio pasaulio, tai aš jai negaliu tai dovanoti...

Čionai jis nutraukė savo kalbą ir, ilgai pagalvojęs, tarė:
— Kai aš numirsiu, padėkite prie manęs avikirpes žirkles 

čia prie šono,— ir parodė ranka.
— Ką dirbsi su žirklėmis?— klausė stovintieji.
— Žinosite.
— Kaipgi? Ar ateisi pas mumis ir pasakysi, ką padaręs?
— Suprasite! — atsakė.
— Kaipgi suprasime, jei dabar nepasakysi?
Tai vėl, tūlą laiką galvojęs, tarė aplinkui stovintiemsiems:

482



— Taigi, prašau jūsų, padėkite prie manęs žirkles: kai 
ateis giltinė prie manęs pasistiprinti, savo liežuvį su nuodais 
prikiš arti, aš pakreipsiu žirkles ir nukirpsiu jai liežuvį su 
nuodais.

Taip ir padarė. Mirus senukui, mirtis pasiliovė, ir žmonės 
perstojo labai mirti.
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SENUTĖ IR DVASIOS

Mano apie šimto metų senoji matytė, mamatės mamatė, jau 
ilgoką laiką prieš mirtį dvasias matydavo. Man kartą, prie jos 
lovos artyn einant, šūkterėjo ji:

— Tik neik taip arti prie lovos — tai čia vienas stovi...
Aš išsigandus, kačeig tai nemačius, išbėgau laukan.
Vėl kitąkart, jai valgyt nunešus, tarė ji:
— Tie mažieji nori ir drauge valgyt. Varyk juos šalin...
Susyk ji lėkštę su abiem delnoms apglobė ir visai apmau

dingai tarė:
— Dabar jie jau man per viršų žirnių griebė. Mušk jiems 

per nagus...
Aš, nieko to nematydama, vien baimingai stebėjaus.
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MIRUSIOJO MAISTAS

Numirė mano vyras. Pasibaigus laidotuvėm, po pagrabo, 
naktį marti nešė nuo stalo indus. Jai benešant, pasirodė tas 
numirėlis. Jis sako:

— Aš padėsiu tau nurinkt, tik atiduok man trupinius. 
Marti sako:
— Neimk mano trupinių, aš duosiu maisto daug.
Tada anas sako:
— Man nereikia daug, aš esu voverytė, nedaug valgau. 
Anas susirinko trupinius ir išėjo.
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VAIKŲ PĖDELĖS

Mirę vaikai ateina savo tėvų aplankyti visų Šventų naktį.
Vieną kartą gaspadinė iiepė prieš šventes švariai iššluoti 

trobą ir išbarstyti smiltimis. Ryto metą žiūri, kad pilna troba 
mažų pėdelių išpėdžiota. Iš kur dabar tos pėdelės? Namuose 
nė vieno mažo vaiko nėra. Tik atsiminusi, kad visi šventi, su
prato, kad tai buvo atėję jos maži mirę vaikai.
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DVASIOS PIRŠTŲ 2YMĖS

Šilokarčiamos pavieto, Kintų parapijos ūkininkas Kavolė, 
šuniui kaukiant, tojo ausis kryžiais sukeitęs, per tą skylutę 
virš galvos, žemiau ausų, žiūrėjo ir nuo to sykio ne tik dvasias 
matyt galėjo, bet jas ir nešt bei lydėt turėdavo.

Kartą vakarienę bevalgant, pro langą jį laukan vadino. To 
jis visai neatbojo nei antru kartu. Bet trečiąkart šaukiant, jis 
tik byzino laukan. Dėl jo negreito paklusnumo, vos išėjus, 
dvasia jam per veidą taip užkirto, kad kol jis gyvas, jos visų 
penkių pirštų vietos ant jo veido lyg surumbėjusios pažymu 
buvo.
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SUKVIESTOS DVASIOS

Kitą kartą girdėjau Galbrasčiuose, Ragainės paviete, pasa
kojant apie tokį žmogų, kuris dvasias susikviesti galėjęs. Tas 
vis sakęs:

— Dvasias sušaukti ne taip sunku, bet kas jas nemoka 
nuo savęs atstatyti, tas prapuolęs.
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Kartą jis ėmęsis žinios dėl su savim prietelių, ir išėję ant 
kapinių dvasias sušvilpti. Tos ir susiradusios vis pulkais, kad 
abiem baugu buvę. Juodu turėję bėgti kaip drūtu ant namų. 
Dvasios juodu vijosi iki jų kiemo! O pro vartus įbėgęs, anas 
žiniūnas greitai kirvį tik šmakšt į vartų stulpą įkirtęs ir savo 
prieteliui sakęs:

— Jei nebūčiau žinojęs, kaip dvasias atstatyt ir nuo kiemo 
atlaikyt, tai dabar mudviem būtų bėda!..

Tas žiniūnas, man rodos, bus Radžuvaitis iš Karčiauninkų.
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LAUKINĖ MEDŽIOKLĖ

— Rudens laike,— pasakojo Krokiškių Kekštatis Tilžės pa
viete,— arklius beganydamas, prieš vidurnaktį išgirdau laukinę 
medžioklę, kuri per mūs kiemą, per sieną Žemaitijos link lei
dosi lyg kokioj tamsioj debesyje. Čia buvo skalikų lojimas, 
žirgų žvengimas, šūkavimas „o-o-o!" irgi keturis šūvius palei
džiant girdima.
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PASŪCLYDUSIOS DVASIOS

Vienąkart siuvo Puponyse toks siuvėjas ir ėjo rudeniop, 
jau vėlai, iš Kupiškio. Einant netoli Blyzgės, tik suūžė, suūžė ir 
tartum kas ant pečių apsikabino. Jis apsigraibė — nieko nesu
griebia ir eina. O kad slegia, tartum kas porą pūdų būtų uždė
jęs ant pečių. Paėjus kokį pusvarstį, palengvėjo, tartum kas 
nukrito. Atsigrįžtąs, o nieko nesimato, tik išgirdęs:

— Ačiū, kad per ugnį pernešei.
O ten mat buvo pasiklydę dvasios, tai jos ir puola prie 

žmogaus.
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BITELE IS BURNOS

Vieną kartą išėjo pavaikščiot dvi mergos. Buvo vasaros 
diena, tai viena labai norėjo miego. Ir sako ji savo draugei:

— Aš atsigulsiu, o tu pasėdėk šalia manęs.
Ji atsigulė palei krūmą, o jos draugė atsisėdo šalia jos. 

Ir užmigo.
Paskiau ta, kuri sėdėjo, pamatė, kad iš tos, kuri miega, lū

pų išlėkė bitelė. Ir ta bitelė nulėkė toliau, kur buvo netoli 
kelias. Šalia to kelio buvo gluosnis išpurtęs, ir ta bitelė įlindo 
į tą gluosnį. Pabuvus vėl išlėkė. O ta, kuri sėdėjo, sekė vis tą 
bitelę ir matė, kad ta bitelė sugrįžo atgalio į burną. Ta tuojau 
pabudo ir pasakojo savo draugei, kuri sėdėjo šalia jos:

— Ar žinai, ką aš sapnavau? Kad aš buvau nuėjus į šitą 
išpuvusį medį, tenai pamačiau odinę terbą su pinigais. Tai eiva 
pažiūrėti.

O ta, kuri sėdėjo, sako:
— Nei tu tikėk į burtus, nei nieko,— ir nuramino.— Einava 

namo.
Paskui, kai parėjo, tai ta, kuri sėdėjo, nuėjo viena ir rado 

ptnigų terbą.
Tai tikra tiesa buvo.

4 4 8

MOTINOS AŠAROS

Per visų šventųjų šventę viena motina kapinėse labai ver
kė savo mirusios dukrelės.

Vėlai vakare, kai visos dūšelės rinkosi į bažnyčią, ji ėjo 
žiūrėti, ar nepamatys savo dukrelės.

Atsistojo motina kertėj ir žiūri, kaip eina dūšelės. Eina, 
eina jos, o savo dukrelės motina vis nemato. Galų gale žiūri — 
ateina ir jos dukrelė, visa šlapia, žliugina, be to, dar ji neša su 
naščiais du kibirus vandenio.
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Kai motina pamatė savo dukrelę, ji norėjo ją užkalbinti, 
bet toji rūsčiai pažvelgė į ją ir pasakė:

— Motina, mane tu visą aptvindei. Aš visa šlapia nuo tavo 
ašarų.

Nuo to laiko motina nustojo verkti savo dukrelės.

449

M!RUS! MOTINA IR NAŠLAITIS

Buvo maži vaikai, našlaičiai. Vienas vaikas buvo mažutis — 
dar lopšy. Tai kai tėvas kur išeina, tai kiti vaikai mato, kad 
lopšys kruta ir kruta — supa jį kas. Tik kai paaugo vaikas, 
kai jau nemažas buvo, tai nustojo lopšys krutėt. Nustojo lop
šys krutėt, nes nustojo pas vaikus mama ateit.
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NUMIRĖLĖS ŽIEDAI

Gyvenusios vienoj gryčioj dvi marčios. Viena labai daug 
aukso žiedų turėjusi. Po kiek laiko ta marti, kur žiedų turėjusi, 
smagiai apsirgusi ir, būdama prie mirties, prašiusi savo antros 
marčios, sakydama:

— Kai aš numirsiu, tai visus žiedus man ant rankų už- 
maustyk ir taip mane palaidok.

Šitai marčiai nors labai buvo gaila žiedų, bet, kai tik marti 
numirusi, apmaustė jai rankas žiedais ir palaidojusi. Paskui 
likusiai marčiai ir iš galvos šitie žiedai neišeina. Taip jai buvo 
gaila jų, kad nebežinojo, kas daryti. Ji sugalvojo: „Nueisiu 
kapuos, atkasiu numirėlę ir numaustysiu nuo rankų žiedus".

Ant rytojaus naktį, kai tiktai visi sumigę, tuoj ana pasi
ėmusi kastuvą, nubėgusi ant kapų ir pradėjusi kasti. Atkasusi 
marčios grabą ir ėmusi maut nuo rankų žiedus. Bet rankos 
buvo sustingusios: movusi, movusi ir nieko nepadariusi — ne
gali numaut. Išsiėmusi peilį, nuplovusi rankas ir parsinešusi 
namo.
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Pamažėl įėjusi į gryčią, paklaususi, ar dar visi tebemiega, 
pasidėjusi marčios rankas ant prieždos prie žarijų ir šildžiusi, 
kad būtų lengviau žiedai numaustyti. Apie vidurnaktį atėjusi 
numirėlė iš kapų, priėjusi prie lango ir uždainavusi:

Miega gaidžiai, miega vištos,
Tik nemiega mano marti:
Prie prieždelės stovi,
Rankeles šildo,
Žiedelius mausto.

Paskui priėjusi prie durų, vėl taip pat uždainavusi. Durys 
atsidariusios, ji įėjusi gryčion, sučiupusi marčią, parmetusi ant 
žemės ir ėmusi kankinti. Kankinusi, kankinusi, paskui pasiėmu
si savo rankas ir vėl nuėjusi į kapus. O šita marti ant rytojaus 
numirė.
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ŽIBURINIS
Viena kokia žmona sako:
— Aš nesu žiburinio mačiusi, aš noriu pamatyti.
Žiburinis nakties dvyliktoj ir atėjo prie lango.
— Nu, sako,— kelk! Norėjai pamatyti mane, dabar pama

tysi.
Ta boba persigandusi, veizinti: žmogysta visa — kriauklai, 

ir žvakė dega, kaip širdis kad yra.
Persigando ta boba ir mirė.
Sako, kai matininkai neteisingai kur išmatuoja, tai numirus 

reikėdavo aniems tokia bausmė kentėti, žiburiniais būti.
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ŽIBURINIŲ KERŠTAS
Sakė, buvusi tokia boba. Ana pelkėse gyvenusi ir ar tris 

vaikus turėjusi. Ta boba išeina vakarą — kiekvieną vakarą 
žiburiniai aplink trobą vaikščioja ir vaikščioja. Nu, ir ta boba, 
trečią vakarą kai žiburiniai atėjo, su šluota išėjo, sako:
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— Ko čia, burtininkai? Ar trobą norite padegti?!
Kai pradėjo su šluota mojuoti, tie ir prapuolė.
Nu, ketvirtą vakarą, kai saulė nusileido, atėjo tie žiburiniai 

ir sudegino visus pastatus.

453

VAIDUOKLIS SALINĖJE

Pas vieną ūkininką vaidendavosi. Šalinėje niekas negalėjo 
gulėti, nes naktį visuomet išmesdavo laukan. Kartą parėjo ber
nas girtas iš jomarko ir nuėjo atsigult į tą šalinę. Išsipagirio
jęs žiūri— jis toje šalinėje guli. Bet buvo drąsus, tai ir pasili
ko gulėti. Sako: ,pažiūrėsiu, kas čia ateis". Užsiklojo skranda 
ir laukia. Bet tuoj kažin kas numetė nuo jo skrandą. Jis pa
siėmė ir vėl užsiklojo. Ir antrą kartą numetė, o jis vėl užsi
klojo. Trečią kartą su baisiausiu smarkumu stvėrė nuo jo 
skrandą ir numetė į vidurį grendymo. Tada jis išsigando ir iš
ėjo iš kluono.
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KO MIEGI ANT TĖVELIŲ KAULŲ?

Vienąkart susitarėm su Kairio Praniu joti nakties Pavykėn. 
Aš nujojau pirmiau ir, paleidęs arklį, atsiguliau ant tokio kal
nelio, kur dar, seni žmonės pasakoja, iškasdavę žmonių kaulų.

Nespėjau dar užmigt, tik ėmė kas ir nutraukė kailinius. 
Aš pamaniau, kad Pranys bus atjojęs. Aš vėl apsiklojau — ir 
vėl nutraukė.

— Na, kokio čia velnio tu dūksti? Kad atjojai, tai ir dryb- 
sok! — sukeikiau aš Pranį.

Tik ir vėl šūst ir nutraukė kailinius. Aš atsisėdau ir sakau: 
,,Duosiu jam ausinėn".

Bet niekur nieko nėra. Aš ir vėl atsiguliau, apsiklojau ir 
guliu. Tik ėmė nutraukė kailinius ir sako kas:
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— Ko tu čia miegi ant savo tėveiių kaulų? Eik greičiau 
iš čia, bus blogai!

Aš atsikėliau, apsidairiau, pašaukiau Pranį, bet jo nebuvo. 
Tik ir vėl išgirdau:

— Tu greičiau eik nuo savo tėvų tėvelių kaulų!
Aš išsigandau, parjojau daržan arklius ir darže atsiguliau.
Rytą klausiu Pranį:
— Ar tu buvai vakar nakties išjojęs?
Jis man pasakė:
— Būt buvau. Tik joju pas tave, matau stovint vienmarš

kinį žmogų prie tavęs, o tu guli. Maniau, kad vagis. Tave pa
šaukiau, o tu tik susikeikei, kad kailinius nutraukia. Tas žmo
gus ir prapuolė. Tik tu atsigulei, ir jis atsirado. Aš nusigan
dau ir parjojau namo.

Iš tikrųjų, visi seni žmonės sako, kad jeigu tik kas ten atsi
gulu, tuoj nuvaro. Kai aš buvau atsigulęs, tai nieko apie tai 
nežinojau.
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ATGAIVINT! JAUNAVEDŽIAI

Prie caro žmonėms tarnauti kariuomenėj reikėdavo po pen
kiolika—dvidešimt metų. Vienas kareivis, atitarnavęs kariuo
menėj, ėjo namo. Jam reikėjo eiti pro didelius kapus. Beei
nant, sutemo, ir jis atsigulė ant kapų pamiegoti. Jis nespėjo 
užmigti, žiūri — vienoj vietoj prasiskleidė žemė, iš ten pakilo 
dvasia ir nulėkė. Tada tas kareivis, nieko nelaukęs, atsigulė 
karstan.

Po poros valandų atbėga ta pati dvasia ir klausia:
— Kas čia?
O tas atsakė, kad gyvas žmogus.
Ta dvasia sako:
— Išeik greičiau, nes man reikia mirti.
Tas atsakė:
— Kur buvai?
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O ta sako:
— Vestuvėse.
— Ką ten veikei?
O dvasia atsakė:
— Neklausk, ką veikiau, bet tuojau leisk.
Tas sako:
— Neleisiu, koi nepasakysi.
Dvasia ir sako:
— Buvau vestuvėse, tenai numarinau jaunikius, tik leisk. 
O tas atsakė:
— Kaip numarinai?
Ji sako:
— Kai jie nuėjo miegoti, aš paėmiau šiaudelį ir iščiulpiau 

kraują, supyliau į puodukus ir pastačiau po pečka: kairėj — 
jaunosios, o dešinėj —jaunojo.

— O dabar nešk pas vestuvininkus,— sako kareivis.
O ta, nieko negalvojusi, čiupt už karsto ir nunešė. Tas 

kareivis vėl paėmė suleido kraują, ir tie atgijo.
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GIRTUOKLIS DOMAS

Seniau žmonės atgailaudavo žemėje. Atgailaudavo iki to 
laiko, kol atspėdavo jų vardus.

Vienas girtuoklis numirė. Dievas jam paskyrė atgailauti— 
maustyti girtiems žmonėms ratus, blogą kelią rodyti, iš gir
tuoklių ratų ką nors ištraukti. Šis atgailautojas girtuoklis va
dinosi Domas.

Važiuoja koks nors girtas žmogus iš miestelio kaiman, Do
mas numauna jam ratus, iškinko arklį arba įverčia ratus ir 
arklį į griovį ar kitokią šunybę padaro. Keikia jį, kad jis 
žmonėms daug blogo daro, o vardo niekas nei nemano atspėti. 
Keikia girtieji, užmaudami ar traukdami iš griovio ratus, tikru 
vardu niekas nepamini savo draugo, mirusio girtuoklio Domo.

Vienam girtuokliui, važiuojančiam naktį, Domas numovė 
ratus. Šis girtuoklis ne keikė, bet kalbėjo:
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— Vargšai mes, vargšai! Domai, tu kentėjai gyvendamas, 
kaip aš dabar, ir dar vis tebekenti, ir, pats kentėdamas, mus 
kankini!

Nuo to laiko niekas ratų girtuokliams nebemaustė. Domas 
nuėjo į dangų, nes jo vardą atspėjo.
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PONAS — VAIDUOKLIS

Viename dvare labai ponas biaurus buvo. Jis jau toks bu
vo, kaip pusė šėtono. Prie baudžiavų ir visus ponus negalima 
girti, visi buvo kraugeriai, bet tas — už visus baisesnis.

Sykį tas ponas išvažiavo į Kukarskę, o užveizdai liepė ja
vus klėty išmaišyti. Kitą dieną užveizda nusiuntė mergas į klė
tį maišyti javų. Tos kai tik užlipo ant klėties — ir nusigando: 
nežino, kas tai pasidarė, kad ponas kelioms dienoms išvažia
vo, o jau jį mato ant klėties.

Vakare išgirdo — parvažiuoja partrinksi karieta. Tarnas iš
bėgo iš rūmų pasitikti. Rodos, atvažiavo iki rūmų, sustojo, bet 
kai išėjo — nieko nematyt. Nuo to parvažiavimo kai pradėjo 
tas ponas po rūmus trankytis, ir visame dvare vietos nebuvo 
žmonėm.

Kitą dieną parvažiavo jo vežėjas ir pasakė, kad ponas Ku- 
karskėj pasikorė.
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PASIKORĘS BAUDŽIAUNINKAS

Buvo tai baudžiavos metu, kada prastiems žmonėms reikėjo 
eiti baudžiava. Buvo tai netoli Kamorūnų sodžiaus, Kalesninkų 
parapijoj. Stovi tenai prie kelio labai sena pušis, apipuvusi, 
sutrūnėjusi. Tuo keliu eidavo baudžiauninkai pas dvarininkus 
dirbti. Vieną kartą vienas baudžiauninkas pasivėlino, tai dva
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rininkas liepė jį primušti. Dvarininko šnipai primušė tą bau
džiauninką, sukapojo net visą kūlį rykščių.

Kitą dieną eina tas baudžiauninkas. Beeidamas pamatė, kad 
saulė jau aukštai, sako:

— Vis tiek vėl mane muš, verčiau čia sau galą pasidarysiu.
Ėmė ir pasikorė ant tos pušies.
Žmonės, ant rytojaus atradę jį pasikorusį, apkasė jį po ta 

pušele, nes, sako, negalima į kapus laidoti, kuris pats save nu
sižudo arba pasikaria.

Po kiek laiko ėmė vaidentis. Kai tik saulė nusileidžia, gir
dėti, kaip tenai vaitoja kažin kas tokiu liūdnu balsu. Verkda
vo, vaitodavo, šaukdavo visokiais balsais, tai gyvuliais, tai 
žmonėmis apsivertęs.

Vieną vakarą važiavo, jau saulei nusileidus, žmogus namo. 
Kai tik privažiavo tą pušį, iššoko iš po tos pušies šuo labai 
baisus ir pribėgęs padėjo galvą ant ašies. Arklys tik strykt ir 
sustojo. Žmogus kirto tą šunį botagu. Šuo pranyko. Arklys ir 
vėl eina. Bet šuo ir vėl padėjo galvą ant ašies. Žmogus nežino
jo, kas bedaryti. Sėdėjo vežime kaip suakmenėjęs ir gynė ašį, 
bet paskum pamatė, kad jau tas šuo nebijo botago. Griebėsi 
kitokių priemonių. Ėmė giedoti giesmę. Tas šuo atsiliko kelius 
žingsnius ir pranyko.
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LIETUVĖNAS

Kitą kartą Jautmalkių kaimo Survilas vakare išsivedė į ga
nyklą arklius. Dar kiti neatsiveda savo arklių. Anas ėmė ir 
atsigulė ant žiemkelio. Guli ir girdi, kad dunda žemė. Anas 
mano, kad atjoja kiti arkliganiai arklius, ir guli toliau. Tik 
dunda vis arčiau ir arčiau. Po tam kad pradėjo švilpti — švilpt 
švilpt. Anas pakėlė galvą — žiūri, kad žiemkeliu atsivelia juo
das kaip maišas tiesiai anam vliršuj. Tas nespėjo nė pasitrauk
ti — kad ėjo per kojas toks sunkus ir sulaužė abidvi blauzdas. 
Ir švilpė ir nušvilpė sau. Kiti arkliganiai atėję žiūri, kad tas 
be kojų.

— Tai aš ir kitam pasakysiu,— sako anas,— kad ant kelių 
ir ežių negalima gulėti, nes lietuvėnam ten yra paskirta eiti.
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SLĖGUTIS

Dar seniau, maždaug prieš kokį dvidešimt metų, jaujoje 
miegojo meistras. Apie vidurnaktį, jam aukštynelkam bemie
gant, kažkas staiga užgulė kojas per kelius. Šis nusigando ir, 
bijodamas pajudėti, ramiai klausėsi, kas dėsis toliau. Pagaliau 
sunkumas pamažu prislėgė visą kūną, ir meistras negalėjo nė 
iš vietos pajudėti, kad ir kaip būtų norėjęs. Tada jis suprato, 
kad jį slegia slėgutis, ir ėmė judinti kairiosios rankos mažąjį 
pirštelį. Slėgutis vėl nuslinkęs.
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ATSIKRATYMAS SLOGUTE

Grigaliauską iš Kampinių, būdavo, kasnakt slogindavo slo
gutė, na, ir jis niekaip nuo jos negalėjo atsikratyti. Tai kažin 
kas patarė jam, kad, eidamas gulti, atgalios prieitų prie lovos 
ir, taip priėjęs, nusiautų klumpes ir atgaliom, tai yra neapsi
sukęs priešakiu į lovą, atsigultų.

Taip jis ir padaręs. Tai nuo to sykio jį kaip pametė, tai, sa
ko, ir šiandien neslogina.
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VEDYBOS SU SLOGUTE

Tūlas bernas tarnavo pas ūkininką, ir kiekvieną vakarą, 
kada jis nueidavo gulti, tai be jokios atvangos slogindavo jį 
slogutė.

Vieną kartą šis bernas pasiryžo budėti: mat, jis buvo paste
bėjęs, kad pas jį slogutė ateina per mažą skylutę duryse, kur 
buvo išpuolus sausa šakelė. Kai tikt bernas pamatė, kad pas jį 
slogutė įlindo, tai jis tuojau pleiškeliu ėmė aną skylutę ir už-
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kalė. Dabar bernas paregėjo, kad pas jo lovą stovi graži mer
gina.

Ant rytojaus ūkininkas ir visa šeimyna didžiai stebėjosi iš 
sugautos merginos.

Paskui tas bernas apsivedė su pagauta mergina ir susilau
kė vieną kūdikį. Kad jos kūdikis užgimė, tai jos vyras, nieko 
blogo nemanydamas, nusivedė savo pačią į savo kambarį, iš
traukė pleiškelį, tardamas:

— Žiūrėk, pačiute, kur aš tave pagavau!
Kaip tik šis ištraukė pleiškelį ir ši pamatė vietą, kur ji tapo 

pagauta, tik šmurkšt per tą skylutę išlindo, ir jos vyras dau
giau neregėjo.

Paskui ji ateidavo kiekvieną naktį, kūdikį savo pažindyda- 
vo, išskalbdavo jo drabužius, aprengdavo dailiai, bet sugauti 
jos daugiau niekad neįstengė.



Velniai

463

MUZIKANTAS VELNIŲ BALIUJE

Senovėj, kai dar velniai matomi valkiojosi ant svieto, teko 
vienam muzikantui eit pritemus namo. O buvo tamsi naktis. 
Jis beeidamas suklydo ir nežino, kur jau jam eiti. Suklydęs ne 
per toli paėjo, sutiko karietą su ponu važiuojant. Sako tas 
ponas:

— Nuo čia netoli yra mano dvaras, pas mane šį vakarą 
bus didelis balius, o neturiu muzikanto. Ar negalėtum šį va
karą mum pagrot?

Sako muzikantas:
— Dėl ko ne? Tai mano darbas ir pelnas.
Sako ponas:
— Tai sėsk į karietą, važiuosim.
Kai jis įsėdo, jam pasirodė, kad visai netoli, tuoj privažia

vo dvarą. Kai tik atvažiavo, dar jokių svečių nebuvo, bet kaip 
bematant privažiavo daugybė karietų su visokiais ponais, po
niom ir panaitėm. Ir tuoj prasidėjo šokiai. Už kiekvieną šokį 
vis jam gerai mokėjo sidabriniais rubliais. Tik jis patėmijo, 
kaip šokantieji šokdami iš tokio bliūdelio patepa sau akis. 
Jis galvoja: kam ir kuo jie ten tepa akis? Jis prisitaikęs ir pa
sitepė sau vieną akį. Kai tik patepė, tuoj ta akimi pamatė, kad 
jis ne dvare grojo, o baloj, velnių gužynėj,— sėdi ant kupsto 
vietoj krėslo. Taip jį paėmė baimė, kad jis negalėjo su tąja 
akimi žiūrėt.

Šoko iki gaidžių, po tam visi prapuolė, o jis liko sėdėt iki 
prašvito toj akloj baloj. Kada prašvito, pasižiūrėjo į kišenes, 
rado kišenėse baltų beržo žievių. Ir tokioj baloj sėdėjo, kad
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jis dieną vos iš jos išprapino. Taip toii jį velnias nuvežė, kad 
jis tris dienas keliavo, kol parkeliavo namo.

Kitąsyk muzikantai buvo didžiausi girtuokliai, taigi ir šitas 
kai tik parėjo, tai tuoj į karčiamą pasiskųst savo bėdas. Atėjo 
netoli karčiamos, išgirdo karčiamoj didį riksmą. Įėjęs į kar
čiamą, rado kelis vyrus pešantis. Jis tarp jų pamatė, kad vel
nias stovi: vienam kukžda į ausį, kitam mina ant kojos, ir taip 
mušasi kruvini, kad net čerpės skamba. Matydamas muzikan
tas, kad tas velnias tokias išdaigas dirba, tai jis, pasiėmęs 
lazdą, kai rėžė velniui per galvą, kad tas dvilinkas išsivertė 
iš karčiamos. Kai tik to velnio nebuvo, tada tie žmonės tuoj 
susitaikė.

Kada toliau atėjo tas velnias pas muzikantą ir klausia jo:
— Katrą j a tu akimi matai mane?
Sako:
— Šitai, dešine.
Kai tik taip ištarė, velnias, jam išdūręs tą akį, pats pra

puolė.
Ir muzikantas nuo tosyk jau daugiau velnių nematė.

464

VELNIŲ VESTUVĖS

Vieną kartą, sakydavo senelis, einu iš miesto, nusipirkęs 
naują smuiką. Einu einu, sako, kad ir vasara, bet jau ir prite
mo, o paskui jau ir taip tamsu, nors į akį durk. Klampojau 
klampojau ir pats nežinau, kaip paklydau. Privargau ir atsisė
dau. Tiktai žiūriu žiūriu iš patamsio ir matau žiburėlį,— ir vi
sai, rodos, netoli. „Eisiu,— sakau,— rasi, kelią nusakys ar nors 
pernakvosiu". Ir einu.

Ir tik, rodos, truputį paėjau, kai žiūriu — rūmai, dvaro rū
mai. „Na,— manau sau,— įeisiu, kad ir toks prastas mužikėlis".

Įeinu į vidų, žiūriu — vestuvės. Stalai valgiais, gėrimais 
nukrauti, ir prisėdę pilna gražiausiai apsivilkusių ponaičių ir 
tik viena panelė su veliuonu ant galvos, matyt, kad jaunoji.
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Aš žiūriu žiūriu į tą jaunąją — iš kur ji man pažįstama. 
Ogi kai ėmė juoktis, pažinau, kad mūsų dvaro panelė. ir tokia 
smagi, tokia smagi, o ją tik visi kalbina ir kalbina.

Tik man įėjus, prišoko vienas ponaitis prie manęs, nutvėrė 
už parankės ir sako:

— Ot gerai, kad atėjai, o mums tai muzikantas reikalingas. 
Ir tik grok, o pinigų tai jau gausi gerokai.

Nu, ir imu grot, o jie šokt, o vis tą mūsų dvaro paną tik 
šokdina, tik šokdina, kad nė pailsėt neduoda. Atnešė vienas 
ponaitis man gerą krūzą vyno, pabuvęs ir kitą, ir trečią. Aš iš
gėriau ir vėl groju, kad net stygos mano smuikeliui pykši. 
O jaunikis atnešė geroką kapšiuką su pinigais, pasižiūriu — 
visi auksiniai! Taip vis groju ir džiaugiuos. Grojau grojau, dar 
truputį įkaušau, ir suėmė mane miegas.

Kai pabudau, jau saulė buvo aukštai ir taip smarkiai ke
pino. Gi pažiūriu — nė dvaro, nė tų ponaičių; mano smuikelis 
ant kelmo padėtas; žiūriu, ir maišelis tas pats, kur davė, pagal 
mane guli. „Na,— sakau,— tai kaipgi dabar čia buvo, kad nie
kur nieko nebėra? Bet,— manau sau,— kad tik pinigai tebėr". 
Aš jau juos suskaitysiu. Pasibėriau ant kelmo ir žiūriu — ne 
pinigai, o tik surūdiję gelžgaliai, skardagaliai, sukarpyti ir su
pilti. „Nu, jau,— sakau,— čia jau tikrai velnių vestuvių bū
ta". Nusispioviau ir parėjau pykdamas.

Kai parėjau, jau buvo patys pietūs, ir vyrai, parėję iš dva
ro pietaut, ėmė šnekėtis, kad šią naktį mūsų dvaro panelė pa
sikorė. Tada aš supratau, kad tikrai į velnių vestuves buvau 
patekęs ir visą naktį kankinaus begrodamas.

465

MUZIKANTAS PRAGARE

Kartą gyveno vienas ponas. Jis buvo labai žiaurus ir 
skriaudė savo žmones. Kai jis mirė ir buvo palaidotas, ant jo 
kapo atsirado skylė. Kad ir kaip pylė tą skylę, vis tiek jos ne- 
užpylė. Ponia žadėjo tą apdovanoti, kuris sutiks leistis į tą 
skylę. Atsirado vienas muzikantas, kuris sutiko leistis skylėn. 
Jis pasiėmė ilgą virvę, apsirišo ja ir pradėjo leistis. Leidosi
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muzikantas ton skylėn septynis mėnesius. Nusileidęs išvydo 
tokį pat pasaulį, kaip ir žemėje. Besidairydamas pamatė vel
nius, kurie tuo ponu vežė kelmus. Pamatę jį, velniai ėmė jo 
klausinėti ir viską vartyti, čiupinėti. Bevartydami užgavo smui
ko stygas, kurios ėmė skambėti. Velniai paklausė:

— Kas čia?
— Smuikas,— atsakė muzikantas.
Velniai paprašė jo pagriežti. Muzikantas patogiai atsisėdo 

ir pradėjo griežti, o velniai šokti. Jam ir pirštai įsopo begrie
žiant, o velniai vis šoka ir šoka. Velniai varė toliau jį griežti, 
o jei negriešiąs, tai grasino užkinkyti kelmų vežti. Muzikantas 
sumanė gudrumu atsikratyti velniais. Jis tyčia nutraukė sty
gą, ir smuikas pradėjo negražiai griežti.

Velniai paklausė:
— Kodėl taip negražiai grieži?
— Kad styga nutrūko.
— Ar negalima būtų surišti?
— Negalima, tada negrieš,— atsakė muzikantas.— Gal jūs 

turit kur stygų — galima būtų įdėti.
Bet velniai stygų neturėjo.
— Tai reiks keltis žemėn stygų pirktis,— sako muzikantas.
Velniai sutiko. Tuoj jie išrinko septynmetį velnią, kuris

muzikantą per septynias minutes išnešė žemėn. Muzikantas nu
ėjo stygų pirkti, o velnias atsisėdo laukti.

Dar ir dabar velnias laukia, o muzikantas stygas perka.

466

SKERDŽIUS — KUNIGAS

Vienas skerdžius mokėjo geras dūdeles sukti ir ant tų dū
delių gražiai groti. Sykį jam begrojant, išgirdo velniukas. 
Klaūsęs, klaūsęs, ir jam labai patiko. Priėjęs prašo, kad jam 
duotų vieną dūdelę padūduoti.

— Padaryk mane klebonu, o mūsų kleboną — skerdžium, 
tai duosiu.
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— Gerai, padarysiu.
Kaip matai nuo skerdžiaus kojų nusmuko klumpiai, o kiti 

drabužiai persimainė, ir skerdžius pastidarė kunigu, o klebo
nas — skerdžium. Tikras kunigas: ir mišias laiko, ir pamokslus 
sako. Viskas gerai. Skerdžius negali atsidžiaugti.

Velnias dūdavo, dūdavo ant tos dūdelės, kažin kaip ir pa
gadino. Klebonas tuo sykiu pamokslą sakė. Beatlekiąs velnias 
prie jo:

— Pataisyk man dūdelę!
— Palauk, kai pabaigsiu pamokslą, tada pataisysiu,— atsa

kė klebonas.
— Bet aš liepiu, ir tu turi klausyti! — suriko velnias.
— Eik tu nuo manęs gult!
— Ar tai tu taip? Kaip skerdžium buvai, taip skerdžium ir 

būsi!
Velnias pasakė ir išėjo sau supykęs. Kaip matai klebonas 

ir negali sakyti pamokslo — nieko nežino. Nėra ką daryti, ap
simetė liga.

Kas žinos, kas ne, o burtininkas tai viską žino. Tas burti
ninkas pasišaukė skerdžių pas save ir klausiąs:

— Ar tu nori būti kunigu?
— Noriu.
— Kai ateis pas tave velnias kaipo ligonio lankyti, tai tu 

jam skelk per žandą ir klausk: „Iš kur tas balsas — ar iš tavo 
žando, ar iš mano delno?" Jis nežinos, ką sakyti, ir turės vėl 
padaryti tave klebonu.

Jam besergant, ir beįeinąs velnias. Kai tik jis įžengė į kam
barį, skerdžius tik strykt nuo lovos, kadgi skels velniui į žan
dą, tas net nuo žemės pašoko.

— Iš kur toks balsas: ar iš tavo žando, ar iš mano delno?
Velnias nežino, ką sakyti, nes nė iš vieno delno, nė iš

v̂ieno žando negali būti balsas.
— Na, tai kad tu toks mandras, tai būk vėl kaip buvęs 

kunigu.
Ir paliko skerdžius kunigu ligi pat mirčiai.
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VELNIAS IR KAMANVAGYS

Ėjo vestuvėsan velnias ir pasiveja žmogų.
— O ką tu darysi?— klausia velnias žmogų.
— Kai suvažiuos jau vestuvės, tai kamanas pavogsiu nuo 

arklio galvos. O ką tu darysi?—klausia žmogus velnią.
— Aš nueisiu vestuvėsan ir atsisėsiu stuburam Ir,— sako 

velnias,— kai jaunikis ar jaunoji nusičiaudės, tai man jo svei
kata klius — nuo jo sveikatą atimsiu, nes jiems tada niekas 
nepasakys „į sveikatą".

Nueina jiedu vestuvėsan — šitas žmogus ir klauso gale sta
lo tarp žmonių. Kai jaunoji nusičiaudėjo, tai tas žmogus, kur 
ėjo kamanų vogt, sako:

— Į sveikatą!
Ir jaunasai dabar atsako:
— Į sveikatą.
Tai kai skrido velnias su stuburu per duris ir šaukia:
— Kamanvagy, kamanvagy!
Ir velnias negavo jaunosios sveikatos.

468

VELNIAS IR STOGDENGYS

Bažnyčią pabaigus statyti ir baigus stogą dengti, kalant 
paskutinę vinį, velnias stovįs. Ir kai tik baigs įkalti, jis tą dir
bėją už sprando nustums, kad jis užsimuštų.

Vieną kartą atsitiko taip. Meistras žinojo, ką reikia pada
ryti, kalant paskutinę vinį, kad velnias jo nenustumtų. Kalda
mas paskutinę vinį, kalba:

— Dar trūksta vienos vinies, reikia lipti žemėn pasiimti ir 
sugrįžus įkalti.

Ir jis, kūjį palSkęs ant stogo, nulipo žemėn. Nulipęs sako:
— Dėkui ponui dievui, visą darbą baigiau.
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Velnias, išgirdęs ant stogo, perpyko ir, pagriebęs paliktą 
kūjį, iš visų jėgų paleido žemėn, norėdamas ant žemės užmuš
ti meistrą. Bet kūjis nepataikė ir šalia meistro įlindo į žemę. 

Mat velnias nežinąs, ką žmogus galvoja, bet tik ką kalba.

469

U2ŠOKDINTOS MERGOS

Kūčių vakarą keturios mergos nuėjo į pirtį. Besimaudyda
mos sulaukė vidurnakčio. Mergos buvo girdėjusios senas bo
bas pasakojant, kad jei kūčių naktį išimsi pirties langelio stiklą 
ir iškiši laukan dešinę ranką, tai delnam įdės vyro arba mo
ters paveikslą. Jei vyro — ištekėsi, jei moters — ne.

Mergos taip ir padarė. Bet vos tik išėmė stiklą, tuoj sušoko 
pro langą keturi velniukai ir griebė mergas šokdinti. Viena 
merga pabėgo ir nulėkė namo. Kitas žmonės rado jau nebe
gyvas — užšokdintas.

470

KAVAUERIUS VIŠTOS KOJOMIS

Vienas gaspadorius buvo bagotas ir turėjo dukterį. Ji gu
lėjo svirne. Į svirną pas ją vaikščiojo toks kavalierius. Tai per 
naktis neduodavo jai miegot. Ji pradėjo nuo to labai džiūt.

Vieną kartą merga stovuose audžia. Ateina ubagas ir 
klausia:

— Kodėl tu, dukrele, tokia menka?
Ji sako:
— Tėvuk, kad pas mane vaikščioja toks kavalierius. Aš 

prieš naktį drūčiai užsistumiu duris ir nežinau, per kur jis 
ateina.

Tas senukas sako:
— Vaikeli, tavo tas kavalierius negeras. Kai eisi gulti, tai 

paimk rėtį pelenų ir eik atbula, ir sijok net iki lovos. Tai pa
žiūrėsi, koks ten kavalierius.
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Taip ji padarė, kaip senukas liepė.
Antryt užsikėlė ir rado vištos pėdas.
Tas senukas vėl pas ją atėjo. Ji jam pasakė, kad vištos pė

dos buvo. Tai senukas jai taip pasakė:
— Nueik j laukus ir prisiskink barkūnų. Iškaišyk svirno 

sienas, o vieną sieną palik neiškaišytą, ir lovą apkaišyk, ir 
pati apsikaišyk, ir atsigulk.

Ji taip ir padarė. Kai kavalierius atėjo, tai pasakė:
— Kad aš gudrus, o tu dar gudresnė... Aš pas tave bū

čiau ilgai nevaikščiojęs.
Labai didelis viesulas pasidarė, jis užstaugė ir su ta neap

kaišyta siena išlėkė.

474

OŽIUKAS

Blažys važiuoja iš Anykščių. Taip lietus lyja, ir toks ožiu
kas: me-e! me-e! me-e!

— Nabagėlis! Kieno čia ožiukas? Mat, sušalo labai.
Jis pagavo tą ožiuką ir vežas vežime.
Parsivežė j kaimą ir sako:
— Cibūkas, cibukas!..
Tas iššoko iš vežimo:
— Šibu-ukas!.. Šibu-ukas!..— ir nulėkė pamėgdžiodamas.

472

KATINAS — VELNIAS

Vieną kartą boba ėjo iš turgaus. Po krūmu rado besėdintį 
sušlapusį, drebantį katiną, kurį pasiėmusi parsinešė namo ir 
padėjo ant pečiaus mūro pasišildyti. Ji pati pradėjusi vaka
rienę virti. Žiūri, katinas snaudžia: lenkia, lenkia galvą, tik 
strykt ir pašoka:

— Mat, ir užsnūdęs...
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Ir vėl toliau snaudžia: lenkia, lenkia galvą ir vėl strykt 
pašokęs suniurna:

— Mat, ir užsnūdęs...
Boba supratusi, kad čia ne katinas, bet velnias. Ta tik čiupt 

katiną už sprando ir, šaukdama:
— Viens-trys, viens-trys! — kad duoda katinui.
O tas cypdamas prašo:
— Sakyk du, sakyk du!
Ji, to nesakius, tik duoda:
— Viens-trys, viens-trys!
Katinas išsprūdęs bobai iš rankų ir net nuvertęs trobos 

kerčią su pora gegnių.

473

AKMUO RATUOSE

Vienas gaspadorius važiavo iš kermošiaus ir buvo su rei
kalais užsivėlavęs, tai ir teko važiuoti naktį. Važiuoja per 
mišką, žiūri, kad avinas toks didelis ir riebus. Paėmė tą avi
ną, įsidėjo ratuos ir atvažiavo namo. Sako bobai:

— Eik, padėk įvest gurban aviną. Važiuodamas radau miš
ke, pasigavau ir atvežiau. Toks sunkus ir riebus — bus mėsos.

Nueina, žiūri, kad tokį didelį akmenį atvežęs ratuose. Žmo
gus labai nuliūdo ir suprato, kad tenai buvo jam pasirodęs 
velnias ir jam tokią išdaigą padirbo.

474

MAINAI SU VELNIU

Ėjo naktį medžiotojas, šaudęs kiškius. Eina, žiūri —prieš 
jį irgi eina žmogus, irgi su šautuvu.

— Palauk,— sako medžiotojas,— kartu eisim.
Nu, eina kartu.
— Mainykimės šautuvais,— sako medžiotojui tas sutikta

sis žmogus.
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— Kaipgi tu mainysi su manim, kad mano šautuvas už ta
vo prastesnis?! —sako medžiotojas.

To žmogaus šautuvas naujas, visas blizga. Nu, anys ir su
mainė šautuvais. Atsineša medžiotojas tą šautuvą namo. Paka
bino priesieny ant sienos. Rytą savo pačiai ir vaikam sako:

— Ot, žiūrėkit, kokį aš šautuvą gavau! Naujas ir gražus!
— Kur anas? — klausia jį šeimyna.
— Ogi namely pakabintas,— anas pasakė.
Gi žiūri, kad arklio šlaunis apipuvus pakabinta.
— A, čia tai man velnias padarė! — sako anas.
Nuėjo anas ton vieton, kur sumainė šautuvus. Rado toj 

vietoj, kur mainė, savo šautuvą ant žemės padėtą. Paėmė savo 
šautuvą ir atsinešė namo.

47$

MAINAI TABOKINĖMIS

Vieną kartą prieš kalėdas eina žmogus ant rarotų. Jam rei
kėjo eiti per mišką. Žiūri — ant kelmo pakelėj sėdi ponaitis. 
Kai šitas žmogus priėjo artyn, ponaitis tarė:

— Sėsk, tėveli, pasilsėti, užšniaukšim tabokos.
Seniau, sutrynę taboką, traukdavo į nosį, darydami dėl 

sveikatos. Ana nuo visokių ligų apsaugojo.
Na, tai šitas seniokas, patrynęs tabokos, įtraukė nosin. Po

naitis taip pat išsitraukė labai gražią tabokinę ir, įtraukęs ta
bokos nosin, sako:

— Mainome, tėvel, tabokinėmis. Man šitoji jau nusibodo, 
noriu permest.

Šitas žmogelis pažiūrėjo ir sako ponaičiui:
— Kad mano, matai, ponaiti, negraži, daug priedo norėsi.
— Nė kokio priedo aš nuo tavęs nenoriu: te tau mano, 

duok man savo.
Apsidžiaugė seniokas, kad jam beveik dovanojo tokią ta

bokinę, įsidėjo kišenėn, atsisveikino su ponaičiu, padėkojo už 
tabokinę ir nuėjo.



Išeina iš bažnyčios po rarotų, išsitrauks prie žmonių savo 
gražiąją tabokinę, kad visi pamatytų, kokią anas turi. Ogi 
išsiima, žiūri, kad arklio naga. Tada suprato, su kokiu ponai
čiu anas kartu gėrė taboką ir sumainė tabokinėmis.

474

VELNIO ARKLIAI

Parvažiavau prie tokio Zyko tarnauti. Ir buvo ano motina, 
tai pasakojo:

„Baudžiavos metais ponai ir kunigai turėjo visą galybę. 
Pasilikau vieną sekmadienį namuos, išėjau, ant krėsliuko atsi
sėdau ir kalbu poterius, ir kalbu. O buvo pats vidurys sumos. 
Kad žvengia, kad žvengia, atsisuku — kad atlekia kočas ir pa
kinkyti Kolainių ponas ir Karklėnų klebonas. Vienas ponaitis 
iššoko iš kočo, sako:

— Ar pažinai tuos arklius?
— Kaip nepažinsi: Karklėnų klebonas ir Kolainių ponas 

Domkus.
— Anie baisiai žmones kankino. Tat kaip anie žmones, 

taip anuos dabar kankina".

477

PONAS ARKLIO VIETOJ

Seniau Biliūniškių dvare, Kuršėnų valsčiuje, gyveno baisiai 
piktas ir pasileidęs ponas. Anas dvariškius stačiai kotavoda- 
vo. Vieną kartą anas ėmė ir pasikorė. Tada dvarą valdyti 
paėmė sūnus. Kai senąjį poną palaidojo, tą vakarą panaktinis 
stovi prie klėties ir girdi, kad kaži kas atšvilpia per lauką: 
švilpt švilpt, švilpt švilpt — su didžiausiu vėju. Panaktinis žiū
ri, kad karieta, pilna prisėdusi skrybėlėtų ponų. Kad eina, kad 
šalikai plevėstuojas per vėją! Pakinkyti keturi arkliai apsipu- 
tavę eina kaip viesulas. Tik anas žiūri, kad, rodos, vidury
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pakinkytas anų senasis ponas. „A, bala!"—mano. Anas žiūri, 
kas čia bus. Ogi privažiavo prie gonkų, arklius pastatė, o po
nai išlipę suėjo į vidų. Neilgai trukus, ponai išėję sėdo į ka
rietą ir nuūžė atgaliau.

Ant ryto panaktinis niekam nieko nesako. Galvoja: „Žiū
rėsiu, kitą vakarą kas bus".

Kitą vakarą ir vėl taip pat. Atvažiavę arklius pririšo prie 
gonkų, o patys suėjo į vidų. Ir vėl anas mato, kad vidury 
anų ponas pakinkytas. Anas įsidrąsinęs, išsitraukęs brostvas, 
persižegnojo. Prieina. Taip, tikrai ponas. Įdėtos žąslos į dantis, 
kad putos eina. Tas išsigandęs spėjo pasitraukti. Išėjo ponai, 
sėdo į karietą ir nušvilpė atgaliau.

Ant ryto anas eina ir pasako jaunajam ponui, ką matęs. 
Ponas sako:

— Tai nesakyk tik kitiem nieko.
Anas tą dieną parvedė kunigą. Kunigas iškrapijo visur, 

po kiemą. Kitą naktį panaktinis žiūri, kad atšvilpia vėl tie 
patys ponai su karieta, bet prie dvaro nebesustojo, nuūžė pro 
šalį.

478

EIGUUU PASIVERTĘS VELNIAS

Kai aš stačiau rūmą, pristigau keleto grebėstų. Pirkt ne
pirksiu,— pamaniau sau,— čia pat netoli valdiškas miškas, nu
eisiu naktį ir prisikirsiu. Naktį atsikėliau, nuėjau miškan, nusi
kirtau penkiolika grebėstų ir einu namo — atsivarysiu arklį 
ir parvešiu. Tik štai eigulis Matiukas.

— Ką tu, Šuky, padarei?
Aš sakau:
— Ką padariau, tai padariau, bet tu, kaip kaimynas, tai 

valdžiai neišduok. Butelį pastatysiu.
Jisai sako:
— Na, gerai, atnešk butelį nuo Iršiuko iš Pakerių kaimo. 

Aš čia būsiu.
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Aš greit pas Iršiuką, atnešiau butelį ir stiklinę. Pripyliau 
ir liepiu pradėt. Jis sako:

— Aš nepradedu, tu pradėk!
Aš buvau bepradedąs, tik susilaikiau ir persižegnojau. Tik 

tuo metu akimirksniu atsidūriau net už Rakėnų kaimo, raiste 
už trijų varstų. Pažiūriu — butelis ir stiklinė pas mane.

Parėjau namo, prisikėliau seserį, ir abudu atsivežėm iš miš
ko grebėstus. Vienas jau bijojau važiuot.

Rytą nuėjęs klausiu Iršiuką:
— Ar aš vakar buvau pas tave?
— Žydas sako:
— Nebuvai.
— O butelį ar pirkau?—klausiu jį.
— Nepirkai, bet vieno butelio ir vienos stiklinės man šian

dien trūksta,— sako žydas.
Tuomet nueinu pas Matiuką ir klausiu jį:
— Ar aš vakar buvau tave sutikęs miške?
— Ne, niekur aš tavęs nesutikau.
Tas tikras atsitikimas buvo 1916 metais Vildžiūnų kaime.

479

ATGIJUSI KUMELĖ

Vienam gaspadoriui padvėsė kumelė, tai ištįsę ją už kluo
no, nulupo odą ir paliko. Tada naktį tų namų gaspadorius ir 
kitą vyrą paėmė, ir abu nuėjo kluonan su šautuvu. Pro lange
lį žiūri ir laukia: gal ateis vilkas prie dvėselienos, tai jį nušaus.

Prabuvo anie pernakt ir nieko nesulaukė.
Kitą naktį gaspadorius vienas nuėjo kluonan laukt vilko. 

Nuėjo, pro langelį žiūri ir pamatė, kad ta kumelė kelias. Ke
lias, kelias, pasikėlė ir eina. Buvo pakaustyta, tai taip: kaukšt, 
kaukšt ir eina. Aplink kluoną apėjo ir — kluonan, ir — į jį. 
Anas nusigando ir užlipo ant jaujos — ir kumelė paskui jį už
šoko net ant jaujos. Anas šoko ant pado nuo jaujos — ir ku
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mele ant pado paskui jį nušoko prie pat kojų. Tada anas bėgt 
namo. Kai atbėgo namo, tai tik tris valandas pagyveno ir nu
mirė, nes buvo labai persigandęs ir susitrenkė šokdamas.

4S0

PRIŠAUKTI VELNIAI

Kai gyvenau prie švogerio toj pačioj Vaiguvoj, tik kitam 
kaime, tai vieną rudenį taip atsitiko. Ten nuo senovės — ir 
visur taip buvo — kaime visi būdavo kaip vienas: ar vienas 
už kitą užsistoti, ar padėti darbus nudirbti, tai vis sykiu. Tai 
ir ten, kai ateidavo ar kūlimai, ar linaminiai, mėšlavežiai, piū- 
tės — vis būdavo talkos. Susieis visas kaimas pas vieną gaspa- 
dorių, padarys darbą, tada — pas kitą. Ir taip, kol visas kaimas 
apsidirbdavo.

Tai dabar ten, kai mynė linus pirmam gyvenime,— per 
pypkiarūkius vyrai visko išsigalvodavo, — pasiėmė brikos ste
bulę, užkėlė ant tvoros ir pučia į ją. O balsas — kaip iš di
džiausios triūbos. Dabar anie pūtė pūtė ir girdi, kad jau kažin 
kur atsiliepia — taip pat į stebulę pučia. Bet anie mano, kad 
tai kito kaimo bernai atsiliepia.

Kitą vakarą mynė jau kitam gyvenime. Ir vėl pūtė į tą 
stebulę. Bet atsisakė jau arčiau.

Taip kiekvieną vakarą per tą linamynį—kai vyrai pūtė, 
tai vis kiekvieną sykį arčiau atsisakė.

Vienoj jaujoj minant, jau visai čia pat už jaujos pradėjo 
pūsti. O kai mindami parėjo į paskutinį gyvenimą, tai vyrai 
vėl pučia. Jau kiti nenorėjo leisti pūsti tos stebulės, bijo, bet 
kur tau tie bandšuniai klausys,— kad pradėjo pūsti dar su 
didesniu pastipimu. Tai tik girdi, kad jau kurtiny pradėjo 
pūsti, ir tuojau kažin kas užpūtė lempą. Ir kad pradėjo dau
žytis po pakurą, po jaują, kad visi persigandę išlakstė. Bet kai 
susiėjo atgal, uždegė lempą, tai to gyvenimo gaspadorius pra
dėjo murmėti, ko tas velnias čia pradėjo siusti. Tai iš kurtinio 
ir atsiliepė:

— O ko priprašėt mane? Prašėt per visą linamynį, tai da
bar aš neisiu iš čia!

Ir nieko nepadarė po tam, turėjo tą jaują nugriauti.

509



481

Vienam paveiksle buvo velnio fotografija. Kalvis ją nusi
nešė kalvėn ir pasistatęs pradėjo iš jos visaip čėkotis: karštą 
geležį panosėn kyšteli ar pasmardina jam, sakydamas:

— Va tau, velne!
Tas atėjusiems kalvėn vyrams sudarydavo daug juoko. Bet 

velniui tas nepatiko. Jis sumanė kalviui atsilygint.
Velnias apvogė bažnyčią ir vogtus daiktus sunešė kalvėn.
Rytojaus dieną žmonės, radę išplėštą bažnyčią, labai įširdo 

ir niekaip negalėjo atsistebėti, kas čia taip galėjo padaryti.
— Pakart tas vagis, jei rasime,— sako kalvis.— Kaip anas 

išdrįso apiplėšt bažnyčią!
Bet vagies kaip neranda, taip neranda.
— Atėjo žmonės į kalvę, pradėjo dumt dumtuvėn. Ogi žiū

ri: tik lenda iš dumtuvių stula, kielikai ir kiti daiktai. Žmonės 
nustebo, kaip kalvis taip padarė.

Pats kalvis nutarė vagį pakart, tai dabar jau ir kalbos 
nėra — reikia kalvis pakart.

Taigi, veda kalvį į kartuves. Bevedant prieina prie jo koks 
ponaičiukas ir sako:

— Neniekinsi manęs daugiau, tai gelbėsiu.
— Neniekinsiu,— sako kalvis.
— Tai išnešk iš kalvės mano paveikslą.
To ponaičiuko kiti niekas nematė. Anas liepė kalviui eit 

namo. Kalvio vieton nuėjo kitas žmogus, bet žmonėms atrodė 
tas kalvis, jie nieko nepastebėjo. Tą žmonės nuvedė prie kar
tuvių ir pakorė.

Kalvis, sugrįžęs namo, nuėjo kalvėn ir kala kaip niekur 
nieko. Sugrįžę žmonės ir kalba:

— Koks žmogus buvo: kas galėjo ir pagalvoti, kad anas 
taip padarys.

— Kalvis kalvėj kala,— paaiškina vaikai.
— Kurgi kala, kad pakorėm?
— Kala, kala,— sako vaikai,— pažiūrėkit!

VELNIO KERŠTAS
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Nuėję žmonės į kartuves žiūri, kad jose kabaluoja pakartas 
ne žmogus, bet šiaudų kūlys. Nueina žiūrėt kaivėn — kala 
kalvis. Jis paklaustas pasakė, kad jam taip buvo įtaisęs vel
nias, o kai pažadėjęs jo daugiau neniekinti, tai išgelbėjęs.

482

VELNIAS IR PIEMENYS

Sekmadienį piemenys ganydavo karves. Kai tik dvylikta 
dienos jau, atlėks žaisti toks ponaitukas su skrybėle. Žais žais, 
duos duos — anie visi ,,kiaulę mušdavo" su pagaliais. Atėjęs 
koks ten didelis žmogus kaimynas ir sako:

— Tas ponaitis yra velniukas. Jūs pažiūrėkit, ar nematot, 
kur anas nueina?

Sako piemenys:
— Nematom — pradingsta mūsų akyse, ir nematom.
— Nu, gerai,— tas žmogus sako,— kitą sykį kai anas ateis, 

pa veizėkit į burną. Jei ano bus nosis su viena skylike, tai tik
rai bus velniukas. Kai mušat kiaulę, išsipiaukit šermukšninius 
pagalius gerus ir duokit, kad kliūtų tam ponaičiukui su paga
liu. Duokit ir per kiaulę, ir per ponaitį. Matysit, ir prapuls.

Kai mušė tą kiaulę, tikrai — to ponaičio nosis su viena sky
like. Kaip davė, anam kaip kliuvo! Su tokiu viesulu pakilo — 
ėjo ir nuėjo. Ir daugiau niekada nebeateidavo.

483

VELNIO PATARIMAS

Merga apsisamdė dvaran ir eina jau tarnaut. Eina tokiu 
miškeliu ir susitiko—eina ponas.

— Kur eini?—klausia ponas.
— Einu dvaran tarnaut,— atsakė merga.
— Nu, nejaugi tu niekur kitur negavai tarnystos?—sako 

ponas.
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— Tai dvare ramiau,— sako merga.
— Nu, eini, tai eini, tiktai tu manęs nekeik,— ponas pasa

kė ir nuėjo sau.
Merga nuėjo dvaran ir pasigavo vaiką. Eina jau merga iš 

dvaro namo raudodama. Vėl toj pačioj vietoj susitinka tą patį 
poną.

— Ko raudi?—klausia ponas.
— Gal ir velnias man davė tan dvaran nueit tarnaut. Nu

ėjau, ir blogai atsitiko,— sako merga.
Tai tada ją tas ponas išbarė, išbarė, kad jį dabar kaltina 

be kaltybės, ir pats prapuolė.
Tai buvo velnias.

484

PAGAUTAS VELNIAS

Vienam dvare velnias jodė arklius. Kartą šėrikas, pamoky
tas vieno zakoninko, išėjo tvartan su grabnyčios žvake ir pa
matė velnią jojant ant arklio. Greit užmetė jam ant kaklo 
rožančių ir įvedė jį trobon. Nuo to laiko velnias liko nevalioj 
ir dirbo sunkiausius darbus, kokius tik liepdavo: lupt kelmus, 
kapot malkas ar nešt vandenį.

Sukilimo metais, ateinant rusų kazokams, visa dvaro šei
myna ir ponai išbėgiojo, liko tik viena dvaro gaspadinė. Ir to
ji skubina kraustyt savo daiktus, bėgs kur nors slėptis. Velnias 
apie gaspadinę šokinėja ir klausia:

— O kur man dėtis?
— Gaspadinė, išėjusi iš kantrybės, pasakė:
— Eik tu peklon!
— Tai dėkui, tai dėkui!—pasakė velnias ir nudundėjo 

peklon.
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Seniau pirtyse džiovindavo salyklą, o ant pirties nakvoda
vo šeimininkas ir saugodavo, kad kas nepavogtų. Girdi gi jis, 
kad vidurnaktį susirenka į pirtį velniai ir lošia kortomis iš 
pinigų. Belošdami barasi:

— O kad tave griausmas!
Kitas sako:
— Tai neminėk.
Kitą naktį šeimininkas ant pirties nusinešė girnas. Ir kai 

tik velnias paminėjo: „O kad tave griausmas!"—pradėjo šei
mininkas sukti girnas. Velniai išsigando ir tyli. Šeimininkas 
irgi nutilo. Velniai vėl lošia kortomis ir vėl barasi, sakydami:

— O kad tave griausmas!
Tada šeimininkas sviedė jiems dideliu akmeniu. Velniai iš

sigandę pabėgo. Vienas bėgdamas suriko:
— Man nieko negaila, tik gaila Daunoliaus kepurės!
Seimininkas nuėjo į pirtį ieškoti Daunoliaus kepurės. Ieš

ko ieško, gi žiūri, kad kregždės gūžta.

VELNIAI PIRTYJE

488

GUDRI PIEMENE

Vieno žmogaus jaujoj naktimis baidydavo. Taip kartą šitų 
namų bernas ir sako piemenei:

— Kad tu ir drąsi, vis tiek bijosi eiti į jaują ir iš ten atneš
ti vieną kartelę.

— Kodėl gi bijosiu?—atsakė piemeniūkštė.
— Ogi ten naktimis pilna velnių,— atsakė bernas.
— Na, tai palauk, šiąnakt nueisiu,— prižadėjo mergaitė.
Na, ir jis susiderėjo.
Taigi vidurnaktį, dar be gaidžių, piemeniotė nuėjo į jaują. 

Tuoj įėjus pamatė daugybę velnių. Nežiūrėdama į juos, ėjo 
stačiai prie kartelių ir vis šnibždėjo:
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— Oi, kada aš išnešiosiu devynias karteles iš čia po vieną?
Velnias jau norėjo čiupti ją, bet pamanė, kad dar bus laiko 

paskui, kai kitas karteles neš,— jis nekliudė. Gi piemeniotė, 
išsinešus vieną kartelę, parėjo namo ir daugiau nebeatėjo, nes 
ko gi eis, jei jai tik vienos ir reikėjo.

Taigi, matai, ji apgavo velnius ir laimėjo su bernu lažybas.
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VELNIO PAVEIKSLAS

Vieną kartą turtingas ponas paprašė tapytojo, kad jam 
nutapytų velnią. Tapytojas prižadėjo. Jis ilgai ilgai galvojo, 
kaip velnias galėtų tikrai atrodyti. Vieną vakarą, nieko gero 
negalėdamas sugalvoti, ir sako:

— Nežinau, ką duočiau, kad tikras velnias bent kartą pa
sirodytų. Tuomet tikrai galėčiau nutapyti.

Iš už pečiaus pasigirdo balsas:
— Pasiimk didelį popierių ir visokiausių dažų, kokių tik 

yra ant svieto: aš pradėsiu save rodyti po truputį, nuo ragų. 
Tu tapyk ir vyniok tą popierių, tik jokiu būdu neišvyniok. 
Pabaigęs tapyti, nunešk ponui ir atiduok. Tik pats tai nežiūrėk.

Tapytojas visa padarė, kaip velnias sakė. Velnias rodė sa
ve po truputį: ne daugiau, kaip po colį. Jis tapė tris savaites, 
kol visai pabaigė. Pabaigęs nunešė į dvarą ir atidavė ponui. 
Prie pono buvo daug svečių. Visi norėjo pamatyti, kaip vel
nias atrodo. Ponas išvyniojo popierių, visi sušoko žiūrėti vel
nio. Bet velnias buvo taip neapsakomai baisus, kad visi svečiai 
ir pats ponas tuoj iš išgąsčio numirė.

488

PASIŪTAS BE SIŪLIŲ

Baudžiavos laikais vienas ponas liepė siuvėjui pasiūti gar- 
nitorį be siūlių. Siuvėjas mąstė mąstė, nieko neišmąstė ir atsi
sėdęs verkia. Atėjo pas jį velnias ir klausia:
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— Ko tu verki?
Siuvėjas:
— Kaip aš neverksiu — liepė ponas pasiūti garnitorį be 

siūlių. Kad nepasiūsiu, tai lups.
Velnias sako:
— Neverk. Sukirpk, sudėk, ir stovės.
Siuvėjas taip ir padarė.
Ateina ponas, sako:
— Ar jau pasiuvai?
Siuvėjas:
— Pasiuvau.
Ponas apsidarė ir visur po balius važinėdavo su tuo gar- 

nitoriu. Visi stebėjosi, kad nematyt siūlių, ir gyrė siuvėją.
Vieną kartą ponas nuvažiavo į bažnyčią. Per krapymą vel

nias, bijodamas švęsto vandenio, nubėgo, drapanos nukrito, 
nes velnias jas tūrėjo, ir ponas paliko su vienais marškiniais 
ir apatinėmis kelnėmis.

48$

VELNIAS VERŠENIKĖJE

Viename dvare dirbo du darbininkai. Jie piovė šieną. Par
ėję pusryčius pavalgė, atsigulė pasilsėti. Vienas užmigo, antras 
neužmigo: Simonas miegojo, o Jokūbas nemiegojo. Ir išgirdo 
du balsu:

— Aš dabar eisiu pas Simoną, kursai miega.
O antras sako:
— Aš tada eisiu pas Jokūbą, kai jie pareis pietų: kai pa

sems pirmą šaukštą barščių, tai aš pas jį įlįsiu.
Vienas tuoj įlindo pas Simoną.
Kai juodu parėjo pietų, Jokūbas pasėmė pirmą šaukštą 

barščių, supylė į veršenikę ir, nunešęs į kaminą, pakabino.
Tris kartus per dieną drebėdavo ta veršenikė.
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Girkalnio valsčiuje, Liepynų kaime, yra tokia didelė pelkė. 
Ta pelkė pirmiau buvo apaugus mišku. Prie to miško stovėjo 
tokia trobikė, čia kiekvieną vakarą vaidindavos. Tos trobikės 
gyventojai kas vakarą išgirsdavo, kaip ateina velnias, būgną 
mušdamas, iš tos pelkės:

— Darkū, darkū, darkapūstis! Darkū, darkū, darkapūstis!
Į tą trobikę naktimis prisirinkdavo daug žmonių pasižiūrėt

velnio išdaigų, kurias jis čia darydavo.
Toj apylinkėj gyveno vokiečiai. Jie, netikėdami, kad vai

dinas, nuėjo vieną vakarą pažiūrėt. Nusivilko tokius gražius 
kailinius, pasikabino ant vagio ir laukia. Ugi išgirdo, kad ati
traukia velniukas iš pelkės, mušdamas būgną:

— Darkū, darkū, darkapūstis!
Kai lempa gryčioj dega, tai baldos lauke į sieną. Kai išeina 

vyrai lauk, niekas nesibaido, tik įeina — vėl daužos. Kai lempą 
užgesina, velnias daužos gryčioj. Gaspadorius ėmė ir užgesino 
lempą prie tų vokiečių. Ugi tik susibaldė gryčioj: džiubt, 
džiubt, kad davė į žemę vienus, kitus kailinius nuo vagių Vo
kiečiai baisiausiai persigando, susirangė ant suolų ir kenčia 
kaip negyvi. Tik kad pylė velnias į ąsotį, kad jis subyrėjo 
į smulkias šukikes, bet nė viena šukikė nenubyrėjo nuo kėdės. 
Buvo kampe statinėj pamerkta pelų. Tai velnias paėmė pelų 
saują, taip sugniaužė, kad pasidarė kaip akmuo, ir metė ant 
tų vokiečių. Vokiečiai persigandę išbėgo.

Sykį atėjo toks senis. Jis prirašinėjo visur ant stalų, ant 
durų psalmių žodžius, ir velnias daugiau nuo to sykio neatei
davo.

VELNIAS TROBIKĖJE

491

NEIK SU VELNIU OBUOLIAUTI

Velnias su žmogum ėjo obuoliauti. Nuėjus velnias sako 
žmogui:

— Lipk tu ant ob,elies.
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Tuokart žmogus įlipo obelin krėsti. Ant žemės paliko ter- 
bą. O velnias pririnko obuolių abi terbas, žmogaus ir savo, 
ir nubėgo. Žmogus paliko be terbos ir obuolių.

Nuo to ir sakoma: neik su velniu obuoliauti — paliksi be 
terbos ir be obuolių.

492

VELNIAS KRYŽKELĖJE

Važiavau su tėveliu iš Žeimių kaimo, ištarnavus metus, 
į vaišes. Išvažiavom jau temstant. Netolibuvo važiuoti, gal ko
kie penki kilometrai per laukus. Sniego buvo daug, kad vietom 
arkliui iki papilvės. Pravažiavom pusę kaimo, privažiavom 
vieškelio kryžkelę, pasisukom ir važiuojam tiesiai namų link. Li
ko gal koks pora kilometrų. Važiuojam, važiuojam, jau ir nusi
bodo, o namų vis nėr. Gi žiūrim — vėl tą pačią kryžkelę priva
žiavom. Nusikeikė supykęs tėvelis, ir vėl važiuojam. Nu, ir 
važiuojam vėl kokią valandą, o pasižiūrim — kad vėl ta pati 
kryžkelė. Sustabdė tėvelis arklį, išlipo, apėjo — vieta gerai 
pažįstama, kaip ant delno. Nu, kaip čia negalima išvažiuoti? 
Ir vėl sėdom į roges. Jau ir sušalom į ragą, arklelis nusiklam- 
pojo, o galo kaip nėr, taip nėr — vis ta pati ir ta pati kryž
kelė. Tėvelis davė pačiam arkliui valią: gal, sakom, mūsų gal
va susimaišė, tai gal arklio nesimaišys. Bet kur tau... Gal kokį 
dešimt kartų pravažiavom pro tą kryžkelę. Jau ėmė brėkšti.

— Gana,— sako tėvelis,— nebevažiuoju daugiau, kol iš
auš,— ir apsistojom.

Pastovėjom kokį dešimt minučių, tik girdim, kad atbėga 
atbėga taip smarkiai su vėjais iš tos pat pusės, kur mes atva
žiavom, geras paauglys kumelys. Pro mūsų vežimą pralėkda
mas, nusižvengė ir nuūžė kaip vėjas.

— Ačiū dievui! — sušuko tėvelis.— Nors kartą velnias pa
liko mus bevedžiojęs. Dabar jau galim važiuoti.

Ir iš tikrųjų, viskas pasidarė kaip ant delno: tuoj ir laukus 
pažinom, ir kelią radom. Nepraėjo pusvalandis, kai parvažia
vom namo.

Ir ne mum vieniem toks įvykis: daug ką ant tos kryžkelės 
yra privedžioję.
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Vieną kartą vienas žmogus išėjo iš Kusių kaimo naktį į Se
dą. Neturėdamas laikrodžio, išėjo naktį, kad nepasivėluotų. 
Tuokart buvo storai pasnigę ir gerai sušalęs sniegas. Kad būtų 
arčiau, jis nutarė eiti tiesiai per Sedos ežerą. Priėjęs ežerą, 
žiūri, kad atvažiuoja žmogus rogėse dideliu baltu arkliu. Pri
važiavęs prie einančio, sušuko:

— Sėsk, dėde, pavešiu!
Žmogus įsisėdo į roges. Arklys bėga greitai, kad net eže

ras bilda, o žmogus džiaugiasi, kad greit nuvažiuos į Sedą. Bet 
greit jis pajuto, kad jam kažin ko negera sėdėti: rodos, lyg 
kas vilktų jį ledu ant užpakalio, o ne rogėse sėdėtų. Nieko 
sakyti nedrįsdamas, tik kraiposi į vieną ir kitą pusę. Arklys 
bėga vis greičiau, jau net ausyse švilpia, o užpakaliui darosi 
vis skaudžiau ir skaudžiau. Jau ežeras baigiasi, o priešais di
delis skardis. Žmogus persigandęs, kad aną į tą skardį nesu
daužytų, sušuko:

— Ajėzusmarija, nelakink taip greitai!
Sulig tais žodžiais jis pasijuto besėdįs ant ledo, kojas iš

plėtęs. Atsikėlęs čiupinėja, kad visas kelnių dugnas kiaurai 
prasitrynęs ir iš odos sunkias kraujas. Žmogus nė į Sedą ne
beėjo: kur beis, kad kelnių dugnas —vieni skiduliai. Grįž
damas atgal, gerai įsižiūrėjęs, pamatė, kad aną velnias vil
kęs pro pat žvejų lede iškirstas skyles.

VELNIO ROGĖS

494

LINŲ MYNĖJAS

Vienas žmogus norėjęs linus minti ir išėjęs mynėjų ieško
ti. Eidamas sutiko jis mažo augumo žmogelį. Šiam žmogelį 
pasveikinus, anas klausiąs:

— Kur eini?
Žmogus atsakė:
— Mynėj ų linams minti ieškoti.
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— Jei dar neturi gana mynėjų, ir aš ateisiu minti. Ar daug 
tik turi minti?— užklausė tas žmogelis.

Žmogus atsakė:
— Turiu pilną jaujos kampą.
— Na, tai mudu šiąnakt išminsim. Kitų mynėjų nebeik 

ieškoti, nes aš moku gerai minti,— atsakė mažiukas.
Žmogus pakluso, sugrįžo namo ir pasakė pačiai, jog ra

dęs gerą mynėj ą.
Vakare subrėškus išėjo žmogus su pačia jaujon minti. Jie

dviem beminant, ateina tas žmogelis, kuris buvo velniukas, ir 
pagavo minti. Spaliai lėkė iki pat stogo, o linų saujas braukė 
vis per šakumą, ir mintuvai niekad nesustojo.

Linai jau visi išminti buvo. Žmogus, matydamas, kad ge
ruoju čia nėra, susikalbėjo šnabžda su pačia ir sako velniui:

— Linų minti daug nebėra, likusius tu vienas išminsi, 
o mudu su pačia eisim launagą pataisyti. Kad išminsi, mel
džiame, ir tu pareik.

— Nu, eikite, aš pasiskubinęs ir greit pareisiu.
Žmogus skubinos su pačia namo. Parėję užsidarė visus 

langus ir duris ir ėmė giedoti ir maldą skaityti. Jiedviem vos 
tik maldą beskaitant, pradėjo mynėjas į langą brozdinti ir 
sakyti:

— Laimė, kad tokiu gudriu buvote namo pareiti, nes, li
nus išmynęs, būčiau ir judu taipgi sutrynęs.

495

KIPŠAS — NE VELNIAS

Kitą kartą gyveno neturtingas žmogus ir turėjo šešetą vai
kų. Jis naktimis saugodavo kluonus ir jaujoj kepdavo bulves. 
Kartą jis kepė bulves ir išgirdo ateinantį čebatuotą. Jis manė, 
kad urėdas. Įėjo tas jaujon ir sako:

— Padėk, dieve!
O kluonis atsakė:
— Dėkui!
Ponas klausė:
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— Ką dirbi?
Kiuonis sako:
— Bulves kepu.
Ponas prašo:
— Duok man paragauti.
Kiuonis padavė bulvę paragauti.
Ponas sako, kad bulvės neskanios, kažko trūksta.
— Kad aš biednas, neturiu: kad ir trūksta — kurgi gausiu? 
Jis atsakė, kad yra pono rūsyje sviesto.
Kiuonis sako:
— Kad užrakinta didelėmis spynomis.
Kipšas atsakė:
— Kad tu kvailas, dėl to ir negali įeiti.
Kipšas liepė kluoniui nueiti pasiimti kibirą. Kiuonis atnešė 

kibirą ir nuėjo į rūsį. Priėjo prie durų—trink durys atsidarė. 
Įėjo kiuonis ir kipšas imti sviesto. Kipšas tūrėjo kibirą, o kiuo
nis bijodamas krėtė sviestą. Kipšas sako kluoniui:

— Imk tu kibirą, duok man krėsti sviestą.
Kipšas baigė prikrėst sviesto. Kluoniui įtiško sūrymo į akis. 

Kiuonis susikeikė, pasakė:
— Kad tau velniai!
Kipšas papyko, numetė šaukštą ir išėjo, užrakino duris ir 

paliko kluonį verkiantį.
Palaukus kiek laiko, girdi — ateina. Manė, kad urėdas. 

Kiuonis dreba ir verkia, kad jį nubaus, jei atras prie sviesto. 
Atėjo kipšas, pridėjo pilną kibirą ir pasakė:

— Tu daugiau manęs nelojok! Mano tikra pavardė — kip
šas. y

Kiuonis parėjo namo, kipšas nuėjo į pragarą. Kiuonis pats 
valgė ir davė vaikams valgyti. Paskui jis turėjo ką valgyti.

496

GERI METAI

Eina girtas žmogus, žiūri — sėdi prie ežero velnias. Nusi- 
spiaus vandenin ir sako:

— Blogi ir blogi metai, tfu, kada bus geri metai?
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Taip spiaudo ir murma. Žmogų paėmė pyktis:
— Tai dar blogi metai? Kad tu nesulauktum!
Ir, paėmęs akmenį, kad sviedė juo — stačiai velniui paau- 

sin. Tas tik surėkė:
— Ot kada geri metai!
Ir nupylė per ežerą.

497

VELTYNĖS SU VELNIU

Važiuojant į Skvarbus už Paulionkos dvaro, kai tik pasibai
gia pasodinti šalikelės beržai, seniau vaidindavęsi. Išlenda iš 
krūmų ponaitis ir kviečia: ,.Einam veltynių". Jeigu paspėji 
nubėgt, tai gerai, o jeigu nepaspėji, tai prikamuoja lig valiai, 
ir eik be dvasios, kaip viščiukas lekuodamas.

Vienąkart užėjęs koks tai Kupiškio Kazlauskas, o vyras 
buvęs stiprus. Tai jį ir pasitiko:

— Einam veltynių.
Jis:
— Einam.
Ir susiėmę. Anas vis tam Kazlauskui! ant kojos ir ant ko

jos— vienąkart parmetęs, kitąkart. Tai Kazlauskas ir sakąs:
— Kurių velnių čia lipi ant kojos, va ir aš tau.
Stojąs — ogi dykas batas. Čia jau blogai, supratęs, kad ne- 

čysta dvasia. Tai ėmęsi ėmęsi abudu, jau privargęs Kazlauskas 
visai, o anas vis glėbin ir glėbin. Prisirito abudu lig šermukš
nio kelmui. Tai nusilaužęs Kazlauskas šermukšnį ir kad imsiąs 
šveist tą ponaitį, kur papuola. Davęs ir davęs, net kraujas 
tyška. Ir užgiedojęs dvare gaidys. Tada vienu kartu ponaitis 
prapuolęs ir prapuolęs, tartum sutirpęs.

Kai nuėjęs Skvarbuos, įeinąs gryčion, ogi žiūrįs — visas 
smala apsitaškęs, visos drapanos smaluotos.

Nuo to karto prapuolęs ir vaidinuoklis, bet sirgęs ir Kaz
lauskas—išgulėjęs bent kelias dienas.
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2UVŲ SARGAS

Už Zarasų yra kaimas Bachmatai. Netoli to kaimo kur tai 
yra ežeriokas Sauliukas. Jeigu eina kas žuvaut ant Sauliuko, 
reikia kalbėt tylom: „Einam žuvaut ant Sauliuko",— tai pa
gaus žuvų. O jei garsiai kalba vienas kitam, tai jau nepagaus.

Kartą kur tai netoli Sauliuko kaime buvo vakarėlis. Per 
vakarėlį kas tai ant Sauliuko žuvavo. Ir kaigi pagavo žuvų! 
Buvo arti pilno laivo. Tie žvejai iš karto negalėjo žuvų par- 
nešt namo. Nunešė kiek ten žuvų namo ir vėl eina ant ežero. 
Eidami žuvų, ir užėjo vakarėlių. Užėję sako:

— Va, jūs čia šokat, o mes kiek daug žuvų pagavom ant 
Sauliuko!

Tik nuo tų žodžių kaigi davėsi visos malkos nuo kaptūro 
žemėn!

O kai anie nuėjo prie ežero paimt žuvų, tai rado dyką 
laivą. Visos žuvys išpiltos iš laivo ežeran,— jų iš viso nerado.

4 9 9

VELNIO MĮSLĖ

Sykį vakare vaikai minė mįsles. Tąsyk velnias, pribėgęs 
prie lango, klausė:

— Kokios uogos žiemą žaliuoja?
Vaikai spėjo, spėjo, bet atspėti negalėjo. Paskui vienas 

suriko:
— Kadugio!
Tąsyk velnias paburbėjo ir dingo.

iOO

VIS TIEK PLAKS

Kartą supyko ponas ant savo mužiko ir liepė jam eit sau
got jaujon linų, kad jų nepavogtų. O jo boba jam sako:

— Ten ne vagys vogt ateina, bet vaidenasi. Naktį velniai 
ateina su dūdom, groja ir šoka. Tu kai nueisi, tai užlipk ant
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pečiaus ir lauk. Kai prie tavęs prieis velnias, tai tu jam ant 
kaklo užmesk škaplierius. Ir tada nueisi pas poną, vagį paga
vai, pasakysi.

Anas visa taip padarė, kaip sakė jo pati. Kai velnias prie 
jo priėjo, tai anas jam škaplierius užmetė ir pagavo — ir veda 
pas poną. Anas veda, o velnias jam sako:

— Jei tu būtum nenuvedęs, tai būtų tave ponas plakęs, bet 
kad ir nuvesi, tai plaks. Jei būtum nenuvedęs, tai plaktų, kad 
nepagavai, o kai nuvesi, tai plaks, kad baisų atvedei.

Nuvedė velnią prie lango ir sako ponui:
— Va, ponai, vagį atvedžiau.
Ponas kai pamatė pro langą velnią, tai nusigando, kad bai

sus. Ir nuplakė mužiką, kad atvedė baisų.

301

APSIŠAUKĖLIS IR TIKRAS VELNIAS

Jau labai seniai gale vieno kaimo gyveno neturtingas žmo
gelis. Jis gyveno labai skurdžiai, pats su šeimyna vos tik 
pramisdamas.

Kartą jis savo vienintelę karvę pardavė ant turgaus ir pa
ėmė už ją penkis rublius. Tame pačiame kaime gyveno kitas 
labai turtingas, bet ir labai pavydus ir šykštus ūkininkas. Jis, 
sužinojęs, kad tas varguolis yra gavęs penkis rublius, ryžosi 
juos kaip nors iš to žmogelio atimti. Naktį jis persirengė 
į baidyklę — išsijuodino veidą, ant galvos prisitaisė ragus — 
ir, pasidaręs panašiu į velnią, nuėjo iš to žmogaus atimti pini
gų. Priėjęs prie lango ir pabildęnęs, ėmė sakytis esąs velnias 
ir atėjęs iš jo atimti pinigų, nes tie pinigai esą prakeikti. 
Žmogelis iš karto nenorėjo jam pinigus atiduoti, tai tas šykš
tuolis atėjo ir antrą naktį, vis grasindamas ir reikalaudamas 
pinigų. O ant trečios nakties pasakė, kad pinigus būtinai jam 
atiduotų, nes jeigu neatiduos, tai jų visą šeimyną išsmaugsiąs. 
Ir užgynė, kad daugiau niekam apie tai nekalbėtų, nes bus 
blogai.

Žmogelis su pačia tariasi jau atiduoti velniui pinigus. Tik 
štai vakare temstant pamatė įjojant ant puikaus arklio kažkokį
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nepažįstamą poną. Per pečius jis turėjo užsikabinęs šautuvą. 
Tas ponas paprašė, kad žmogelis priimtų jį nakvynėn. Žmogelis 
iš karto atsikalbinėjo, kad nebus kur arklio pastatyti nei ponui 
atsigulti. Bet ponas aiškino, kad arklys ir prie tvoros pririštas 
pastovės, o jis pats priemenėj ant šiaudų kūlio pergulėsiąs. 
Dar žmogelis ėmė ponui sakyti, kad jį kažkas naktį atėjęs 
gąsdina, bet ponas tik numojo ranka, kad jis jokių gąsdinimų 
nebijo. Ponas pririšo savo arklį prie tvoros, šautuvą pakabino 
gryčioje ant kablio, o pats atsigulė priemenėje.

Tik vidunaktį šykštuolis, apsirengęs velniu, atėjęs vėl rei
kalauja pinigų.

— Kas gi tu toks esi?—dar kartą klausia jo žmogelis.
— Aš esu velnias,— sako gąsdintojas.
Sulig tais žodžiais iš priemenės išpuolė ten miegojęs ponas 

ir, nusitvėręs glėbin tą gąsdintoją, pasakė:
— Jeigu tu esi velnias, tai ir aš esu velnias!
Ir, nusitvėręs tą šykštuolį, kuris baisiai sucypė, išūžė pro 

vartus.
Ant rytojaus rado tą velniu apsitaisiusį šykštuolį nebegy

vą— jis buvo tikrojo velnio nusmaugtas. O tas žmogelis vie
toje pririšto arklio rado patvoryje didelę šaknį, karnomis pri
rištą, ir ant sienos vietoje pakabinto šautuvo bekabančią kark
linę lazdą.

502

PERKŪNAS IR MIEGANTIS VELNIAS

Simas Balukonis arė dirvą. Atėjo žmogus baltais kailiniais. 
Buvo šiltas laikas, ir jis prašė artojo, kad jį pažadintų, kai 
užeis debesys.

Kai pradėjo griausti, Balukonis nuėjo nepažįstamojo žadin
ti. Mato: ant kelmo guli susirangęs juodas šuo. Persižegnojo 
ir atstojo nuo jo. Trenkė į jį perkūnas, ir kelmas sudegė.

Šimtas metų su viršum, kai taip atsitiko.
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PERKŪNO IR VELNIO PYKTIS

Perkūnas turėjęs daug akmenų krūvoje, ir velnias pavogęs 
vieną akmenį. Pavogtą akmenį įdėjęs savo gryčios pamatan, 
nes jam vieno, statant gryčią, buvo pritrūkę. Perkūnas, sužino
jęs, kad velnias vieną jo akmenį pavogė, užpyko ir dabar 
muša, kur tik pamato.

Perkūnas kai kada velnią nutveria ant akmens sėdint, medy 
tupint, vandeniu plaukiant. Velnias stengiasi atsitūpti ant 
aukštesnio akmens ar aukštesniam medy, tai žmogui nereikia 
stoti po aukštesniu medžiu. Velnias tupi aukščiau, kad geriau 
perkūną pamatytų.

304

MAINAI SU PERKŪNU

Medžiotojas išėjo kiškių saugot. Užėjo debesis, griaustinis 
tranko. Iš po akmenio išlenda su dviem rageliais toks katinė
lis. Šmakšt ir vėl po akmeniu, kai griaustinis sutrenkia. Pas
kui vėl išlenda ir rodo sėdynę debesiui. Medžiotojas pokšt su 
šautuvu. Atvirto tas. Žiūri jis — nei šioks, nei toks gyvulė
lis— kaip kiškis. O ten buvo velniukas.

Užeina toks senelis.
— Ką tu nušovei?—klausia.
Tas parodė.
— Tai tavo muškieta labai gera. Aš kai šaunu iš aukšto, 

nepataikau.
Tas senelis buvo perkūnas. Jis sako:
— Mainykim mūškietom,— ir rodo sprindžio ilgumo piš- 

talietą.— Ištiesk tik — ar paukštis, ar žvėris, bus gatavas. Var
na skris, ištiesk — lapt ir nukris. Tik gaiduko neliesk.

Sumainė. Parėjo medžiotojas namo, išėjo kiškių, stirnų šau
dyt. Labai gerai jis gyveno tris metus. Turėjo ūkį, moterį, vai
ką. Tik vienąkart užėjo mintis pamėginti gaidukas atlaužt.
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Atlaužė ir paleido. Baisingas griaustinis kad trenkė! Medžio
tojas pats pardribo. Senelis perkūnas pašai:

— A, ką tu padirbai! — Metė muškietą: — Se tavo! — Iš
traukė medžiotojui iš rankų mažąją muškietą:—Tu ja trečią 
dalį pasaulio nutrenkei,— sako.

Pareina medžiotojas namo — visos trobos nuverstos. Po to 
trejus metus nebuvo griaustinio. Nuo to laiko nebeduoda se
nelis perkūnas žmonėms tos muškietos.

$0$

PERKŪNAS IR KATINU PASIVERTĘS VELNIAS

Rugiapiūtėj užėjo dideli debesys su lietum ir griaustiniu. 
Dvi Rasių dvaro mergos bėgo, pasikėlusios sijonus, namo. Už
vaizdas mato: paskui mergas bėga juoda katė ir pribėgusi už
šoko vienai už sijono atlankos. Tada kad ims apie tas mergas 
plakti žaibai. Ant arklio sėdęs užvaizdą ėmė jas vytis ir šaukti:

— Mergos, paleiskit sijonus!
Mergos atsigręžė. Pirmutinę pamatė antrosios sijono atlan

koj juodą katiną raudonomis akimis. Išsigandusios pasileido 
sijonus. Katinas iškrito; ir šoko pabėgėjęs medin. Tik kad 
trenks perkūnas į tą medį — tik šipuliai išlakstė.

506

MANE MUS, O TAVE UŽMUŠ

Buvo girtuoklis žmogus. Griaudžiant jis ėjo iš karčiamos 
namo. Priėjęs namus, jis palindo po pastoge ir ten rado susi
traukusį velnią. Žmogus sako:

— Velne, ko tu čia lindi? Matai, kad tave perkūnas tyko 
užmušti.

— Mane muš, o tave užmuš,— atsakė velnias ir priėjo ar
tyn prie žmogaus. Žmogus užsirūkė pypkę, o velnias atsisėdo 
ant pypkės. Žmogui dūmą užtraukus, perkūnas kad trenkė 
į pypkę: žmogų užtrenkė, o velnias, matyt, pabėgo.
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BAUBUT, PRAŠOM Į VESTUVĘ

Vienas vaikinas buvo labai neturtingas. Ir jis norėjo vesti. 
Nu, bet ką jis darys? Jis nueina į girią ir taip bėdoja, taip 
bėdoj a. Sako:

— Neturiu nuo ko pradėt. Kaip aš čia,— sako,— galiu ves
tis, kad aš gi jokios pradžios neturiu.

Ir ateina koks ponas.
— Ko tu, žmogeli, toks nusiminęs, ko tu bėdoj i?
— Nugi,— sako,— todėl bėdoju, kad noriu vesti ir neturiu 

nei pradžios.
Sako ponas:
— Jei mane paprašysi į vestuvę, tai aš tau duosiu pinigų, 

kiek tau reiks.
— Nu, ko gi ne,— sako,— prašysiu.
Dar jis jam davė pinigų ir valią visur, kur tik reikia.
— Bet kaip,— sako vaikinas,— aš gi tave rasiu? Kaip aš 

tave paprašysiu?
— Ateik,— sako,— į šitą pačią vietą ir pašauk mane vardu.
— Kad aš,— sako,— tavo vardo nežinau.
— Tai taip pašauk: „Baubut Baubut, prašom į vestuvę!"
— Gerai,— sako.
Kada vaikinas parėjo namo, kada jis apgalvojo viską, jį pa

ėmė baimė. Bet kaipgi bus, kad jau tas baubas bus negeras? 
Tai jis eina pas kunigą klaust patarimo, kas daryt.
Sako kunigas:
— Mėgink tu jį gąsdinti su kokiais tai šventais.
Nu, ir nueina vaikinas jau į tą pačią vietą kviest:
— Baubut Baubut, prašom į vestuvę!
— Nu, gerai, ateisiu. Bet ką tu į pulką prašysi?
Sako vaikinas:
— Prašysiu angelus sargus.
— Oi, tai puikūs vyrai! Oi, aš juos gerai pažįstu!
Nu, galvoja vaikinas: „Jau aš juo neatsikratysiu".
— Nu, kas,— sako,— bus jau tos pamergės?
Vaikinas sako:
— Dvasios šventos.
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— Tai,— sako,— gerai pažįstu. Labai puikios merginos.
Nugi, galvoja vaikinas: „Jau viskas, jau neturiu kuo atsi

ginti".
— Nu, kas pagros?
— Perkūnas.
— Oi, tai jau aš neateisiu. Jau kam tu jį prašei, tokį ne

tikusį?
— Tai kad aš neturiu ko.
— Tai tu žinai,— sako,— jau kokie penki metai, kaip jis 

man davė į šoną, tai ir dar šono nepavaldau. Tai,— sako,— jau 
kai aš ateisiu, tai mane jisai užmuš visai. Nu, tai jau nebūsiu 
aš tavo vestuvėj...

308

VELNIAS IS PATILTĖS
Kubiliūnų dvare baudžiavos laikais baudžiauninkams trūk

davo daug pinigų, tai vienas baudžiauninkas pasiskolino iš 
pono trisdešimt rublių, o paskum nebegalėjo atiduoti. Vieną 
kartą ponas pasišaukęs tarė:

— Jeigu tu man neatiduosi pinigų, tai po dviejų dienų nu
lupsiu odą.

Žmogelis nusiminęs ėjo pro miškelį ir gailiai verkė. Tik 
iš krūmų išlindo ponaitis ir paklausė:

— Ko tu taip verki?
Žmogelis jam papasakojo visa. Ponaitis išėmė iš kišenės 

trisdešimt rublių ir sako:
— Eik ir atiduok.
Žmogelis padėkojo ir paklausė, kur jį galės sutikti. Ponaitis 

atsakė:
— Ten yra didelis griovys ir per tą griovį yra tiltas, tai 

ten yra mano rūmai. Nuėjęs tris kartus sušvilpk ir pašauk: 
„Grišk, Grišk, Grišk!" Aš tuoj išeisiu.

Atėjo ruduo, žmogelis surinko pinigus ir, nuėjęs pas tiltą, 
sušvilpė tris kartus ir pašaukė vardu: „Grišk!" Bet nieko ne
galėjo sušaukti. Tik po kiek laiko toliau atsiliepė balsas:

— Griškos jau nebėra, jį dunduris užmušė.
Žmogelis nudžiugęs parėjo namo.
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Aitvarai, kaukai

509

AITVARO IŠPERINIMAS

Kas norėdavo aitvarą turėt, tas laikydavo septynis metus 
juodą gaidį. Tas gaidys, turėdamas septynis metus, dėdavo 
kiaušinį ir išperėdavo aitvarą. Kiaušinis buvęs pailgas, o per 
vidurį susmauktas. Na, ir kas iš to kiaušinio išeidavo? Išeidavo 
kirminas, ilgas kaip žaltys, ir lėkdavo oru, ir nešdavo į savo 
namus pinigus, javus, pieną. Bet tuose namuose, katruose bū
davo prilaikomas tas „paukštis", visados gaspadinė serganti 
būdavus, nesveika. Ir turėdavo kiekvieną rytą iškept pautie
nės bliūduką ir aitvarą pašert.

510

BERNO IŠPERĖTAS AITVARAS

Vienas devyniolikos metų bernas niekur, būdavo, neina. 
Mama vieną kartą užsispyrusi pradėjo varyti jį pirtin.

— Kas čia su tavim yra, kad tu niekur neini?
Ir užsipuolus išvarė pirtin.
Pamatė, kad anas išsiėmė ką iš pažasties, suvyniojo, suvy

niojo, paskui papūtė ir išėjo. Mama neiškentė, pažiūrėjo: kiau
šinis jau prasikalęs ir galva kyšo.

Kai atėjo iš pirties,— anas ten ilgai nebuvo,— mama tuoj 
pradėjo bartis ant jo:

— Kokį tu čia velnią peri?
O anas sako:
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— Tylėk, tu nežinai, kas čia bus. Bene tu nenori būti tur
tingai

Paskui, kai anas išperėjo aitvarą, tai turtas pradėjo iš 
visų pusių plaukti: kumeliai stoniose žvengia, galvijai sekasi. 
Ir liko turtingi.

Senovės žmonės sakydavo, kad seniau daug kas turėjo 
aitvaruŝ

m

GYLIU PASIVERTĘS AITVARAS

Dar baudžiavos laikais žmogus važiavo Latvijon aitvarą 
pirkti. Jo kaimynas taipgi prašė, kad ir jam nupirktų, ir davė 
pinigų. Žmogus sau nupirko, o kaimynui ne, nes norėjo jo 
pinigus pasisavinti.

Važiuojant namo, pastebėjo labai didelį gylį, kuris puolė 
prie arklio. Žmogus tą gylį sugavo ir tabokinėn įdėjo. Atva
žiavęs padavė kaimynui tabokinę, sakydamas:

— Nupirkau tau, ko prašei. Tik nežiūrėk tabokinės vidun. 
Kai ją atidarysi, tai ir aitvaro neteksi.

Po kiek laiko žmogus atėjo pas kaimyną ir klausia:
— Na, kaip tavo aitvaras, ar neša?
Kaimynas pasakė jam:
— Dėkui tau, nuo to laiko aitvaras man labai gerai tar

nauja ir gerai neša.
— O mano aitvaras visai nieko neneša,— nusiskundė žmo

gus savo kaimynui.
Paaiškėjo, kad tikrasis aitvaras buvo pas kaimyną. Jis buvo 

gyliu pasivertęs, ir sukčius jį kaimynui atidavė, norėdamas 
kaimyno pinigus pasisavinti. Sau paliko tik pirktą angliuką, 
iš kurio jokios naudos neturėjo. Kitų neapgaudinėti

511

KAD TAU VELNIAS Į ŠIRDĮ ĮLĮSTŲ

Kartą viename kaime po vestuvių sako jaunavedė marti 
savo vyrui, kuris ruošėsi važiuot į Rygą šio to apsipirkti:

— Kai nuvažiuosi į Rygą, nepamiršk parvežti man lauk
tuvių.



Ir įdavė raštelį su antrašu, kur turi nueiti, kad tą dovaną 
gautų.

Jaunavedis, nuvažiavęs į Rygą, nuėjo pas nurodytą pirklį, 
kurio paprašė duoti jam parvežti savo žmonai lauktuvių. Pirk
lys suvyniojo kažką į mažą popierėlį ir, surišęs į šilkinę ska
relę, paėmęs už tą dovaną šimtą rublių, padavė jaunavedžiui. 
Tas įsidėjo į kišenę. Išeinant pirklys padarė pastabą:

— Kas čia suvyniota, nežiūrėk. Kai parvažiuosi namo, pri
ėjęs prie vartų, sakyk: „Pati, pati, atkelk vartus". Kai išeis 
pati, sakyk jai: „Kad tau velnias į širdį įlįstų!"

Tas ir važiuoja klusnus namo. Privažiavęs vartus, šaukia::
— Pati, pati, atkelk man vartus!
O kai išbėgo pati, vyras pagalvojo: kaip čia dabar sakysi 

savo mylimai žmonelei, kad velnias įlįstų į širdį. Geriau taip::
— Kad tau velnias per užpakalį išlįstų.
Sulig tais žodžiais kad jam švilpė iš užančio ta pirklio įduo

ta dovana — išnešė net su visa švarko medžiaga ir, lėkdama! 
pro namą, nunešė stogo kampą. Pati net pravirko, sakydama-

— Tai būtume turėję aitvarą... Kam nepaklausei, kaip sa
kė pirklys!

$13

IŠMESTAS AITVARAS

Gaspadorius išsiuntė vaikį į Klaipėdą ir įdavė penkis rub
lius. Anas nuėjo į krautuvę, užmokėjo, ir anam įdavė tokių 
skrabinę, kaip tabokinę, pasakė, kad neveizdėtų pareidamas.

Anas ir ėjo. Parėjęs į savo pievas, atdaro skrabinę. Atdaręs 
randa dvi angli. Supykęs, kad tiek brangiai užmokėjo, pametė 
pas kadagį.

Parėjo namo. Paskui gaspadorius klausia:
— Ar parnešei?
Sako:
— Negavau,
Gaspadorius sako:
— Meluoji, gavai!
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Na, anas paskui pasisakė:
— Kad anglis tebuvo, tai pamečiau šalin.
Gaspadorius žinojo, kaip ten yra. Na, pasikinkė arklius, pa

siėmė maišus. Nuvažiavo, rado rugių kupetą ir miežių kupetą. 
Parvežė grūdus, ir vis dar buvo.

$14

NETYČIA GAUTAS AITVARAS

Svidenių gi Petronis aitvarą gavęs visai nelauktai. Vieną
kart einąs per ganyklas ir radęs kaištį. Tai, kai parėjęs, ėjęs 
tiesiai stonion arklių žiūrėti ir kaištį, kad nepamestų, pakišęs 
pagrėbstin.

Nuo to karto, sako, vis loviai pilni ir pilni avižų, o arkliai 
tai net dribsi nuo riebumo. Jis jau pamatęs, kad čia gerai, ir 
taip išturėjęs net kelis metus. O vienais metais tarnavęs koks 
tai bandininkas ir, mėšlą veždamas, pamatęs kaištį. Ištraukęs 
ir užkišęs. Tik cin cin suskambėję, ir nei kaiščio, nei nieko.

Nuo to karto kaip ranka atėmė: ir gyvuliai sukūdę, ir visa 
blogai ėjosi. O Petronis tai tik nepasikoręs iš nusiminimo: 
nieko neleisdavęs arklių liuobti, kaip tik jis pats, o čia ban- 
dininkėlis, nieko nežinodamas, kaištį ištraukė, ir visa prapuolė.

51$

AITVARO KERŠTAS

Mano kaimynei Barborai Stonienei aitvaras prinešdavo au
deklų. Ji niekad neausdavo, o parduodavo ir turėdavo audek
lų kuo daugiausia. Kam aitvaras turtus neša, tas būna visada 
neramus, susirūpinęs, greitai pasensta, net iš proto išeina. Sto
nienė, nors turtingiausia buvo visoje apylinkėje — jai tik gul
bės pieno trūko,— vis dėlto susirūpinus visada būdavo, be lai
ko pražilo. Ją vis kamuodavo aitvaras. Ji pagaliau išėjo iš 
proto. Išmetė virvagalį — aitvarą atgalia ranka gatvėn. Aitva
ras užpyko ir sudegino trobesius ir visus turtus.



LEKIĄS AITVARAS

Buvau trylikos metų. Jau dvare dirbau. Tad mačiau — per 
dangų iėkė šviesus kaip kačerga. Drykt, drykt ir nudryksėjo. 
Aš ėmiau rėkti:

— Žiūrėkit!
Senesni žmonės ėmė sakyti:
— Nerėk, čia aitvaras turtą neša.

516
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AITVARO IŠVAIZDA

Nekurį rytą apie saulėtekį aš, mano pati ir kokia dvidešimt 
žmonių pamatėm aitvarą penki metrai viršum žemės lekian
tį. Jis turėjo vyro storumą, buvo apvalus priešgalis kokį 
sieksnį ilgas, labai tamsiai žalias, antrą sieksnį užpakalio link 
mažumą šviesus, o trečiasis sieksnis, arba uodega,— visai bal
tas ir plokščias, lyg koks abrūsas vinguravos, o priešakys visai 
tiesiai tolyn traukės,— ir, į nekurį eglyną nusileidęs, prapuolė.

Kitą kartą aitvarą visai pagal žemę lekiantį mačiau. Tasai 
visai žvilguodis buvo, aš, jam paskui bėgdamas, parklupau,, 
o kai atsitiesiau, jau daugiau nemačiau.

518

AITVARO KIAUŠINIENE

Einąs kartą kaimynas apyaušrį per kaimą pro Saplio kiemą 
ir girdįs, kad uždurėly kas tai kalba. Nagi žiūrįs — Andrius 
Saplys pasiėmęs kiaušinienės bliūdą ir peni aitvarą. O tas juo
das kaip anglis ir ilgas lyg koks pagaikštis, panašus į didelį 
žaltį — kad ryjąs, net liuobsi. Taip jis ir sakąs:

— Padėk dieve, kūmai!
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Tik tuo laiku sužaibavę, o Saplys net lėkštę išmetęs. Ir pu
sę metų Saplys ant jo pykęs. Mat, sako, nereikia nieko sakyti, 
kad ir matai, nes jeigu pakenkei, tai aitvaras visą mėnesį to
je vietoje nebesirodąs.

$19

ŠEGAMOGO AITVARAS

Kuodytė Katrė iš Masiokų kaimo tarnavo pas Užkalnių 
kaimo Šegamogą. Jis buvo vadinamas velniapinigiu; turėjo 
jis daug pinigų. Sėdi kartą Kuodytė su drauge ant priekiėčio. 
Jau buvo prievakaris. Tik girdi jos, kaip kažkur lyg vėjas 
ūžia. Gi žiūri — vitinks, vitinks aitvaras kaip pagaikštis, visas 
raudonas kaip ugnis, įsmuko į Šegamogo klėtį.

Šegamogas turėjo aitvarą, tai jau visi žinojo. Jeigu aitvaras 
raudonas, tai su pinigais; jei neša baltą daiktą, tai ir aitvaras 
baltas; o jei aitvaras tuščias, tai suglebęs kaip mazgotė.

520

GRŪDŲ AITVARAS

Kitą kartą vėl rudeniop — jau buvo kūlimai prasidėję — 
einam mudu su bernu pro klojimą, išdžiovę jaują. Jau prie- 
tamsys. Tik padrykt, padrykt pro sodą svirno link. Nušvito net 
žemė, o virš mūsų galvų toks kaip rankšluostis šviesus, beveik 
gelsvas, padrykt, padrykt, padrykt ir nutūpė ant svirno. Ber
nas sako:

— Tas aičvartas grūdus neša, nes mat koks šviesus.
Tik išbėga išbėga gaspadinė su rankšluosčiu, blink vieną 

galą ant svirno durų, o kitą į mazgą sumezgė ir vėl tekina 
nubėgo.

Mudu, nudavę, kad nieko nematėm, parėjom namo.



Kitą dieną netyčia patekau į svirną — tik gaspadorius rak
tus nuo svirno turėdavo ir nė manęs, nė berno neįleisdavo,— 
gi žiūriu — penki aruodai kaip aukso kviečių sklidinai pripilti, 
o tais metais mes nebuvom nė pasėtų turėję.

Metų gale samdo mane kitiems metams ir algos pridėjo, 
bet kur tau aš bepasiliksiu, sakau:

— Ačiū, gaspador, už metus, bet jau daugiau tai aš nebe- 
pasiliksiu. Kam čia man su velniais gyvent, dar kada ir mane 
apsės.

3H

ClZULIŲ AR VY2ULIŲ

Sako, vienas žmogus išlaikė penkiolika metų juodą gaidį. 
Tai jis padėjęs kiaušinį. Paskui tą kiaušinį žmogus paėmęs ir 
parnešęs lovon, pakišęs po čiužiniu, kad gulint išsiperėtų ait
varas. Gal kokioj ketvirtoj ar penktoj nakty ir pradėję mie
gant kelt:

— Kelkis, leisk gryčion, baigiu šalt.
Žmogus pakelia galvą, dairos — nieko nėr. Tai klausia 

pačią:
— Agot, ar tu čia mane šauki?
O ta miega tartum numirus.
Miega ir jis. Ogi ir vėl, esą:
— Kelkis, leisk gryčion — baigiu šalt.
Apsidairo — vėl nieko niekur, ir vėl jis pačią kelia:
— Agot, ar tu čia? Ar girdi tu kai ką?
Ta gi miega, kriokia kaip papiauta.
Trečiąkart ir vėl tas pats. Tada jis nebeiškentęs išėjęs ir 

atidaręs duris. Nieko niekur nėra, tik šmėkštelėjus juoda — 
lyg žibinkštėlė, lyg kas,— ir vėl nieko. Įėjęs žmogus ir vėl 
atsigulęs — ir vėl išgirdęs:

— Tai ko reikia: čižulių ar vyžulių?
Jis gi per miegą atsiliepęs:
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— Vyžulių, vyžulių.
Ant rytojaus atsikelia — ogi pilnas palovis vyžų visokių: 

ar mažų, ir didelių, su knatais paadytų ir naujų visokių.
— Galgi velnias čia tas vyžas sugrūdo! — nusikeikė ir iš

vežęs visa vežiminėm
Kitą rytą ir vėl tos pačios vyžos palovy. Tai vos vos atsi

kratęs kaip ten. O taip tai velka vis tas vyžas, „vyžulius". 
'O kad būtų pasakęs ,,čižu!ių", tai būtų pradėję nešti pinigus.

511

PIENO AITVARAS

Mano pusseserės buvo. Anos išėjo dviejuo į Kalvariją,— 
tas jau tikrai buvo. Anos užėjo į vieną ūkį pernakvoti. Gaspa- 
dinė veda anas gulti į svirną. Įvedė ir paguldė, sako:

— Miegokit, o rytmetį aš ateisiu pažadinti jus.
Sako, kad pradėjo naktį vidurnaktį vemti: kliokt — tekši, 

tekšt, tekšt, kliokt — tekšt, tekšt, tekšt! Tos pabudo, sako:
— Ar junti, kas ten dedas?
Sako:
— Juntu.
Jau pradėjo bijoti: kas ten dedas svetimoj pastogėj? Po tam 

nustojo, anos vėl užmigo.
Ateina šeimininkė rytmetį, sako:
— Kelkitės, svečiai, išviriau pusrytį, pavalgysit.
Mes, sako, išeinam į priesienį — gelda padėta pasieny ir 

kad tiek varškės toj geldoj — pilna prikliokinta! Mes viena 
kumšt į pašonį, antra kumšt, kad nieko vietoj varškės gelda 
padėta.

Pareinam į trobą — pyragiukų padėta skaniausių, Smetonos. 
Kad, sako, būtumėm galėjusios nors vieną pyragiuką praryti — 
tiek, sako, pasidarė šlykštu.

Kai išėjo eiti, išsišnekėjo, sako:
— Ne dyvai — anie iš to gyvena.
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$23

SCENAS ŠULINYJE

Vienoj vietoj buvęs kaukas ir viską nešęs šeimininkei. Vai 
kis gulėjęs daržinėj. Parneša tas kaukas, sako:

— O kur dėsiu?
— Dėk j šulinį.
O anas tuo tarpu šieną parnešęs.
Rytmetį ir rado pilną šulinį, priverstą šieno.

324

KAUKO DVARAS

Bernas, sako, pamatė kauką ir nežinojo, kas jį turi. Kai 
pamatė, tam kaukui ir sako:

— Kauke, kauke, tu man parodyk savo dvarą, aš tau paro
dysiu savo.

Ir parodė pliką užpakalį.
Tas kaukas parlėkęs ir uždegęs tuos namus, kur buvo.

$23

SUDEGINT! KAUKAI

Kitą sykį gaspadinė turėjusi jaujoj tris kaukus ir šėrusi 
kukuliais. Piemuo sužinojo, išėdė tuos kukulius ir pridėjo ark- 
liamėšlių. Kaukai susiėjo, ragauja. Vienas sako, kad kukuliai, 
antras sako, kad kumelkukuliai. O trečias sako:

— Jaują uždegsim, kad mums ėsti neduoda.
— O kur mes patys dingsim?
Sako:
— Įsilįsim į stebulę, o po gaisro nešim, ir mums duos ge

riau ėsti.
Piemuo tas girdi, kad anie šnekas.
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Tas piemuo nusikirto šermukšninius kaiščius. Kai uždegė 
tą stebulę užkalė ir įmetė tą tekinį į ugnį. Ir sudegė tie 
kaukai.

526

MALĖJAS IR KAUKAS

Gaspadorius nusamdė vieną vaikį ir sako:
— Kiekvieną rytmečio metą man turi sumalti po sėtuvę 

grūdų.
Vienas malė, malė — nesumalė, nieko nepadarė.
Antrą nusamdė. Antras malė, malė — ir vėl nesumalė.
Tretįjį nusamdė. Tretysis su viena ranka girnas suko, o su 

antra po sėtuvę maišė. Tik capt tokiam katinui už sprando ir 
nutvėrė tą kauką. Davė kauką į žemę ir sumalė grūdus.

Įėjo, sako:
— Sumaliau.
Tas ir pradėjo šaukti:
— Titeli titeli, ką tu padarei! Mūsų širvainį primušei!
Ir išvarė šalin tą vaikį.

527

UŽANTSPAUDUOTI MILTAI

Kitąsyk, sako, įėjusi ubagė į trobą, poterius kalbanti, o gas- 
padinė pusrytį taisius virti.

— Ką virsi?
— Košės reikia greitai pravirti.
— Kokios?
— Miltinės.
Sako, įsinešė truputį miltų,— košė skysta. Maišo ir šneka:
— Tirštėk, tirštėk, košele!
Tas ir atsiliepė ar garinėje, ar kamine:
— Devynias parapijas perėjau — miltai užantspauduoti!
Ir paliko ta košė kaip putra.
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AVIŽŲ VAGIS

Pripyliau kartą avižų boselį ir pastačiau klėty. Šeimynai 
pasakiau, kad neimtų,— bus pavasariui sėklai.

Gal po dviejų mėnesių pasižiūrėsiu — ogi pusė bėr. Ir tą 
klausiu, ir tą — niekas nežino, ir gana, o avižos vis mažyn. 
Na, manau sau, kas čia bus? Užžymėjau. Ant rytojaus nuei
nu— vėl imta. Nieko nepadės, pamaniau sau ir pradėjau 
saugot.

Vieną naktį per miegą girdžiu — lyg kas lapsi, ėda. Atmer
kiu akis — gi net nusigandau: maniau, klėtis dega—kad švie
su apie kubilą. Bet pamačiau: aitvaras atsistojęs kad sukas, 
kad sukas kaip girnapusė po kubilą. Jau buvau surinkąs, bet 
kaip ir kas burną užrišo: neišrėkiu, ir gana. Ir matau, ir gir
džiu, o nei pasijundinti, nei išrėkt. Žiūrėjau, žiūrėjau ir pama
čiau: išlindo iš kubilo net mėlynas ir kaip pagaikštis pro 
skliautų langelį išdūmė.

Kai tik aitvaras išlėkė, tai tuoj atsikėliau: jau galiu ir kal
bėt, ir vaikščiot. Užsidegiau žiburį, žiūriu — avižos imtos.

Rytą buvo turgus, tai nuėjau ir bėdoj u pas Leibką, kad ait
varas mano avižas neša. O jis sako:

— Tu kvailas, tu nežinai, ką daryt: paimk seną arklio pa
sagą ir prikalk ant pirkios slenksčio kapliukais oran. Pamatysi, 
kad nebelies.

Aš taip ir padariau. Ir kad žinotum, nuo to karto niekas 
nieko — ir padėjo.

529

DAMAVIKŲ ATNEŠTAS MAISTAS

Vienam daikte va šitaip vestuves ruošė. Gaspadoriai turėjo 
damaviką. Vakarienės neruošia: gaspadorius tik vaikščioja, 
laukia nesulaukia damavikų—vis dar neatneša. Sako, jau vė
lai — užlekia damavikai. Vienas iš vestuvininkų va ką užgirdo.

Gaspadorius klausia:
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— Kur jūs šitiek ilgai buvot?
— Vis apžegnota, negalima paimt. Net Prancūzijoj buvom. 
Tai anys iš gerklių pylė alaus statines, sviesto bliūdus, pri

krovė jiems visų galelių. Tada vestuvininkai ėmė vakarieniau
ti. O anas vienas užgirdęs sėdi, nevalgo.

— Kas čia yra?
Jam gi sarmata.
Anas tik pernaktujo ir namo išvažiavo. O kiti viešėjo.

$30

GALIŪNUOTAS DAMAVIKAS

Prieš trisdešimt septynerius metus Salake gyveno kunigas 
Kelpšus. Anas su dviem bernais rytą ėjo sėt rugių. Ties kal
kine žiūri — eina kas, visas apsiliejęs tokiais galiūnais. Tik 
blizga apsilieję šlaunys ir visas. Galva jo buvo smaila, skiau
teris kaip gaidžio. Vienas bernas norėjo kirst ir jau buvo už
simojęs, bet kunigas jį sudraudė:

— Nekliudyk, tegu eina!
Taip ir nuėjo. Ten, sako, buvo damavikas.

$31

TRANELIAI

Vienas vargingas gaspadorius turėjo labai liesus arklius. 
Jis neturėjo pašaro, kad būtų galėjęs tuos arklius atšerti. Pami
nėjo, kad būtų gerai kokį traną turėti. Ant rytojaus rado ark
lius gerai prišertus. Ir taip jo arkliai atsigavo, pasidarė riebūs. 
Dabar sako:

— Reikia pažiūrėti, kas tuos arklius šeria.
Iš pradžių nieko negalėjo matyti, bet paskui, vieną mėne

sienos naktį, pasislėpė bernas tvarte pas kiaules ir per plyšį 
matė visą tvartą. Kai viskas tyku pasidarė, atėjo du maži vy- 
iukai — tai buvo traneliai. Jie rinko ir nešė pašaro šapelius
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arkliams į ėdžias tol, kol tie priėdę. Kai arklius prišėrė, juodu 
prapuolė. Bet jie buvo tokie nudriskę, ko tik ne nuogi. Parėjęs 
bernas viską gaspadinei papasakojo. Tuojau parsivedė siuvėją 
ir ėmė siūti drabužius palei berno išmatavimą. Gaspadinė mez
gė jiems autelius. Viską padėjo tvarto kampe, iš kur jie dažnai 
išlįsdavo. Tada visa šeimyna pasislėpė, norėdami pamatyti, kas 
kur darysis. Kai viskas nurimo, tuojau vėl jie atsirado. Bet, 
pamatę jiems padėtus drabužius, pradėjo verkti, sakydami:

— Štai mums alga, ir mes turime iš čia išeiti.
Tada jiedu verkdami padejavo ir tuojau prapuolė. Ir nie

kad daugiau negrįžo.
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MAŽAS VYRUTIS

Sokaičių Mykolaitukas, didiemsiems ant lauko esant, pama
tė su savo draugais mažą vyrutį, kursai raudoną sermėgaitę 
bei mėlyną kepuraitę dėvėjo ir jiems visiems svetimu išveiz
dėjo. Jie, jo pabūgę, į tabaką susilindo, o tas raudonasis pra
puolė.
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MAŽI ZMOGYCIAI PRIE UGNIES

Mano jaunystėje, taip apie 1825 metus, arklininkai, nakti
mis arklius beganydami, su kirvuku malkų susikirsdavo ir, 
ugnį susikūrę, šalia jos suguldavo. Daug vakarų ateidavo prie 
jų maži žmogyčiai ir, apie juos bei ugnį bėginėdami, kirvuką 
sugriebę ant ugnies užmesdavo. Tada beišdykaudami pradėda
vo šaukt:

— Plemputė dega, plemputė dega!
Arklininkams tai buvo paprasta ir nei motais. Bet jei jie 

pašokdavo kirvuką iš ugnies išsiimt, tai tie žmogyčiai nuo 
ugnies ir jiems iš kelio atsitraukdavo arba ir visai prapuldavo 
iš jų akių.
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BARZDOTAS DIEDUKAS

Kai senovėj tvartą statė, tai buvo raktui skyleiė išgręžta. 
Balčiūno tėvas kalbėjo su sūnumi ir nugara atsispyrė į duris. 
Ir pradėjo kas nugarą gręžti. Atsisuko, žiūri — kad mažas die
dukas barzda nugarą gręžia.
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PŪKIS

Kitą kartą gyveno du gaspadoriai. Vienas buvo dideliai 
turtingas, o antras — vargšas. Antrasis buvo tiek neturtingas, 
kad kartais nei valgyti neturėjo. Ką tik anas iškūlęs jaujoj 
liuob supils j krūvą, tuojau tą pačią naktį viskas liuob pra
pulti. Kartą anas, nuėjęs į krūmus, prisikirto kadagių, parsi
vežęs sudžiovė anuos į ardus ir ėmė kūrenti jaujoje pečių. 
Gerai išdžiovinęs, kitą vakarą ėmė kulti spragilu kadagius, kol 
visos skujos išbiro. Sušlavęs skujas į krūvą, parėjo namo 
gulti. Anksti rytą atsikėlęs, anas nuėjo į jaują paveizėti, ar 
tebėra anos skujos. Bet anų jau seniai nebebuvo — buvo pa
vogtos. Anas niekaip negalėjo suprasti, kas anam viską pa
vagia.

Kažką anam bedirbant, kartą prireikė grąžto. Anas tuojau 
nubėgo pas turtingąjį gaspadorių ir sako:

— Ar negalėtum man paskolinti grąžto?
— Gerai, gerai,— sako turtingasis gaspadorius,— tik čia 

troboj nėra — yra klėty...
Anas nuėjo į klėtį atnešti grąžto, bet ir vargšas nuėjo į klė

tį. Turtingojo klėty buvo pilnos miegos visokių javų, kurių 
vienoj buvo ir ano nukultosios kadagių skujos. Turtingasis 
gaspadorius, pamatęs, kad anas pamatė savo skujas, dideliai 
paraudonavo iš gėdos. Bet vargšas nieko anam nesako — pa
ėmęs grąžtą, išėjo namo.

Kiti kaimynai aną buvo pamokę, kaip reikia sužinoti, kas 
anam viską vagiąs. Anie sako:
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— Iškulk jaujoj javų, supilk i krūvą ir pats nueik gulti. 
Užsidek grabnyčios žvakę ir užvožk aną puodu; paimk krapy- 
lą ir švento vandens. Kai pradės skrabėti, atvožk puodą, kal
bėk poterius ir krapyk šventu vandeniu — pamatysi, kas tau 
vagia.

Taip anas ir padarė, kaip pamokė aną kaimynai: iškūlė 
javų, užsidegė žvakę, apvožė ir guli. Neužilgo kažin kas pra
dėjo skrabėti jaujoj. Anas tuojau atvožė nuo žvakės puodą ir 
pamatė prie javų krūvos bestovintį pūkį — mažą mažą vyriu
ką, kuris laikė rankoj nykščio didumo maišelį. Gaspadorius 
pradėjo aną krapyti šventu vandeniu ir poterius kalbėti. Anas 
iš to didelio išgąsčio pametė savo maišelį ir išbėgo iš klojimo 
galvotrūkčiais. Gaspadorius, paėmęs maišelį, parėjo į trobą ir 
atgulė, o pūkis laksto aplink trobą ir šaukia:

— Atiduok mano maišelį! Ko tu tik norėsi, aš tau duosiu, 
tik atiduok mano maišelį!

— Gerai,— sako gaspadorius,— ar tarnausi pas mane?
-r- Tarnausiu, tarnausiu, tik atiduok mano maišelį!
Tada gaspadorius atidavė anam maišelį.
Nuo to laiko pūkis nebetarnavo pas turtingąjį gaspadorių, 

bet pas vargšą. Anam nešė iš visur į miegas visokių javų ir 
daiktų, ir iš turtingojo kartais liuob parnešti. Greitai turtingasis 
gaspadorius paliko vargšas, o vargingasis — visoj apylinkėj 
turtingiausias.

Kada anas paliko turtingas, pasidarė dideliai šykštus. Vai
kiui, kuris pas aną tarnavo, dideliai blogai ir mažai valgyti 
tedavė, kartais anam liuob paduoti šunų putrą. O pūkiams, 
kurie pas aną gyveno, dideliai gerai liuob duoti valgyti: kad 
liuob duoti kukulius, tad viename svieste plūduriavo.

Kartą pūkiams išėjus parnešti turto, gaspadinė padėjo 
aniems ant pečiaus kukulių su sviestu ir pati išėjo laukan. 
Vaikis, kuris buvo nuo pat ryto alkanas, ėmė ir suvalgė visus 
kukulius; pribiaurojęs bliūdą užvožė kitu, padėjo toj pačioj 
vietoj, kur buvo. Pūkiai parėjo namo, pasidėjo bliūdą ant 
stalo ir valgo. Vienas sako, kad kukuliai, antras — ežio mėš
las, bet nė vienas negalėjo suprasti, ką aniems čia davė val
gyti. Manydami, kad gaspadorius anuos apjuokia, ėmė ir už
degė ano namus, o patys išėjo laukan ir sulindo į patvorėj 
esančią seną ratų stebulę. Vaikis, matydamas, kur anie sulindo,
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ėmė ir užkišo su šiaudais abu stebulės galus. Gaspadorius, ma
tydamas savo namus degant, parbėgo iš lauko, ar negalės ko 
norint išgelbėti. Bet ugnis buvo dideliai įsigalėjusi. Vaikis, 
paėmęs stebulę su pūkiais, sako gaspadoriui:

— Kad tavo visas turtas dega, tedega ir ta sena stebulė!
Pirma gaspadorius nenorėjo, bet paskui leido aną sudegin

ti. Vaikis sviedė stebulę su pūkiais į ugnį. Pūkiai ir sparnus 
nusvilo, belėkdami iš ugnies.

Daugiau pūkiai anam nebetamavo. Kad anas ir pasistatė 
naujas trobas, bet nebebuvo toks turtingas, kaip pirmiau.

$36

PUSCiAI

Buvę pusčiai, kurie išpustydavę iškultus, o neišvėtytus ja
vus. Kad, gaigystėj iškūlę, žmonės palikdavę javus sustumtus 
į krūvą, o išaušus dienai, nuėję vėtyt, tai grūdų maž berasda- 
vę — tiktai vienus pelus krūvoj.

Kartą užėjęs juos gaspadorius bepustančius. Jie ėmę vie
nas kitą šaukintis:

— Pusčiau, pirštines palikai ant pečiaus, pusčiau!



Laumės. Laimės

$37

LAUMĖS IR KŪDIKIS

Buvo kitą sykį laumės.
Išėjusi viena žmona šieno grėbti. Grėbusi ilgai, skubėjusi 

prieš lietų, pavargusi. Iš skubėjimo užmiršusi savo vaiką. Par
lėkė į namus, o vaikas paliko pievose.

Nulekia atgal, veizi — vaiko skarmalai šalia padėti, vaikas 
šilkuos suvystytas, papuoštas, lopšy įdėtas. Laumės linguoja 
ir čiūčiuoja:

Čiūčia liūlia užmirštukas,
Netyčioms paliktukas.

Sužinojo turtinga kaimynė. Kitą dieną ir ana išėjo grėbti 
šieno. Grėbia skuba — kilsta debesys. Nueidama tyčia ir pa
liko savo vaiką. Po kiek laiko nulekia, veizi — laumės nusu
kusios vaiko galvikę, ant suolo kūnuką pasidėjusios ir čiū
čiuoja:

Čiūčia liūlia neužmirštukas,
Tyčioms paliktukas.

338

LAUMIŲ PADĖLYS

Vieną kartą bernas gulėjo bute, o laumės vidurnaktį pavo
gė šeimininkų vaiką ir, ant berno lovos pasiguldžiusios, rišo 
šiaudų ryšulį. Surišusios siųstės viena kitą nešti tą ryšulį pa
dėti į vaiko lopšį. Bet po vieną bijo eiti, tad, palikusios vaiką,
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abi kartu nešė ryšulį. Laumėms nuėjus, bernas paslėpė vaiką 
po patalais. Laumės, išėjusios iš kambario ir neradusios vaiko 
ant lovos, išėjo tuščiomis.

Rytą atsikėlęs bernas paklausė šeimininkų, kur esąs vaikas. 
Seimininkai atsakė, kad miegąs. Bernas atklojo antklodę ir vi
siems parodė laumių padėlį. Iš tos šiaudų šluotos jau buvo 
pradėjusi augti laumiuko galva. Kai ją nukirto, tai iš šiaudų 
jau kraujas bėgo. Kad būtų ilgiau nepažiūrėję, tai šiaudų ry
šulys būtų pavirtęs į gyvą laumiuką.

Senovėje laumės visados taip veisdavosi.
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LAUM1UKAS

Senų senovėj apmainydavo laumės vaikus. Sykį vienai mo
teriškei apmainė vaiką: laumė savo paliko, aną nunešė. Tie 
žmonės apie tą mainą nieko nežinojo. Tas paliktas vaikas už
augo iki dvidešimties metų, o vis nieko nešnekėjo.

Sykį nakvojo ubagas, tai motina nusiskundė ubagėliui, kad 
vaikas nešneka. O tas ubagas sako:

— Gal jis laumiukas? Galėtumėt šiaip pamėgint: sukirskit 
ąžuolinių malkų, sukurkit vidury kambario ugnį, sumuškit 
keliolika kiaušinių, apstatykit apie ugnį, o jį priešais pasodin
kit prisižiūrėti. Jei laumiukas bus, tai prašnekės.

Kai tik taip viską prirengė, jį pasodino priešais. Tas vaikas 
tuoj pradėjo kalbėti, sako:

— Tas ąžuolas turi šimtą metų, aš už jį penkissyk senesnis, 
o dar tokių stebuklų nemačiau, kas čia padaryta.

Dar pažiūrėjo, pažiūrėjo į tą ugnį ir prapuolė jiems iš 
akių.

540

ATMAINYTI VAIKAI

Tūlas ūkininkas turėjo kūdikį, laumės apmainytą, ir nega
lėjo jokios rodos gauti su juo, nes jis negalėjo vaikščioti ir 
nekalbėjo. Vienas keleivis patarė prikūrenti pečių, kaip duo
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nai, ir apmainytą kūdikį kepti. Ūkininkas, pildydamas keleivio 
patarimą, pečių prikūreno ir kada jau rengėsi apmainytąjį kū
dikį kepti, tuo tarpu atbėgo laumė, įmetė tikrąjį kūdikį per 
duris, atsiliepdama:

— Aš tavo auginau kaip karalaitį, o tu mano į pečių nori 
kepti.

Atneštas laumės tikrasis kūdikis buvo aprengtas šilkiniais 
drabužiais.

341

LAUMĖS NUPLIKINTAS KŪDIKIS

Viena gaspadinė turėjo mažą kūdikį, o buvo rugpiūtis. Po 
pusryčių ji ėmusi atsikaltino vandens ir tą kūdikį nupėrė. 
Po tam, gražiai suvysčiusi ir pažindžiusi, paguldė, ir kūdikis 
užmigo. Paskui ji savo talkai priešpiečius pritaisė, ir kačeig 
netoli kluongalio kirto, tai ji pati nunešė, manydama: kūdikis 
taip ilgai miegos, kol ji sugrįš. Bet koks jai išgąstis! Jai stubos 
duris beatveriant, tik šlumšt laumė pro duris. Ta laumė buvo 
kur nors kokiam užkampy stovėjusi ir mačiusi, kaip motina 
kūdikį pėrė, o motinai išėjus, ir ji taip jau norėjo daryt. Bet ji 
vandenį iki verdant atkaitino ir kūdikį į tą verdantį vandenį 
įdėjo. Kūdikis visas nupliko ir turėjo bėdningai numirti. Taip 
atlikusį jį motina geldoj begulintį rado.

342

LAUMĖS VAIKAI

Kazys Drobnė Cepliškės raiste girdėjo laumės pasikalbėji
mą su savo vaikais. Taip jau saulei nusileidus, vakare, girdi 
jis laumę šnekant:

— Nerimai! Nerimai! Papūsk Priepuolį!
— Nėra Nerimo, dundulis užmušė! — atsako kažkoks jos

vaikas.
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SUPYKINTOS LAUMĖS

Ziego dalelė Pakniškių kaimo lauke, prie Apuoko tvarto, 
vadinasi Velėklėm. Dėl to ji taip vadinasi, kad senais laikais 
kiekvieną ketvirtadienio vakarą iki dvyliktos nakties čia lau
mės velėdavo. Ir buvo čia sena kaimo pirtis. Tos laumės pa
čios prausdavosi šitoj pirty.

Vienas bernas ėjo nuo arklių. Jam parūpo pažiūrėti, kaip 
laumės prausias. Pažiūrėjęs užspyrė duris. Paskui tyliai, kad 
laumės negirdėtų, išėmė pirties langelį ir, įkišęs per langelį 
kitą galą, ,,patriūbavo". Laumės ėmė rėkt. Viena sako:

— Tu!
Kita sako:
— Tu!
Tik žiūri — nebėra langelio ir bėga žmogus prieš kalną na

mo. Jos greit suprato, kas buvo. Visos nuogos puolė pro du
ris, bet durys buvo užspirtos iš oro pusės. Tada visos puolė 
pro mažutį langelį vytis berną. Pasivijo prie gryčios dmų ir 
nustvėrė už sermėgos. Bernas, iš sermėgos išsivilkęs, vos pa
spėjo įbėgti į gryčią. Laumės iš piktumo sermėgą sudraskė, 
išardė po vieną siūlelį ir siūlelius atvijo. Rytą rado prie durų 
tik gniužulėlį vilnų.

Tai taip jos atkeršijo tam bernui.
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LAUMĖ AUDĖJA

Audė boba. Išėjo iš trobos, laumė įsėdo į jos vietą ir audžia, 
įeina boba, prašo:

— Atiduok man tą audimą.
Laumė sako:
— Įmink mano vardą.
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Ta pažino, kad čia laumė. Išėjo vėl į lauką ir klausos, kad 
laumė audžia ir dainuoja:

Ausk ausk, Krauzele,
Tau teks drobelė!

Įėjusi boba sako:
— Ačiū, Krauzele.
Laumė supyko, sako:
— Tavo laimė, mano nelaimė!

54$

LAUMĖS IR AUDĖJOS

Buvo audėja Braškakoja (ją taip vadino, kad einant braš
kėdavo jos kojos). Kartą ji prietemoje baigė austi drobę. Pa
matė, kad trobon įėjo dvi laumės. Viena buvo su vištos kojo
mis ir marška apsisupusi, o kita buvo su gaidžio kojomis ir 
šiaudais apsikarsčiusi. Viešnios įėjusios tarė:

— Braškakoja, Braškakoja, paduok mums šaudyklę.
Audėja joms padavė šaudyklę. Tada Vištakoja audėja pa

pūtė į šaudyklę ir padavė Gaidžiakojai. Toji taipgi į šaudyklę 
papūtė. Tada laumės atidavė Braškakojai šaudyklę ir tarė:

— Dabar būsi dar geresnė audėja ir nepavargsi ausdama.
Viešnios išėjo. Nuo to laiko Braškakoja tikrai daug geriau

ausdavo ir niekuomet audžiant nepavargdavo. Geresnės audė
jos už ją visoje apylinkėje nebuvo.

Tos pačios laumės buvo aplankiusios ir kitą mergaitę — 
tinginę. Ją taipgi rado už staklių sėdinčią. Laumės paprašė, kad 
joms duotų šaudyklę. Bet toji joms šaudyklės nedavė. Tada 
laumės jai tarė:

— Nuo šio karto būsi niekam tikusi audėja.
Ir laumės išėjo.
Tai mergaitei tikrai nesisekė austi, tik siūlus gadindavo.

$46

DEIVĖS VERPĖJOS

Viena boba turėjo verpti labai daug linų. Ji verpė, verpė, 
nusibodo beverpiant, ir vis dar daug yra. Išgirdo vaikščiojant
palangiais deives ir sako:
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— Eikit, deivelės, pas mane linų verpt.
Sulig pasakymo priėjo pilna troba deivių, visais pasieniais 

prisistatė ratelių, kitos su rateliais sulipo ant pečiaus, kitos 
ant suolų, kitos ant lovų,— kur tik galėjo ratelį pasistatyti, ten 
ir lipo. Verpia, skubina, boba vos tik paspėja duoti linus.

Suverpė linus, pašukas, pakulas, nuobrukas kuo gražiau
siai. Boba dar parnešė iš kaimynių — ir tas suverpė. Mato bo
ba, kad jau čia geros nebus, nes kiek ji neneša, nepaspėja joms 
darbo užtektinai duoti, o jeigu jos darbo neturės, tai pradės 
plaukus verpti. Laukan išvaryti negali, nes nepasakė, lig kokio 
laiko joms dirbti, tik tiesiai užprašė dirbti. Boba nežinojo, ką 
daryti, pakūrė pečių, prikūreno gerai anglių ir pametė sruogą 
po pečium. Kibirkštys pradėjo eiti iš pečiaus. Boba nusiminus 
suriko:

— Oje, deivelės, troba užsidegė, bėkim laukan!
Deivės, ratelius susiglemžusios, per duris išlakstė.
Po valandžiukės pamatė, kad jas boba apgavo. Lakstė pa- 

langiais, o į vidų įeit negalėjo. Žalos dirbti taip pat joms ne
galima. Lakstydamos palangiais, jos šaukė:

— Veltui verpėm, veltui verpėm! Mes tau būtumėm ir 
plaukelius, ir žarneles išverpusios.

5 4 7

LAUMĖS SUVALGYTI LAŠINIAI

Viena gaspadinė, našlė būdama, piūties laike niekaip ne
galėjo savo lauką nuvalyti ir dėl to labai dejavo. Tai atėjo 
viena laumė pas ją ir sako:

— Jei tu man duosi sykį lašinių privalgyt, tai aš tau visą 
tavo vasarojų su diena nuvalysiu.

Gaspadinė manė: tai juk gana menkai, ir prižadėjo.
Ant rytojaus buvo visi javai skūnioj. Tai gaspadinė sku

bėjo lašinių šaunią lėkštę prispirgint, ir laumė, veik atėjusi, 
pradėjo tuos spirgus valgyt. Bet tuojau buvo išvalgyti, ir gas
padinė turėjo žalių lašinių atnešt. Bet kiek tik ji atnešė, tiek 
ana vis suėdė. Jau dabar tik mažą gabaliuką nuo paskutinio
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sios palties teturėdama, pradėjo su tuo laumei per burną mušt. 
Laumė besičiaupydama sakė:

— Bryzge brazge, tai tik muša, tik skalbia per zūbus! Na, 
palauk tu, kanalios gale, aš tau padirbsiu už tai: kaip tavo 
vasarojus ant lauko gulėjo, taip jis ir vėl turi gulėt.

Taipo ir nusidavė. Laumė per trumpą laiką vėl viską iš 
skūnios ant lauko nunešė ir taip vėl papleikė, kaip buvo, bet 
už lašinius ji neatlygino — tie pasiliko suvalgyti.

348

BULVIŲ KAPLIUOTOJA

Kai gyvenau Laukininkuose, mūsų bulves pradėjo laumė 
kapliuot. Darbuojas kažkokia plaukais apsileidusi moteris, ir 
gana,— nei niekas jos prašė, nei samdė, ir niekas nežino, kas 
ji tokia yra. Jau keturias užuoganas nukapliavo. Gena mano 
brolis vakare galvijus pro šalį, o laumė dirba. Jis ir klausia:

— Kieno tu bulves kapliuoji?
— Kieno gi, savo!
Ant rytojaus ten nuėję rado pamestą gražų kaplį, ir ji dau

giau nebeateidavo dirbt.
Buvo neišpasakytai geros bulvės tam daikte, kur ji nukap

liavo.

349

LAUMĖS VELĖTOJOS

Pirmiau ir laumių būdavo daug. Išeik vasaros šiltą vakarą— 
ir tuojau išgirsi, kaip laumės audeklus velėja. Laumės nieko 
blogo nedarydavo tam, kas prisilaikydavo papročių. O jeigu 
kuri moteris neprisilaikė papročio, tai šast laumės ir iškerta jai 
pokštą. Ana viena moteris velėjo, saulei nusileidus, drobę. 
Laumė užpyko ir pakeitė drobės ataudus valais. Mat, saulei 
nusileidus, negalima audeklų velėti: tada tik laumės velėja.
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PASVEIKINTOS LAUMĖS

Vieną kartą deivės skalbė žlugtą. Eidama pro šalį, moteriš
kė pasakė:

— Dieve, padėk)
Deivės atsakė:
— Dėkui!
Ir dar moteriškei tarė:
— Už tavo gražų pakalbinimą po anuo medžiu rasi ritinį 

audinio, pasiimk tą audinį sau. Ir jo niekuomet nesukirpsi — 
užteks tau ir tavo vaikams.

Moteriškė padėkojus rado, kaip deivė sakė. Ir ji to audinio 
niekad nepabaigė, nes vis buvo tiek ir tiek, ar ji kirpo, ar 
nekirpo.

331

LAUMIŲ KULTUVĖLĖS

Viena gaspadinė, labai darbininkė būdama, mažą turėjo ir, 
nenorėdama dieną susigaišint, vakare vėlai pabulėlius ėjo ant 
ežero liepto išsiskalbt. O tai pasitaikė sykį ir ketvirtadienio 
vakarą nueit.

Kitą ketvirtadienio vakarą ant liepto po saulės nusileidimo 
pradėjo laumės skalbt, kad baugu buvo klausyt. O tai dabar 
nusidavė kiekvieną ketvirtadienio vakarą.

Tų namų žmonės nemenką apmaudą ir rūpestį iš to turėjo.
Po ilgo laiko vienas senas žmogus juos pamokino, kad jie 

imtų plaušų ir nusivytų botagą, tik atžagariai turi vyti. Su tuo 
botagu vienas turi nueiti pas tą lieptą, o kai veik vėl skalbiant 
išgirs, tai vis ant liepto turi kirst, kad ir nieko nebus matyt. 
Taip tie žmonės padarė.

Ta gaspadinė turėjo brolį, Jakamą vardu. Tas buvo karei
vis buvęs ir buvo drąsus. Kai jau sekantįjį ketvirtadienio va
karą išgirdo beskalbiant, tai Jakamas, plaušų botagą ėmęs,
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nuėjo prie liepto baisiai šmagot. Jis, rodos, nieko nematė, bet 
ant liepto rado tris kultuves. Tas jis ėmęs parsinešė namo.

Tą vakarą buvo tyku, kitą ketvirtadienio vakarą — ir nieko. 
Bet kai jau Jakamas savo kamaroj atsigulė, tai prie jo kama
ros langelio vis šaukė:

— Jakamėl, atiduok mūsų kultuvėles!
Ir taip ilgą valandą.
Antrą ketvirtadienio vakarą vėl taipjau. Trečią vėl:
— Jakamėl, atiduok mūsų kultuvėles, jau daugiau ne- 

skalbsim. Meldžiam tave labai, tik atiduok. Šiaip mums labai 
piktai eis. Atiduok, brolel, šiaip mes būsim žudytos.

Tai Jakamas pasigailėjęs nunešė tas tris kultuves ant liep
to. Tuojau laumės jas atsiėmė, ir nuo to laiko jos daugiau 
neskalbė.

$52

BESIMAUDANClOS LAUMĖS

Laumės tikrai gyvena, tik ne visi žmonės gali jas savo 
akimis matyti. Kartą mano bobutė su savo broliu Geniu Jur
giu vėlai vakare ėjo Virintos paupiu. Tai mano bobutė tikrai 
matė dvi besimaudančias laumes, o Genys Jurgis jų visai ne
matė ir net negirdėjo, kaip jos puškinosi ir taškėsi vandeniu. 
Tos laumės atrodė labai jaunos ir turėjo ilgus plaukus. Jos 
buvo labai gražios. Bobutė net gavo barti, kad niekus pliauš
kia, bet ji nemeluos.

$53

LAUMĖS DOVANOTOS DROBĖS

Vienuose namuose abu tėvai mirė ir paliko vieną dukte- 
ratę apie keturiolika metų. Ta mergaitė labai verkė, ir niekas 
negalėjo jos nuramdyt. Tai atėjo pas ją dvi laumės ir sa
kė jai:



— Ak mielas kūdiki, neverk taip labai dėl savo tėtelio 
bei mamelės. Mudvi tave viskuo aprūpinsiva — tu niekad nie
ko nepristoksi, tau nereiks nei verpt, nei aust.

Tokiais gražiais žodeliais mergaitė šiek tiek ramdėsi, ir 
neužilgo tai ji rado savo klėtelėj porą šaunių ritinių gražios 
drobės, bet juo ilgyn, juo daugyn ėjo ritiniai, ne tik drobės, 
bet ir visokių brangių marginių.

Bet tiedvi laumės jai buvo įsakiusios, kad ji niekados nieko 
neturi mastuot, o kad ir kažin kiek turėtų. Bet kartą po ilgo 
laiko, jau neįmanydama, kur savo lobį dėt, norėjo mergaitė, 
mastą ėmusi, permastuot, o ant turgaus važiuot ir parduot. Bet 
kai ji tik pamatavo, tai tą sekančią naktį viskas prapuolė, ir 
daugiau ji niekados nieko negavo.

$54

LAUMĖS PYRAGAI

Ėjus laumė į veselę. Koks štukorius, jaunas vyriškis, su ja 
susitaisęs keliu eiti. Ėmęs klausinėti:

— Kur dabar tamsta eini?
Ši pasakius — į veselę.
Šis sakąs:
— Duok, aš tamstą pavaduosiu, maišelį panešiu.
O buvęs taip didelis baltas maišelis, gardžių gardžiausių 

pyragų prikrautas. Tas žmogus ėmęs jos kvost, klausinėti, 
į kokius javus laumė negalinti įbristi: ar į rugius, ar į kvie
čius, ar į miežius, ar į avižas, ar į linus? Laumė atsakius:

— Į visokius javus gali, tiktai į linus negalinti.
Šis sakąs:
— Ogi kad žmogus į linus įšoktų, ar ji galėtų prakeikt?
Laumė:
— Nebijok, žmogeli, šunies balsas neis į dangų!
Šis, eidamas pro linus, pastrakt ir įšokęs ir valgąs tuos 

jos pyragus! Na, ta laumė, apsukui lakstydama, keikt, na, ji jį 
keikt! Šis sakąs:
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— Keikus nekeikus — juk žinai, kad šunies baisas neis 
j dangų.

Laumė sakanti:
— Ryk, ryk, tik maišelį atiduok!
Šis, pyragų pavalgęs, maišelį jai išmetęs; laumė, pagavus 

savo maišelį, nulėkus sau.

355

LAUMĖ ŽMONA

Laumė ateidavo pas vieną ūkininką kirpti avis. Tas žmo
gus paėmė naują puodą, dar nė karto nevartotą, grabnyčinę 
žvakę ir rožančių. Nuėjo tvartan ir saugo, laikydamas paslėp
tą po puodu degančią grabnyčinę žvakę Užgirdęs kerpant 
avis, atvožė puodą. Laumė pasidarė matoma ir negalinti pa
bėgti. Uždėjo ant jos rožančių ir parsivedė namo. Parsivedęs 
apsivedė su ja ir gyveno gražiai ir ilgai. Tik jo žmona laumė 
nieko nekalbėjusi.

Vieną kartą, pargenant gyvulius, prie kaimo vartų po ban
da papuolė jos mažas vaikas, ir ji persigandusi sušuko:

— Vaje, sumindžios vaiką!
Ir nuo to laiko pradėjusi kalbėti.

356

DEIVIŲ NUKIRPTOS AVYS

Jaujoj buvo uždarytos avys. Kažin kas pasidarė, kad kiek
vieną naktį viena avis būdavo vis šviežiai nukirpta. Kas jas 
kirpo — niekas nežino. Eis bernas saugoti, ar nesugaus vagies. 
Nuėjęs pasilindo po pečium ir atsigulė. Begulėdamas pajuto, 
kad kažin kas pravėrė jaujos duris ir įėjo į vidų. Iš kalbos 
pažino, kad tai buvo deivės. Jos susiėjusios susigavo vieną avį 
ir nukirpo. Bernas kenčia po pečium kiek tik galėdamas, kad 
jos nepajustų. Nukirpusios avį, sako:

— Reikia dabar nukirpti ir tą avį, kur po pečium.
Kita sako:
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— Ne, tegu bus rytojui.
Viena — kirpt, kita — ne, viena — kirpt, kita — ne. Bernui 

jau ir plaukai ant galvos pasišiaušė. „Tegu tik,— galvoja sau,— 
eis kirpti'*. Bet nėjo. Mat, vyresnioji pasakė:

— Tegu bus rytojui.
Išėjo jos visos iš jaujos. Bernas išlindo iš po pečiaus ir 

nuėjo į gryčią.
Daugiau nėjo deivių daboti.

557

LAUMIŲ ŠLUOTOS

Kainininkuos, Šilakarčiamos paviete, žiloje senovėje lau- 
mės, jaujoje vakarais skalbdamos, didžiai pyškindavo su kultu
vėmis. Jos ir į medžius — į beržus bei krykles — įsisėsdavo. 
Tad ant to daikto, kur jos sėdėjusios, daug plonų šakučių su 
mažais lapeliais į kukšdulį, į vadinamas laumių šluotas, su
augdavo.

$58

LAIMĖS IR KŪDIKIS

Kitą kartą buvusios laimės. Tai jos katrą žmogų, tuoj užgi
musį, palaimindavusios. Kartais, kūdikiui užgimus, išgirsdavę 
po langu šitokį balsą:

— Lai bus tokiu, kokia aš dabar esmu.
O tos laimės kasdien mainydavusiosi: vienądien turtinga, 

kitądien — vidutinė, dar kitądien su visu nieko neturėdavusi. 
Tai tas žmogus tokiu ir būdavęs lig numirštąs, kokia būdama, 
laimė jį palaimindavusi. Todėl ir dabar sakoma:

— Taip laimė lėmė.
Arba:
— Katram vienam nuo dievo yra laimė duota, bet ne visi 

tegal atrasti.

556



559

LAIMIŲ LĖMIMAS

Vieno turtingo tėvo gimęs sūnus, ir išgirdę balsus lemiant. 
Vieną:

— Tas vaikelis augs didelis ir bus turtingas.
Antrą:
— Jis mažas numirs.
Trečią:
— Ne, jis lig tų ir tų metų augs, toj ir toj dienoj jį per

kūnas užmuš...
Tėvas, tiems metams artinantis, pamūrijęs akmenų mūrą 

labai storą ir tvirtą ir, tos nulemtosios dienos sulaukęs, norė
jo savo sūnų uždaryti į tą mūrą. Bet sūnus tą dieną nubėgęs 
Į kopūstų daržą ir po kopūstlapiu pasislėpęs. Tą dieną užėjęs 
juoddebesis su žaibais, perkūnas spyręs į tą mūrą ir sutrupinęs. 
O tas vaikelis gyvas palikęs.

560

PRIGĖRĘS VAIKAS

Seniau sakydavo, kad kai gimdavęs vaikas, tai laima už
lenkdavus, koks bus jo gyvenimas, kiek metų gyvens ir kokia 
mirtimi mirs.

Vienai motinai, sūnui gimus, laima pasakius: šis vaikas 
tuos ir tuos metus, toj ir toj dienoj ir valandoj prigers šuliny.

Kai atėjo tie metai, tėvas šulinį apkalęs stora oda. Užėjęs 
smarkus lietus. Ant odos įdubimo prilijo. Tas vaikas padėjęs 
galvą vandeny ir prigėręs.

561

KOL MEDUOGALĖLIAI SUSIKŪRINS

Kita motina su bobaite pirty ugnelę kūrenusios, ką tik gi
mus vaikeliui, ir išgirdusios balsą:

— Kol meduogalėliai susikūrins.
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Motina supratus, tuos meduogalėlius užgesinus ir susidėjus 
j savo skrynią.

Tas sūnus užaugęs didelis, motina numirus, jam savo skry
nią palikus. Jis parsivedęs pačią. Vieną kartą atėjus pačios 
motina. Josdvi atidariusios skrynią, ėmusios drabužius kilnot 
ir atradusios tuos meduogalėlius po drabužiais ant dugno. Pa
sistebėjusios, kam tie reikalingi, ir pakišusios po ugnimi 

Pareina vyras, besibaigiant kūrenti. Šios paklaususios:
— Kam tie buvo meduogalėliai skrynios dugne?
Šis pasisakęs ir numiręs.



Užkeikti pinigai

562

TIE PATYS NAGA!

Buvo toksai senis labai šykštus. Jis turėjo ūkį, užsigyveno 
pinigų, bet nenorėjo, kad jo pinigai liktų namiškiams. Jis ap
sirgo vieną sykį ir galvoja, kur dėt pinigus. Kai visi išėjo į dar
bą, jis įlindo į pečelių, užkasė ir sako:

— Katrie nagai juos užkasa, tai tie nagai galės juos ir at
kast.

Marti jau seniai jį saugojo. Ji buvo ant aukšto užsilipusi ir 
girdėjo. Kai jis numirė, tai marti jį už pakarpos, į pečelių, ra- 
bu rabu su jo nagais ir atkasė pinigus. Išsiėmė pinigus. Ir taip 
nuėjo senio pinigai ant gero.

563

DVYLIKA GALVŲ

Senovėj kasdavo pinigus į žemę.
Koks tai senis turėjo pinigų. Anas sirgo. Sykį anas išvarė 

iš namų visus savo namiškius:
— Eikit į bažnyčią melstis.
Vienas sūnus ėmęs ir pasilikęs namuose: žino, kad senis 

turi pinigų.
Sems atsikėlęs susipylė į savo skrybėlę tuos pinigus ir ne

ša. Nunešė į peludę, iškasė ranka duobę ir sako:
— Be dvylikos galvų neišims niekas.
Sūnus atsiliepęs:
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— O be kokių galvų, ar be vištų?
Sems manė, kad velnias. Sako:
— Lai būnie ir vištų.
Tuojau patapšnojo senis ranka — tie pinigai džingt džingt 

džingt suskambėjo.
Senis parėjo, nusispardė, jau nebegyvas. Sūnus nukapojo 

dvylika vištų galvų, padėjo ir iškabino pinigus.

364

VELNIUI KATILAS, O BERNUI PINIGAI

Gyveno kartą senas, turtingas ūkininkas. Jis turėjo kelis 
sūnus, vieną dukterį ir samdytą berną. Senis buvo visiškai 
silpnas, ir prie jo vis likdavo kuris sūnų. Vieną dieną senis 
buvo daug stipresnis ir liepė visiems eiti į lauką rugių piauti. 
Sūnūs nenorėjo jo vieno palikti, bet galop sutiko. Duktė maža 
teturėjo apie namus darbo, tai ir ji išėjo į lauką. Bet lauke 
pasigedo dalgelės. Niekas nenorėjo eiti namo. Sūnūs paliepė 
bernui, ir tas parėjo. Atėjęs žiūri — klėties durys atidarytos. 
Senis, atsidaręs grindyse dureles, ima iš katilo pinigus ir neša 
į krūmus, kur buvo iškasta duobė. Bernas greit pasislėpė krū
muose ir laukia. Per kelis kartus sunešė visus pinigus ir pri
pylė pilną katilą. Tada sako:

— Martynuk! Te tau katilas.
O bernas iš krūmų velniui:
— Man pinigai, tau katilas.
Velnias nesutiko, ilgai ginčijosi, bet galop nusileido.
Bernas parbėgo namo, suieškojo dalgelę ir nuėjo į laukus. 

Kiti pradėjo bartis, kam jis taip ilgai užtruko, bet jis teisinosi, 
kad dalgelės neradęs.

Vakare visi parėjo namo ir rado senį jau negyvą. Sūnūs 
manė, kad visus pinigus suėmė sesuo, ir pradėjo ją mušti. Bet 
toji visiškai nieko nežinojo ir labai verkė. Vakare liovėsi mu
šę. Bernas pasigailėjo jos ir sako:

— Jei tu eisi už manęs, tai aš tave išgelbėsiu. Aš žinau, 
kur yra pinigai.
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Toji sutiko, ir tuoj abu nuėjo į klojimą gultų.
Naktį pasikėlė didelis viesulas, net klojimas braškėjo. Jie 

pradėjo labai drebėti ir išgirdo balsą:
— Pasiimk greičiau pinigus, nes man reikia katilo seniui 

spirginti!
Taip šaukė tris kartus.
Tada pasipylė klojiman pinigai, ir audra nutilo. Jie greit 

atsikėlė, surinko į maišą pinigus ir naktį pabėgo nuo brolių.

56$

KIEK TOLI BALSAS EIS

Buvo labai šykštus senis, daug pinigų turėjo. Būdamas se
nas, nenorėdamas niekam liktų, slėpė juos miške. Nuėjo miš
kan, iškasė duobę gilią, sugrįžo namo, atnešė maišą, supylė 
duobėn. Parėjo daugiau pinigų. Pamatė jį vaikinas ir pasekė. 
Kai tik senis namo, vaikinas prie duobės, nusimovė kelnes, pri
pylė pilnas pinigų. Užgirdo ateinantį senį — įlipo eglėn su 
kelnėm. Supylė senis pinigus, apsidairė, ar nemato kas, užkasęs 
aptrepeno kojomis ir suriko:

— Ū!.. Ū!.. Ū!.. Kiek tolumo mano balsas nueis, tiek 
tolumo tegul mano pinigai įlenda!

Šluopt ir nulėkė iš medžio kelnės, ir nuėjo žemėn kiaurai.
Senis parėjo namo.
Vaikinas, išlipęs iš eglės, ėmė kast, bet vietoj pinigų atradô  

skylę kiaurai žemės. Vaikinas liko be kelnių ir be pinigų, pa
grįžo drebėdamas.

566

OŽIAIS IŠARTI PINIGAI

Seniau buvo ūkininkas, labai turtingas. Jisai turėjo daug 
pinigų. Apsirgęs prieš mirtį nedėlios dienoje jis varo visus 
į bažnyčią. O bernas nuėjo į daržinę ir pasislėpė — tik žiūri
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per plyšį. Atėjo senis į daržą, iškasė duobę, sudėjo pinigus, 
užkasė ir sako:

— Kas dviem ožiais ars, tai tuos pinigus paims.
Tarnas viską girdėjo, ir kai tik senis numirė, arė ožiais ir 

rado pinigus.

$67

GAIDŽIU IŠARTI PINIGAI

Diedas užkeikė pinigus. Užkasęs pasakė:
— Kas ars pakaustytu gaidžiu ir išars šituos pinigus, tas 

juos pasiims.
O bernas buvo netoli ir visa girdėjo.
Kai diedas numirė, tai anas skardomis gaidžio nagus pa

kaustė ir arė. Pinigus išarė, pasiėmė ir sunaudojo.

$68

TEGU TAM VELNIAS ODĄ LUPA

Gyveno turtingas žmogus, kuris labai spausdavęs šeimyną 
i darbą. Kartą netikėtai bernas pamatė, kad atėjęs gaspadorius 
į  klojimą iškasė duobę ir, supylęs vieną maišą pinigų, nuėjo 
atsinešti kito. Tuo metu ir bernas pasisėmė aukso. Atnešęs 
gaspadorius ir kitą maišą pinigų supylė, užkasė ir pasakė:

— Kas pirma be manęs šiuos pinigus atkas, tegul tam gy
vam velnias odą nulupa.

Rytą numirė tas ponas. Ponia neturi pinigų. Ji nuėjusi pas 
kitą poną pasiskolino ir žadėjo po pakasynų atiduoti.

Po pakasynų atėjo ponas skolos atsiimti. Bernas jį nuvedė 
ir parodė, kur yra užkasti pinigai. Ponas tuoj juos atsikasė, 
bet vietoj ir mirė. Bernas dabar drąsiai pasiėmė tuos pinigus, 
parėjo namo ir gerai gyveno.
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NUOGA! TEKĘ PINIGAI

Gyveno seniau toks gudrus diedukas. Jis turėjo daug pini
gų užsikrutėjęs ir nenorėjo, kad tie pinigai po jo mirties kam 
nors lengvai pakliūtų. Jis tuos savo pinigus nunešė kluonan, 
užkasė šalinėj ir užkeikė:

— Kas norės šitų mano pinigų paimti, turės, kai aš numir
siu, apie mane apibėgti tris kartus nuogas ir tik tada galėsi 
paimti, išsikasti šituos pinigus.

O jo marti žinojo, kad jis turi daug pinigų ir kad ruošiasi 
tuos pinigus užkasti. Tai ji saugojo, kai diedukas kasė pinigus, 
ir matė, kaip užkeikė.

Jau tas diedukas prikrypo ir numirė. Čia prisirinko daug 
žmonių jo laidotuvėsna, giesmininkų giedoti: kas gieda, kas 
taip poterius kalba. O marti vis daugiau rauda. Tik raudojus, 
raudojus — nusivilko visus rūbus, visai nuoga dui bėgioti api& 
tą numirusį dieduką. Visi giesmininkai ir kiti, kurie matė, nu
sigando — manė, kad marti išsiūto ar iškvailiojo. O paskui, 
kai šitas diedukas jau buvo palaidotas, šita marti kad pratur
tėjo, tai visi kaimynai suprato, kad to mirusio diedo pinigai 
jai pakliuvo ir užtat ana tada bėgiojo nuoga apie numirėlį.
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GRABE PASLĖPTI PINIGAI

Prie vaiko ir marčios buvo senas tėvas. Jis nieko neveik
davo, vis gulėdavo lovoje, karšindavosi. Kai jis mirė, vaikas 
neturėjo nei už palaidojimą pinigų apsimokėti. Nulydėjus ku
nigas jam sako:

— Buvo girdėti, kad tavo tėvas turėjo daug pinigų. Jūs ge
rai ieškokite, panašu, kad jis galėjo turėti.

Parėjęs sūnus namo visur apieškojo, bet pinigų nerado. 
O to sūnaus (jau buvo vedęs) buvo mažas vaikas. Jis jo ir
paklausė:
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— Ar tu nematei, ar senelis neturėjo gražių popieriukų?
— Turėjo,— sako vaikas,— daug daug gražių popieriukų. 

Aš juos norėjau pačiupti, tai jis man sudavė per nagus: ,,Ne
liesk,— sako,— kam tau jų reik!" Paskui jis juos sukimšo j to
kį maišiuką ir užsiuvo.

Tada sūnus atsiminė, kad jo tėvas prašė, kai jis numirs, jam 
į grabą po galva padėti jo paties pasiūtą pagalvėlį, ką jie ir 
padarę. Suprato, kad tame pagalvy ir galėjo būti tėvo pinigai.

Pasakė apie tai kunigui. Kunigas liepė atkasti kapą. Kai 
atvožė grabą, tai numirėlio ir burna, ir ausys, ir nosis, ir akys 
buvo prikamšyta popierinių pinigų.

— Tai kaip, vaike, ar tu juos imsi? Aš tai jų jau neimsiu 
nė už palaidojimą, kad taip atsitiko,— pasakė kunigas.

Ir jie tų pinigų neėmė — vėl atgal užkasė kapą.
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SUVALGYTI PINIGAI

Buvo toks labai turtingas žmogus. Jis turėjo daug pinigų. 
Kada jau jis paseno, prašė sirgdamas savo sūnaus, kad jam 
atneštų varinį ąsotį su auksu pasidžiaugti dar prieš mirtį. Sū
nus, nieko nemanydamas, atnešė jam tuos pinigus. Tas senis 
besidžiaugdamas pradėjo po vieną ryti ir surijo visus pinigus, 
o surijęs ir akis užmerkė. Sūnus rado tik tuščią ąsotį, o pini
gėlių jau nėra.

Tą tėvą nulydėjo į bažnyčią, o kada atėjo vakaras, nuėjo 
sūnus į bažnyčią — nori tėvui pilvą rėžti ir išsiimti pinigus. 
Pamatė, kad gale grabo stovi kitas žmogus. Tas žmogus 
klausia:

— Ko tu atėjai?
Sūnus sako:
— Rėšiu pilvą, išimsiu pinigus.
— Taip tai negerai, tu man odą sudarkysi. Eik šen, nuimk 

antvožą, aš tau pinigus iškrėsiu.
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Tas tuoj nuėmė antvožą, velnias paėmęs už kojų pakratė,, 
išbiro per gerklę pinigai, o dar toliau krestelėjo — ir kaulus 
iškrėtė. Dabar sako velnias:

— Pinigai ir mėsa su kaulais tau, o oda — man.
Užsidėjo ant rankos ir išėjo žmonelių baidyti. O tas sūnus, 

tuos pinigus parsigabeno namo.

372

PINIGAI PO BER2U

Šykštus žmogus buvęs ir įkasęs po beržu pinigus. Įkasė po- 
beržiuku pinigus ir eina. Paėjęs atsisukęs, žiūrįs — du vyrai, 
kad plėšos, kad draskos. Tas atlėkęs ėmė pulti, draskyti:

— Kodėl mano uždirbtus turtus norit paimti?
Kitas žmogus ėjęs pro šalį, sakąs:
— Zmogeliau, kodėl tuos jaunus berželius draskai?
Mat, anam akis velnias apmonijo. Šykštus buvo.

573

ŠIMTO METŲ PINIGAI

Jei pinigai yra užkasti žemėje ir per šimtą metų jų niekas, 
neiškas, tai, suėjus šimtui metų, jie išeina prasivėdinti.

Jau nuQ rugiapiūtės niekas nebejojo nakties. Vieną vakarą 
gaspadorius paliepė pusberniui išjoti arklius, pririšti ir ramiai 
gulti.

— Gal dar kitas kuris atjos, tai bus smagiau.
Pusbernis išjojo, susirišo arklius ir, kiek palaukęs, susisuko- 

apsiaustu galvą ir užmigo. Per miegus girdi, kad kažkas jį 
balsu:

— Kelkis, kelkis, nusuk man galvą!
Pusbernis kaip gulėjo, taip ir sustingo iš baimės.
— Kelkis, paliesk mane ranka! — vėl šaukia.
Tas nė krust.
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— Kelkis, paspirk mane koja!
Tas, jau ir kvėpuot nustojęs, glūdi, kad tik jo nepradėtų 

judinti.
Tik iš karto džirr — pasigirdo balsas daugelio pinigų ir 

žmogaus kalba:
— Šimtą metų jau gulėjom žemėj, ir kad dabar niekas mū

sų nepalietė, vėl šimtą metų gulėsim.
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AUKSAS IŠ KAMINO

Koks žmogus pasiprašė naktigultan. Tai jam gaspadorius 
sako:

— Nakvok, kad nori, bet mes ir patys nenakvojam: kai tik 
dvylika valandų nakties, tai pradeda kas brazdėt, vaitot ir vis 
sako: „Lėk-siu! Lėk-siu! Lėk-siu!"

— Tai man niekis,— anas sako,— aš nebijau. Nakvosiu.
Gaspadorius kur išvažiavo. Anas liko nakvodamas. Atsigu

lė ir užmigo. Numiegojo ten kiek ir kai nubudo, tai niekaip 
negali užmigt. Tik pradėjo brazdėt ir prie kaminui atsidarė 
skylė. Lenda kas ir sako:

— Lėk-siu! Lėk-siu!
Taip vis daug kartų. Žmogui nusibodo klausyt, ir sako:
— Eik tu skradžiai! Lėk!
Tik ir pasipylė pinigai. Pinigai ne prasti, bet auksas. Tai 

anas prisirinko pinigų ir nuo to prasigyveno, nes pirma buvo 
"vargšas.

575

TELIUKAS !Š PO PEČIAUS

Pasakojo, kad pas vieną žmogų po pečium buvo užkerėti 
pinigai. Vasarą, kai tėvai išėjo laukan, o vaikai liko namie, tai 
iš po pečiaus baltas teliukas išlindo ir žaidžia. Kai tik tėvai
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namo, tai teiiukas šmurkšt po pečium ir vėl pasislepia. Tie vai
kai ėmė girtis tėvams:

— Pas mus nūnai buvo gražus teiiukas, atėjęs. Iš po pe
čiaus išlindo ir vėl po pečium.

Nu, ir taip kelias dienas. Po tam tėvai pamokė vaikus:
— Kai išlįs šitas teiiukas, tai imkit virvele už stalo kojos 

ir pririškit.
Bernėkai šitaip ir padarė. Kai tėvai ėjo namo, tasai teliu- 

kas jau bėgt,— virvė neleidžia. Bernėkas sudavė rykštele, ir 
pasipylė pinigai.

Parėjo tėvai ir rado pilną pirkią pinigų.

$76

ŠUNIUKAS — PINIGAI

Kitą kartą Latvienė vakare ieškojus teliokų. Eidama Pajur- 
giabaliu, atsigrįžtanti — ogi juodas šuniukas vis paskui seka 
ir seka. Ji sustoja — sustoja ir šuniukas, ji eina — tas ir vėl 
seka. O jau sutemę, jai ir baisu. Šuniukas kartais ir už sijono 
kapt ir papurto. Ji vis:

— Skiuč, skiuč.
Tas aplekia ir vėl sėdi, o kai tik eina, tai pinas po kojų 

ir vis už sijono. Ji nebeiškentus ir spyrė. Tai tik cin cin su
skambėję, lyg kas kokius pinigus pabertų.

Kai, parėjus namo, nusiauna nagines, ogi žiūri — naginėj 
trys pinigėliai auksiniai.

Rytą ėjus ieškoti daugiau ton vieton, gal ras. Kur tau be
ras— velnias pernakt vėl visus susirinko.

$77

ŽĄSINAS — KATILIUKAS PINIGŲ

Kartą viena mergina ėjo linų rauti. Eina ji,— niekur nieko 
nebuvo. Tik žiūri — didelis žąsinas ilgu kaklu eina, panarinęs 
galvą.

Kitą dieną ji pasakė tai savo seneliui. Senelis ir sako:
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— Nebūk kvaila, čia yra pinigai. Jeigu nori, tai juos tu
rėsi. Jeigu rytoj pamatysi, stverk žąsiną už kaklo.

Ant rytojaus vėl pamatė ji tą patį žąsiną. Nors ir labai 
tbijojo, bet vis vien paėmė jį už kaklo. Tik žiūri: vietoj kaklo — 
rankena, o vietoj žąsino — katiliukas pinigų.

578

ŽARIJOS — PINIGAI

Žmogus ėjo naktį kur tai ir pamatė, kad dega ugnis. Tai 
anas priėjo prie tos ugnelės ir užsidegs pypkę. Priėjo, paėmė 
žariją: kai žariją įdeda pypkėn, tai ana užgęsta. Kai užgęsta, 
tai anas tą anglį išmeta. Ir taip kiek kartų. Pypkės taip ir 
neuždegė.

Rytą anas nuėjo ton vieton pažiūrėt, nes jam pasirodė, 
kad kokia ugnis keista. Nuėjo pažiūrėt ir rado primėtyta si
dabrinių pinigų po dvidešimt, penkiolika ir dešimt kapeikų. 
Tada suprato, kad ten buvo pinigai, bet ne taip sau ugnis 
paprasta.

579

PERKELIAMI PINIGAI

Vieno bagočiaus buvo pinigai paslėpti jaujoj, o antro bago
čiaus — pirty po grindų.

Nu, ir vieno bagočiaus tarnautoj is vaikinas šventą dieną 
nueina į tą jaują. Anas guli jaujoj—ir girdi, kad šnekas du 
užpečky. Bet kas šneka, jis nežino. Taip vienas sako:

— Nu, kaip tau, gerai einas su pinigais?
Kitas sako:
— Man čia, jaujoj, labai gerai. Manęs niekas nekliudo iš 

užpečkio, aš ten užtūpęs ir saugoju pinigus.
— O man pirty taip blogai, kad baimės,— sako pirmasis.— 

Kai tik šeštadienio vakaras,— sako,— iškūrena pirtį ir sueina 
praustis. Kad sueina vyrai plautis — dar nieko, dar manęs taip 
nepyko. O kai sueina bobos — jos tuoj žegnojas, vandeni
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peržegnoja, ir kai tik tas peržegnotas vanduo man teka ant 
kailio — taip plikina, kad aš visas nuplikytas. Per savaitę kol 
sugyju — šeštadieniais ir vėl mane nupliko.

Kitas balsas sako:
— Eik pas mane. Pas mane bus labai ramu.
Nu, šis sako:
— Kaip aš ateisiu, kaip aš tuos pinigus atsinešiu?
— Oi,— sako,— labai lengvai. Tu,— sako,— pasiversk žy

deliu, o pinigus paversk karve. Vesk,— sako,— karvę per kie
mą, ir niekas tavęs neužkliudys. Ir atneši.

— Gerai,— sako.
— Tik,— sako,— eik šventą dieną, kada yra bažnyčioj pa

maldų laikas — tada visi išėję į bažnyčią.
O tas vaikis viską girdi. Nu, jis mano: ,,Palauk —

reik iškrėst kokį pokštą".
Sekmadienį visi išeina į bažnyčią — jis ima pasilieka namie 

slapta, niekam nieko nesakęs.
Taip, taip — sumos laike žiūri — toks senas žydelis eidamas 

veda tokią juodą karvę. Vaikis tik išbėgs lauk, paėmęs lazdą, 
tik ciaukšt tai karvei per nugarą:

— Tpru, maita,— kur tu eini! Pasilik čia pat!
Ir persprogo oda, išbiro tie pinigai ir paliko vaikiui.

580

VELNIAS, PINIGAI IR KATILAS

Žmogui prisisapnavo, kad velnias kels pinigus iš vienos 
vietos į kitą ir neš pro Stirbio kryžių. Sekmadienį, dvyliktą 
valandą, eis pirma ponas storas su didele juoda skrybėle, juo
dai apsirėdęs, paskui lėks šuo, juodas kaip sabalas, o dar iš 
paskos lėks kiaulė, priūdrojus, didelė. Anam pro sapną sako: 
,,Ponui nieko nedaryk, šuniui ausk, o kiaulei nori — duok, no
ri — ne".

Nuėjo sekmadienį žmogus, klotį užsivertęs, prie kryžiaus, 
atsistojo ir laukia. Pamatė — ateina storas ponas juoda skry
bėle, su lazda. Anas tam ponui nieko nedaro, veizi į tą poną, 
kad tas tuziną išsižergęs. Anam bežiopsant, šuo šmurkšt pro
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kojas — lėkė ir nulėkė, nebesuspėjo užduoti. Persiūto į antrą 
pusę, galvoja: „Kas ateis, tam ausiu". Veizi — ateina kiaulė, di
delė, priūdrojus. Anas su pagaliu taukšt per nugarą — tik 
skambt, ir paliko didžiausias katilas begulįs.

Mat, pirma ėjo velnias, paskui — pinigai, o iš paskos — ka
tilas. Žmogus tą katilą ant kupros užsirito ir parėjo nešinas.

581

DEGANTYS PINIGAI

Ubagė įėjo vienon pirkion ir gaspadoriui sako:
— Prie namų dega kokia mėlyna ugnelė.
Gaspadorius suprato, kas per ugnelė. Tai anas greit išbėgo 

ir ton vieton padėjo duonos bandelę.
Paskui išsikasė pinigus. Pinigai buvo tiek gilumo, kiek duo

nos bandelė storumo.

582

EIK Į VILNIŲ — ATRASI PINIGŲ

Vienam neturtingam žmogeliui per tris naktis prisisapnavo:
— Eik į Vilnių, ten ant tilto atrasi pinigų.
Jis nuėjo ir vaikščiojo po tiltą. Ant tilto sėdėjo kažkoks 

senukas. Tas jo klausia:
— Ko tu čia ieškai? Ar nepametei ko nors?
— Ne, nieko nepamečiau, bet man prisisapnavo, kad aš 

čia pinigų rasiu.
— Nėra ko sapno žiūrėti,— sako senelis.— Ir man kartą 

prisisapnavo, kad toj ir toj vietoj, po tokiu ir tokiu akmeniu 
yra pakasti pinigai. Nei aš žinau tos vietos, nei aš einu tų pi
nigų ieškoti.

Žmogelis nusidžiaugė — toji vieta kaip tik buvo ant jo pa
ties lauko.

Parėjęs namo, nuėjo pas tą akmenį ir ten atrado užkastus 
pinigus.
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PINIGŲ KASĖJAI

Mūs kaimo žmogus Jokūbas Macelyca sapnavo kelias nak
tis, kad eitų kasti pinigų.

Kartą anas pasiėmė savo geriausią draugą ir nuėjo. Kasa 
Pikčiūnų kaimo lauke, kasa anys tokiam kalne. Žmonės tą kal
ną vadina Juodvalkio kalnu. Už tai taip vadina, kad tas kalnas 
kitados buvo Juodvalkio nuosavybė. Ot, kasa anys. Jau iškasa, 
dunda skrynia. Tik iš kur atlekia didelis juodas šuva. Ant jų 
prišokęs tik:

— R-r-r-r-r-r-r!!
Anys nusigando ir iš duobės iššoko. Tik, kiek palaukus, žiū

ri— nei šunio, nei ko, bet ir skrynios nėra.

$84

IŠGĄSDINTI PINIGŲ KASĖJAI

Velionis senutis pasakojo.
Akmuo ten toks yra prie kelio, į Kražius važiuojant, Kiau- 

kalių dvare. Visi sakė, kad ten yra pinigai pakasti. Tamošaus- 
kis, plikagalvis senutis, ir dar vienas nuėję naktį kasti. Dieną 
ponas neleidžia.

— Pradėję kasti,— sako,— girdim, kad kažkas atvažiuoja. 
Atvažiavo prie anų, sustabdė arklius, išlipo, sustatė tokias

kartis ir šnekas tarp savęs:
— O katrą dabar karsim? *
— O tą plikagalvį.
Tas plikagalvis išmetė kastuvą iš rankų, ėmė bėgti. Kiti 

iš paskos — ir nurūko.
Rytmetį nuėję veizėti — nė ženklo, nieko. Velėna užžėlusi, 

kaip nekasta.
Tas akmuo ir dabar tebėra.
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VAŽIUOT! PONAICIUKA!

Lygumų parapijoj kokio tai sodžiaus ūkininkui kelias nak
tis iš eilės prisisapnavo, kad jis eitų ir išsikastų paslėptus pi
nigus. Žmogelis neberimdamas nuėjo pasiklausti kunigo. Kuni
gas jam patarė eiti. Vieną vidunaktį žmogelis nuėjęs pradėjo 
kasti. Atkasė kokį stuomens gilumą ir rado didelį katilą. Bet 
tas katilas buvo taip gudriai užkastas, kad pinigų tuoj nega
lėjo išsiimti. Pradėjus jam darbuotis apie katilą, išgirdo, kad 
kažkas atvažiuoja. Privažiavo gražiuos ratuos ir gražiu arkliu 
du ponaičiai. Pasakė „padėk dievas" ir klausia:

— Ar niekas čia nevažiavo?
Žmogus atsakė, kad nevažiavo, ir ponaičiai nusiskubino 

toliau.
Tik tie spėjo nuvažiuoti — pamatė, kad vėl atvažiuoja vie

nas ponaičiukas pakinkytu ožiu. Privažiavęs pasakė „padėk 
dievas" ir klausia:

— Ar niekas čia nevažiavo?
Žmogus atsakė, kad važiavo.
Paskui vėl klausia:
— Ar aš juos dar pavysiu, ar ne?
Žmogus atsakė, kad jie netoli bus dar nuvažiavę ir jis juos 

dar pavysiąs. Ponaičiukas įsisėdo ir nuvažiavo toliau.
Žmogus skubina sušilęs, net uždusęs, kad tik greičiau atver

tus katilą ir išsiėmus pinigus. Važiuoja pro šalį jaunas ponai
čiukas rogelėse, žąsiuką įsikinkęs. Privažiavęs prie žmogaus, 
klausia:

— Ar nevažiavo kas pro šalį?
Žmogus, jau užpykęs, Atsakė, kad važiavo. Ponaičiukas vėl 

klausia:
— Ar aš juos dar pavysiu, ar ne?
Žmogus nebeiškentęs piktai atsakė:
— Ką tu velnią su žąsiuku pavysi!
Kai tik tuos žodžius ištarė, tuoj suūžė prie pat kojų ir ka

tilas su pinigais nudundėjo žemyn. O ponaičiukas nubėgdamas 
skaniai nusijuokė.
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SUTRAUKTAS PINIGŲ KASĖJAS

Netoli Jukainių gojaus, prie Tarvainių kapinių, žmogus pa
matęs pinigus degant. Jis nuėjęs užsižymėjo tą vietą, kad 
galėtų atrasti. Tuomet buvo velykų šeštadienis, jis mano: ,,Jei 
ilgiau lauksiu, nėjęs pinigų kasti, gali kitas išimti,— gal ir ki
tas taip matė, kaip ir aš".

Tą patį vakarą, niekam nieko nesakydamas, apsitaisė, pa
siėmė smaigą, kastuvą ir eina pinigų kasti. Priėjęs prie tos 
vietos ir teberado taip pat, kaip buvo atsižymėjęs. Priėjęs 
pradėjo smaigstyti su smaigu, ėmė ir uždūrė pinigus. Žmogus 
dideliai pradžiugo ir tikrai manė išsiimti. Pradėjo kasti. Kasė, 
kasė ir iškasė didelį puodą, dviejų gorčių didumo. Atidengė 
tą puodą ir rado pilną auksinių pinigų. Išėmė tą puodą ant 
krašto, bet niekaip negali atsistoti — susirietė kaip kamuolys 
ir ritinėjas ant žemės. Mano sau: ,,Dievuliau tu mano, argi 
reiks per visą savo amžių ubagu būti?" Ritinė jos, ritinė jos kaip 
koksai kamuolys ant žemės, paskum sumanė įdėti atgal pinigus 
į tą duobę: ,,Rasi, išsitiesiu atgal, kaip buvęs".

Įritino atgal tą puodą į duobę, pradėjo su rankomis kaps
tyti žemę, nes su kastuvu negalėjo. Kai tik tuos pinigus užkasė, 
tuojau ir išsitiesė. Matyti, kad tie pinigai buvo užkeikti.

$87

NELAIMĖS NUO UŽKEIKTŲ PINIGŲ

Jei žmonės pasiima užkeiktus pinigus, tai tiem žmonėm — 
nelaimės ir nelaimės.

Gyveno Pašilių kaime tokie Ramonai. Dabar jie gyvena po 
Upyte. Labai turtingi žmonės, bet visi lozoriai: tai šlubi, tai 
kitam veidas sugadintas. Jie seniau rado pinigus.

Jei nori sužinoti, ar pinigai užkeikti, ar ne, reikia pakasti 
juos po obele. Jei obelė nudžiūsta, tai pinigai užkeikti, o jei 
žaliuoja — drąsiai vartok, neužkeikti.
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PAPARČIO 2BEDAS

Piemenukas ganė karves ir beganydamas vieną karvę pra
ganė. Gaspadorius supyko ir tą piemenuką išvarė naktį ieškoti 
karvės. Buvo švento Jono naktis. Piemenukui pasitaikė eiti per 
paparčius. Beeinant jam įkrito į vyžeię paparčio žiedas. Kai 
įkrito paparčio žiedas, jis tuoj sužinojo, kur yra praganyta 
karvė.

Nuo to laiko jis viską žinodavo ir pasakydavo, kas bus. 
Po kiek iaiko gaspadorius suprato, kad jo piemenuko gudru
mas priklauso nuo vyželių: kada jis jų neapsiauna, tai nieko 
nežino, o jei apsiauna vyželes, tai žino viską. Pavydėjo gaspa
dorius piemenukui ir vieną kartą pavogė jo vyželes. Nuo to 
laiko vaikas nieko nebežinojo, bet ir gaspadorius nieko nepa
sinaudojo. Benešdamas vyželes, jis išmetė paparčio žiedą, ir 
vyželės nieko nebepadėdavo.
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DIEMEDŽIO ŽIEDAS

Yra daržely mažo ūgio diemedis. Anas pražydi pačioj šven
to Jono nakty. Tas žiedas pražysta labai trumpam laikui. Kas 
tą žiedą turėtų, tai žinotų, kur yra pinigai.

Vienas žmogus nuėjo saugot diemedžio žiedo. Sėdi ir lau
kia. Žiūri — atvažiuoja sniegena ir veža didelį vežimą šieno. 
Tai anas nusigando ir atėjo namo. Taip ir nesusaugojo dieme
džio žiedo.



Nepaprasti gyvūnai

$90

2ALCIO KIAUŠINIAI

Po kamaros pamatu žaltys turėjęs savo gūžtą, kurioje buvę 
padėti jo kiaušiniai. Vieną kartą šeimininkė, suradusi žalčio 
kiaušinius, paslėpusi juos ir žiūrėjusi, ką žaltys darysiąs. Žal
tys, neradęs savo kiaušinių, užlipęs ant girnų, kur stovėjusi 
pilna puodynė pieno, įlindęs jon ir vėl išlindęs. Šeimininkė 
spėjusi tuo metu vėl grąžinti kiaušinius gūžton. Atšliaužęs žal
tys, radęs savo kiaušinius vietoje ir nuėjęs prie puodynės; įsi
kabinęs galva į girnų sieną, apsivyniojęs puodynės kaklą ir 
išvertęs pieną. Šeimininkė supratusi, kad žaltys buvo prileidęs 
pienan nuodų.

$91

ŽALČIO NUODAI
Vieną kartą, bevežant mėšlą, buvę rasti jame žalčiukai ir 

padėti kiton vieton. Atėjęs ir neradęs vaikų, žaltys nuėjęs ark
lidėn ir užnuodijęs lovy vandenį. Išvežus mėšlą, žalčiukai vėl 
buvę padėti ton pačion vieton. Žaltys, suradęs savo vaikus, 
nuėjęs arklidėn ir išlakęs iš lovio užnuodytą vandenį.

$92

ŽALČIŲ KERŠTAS
Pas kokį tai ūkininką buvęs bernas. Tuose namuose gyvenę 

ir žalčiai. Bernas labai didžioj santaikoj gyvenęs su žalčiais. 
Naktį bernas pajutęs, jog šalia jo guli žaltys. Paėmęs ir užmu
šęs. Ryto metą ūkininkas radęs tvarte negyvą karvę. Sako, tai 
kiti žalčiai atkeršijo.
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GYVATĖS KARŪNA
Mes Ambrazai, bet nežinau, kodėl mus vadina Samuliais. 

Ot vienas iš tų Samulių buvo labai stiprus, tai mano senelio 
brolis.

Tokioj baloj, kur vadina Ščiuriu,— Ligūnų kaimo lauke ta 
bala,— anas rado, kad guli didžiausia, kaip sienojas, kirmėlė 
ir su aukso karūna. Tai anas pasiėmė šmaikštų kuolą ir derin
tis, derintis prie kirmėlės. Prisiderino ir kai rėžė kuolu, tai 
nukirto jai karūną. Bet ana nuo šito kirtimo atsistojo piestu. 
Anas nusigando ir bėgt. Mato, kad gali neišbėgt, nes kirmėlė 
veja. Tai anas ir numetė nuo savęs sermėgėlę. Sermėgėlė buvo 
labai tankaus milo, kaip vailokas, tai rado tiktai vilnas.

Paskui anas sapnavo, kad jam kas tai sako:
— Eik paimk karūną, kad numušei.
Bet anas bijojo eit ir nėjo. O kad turėtum tą karūną, tai 

daug žinotum.

394

DRIEŽLĖS — ŽMOGAUS GELBĖTOJOS
Driežlė yra gyvačių padėjėja. Ji paima geluonį nuo dilginių 

ir nuneša gyvatėms. Driežlė padeda ir žmogui, saugodama jį 
nuo tų pačių gyvačių.

Vienas medžiotojas bemedžiodamas pavargo. Prigulė pail
sėti ir užmigo. Atlėkė trys driežlės. Jos ėmė jam lakstyt po 
veidą, apie kaklą, bet žmogus nejautė ir neatbudo. Po to viena 
iš jų ėmė lįsti jam į ausį, ir žmogus tuoj atbudo. Atbudęs pa
matė, kad gale jo galvos trys didelės susirangiusios, priputusios 
gyvatės, ir tiek jos šnypščia, tiek šnypščia. Jos būtų tą me
džiotoją sugėlusios, bet driežlės jį išbudino ir išgelbėjo.

393

GYVATES DOVANA
Viena boba ėjo miške keliu ir rado: ant medžio užsikorusi 

gyvatė veda vaikus. Pažiūrėjo, pažiūrėjo ir sako:
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— Vargšikė, kaip jai sunku. Kai žmogus serga, jam duoda 
tai šį, tai tą, o jai niekas nieko neduoda.

Ana neturėjo jos kuo pavaišinti, tai duonos trupinį prie 
medžio padėjo ir sako:

— Tegu pasidrūtins.
Už kiek laiko ta moteris turėjo vaiką. Ana toj ligoj gulėjo, 

buvo jos apimta, tai pati nematė, bet sapnavo: gyvatė atšliau
žė ir padėjo ant vaiko baisiai gražią gėlę. Kai nubudo, tai ir 
rado gėlę prie vaiko. O kiti žmonės matė, kad gyvatė įšliaužė 
ir padėjo gėlę prie vaiko. Jei tą gėlę vaikas prie savęs turės, 
tai nei kare, nei kur kitur nežus.

596

DIDELĖ 2UVIS

Prieš karą, kai aš dar buvau maža, mano tėvelis Juodeikių 
ežere, netoli Šiaulių, gaudydavo žuvis. Begaudant vieną sykį 
įkrito tokia didelė žuvis, kad net arklį reikėjo į tinklą kinky
ti, kad tą žuvį ištrauktų. Parnešus susūdėm tą žuvį, tai buvo 
geras puskubilis iš jos.

Paskiau po to naktimis vis kažkas mano tėvelį išmesdavo iš 
lovos ir vis rėkdavo jam:

— Atiduok mano kiaulę!
Mes patys matydavome, kaip mesdavo ant grindų iš lo

vos jį. Paskiau vis tiek reikėjo sumesti tą žuvį atgal į ežerą.
Sumetus tėvelio jau nebemetė iš lovos.

597

NEPAPRASTAS LYDEKAITIS

Almajų ežere mano senelis žuveliavo. Anas naktį pastebė
jo labai didelį lydekaitį. Tai anas žeberklais jam kaip davė, 
bet neišlaikė žeberklų — ir nuėjo su žeberklais tas lydekaitis.
37 Lietuvių tautosaka IV tomas 577



Anie dviejuos buvę. Sako, sušalom, išsiyrėm į krantą, su
sikūrėm ugnį ir atsigulėm. Ir užmigta mūsų. Tai tada, sako, 
pamatėm: ateina žeberklai iš ežero, o nei žmogaus, nei žuvies.

Jie prie sienojo gulėjo, ir kaip davė šitie žeberklai medin, 
tai visa geležis sulindo.

$98

GANDRO KERŠTAS

Atsirado toks išdykęs vaikas, kuris išdraskė gandro lizdą 
ir vaikus išmėtė. Kartą pamatė, kad atskrido gandras ir turi 
snape nuodėgulį. Tą nuodėgulį padėjo ant to klaimo stogo, 
kur buvo jo lizdas. Užsidegė nuo to klaimas, o nuo to užsidegė 
daugiau trobų. Ir sudegė kone pusė kaimo.

$99

MEŠKOS DĖKINGUMAS

Moterys rugius piovė. Ir sena bobutė buvo. Gal ji ten vai
ką supo. Kad užėjo lietus! Jos susėdo po medžiu. Sėdėdamos 
žiūri, kad meška drevėj. Meška prisėmė, prisėmė medaus ir 
leidžias. Plėšė plautą ir užsipašino leteną. Ji nupuolė nuo dre
vės ir eina į moteris. Moterys bėgt. Moterys bėga, o senutė 
ir nepabėga. Atkulziavo, atkulziavo meška į senutę. Marmoja 
ir įodo leteną. Senutė suprato. Išlupo tą pašiną, sopulį apšluos
tė, apspaudė. Ir sėdi boba susitraukus, ir dreba. Kas čia bus? 
Meška įkopė drevėn, prilupo, prilupo korių. Nukopė. Bobai ir 
vieną korį, ir kitą. Apkrovė bobą, apkrovė koriais. Pamarmojo 
labai meška ir nuėjo, o boba iš tos baimės sėdi, nei krusteri.

600

MEŠKA IR ŽMOGUS DUOBĖJE

Koks tai žmogus turėjo daug bičių. Ir kas tai pradėjo ateit 
į bites. Anas nesupranta, kas ateina. Ot paėmė anas netoli 
avilių iškasė duobę. Duobę nemažą ir gilią. O ateidavo į bites
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jo kaimynas. Dabar kaimynas kai ėjo, tai stačiai duobėn ir 
įėjo. Nėra kas darą — sėdi, išlipt negali, nes aukšta. Sėdi duo
bėj ir girdi, kad kas ateina. Žiūri, kas čia bus. Tiktai lopt ir 
įkrito kas kitas. Žiūri — meška. Meška įlėkus irgi tik tupi, jam 
nieko nedaro. Patupėjo meška, patupėjo ir atsistojus žmogui 
rodo, kad ją keltų. Žmogus padėjo jai atsistot, ir kai ana šoko, 
tai anas į ją įsitvėrė. Norėjo, kad ir jį iškeltų kartu. Meška 
atkrito vėl duobėn, bet, matyt, suprato, kad žmogus ją sulaikė, 
nes ant jo suurzgė piktai. Vėl rodo padėt jai šokt. Žmogus pa
dėjo šokt, bet ir vėl į ją įsitvėrė. Dabar ant žmogaus suurzgė 
dar pikčiau. Jau trečią kartą žmogus padėjo jai šokt, jos ne
trukdė. Trečią kartą meška iššoko. Iššoko ir nuėjo.

Žmogus sėdi, žiūri, kas bus. Tik palaukus, ateina meška. 
Atnešė didelį žaginį, įstatė duobėn. Žmogus per tą žaginį išlipo 
iš duobės. Taip abu ir išsigelbėjo iš tos duobės.

601

ŽMOGUS IR VILKAS

Vienas žmogus ėjo keliu namo per mišką. Jis pamatė prie
šais atlekiantį vilką. Vilkas peršoko per griovį, prilėkė prie 
žmogaus, nusitvėrė už skverno ir tęsia į gilumą miško per 
liekną. Toliau pamatė kitą vilką tupint. Žmogus ir apmirė iš 
baimės, manė, kad sudraskys. Jis išgirdo baisų cypimą ir pama
tė vilkučius, prikaltus prie kelmo su mediniais kuolaičiais — 
visos keturios kojytės, ir kraujas bėga iš jų. Tai buvo darbas 
vieno piemens, kuris ten netoli ožkas ganė. Vilkas pradėjo 
laižyti žmogui ranką. Tada žmogus paėmė kuolaičius, išėmė ir 
paguldė vilkučius į gūžtą, iš kur jie buvo paimti. Tada vilkas 
vėl įkibo jam į skverną, nuvedė jį ant to paties kelio ir pa
leido. Ir vėl vilkas dingo liekne.

Šis žmogus labai išsigando ir, parėjęs namo, sirgo. To ūki
ninko, kurio piemuo taip padarė, vilkai išpiovė visas ožkas. 
O to žmogaus, nors ir kartu ganės su ano ūkininko, nepapiovė.
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VILKUI SKIRTAS ŽMOGUS

Seniau žmonės švento Jurgio vigilijoj turėdavo nešti baž
nyčion dovanų. Daugiausia nešdavo ūkininkai. Viename so
džiuje gyveno seniukas, kuris turėjo margą karvę. Vienais 
metais jis sumanė nenešti bažnyčion dovanų ir, pasiėmęs kirvį, 
išėjo miškan. Ten jis išgirdo, kad šventas Jurgis liepia vilkui 
papiauti jo margą karvę. Senis be dvasios parlėkė namo, nu
juodino savo karvę ir žiūri, ką vilkas darys. Vilkas atbėgęs 
nerado tos karvės, kuri jam buvo liepta papiauti, ir, nieko ne
pešęs, pardūlino atgal.

Taip tas senis apgaudinėjo vilką trejus metus. Ketvirtais 
metais girdi senis, kad šventas Jurgis liepia vilkui papiauti 
jį patį.

Užsidarinėjo senis langines, užsklendė duris ir laukia vilko. 
Vilkas pabėgiojo aplink senio trobą ir nulėkė miškan. Bet 
senis vis bijojo ir nosį iškišti pro duris.

Tuo metu apsirgo vieno dvarininko duktė. Kadangi tas se
nis buvo šioks toks šundaktaris, tai tarnas, atsiųstas pono, tu
rėjo parvežti jį pas ligonę. Senis įlipo karieton. Tarnas jį užra
kino ir veža. Žiūri — keliu eina labai graži mergaitė ir šlubuo
ja. Privažiavus karietai, ji ėmė prašyti pavėžėti nors iki dvaro. 
Tarnas ją įleido karieton pas senį ir atvažiavo dvaran. Kai at
rakino karietą, tai iš jos iššoko vilkas, o senis gulėjo pa
plautas.

Tokiu būdu vargšas senelis baigė savo gyvenimą.



Ugnis. Saulė. Vėjas.
Šaltis. Perkūnas.
Vaivorykštė

603

ĮŽEISTA UGNIS

Vieną kartą susitiko dvi ugnys: vieno kaimyno ir kito. Viena 
ugnis sako:

— Mano gaspadorius labai blogas: niekada nei užkloja, nei 
pakloja. Deginsiu jį.

Kita sako:
— Degink, kad nori, bet nesudegink mano gaspadoriaus ra

tų, katrie stovi pas tavo gaspadorių paklaimėj, nes mano gas
padorius geras, jis visada mane užkloja ir pakloja.

Pirmoji ugnis sudegino visas trobas, tik paliko kaimyno 
ratus.

604

VAIKŠČIOJANTI UGNIS

Pašvitinio parakvijoje, pasakoja žmonės, kartais ugnelė 
vaidinas. Taip vieną šventrytį vienų namų žmonės ilgiau mie
gojo. Tūla Morta, merga, atsikėlusi anksčiau, užsikūrusi kakalį 
valgį virti. Kakalys kūrinęsis, Morta sėdėjusi ties kakaliu ant 
suolo, pabambendama rožančių... Vaje! Ogi iš kakalio tik 
blykst išsimetė ugnelė ir vaikščioja, siūbuoja po gryčią! Ka
kaly ugnies nebeliko suvis! Morta nusigando ir nei mažiausio 
kvapo neišleidžia — gink dieve žodį ištarti. Akimirksnį — ir vėl 
ugnelė po kakaliu kaip degusi dega, Mortos nei pasilietė.
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Į UPĘ NUVESTA UGNIS

Apstainy (Vilkyškių parapijoj, Tilžės paviete) ugniai atsira
dus, ūkininko dukterys vis klykė, idant ir stuba neužsidegtų, 
o su tąja ir jų visos puikės. Bet tuom žygiu Vilkyškių dvaro 
užveizdas, raitas atpleškinęs ir tris kartus apie ugnį apskriejęs, 
kiek įgalėdamas skubinosi per upelį, iki kurio jam ugnis vis 
didžiais kamuoliais paskui ritos. Todėl gyvenamoji netapo ug
nies užgauta.

606

SAULĖ, VĖJAS IR ŽIEMA

Ėjo sykį vienas žmogus pro kryžių. Žiūri — po juo sėdi trys 
vyrai: vienas buvo labai raudonas, antras — labai baltas, o tre
čias — nei šioks, nei toks, storlūpis. Pamatęs juos, žmogus nusi
gando, pakėlė kepurę kryžiui ir greit vėl nuėjo. Atsisukęs žiū
ri, kad jį atsiveja tie trys žmonės. Prisiviję jie jo klausia:

— Prieš katrą tu nusiėmei kepurę?
Žmogus labai bijojo ten buvusio storlūpio, todėl jiems sako:
— Tam storlūpiui.
Raudonasis jam sako:
— Žinok, žmogau, kai ateis vasara, aš tave sudeginsiu, aš 

esu saulė.
Storlūpis jam sako:
— Nebijok, žmogau, aš esu vėjas: papūsiu šaltu vėju, ir tu 

nebijosi to karščio.
Tada jam sako tas baltasis žmogus:
— Ir aš tau atkeršysiu. Aš esu žiema, aš tave sušaldysiu.
— Nebijok,— sako jam tas storlūpis,— aš pradėsiu pūsti 

šiltu vėju, tai ir sniegas pradės tirpti. Džiaukis, žmogau, kad 
pataikei kam kepurę pakelti,— dar pasakė ir nuėjo vėl sau.

O žmogus smagus nuėjo savo keliu.
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SUPYKINTAS VĖJAS

Eina kur tai žmogelis savais reikalais. Beeidamas pamatė 
po krūmu gulintį žmogų dideliais ūsais ir tarė jam:

— Ko taip raivais? Mesk tinginį ir kelkis! Matai, kad laikas 
brangus.

— Aš esu vėjas. Duok man ramybę ir eik tolyn nuo čia.
Kai žmogus nesiliovė žadinęs, tada tas vėjas, pakėlęs ranka

vieną ūsą, papūtė truputį per lūpas ir, vėl ramiai atsiguldamas, 
rūsčiai pridūrė:

— Eik tik tolyn, išnyk iš mano akių!
Žmogelis, daugiau nieko nebesakęs, nuėjo toliau.
Bet, parėjęs namo, kaip jis nustebo, kartu ir nusigando: jo 

trobelė buvo aukštyn kojomis apversta ir viskas išdarkyta. 
Ir suprato žmogelis, kad tas vėjas, kai anuomet gulėdamas po 
krūmu pūstelėjo, suvertė jo trobelę. Mat, supyko, kam išdrįso 
žadinti.

Tai tokia vėjo galybė.

608

VĖJO RYŠYS

Sykį vienas berniukas, į priegulę eidamas arklius ganyti, 
atrado vieškely pantį. Jis, tą pantį pasiėmęs, aplink pilvą apsi
rišo ir užsisprunkliavo. Vos tiktai jis tai padarė, pagriebė jį 
viesulas, ir, iškėlęs į orą, pradėjo su juo suktis. Šiam berniukui 
laimė buvo, kad viesulas, galą nešęs, jį už medžio užkliudė. 
Čia tas pantis atsimezgė, ir berniukas nukrito ant žemės, bet 
nieko nepasižeidė. Kai atsigavo, jis to pančio ieškojo, bet 
neberado. Sako, būk tai vėjo ryšys buvęs, bet tas vaikinas, 
subrėškus esant, jo nepažinęs, nes tokie pančiai esą nei iš li
nų, nei iš kanapių, nei vyti, nei sukti — tik vėjo ryšiai.
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VĖJAS BE KELNIŲ

Viena mergaitė, eidama į lauką šieno grėbti, užtikus pa- 
krūmyje besišildantį prieš saulę vėją be kelnių. Persigandęs 
vėjas prašęs mergaitės, kad ji niekam apie tai nesakinėtų.

— Aš tave,— sako,— už tai turtinga padarysiu.
— O kaip tu mane padarysi turtinga?— paklausė mergaitė.
— Ogi kai tu ištekėsi, tai kai reiks, ant tavo lauko lietaus 

atpusiu, o kai nereiks — nupūsiu.
Mergaitė ištekėjo, ir viskas gerai klojos, kol ji niekam ne

pasakojo to atsitikimo. Bet sykį, gulėdama su vyru klėtyje, 
pradėjusi jam pasakot, kaip anuomet radus vėją be kelnių ir 
kaip anas prašęs nesakinėti...

Akies mirksnyje pakilęs viesulas nunešė stogą ir sugriovė 
klėtį.

610

Į TEISMĄ PADUOTAS VEJAS

Vakare vieną žmogų, grįžtantį per tiltą namo nuo darbo, 
nustūmė vėjas ir labai sumušė. Jis verkdamas išlipo iš upės, 
parėjęs namo, pasakojo pačiai, kad jį vėjas numetęs nuo tilto, 
o užtatai eisiąs skųstis. Pati draudė, bet žmogus jos neklausė. 
Į dvarą jam nuėjus, teisėjai ir raštininkai iš jo pasijuokė ir 
išvarydami dingojo, jog jis paikiojąs. Bet vienas raštininkas 
juokais pasakęs:

— Kad gerai užmokėsi, aš tau duosiu laiškelį.
Tas žmogus, užmokėjęs jam, nunešė tą laiškelį ir užkabino 

ant kryžiaus, tarydamas:
— Viešpatie, daryk gi man bylą su vėju, kursai be reikalo 

stumdo mane.
Kai atėjo diena, paskirta į teismą stoti, tas žmogus pirmiau 

pribuvo, ir iš jo visi dvare juokėsi, jog toks negirdėtas paikis 
atsiradęs. . .
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Tą pačią valandą, kurią laiške buvo rašyta stoti vėjui 
j teismą, pakilo baisus viesulas, ir tuo sykiu žmonės pamatė, 
kaip pratėgiui atvažiavo ketvertu arklių baisus ponas su didele 
galva nei sagonas, apklastytas geležiniais lankais. Įėjęs į teis
mą, paklausė:

— Kur tas žmogus, kursai apskundė vėją?
— Aš čion,— atsiliepė tas žmogus.
— Nuo tilto ne aš tave numečiau, bet mano brolis, kursai 

šiandien nuvažiavo svetimon šalin į bankietą. Kai jo nėra na
mie, tai aš į jo vietą pribūnu, ir jis man liepė nesibylinėti, bet 
susitaikint. Už tai te tau pinigų maišą.

Tas žmogus labai pradžiugo, o vyriausias teisėjas, atėjęs 
pas vėją, tarė:

— Kam tu tam kvailiui davei tiek daug pinigų? Kad tu man 
būtum pusę davęs, būčiau aš tavo pusėn bylą išsprendęs...

O vėjas, matydamas, jog čia ne pagal teisybę bylinėjamasi, 
brakšt teisėjui galvą nusuko ir pametęs nuėjo po dvarą pasi
vaikštinėti.

Einant tam žmogui namo, išbėgo priešais raštininkas ir pra
šė, kad dar duotų jam už surašymą laiško. O žmogus atsakė:

— Palauki, eisiu paklaust vėjo, ar gali taip daryt, ar ne.
Raštininkas nudūlino, nosį nuleidęs, namo, sakydamas:
— Galą gauki tu su savo pinigais ir su vėju.

611

SUŽEISTAS VEJAS

Vienas žmogus vėtė rugius kluone. Kai tik mes su šiūpe- 
le — vis pavėjui. Užeina už durų — per duris vėjas pučia ir 
pelus ant rugių neša; užeis nuo peludės — iš už peludės vėjas 
pučia. Vėtė, vėtė dar valandėlę, bet taip jau ant vėjo įniršo 
vyras, jog, išsiėmęs lenktinį peilį, kaip paleis jį per duris! 
Vėją tarytum kas ranka atėmė! Gražiai dabar sau rugius išsi- 
vėtęs, išeina žmogus neužilgo iš kluono peilio ieškotų. Peilio 
nėr, tik aplašinta krauju žemė. Jis dar toliau sekąs pagal krau

585



jo lašus ir ateinąs į girią. Stovi čion dailus butelis. Įeinąs jis 
į vidų, žiūrįs — senas diedas gulįs, sergąs.

— Ar neradai tu mano peilio?— paklausęs žmogus.
— Radau,— atsakęs senis,— bet žiūrėk, ką tu man padarei. 
Su šiais žodžiais senis parodęs savo veidą, didžiai peiliu

pervertą.
— Aš tą peilį atiduosiu, tik tu pūsterk sykį į šitą dūdelę,— 

ir padavęs žmogui į rankas dūdutę.
Sis pūsterėjęs sykį, atsiėmęs savo peilį ir namo išdrožęs. 
Pareinąs namo — o čion nė vienos trobos, tik akmens iš 

pamatų likę ant vietos. Taip pats nupūtė savo namus.

4H

BROLIAI VĖJAI

Senovėje buvę du broliu vėju. Iki šiai dienai jiedu dar 
gyvi, bet tik vienas jau pučia. Kad pučia iš rytų, tai nepučia 
iš vakarų arba iš kitos pusės. Atsiversdamas į kitą pusę, jis ir 
vardą kitonišką gauna. Pietų vėjas vadinasi Pundušas, vaka
rų— Tarteušas, žiemių — Jovušas, rytų — Merkeušas.

Kaip primena senukai, antrasis vėjų brolis jau seniai ser
gąs galvos skaudėjimu. Jam sukalę galvą geležiniais lankais, ir 
jis dabar jau nepučia. Jeigu tik pūstertų, tai tuojau lankai trūk
tų, ir jis numirtų. Jis dabar, sako, pas savo vyresnįjį brolį iš 
malonės duonos gyvenąs. Vyresnysis brolis turėjęs tris sūnus, 
bet jie visi prigėrę mariose šiokiu būdu.

Vieną kartą sūnūs ir tėvas susitarę, sako, norėję išpūsti iš 
marių vandenį, ant kurių dugno jie manę berasią daug žuvų 
ir lygių pievų. Jie sustoję iš visų keturių pusių ir pūtę vande
nį per ilgą laiką, bet vanduo, iškildamas tiesiai į padanges, 
vėl atgalion nupuoląs. Jiems taip bepučiant, einąs pro šalį žmo
gus. Vienas sūnus pasiklaus to žmogaus, kas tai esą, kad jiems 
taip nesisekąs darbas. Tas žmogus pažiūrėjęs, sakąs:

— Taip iš visų keturių pusių pūsdami, nieko nelaimėsite, 
bet užeikite visi iš vienos pusės ir kartu pūsterkite, tai vanduo 
ūždamas išeis iš marių.
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Taip vėjai ir padarė. Susirinko visi ant vieno kranto ir 
kaip pūsterėjo — vanduo staugdamas ir ūždamas iš marių iš
ėjo! .. Dabar vėjai lydavo jo po dugną ir džiaugėsi jo gražu
mu. Tėvas buvęs arti krašto, nes čion netoli sergantis brolis 
miegojęs ant kranto, bet vaikai buvę toli nuėję ir vaikštinėję 
marių dugne, visokius nuostabius daiktus apžiūrinėdami. Taip 
jiems besitriūsiant, vienu sykiu tėvas surikęs:

— Vaikai, bėkime, vanduo grįžta — paskandins!..
Pats tėvas dar paspėjęs išbėgti ant kranto, o vaikai, kaip 

toli nuo kranto buvo, taip ir prigėrė visi...
Ir liko tik tuodu broliu.

613

ŠALČIO AVYS

Senovėje buvo kartą labai šalta žiema. Vienas keleivis ke
liavo tolimą kelionę. Bekeliaujant atėjo naktis, ir jis ne
turėjo kur pernakvoti. Beeidamas per mišką, rado mažą tro
belę. Jis įėjo į tą trobelę, pagarbino, o senis, sėdėdamas ant 
pečiaus, nieko jam neatsakė. Keleivis prašė nakvynės, o jis 
vėl nieko neatsakė. Keleivis nusitaisė ir atsigulė.

Paskui keleivis išėjo laukan savo reikalo. O tas senis, kur 
sėdėjo ant pečiaus, nulipo ir užkišo duris. Keleivis, būdamas 
plikas lauke, kuo nesušalo, bet paskui rado mažas dureles ir 
įlindo. Jis ten rado šešias avis, jas nusmaugė ir apsidėjo save, 
kad jam nebūtų šalta.

Rytą anksti keleivis atsikėlė ir įėjo į trobą drabužių atsi
imti. Duris rado atkištas ir įėjo. Pasiėmęs drabužius, pasakė 
sudiev ir išėjo, o senis, sėdėdamas ant pečiaus, nieko neatsakė.

Tas senis buvo šaltis. Jis manė: „Kaip nesušalo tas žmogus, 
būdamas plikas lauke?" Jis padarė dar didesnį šaltį, manyda
mas, kad tas keleivis sušals. Tas šaltis užbėgęs keleiviui už 
akių ir sako:

— Ar nešalta?
— Salta, tai šalta. Kur aš nakvojau, ten to žmogaus šešios 

avys sušalo.
Šaltis tuoj padarė atlydį ir grįžo namo.

587



$14

MĖNESIŲ PAGYROS

Kitąsyk trys mėnesiai pradėjo taip kalbėtis. Sausis gyrėsi, 
kad daugiau už visus gali šaldyti. Sako:

— Aš galiu poną vilkuose sušaldyt.
Atsiliepė vasaris:
— Aš tai galiu sušaldyt veršį karvėje, o tu giriesi, kad 

poną vilkuose sušaldytum. Dar tu šitą prastą žmogų apdriskusį, 
ką ana kur važiuoja į girią, nesušaldysi!

— Naje! —atsiliepė sausis ir pradėjo tą žmogų šaldyt.
Tas žmogus, iššokęs iš rogių, bėgt, rankas muštis; nubėgęs

į girią, ėmė medžius kirst; prisikirtęs tuoj pėksčias namo! Šal
tis žiūri, kad tas žmogus, priešingai, ima šilt,— turėjo pamest 
šaldęs.

Vasaris sako:
— O ką, ar sušaldei?
— Kur tu jį sušaldysi! Kaip ėmė bėgt, man su rankom per 

snukį mušt, ir turėjau pamest šaldęs!
Tada kovas ir paniekino sausį, išjuokdamas:
— Aš,— gyrėsi kovas,— tai galiu šaldyt, medį iki šerdžiai 

sušaldau. Tik vargas, kad saulė man dieną neleidžia.

$13

NUBAUSTAS PIEMUO

Vienas piemuo, perkūnui bildant, sakęs, jog jo tėvas parva
žiuojąs su vežimu. Jisai turįs didelę pypkę, kurią užkūręs už
rūko, kad visi pašaliai aptemsta, o perkūno bildesys esąs tik 
vežimo tekinių brazdėjimas. Jis visai nebijojęs perkūno trenks
mo, lyg tyčiojęsis ir visokiais būdais niekinęs patį perkūną. 
Tik kad davęs perkūnas į tą piemenį ir negyvai nutrenkęs.
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NUBAUSTA PIEMENĖ

Kartą Antanavo dvare ganė didelę dvaro bandą piemenys 
ir kerdžius. Viena piemenė griaudžiant ėmė, paleidusi plaukus, 
šokti, kad lietus plaukus išlytų. Kerdžius sakė:

— Nešok, vaikeli, geriau poteriauk, matai, kad dangus ne
ramus.

Bet ta nepaklausė ir šoko toliau. Perkūnas kad trenkė, nu
plėšė tai piemenei, jau gerai pusmergei, plaukus ir įmušė juos 
giliai į žemę.

617

VAIVORYKŠTĖ

Dievas palikęs vaivorykštę po tvano, kuri reiškianti, kad 
daugiau tvano nebus. Vaivorykštė traukia iš ežerų ir upių van
denį į debesis, kada juose vandens sumažėja. Kartais gali 
įtraukti medžius, gyvulius ir žmones. Kartą buvo įtraukusi 
piemenį ir tris jo ožkas.

618

LAUMĖS JUOSTA

Buvo po lietaus. Kad nudavė būrys, tai tik visur iš vieno 
šlapia paliko.

Ėjau į ganyklas arklių parsivesti. O ganyklose, pačioj pa
laukėj, buvo kūdros. Didelės kūdros — nė vasarą neišdžiūda- 
vo. Ten gyvulius vasarą girdydavo, rudenį linus merkdavo.

Kaip tik tuo laiku, kai aš pro kūdras ėjau, žiūriu — ant 
praėjusio debesio laumės juosta taisosi, taisosi. Didelė didelė — 
per visą dangų. Ir jos vienas galas pamažiuka eina eina, slen
ka slenka — matosi, kaip slenka. Ir prislinko visiškai netoli
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manęs ir makt į kūdrą. Žiūriu, kas čia bus. Tai kai tik makt 
į kūdrą, tai tuoj sriūbt vieną kartą. Žiūriu — jau vandenio 
mažiau kūdroje. Kitą kartą tik sriūbt — jau visiškai nedaug 
vandenio beliko. Trečią kartą sriūbt, ir dyka kūdra. Bet taip 
dyka, kaip semt išsemta. Tik varlės išsigandę po dugną šoki
nėja. Kelios mažos žuvelės plekš plekš uodegėlėm į dumblynę. 
Tai tik tu pamanyk: sriūbt, sriūbt — per tris kartus, ir gatava!

Ir kai tik tą kūdrą išsiurbė, tuoj tas laumės juostos galas 
slenka, slenka pamaži tolyn ir nuslinko.







Milžinai

6 1 9

KURŠIŲ MILŽINAI

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

— Prieteliau, aš kirvį nuskandinau, ar nepaskolintai savą
jį man?

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

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

6 2 0

JURBARKO MILŽINĄ!

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

Kartą Barkus sudavė Jurgiui netyčia kirviu į smilkinį, ir 
tas pasimirė. Iš to širdies skausmo neilgai gyveno ir Barkus. 
Kai jie mirė, jiems buvo supiltas kapas, vadinamas Bišpiliu. 
Apie milžinkapį pradėjo augti miestas, kuris nuo abiejų brolių 
gavo Jurbarko vardą.
38 Lietuvių tautosaka IV tomas 593



LINKAIČIŲ SENKAPIAI

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

621

6 2 2

GIRNIKŲ KALNAS IR BULĖNŲ EŽERAS

Numirusi vieno milžino motina. Milžino toli gyventa. Jis 
ėjęs savo motinos laidoti. Beeinant prisisėmę jo klumpės smė
lio ir žemių. Milžinas iškratė savo klumpes, ir pasidarė Girni
kų kalnas. Dabar jis atsisėdęs pagal tą kalną ir pradėjęs grau
džiai verkti. Iš milžino ašarų pasidarė Bulėnų ežeras.

6 2 3

DŽIUGO KALNAS

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

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

624

6 2 $

GIRGŽDUTĖS IR MEDVĖGALIO MILŽINAI

Juoksis liuoba, kad ant Girgždutės ir ant Medvėgalio mil
žinai kaip gyvenę ir anų žmonos virdavusios valgyti, tai su 
samčiu kita kitai duodavusios sriubos paragauti.

6 2 6

KUPIŠKIO PILIAKALNIS

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

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

6 2 7

AUKŠTUPIO UPELIS

Aukštupio upelis yra atsiradęs nuo ašarų. Kai Paketurių 
kalno milžinas mirė, tai jį palaidojo tame piliakalny. Aukštu
pėnų kalno milžinas labai verkęs savo draugo, Paketurio kal
no milžino. Jis tiek verkęs, kad iš jo ašarų pasidarė Aukštupio 
upelis.
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KIRVIAI ANT DEBESŲ
Kitą kartą milžinai, trobas statydamiesi, pusryčių, pietų 

eidami, kirvius savo ant debesų pasikabindavę.

6 2 9

SIMNO BAŽNYČIA
Pas mus, Suvalkijoj, mano tėvynėj, yra Simno bažnyčia, 

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

6 2 0

MILŽINAS IR ARTOJAS
Prieš tvaną buvo dideli žmonės — milžinai. Milžinas išvydo 

šitos eilės žmogų, kitam sako:
— Pažiūrėk, kokis vabaliukas žeme puruoja!
Tada anas paėmė, pirštinės pirštikan įsidėjo ir arklį, ir žag

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

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

6 3 1

VILKAS IR MILŽINAS
Gulėjo, sako, vieną sykį milžinas, aukštininkas išsitiesęs per 

vieną didelę kalvą. Galva vienoj, kojos kitoj kalvos pusėj ka
bojo. Atbėgo vilkas ir ėmė jam kojas graužti. Sako tas mil
žinas:

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

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

— Tai ką, toms vestuvėms tavo ponas ar daug alaus pa
darė?

Bernas:
— Penkis prūdus.
Milžinas:
— Ar daug mėsos piaustė?
Bernas:
— Treti metai, kaip vieną jautį iš miško veda, o dar tiktai 

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

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

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

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



Nepaprasti akmenys

6 3 3

VELNIO AKMUO PRIE NEMUNO

Jau labai labai seniai vienas velnias keliavo į Kauno mies
tą, į svotbą. Jis ėmė labai didelį maišą, pilną akmenų, ir no
rėjo su tais ties Kaunu Nemuną užpilti, manydamas tokiu dar
bu visiems svotbos svečiams didelę garbę išrodysiąs. Bet dar 
šaunų galą pirm Įsručio tas maišas praplyšo, ir akmens, jam 
nežinant, pagavo birt ir vis pamaži biro, kol, jam iki į Kauną 
iškakus, paskutinis iškrito. Bet tas buvo didžiausias ir kaip 
kokia tikra troba — taip didelis. Tas akmuo dar ten tebeguli 
ant Nemuno kranto, ir dar gerai galima pažint, kaip jis velniui 
yra ant nugaros gulėjęs, nes visa nugara ir pečiai įsispaudę 
buvo. Velnias, tai pajutęs, labai perpyko ir spiaudydamas tuo
jau atgal grįžo. Bet ta visa šalis nuo anapus Įsručio iki Kauno 
dar iki šiai dienai daugybę akmenų turi.

6 3 4

VELNIO TILTAS TIES RUMŠIŠKĖM

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

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

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

Taip ir liko nebaigtas akmens tiltas ties Rumšiškių mieste
liu. Jis ir dabar Velnio tiltu vadinamas.

Merga sužinojo, koks jaunikis buvo atvažiavęs, atsižadėjo 
savo puikybės ir ištekėjo už kaimynų bernelio.

6 3 5

AKMENYTB

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

6 3 6

PUNTUKAS

Anykščių apylinkėje yra didelis akmuo, vardu Puntukas. 
Velnias juo norėjo užstatyti Anykščių bažnyčios duris, bet 
jam nepavyko tai padaryti. Ir turėjo velnias akmenį palikti 
lauke.
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Buvo taip. Anykščių parapijos žmonės pastatė gražią baž
nyčią ant velnių kelio, ir ji velniams labai nepatiko. Velnias 
nutarė ją panaikinti. Vienas velnias, suradęs lauke didelį ak
menį, susukęs iš šiaudų kūliaraišą, užnėręs ją ant akmens, už
sikėlė tą akmenį ant pečių ir nešė užstatyti Anykščių bažny
čios duris. Jam benešant tą akmenį, pragydo gaidys: nutrūko 
kūliaraiša, kuri buvo susukta iš šiaudų, ir akmuo nukrito nuo 
jo pečių. O velnias išsigandęs nudūmė, palikdamas akmenį 
lauke.

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

6 3 7

VELNIO PAMESTAS AKMUO

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

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

6 3 S

MEDGINŲ AKMUO

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

6 3 9

VELNIO PĖDOS

Senovėj, sako, gyvenęs žmogus Butkevičius. Jam kaukai 
nešdavo įvairius dalykus. Kartą buvo pastebėta, kad velnias 
nešąs turtus. Pradėjo tą velnią gintis ir su švęstu vandeniu
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krapyti. Velnias bebėgdamas antlipo ant trijų didelių akmenų. 
Ten, kur jis dėjo koją, paliko jo pėda, atsispaudusį akme
nyje.

Kiek čia tikrumos, nežinau, bet pėdas, kurios atsispaudė 
akmenyje, pats savo akimis mačiau ir esu čiupinėjęs.

6 4 0

VELNIO PĖDA

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

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

6 4 1

VELNIO NUVILKTAS AKMUO

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

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

mat, tas akmuo tada gulėjo ant vidurio kelio,— ir sulūžo jam 
ratai. Tada jis užpykęs sukeikė:

— Kad tave velniai į šalį nuneštų!
Ant rytojaus žmonės rado akmenį nuvilktą į šalį. Ir žymė

jo, kaip jis vilktas, nes buvo didelis griovys, pristumtas žemių 
ir medžio šaknų. Nuo to laiko ir atsirado ant akmens ta gran
dinės žymė. Mat, velnias, užsinėręs grandinę, vilko jį nuo 
kelio.
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6 4 2

VELNIAS TEISĖJAS

Baudžiavos laikais dvarų savininkai turėdavo dideles galias 
ant valstiečių. Anot pasakojimų, kas ponui patikdavo, tam 
jis duodavo žemės sklypelį, o kas nepatikdavo, iš to atimda
vo. Tais laikais ant ribos, kuri skyrė Komaro, Baisogalos dva
ro savininko, mišką nuo valstiečio Kadaro žemės, gulėjo Vel
nio akmuo.

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

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

6 4 3

PIKTAKALNIS

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

6 4 4

MOKAS

Senovėje, kai dar akmenys vaikščiodavę, tai tas akmuo 
vadinosi Mokas. Jis buvęs prie Deltuvos. Velnias supykęs ir 
norėjęs Pabaisko bažnyčią akmenimis užgriauti. Velniui be
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nešant akmenį, gaidys užgiedojęs, ir šis išmetęs akmenį Kal
velių kaime.

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

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

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

6 4 5

PLAUKIANTYS AKMENYS

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

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

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

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

ties lauko.
Mes dabar ant jo dažnai dar žaidžiame.
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646

ŽMOGUS, PAVIRTĘS Į AKMENĮ

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

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

kuris ir dabar guli ant Intuponių kapinių.



Keliaujantys ežerai

6 4 7

PARŠEŽERIS

Buvusi lanka, kur tas ežeras yra. Žmonės šienavę. Šienau
jant į tą lanką ir atėjęs iš laukų didžiausias paršas ir pradė
jęs knisti. Žmonės žiūri — jis knisa ir knisa. Po kiek dienų 
ėmė ežeras ir nukrito. Sako, paršniokščia paršniokščia, sukas 
sukas — kriokesys didžiausias. Žmonės išlakstė. Ėmė tas eže- 
jas ir nusileido. Nežino žmonės vardo, suėję ir šnekas:

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

6 4 8

PLATELIŲ EŽERAS

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

šą. Jis gulėjo dauboje ir tiek voliojosi, kol pasidarė dumbli
na didžiulė duobė. Tada atėjo debesis, ir iš to debesies nusi
leido vanduo, iš kurio ir pasidarė Platelių ežeras.

6 4 9

BITINĖLIO EŽERAS

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

— Kas gi čia bus, kad tas debesis bembia ir bembia, lyg 
koks bitinėlis!

Kai tik tą pasakė, debesis kuo ramiausiai nusėdo greta 
miesto, ir iki šiol tebėra toje vietoje ežeras, Bitinėliu vadi
namas.

6 5 0

KAPSTATŲ EŽERAS

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

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

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

— Kap status.
Kai tik ji ištarė tą žodį, debesis su didele ūžle šniokšle nu

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

Eis per pat Endriejavą. Debesies kampas užklius už bažnyčios 
varpnyčios, prakiurs ir paskandins visą Endriejavą.

6 5 t

BULENŲ EŽERAS
Kartą užėjo juodas debesis ir pradėjo labai ūžti. Žmonės 

iš baimės nežinojo, kas daryti. Jie atvedė seną žmogų, turintį
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apie šimtą metų. Tas senelis ėmė šaukti tą debesį jaučio 
vardais:

— Šėmi, margi, buli!
Kai tik ištaręs „buli", ežeras ir nukritęs.

6 5 2

ANYKŠČIO EŽERAS

Ties Tirilių sodžiumi buvo didelis ežeras. Vienąkart užėjo 
ant Tirilių juodas debesis ir stovėjo, užgulęs laukus, ištisas 
tris dienas. Žmonės, prieidami artyn, matė debesyje žuvis 
plaukančias, tarytum ežere.

Tuo pat laiku ant mažo prūdelio krašto velėjo viena mo
teriškė rūbus. Bevelėdama sudavė su kultuve sau per nykštį 
ir surėkė:

— Ai nykšti nykščiuk, kaip aš tave užgavau!
Tik ką spėjo ištart tuos žodžius, tuo tarpu pradėjo ūžti ir 

nulėkė į tą vietą debesis, katras kabėjo ant Tirilių sodžiaus. 
Moteriškę su rūbais numetė toli nuo krašto, ir pavirto prūde
lis į ežerą. Kai moteriškė paskui apsakė, kas atsitiko, kai ana 
nykštį nusimušė ir surėkė, tai senieji žmonės pradėjo sampro
tauti, kad ta moteriškė įspėjo ežero vardą, tai užtat tas ir nu
lėkė. Ir praminė ežerą Ainykštis, arba Anykštis.

6 5 3

PRAVIRŠULIO EŽERAS

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

nas raganius užkeikė ežerą, ir vanduo pradėjo skraidyti 
padangėmis. (Seniau sakydavo, kad lietus atsiranda nuo skren
dančio vandens.) Tas ežeras, skraidydamas padangėmis, pri
darydavo žmonėms daug nelaimių. Tada visi pradėjo sakyti, 
kad reikia atspėti užkeikto ežero vardą, ir jis vėl iš padangių
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galės būti žemėje. Bet niekas negalėjo sužinoti jo vardo. O eže
ras vis kenkdavo ir kenkdavo žmonėms. Spėjo visokiais var
dais, net neatspėjo.

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

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

paskendo.
Tokiu būdu mergaitė atspėjo užkeikto ežero vardą ir iš

gelbėjo žmones nuo nelaimių.

654

VIŠTYČIO EŽERAS

Kur dabar yra Vištyčio ežeras, seniau buvo didelės lan
kos. Tose lankose žmonės ganydavo savo arklius. Vieną kartą 
piemenys ganydami atsigulė pailsėt. O pro tas pievas pralėkė 
paukštis ir sučirškė — cypt. Tas pasikartojo tris kartus.

Vienas piemuo girdėjo, bet, nieko nemanydamas, vis tiek 
gulėjo. Staiga jis išgirdo balsą:

— Kelkitės ir varykite iš čia arklius, nes greit čia atsi
vers ežeras.

Tą patį balsą jis girdėjo dar du kartu. Tik trečią kartą pie
muo išsigando ir, sušukęs kitiems, kad bėgtų, pats su savo 
arkliais nujojo. Staiga atsivėrė ežeras, ir tie, kurie jo neklau
sė, nuskendo. Tas ežeras gavo Vištyčio vardą, nes paukštis 
sucypė — cypt.

65$

VIŠTYTIS

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

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

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

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

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

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

vieną dūšią kasmet. Todėl kasmet jame vienas vis prigeria.

656

DYVICIO EŽERAS

Senieji pasakoja, kad senovėj Dyvičio ežero vietoj buvu
sios pievos, kurias žmonės šienavę. Vieną gražią vasaros die
ną, žmonėms šieną piaunant, ta pieva pradėjo leistis gilyn. 
Žmonės dirbo, į tai nežiūrėdami. Kai pieva giliai įsileido į že
mę, pradėjo rastis vanduo. Netrukus vandens atsirado iki ke
lių. Žmonės bėgo iš tos lankos. Išbėgę pradėjo dyvytis. Kai 
lanka pribėgo vandens, pradėjo vadinti ežeru, kuris gavo 
vardą Dyvitis. Nuo ežeriuko ir kaimas gavo vardą Padyvitis.
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657

DUBINK

Prie Pyragių beržynytės pievose ganėsi galvijų banda. Kar
tą ėjo dvi mergos iš bažnyčios papieviais, tenai buvo versmė. 
Jos pasilenkė prie versmės atsigerti vandens ir pajuto, kad 
žemė po jų kojomis linksta. Viena mergų sušuko:

— Oje sesut, įdubom!
Tuoj abi šoko į šalį ir greit parėjo namo.
Ant rytojaus eina pažiūrėti versmės, ogi žiūri — vietoj vers

mės tyvuliuoja ežeras. Nuo to karto ežerą praminė Dubiniu.

658

DUSIA

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

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

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

659

2IRNAJŲ EŽERAS

Nuo Ukmergės miesto į žiemos vakarus yra Zirnajų ežeras. 
Tas ežeras nėra labai didelis, turi apie pusę kilometro pločio 
ir apie aštuonis kilometrus ilgio.

Žmonės kalba, kad seniai, dar baudžiavos laikais, nebuvę 
toje vietoje ežero, o buvęs kaimas, apaugęs gražiais medžiais.
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Salia to kaimo tekėjęs mažas upelis. Jis buvęs toks mažas, kad 
vasaros laiku beveik išdžiūdavęs, pasilikdavęs vanduo tik giles
nėse vietose. Netoli to kaimo buvęs dvaras, kuriame gyvenęs 
labai žiaurus ponas. To kaimo gyventojai priklausę tam ponui 
ir turėję eit į jo dvarą dirbti.

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

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

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

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

Žuvininkai, kai atvažiuoja į tą ežerą žuvauti, samdo iš gre
timo kaimo žmones, kurie gerai žino pavojingas vietas. O to
kių žmonių yra tik vienas, kuris gali gerai vadovauti žuvau
jant, kad nesudraskytų tinklų. Žmonės mano, kad ir dabar ten 
stovi medžiai ir net kai kur trobesiai ir kliudo žuvauti.

660

RIMIECIO EŽERAS

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

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

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

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

mū, mū, mū! Ir paskui jį ežeras eina. Tai dabar Rimiečiu vadi
na tą ežerą. Jis atėjo iš ten kur, iš Žemaitijos. Jautis ėjo pir
ma, o ežeras ėjo paskui tą jautį.
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JUODŽIO EŽERAS

Seniau, kur dabar plūduriuoja Juodis, buvo laukai. Ten 
žmonės arė ir javus sėjo. Apie Juodį yra nederlingi laukai, to
dėl daugiausia sėja grikius. Toliau ant kalnelio buvo Paberžy- 
nės sodžius, kur ir dabar stovi.

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

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

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

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

661

PRANYKĘS EŽERAS

Giedraičių valsčiuje, prie Saltabarkščių, didelėj pievoj mer
ga ganė du jaučius. Jaučiai ėjo rugiuosna. Ana, eidama jiems 
už akių, sako:

— Siu, kur eini.
Kai ji taip pasakė, toj vietoj stojo ežeras. Bet tam ežerui 

dar reikėjo nuspėti vardas. O ji jam vardo nenuspėjo, ir ežeras 
vėl pranyko. Kai ežeras pranyko, žmonės nuėjo žiūrėt. Nuėję 
rado mergą su jaučiais prigėrusius, o vidury pievos ir dabar 
yra liūnas.
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KAUŠELIS

Vieną kartą velnias norėjo išmatuoti du ežerus — Dirdų ir 
Čičirio. Išmatavęs pastebėjo, kad Čičirio ežere yra daugiau 
vandens. Jis, pasiėmęs kaušelį ir pasisėmęs iš Čičirio ežero, 
nešė vandenį Dirdų ežeran. Jis norėjo, kad abu ežerai būtų 
lygūs. Benešant vandenį su kaušeliu, ir užgiedojo gaidys. Jam 
išpuolė iš rankų kaušelis, iš kurio vanduo išsipylė, ir pasidarė 
ežerėlis, kuris yra pavadintas Kaušeliu.



Vietovės ir jų vardai

664

ČEKIŠKĖ, ARIOGALA, BETYGALA

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

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

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

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

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

665

KURŠĖNAI IR PAPILE

Nušienavę pievas prie Ventos, ūkininkai kauges palikdavo 
per naktį. Iš ryto atsibudę šieno neberasdavo, nes Venta išsi
liejus šieną nunešdavo. Ūkininkai klausdavo vienas kitą:

— Kur šienai?
Iš to kilo pavadinimas Kuršėnai.
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Kitoje vietoje ūkininkai rasdavo iabai daug šieno ir kas
met sakydavo:

— !r vėi kas šieną papylė!
Iš to kilo pavadinimas Papilė.

666

SAKIA!

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

667

PRIEKULĖS ATSIRADIMAS

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

— Išėjom prikulti.
Iš to atsirado Priekulė.

668

ŠEDUVA

Seniau toj vietoj, kur dabar yra Šeduva, buvo apžėlęs miš
ku kraštas. Vieną kartą mergaitė tame miške grybavo. Be
grybaujant atėjo elgeta ir prašo išmaldos. Mergaitė turėjo tik
tai du baravyku. Išėmė iš krepšelio ir, duodama elgetai, sako:

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

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

670

DUOKIŠKIO ATSIRADIMAS

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

Toj vietoj įsikūrę sodiečiai tą kaimą pavadino Duokiškiu.
Pono Duokiškevičiaus žemę pasidalino į keturias dalis. Vie

ną dalį sodiečiai paėmė ir įkūrė Duokiškį, antrą dalį Mikniū
nų kaimo ūkininkai paėmė, trečią — Trumponių ponas, o pas
kutinę, ketvirtą dalį — Vaineikių kaimo vienas žmogus pa
ėmęs sudarė dabartinį Vaineikių dvarą.

671

SERAPINISKBS KAIMAS

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

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

Nuo dvarininko Serafino dabartinis kaimas vadinasi Sera- 
piniškė.

672

GRŪŠLAUKIS

Buvo grūšių miškas. Kitas niekas nebuvo — grūšiai ir grū- 
šiai, įvairiausių grūšių. Nu, mat, užėjo tokie laikai, žmonės 
sugalvojo: ,,Kam čia grūšių reikia tiek laikyti? Reikia išskin
ti". Grūšius nuskynė ir ryžos statyti namus. Išsistatė miestelis. 
Nu, kaip tas pavadinimas dabar bus? Grūšių miškas buvo, 
o išskynus pasidarė grūšių laukai. Tegul bus Grūšlaukis!

Grūšlaukio pavadinimas iš to ir yra.

673

LIEPLAUKE

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

Kiti sako, kad buvęs miškas ir jame labai daug plėšikų. 
Per mišką ėjęs vieškelis, ir kas tik važiuodavo tuo vieškeliu, 
tai plėšikai liepdavo žmonėms lipti laukan iš ratų ir apiplėš- 
davo. Žmonės pasakoja, kad yra pavadintas nuo ,,!ipk laukan".

674

KAMAJAI

Kur dabar Kamajai, buvo seniau dideli miškai. Kartą va
žiavęs ponas, jį labai kamavę tuose miškuose plėšikai. Anas 
išsigelbėjęs toje vietoje paskui pastatė bažnyčią, o vietą pa
vadino Kamajais,— prisiminti, kad jį labai kamavo.

617



67$

PADEGPAD2IAI

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

676

DUSETOS

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

Bernas netoliese apsigyveno, sukūrė šeimą. Šeima vis di
dėjo. Pagaliau susidarė gyvenvietė. Kada berną kas paklaus
davo, už ką jį ponas išvarė, jis atsakydavo:

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

677

KOTIŠKIS

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

Mūsų tėvai dar atmena, kad ten kotavodavo žmones, ku
rie tik nusikalsdavo. Veždavo aukštai raudoną kotą ir tą pra
sikaltėlį. Kotas — tai buvo žmogus, apsivilkęs raudonais rū
bais. Prasikaltėlį žmogų kotavodavo ligi pat mirties. Kai tą 
žmogų kotavodavo, suvarydavo visus žmones žiūrėti. Dėl to 
ir ta vieta vadinasi Kotiškis.
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DIDLAUKIS IR GIRDŽIAI

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

Jie begyvendami išgirdo, kad kažkur toli vėl girdėti dūda
vimas. Kada jie atsiliepė, pas juos atėjo žmogus. Tai ana vie
ta kažkur miške buvo pavadinta Girdžiais,— mat, girdėjo, kaip 
pūtė dūdą.
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P L B K IA I

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

680

VAITIŠKIS

Gal vienas kilometras nuo Daujėnų miestelio yra krūmai, 
kuriuos vadina Vaitiškiu. Apie to vardo kilmę štai ką pasa
koja.

Netoli Daujėnų seniau buvo Baluškių dvaras. To dvaro 
vaitas buvo labai piktas. Baudžiauninkai susitarė j; nugalaby
ti. Netoli nuo to dvaro yra krūmai, kuriuose jam padarė galą. 
Nuo to ir pradėjo vadinti tuos krūmus Vaitiškiu.
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ROZESKINDB

Netoli nuo Rozalimo, bus kokie penki kilometrai, eina upė, 
kuri vadinas Daugyvenė, ir tenai viena vieta vadinas Rozes- 
kindė. Senovės žmonės štai ką papasakoja.

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

6 8 2

BOBARA1STIS

Skyrimuos yra raistas, kurį vadina Bobaraisčiu. Mano tė
vas pasakojo, jog, jam dar ganant, tenai vis kas dieną vaidin- 
davosi boba. Nors piemenys visas apylinkės bobas pažino, bet 
jos nepažino. Vieną kartą paėmė ir pagavo. Pagavę pylė py
lė tol, kol boba alsavo. Rytojaus metą rado ją negyvą. Susi
rinkę žmonės užkasė bobą toje pačioje vietoje, o patį raistą 
ėmė vadinti Bobaraisčiu.

6 8 3

RAGANINĖ

Prie Mykalynės kaimo, Pabiržės valsčiuje, Biržų apskrityje, 
teka upelis Tatula.

Vienoje Tatulos gilesnėje vietoje yra didelė maudykla, 
Raganinė vadinama. Sako, tą vardą ji gavo senovėje, kai buvo 
daug raganų. Norintieji sužinoti, kuri tokia esanti, paėmę ir 
įmesdavo į ten. Kuri išplaukdavo, tą laikydavo ragana, kuri 
prigerdavo,— ne ragana.
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Mat, toji maudykla buvusi labai gili ir plati, tai žmogus 
vargiai galėjo išplaukti. Nuo raganų tyrimo ir iki šiai dienai 
išliko vardas Raganinė.

684

VALTŪNŲ KALNAS

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

685

ARKLIAKAKTĖ PLATELIŲ EŽERE

Seniai, labai seniai Platelių ežero pilies saloje gyveno ap
sėsta karalienė. Ten ji turėjo labai gražius rūmus. Žmonės jos 
nekęsdavo, bijodavo ir norėdavo kaip nors nužudyti. Dažnai 
į ją šaudydavo, bet tas jai nieko nepakenkdavo: ji buvo 
apsimovusi geležinėmis pirštinėmis ir gaudydavo kulkas; su
laikydavo net armotos kulką. Velnio apsėsta karalienė jodi
nėdavo į krantą su balta kumele, kurios taip pat negalėdavo 
nušauti.
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Vieną kartą žmonės sugalvojo padaryti iš druskos kulką. 
Su ta kulka šovė iš armotos į kumelę, pataikė jai į kaktą ir 
užmušė. Kumelė nuskendo, o su kumele kartu ir karalienė. 
Tą ežero kraštą, kur kumelė nuskendo, žmonės pavadino Ark- 
liakakte.

686

SAPRONO KALNAS

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

Tai būk buvę kokie plėšikai, kurie tam kalne gyvenę ir ap
link puldavę žmones, juos grėbdavę. Jų visų vadas buvęs var
du Sapronas. Už tai kalną vadina Saprono kalnu. Kalne buvę 
iškasti urvai, ir ten jie sulįsdavo. Jų buvę daug. Atjodavę die
ną Salakan.

Nuėjo apie juos žinia karaliui. Karalius atsiuntė kariuome
nės. Kariuomenė apsupo tą kalną ir mato, kad vienas iš plėši
kų— tai buvo vadas — sėdi ant kalno, į jį šaudo, jam papuola, 
bet kulkos jo neima. Tai vienas šaulys nusiėmė savo sidabro 
žiedą, jį sulaužė ir iššovė. Pataikė ir Saproną užmušė.

687

NORKŪNAI

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

— Atiduokit nor kūną, atiduokit nor kūną.
Nuo to laiko tą vietą ir pavadino Norkūnais.
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PEKUAMŪSIS

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

68S
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PRISIEKTINIS AKMUO

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

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

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

Dabar tas akmuo ir vadinamas Prisiektiniu akmeniu.
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ALKOS KALNELIS

Seni žmonės pasakodavo, kad ant kalnelio aukas degin
davo, todėl ir vadinasi Alkos kalnelis.
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ŽELVŲ PILIS

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

Pilį statant, tapęs kūdikis lauko pusėj įmūrytas. Tai toje- 
vietoje iš sienos išaugęs jovaras, kursai pavasarį, medžiams 
sprogstant, taipjau savo liūdesy iš pumpurų kraują prakaituo
jąs. Primenu, jog tas jovaras iš lauko pusės labai gražiai ma
tomas.
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BIRŽŲ PILIS

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

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

— Motinos krūtis saldžiausia, rankos darbščiausios, o šir
dis kiečiausia.
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VIEŠKELIO TIESIMAS

Einant vieškeliu nuo Pagelaiių sodžiaus, antram verste yra* 
didis raistas, vadinamas Prūdbalis, ir tiltas ant vieškelio, va
dinamas Juodas,— vanduo iš abiejų to tilto pusių labai juo
das. Per šitą raistą prisiėjo prieš daug metų vesti vieškelį. 
Toje vietoje, kur dar Juodas tiltas, niekaip negalėjo užpilt 
raisto ant kelio: kiek per naktį pripila akmenų, žvyro, tai 
per naktį išnyksta. Taip kamavos žmonės apie savaitę ir nie
kaip negalėjo užpilti. Ant galo vienam ten dirbančiam žmo
gui prisisapnavo, kad reikia ton vieton įmest tris sielas: žmo
gaus, šunies ir gaidžio.

Tuo laiku Pagelažiuose ganė galvijus senutis skerdžius. 
Vieną sekmadienį, kada tas skerdžius valgė pas ūkininką Ša
kalį, ten prisirinko daug žmonių, dirbančių ant vieškelio, ir 
sutaisė vakarėlį. Atsinešė degtinės, ir daug visi gėrė, o dau
giausia girdė skerdžių. Po nakties skerdžius prapuolė kaip- 
į vandenį — visur išieškojo, bet niekur nerado. Su juo prapuo
lė ir jo šuva, o pas vieną ūkininką — gaidys. Paskui tik page- 
lažiečiai sužinojo, jog skerdžių girtą, šunį ir gaidį įmetė į rais
to balą, kurios negalėjo niekaip užpilti. O paskui, įmetę tas 
tris aukas, tuoj užpylė ir nuvedė vieškelį toliau.

Užtat dar nakčia prie Juodo tilto žmonės tankiai mato vai- 
denantis.



Prasmegusios pilys,
bažnyčios, dvarai.
Užkeikti lobiai.
Nuskendę varpai
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LIŠKIAVOS PILIS

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

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

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

Gaidžiui nustojus giedoti, ėmęs verkti vaikas. Vaikas verk
davęs tik naktimis ir dar ne kiekvieną naktį.
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Dar vėliau, kada viskas nutilę, žmonės, užmiršę baidymus,, 
ėmė laidoti bulves.

Kaitą vienas žmogelis, veždamas bulvių vežimą, ėmęs ir 
įgriuvęs giliai į piliakalnio dugną, Čia jis pamatęs didelę salę, 
jos vidury stalą, apie kurį sėdėję labai gražūs, bet suakme
nėję žmonės. Paskui tas žmogelis nė juste nepajutęs, kaip 
kalno viršuj atsiradęs. Tą savo atsitikimą papasakojo žmo
nėms.
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TR1UŠKALNIS

Ragainės paviete, Brėkštynų dvaro pievose, pagal upę- 
Istrą, žole o ir laukiniais tymijonais apžėlęs Triuškalnis niūkso 
su daugybe ant jo įaugusių akmenų, po kuriais senovėje triu
šiai vis pulkais gyvavo. Pievoms aptvinus, jis šauniai įžymus: 
tada, lyg koks milžinas su varlės pilvu, vandens apsiaustas 
tįso. Jame esanti pilis apgrimzusi. Dvasregis Bajoras minėjo 
čion kiemelį apgrimzusį. Senovėje storų, o irgi tokių medžių 
ant jo buvę, kuriuos iš gailesčio paliest vengdavę,— juos su 
piūklu piaujant, kraujas bėgdavęs, o su kirviu kertant, skied
ros lyg mėsos gabalai išveizdėdavę. Medžiai buvę prakeiktos 
mergos. Nuo Girėnų matydavę ant kalno aukštumos rūkstant 
ir mergas apie virimą besitriūsiant. Pievoms aptvinus, matyda
vę jas prie pastatytos ant kalno baldės beskalbiančias ir be- 
baltinančias.

698

NUGRIMZDUSIO A1GRADO VADAVIMAS

Išėjo kada tai Aigradas. Kada kur išėjo ar nuskendo mies
tas Aigradas — tai dievas žino.

Tai apie tą miestą pasakojo. Atėjo žmona pas šulinėlį ir 
atsiklaupė gerti. Kai atsiklaupė gert, žiūro — stovi graži spy
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na šulinėly vandeny. Ji paėmė tą spyną ir kėlė ją. Kai tik 
paėmė, kai tik kilstelėjo, tai ten, vandeny, pradėjo lyg var
pai skambint,— ar teisybė, ar ne, tai aš nežinau, tai pasaka 
tokia,— varpai skambint — ir jau tokia grandinė pasikėlė. Tai 
įkalba, kad žmona tiktai spiovė, nusigando:

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

vėl taip užkeikė. Kad ji būtų spyną čion kėlus, tai būtų iškė
lus miestą, pastačius.

Tai džiaugės miestas, kad jau jį kelia!
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BERZOTAS

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

Apie Beržotą yra daug jau nuo senų senovės kalbama 
Sako, jame esąs paskendęs karalaitės Bonos miestas. Mat, ka
ralaitė, kuri valdė miestą, negerbė burtininkų. Būdavo, kai 
į karalaitės miestą ateidavo burtininkai, tai karalaitė liepda
vusi jiems išsinėšinti, iš kur atėję. Toks pasielgimas jiems la
bai nepatikdavo, ir jie varomi žadėdavo atsilyginti.

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

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

Kartą piemenys ganė gyvulius. Kada saulė jau buvo pa
tekėjus ir skleidė spindulius, jie pamatė miestą keliantis aukš
tyn tame pat Beržote, kur neauga joks krūmas. Piemenys 
nusigandę nežinojo, kas daryti. Vieni norėjo bėgti tolyn, bet 
kiti sudraudė. Žiūrėdami toliau, piemenys matė puikiausius
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rūmus, bažnyčias, kurie, jiems bežiūrint, iškilo aukštyn ir pra
nyko. Reginiui pranykus, jie ėjo pažiūrėti ant kalno, bet nieko- 
nerado. Kaip anksčiau buvo žolė sužėlus, taip ją ir rado. Pie
menims parginus namo ir papasakojus, žili seneliai prisiminė- 
ir papasakojo apie burtininkų prakeikimą. Kas dešimt metų 
iškyląs iš kalno miestas, bet kol žmonės pribėgą, viskas pra- 
nykstą, ir jie nieko neberandą.
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KAUNO PILIS

Buvo atsitikimas, kad vienas iš kaimiečių, vežant iš nak
ties šieną keliu, kuris tiesiasi palei Kauno pilies griuvėsius, 
buvo sustabdytas kokio tai žmogaus, aprengto kokia tai ne
pažįstama senovine kariška uniforma. Kariškis užklausė jo, 
už kiek parduoda šieną, ir susiderėjęs pakvietė važiuoti pas
kui save. Kaimietis, važiuodamas paskui kariškį, atsidūrė ko
kioj tai nepažįstamoj vietoj: vidury didelio kiemo prie didžiau
sių mūrinių arklidžių, kuriose stovėjo daugybė puikių arklių, 
o prie kiekvieno arklio — po kareivį. Ten vedantis jį kariš
kis liepė iškrauti šieną į kupetą, taipogi jis perspėjo neliesti 
stovinčių arklių ir kareivių. Bet kaimietis, grožėdamasis ark
liais, neiškentėjo ir paglostė vieną iš jų. Arkliai ir sargyba 
visa sukruzgėjo ir užklausė kaimiečio, ar šiandien švento Mar 
tyno. Bet kaimietis nieko nemanydamas ir nustebęs atsakė, 
kad ne. Bet tikrai tai buvo švento Martyno diena. Išgirdus- 
sargyba tokį atsakymą baisiausiai sudejavo, ir kariškis, atly
dėjęs kaimietį, priėjęs prie jo, pasakė:

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

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

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

sagų pasirodė senoviniai Lietuvos auksiniai pinigai.
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UŽBURTA KARIUOMENĖ EKYTŲ PILKALNYJE

Ekytų pilkalnis Klaipėdos paviete stūkso ant upės Danės bei 
upelio Ekyčio aukštų krantų kampo, dešimt metrų aukštyn 
pasiekdamas, o upių krantas turi dvidešimt metrų aukščio. 
Pilkalnis yra šimto dvidešimt metrų ilgio. Su abiem galais prie 
Ekytės medžiais apaugusio kranto prisirietęs, jis yra visas su 
žolele tankiai lyg su aksomu užklotas, tik vakarų gale trijose 
vietose plikas. Jį turėję lietuvininkai švedams atsigynimui 
prieš rusus bei prūsus supilt. Taipjau sakoma, jog švedai pa
tys žemes, iš Malūnežerio, per kurį Ekytis į Danę sravena, 
į savo kepures ir sterbles pasiėmę, užstrūnijo ir supylė. Minė
tame kampe vieno metro storumo milžiniška vinkšna, kalbėt 
galėdama, nuostabius atsitikimus apie tą milžiną praneštų. 
Gindulis, rūbsiuvys, netoli to kalno užaugęs ir pasenęs, apie 
jį man sekančiai pateikė.

Vaiku būdamas, lankiau Paupelių mokyklą. Mokytojas at
sivesdavo mus ant to kalno, čia, daug rodydamas, mums pa
sakodavo. Tąkart trys kaminai buvo, kur dar šiandien tos trys 
plikosios vietos matomos, kurių kiekviena dabar su plokščiu 
akmeniu uždengta yra. Mokytojas sakė, jog ten skylėse po 
visu kalnu švedų parakas yra. Kalno pietų pusėj, netoli nuo 
abiejų galų, tąsyk buvo matyt po vienas, plytoms mūrytas, 
jau veik iki viršaus užgriuvusias duris. Dabar nieko nežymu: 
vislab lygiai užslinkus ir su žole apaugus. Senam laike bandė 
kumetis Šturmas pro vienas duris įlįst, bet tolydžio atblokštas 
tapo. Kitsai vėl bandęs vieną skylę su kartimi matuot, bet toji 
lyg iš patrankos aukštyn išlėkė.

Naktimis matydavo žmonės Žalnierių nuo vieno ant kito 
galolink kalnu jodinėjantį, ogi kartais ir gendrolą, tik be gal
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vos, ant kalno stūksantį. Dvaruko užveizdas vienąkart pa
matė apyžiegioj mažą vyruką, taipjau nuo vieno galo kitolink. 
ant vienos kojos šokinėjantį.

Suišelis bei Bliza iš Klaipėdos, vėlokai per Ekytės tiltelį 
parvažiuodamu, pamatė nuo kalno kibirkštis aukštyn lekiant: 
vos stapterėjusiu iš tikro pažiūrėt, pamatė du raiteliu baltuos 
rūbuos nuo galų ant vidurio susibėgančiu ir besikertant su 
kardais, jog visos kibirkštys žarojo. Juodu išsigandusiu pava
žiavo be atsižiūrėjimo, todėl nežinojo, ar tuodu peštuku ilgai 
kirtosi bei kur pradingo.

Pirm daug metų, tą kalną kasdami, atrado plytinį mūrą,, 
bet vyriausybė patyrus uždraudė kasimą.
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SALANTŲ PILELES RAKTAS

Žinau tik, kad žmogus kitąsyk sapnavęs, kad yra raktas 
upėje. Upėje esanti sietuva, ir per dvylika reikia nerti į tą sie
tuvą. Ten yra akmuo, o po tuo akmeniu — raktas, tą raktą rei
kia išimt ir pilelę atidaryt.
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UŽKEIKTA SKUMBURŲ PILIS

Kažkoks senukas davės to kalno dviejų mergų prikalbina
mas, kad jas bei pilį išvaduotų. Jiedvi jam tarė:

— Ateik tris ketvirtadienio vakarus ant kalno. Trečią va
karą ateis visokie pavidalai — tuos turi be jokios baimės visus- 
pabučiuot. Paskiau ateis baisi rupūžė bei devyngalvis, iš kiek
vienos galvos ugnį spiaudamas. O jei tų dviejų pabūgtai, tai 
nors per šilkinę skepetą pabučiuok juodu, tad būsim mes draug 
su pilimi išvaduoti.

Pirmą vakarą tiedvi mergi, iš kalno skylės pas jį iškilusios, 
jį meldė minau nepabūgti. Antrą vakarą vėl tiedvi mergi, tik 
jau su savo palydovais, jį vėl didžiai meldė minau nepabūgti-
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Trečią ketvirtadienio vakarą jam ant kaino užėjus, jį tiedvi 
mergi pabučiavo, tada jųdviejų tarnai bei visokie pavidalai bu
čiavimui prisiartino. Senukui vis nuolat bebučiuojant, jau ne 
tikt pilis, bet ir miesto trobos ik pusei iškilusios buvo. Ant pa
baigos atėjo baisdidė rupūžė, kurią jis, kačeig ir tiedvi mergi 
be nuotraukos prikalbinėjo, nei per šilkinę skepetą neapsiėmė 
bučiuot. Dargi tą devyngalvį su ugningais nasrais, kaip užbaig
tąjį, matydamas, nei jokiu būdu nesidavė daugiau bučiavimui 
persikalbėt. Tai tos mergos pradėjo klykdamos šaukt:

— Dabar mes amžinai ir amžinai prapuolę.
Ir tuo žygiu pilis su jomis, su miestu bei pavidalais vėl 

mugrimzdo.
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SKUMBURŲ KALNAS

Bonkio, kuriam tas kalnas priklauso, piemuo, prie pilkalnio 
beganydamas, perpiete ant jo viršaus kamuolaitį siūlų radęs, 
-ėmė nuo to botagams nusivyniot. Jau savo kamuolį vos ranka 
aptvėrė, o ans kamuolys vis rastam didume liko. Taip jo ka
muoliui vis augant, siūlams nenykstant, besistebėdamas paliovė 
jis vyniojęs. Tai jam iš užpakalio balsas tarė:

— Nesibijok, tik vyniok, tad pamatysi, ką tu čia nepapras
to išvyniosi.

Piemuo, balsump skrysterėjęs, pamatė juodą šunį už savęs 
bestovintį, kursai tuojau prapuolė. O jis persigandęs, kamuolį 
pasmogęs, nuo kalno nubėgo.
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UŽBURTA PILIS PRIE GELGAUDIŠKIO

Maštaičių kaime apie Gelgaudiškį yra kalnas. Tai užburta 
pilis. Tame kalne kitąsyk buvo skylė. Kai piemens berdavo 
akmenukų, tai skambėdavo ir skambėdavo.
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Išeidavo kitąsyk iš to kalno pana. Sykį kerdžius pamatė 
ją. Ji jam papasakojo, kad jis galėtų ją ir tą pilį išvaduoti. 
Tik turi, kai ji iš kalno išeis rupūže, ją per šilkinę skepetą pa
bučiuot. Kerdžius pasižadėjo. Ugi išėjo baisiausia rupūžė. Ker
džius persigando ir vali bėgt. Paskui ta rupūžė atvirto į paną 
ir sugrįžo į kalną verkdama.

Nuo to sykio jau ji neišeina.
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UŽKEIKTOS MERGOS VADAVIMAS

Ant Guldapės (Geldapės) aukšto kalno viršaus, šalia kažko
kios skylės, rado kartą kerdžius grandinės galą lauke gulint. 
Jam laukan tęsiant, patrūko grandinė, ir jos apatinysis galas 
į skylės dugną nužvangėjo.

Senovėj Guldapės pilkalnio kažkokia merga ne vien nak
timis, bet ir dienomis, apie dvyliktą valandą į miestą atėjus, 
melsdama rūpinosi žmogų rast, apsiimantį ją, ant pečių užsidė
jus, ant kalno užnešt, kur ji tad išvaduota tapsianti. Ji už tai 
žmogų gausiai apdovanot žadėjo. Kažkokiam vargužiui tai 
apsiėmus, ji jam tarė:

— Tu nieko nepabūk, mane nešdamas, jei paskui ir švilps, 
šauks, žaibuos ir perkūnija trenks...

Jam su gyvąja našta ant kalno lipant, dar viena priešais 
atėjo su šauksmu, vėju, žaibavimu bei perkūnija. Tai jis nusi
gandęs, savo naštą lyg pupų krepšą nusmogęs, bėgo atgal.

Minėtoji merga vėl į miestą atėjusi. Dėl savo ir pilies išva
davimo daug turtų žadėdama, prisikalbėjo kitą vargužį ją ant 
kalno be jokio balso užnešt. Jam su ja kalno viršų atsiekus, 
visokių gyvulių priešais atėjo, kurie visi ant jo pečių kabi
nos: iš pasunkėjimo jis sukosėjo, o tai vėl viskas ant niekų 
nuėjo.

O ir taipogi pasakojama, jog kažkuri kita to kalno merga 
į miestą atėjusi, daug turto siūlydama, vieną vargužį prisikal
bėjo su ja drauge iki kalno eit, o ten ją pabučiuot, tai ji su 
visa pilimi išvaduota būsianti. Jam ją iki kalno nusekus, ji
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į kalną per dvylika durų jį vedės. Čion pasijuto didžioj bei 
labai brangioj svetlyčioj beesąs. Merga, čion atsisėdus, pasi
vadino jį artyn, ką ją pabučiuotų. Tai pradėm iš jos burnos 
ugnies žarai tvino, jis persigandęs skubinos laukan ir, du
rims paeiliui jam paskui užtrinkstant, merga šaukusi:

— Dabar mes amžiams prapuolusios...
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SMAILUSIS KALNAS

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

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

Antrą dieną jam vėl ten nupirdinus, tos mergos jam vėl 
priešais atėjo ir, ant Smailiojo kalno užsivedusios, su sidabrine 
kubka apdovanojusios, vėl nulydėjo ir tarpojau ant rytojaus 
užsikvietė. Vaikas parėjęs vėl motinai pasigyrė, tai toji, numa
nydama, jog čia negeruoju, nutvaksnojo pas kunigą. Jis už
draudė minau tą vaikelį rytoj nenuleist. Rytojui priešpiet vai
kelis, kačeig visai nerimdamas, tėvų netapo nuleistas, o jie, 
kalnoplink žiūrėdami, išvydo tris baltai rėdytas mergas ant 
Smailiojo kalno viršaus stovinčias ir vaiko belaukiančias. Tam 
laikui praėjus, jos visos, rankas per galvą susiėmusios, vien
balsiai sušuko:

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

Nuo Apstainio ant Vilkyškių šalia kelio po kairei guli 
Apstainio pilkalnis. Senovėj čion miestas buvęs, o pilyje labai 
didžioj bagotystėj taipjau labai meilingas bei dosnus kuni
gaikštis gyvenęs.

Sykį vienas vargužis, atsargoms pasibaigus, ėjęs prie pasi- 
gailinčių genčių. Susyk iš nežinių maža mergaitė, prie jo pri
siartinus, meldėsi jos susimilt, šiaip jai prastai eisią, nes labai 
sergalinga esanti, ir nė vienas jos nepasigailis. Galutį su juo 
paėjus, verkdama ji susmuko. Vyras, ją ant rankų pasiėmęs, 
pasijuto jau beklydinėjąs. Bet ant kalno daug žiburių pamatęs, 
lipo skubindamas ant jo viršaus. Tai susyk jo krepšelis iš
sprūdęs ritosi pakalniui. Dabar tamsią naktį be lūkesčio krep
šelį rasti tarė:

— Mergait, dar niekados tokią nelaimę neturėjau. Jei ir 
namie su tavimi taip bus, tai dvilinką bėdą turėsiu...

Mergaitė melsdama tarė:
— Gabenk mane tik aukštyn, nes tikiu, pilyje gausiva 

nakvynę...
Jau kone iš paskųjų pajėgų prie pilies atkvėpavęs, mergaitę 

ant žemės paleido. Toji, iš delmonėlio raktą išsiėmus, pilies 
vartus atrakino ir savo geradėjį, kursai ją ant kalno užstrūnijęs 
buvo, už rankos nutvėrus, vedės į pilį. Jau į vyriausią svetly- 
čią įžengus, viskas šilkais bei auksu švytėjo. Namų župonė jį 
garbingai pasveikino, ir jis, savo bėdą apreiškęs, meilingą 
nakvynę gavo. Rytmetį jau ir jo išsprūdęs krepšelis čia buvo. 
Po pusryčių jis, ypačiai savo varginguosius, maisto stokojan
čius namiškius atsimindamas, pro vartus meilingai išlydėtas, 
namo skubinos, kur jam pati su vaikais sveiki ir linksmi, prie
šais atsiskubinę, pasigyrė prakilnią viešnią turį, kuri juos 
viskuo apstingiausiai aprūpinus. Jis, vos į stubą įžengęs, paži
no viešnią — vakarykščiąją mergaitę. Ji tarė:

— Tu vakar mane labai meilingai priėmei išlaikymui į tavo 
namus; iš dėkingystės dabar, kaip matai, tavo namus visu kuo 
aprūpinau, o jei kada nors vėl pagalbos pristoksi, aš tau vėl 
pašaly būsiu...
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Tad ji, meilingai atsisveikinus, į savo rūmus grįžo, o jo* 
krepšelis bei delmonai pilni auksinų bei sidabrinu buvo. Taip
jau ir maistu gausiai aprūpintas buvo.

Su laiku ir ši pilis nugrimzdo prakeikta. Tad žmonės saulė
tekyje ir mėnesienoj ant jos kalno krašto tankiai matydavo 
moteriškų pavidalus, savo auksgelsvus plaukus šukuojant. 
O sveikinant jos meilingai dėkodavo.

Sykį vienas medinčius, pašautą stirną tarp tų medžių per
sekiodamas, ant pilkalnio aukštumos pasijutęs, anapus daube
lės ant kalno pamatė dvi mergi neišpasakotinos grožybės, kuri- 
dvi, jį linksmingai prisimojusios, tarė:

— Tu į patį laiką atėjai: už didį apalgavojimą gali lengvai 
mudvi bei pilį išlaisvint. Jei tu kantrybės turi, tai sek mudvi...

Taip jiems į didę svetlyčią įėjus, viduryje stalas stovėjo,, 
ant to — sidabrinė skrynia su pinklia spyna, kurioje auksinis 
raktas kyšojo, o ant skrynios auksui prilygstąs gaidys tupėjo. 
Mergi dvi klausė jo:

— Katra tau mylimesnė esava?
— Man vis viena kokia,— atsakė jis.
Jiedvi tarė:
— Taigi tris kartus šį raktą apsuk, pirm neng tas gaidys 

pragys...
Jis galvojo jau atrakinąs, džiaugsmingai už rakto tvėrė, bet 

tas labai karštas buvo. Be to, ranką lyg dvasios atgal plėšė. 
Visai nuilsęs, raktą kartą apsuko. Dabar jam iš visų pajėgų 
bei su įnirtimu beklabusteruojant, gaidys pasisplendęs tris kar
tus pragysta, o raktas atgal atšoko. Apmaudingas dėl per anks
tyvo džiaugsmo, slimpino namo, o mergi dvi prisakė jam:

— Tikrai skiriant iš mudviejų vieną, skrynia būtų ko ne iš 
savęs atsirakinus, o visi joj esantieji turtai, draug mudviejų 
viena būtų tau tekę...
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RAGAINĖS PILKALNIS
Ragainės Juškutis, jau senukas, nuo savo apie 90 metų bu

vusios mamelės girdėjęs, pasakojo apie pilkalnį taip.
Senovėj ant to kalno buvo skylė. Ją bematuojant su kar

timi, toji kartą lyg iš patrankos aukštyn išlėkė. Kažkuriam
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Pažuižų ūkininkui prisisapnavo: „Duok Ragainės pilkalnį kasti. 
<Cia didį lobį rasi, bet nei kasikai, neigi tu prie kasimo neturit 
pašnekėt, o tu turi per pietus namie būt". Tokiam prikalbinėji
mui kelis sykius atsikartojus, jis, šešis vyrus pasiėmęs, ėmė 
tą kalną kasti. Jau gerai įkasę buvo, kai gaspadorius priešpiet 
namo ėjo. Susyk kasikai didį katilą su pinigais prikasė. Neno
rėdami, jog tasai į tą skylę nusileistų, tuoj kartį per katilo 
ausį perkišo, o gaspadorius, namie tai jau lyg prijausdamas, 
užsisėdo ant eržilo ir, jau prieš kalną atšuoliuodamas, užmir
šęs ar neatbodamas uždrausto kalbėjimo, prišaukė kasikams:

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

<o ištrūkusios ausys ant karties liko, kurias gaspadorius par
duodamas, kadangi jos auksinės buvo, penkis šimtus dolerių 
gavo.
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APLANKIO PILKALNIS

Aplankių dvaro lauke, Lauksargų parapijoje, Tilžės pavie
te, esantį pilkalnį pirm šimtą metų kasdino ponas. Po kelių die
nų jam prisisapnavo, idant jis tą darbą uždraustų. To neatbo- 
jant, kažkurią naktį jam vėl prisisapnavo: „Tai dabar tau už 
neklausymą tik dvi prijuostes žemių po tavo langu papylėm, 
o jei nesiliausi pilkalnį kasdinęs, tai tavo visą dvarą apipil- 
sim..."

Ponas, pabudęs ir tą kalnelį pamatęs, įbūgo ir neleido 
daugiau kast.

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

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

Pilkalnio artybėje ant pievų, balos skylėj, „vyžežery", esąs 
laivas nugrimzdęs: dar pradžioje šio (devynioliktojo) šimtme
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čio jo stiebas buvęs matyt. Kažkoks vyriškis, labai nert mokė
damas, apie jo smailų stiebą virvę pririšęs, panėręs po vandeniu 
iki dugno, ir čion jis iš tiesos laivą esantį persiliudijęs.
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PAKIAULIŠKIO PILIAKALNIS

Pakiauliškio kaime yra piliakalnis. Seniai Klebiškio dva
ro ponas norėjo jį kasti, bet jam prisisapnavo: „Nukasi ir rasi, 
bet tu nematysi". Tas ponas paskui nekasė. Dar prieš tą poną 
bandė kast, bet nieko nebūdavo žymu, kiek kasa.
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ŠAKALIŠKIŲ PILIAKALNIS

Prieš japonų-rusų karą Antanas Karalius Šakališkių pilia
kalnį išarė ir pasėjo kokių javų. Jam naktį prisisapnavo. An
tanas Karalius girdėjo sapne balsą: jei piliakalniui viršugalvį 
draskys, tai jis ilgai negyvens ir nuostolį turės!

Po trijų dienų krito jautis, kuris piliakalnio viršugalvį 
draskė.
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RAGAINĖS KALNO URVAS

Kartą jaunieji, apie Ragainės kalną arklius ganydami ir 
ant jo viršaus bejunduliuodami, ant patyčių kažkuriam ber
niukui, jo brizgilus sugriebę, į tą skylę įmetė. Tai berniukas, 
gaspadoriaus prisibijodamas, labai nerimasčiot pradėjo. Todėl 
jie, savo brizgilus sumazgioję, berniuką į tą skylę nuleido. 
Ten žemai kažkoks senukas priėjęs, jį per visus gražiausioms 
seklyčioms prilygstančius ruimus pervadžiojęs, prie krūvos
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aukspinigių privedęs, paliepė tųjų imt, kiek tik norįs. Tad ir 
brizgilus berniukui atidavęs, išleido jį per kažkokias duris 
į Nemuno pusę.

Jo draugai, užjutę jį jau prie Nemuno bestovintį, prie jo 
nusiskubino. Matydami jį kupinai su pinigais apsipylusį, norė
dami tuos nuo jo atimt, išgirdo nuo kalno balsą:

— Ei, duokit jam ramybę!..
Jie, kalnup nužvelgdami, ant to viršaus pamatė didžiai mil

žinišką vyrą, kursai, ranką pakėlęs, juos grumeno, darkart 
prišaukdamas:

— Duokit jam ramybę!
Kitą vakarą jau žalnieriavęs kažkokio ūkininko sūnus ty

čioms į tą kalną nusileisdino. Bet tas ne apdovanotas, o didžiai 
subėdavotas ištrauktas tapo ir nuo to laiko iki mirimo minkšt- 
protis liko.
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PAPILIŲ KALNAS

Kadaise gyveno dar seneliai ir pasakojo apie Papilių kalną. 
Sakydavo jie, kad kai kasdavę tą kalną, tai rasdavę visokių 
įrankių. Kiek iškasdavę per dieną, tai tiek užaugdavę per nak
tį. Vieną kartą piemuo ganęs bandą ir radęs tame kalne urvą. 
Ir įlindęs į šitą urvą pažiūrėti, kas yra. Jis radęs daug pinigų 
ir prisipylęs pilną skrybėlę. Savo radiniu labai džiaugėsi, nes 
tokios laimės savo gyvenime neradęs.

Jis, parginęs bandą, pasakė savo namiškiams, kad radęs 
Papilių kalne pinigų.

Namiškiai nuėję su piemeniu pas tą kalną ir, pamatę urvą, 
liepė lįsti į urvą paimti tų pinigų. Bet kai įlindęs, ir ištraukę 
be galvos.
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LOKAVOS KALNAS

Akmenės parakvijoj, Šiaulių paviete, netoli nuo Vegerės — 
per tris varstus,— Kuriežių sodžiaus gale, yra Lokavos kal
nas, apie kurį žmonės taip kalba.
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Vegerės ponas vasaros laike važiavęs kas vakarą ant to 
kaino pasivažinėti. Taip jam besivažinėjant, vieną vakarą, sau
lei leidžiantis, apsipylęs tas kalnas raudona šviesybe, kaipo 
ugnimi, iš ko tas ponas persigandęs, neilgai trukus susirgęs ir 
miręs.

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

Seniau ant to kalno vienoj šaly, stačiojoj pusėj, netoli vir
šaus buvę urvai, iš kur kas vakarą, saulei leidžiantis, išeida
vusi mergelė, milžtuvėlę rankoj turėdama, ir šaukdavusi:

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

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

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

Važiuojant su javų vežimais pro tą kalną nakties laiku, 
paskui važiuojantis žmogus miegojęs, o pabudęs neberanda 
maišų su javais, bet radęs ratuose aukso pinigus, kurių vertė 
buvusi dviguba, kaip tų javų.
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ŽALTYS ANT LOKAVOS KALNO
Nuėjo žmogus ant kalno, veizi — yra žaltys. Tai žaltys 

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

bažnyčia buvus.
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NAGARBOS KALNAS

Apie Nagarbą daug ko pasakoja. Pasakoja, kad dvaras pra
rytas esąs toje Nagarboje. Na, vienas žmogus, kerdžius koks, 
atsikėlęs ir ėjęs. Ėjęs, ėjęs anksti į Palangą, ir išėjus iš Nagar- 
bos kalno tokia graži graži pana ir išsinešusi ant padėklo varlę. 
Na, ir sakanti:

— Tu pabučiuok tą varlę.
Tas žmogus bučiuos tą varlę! .. Ana prašo:
— Tu pabučiuok.
Ta varlė taip pasipūtė — ant viso padėklo. Žmogus ir ne

pabučiavo. Tad ana pradėjo taip verkti, taip verkti!
— Kad tu būtum pabučiavęs, ir aš būčiau laiminga, ir tu 

būtum laimingas!
Bet tas žmogus nebučiavęs ir nuėjęs.
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NAGARBOS KALNO KASIMAS

Mano uošvis pasakojo, kad buvo jauni vyrai susitarę eit 
kast Nagarbą. Nu, ir kasė, kasė. Lig pat pusės nakties kasė, lig 
pirmos valandos. Paskiau atėjus tokia kiaulė, didelė kiaulė, ir 
pakilo tokia audra didelė ir išnešė anuos į visas puses. Kitas 
į trečią dieną teparėjo — ir pats nežino, kur anas buvo. Pa- 
klausinėdamas, paklausinėdamas žmonių, ir parėjo.
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SIDABRAKALNIS

Obelninkų sodžiuj, Metelių valsčiuje, Alytaus apskrityje, 
yra kalnas, vadinamas Sidabrakalniu. Ant to kalno yra klo- 
niukas, o tan kloniukan vėl nedidelis kalnelis, taip kaip 
kapčius.
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Žmonės pasakoja, kad tam kalne yra užkeiktas dvaras. 
Vienas ponas mėgino jau kasti, tai ir iškasė tą kloniuką ant 
kalno. Bet tam ponui kartą prisisapnavo tokios sidabrinės ož
kos. Jos šnekėjo žmonių šneka ir pasakė tam ponui, kad jis 
pašauktų kunigą ir kad kunigas atliktų ant to kalno mišias. 
Tai jei nieko neužmirš, tai galės tą kalną kasti, kas norės, 
o jei nors ką užmirš, tai jei giliau kas, atsitiks nelaimė.

Ponas pašaukė kunigą, kunigas atlaikė mišias, ir einant nuo 
kalno, klapčiukas pamiršo tą puoduką, kuriuo žvakes gesina. 
Tai tas ponas ir pabijojo toliau kasti. Nuo tų sidabrinių ožkų 
ir tą kalną ėmė Sidabrakalniu vadint.
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UŽKEIKTI BERNAI

Šiukščiuos yra kalnas. Ant kalno pastatytas kryžius. Tam 
kalne yra šeši užkeikti bernai, kavalieriai. Jie dvyliktoj nakties 
išeina iš kalno, susikuria ugnį ir skaito pinigus, aplink vaikš
tinėdami. Po dvylikės vėl prapuola.

Bernai, eidami naktigonės, nueina ant to kalno ir mato tuos 
šešis kavalierius, bet bijo eit arčiau ir, pažiūrėję, kol jie pra
nyksta, eina gult.
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SKRYNIA MŪSOJE

Netoli Linkuvos yra Mūrdvario kaimas. Sakoma, kad seniau 
čia buvęs didelis dvaras. Paskui tą dvarą užvertė vėtros. Da
bar žmonės, ardami daržus, kartais randa įvairių senoviškų 
daiktų, koklių, visokių bonkų. Ties tuo kaimu Mūšoje yra labai 
gili vieta. Žmonės sako, kad toje gilumoje yra skrynia su pini
gais, o ant tos skrynios tupi šuniukas. Vieną kartą toji skrynia 
buvusi iškilus į viršų ir pasirodžiusi. Kažin kas ją pamatė ir



norėjo priėjęs ją paimti, bet ta skrynia pasileido atgal į van
denį ir sako:

— Septynis šimtus metų rūdijau ir vėl septynis šimtus metų 
rūdysiu!
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SKRYNIA PALIŪNŲ EŽERE

Seniau žmonės labai turtingai gyveno ir buvo labai šykštūs. 
Surinkdavo labai daug aukso. Vienas žmogus susirinko skry
nią aukso ir šykštėjo kam palikt, tai užrakino jį, prikalė gran
dinę ir paskandino Paliūnų ežere.

Po kiek laiko skrynia išplaukė į viršų, plaukiojo viršuj 
ežero ir tą grandinę, kur buvo prikalta prie skrynios, išmes
davo ant kranto. Tai žmonės už tos grandinės paimdavo ir no
rėdavo skrynią ištraukt. Jei tik paima už grandinės, tai skry
nia traukia jį į ežerą.

Baudžiavos laikais vienas ponas, sužinojęs apie tą skrynią, 
sugalvojo ją pasigauti. Varė baudžiauninkus kasti griovį per 
kalną į kitą ežerą, Gilbietį. Iškasė griovį, sukasė ąžuolinius 
stulpus, grandinėmis išpynė ir paleido vandenį. Kai ėjo van
duo, su vandeniu plaukė ir skrynia. Skrynia sulaužė tvorą ir 
nuplaukė su juo į Gilbietį. Tame ežere ji nuskendo ir dau
giau nepasirodė.

Griovys yra dar ir dabar, o taip pat ir ąžuoliniai stulpai 
žemėj.

723

AUKSAS DAUNIŠKIO EŽERE

Seniau Dauniškis buvo daug didesnis, kaip dabar. Jis siekė 
net plentą.

Kartą viena vargšė moteris nuėjo prie Dauniškio baltinių 
skalbti. Jai skalbiant baltinius, išsinėrė iš vandens su laiveliu, 
pilnu aukso, panelė ir sako tai moteriai:
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— Semk iš laivo auksą!
Moteris aukso nesisėmusi, bet pririšo laivelį su palmiečiu 

prie medžio ir parbėgusi namo pasakyti vyrui, kad abu galėtų 
daugiau aukso pasiimti. Bet kuomet ji grįžusi su vyru aukso 
pasiimti, nerado nei aukso, nei palmiečio. Tuomet jie pasakė 
kitiems, ir taip pradėjo kalbėti, kad ten yra labai daug aukso. 
Garsas apie tai pasiekė ir Utenos dvaro poną, kuriam Dauniš
kis priklausė. Jis pasišaukė moteriškę ir liepė jai viską išpa
sakoti. Paskui liepė Dauniškį nuleisti. Kada jau daug vandens 
buvo nuleista, pamatė žmonės, kad panelė su laivu šoko iš 
vandens ir upeliais atsidūrė net Verkūnų balose.

Po kelių metų Verkūnų kaimo gyventojui Krisiui Berno
tui prisisapnavo toks sapnas. Kaip ir kas jam sakė: „Krisiau, 
kelkis, eik prie pelkės ir pasiimk turtus". Taip jam prisisap
navo tris kartus. Kuomet trečią kartą prisisapnavo, jis atsikėlė 
ir nuėjo į tą vietą. Nuėjęs ten jis pamatė didelę gyvatę. Jis 
persigando ir pradėjo eiti atgal. Kuomet jis truputį atsitolino, 
išgirdo, kad kas tai sužvangėjo ir pranyko raiste. Paskiau jis 
išpasakojo žmonėms, tai žmonės sakę, kad ten buvę pinigai. 
Reikėję su rykšte sušerti, ir gyvatė būtų pasipylusi į auksą.

Nuo to laiko daugiau niekam tas auksas nepasirodęs.

724

MALATINIO EŽERAS

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

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

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

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

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

715

PONIA BUDRIŲ EŽERE

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

Vieną kartą važiavo turtinga ponia su pilna skrynia aukso. 
Tą dieną buvusi tokia pūga, kad nieko aplinkui nebuvo matyti. 
Vežikas, negalvodamas, kad tai esąs ežeras, ir pasuke savo 
bėrius. Ežeras buvo tik plona ledo pluta apsiklojęs ir užpus
tytas sniegu. Kai tik vežikas pasuke arklius į ežerą, šie ir pra
dėjo skęst. Beskęsdama ponia tą auksą užkeikė. Rytą žmonės 
rado ant ledo pirštinę ir lazdą. Spėjo, kad ten esanti aukso 
skrynia.

Išaušo gražus pavasaris. Žmonės ruošėsi nusausinti ežerą ir 
pasiimti auksą. Jau pradėjo kasti griovį. Vienam žmogui pri
sisapnavo ta ponia ir sako: „Nekaskit griovio, nes aš jį vėl už
tvenksiu". Bet žmonės, sapnu nenorėdami tikėti, tęsė toliau 
pradėtą darbą. Kitą kartą ir vėl prisisapnavo. O trečią kartą, 
kai prisisapnavo, atsikėlę rado griovį užverstą dideliu akmeniu. 
Tada žmonės suprato, kad blogai padarę, ir ežero nebesausino.

726

PERKŪNO AKMUO

Žmonės kalbėjo, kad bėgo moteris su pinigais. Ji buvo at
sidavusi velniui. Kai ji bėgo, ir įbėgo tiesiai į Budrių ežerą. 
Ta moteris matydavosi naktį vandens paviršium plaukiant. 
Žmonės panorėjo atimti iš jos pinigus, leido į ežerą narus. 
Vieną narą nuleido į ežero dugną. Tas naras norėjo paimti
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pinigų, bet skrynios durys nunešė jam ranką — ir pinigų pa
imti negalėjo. Paskui žmonės sugalvojo nuleisti ežerą. Bet 
vienam žmogui pasisapnavo, kad ta moteris jam sakė: „Jei jūs 
kasite griovį nedidelį, tai aš atnešiu akmenų ant mažojo piršto, 
o jei kasite didelį griovį, tai atnešiu visą saują ir užbersiu 
visus jūsų laukus". Bet žmonės netikėjo ir kasė nedidelį griovį. 
Rytojaus dieną pamatė griovy kaip namas didumo akmenį. 
Akmenį pavadino Perkūno akmeniu. Tas akmuo yra Kavarsko 
parapijoj prie Budrių ežero.

727

SKAPIŠKIO VARPAI

Bevežant pavasarį per Skapiškio ežerą bažnyčiai varpus, 
įlūžęs ledas, ir nuskendę ežero dugnan varpai sykiu su arkliais. 
Taigi dabar kai skambina Skapiškio bažnyčios varpais, tai 
anie, nuskendėliai, atsiliepia:

Ką daryt, brol,
Ką daryt, brol?.

728

NUSKENDĘS ALVITO VARPAS

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

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

pus dideliai gerbė.
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ALVITO VARPAI

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

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

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

730

VARPAS GILUIČIO EŽERE

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

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

Simno kunigai atėjo, atsinešė visus daiktus, tik pamiršo tą 
daiktą, kuo uždega ir užgesina žvakes. Tada išpluko varpas 
ir pasakė:

— Būtai išėmęs, bet kad pamiršai.
Ir nuėjo skambindamas į dugną.
Paskum ėjo kitas žmogus, ir kai pradėjo skambinti, tai jis 

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

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

Taip ir yra — kas metai prigeria žmogus.
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7 3 1

PASKENDUSI BAŽNYČIA

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

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

7 3 2

BAŽNYČIA VĖLIO EŽERE

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

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

7 3 3

KIAUKLIŲ BAŽNYČIA

Seneliai pasakoja, kad Kiauklių bažnyčia paskendo ežere. 
Per tris dienas trys voverys rėkė miške. Po trijų dienų išsi
veržė vanduo per tris skyles. Užliejo vanduo bažnyčią ir aplin
kinius gyventojus. Ir po šiai dienai kuomet skamba bažnyčios 
varpai, tai ir ežere atsiliepia.
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734

PRAKEIKTOS VESTUVES
Kur prie Anykščių yra Marčiupys, ten yra nuėjusios že

mėn vestuvės.
Tėvai turėjo vieną sūnų. Sūnus įsimylėjo mergą. Tėvai jam 

neleido jos vesti. Tada jis, iš tėvų ištrūkęs, nuvažiavo bažny
čion ir susituokė. Jiems važiuojant pro dabartinį Marčiupį, 
tėvai juos prakeikė, sakydami:

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

Marčiupys, kad sūnui nedavė marčios parvest.

73$

VARNO DVARAS
Netoli Marijampolės yra status Varnupių piliakalnis. Vir

šūnėj piliakalnio yra įdubimas. Apie tą piliakalnį yra daug 
pasakojimų.

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

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

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

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

734

NUBAUSTAS RAJŪNŲ PONAS

Netoli Rajūnų kaimo yra piliakalnis. Pro jį teka trys upės: 
Mūša, Tatula ir Iešmas. Ant to kalno buvęs didelis dvaras. 
Pirmą Velykų dieną to dvaro ponas varęs savo darbininkus 
arti. Darbininkai parjoję namo ir neberadę to dvaro.
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Dabar kiekvieną naktį išeinančios dvi mergaitės, nulipan
čios laiptais prie vandens ir mazgojančios nosines ir lėkštes. 
Kai gaidžiai sugiedodavę, tuoj jos pranykdavę.

737

CECERNYKŲ EŽERAS

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

Kartą našlės karvė išėjo laukan nakčia ir vaikščiojo po 
lauką, o itas žmogus apdairė itą karvę — ir uždaužė. Boba 
verkia, kad karvė pragaišo. Rado lauke uždaužtą, nežino kas. 
Bėdavoja ir nežino, kas uždaužė. O tas žmogus nesikenčia: jau 
pažudė adatą, jau višta pautą pažudė. Žmogus dūmoja, kas 
yra. Nuėjo anas, pasiklausė pas tą karvę, ir jam iš krūmo at- 
sakinėjasi:

— Atiduok našlei karvę, nes šimtą metų neatleisiu.
Anas neatpirko našlei karvės. „Ei,— sako,— aš šimtą metų 

neišbūsiu".
Dievas ėmė nubaudė. Važiavo kunigas. Atvažiavo top žmo- 

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

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

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

Dar tasai ežeras Čečernykuosa ir dar neužaugęs. Čečerny- 
kai — dvaras buvo nuog Jaskūnų pusę varsto. O Čečernykuo- 
se buvo tokis ponas, Vilkas vadinosi.
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73a

UŽKEIKTAS BAJORAS

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

Vienam kalnely buvo skylė, ir toje skylėje girdėdavosi 
dundėjimas arba kildavo iš skylės dulkės bei dūmai. Kartą 
keli drąsesni žmonės nuėjo į tą kalnelį ir į skylę įleido virvę 
su pririštu akmeniu. Pasigirdo dundėjimas, ir, ištraukus virvę, 
žmonės pamatė, kad nėra trečios dalies virvės su akmeniu.

Po to įvykio žmonės bijodavę eiti į tą kalnelį: sakydavo, 
kad ten gyvena užkeiktas bajoras, nes toje vietoje vaidinda- 
vosi. Naktį apie dvyliktą valandą prie tos skylės lodavęs šuo 
arba vaikščiodavo baltu apsiaustu vyriškis. Dabar tos skylės 
vietoje yra tik įdubimas trijų pėdų pločio.

739

LAPIŲ DVARO GRIUVĖSIAI

Labai seniai, kai dar Lietuvoje buvo daug kalvinų, gyve
no Lapių dvare vienas ponas, kalvinas. Kadangi arti nebuvo 
kalvinų bažnyčios, tai tas ponas atvažiuodavo į Lapių bažny
čią brička, pakinkyta lokiu. Atvažiuodavo tik ant pamokslo ir 
įvažiuodavo net į bažnyčią, o paskui vėl išvažiuodavo. Tas po
nas labai nemėgdavo katalikų ir kiekviena proga pašiepda
vo juos.

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

740

ČIČINSKO KALNAS

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

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

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

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

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

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

Užmušus Čičinską perkūnui, jį palaidojo, bet žemė jo neiš
laikė— išmetė ant viršaus. Paskui jį buvo užkasę vėl kelis
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kartus, bet žemė jį vėl išmesdavo. Po to jį išbalzamavo ir pa
statė spintoj bažnyčioj.

Man esant mažam, jis stovėdavo išbalzamuotas bažnyčioj 
trikertinėj spintoj, kertėj už durų. Jis sverdavo dvylika svarų, 
buvo didelis, dideliais juodais ūsais, plika kakta, užpakaly 
plaukai; buvo užvilktas juodu lig pat ūseliais švarku. Per su
kilimą norėjo pažiūrėti jo koks ten jenerolas. Pamatęs jį, 
jenerolas išsigando, nuvažiavo į Kauną ir po trijų dienų mirė. 
Po to atėjo popieris iš gubernatoriaus, kad jį užkastų. Kuni
gas Almanavičius jį užkasė po bažnyčia rūsyje. Taisant naują
ją bažnyčią, užkasė ir tą rūsį.

741

ČIČINSKAS

Naujamiesčio valsčiuje yra mažas Upytės miestelis, kadaise 
buvęs pavieto miestas. Netoliese nuo to miestelio, mažne už 
versto, yra kalnas, kuris ir šiandieną vadinamas Čičinsko kal
nu. Mat, prieš kokius tris šimtus metų gyvenęs vienas dvar
ponis— Čičinskas. Baisus tai buvęs žmogus. Jisai liepdavęs 
žmogui lipti į medį ir kukuoti, o patsai šaudavo į jį. Užėjus 
kokiam padūkimui, patikęs moterį, perskrosdavo peiliu vidu
rius. Net vietinis kunigas dideliai jo bijodavęs ir sekmadie
niais tolei neidavo ant mišių, pakol jis neateidavęs į bažnyčią.

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

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

pirmą dieną kalėdų jį nutrenkė perkūnas, o jo dvaras nu
grimzdo į kalną. Jo kūną žemė nepriimdavus: kai tik pakasda- 
vę, tai vėl rasdavę ant viršaus. Taigi jį paskui laikydavę spin
toje ir juomi gąsdindavę mergaites: jo kūną nešiodavę po va
karėlius ir juomi gąsdindavę. Tik užėjus sukilimo metams, jo 
kūną nežinia kur padėję; mat, nuo to meto jis kažin kur 
pražuvo.
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Vienas siuvėjas, kaip sako žmonių padavimas, yra buvęs 
Čičinsko kalne. To siuvėjo pavardė — Debeikis. Jis jau yra 
miręs, bet jo vienas brolis Naujamiestyje ir dabar tebegy
vena, eina ubagais. Tas siuvėjas dideliai norėjo žinoti, kas ten 
yra, tame kalne. Vieną kartą pavakare jis, laidyne, žirklėmis 
nešinas, ėjo pro Čičinsko kalną namo. Jis užlipo ant to kalno 
ir atrado tenai senelį. Tas senelis paėmė siuvėją už rankos, ir 
prieš jį tuoj atsidarė durys. Jisai nužengė į kalną. Tas senelis 
jį visur išvadžiojęs, visa išrodęs, kaip ten gyvena tame dvare, 
kaip verda ir taip toliau. Kad parodytų ženklą kitiems, kad 
siuvėjas tikrai buvęs tame kalne, tas senelis nuardė nuo jo vi
sus drabužius, palikęs tik marškinių apykaklę ir juosmenį, 
o paskui paleidęs visiškai nuogą namo. Siuvėjas parėjęs namo 
verstą kelio, vienoje rankoje laikydamas rožančių, kitoje — 
škaplierius, nes jam rodėsi, kad pilnas kelias žmonių. Jo žirk
les ir laidynę ant rytojaus radę net medžio viršūnėje.



Kovos su totoriais, 
švedais, prancūzais
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TOTORKALNIS

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

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

O žmonėms ką anie darė: kur mažus vaikelius, ant iečių pa
vėrę, nešė; moterų, kur didelės krūtys, nupiovė ir tas, ant iečių 
užvėrę, nešė.

Po tam, kai ne už ilgo laiko pagrįžo Lietuvon, tai juos die
vas nubaudęs: sveiki, linksmi sustoję pulkai dainuoja, tik pa
simato, kad iš viso pulko vienas bestovi, o visi parvirsta ir — 
nebegyvi. Tai jie daugiau prižadėjo nebegrįžt Lietuvon.
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ŠVEDAI LIETUVOJE

Seniai kada užėję švedai. Buvę labai dideli pagonys. Užei
davo, mažus vaikus išbadydavo. Žmonės išsislėpdavo po miš
kus. Švedai vaikščiodavo ir šaukdavo:

— Susirinkit, žmoneliai, jau nebėr tų neprietelių!
Kai koksai prisileisdavo, tai jie užbadydavo. Paskui jie iš 

Lietuvos ištraukė.
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ŠVEDŲ SUPILTAS KUPIŠKIO PILIAKALNIS

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

Švedų karų laikais gyventojai užtvenkdavo Salantos upę 
ties Kalnaliu. Pamatę, kad priešų kariuomenė keliasi per Sa
lantos klonį, jie paleisdavo vandenį, ir kariuomenės daug pa- 
skęsdavę. Sakydavę, kad įkliuvę kaip į nasrus. Toje vietoje 
tiltas ir vadinamas Nasrų.
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ŠĖTOS PILIAKALNIS
Kai lietuviai švedus vijo, tai švedai, norėdami pasislėpti, 

supylė su skrybėliais piliakalnį. Paskui lietuviai užtiko šve
dus, kad jie tenai pasislėpę, ir pradėjo vytis.

Švedai bėgo per Sangailų balas, klodami akmenis.

747

SEDOS PILIAKALNIS
Senovėje Sedos piliakalnio nebuvo. Bet švedai, pamatę gerą 

vietą piliai statyti, pradėjo žemes nešti su kepurėmis. Sunešus 
žemes, pasidarė mažas kalnelis, ten buvo gerai statyti pilis, nes
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aplinkui bėga Varduvos upė. Priešai tegalėjo prieiti tik iš vie
nos pusės. Švedai išeidami patys tą pilį sudegino, ir tepaliko 
tik kalnelis.

748

BALNAKALNIS

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

Tasai kalnas yra Surviliškio parapijoje.
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PANŲ SUOLAI IR ŠVEDE2ERIS

Senovėje buvo lietuvių kovos su švedais. Tas kovas pri
mena Varnių valsčiuje, Šilų kaime mažas kalnelis ir toks 
pat ežerėlis. Ant to kalnelio, sako, buvę lietuvių apkasai. Kal
nelis vadinamas Panų suolais. Per karus su švedais lietuviai 
apsirengdavo mergaitėmis ir, moterų balsais dainuodami, sė
dėdavo ant to kalnelio ir viliodavo švedus. Tie, moterų balsų 
privilioti, ateidavo ant to kalnelio, o ten jų laukdavo ne mo
terys, bet ginkluoti lietuviai. Atėjus švedams, lietuviai juos 
užpuldavo ir išžudydavo, o nužudytus mesdavo su visais gink
lais į ten pat esantį ežerėlį. Taip lietuviai daug švedų išžudy
davo ir nuskandindavo. Todėl ir tas ežerėlis dabar yra vadi
namas Švedežeriu. Žmonės pasakoja, kad ten yra švedų ginklų 
ir kitokių daiktų.
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SVEDKALNIS

Šitas kalnas yra gana įdomus. Jis yra Bilionių kaime, aukš
tas ir gana staigus. Tik iš vienos pusės galima įlipti į kalną. 
Iš rytų yra apaugęs medžiais.
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Kai Lietuvoje buvę švedai, tai ant šito kalno buvusi pilis. 
Švedai užsidarė į tą pilį, o lietuviai jų niekaip negalėjo pa
imti. Jie galvojo, kaip tuos švedus iš pilies išvilioti. Kad jie 
išeitų, tai lietuviai juos tuojau paimtų.

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

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

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

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

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

Nuo žodžių „mudvi galim" kalną pavadino Medvėgaliu.
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2IDONIŲ VINKŠNA

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

7 5 3

KRYŽIAVA UGNIS

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

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

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

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

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

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

Snaudžia. Ta žmona pagriebus tą verdantį puodą ir suvertus 
ant galvos švedui. Tas ir nusigargaliavęs.
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ŠVEDŲ ŽIAURUMAI

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

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

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

757

KALNELIS PRIE RAUSNES

Netoli Rausnės upės, palei girią, Vilkaviškio apskrityje, yra 
kalnelis. Kada dar buvo Napoleonas Lietuvoje, tai jo karei
viai netoli Marijampolės prie plento supylė kepurėmis nedidelį 
kalnelį. Dar jis ir dabar ten tebestovi.
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VELNIAKELIS

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

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

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

Per prancūzų karą 1812—13 metais ties Kalvėną didžiai 
daug prancūzų sušalo ir čion tapo palaidoti. Sekančią vasarą 
atsitiko kažkurį vakarą: kai dvi mergi kiekviena po du arkliu 
ant pievų išvedė, sugrįždamos pro tą palaidojimo vietą, jiedvi 
pasijuto daugybės Žalnierių irgi apicierių apstotos. Visai ramiai 
jiedvi iki namų parlydėję, atgal grįžo.
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PRANCŪZŲ PINIGAI

Prie Kirsnos, einant į Šeštokus, prie vieškelio griovyje buvo 
akmuo. Tai atvažiavo iš Prancūzijos su knygomis. Ieškojo, ieš
kojo— atrado tą akmenį. Atvertė jį, išsikėlė katiliuką su pini
gais, jį pasiėmė ir nuvažiavo.

Žmonės pasakoja, kad prancūzai tuos pinigus bus užkasę 
per karą.
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PRANCŪZŲ AUKSAS

Koks prancūzų vadas vežėsi daug aukso. Vežė auksą gra
be kaip numirėlį savo draugą,— ir tiek verkia! .. Palaidojo Ši
lavoto kapinyne, užsiženklino vietą ir sakė, kad atvažiuos savo 
draugui paminklą pastatyt. Atvažiavo, išsikasė ir išsivežė 
auksą.
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PRANCŪZŲ LOBIS

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

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

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

7 6 3

MOCAKALN1S

Kai senovėje rusų karaliaus Nikalojaus diedas vedė kariuo
menę vieškeliu nuo Merkinės pro Nemunaitį, jis norėjo suži
noti, kiek daug jo kareivių, ir liepė kiekvienam, pasėmus kepu
re, žemes pilti į vieną daiktą. Taigi kareiviai šitą kalną supylė 
kepurėmis. Jis yra Alovės valsčiuje, Alytaus apskrityje, Va
balių kaimo laukuose.







Baudžiava ir rekrutai

766

ŽMOGUS, IŠMAINYTAS Į ŠUNĮ

Narbutiškių,— tai kaimyninis su mūsų kaimu dvaras,— po
nas turėjo šunį. Ar tas šuva buvo labai protingas, ar gražus, 
nežinau. To šunio vardas buvo Pumputis. Ir tas šuva Pumputis 
patiko kokio tai kito dvaro ponui. Nu, ir sumainė: Narbutiškio 
dvaro ponas davė šunį, o tas ponas — baudžiauninką. Tą žmo
gų, kurį gavo už šunį, dvare pavadino Pumpučiu — šunio var
du. Paskui nuo to žmogaus atsirado daug Pumpučių.

767

ŠUNIUKŲ ŽINDYVES

Vienas ponas labai mėgo medžioti ir tam tikslui turėjo daug 
šunų. Šuniukus taipgi pas save augino, o kad jie būtų geri, 
tai tuos šuniukus išdalindavo baudžiauninkėms, kad jos savo 
krūtimis tuos šuniukus atpenėtų. Duodavo toms moterims, ku
rios savo kūdikius žindė. Paskui tą poną griausmas užmušė, 
kad taip niekino prasčiokų moteris ir šuniukus joms duodavo 
žindyt.

768

ŠUO—AUKLE

Baudžiavos laikais, kad žmonės buvo varomi į dvarus dirb
ti, tai jie neturėdavę kur palikti savo vaikų.
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Taip vienoje neturtingoje šeimoje buvęs tėvas, motina ir 
vaikas. Vaikas buvęs apie šešių—aštuonių mėnesių. Tėvams iš
ėjus į darbą, vaikas, paliktas vienas, verkdavęs. Kad vaikas 
neverktų, tėvai sugalvoję šitokį dalyką. Jie, išeidami prie dar
bo, į trobą įleisdavę šunį. Vaiką pasodindavę viduryje aslos ir 
paramstydavę kailiniais. O kad šuo nuo vaiko neitų tolyn, jie 
į kailinių vilnas pribarstydavo duonos trupinių. Šuo, rankio
damas trupinius, per visą dieną neatsitraukdavęs nuo vaiko. 
Tokiu būdu šuo buvęs vaiko auklė.

Tėvai, pagrįžę iš darbo, rasdavo vaiką su šuniu žaidžiantį ir 
linksmą.

769

UŽPLAKTAS KŪDIKIS

Baudžiavos laikais, pasakojo mano motina, Strazdienė ėjo 
ravėt pono daržą. Kartą ji su savim buvo paėmusi žindomą 
kūdikį. Vaikus su savim turėti darbo metu buvo draudžiama. 
Padėjo ji vaiką suvystytą prie lysvės ir ravi. Tuo metu ėjo pro 
šalį ponas. Užgirdo jis kūdikio riksmą ir liepė vaitui su bizūnu 
tą vaiką išplakti, kad jis nerėktų. Vaitas taip ir padarė. Paskui 
Strazdienė negyvą kūdikį parnešė namo.

770

UŽPLAKTA SKALBĖJA

Kartą Klementiškių dvaro baudžiauninkė pamerkusi kūdro
je ponų audeklus. Nuėjusi skalbti, bet vieno audeklo neradusi. 
Žinodama, jog ponas už tai smarkiai bausiąs, norėjusi nusiskan
dinti, bet, bebrisdama skandintis, aptiko ir tą audeklą, ir ne- 
besiskandinusi. Tačiau ponas, sužinojęs, jog ji buvo pametusi 
audeklą, taip smarkiai ją už tai nubaudė rykštėmis, jog, dvi 
dienas pasirgusi, mirė.
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771

NUPIRKTA NUOTAKA

Darbus ponams einant, Luodžiuos,— žinoma, ir kitur,— buvo 
šitoks atsitikimas.

Jakiškių kaimo gyventojas Silvestras Mardosas, našlys, pa
sidabojo vieną jauną ir gražią mergą Vaičiuvyčią. Ana už jo 
nenorėjo tekėt. Mardosas, tai pamatęs, nunešė ponui gorčių 
medaus. Ir atėjo nuo pono žinia, kad Vaičiuvyčia nueitų pas 
jį. Ką darys — nuėjo. Nuėjus ponas liepė duot jai dvidešimt 
penkias rykštes ir prisakė tuoj su Mardosu susituokt.

Vaičiuvyčia, nors verkdama, susituokė su nemylimu našliu.
— Taigi jau iš to,— sakydavo senelis,— matosi, kad už do

vaną ir senelis galėjo sau nusipirkti nuo pono, kaip kokią te
lyčią, jaunutę mergaitę, nes ne mergaitės valia, bet pono.

777

PONO TAKAS

Vieną kartą Leipalingio dvare, kurį valdė Grušauskas, vie
nas darbininkas lig sūtamsos pavėlavo darbe. Norėdamas grei
čiau pareiti namo, pasuko bėgti tiesiai per pono parką. Kaip 
tik tuo laiku parke vaikščiojo ponas. Pamatęs jį perbėgant 
skersai to tako, kuriuo vaikščiojo, susistabdė, parsivarė į dva
rą ir rykštėmis mirtinai užkapojo. Ant to tako, kuriuo ponai 
vaikščiodavo, baudžiauninkui nevalia buvo užeiti.

Šį atsitikimą visi seni žmonės pasakojo.

773

PERKŪNO TRENKIMAS

Kitą kartą vyrai piovė šieną. Atjoja pats ponas Rinkevi
čius. Užsikelia debesis ir girdėti — dunda griausmas.

— Padėk dieve! — sako atjojęs ir tuojau klausia: —O kur 
čia, vyručiai, perkūnas trenkė?
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Kiti nieko nesako, o Runda,— jau miręs,— atsakė:
— Trenkė, kur netrenks!
Pas tą nieko negavęs, klausia Karčiauską. O tas, dalgį pus

tydamas, parodė su pustykle į tą pusę, kur griauja. Rinkevi
čius tuojau prijojo prie šito žmogaus ir pradėjo kapoti kan- 
čiumi, sakydamas:

— Tai tau perkūno klausytis, o ne šieną piauti!
Ir tol kapojo, kol jam buvo gana. Nujodamas dar visiems 

įsakė ne perkūno klausytis, bet šieną piauti.

774

KUNIGAS IR BAUDŽIAUNINKAS

Važiavo kartą baudžiavos laikais kunigas ir sutiko ūkinin
ką. Kunigas klausia:

— Kur eini?
— Pas kaimyną su reikalu,— atsakė kaimietis.
Kunigas išplūdo kaimietį, kad tinginiauja, ir, rodydamas 

anoj pusėj Šešupės esantį Antanavo dvarą, sako:
— Ar tu nežinai, kad ten reikia dirbti, o ne tinginiauti?
Ūkininkas vis sakė einąs savo reikalu. Tuomet kunigas lie

pė sustoti vežėjui, palaikyti ūkininką ir, išsitraukęs iš po skver
no kančių, sumušė ūkininką ir liepė grįžti į dvarą dirbti.

Tas atsitiko kaime netoli upės Raus vės prie pasakotojo tė
vo, kuris šį atsitikimą papasakojo savo sūnui.

775

GEGUŽE ŽIEMĄ

Netoli Padysnio Mirsko gyveno kunigaikštis. Diedukas pa
sakojo apie jį tokį atsitikimą.

Buvo Nauji metai. Privažiavo į šitą Mirską daug svečių. 
O buvo viena senelė baudžiauninkė, penėdavo paukščius, kiau
les. Per balių liepia jai kunigaikštis įlipti į medį ir kukuoti 
kaip gegužė. Tada jisai sako svečiams:
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— Žiūrėk, pas mus žiemą gegužės kukuoja!
Paėmė jisai šautuvą ir pokšt gegužę:
— Cha cha cha! — Gegužę nušovė žiemos laike!
Net kalbėt širdį sopa. Pasigėrė — išdaigas išdarinėja, biau- 

rybė. Neprileidžia eit prie tos nušautos. Diedukui prisakė už
kąst. Man dar ir tą medį rodė, kur ji kukavo.

776

U2 GAIDĮ —REKRUTUOSNA

Dar kai žmonės ėjo dvaran darbuosna, tai mūsų kaimas ėjo 
Narbutiškių dvaran. Ot tam dvare kas tai pavogė gaidį. Ponas 
pradėjo ieškot kaltininko — neranda.

Suvarė visus baudžiauninkus ir suklupdė poterių kalbėt. Tie 
suklaupę poterius kalba, o ponas stovi, klauso. Tik pabaigė 
kalbėt poterius, tai ponas ir sako:

— O tu, vagie, kodėl nekalbėjai?
— Aš kalbėjau,— atsišaukia vienas. Tai buvo Jokūbas Pum

putis, mano tėvo brolis. Tai dabar vagį jau pagavo. Ponas už 
tai jį atidavė rekrutuosna.

Už gaidį atitarnavo dvidešimt penkerius metus ir grįžo. 
Dar mažas buvau, kai dėdė Jokūbas grįžo iš kariuomenės.

777

IŠGELBĖTAS REKRUTAS

Seniau į kariuomenę ne šaukdavo, bet pavasarį ir rudenį, 
būdavo, susigaudo tuos vyrus, katrie tinka kariuomenėn, ir iš
siveža. Imdavo nuo dvidešimt vienerių metų iki keturiasdešimt. 
Todėl tie, katrie buvo imami į kariuomenę, išbėgdavo kur 
miškuosna ar kur kitur ir slapstydavosi. Jei išsislapsto lig 
keturiasdešimt metų — lieka: jų jau neimdavo. Taigi rekrutų 
būdavo kaip kiškių.

Vieną tokį rekrutą Kimeklį iš Nariūnų kaimo mano sene
lis slėpė Jakiškiuose,— matai, buvo švogeriai. Vieną kartą
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išgirdus caro vaidžia apie šitą rekrutą, sumanė jį sugaut. Mano 
senelis, išgirdęs, kad ketina Kimeklio ieškoti, sumanė jį gel
bėt. Jau įsitikėję, kad Nariūnuose Kimeklio nėra, neieškoda
vo. Senelis, tai žinodamas, paėmė vežiman šiaudų, įviržijo ir 
gabena. Veža į Salaką ir sutinka ties Kuldukiške — lekia komi
sija gaudyt Kimeklio. Nei nepagalvojo, kad jis čionai pat.

Tai Kimeklis ir išsisuko nuo tarnybos.

778

PABĖGĘS REKRUTAS

Varė būrį rekrutų iš Raseinių į Vilnių. Tada Vilnius buvo 
gubernijos miestas, ne Kaunas. Varė per mišką, ir čia su jais 
susigretino raitas žmogus. Kiek pajojus, vienas rekrutas įsi
kabino jo arkliui į uodegą, sudrožė lazda per šoną, ir visas 
trejetas dingo miške. Vytis jų nemėginta: tie žmonės turi ark
lį, arklys vieną jų neša, kitą velka, o pėsčias žmogus jų ne
pavysi. Tie žmonės buvo du broliu. Po kiek laiko kliučvaitis, 
paskiau tas pats vadinosi urėdninkas, su desetninkais atėjo 
į jų namus kratyti. Pabėgėlis buvo namie. Žiemos metu kur 
nubėgsi: sniegas — dideli pėdsakai. Kieme buvo rogės su lub- 
nelėmis: jis po tomis rogėmis ir pasivožė. Vyresnysis brolis, 
lyg nieko nežinodamas, plėšia palopus nuo tų rogių.

— Pas tave laikosi pabėgėlis rekrutas,— sako kliučvaitis.
— Ieškokite. Jei rasite, tai jūsų.
Visur ieškojo, niekur nesurado, o buvo duota žinia, kad 

jis čia, namie.

77$

ATITARNAVĘS REKRUTAS

Motiejus Bazalis, Salako miestelio gyventojas, ištarnavo 
kariuomenėj dvidešimt penkerius metus ir kai grįžo, tai ne
pažino tėvai. Vakare įėjo į pirkią. Tėvo ir kitų namiškių ne
buvo, buvo tik viena mama. Anas prašosi naktuit. Ir tuo kartu 
įėjo tėvas. Nei tėvas, nei mama jo nepažįsta. Prašosi jis nak
tuit, bet jo nepriima. Tai Motiejus ant stalo padeda kepurę —
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jau būk tai naktuis,— o tėvas nuo stalo sūnui ant galvos ke
purę uždeda. Tai taip per kiek kartų. O mama žiūri ir sako 
vyrui:

— Priimk, gal čia ir mūsų Motiejukas.
Tada neiškentęs sūnus prisipažino. Tai tada atneša sūrio ir 

sviesto, jau j; prašo valgyt, o anas nevalgo, tik verkia ir 
verkia.

780

NETIKROS MEŠKOS

Nusižengė baudžiauninkas. Dvarininkas jį nubaudė: įbru
ko į meškos kailį ir paleido ropinėti keturpėsčią po vielomis 
aptvertą daržą. Po kurio laiko ir kitą nubaudė tokia pat baus
me. Įbrukant antrąją mešką, pirmoji baisiai nusigando: dabar 
jai mirtis. O antroji nusigando pirmosios, nes pagalvojo, kad 
ją į daržą kaip tik ir įbruko, kad būtų sudraskyta. Abi, nulin- 
dusios į kampus, drebėjo ir laukė mirties.

Bet štai pirmoji, kuri seniau duso, ėmė ir sučiaudėjo žmo
gaus čiauduliu. Tada antroji pašoko nuo žemės ir šaukdama 
bėgo į pirmąją.

— Jonai, ar tai tu?
— Aš, Petrai!
Abi meškos susikabino ir iš džiaugsmo bučiavosi.

781

RAJUS PONAS

Šitą, atsimenu, dar mano tėtė pasakodavo.
Matai, sako, Bajorų dvaro savininkas, pats ponas, labai 

mėgo medų. Taip kartą, kai žmonės jam prinešė daug medaus, 
jis jo persirijo. Medus pradėjo jį plėšti.

Subėgę žmonės pradėjo jį raičioti, volioti, vedžioti. Jo duk
terys baisiausiai šveplai rėkė ir vis liepė visiems melstis, kad 
tėvas pasitaisytų. O, sako, vyrai patykiai tik šnibžda:
43 Lietuvių tautosaka IV tomas 673



— Kad tu išstiptum, kad tu išstiptum.
Tuoj jis ir mirė, baisiausiai plėšomas, nes, sako, sagos, iš

trūkę nuo pilvo išsipūtimo iš žiupono, net zirbdamos skrisdavo.

782

GUDRUS PILYPUKAS

Prie Šunkepių kaimo buvo didelis dvaras, kur gyveno labai 
piktas, bet teisingas ponas. Prie savęs jis laikė gudrų pusbernį 
Pilypuką, kuris turėjo poną ir jo svečius linksminti savo juo
kais.

Kartą ponas sumanė aplankyti šienpiovius ir pažiūrėti, kaip 
jie dirba ir kiek nupiovė šieno. Pilypukas gerai žinojo, kad 
baudžiauninkų laukia rykštės, kad ponas tikrina jų darbus. 
Sugalvojo jis baudžiauninkus nuo bausmių išgelbėti.

Ponui reikėjo eiti per upę. Lieptas buvo toli, o upė negili, 
tai ponas liepė Pilypukui jį pernešti per upę. Pilypukas užso
dino poną ant savo sprando ir ėmė bristi per upę. Upės vidury 
Pilypukas tyčiai sugriuvo į vandenį su ponu ir, jį begelbėda
mas, kelis kartus vandeny panardino. Paskui, ištraukęs iš van
dens, nunešė poną ant kranto ir ėmė jo maldauti, kad atleistų 
jam kaltę: būk jis netyčia suklupęs, atsistodamas ant slidžiais 
maurais apaugusio akmens. Ponas jam kaltę dovanojo ir grįžo 
į namus, darbįninkų nepatikrinęs.

783

NEISIM BAUDŽIAVOS

Kai kuriose vietose jau buvo panaikinta baudžiava. Bet 
Leipalingio kunigas per pamokslą įsakė žmonėms vis tiek bau
džiavą eiti, neatsisakyti. Veršių kaimo Rožukas neiškentęs 
garsiai bažnyčioj pasakė:

— Daugiau neisim baudžiavos!
Už tai Rožuką kunigas padavė teisman ir nubaudė gal tre

jus metus kalėjimo.



Priešinimasis ponams. 
Sukilimai

784

URĖDAS ANT BRIEDŽIO

Seniai seniai, dar baudžiavos laikais, buvo labai žiaurus 
urėdas. Viskas, ką baudžiauninkai darydavo, jam nepatikda
vo, už mažiausią nusikaltimą liepdavo skaudžiausiai prilupti. 
Visi jo nekentė, bet bijojo visi ką nors daryti.

Vieną kartą būrys baudžiauninkų, kirsdami miške medžius, 
rado karklyne įkliuvusį didelį briedį. Šiaip ne taip atpainiojo 
ragus ir, užnėrė virvę ant kaklo, vedė į dvdrą. Kaip tyčia su
tiko urėdą. Urėdas buvo gerai nusiteikęs, nes buvo gerokai 
išsitraukęs. Jam apžiūrint briedį, kažkas pasakė:

— Ot būtų puiku ant jo pajodinėjus!
— Atneškit balną,— įsakė urėdas.
Tuojau atnešė balną, bet buvo labai nepatogu jį uždėti. Ta

da užsisėdo urėdas ant briedžio be balno, bet briedis labai 
šokinėjo ir jį vis numesdavo. Tada įsakė jis baudžiauninkams 
surišti jo kojas briedžio papilvėje ir visai paleisti virvę, nes 
dabar jo jau nenumesiąs. Paleidus virvę, briedis kad šoks 
bėgti į mišką, tik kraipo savo galvą su dideliais ragais, o urė
das ne savo balsu šaukia. Bėgo ir nubėgo, ir po šiai dienai 
jo nebėra.

78$

PRIEVAIZDAS PO RUGIAIS

Vieną kartą viename dvare buvo labai piktas prievaizdas. 
Jis nuolat kibdavo prie kumečių, kad šie negerai dirbą, ir 
juos apdaužydavo lazda. Labai tankiai skųsdavo baudžiaunin
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kus ponui už mažiausią nieką. Tada keli kumečiai susitarė, 
ir, kada vežė rugius į šalinę, jie paliko šalinėj duobę, o iš 
pakraščių uždėjo rugiais. Kai prievaizdas užlipo pažiūrėti, 
kaip jie dirba, kumečiai jį įstūmė į tą duobę ir greit užvertė 
rugiais.

Ponas, paklausinėjęs ir nieko gero nepešęs, nusiramino, nes 
ir jam prievaizdas buvo įgrisęs savo skundais. Pavasarį, kul
dami rugius, prievaizdą rado sudžiūvusį kaip šakalį. Po to ir 
aplinkiniuose dvaruose prievaizdai niekad nelipdavo ant ša
linės.

736

ŽIAURUS PRIEVAIZDAS

Babtų valsčiuje, Varekonių kaimo dvare, kartą buvęs labai 
žiaurus prievaizdas. Jis kiekvieną rytą eidavo „sveikinti" bau
džiauninkų: dirbančius baudžiauninkus plakdavo bizūnu iš 
eilės.

Vieną rudens rytą, baudžiauninkams kuliant spragilais, jis 
atėjo jų „sveikinti". Į tą dvarą neseniai buvo atėjęs vienas 
baudžiauninkas. Gal jis buvo pabėgęs nuo rekrutų ir čia apsi
gyveno. Pamatęs prievaizdo žiaurumą, jis pagriebė spragilą. 
Spragilu pasikabino prievaizdą už kaklo ir nunešęs paskandi
no eketėje. O tas vyrukas iš to dvaro kažkur prapuolė.

787

KEIDONAS ATGYVENO

Nauji Naniškiai įsikūrę ant dvaro žemės. Tas dvaras buvo 
pono Keidono. Jis buvo oi piktas! Kiek-ne-kiek užširdo ant 
darbininko, tai ir kriokšt botagu per vidupetę. Kiek jis bernų 
priplušino! Nugaros nuo ringių kaip dešros buvo sutinę. Tai, 
žinai, tau samdiniai; tai nū čia, o rytoj — dievas žino, kur ga-
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Ii būti. O gaspadoriai kentė: ką darys — valgyt reikia, ne
bėgsi. Gaspadoriai niekaip samdinių nepalaikė. Samdiniai sa
kydavo:

— Velnias jam kęs,— ir pabėga.
Ogi kartą vienas:
— Palauk,— sako,— ar jis šitokis! Testą pakliudo,— pa

žins. ..
Ardamas žagrę bernas taiso ir taiso: tai arklavirvę raišio

ja, tai pažagres taiso, tai noragus nusikalęs kuklioj a. O ponas 
žiūri. Paskui, prišokęs prie jo, krokšt, krokšt sušventino bizū
nu per pečius. Tas bernas:

— Aš gi,— sako,— žagrę taisau, neregi?
Ponas jį dar... Tai bernas žagre užsimojo ir žvak ponui 

galvon. Tas brikst kaip lapas vagon, žiopterėjo ir gatavas. 
Bernas, trenkęs žagrę, smukt į balą, rakstumyne pasislėpė. 
Daugiau jį tiek kas ir regėjo. Jis, sako, buvo ten kur iš Užne
munės. Žmonės juokiasi:

— Keidonas atgyveno!
Nuo to tik bala toji vadinasi Keidonė, jo vardan.

788

KAREIVIAI LOPŠY

Jeigu kuris baudžiauninkas neturėdavo iš ko sumokėti mo
kesnio, tai atjodavo trys raiti kareiviai ir tol neišjodavo, kol 
žmogus sudarydavo mokesnį. Reikėdavo ne tik juos su jų žir
gais maitinti, bet pakabindavo pirkioje ant kablio roges, ir 
visi trys ,,zekutoriai", sugulę į jas, liepdavo juos supti. Juos 
supa, o jie verkia, mažais vaikais apsimetę. Baudžiauninkai, 
matydami, kaip juos niekina, vieną kartą susitarė tuos „ze- 
kutorius" palupti. ,,Vaikai rėkia,— sako,— reikia juos palupti — 
bus geresni".

Ėmė ir prilupo. Gerai prišveitė. Taip jiems pasisekė du 
kartu.
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789

UŽ V IENĄ-DU

Baudžiavos laikais važiavo ponas keliu, sutiko mužiką su 
šienu. Ponas rėkia:

— Iš kelio!
Mužikėliui nei šen, nei ten: čia griovys, čia duobė. Ponas 

ištraukė pistoletą, pykšt ir nušovė žmogų.
Sūnus padavė poną teisman. Teisėjas sako:
— Už žmogaus nušovimą ponui trys mėnesiai kalėjimo.
Tbda sūnus sako:
— Aš už poną pasėdėsiu šešis ir už teisėją šešis mėnesius,— 

ėmė ir vieną ir kitą nudėjo.

790

VISI UZ VIENĄ

Tais laikais Savičiūnų dvaro savininkas ponas Pamemac- 
kas gyveno Aluntoje. Jam mūsų krašte priklausė tie kaimai: 
Kalniečiai, Maleišiai, Kurkliečiai ir Užubaliai. Žmonės bau- 
džiavon jam eidavo po tris — keturis kartus savaitėje.

Vieną sykį baudžiauninkai piovė Savičiūnų dvaro pievas. 
Atėjo urėdas. Žiūri — keli darbininkai nevikriai dirbą. Duo
siąs jiems rykščių. Šaukiasi pas save, bet drauge su jais ateina 
visi darbininkai, apstojo su dalgėmis urėdą ir nedavė tų neva 
nusikaltusių baudžiauninkų mušti.

Urėdas, nieko su žmonėmis nepadaręs, pasiskundė ponui. 
Už kelių dienų ponas šaukiasi pas save dvaran tuos neva 
menkai dirbusius baudžiauninkus. Bet šie, nujausdami, jog 
gaus rykščių, vieni nevažiuoja, bet šaukiasi visus Savičiūnų 
dvaro baudžiauninkus.

Nuvažiuoja visi dvaran ir pasistato arklius už klojimo, kad 
ponas nematytų, o tuos nusikaltusius siunčia pas poną. Ponas, 
pamatęs juos ateinančius, ims šaukti:

— Ruzek tym chlopom! Ruzek, ruzek! *

* Rykščių tiems mužikams! Rykščių, rykščių!
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Stovėję už klojimo baudžiauninkai, užgirdą pono riksmą, 
visi kaip vienas pasipylė iš už klojimo ir eina pas poną. 

Ponas, pamatęs tokią daugybę žmonių, nustebęs sako:
— Tai jūs čia visi atvažiavote? Tai gerai, jog visi atva

žiavote. Važiuokite dabar visi namo.
Taip tie nusikaltę baudžiauninkai ir negavo tada lupti.

791

SUKILĖLIŲ PAGALBININKAS

Sukilimo laikais mūsų kaimo Kryžanauską kazokai buvo 
smarkiai nagaikom prikapoję, kad nepasakė, kur slėpės suki
lėliai. Jis žinojo jų slėptuvės vietą, nes nešdavo jiems nakti
mis maisto produktus. Nors Kryžanauskas išsigynė, apsimesda
mas nieko nežinąs, tačiau jį kazokai labai prilupo, kad tris 
mėnesius sirgo.

792

SUKILĖLIŲ VADO SLĖPIMAS

Mano diedukas sukilimo laikais buvo vieną sukilėlį paslė
pęs savo troboj. Tada žandarai jo nesurado. Jis buvo paslėptas 
ant pečiaus, apdėtas malkomis, o prie jo sėdėjau aš ir mano 
sesuo Zosė. Mums mama liepė bliauti, kad bijom žandarų. Ta
da krėtė visą kaimą, bet to sukilėlio nesurado. Paskui mano 
diedukas gavo dovanų šimtą rublių nuo sukilėlių, kad slėpė 
jų vadą. Kokia to vado buvo pavardė, aš nežinau.

793

KUNIGAS ŽANDARO VIETOJ

Svėdasų kunigas Abramavičius per maištą Titeliu Merkiui 
kad davė per ausį su lanku. Žmogelis nuvirto, apsipylęs krau
ju. Moterys užmetė gūnią ant Merkio. Buvo prisirinkę daug
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vyrų, moterų, kunigų, kareivių, ponų. Už tai jį mušė kunigas, 
kad Merkys su Vaitkūnu Odopku mokėjo šiek tiek skaityti ir, 
kur gavę, kur negavę, skaitė knygas, užstaunias vadinamas. 
Jie liepė rašytis, kad nebeeitų dirbti ponams.

Bobos kad rėkia ant kunigo:
— Kunigai, tu kunigai, eik tu bažnyčion mišių laikytų, ne

sikišk, nesimušk tu čionai.
Ponai ir kazokai kai tik pamatė kraujuotą Merkį, tai visi 

puolė mušti jį, Odopkų ir dar ten kokius. Odopkus įsikando 
milinės sermėgos skverno ir kentėjo. Sako:

— Kad nebūčiau sermėgos įsikandęs, būčiau neiškentėjęs. 
Po tų muštynių dar metus ėjo į darbus, o daugiau nebe-

reikė.

794

PAPIRKTAS MURAVJOVAS

Peterburgo senatas gyrė Muravjovą, kad jis čia suvaldė 
žmones. Kiti jį peikė. Vienas iš žmonių sako:

— Leiskit man pas jį nuvažiuoti, aš parodysiu jo dorumą.
Jis nuvažiavo į Vilnių, nusiskuto barzdą, apsivilko kunigo 

rūbais ir nuėjo pas Muravjovą į namus. Tarnui sako:
— Aš labai nusikaltęs, buvau maište,— ar negausiu tar- 

nystos?
Praneša Muravjovui. Tas, apie tai išgirdęs, duoda jam tris 

antausius ir uždaro jį į kalėjimą dviem dienoms. Kalėjime 
vaikščiojo Muravjovo tarnas. Žmogus ir sako tarnui:

— Gelbėk mane, aš turiu keturis tūkstančius rublių.
Tarnas praneša Muravjovui. Tas vėl jį pakviečia. Pasida

lino žmogus su Muravjovu tuos pinigus ir gavo klebono vietą. 
Tas žmogus praneša į Peterburgą valdžiai, kad jis gavo klebo
no vietą. Muravjovą šaukia į Peterburgą pasiaiškinti. Pakeliui 
Muravjovas pražuvo, ir niekas nežinojo, kur jis dingo.
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793

MURAVJOVO PAMINKLAS VILNIUJE

Po sukilimo caro valdžia smarkiai baudė maištininkus. Žiau
riu elgesiu su sukilėliais pasižymėjo Muravjovas, kurį caras 
už žiaurumą buvo pakėlęs generolu ir apdovanojęs kryžiais.

Muravjovui Vilniuje buvo pastatytas paminklas už nuo
pelnus caro valdžiai.

Vieną rytą mato vilniečiai: Muravjovo paminklas išteptas 
degutu, o ant jo galvos — didelė krūva mėšlo. Tada valdžia 
įsakė žmonėms paminklą nuvalyti.

Po kiek laiko vėl įvyko stebuklai: prie paminklo ėmė rink
tis miesto šunys ir, apstoję aplink, staugti visokiais balsais 
lyg prieš kokią nelaimę. „Garadavieji" šunis ėmė vaikyti, va
ryti nuo paminklo, bet jie vėl susirenka ir vėl staugia. Dieną 
ir naktį paminklą lankė gaujos šunų ir muzikavo, užriesdami 
aukštyn galvas. Caro valdžia prie paminklo buvo pastačiusi 
sargybą, o šunis buvo įsakiusi šaudyti.

Muravjovo paminklą kažkokie pramuštgalviai buvo ištepę 
vilko taukais. Šunys, užuosdami vilko kvapą, rinkosi prie pa
minklo ir staugė.

796

SVIETO LYGINTOJAI

Savu laiku Žemaitijoj buvo garsūs svieto lygintojai Blinda 
ir Zukauskis. Jie tvarkė visus dvarponius ir kunigus turtuo
lius ir išdalindavo, ką iš anų atimdavo, vargšams. Anie jų bi
jojo pikčiau kaip ugnies.

Kartą Blinda ir Zukauskis atėjo į vieną bažnytėlę, kai ku
nigas mišias laikė, ir — tiesiai į zakristiją. Čia įbruko degtinės 
zakristijonui, apsivilko kunigiškais rūbais ir išėjo. Kunigas ne
galėjo nuo altoriaus nueiti, nes mišių metu negalima. Kai 
baigė mišias ir įėjo į zakristiją, net netiki — zakristijonas guli 
girtas, o kunigiški rūbai išmėtyti, išmėtyti.
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Na, o Blinda su Žukauskiu ne pėsti buvo. Sėdo į paruoštus 
vežimus su vežikais ir važiuoja. Žmonės žiūri — kunigai su 
terbomis užsikabinę ir dar varpeliais skambina. Žmonės mano, 
kad pas ligonius anuos veža. Tik kad važiuotų vienas vežimas 
paskui kitą, nėra buvę. Žmonės ėmė šnekėti, kad maras 
siaučia.

Blinda su Žukauskiu nuvažiavo į Plungę, įėjo į kleboniją 
ir pasakė:

— Mes irgi kunigai ir galim klebonais būti.
Išvartė kunigus, išpardavė pusvelčiui gyvulius, ištuštino 

kleboniją. Šimtininkas su uriadniku kol sužinojo, „kunigai" iš
važiavę buvo.

797

LYGNUGARIS

Mano velionis tėvas buvo prie kalėjo. Jis gavo Lygnuga- 
riui duobę iškast. Tai jis pasakojo apie tą Lygnugarį.

Anas nuo turtingų ėmė, vargšams davė. Anas buvo ne 
koks plėšikas, neapiplėšė nieko. Jis nė vieno žmogaus nei gy
vybės neatėmė. Tai buvo tokis lygintojas: iš vieno atimdavo, 
kitam atiduodavo, kas duonos neturėjo.

Kada aną sugavo, tai nosį nugnaibė, lūpas nugnaibė su 
karštomis replėmis.

— Kur tu buvai?
— Tarp dangaus ir žemės.
Taip daugiau nieko ir nepasakė.
— Muškit nemuškit, vis tiek nė vieno žmogaus neišduosiu.
Visaip kankino, o paskui užnėrė ant vienos kojos virvę,

ant arklio pakinkė ir nuvežė į duobę.
Kito vardo nežinojom Lygnugariui, kaip klebono, altaristo 

mes vardo nežinom.

798

KEPURĖ PO SVIRNO KAMPU

Vienąkart atėjo iš anos pusės Nemuno labai didelis vyras 
ir parsisamdė prie darbo Stračiūnų kaime pas gaspadorių. Tas 
gaspadorius mušė bernus, mergas, piemenis ir kitus darbinin
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kus. Tai kartą, kaip įpratęs taip daryt, rėžė jis ir tam bernui. 
O tas, nieko nesakęs, paėmė gaspadoriui nuo gaivos kepurę 
su visa sauja plaukų, juos išpešdamas, priėjo prie svirno ir, 
paėmęs kaire ranka, pakėlė už sąsparos svirno kampą nuo pa
šiūrės. Padėjo ten gaspadoriaus kepurę ir pasakė:

— Dar, gaspador, nemušk tarnų!
Ir nuėjo, iš kur atėjęs.

7 9 9

GOBŠUOLIO GALAS

Pernai ar užpernai kur ten už Joniškio pas vieną turtingą 
ūkininką atėję du žmonės, ieškodami rugių nusipirkti. Ūkinin
kas atsakęs:

— Turiu rugių, bet dvidešimt rublių duosite už pūrą?
Tie atsako:
— Duosime.
Ant ryto tie atvažiuoja ir prašo rugių pilti. Tas ūkininkas 

sako:
— Jei duosite dvidešimt penkis rublius, tai pilsiu.
Šiedu atsako:
— Duosime.
Dabar jau eina į klėtį — tegul pila. Dar tas ūkininkas, eida

mas prie klėties durų, sakąs:
— Jei duosite po trisdešimt penkis rublius, tai atidarau 

duris.
Tiedu atsako:
— Duosime.
Įpylęs rugius ir laukiąs užmokesčio. Šiedu jam virvę tuoj 

ant kaklo ir ten pat klėty po gegne pakabinę, o tuos pinigus 
visus jam į dantis sukišę. Patys susėdę ir išvažiavę su tais 
visais rugiais.

Kas ten toliau buvo — ar suieškojo tuos korikus, ar ne,— 
nežinia.



Atsitikimai 
su žvėrimis 
ir paukščiais

800

VILKŲ VESTUVES IR ŽMOGUS

Vienas žmogus ėjo miškan prisikirsti malkų. Buvo žiema, 
po kalėdų. Miške žmogus pamatė didelę gaują vilkų, kurie 
bėgo jo pusėn. Nusigando žmogus ir įlindo pusnėn, manyda
mas, kad vilkai jo nepastebės. Vilkai kėlė savo vestuves. Vil
kienė bėgo pirma, o paskui jos strikseno vilkai. Vilkienė su
stojo prie tos pusnės, kurioje buvo žmogus, ir, pakėlusi koją, 
apšlapino žmogų. Tada ir visi vilkai ėmė toje vietoje šlapintis. 
Paskui visi vilkai su vilkiene nubėgo toliau. Žmogus liko gy
vas, bet visas šlapias. Kailinius numetė, nes jie labai smirdėjo. 
Grįžo namo patenkintas, kad išliko sveikas.

801

DVYLIKA VILKŲ DARŽINĖJE

Vienas ponas liepė savo bernui parvežt iš kito jo dvaro 
dvylika avelių. Kai bernas grįžo su avelėm namo, miške jį 
užpuolė dvylika vilkų. Mato bernas, kad vilkai jį sudraskys, 
tai ėmė ir išmetė vieną avelę. Vilkai lig tą sudraskė, anas tol 
jau nuvažiavo. Bet vilkai ir vėl prisivijo. Taip anas išmėtė 
visas aveles ir tik spėjo privažiuot dvaro daržinę. Bernas dar- 
žinėn — ir vilkai daržinėn. Vilkai puola draskyt arklį, e pa
spėjo bernas išbėgt pro duris. Uždaręs duris, nuėjo pas poną. 
Ponas jį klausia:

— Ar parvežei aveles?
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— Vežt vežiau,— sako,— bet vilkam atidaviau.
Tuoj ponas urėdą:
— Įkirsk jam tris dešimtis rykščių! — šaukia ponas.
— Ponai, palauk, pirma susigaudyk vilkus, uždariau darži- 

nėn, tada galėsi kirst.
Ponas tuoj nuėjo ir žiūri, kad dvylika vilkų daržinėj. Vil

kus užmušė, e bernui dovanojo bausmę.

802

IŠGĄSDINTAS VILKAS

Rado vyrai bemiegantį rugiuose vilką. Ėmė ir greitai pari
šo jam prie uodegos varpų saują. Vilkas nubudo ir ėmė bėg
ti, o kiek pabėgėjęs, už trijų mylių nudvėsė iš išgąsčio.

Taip jį ir rado su parištomis varpomis.

803

APŽERGTAS VILKAS

Buvęs vienas labai stiprus žmogus ir, iš vakaruškos grįž
damas, sutikęs vilką. Anas greit vilkui ant nugaros, tuojau 
už ausų — ir jot.

Apyaušry pamatę jį žmonės vilku jodinėjant, subėgę ir už
mušę vilką, bet ir žmogus iš persigandimo miręs.

804

MERGAITĖS JOJIMAS MEŠKA

Turėjo gaspadorius juodą kumelę. Vieną rytą jis pasiuntė 
dar tamsoje mergučę parvesti kumelės. Mergučė ilgai ganyk
loj ieškojo kumelės, kol pagaliau patvoryje ją rado. Mergučė 
buvo mikli, nuo tvoros tiesiai šoko ant kumelės. Kai užšoko,
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pažino, kad užšokusi ne ant kumelės, bet ant juodos meškos. 
Meška, kai mergučė užšoko, nusigando ir pradėjo visu smar
kumu bėgti. O kai šoko per tvorą, mergaitė nukrito.

Ant rytojaus rado mergučę ir mešką nebegyvas.

805

SUČIUPTA MEŠKA

Nuėję du broliai su kaimo mergiotėm uogaut šventės pava
kary. Pamatę, kad ateinanti užpykus meška ant dviejų kojų. 
Bėgt nebebuvę kur, tai visi už medžių užsiglaudę, o vyres
nis brolis priėjęs ir atsistojo už storesnio medžio pryšaky. 
Meška kabinanti medį. Tas tik sučiupęs mešką už letenų ir 
turįs. Kiti pašaukę vyrus, ir kai tie atbėgę, šitą brolį radę be 
žado. O kai nukirtę užmuštai meškai kojas, tas tebeturėjęs 
jas rankose.

806

MEŠKA VAŽELYJE

Ponas važiavo žiemą mišku ir įsinorėjo savo reikalo. Ark
lius sustabdė ir atsitūpė. Tupėjo gal kur nuošalioj vietoj, kad 
meška atėjo ir atsisėdo važelin. Arkliai atsigręžę pažiūrėjo ir, 
pamatę mešką, ėmė bėgt. Atbėgo net namo. Ponia, pamačius 
arklius, manė, kad ponas atvažiavo, išėjo patikt. Žiūri — iš 
važelio išlipa meška. Ponia manė, kad meška prarijo poną. 
Siuntė tarnus vėžėm ieškot pono, tai susitiko — ponas pėsčias 
eina.

807

MEŠKA IR ŠERNAS

Kitą kartą vienas medinčius, į mišką nueidamas, matąs, kad 
kas dieną nuo ryto ant vieno palinkusio beržo meška užsilipa, 
o ant žemės stovi šernas kuilys. Šernas eina į šalį — tuoj meš
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ka, nuo to beržo nušokus, pasivijus duoda duoda jam su savo 
letena per pasturgalį. Šernas atsigręžęs genas — meška atgal 
bėga ir ant to palinkusio beržo užlipa,— šernas pasilieka ant 
žemės. Ir taip katra diena lig pusdienių jie žaidžia.

Kartą, kada jie nuėjo sau, atsibodus erzintis, medinčius, nu
lupęs eglės luobą ir atvirkščią ant to beržo užklojęs, pats į me
dį ten pat įsilipęs ir laukiąs ryto, kada jie ten atėję ims vėl 
kibinėtis. Rytą atėjusios. Meška tuoj šernui per pauodegį ir 
atsisukus bėgt. Šokus ant beržo — nuo eglės luobos nuslydus 
žemėn. Šernas ją perplėšęs. Medinčius šerną nušovęs ir abu 
labu parsivežęs namo.

808

MEŠKININKAI

Meškininkai vedžiodavo už grandinių meškas. Naktujo 
kluonuose. Dar aš buvau nedidelė,— pas mus kluone naktujo 
meška. Kai tą mešką šokino, tai vaikų ten, žmonių ten visas 
kaimas suėjo. Atveda meškininkas, liepia:

— Parodyk, kaip jaunas vandenį neša!
Tai meška išsirėš. E kai liepia parodyt, kaip senas neša, 

tai susilenks. Liepia pasisveikint — pasisveikina. E kaip vienas 
bernas kliusterėjo—meška kaip davė letena, tai jis per du 
sieksnius nulėkė. Meškininkas kaip šoko:

— Ko jūs prie jos lendat?

809

LYDYS IR VANAGAS

Čia iš mūsų kaimo žmogus nuvažiavo Mardasavan pas sa
vus paviešėt. Jis buvo geras žvejys. Tai jis paprašė paluokyt. 
Na, ir jie nusiyrė Merkiu. Atsiyrę nudūrė kelias žuvytes. Tam 
žmogui pranešė kartu plaukęs vaikinas:
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— Šitoj vietoj kokia žuvis yra, ir,— sako,— aš jos bijau 
durt, nes ji atrodo ne į žuvį panaši — su kokiais sparnais.

O tas iš mūs kaimo žvejys nusijuokė; jis toks prityręs, gir
tuoklis. Sako:

— Varyk šitą valtį, kad tik papultų.
Vaikinas jam pavarė ir sako:
— Saugok, šitoj vietoj bus: visuomet randa.
Jis žiūri, kad nuo krašto traukias šita žuvis, ir tikrai su 

sparnais. Jis nepabijojo jos ir davė. Išsitįsė — kad lydys ir ant 
lydžio vanagas, iš abiejų pusių nagais suspaudęs; ir vanagas 
prigesęs.

Yra tokių vanagų, jie tik žuvim ir minta.



Neregėtos mašinos

810

PIRMASIS TRAUKINYS

Kai vedė geležinkelį per Slavinčiškio laukus, tai žmonės 
kalbėjo, kad veš be arklio didelius kaip namai vežimus. Prie 
geležinkelio dirbo labai daug žmonių. Kai baigė statyti gele
žinkelio liniją, tai pulkai žmonių pulkavo ir laukė mašinos atei
nant. Tuo metu vienas žmogus lauke dirbo, tai kai pamatė, kad 
ateina mašina, tai viską paliko. Bėga per laukus, rankomis mo
juodamas, ir šaukia:

— Velnias, velnias!
Bet kiti sakė:
— Ne velnias veža, vidury mašinos yra arklys paslėptas, 

jis ir veža, tik kad nesimato.

811

TRAUKINYS

Sakė žmonės, kad du šyviai velniai veža traukinį. Jurkšų 
kaimo Klapatos net stubą žmonės sulaužė, bežiūrėdami sulipę. 
Kailiaus iš Alksnėnų kaimo taip pat stubą sulaužė. Alksnėnų 
špekteris jojo ir žiūrėjo per šilkinę skepetą — sakė, kad vel
niai veža.

812

ANTICHRISTO PEČIUS

Pirmojo pasaulinio karo metu Virbališkio vieškelyje pasiro
dė Antichristo pečius. Tuo metu viename kieme šeimyna valgė
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pusryčius. Jie pamatė pro šalį pravažiuojantį pečių, o paskui jį 
bėgančius žmones ir šaukiančius:

— Antichristas, Antichristas!
Tuoj visi šoko iš užstalės ir kartu su kitais pasileido vytis 

pečių. Vijosi vijosi, iki pat Laukminiškių kaimo nusivijo. O pe
čius nesustodamas važiavo ir nuvažiavo. Mato žmonės, kad ne
pavys, sustojo. Tada vienas vyras ir sakąs:

— Gal šitai yra tas vežimas, kur pats be arklio važiuoja?
— Gal,— sutiko kiti.
Tada visi pasuko atgal ir, grįždami į namus, išsibailinę kal

bėjosi apie karo grėsmę, apie gaisrus, apie dundančias patran
kas. Samdinė Karusia tik dabar pamatė, kad rankoje tebelaiko 
medinį šaukštą. Mat, kaip valgė, taip ir išlėkė, nesuspėjo net 
šaukšto ant stalo padėti.



Badai, marai ir karai

813

MARAI

Pavietrė! Marai! Mūsų krašte Lietuvoj tada labai buvę iš
mirę žmonys, kad per kelius sodžius vienas kur pasilikęs gy
vas. Tas eidavęs kelias mylias, kol vėl kitą tokį pasilikėlį 
susitikdavęs. Tada būdavęs didžiausias jų džiaugsmas, kad 
gavo žmogus žmogų susitikti. Ne taip, kaip šią gadynę, kad 
brolis brolį gatavi šaukšte vandenio prisigirdyt — nesikenčia, 
draskos, mušas, po teismus tampos...

Taigi, tuose marų metuose ne viena liga žmones piovus: 
vieniems kildavę juodi gumbai-guzai, tai kad tas ligonis ištu
rėdavęs gyvas devynias dienas, tai tas ir persirgdavęs, sugy- 
davęs. Kiti taip ūmai numirdavę, kad atsiguldavę prie lūgnelio 
gerti ir nebeatsikeldavę, kiti iš nakties gulėję, rytą atsikėlę 
rasdavę šalia savęs gulėjusius nebegyvus.

Tada buvę badų metai. Neturėdami ką valgyti, žmonys badu 
mirę.

Tais ar kitais badmečiais pas Joniškį, Jakiškių dvarelyje, 
kokia ten ponia virdavusi skystą putrą. Žmonys peralkę, išba
dėję sueidavę būriais, tos putros pasrėbę, ten pat ir apsaldavę, 
išmirdavę.

Kiti žmonys, norėdami nuo maro atlikti gyvais, darydavę 
apžadus numirėlius į kapus laidoti, tai tie buvę vadinami ka- 
počiais.

Kartą tie kapočiai įeiną į vieną klojimą, randą to ūkininko 
šeimyną linus beminant. Šie įėję saką:

— Padėk dievs! Ar dar visi sveiki?
Tie atsakę:
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— Dėkui, dėkui. Dar visi sveiki esam, dėkui diev.
Tuo po to jų sušnekimo visi vienas po kito brings brings ir 

išvirtę — nebegyvi.
Tie kapočiai tuos be grabų, be niekur nieko deda visus į sa

vo vežimą ir veža į kapus. Į vieną duobę sudėjo ir užkasė.

814

ŽALIOJI PAVIETRĖ

Aš dar buvau jauna, šešiolikos—septyniolikos metų. Mes 
jaunų būrelis, bežaisdami, besikuldami, vienas pasakėm: ,,Ak 
tu, žalioji pavietre!" Tada tokia seniuke, kaip dabar aš, mus 
subarė:

— Vaikai, jūs nežinote, kas ta buvo žalioji pavietrė! Tada 
rugiai buvo pačiame žydėjime, ir stora karta sniego apsnigo. 
Tai tada žmonės, virves susiraišioję, ėjo ežioms, braukdami nuo 
savo rugių sniegus. Bet katrie tik sniegus braukė, iš tų rugių 
niekas ir nebuvo. O katrie nebraukė, tai tiems rugiai buvę geri. 
Tai iš to paskui buvę dideli badai ir marai. Tai tokia ta bu
vus žalioji pavietrė.

815

ŽALIŲ RUGIŲ MALĖJAI

Kai buvo pas mus užėję prancūzai,— gal jie buvo pristigę 
duonos,— tai, būdavo, atima rugius ir verčia vyrus juos, ne
džiovintus, girnom malt. Tai baisiai pikius ir sunkus darbas. 
Kad nereiktų malt, vyrai dėl to pradėjo slapstytis.

Slėpdavosi miškuos ar kur kitur. Prancūzai gaudydavo ir 
pristatydavo malt. Kad ir vėl vyrai neišbėgtų, pastatydavo sar
gą kareivį.

Mala, būdavo, vyrai, o kareivis saugoja. Besaugodamas už
miega. Vyrai tuoj pažiūri, meta malt ir išbėga.

Taigi, kaip matom, ir prancūzas, ir tas mūs žmogų kankino.
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816

PRANCŪZŲ BĖGIMAS

Prancūzai buvo nugalėti, daug jų sušalo. Bet bėgdami dar 
sakydavę:

— Kitą kartą kai ateisime, ne tik patys apsivilksime kaili
niais, bet ir arklius apvilksime.

Visi šaukė, kad prancūzai visai pralaimėjo. Tik jie patys 
manė, kad jų Napoleonas dar nežus ir vėl karaliaus visam 
pasauly.

817

KAREIVIŲ DRAUGYSTE

Kai mes kariavom su turkais, tai aš visada į žvalgybą jo
jau. Turėjau tada labai geras akis, kad už trijų kilometrų gerai 
matydavau.

Karas buvo juokingas. Būdavo, dieną mušam turkus, ir jie 
mus šaudo, o naktimis su turkais sueidavom, juos vaišinda- 
vom kuo galėdami, o turkai mums duodavo rūkyti. Tada jų 
taboka labai gera buvo, o mūsų — degtinė.

818

JUODAŠIMČIAI

Gyvenom netoli Subačiaus, Kukaukos vienkiemy, kai atjo
jo pas mus žmogus iš gretimo Mažionių kaimo su žinia, kad 
Maskvyčių kaimą išpiovė juodašimčiai. Tėvas nujojo raitas pa
žiūrėt, kas dedasi Maskvyčių kaime. Rado žmones neramius, 
o kai kurie ruošėsi išvažiuot Jį pamatę, nusigando, dar labiau 
subruzdo. Ant jo pamanė, kad tai juodašimčių žvalgas. Paaiškė
jo, kad Maskvyčių kaime nėra juodašimčių, o jie yra Rudilių 
kaime — ten jau žmones piauna. Tėvas nujojo į Rudilių kaimą.
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Nujojo ten, nedrąsiai, prie kaimo bijodamas prijoja. Rudiliuose 
irgi rado, kad žmonės baimės perimti, bet juodašimčių nėra. Jie 
kokiam tai kitam kaime. Ten jau toliau tėvas nejojo. Atjojo 
į namus, ir mes visi išvaikščiojom prie savo darbų. Tuo ir 
pasibaigė ta juodašimčių baimė.

819

ŽMONES VIETOJ ARKLIŲ

Kada atėjo karas, dar aš nebuvau taip senas, kaip kad da
bar. Ot buvo laikai. Ne kartą pagalvodavai, kur tas dievas 
pasidėjo. Kiek teko vargo paragaut. Vienąkart vokiečiai, pa
kinkę mus dvylika vyrų vietoj arklių, pridėjo vežimą šieno, 
ir apie keturiolika varstų turėjom traukt. Katras negalėjo 
traukt, gaudavo lazdų ne tik per šonus, bet ir per galvą. Ne
žiūrėjo, kur papuola. Tai buvo dievo rykštė...

820

ŠIMTAS VERSTŲ DEL DUONOS KĄSNIO

Germanui išėjus 1918 metais, žmonės, kiek laisvės pajutę, 
pradėjo gintis nuo bado, mainydami į duoną paskutinį drabu
žį, nekalbant jau apie žiedus ar kitus daiktus. Taigi mainė 
visa ką, kas tik radosi. Savo krašte anė už jokius pinigus ne
gausi duonos, todėl eidavo jos mainytis į Lietuvos gilumą. 
Nueidavo penkiasdešimt, šešiasdešimt ar net šimtą verstų. Ten 
vargais negalais už paskutinį drabužį gavę duonos, nešdavos 
ant pečių. Nešdavo be skyriaus — vyrai ir moterys. Nešdavo 
net po du ar du su puse pūdo. Įsivaizduokim: šimtas verstų 
su pustrečio pūdo ant pečių! Pasitaikydavo tankiai, jog, jau 
baigiant nešti naudą į namus, atimdavo kokie plėšikai, tankiai 
net patys kaimynai. Ak dieve, koks raudojimas tada ardydavo 
apylinkės tykumą!

Vienas žmogus vežės savimi grūdus į namus, gal gavęs už 
paskutinį bobos sijoną ar vaikučių marškinėlius. Privažiavęs
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Paluodę, užėjo į Pakryžinį atsigert. Buvo jau sutemę. Atsi
gėręs išeina — nėr naudos. Anas ir ten, ir ten — nėr, ir gana. 
Dievuliau mano, kiek anas tada ten išliejo ašarų, kruvinų aša
rų! Kaip baisiai jis rėkė, raudojo. Visi paluodiškiniai, šiurpu
lio paimti, užsidarinėjo savo duris. Regis, visa gamta nuliūdus 
tylėjo ir keikė tą nemielaširdingą žmogų, kuris drįso vogt 
tiekų kruvino prakaito aplaistytą naudą.

Būdavo atsitikimų, kad kitas duonos nešėjas nuo nuovargio 
ar pikto žmogaus rankos atsisveikindavo su šiuo pasauliu.

Visų nuostolių, visų vargų, kuriuos lietuvis turėjo dėl krau
gerių karalių užgaidų iškentėt, nei suminėt negalima. Niekas 
jų nei įsivaizduot, ne tik kad atlygint už juos negali.

8H

POGRINDINĖS SPAUDOS SLĖPIMAS

Kitą kartą vos iš kalėjimo išėjau (o kalėjime buvau ketu
riolika kartų ir per tą laiką atsėdėjau puspenktų metų), nueinu 
į įstaigą, žinoma, ir spaudos nešuosi—„Komunistą", atsišauki
mų. O per koridorių gyveno batsiuvys. Mano batas atplyšo. 
Aš išnešiau jam pataisyti, o pats sėdžiu prie stalo su kojine.

Įeina policininkas, paklausia Noreikos.
— Aš.
— Aš jus areštuoju.
Kur dėti spaudą? Aš sakau, kad batas pas batsiuvį. Leidžia 

išeiti. Tuos atsišaukimus, kuriuos turėjau kelnių kišenėj, su
glamžiau ir numečiau po batsiuvio lova. Batas dar nepataisytas. 
Grįžtu. O švarko kišenėj (tas užkartas ant kėdės) „Komunistas". 
Atsargiai apsivelku švarku ir einu vėl pas batsiuvį. Kur dėti? 
Stovi po jo stalu geldelė su vandeniu padams mirkyti. Aš „Ko
munistą" į tą geldelę. Neskęsta. Įgrūdu giliau, o jis vėl iškyla — 
šviečia raudonos raidės „Komunistas". O tuo pačiu momentu 
įeina ir policininkas. Aš atsisėdu ant tos geldelės ir šlapiom 
rankom aunuosi batą. Policininkas žiūri į šlapias rankas, apsidai
ro, bet nieko nepastebi. Jis išeina pirmas, o aš — paskui. Žvilg
teriu — po stalu geldelėj žiba „Komunistas".
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822

VALSTIETIS IR RAUDONARMIETIS

Tai buvo vokiečių okupacijos metais. Keliu ėjo iš vokiečių 
nelaisvės pabėgęs raudonarmietis ir kaimo žmogelis. Beeidami 
staiga pamatė prieš ateinančius du vokiečių kareivius. Ką da
ryti? Žmogelis sugalvojo ir sako raudonarmiečiui:

— Tu eik ramiai keliu, o aš bėgsiu per laukus. Vokiečiai 
pamanys mane partizaną esant ir vysis, o tu išsigelbėsi.

Taip ir padarė. Žmogelis pasileido per laukus, o raudon
armietis nuėjo ramiai keliu.

Vokiečiai, pamatę bėgantį žmogų, iš tiesų pamanė jį esant 
partizaną ir, į raudonarmietį visai nekreipdami dėmesio, nusi
vijo. Tuo pasinaudodamas, raudonarmietis paspruko, o žmo
gelis liovėsi bėgęs.

Vokiečiai, pasiviję žmogelį, surėmė jį šautuvais ir keik
dami ėmė kratyti. Bet, nieko neradę, paklausė:

— Kodėl tu bėgai?
— Poneliukai, pievoje ganėsi mano triušiai. Aš, bijodamas, 

kad jų nenušautumėt, bėgau suvaryti jų į krūmus.
Vokiečiai, nieko nepešę, keikdamiesi nuėjo toliau.











RUGIAPICTBS PABAIGTUVIŲ ORACIJOS

823

Meldžiam gerbiamųjų šeimininkų paklausyti — štai ką ru
gelis kalbėjo:

Pernai išėjom, šįmet parėjom, po sniegu gulėjom, mes var
gą turėjom, šaltį ir lietų kentėjom. Šalnos šalo — nesušalom, 
lietus lijo — nesupuvom. Sulaukėm vasarėlės, šiltos saulelės 
kaipo savo motinėlės. Saulelė šviesi sniegą išnaikino, ledą iš
tirpino, mumis dailius gražius išaugino. Išaugom į stūmą, iš- 
brindom į kūną. Atėjo vyrai kaip žvėrys miškiniai. Jie patys 
kaip žvėrys miškiniai, o jų širdys kaip akmeninės. Su ilgais 
pagaliais, geležiniais galais, mumis nukapojo, į vagas suklojo. 
Atėjo mergelės kaip lelijėlės su baltoms galvelėms, gailingo
mis širdelėms. Surinko į pėdelius, pastatė į gubelius. Kad ir 
skausmą atkentėjom, betgi stati stovėjom. Dabar meldžiam 
gerbiamųjų šeimininkų, kad būtų kluonai nuvalyti, aruodai 
išvalyti,— kluonai šiaudams, aruodai grūdams. Vieni pareisim 
čia paviešėti, kiti išeisim vargą kentėti. Tokį pat vargą turė
sim, šaltį ir lietų kentėsim.

Dabar meldžiam priimti tą brangų vainikėlį nei iš rūtų 
darželio, nei iš vyšnių sodelio — iš lygių laukelių, iš rugių 
varpelių.

824

Pareinam iš rugių laukelio nuo sunkaus darbelio, parnešam 
vainikėlį, nė rūtelių, nė metelių — šių brangių javelių, baltųjų 
rugelių. Nė kubkoj laikytas, nė vyne mirkytas — šalto oro nai
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kintas, šalto vėjo pustytas. Rugelis išplaukęs, grūdelis užau
gęs, o mes jauni, šio čėso sulaukę. Nupiovėm, surinkom, suri- 
šom, sustatėm. Duok, dieve, pagadą, mums jauniems sveikatą 
parvežt, iškult, išarbuot ir į pūrus sumieruot. Kupčiams ant 
kupčiavimo, ponams ant valgymo, o mes jauni nė daug norim, 
nė daug prašom — šimtą ant vyno, šimtą ant arielkos.

Dabar prašau priimti šį vainikėlį iš mano baltų rankų į sa
vo baltas rankeles.

82$

Lenkiuos žemiausiai, keliu aukščiausiai šitą vainiką, saulės 
branguolėlį. Prašau priimtų gražiai nupintą, po varpai suraš- 
kiotą, po šiaudui supyniotą. Mes visi jį pynėm, visi knarpe- 
tojom, po rugelį nešiojom. Kiek šitam vainike varpelių, tiek 
pripiovėm kapelių. Kiek šitam vainike grūdelių, tiek pristatėm 
gubelių, t

4

GANYMO PABAIGOS ORACIJOS 

826

Tu, baltas oželi, atnešk mum sniegelį, atnešk mum žieme
lę, didesnį šaltelį, kad nereikt ganyti, rūbelių lydyti.

827

Piemenys rudenį, norėdami, kad greičiau užsnigtų ir nerei
kėtų yiems ganyti, buria su ožiu. Jie pasigauna ožį, užriša įam 
ant ragų grįžtę, ir vienas, apsižergęs ožį, iaiko ;į už ragų, 
o antras kanda ožiui į uodegų. Jeigu ožys rėkia, sako, kad grei
tai pasnigs.

Tuo metu trečias piemuo įsiiipa į beržų ir sako pamoksiu:
— Juoda ožka, juoda karvė—baltas pienas bėga. Ar ne 

dyvai?
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Kiti piemenys atsako;
— Dyvai, dyvai! Kaip ne dyvai!
Tas, kuris berže, vėi sako;
— Balta karvė — juodas pienas! Ar ne dyvai? 
Visi vienu baisu atsako;
— Dyvai, dyvai! Kaip ne dyvai!
Baigęs pamoksiu, piemuo išiipa iš medžio.

828

— Karvė juoda, baltas pienas. Ar ne dyvai, vaikeliai?
— Dyvai, dyvai! Kaipgi ne dyvai!
— Katė lenda per šiaudus ir neįšsidur akių. Ar ne dyvai, 

vaikeliai?
— Dyvai, dyvai! Kaipgi ne dyvai!

UŽGAVĖNIŲ PERSIRENGĖLIŲ ORACIJOS 

829

Per užgavėnes vaikščiodavo persirengėiiai — apsitaisydavo 
pirkiiajs, gydytojais, eigetomis. Pirkiiai kviesdavo šeimininkų 
mainyti arkiiais, girdami savo vienakę baitikę;

-r̂  Ji jauna: dvidešimties metų kumelė kaip mergelė, be 
to, labai graži, balta ir jos akys labai gražios: viena balta, ki
ta kaip Smetonas. Labai gerai mato.

O kai šeimininkas įspėdavo, kad jų baitikė vienos akies 
visai neturi ir su kita kreivai žiūri, „žydai" sakydavo;

— Mūsų kumelikė labai gerai mato: ji su viena akimi ma
to kitų dvi, o šeimininkas su savo dviem akim temato jos 
vieną. Ji yra labai sveika ir greita: su adyna pro mietą kaip 
šaute prašauna.

O kai šeimininkas vis dar nesutikdavo mainyti, tvirtinda
mas, kad jų baitikė niekam tikusi ir greit dvesianti, „žydai" 
sakydavo;
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— Kad ir padvės, iš jos daug ką gero galima bus padaryti: 
iš šonkaulių — vežėčias, iš nugarkaulio — akėčias, iš kaktos — 
liktarną, iš akių — akuliorius, iš nosies — plaktuką, iš dantų — 
kaltukus, iš uodegos — šepetį, iš tešmens — pirštines.

Mes iš vienos tokios geros kumelės padarėm daug muzi
kos instrumentų: iš pilvo — barabaną, iš blauzdikaulių —bara- 
banmušius, iš kinkų — muzikas, iš žarnų — stygas, iš pūslės — 
gitarą, iš šiubinbrolio — klarnetą. Iš to sudarėm visą kapelą, 
su kuria, nuėję pas karčiamą, taip užgrojom, kad karčiamnin- 
kei labai patiko, ir ji mus pavaišino saldžia gardžia koše, ku
rią valgant, buvo ant stalo ir po stalo, ir šeimininkės mažiukas 
gulėjo asloj apsikošiojęs. O kai grįžom namo, tai gegužės ku
kavo, šluotražiai žaliavo.

830

Reikia baslių metūgių su viritum, su spiritum ir su šala- 
vijum anksti rytą išgerti po du šaukštu, po du kaušu ant 
tuščios širdies; o jei tas nepadės, reik dešimtį silkių nupirkti, 
tas silkes nuplauti, daktarui į terbelę sukrauti, tuos skysčius 
pritverti, o tirščius išgerti. Jei tas nepadės, reikia senos vyžos 
alyvos, senos rudinės tručyznos, o jei karštis yra didelis, apie 
keturiasdešimt laipsnių, tai reikia ant šilto ledo atsigulti, akė
čioms užsikloti ir žambį po galva pasidėti; o jei tas nepadės,— 
ledo sudeginti ir tuos pelenus gerti. Beržyno Judėjus jaunis, 
brolis tretysis, pogydė, pomatė, požiūrėjo, počiupinėjo, potaisė. 
Ant švento Petro Žagarėj padėkosi.

831

Marijona turėjo didelę roną. Stiklus daužiau, ronon bars
čiau. Metų nesulaukė, ronas užtraukė. Judita buvo subadyta, 
o Agota sukapota, ir visas taip išgydžiau: reikėjo akmeno sme
genų, o vėjo taukų, ir išgijo. O išgijusi kaip žuvis iškepta ant 
vandens plaukė ir po mirties niekokios ligos neturės, trečioj 
dienoj su pačiu dievu pasišnekės.
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832

Ar tamstos imsit iš manęs liekarstvos? Tu, jei imsi iš manęs 
liekarstvos, būsi sveikas kaip molio cvekas. Liekarstvos to
kios: reiks nuo marių putų, iš po kuilio srutų, virkščių pro
pernykščių. Kai tas liekarstvas imsi, tai mane mylėsi ir nieka
dos sveikatos neturėsi.

833

Mūsų prašpartas parašytas kaip su patkava padrabstytas, 
visur mes galim važiuoti, pirkti ir parduoti, nebijom nei straž- 
niko, nei uriadniko, tik turim pasisaugoti žąsino Jokūbo, jo 
kaklo kaip trūbo.

LALAUN1NKŲ ORACIJOS 

834

Aš mažas žėkelis, kaip grikių pėdelis, lindau į kamarą — 
mane čiupo už priepalos. Lindau per tvorą — persiplėšiau ko
ją, lindau per tyną — persiplėšiau kelnių klyną, lindau per 
vartus — persiplėšiau čebatus. Aš pas dievulį pyragėlio, man 
dievulis — botagėlio. Aš pas dievulį pyragėlio sykt, man dievu
lis botagėliu skykt. Nedaug išmaniau—'nedaug išprašiau, kai 
daugiau išmanysiu,— daugiau išprašysiu.

835

Mažas vaikelis, kaip rūtų kvietkelis, laužė šakelę, metė 
ant kelio. Viešpats jojo, linksmai giedojo. Ačiū tėvui ir mo
tinai, kad mane gražiai augino, kad mane gražiai išmokino. 
Prašau duot, nežėlavot, kad būt už ką padėkavot. Prašau duot, 
nebovyt, kad greičiau atprovyt. Ant didelio kelio stovime ir 
toliau eisime.



836

Anoj pusėj upės gandras nutūpęs, su plunksna berašąs, 
kiaušinių beprašąs. Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis, ke
purę laikau, kiaušinių prašau — nei daug, nei mažai: sviesto 
spotkiuką, pyrago kepaliuką, dešros lankiuką, kiaušinių desėt- 
kiuką.

837

Anapus upės gandras betupįs: kojos raudonos, vaikšto kaip 
ponas, su sparnu rašo, velykačių prašo. Prašom ponias links
mas būti, jam Velykas atiduoti: penkis pyragus pitliavotus, du 
kiaušinius maliavotus.

838

Pagarbintos gaspadinės ir pagarbintos vištos! Atėjau vely- 
kauti, noriu kiaušinių gauti. Gal jau vištelės padėjo, gal vaikų 
dar neišperėjo? Jeigu kiaušinių negausiu, ožio balsu bliausiu. 
Nuskyniau kvietkelį, mečiau ant kelio. Kai viešpats jojo, 
aleliuja giedojo. Dėl manęs kiaušinį raudoną — tamstai dan
guje karūną.

839

Ačiū dėkui, ačiū dėkui, kad jums dievas duotų neišduotų, 
kad jūs turėtumėt nepraturėtumėt, norėtumėt, o negalėtumėt, 
kad jums sektųs pati, vaikeliai ir jūsų gyvulėliai, kad jūsų 
tvarto balkiai lūžtų, jus ir jūsų gyvulius išmuštų,— jūs priėstu- 
mėt ir mes pavalgytume.

840

Kad jūs savo vištas rezginėmis išnešiotut, kad jūs kiaušinius 
ant bulbienos rinktut! Kad jūsų antys oru skraidytų, ne van
deniu plauktų. Kad jūs kitus metus mūsų dar didesnio pulko 
sulauktut ir dar didesnę sarmatą turėtut...
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841

Tėvas arba motina išneša kiaušinius dovanų. Tuomet lala u- 
ninkai pribėga ir gražiai sako;

— Tėvuli motule, gal turite žalių rūtelių, baltų lelijėlių?
Tėvas arba motina /lems atsako;
— Ženteliai mano, sakalėliai mano, žalias rūteles jūs džio- 

vinat ir lelijėles suvytinat.
Lalauninkų ka!bėlo/as atsako;
— Ne, motule, ne, širdele, mes esame tikro tėvuko sūne

liai ir nepažįstame piktų darbelių.
Jeigu mergaitės prašo tėvelių, kad pavaišintų, ir tėvai su

tinka, tada tėvai sveikinasi su jais ir kviečia pirkion. Uždega
ma šviesa, o lalauninkai gieda lalinkų.

8 4 2

Vinšavojame tave, mergužėle, žalių rūtų vainikėliu, kad ik 
pravadų nedėliai svotai už stalų sėdėtų, midų vyną gertų ir 
mumi ant tos paulionės pakviestų.

8 4 3

Jauna mergelė, prašyk dievulį, kad kitų šventų velykų su
lauktai ir vyrą prie šąli turėtai. Ar šleivą ūsotą, ar raišą kup
rotą, ar seną senelį, ar mus katrą bernelį.

PIEMENŲ PAVASARIO VAIŠIŲ ORACIJOS 

8 4 4

Sveiki sulaukę šventų sekminių! Kad dievulis duotų sulauk
tum šventų joninių su brandžia varpa, su tirštu krūmu. Atsiun
tė dievas pyragų, jautis miltų, karvė pieno, višta kiaušinių,
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kiaulė lašinių, karvelis druskos, bėras žirgas skarban pinigų. 
Verba ant kalno, merga po kalnu. Merga jauna, graži, basa, 
o ant jos šilta rasa. Netoli ėjom, mažai išmokom, toliau nuei
sim, daugiau išmoksim, sugrįšim ir jum pasakysim.

84$

Prašė ožka miltų, karvė — pieno, kiaulė — lašinių, avis — 
druskos, višta — kiaušinių.







Krikštynų oracija

846

Prašau labai nuolankiai paklausyt manęs mažo, noriu pasa
kyti naujieną nemažą. Esu užžengęs ant šio balto svieto, aiškiai 
sakau,— užgimęs. O ką aš radau užgimęs ant svieto? Visi nu- 
sigandom, ir aš pats buvau nusigandęs, dideliai buvau sušalęs 
ir išalkęs, drebėjo mano kūnelis ir lūpelės. O kad atėjo sena 
bobutėlė, suvyniojo į baltą skarą ir įdėjo į šiltus patalus, tada 
pasiekiau šilimą ir sotumą gavau. Tai tada labai prasidžiugau 
ir visi džiaugės, kad aš užgimiau, džiaugėsi dangus ir žemė, 
ir ant dangaus žvaigždelės, o labiausiai mano gimdytoja mo
tina.

O kad aš buvau šiltoj pagalvėj, maniau būsiąs ponaitis ar 
kunigaikštis, maniau — važiuosiu gražioj brikelėj, važinėsiuos 
aukso keleliais, deimanto takais. O nežinau, kokią man vieš
pats paskyrė dalią. Gal aš būsiu labai biednas, gal vaikščiosiu 
žemės takeliais, purvinais keleliais, gal aš nemokėsiu savo 
tėvus šėnavoti. O prašau visų svetelių, prašykit tokios laimės, 
kad tokią turėčiau, kaip užgimęs. Prašau labai nuolankiai, di
džiausiai savo krikšto tėvelių, kurie nešė mane šią brangią 
dieną, kad būčiau gražus, mokėčiau mylėti, šėnavoti tėvą ir 
motiną, būčiau geras vyras, bagotas, turtingas ir visiems ma
lonus. Kad dievas duotų man ilgiausių metų, turtą didžiausią.



847

Vestuvinės oracijos

PIRŠLYBŲ ORACIJOS

Pas seną Žvirblį Būtėnuose yra jaunas karvelis, aiškus kaip 
mėnuo, bėda tiktai, jog nėra dėl jo balandytės. Nes koksai 
karvelis, koksai karvelis! Užu jūrių, užu marių girdėjom, kad 
pas jus laikos balandytė. Ar negalėtumėm suleist šituos kar
velius? Kokia tai minis [?] būtų balandėlių baltų, auksingų ir 
deimantųjų!

Merginos ievai ar giobė/ai, /eiga sutinka, pasako.
Gerai, laimink dieve.
O /ei nesutinka, tai sako;
Pas mus nėra balandytės.

Šis va jaunas bernužėlis kaip žalias diemedėlis, Andrius 
Čiurliokas, tėvelių bemylimas, kaimynų apkalbamas. Ne nuo 
griovio krašto, bet nuo didelės žemės: dviejų trijų valakų pir
mos karūnos. Vieta, kokios aplinkui niekur nerastum. Kiemas 
sūriais brukavotas, tvoros dešromis tvertos, stogai lašiniais 
dengti, sviesto žardai prižardyti, pilnos stonios žirgelių žven
gia, pilni gurbai galvijų baubia. Šuliniai medaus, upeliai vyno, 
versmė pieno. Sodai neapsakomi, neužmatomi. Visi pilni paukš
čių giesmininkų, žąsų rėksmininkių, gaidžiukų raudoniukų ir 
kalakutų burzduliukų. Visi sako: „Rojus, o rojus!" Kai atva- 
žiuostat ir patys pamatystat, neberodu bus nei išvažiuot.

Visko būtų, visko užtektų, jaunam jaunikaičiui bodis gy
vent vienam. Reikia jam draugelės — jaunos mergelės lelijė

848
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lės. Ašei, žinodamas, kad čia pas tamstas yra jauna mergelė 
kaip žalia rūtelė, tikrų tėvų dukrelė, gražiai išauginta ir dar
belių išmokinta, plonų drobių audėjėlė, margų raštų rašėjėlė, 
tinkanti ir prie pečiaus, ir prie svečio, juos ir suvedžiau dėl 
susipažinimo. O paskui lauksma vestuvių padarymo.

Ką aš čia sakau, viskas yra teisybė. Kad piršlys yra me
lagis, tai tik žmonės prasimano. Karvę parsitrauksma, aviną 
pasipiausma, alų pasidarysma, pyragą užmaišysma, ir viskas 
bus gerai.

Ketvirtadienį jaunieji užsirašystat bažnyčioj, o per tris 
savaites ir bus vestuvės. Tada vėl pasimatysma. Gersma ulia- 
vosma, nieko neatbosma. Dabar, jaunieji, prašom bent kiek 
susiglaust, išgersma dar po vieną.

849

Peršu jauną mergaitę už labai bagoto — turi ketverius na
mus: dveji tušti buvo, trečiuose nieks negyveno; ketvirti — 
stiklai sudėti, tik sienų nėra. Siets prie sieto, miets prie mie
to, gyvulio nė plauko, o kumelė dvilinka lig Linkuvai, kai 
ištiesi — lig Mintaujai.

850

Taigi sakyk, svotuli sveikas, apkalbėjo žmonės, kad žabala 
mano vaikas. Akys šviesios, merga graži, nuovoki, greita, 
sprauna. Iš daugelio mergaičių mergaitė, turi du kubilu krai
čio. Pažiūrėjus ant jos stogo, nereiktų klaust nė pasogo. O kai 
sėdi ant suolo, nemato nei kuolo.

855

Prašom priimti šią brangią dovaną — žiedą ir rūtą kaip 
ženklą nekaltybės mano dukrelės, katrą gražią užauginau, dar
belių išmokinau ir nuo blogo sergėjau. Paėmęs ją, dabok ir 
mylėk kaip šią žalią rūtelę.
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KVIESLIO ORACIJOS

852

Pirmiausia duodu garbę tiems namams, tų namų ūkininkui 
ir ūkininkei, ir tam stalui kaip altoriui, kurs linų žiedu užties
tas, juodomis alvėmis ir bonėtais uzbonais apstatytas, rugių 
krauju, kviečių varpa apdabintas, šventa gabija apšviestas.

Prašau labai žemai paklausyti manęs bilstančio, kaip aukso 
dzingilio dzingiliuojančio, ne taip aukso dzingilio dzingiliuo- 
jančio, kaip manęs jauno bilstančio.

Aš esmu tarnas labai žemas, leistas iš anų namų čėslyvų 
į tuos namus čėslyvus nuo ūkininko Eimučio ir nuo tos jau
nos mergos Rožės, kuri tėtės motės gimdyta, brolių seserų 
rėdyta, slaunios plačios giminės pagirta, kuri anksti rytą kėlė, 
per dvarelį ėjo, žalią veją mynė, aukso rasą krėtė, žalią rūtą 
skynė, vainikėlį pynė, ant galvelės dėjo, kas nedėlios rytą 
į bažnyčią ėjo, pamokslo išklausius, ėjo ant pauliavonės, ne 
taip ant pauliavonės, kaip ant padabonės; ir susikalbėjo su 
jaunu jaunikaičiu, žaliu diemedžiu, su Jonu Kunčiu gyventi 
santaikoje, meilėje ir vienybėje, su kuriuomi sudės baltas ran
kas, sukeis aukso žiedus.

Gerų tėvų vaikas, slaunios giminės tas kavalieraitis, kurs 
anksti rytą kėlė, per kiemelį ėjo, šaltą rasą braukė, juodą 
purvą brido, stainios duris pravėrė, į stainelę įėjo, aukso kūb- 
ką pakėlė, žirgelį pašėrė, kas nedėlios rytą išjojo ant paulia
vonės.

Prašau jūsų visų labai gražiai ant paldieninko vakaro, ant 
utarninko ryto atvykti į linksmą jaunimą, pagausinti mūsų gra
žų tuntą, ne ant ko kito, tik ant pauliavonės. Prašau labai jūsų 
mylastis ant rincko vyno, ant juodo pyvo, ant alaus darymo, 
ant midaus varymo, ant duonos kepimo, ant pyrago nešimo, 
ant ragaišio vežimo, ant šarkos karkos, ant anties plentarkos, 
ant zylės kepenės, ant avino barono, ant žąsino gogono ger- 
vėto, trijų metų penėto, ant gaidžio koplūno, ant vištos kiškos, 
ant žvirblio kumpio, ant svirplio šumpio, ant musės pusės, 
ant uodo snapo. Yra molio stalelis, smilgų kojelės. Ten bus jau
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tis iškeptas, ant balto stalelio palėgtas ir peilis medkotis įsmeig
tas; katras norėsite, atsipiausite, katras nenorėsite, atsitrauk
site.

Prašau senus už balto stalo krikštasuoly pakrošėti, mandrią 
rodą braukti, vyno malkus maukti plempti, o jauniemus išeiti 
į aslą ant pauliavonės: jauni broleliai tancius tanciavoti, štukas 
tvaipinti, špitoklius rodyti. Bus valakas žemės išduotas, obuo
liais kastavotas, riešutais brukavotas; bus dūdos, somos, ožra
giai, dambros, kanklės jauniesiems broleliams.

Prašau jaunus jaunikaičius bėrą žirgą nulaikyti, aukso kil
pą išpildyti, valaką žemės išvaikščioti, juodą purvą išbristi. 
Ten bus asla brukavota, šilingais išklota; šilingų netekome — 
riešutais brukavojome.

Prašau vaikelius papuošti, parėdyti, apie juodą kakalį pa
sodinti, pyrago paraikyti ir alaus pastatyti; pyrago pavalgę, 
alaus atsigėrę, po aslą bėginėti, nesiausti, negrumtis, negaluo- 
tis; pašokinėję, žvirblį papešę, po seklyčią skridinėti, pyrago 
daugiau tykinėti. Daugiau gaus negaus, botago galą greičiau 
per kiškas gaus.

Prašau neikite pėsti, ale raiti jokite, važiuoti važiuokite 
šešiais žirgais, visais širmais, riestais kaklais, ir tais pačiais 
aklais, raišais kuinais, kiaulių takais. Nū yra kelias ištaisy
tas, žaliomis rūtomis išbarstytas, obuoliais išbrukavotas, skujo
mis išklotas; kad skujų netekome — šilingais klojome, šilingų 
netekome — riešutais klojome.

Pas mumis yra stainios mūravotos, oru budavotos, debesi
mis lototos, dangumi stiegtos; pravarinės ištaisytos, uosinės 
grindys, sedulinės rindos avižų pripiltos, šieno prikimštos pri- 
murdytos; žirgai per nasrus ės, per šnerves byrės, putos 
dribs — dieną naktį ės, niekad nasruose neturės. Ten bus lig 
davaliai šieno trako ir abrako; svečių arkliai ės neės, bile po 
snukiu turės, ant uodegų pasiramstę, linksmai šokinės, kaip pa
dvėsę šokinės. O kad neužteks abrako, bus spalių pripildyta 
rinda, spalių tik pridedant priės.

Kai mes jauni nujosime į tą šlaunų miestą Veliuoną šimtą 
mylių ir penkiolika, ten mes rasime kresnus liemenis sustatan- 
čius, baltas rankas sudedančius, aukso žiedus sukeičiančius, 
vienas kitam pasižadančius; tenai mes išklausysime dūdų
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dūduojančių, ant ožragių grajijančių, smuikų smuikuojančių, 
vargonų vargonuojančių.

Ten mes eisime į karaliaus namus, mes ten stanaunoj gas- 
padoj stovėsime, kur sedulinės grindys, ąžuolinės rindos; mūsų 
bėriams žirgeliams bus šieno trako, nereiks nei abrako; kas no
rės, pasišers, o kas nenorės, nešers; mes ten žirgus rišime; žir
gai ės neės, bile po snukiu turės, man, brolau, nieks nerūpės.

Mes, katrie turėsime, gersime, šoksim trinkėsim, uliavosim; 
katrie neturėsime, kits į kito akis pažiūrėsime.

Prabočykite man, ko nepatropijau. Per aukštus kalnus ėjau, 
per gilius upius bridau, kišenius prakiuro, prairo, visi žodžiai 
mano išbiro. Jei kam tropytūs pamatyti, prašom pasakyti, o jei
gu rasti — prašom atiduoti. Gausite didelį atpildą, gražias ra
dybas: du šilingu ant taboko ir ant trijų bobų taboko pa- 
niūkuot.

853

Paklausykit manęs jauno kalbančio, aukso skambalėlių 
skambančių, žalių rūtų kretančių, šilkų kaspinėlių blizgančių. 
Aš esu kvieslys Dundulių Kazys iš tų namų, kur marga kalai
tė riesta uodegaitė, f Tada kvieslys pasako, kad paspadorius ir 
tyaspadinė N ir ias ar /aunas, ar /auno/i N prašė kokiam lai
kui, pas kq ir kur/.

Prašysiu pirmiausia iš visų stonų. Yra ir pas mus tokių 
ponų. Mūs pana žino jūs būdą, nepadės jums bliūdo. Bus 
sklenyčios saldaus pieno ir iškepta zuikiena. Ir pakajai išrėdy
ti, visi zamkai atrakyti, stalai užtaisyti, visi trunkai sustatyti. 
Gert ir valgyt turėsit, minkštai pasėdėsit, nė ant vieno nerū- 
gosit, minkštai išmiegosit.

Prašau labai tuos jaunus jaunikaičius, tuos gražius ponai
čius, padėsite nukeliauti tą tolimą šimtas penkiolika mylių 
į tą šlaunų miestą N. Dėl jūs brikai užtaisyti ir žirgeliai už
kinkyti, ir ulyčios išrėdytos, eglių ūgiais išbarstytos, ir liokajai 
bus priduoti, čebatukai nušvaksuoti, plaukeliai sušukuoti, kad 
smagiau būtų važiuoti. O jei dar to nebus gana, tai bus 
kožnam graži pana. Tik važiuodami štukų nevarinėkit.
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su panelėmis nešnekėkit apie žiedus auksinius, apie jaunus ber
nelius.

Prašau labai puikias paneles ir vargdienes mergeles. Ilgai 
nelaukite, burneles prauskite, viena kitą rėdykite, ko neturite, 
to mamos prašykite, šokt išsimokykite. Bus ir mums gražu 
žiūrėt, kad mokėsite šokinėt. Na, tik, prašau, ateikit, pačios 
save nesipeikit, ba pas mus yra labai zvankūs muzikantai, imti 
iš bankos.

Prašau labai jaunas marteles ir apsenęs bobeles, brindais 
apsirėdykite, spadnyčias pasikaišykite, į veseliją ateikite. Tik 
mokėkite kaip apseiti, ant manęs neužsitikėkite, savo įsidėki
te. Kad savo turėsite, ir mus pamylėsite, į kitus nežiūrėsite, 
už stalų sau sėdėsite ir ten valginėsite, apie gaspadinystę šne
kėsite, o į kampus, ką jaunieji daro, to nė matyt nenorėsite.

Prašau labai mažus kūdikėlius ir vargdienius piemenėlius. 
Gyvulėlius susivarinėkit, į veseliją atbėkit, laukia ir jūs ten 
toks ponas juodas kaip čigonas. Ką jis žada jums daryti, prašė 
mane jums nesakyti. Ale jūs ant to neatbokit, tik mane dabo
kit. Kai prie manęs pribėgsit, mėsos priėsit, pyrago nė kramtyt 
nenorėsit, ba to neregėsit, kad ir norėsit.

Prašau labai senas bobeles ir jaunas našleles. Dėl jūs bus 
vieta paskirta, kava išvirta, gaidukai atnešti.

Prašau tuos, kurie serga ir vaitoja. Mūs gaspadinė kaip ka
lė loja, ale ant to neatbokit, nors rėpla atrėpliokit.

Prašau tuos, kurie yra ant ūlyčių, dėl tų papiovė pora te
lyčių. Katrie skūras lupo, jau tie paklupo, tik dabar verda, ke
pa, gatavoja, du kriaučiai cukrų kapoja.

Ant tų žodžių galėtų būt gana, ba čia yra graži pana. Duo
čiau kvietką parėdyti, kad kitur būtų drąsiau prašyti. Ilgai ne
galiu kalbėti, ba neturiu kur žirgo padėti. Prašau mano bėram 
žirgeliui nors avižų geldelę. Kad ne avižų geldelę, tai nors 
šieno pundelį arba spalių glėbelį. O man, jaunam kviesleliui, 
už tą kelionėlę tai nors alaus kvortą. Kad ne alaus kvortą, 
iai nors mergą Mortą.

Uvožoki, ponia gaspadinėle, mano šiandien puikų stoną. 
Aš nevalgau prasto strovo. Ką turėsi, tai padėsi, kaip norėsi, 
taip mylėsi. Prašė tėtė ir mama, lig četvergo bus gana.



JAUNOJO PULKO ATVYKIMO ORACIJOS

854

Pirmiausia iš pono vyresniojo tų namų ir brangiausių fun
datorių, tai yra NN, malonės prašau nuolankiausiai, ar nega
lėčiau gauti čionai nakvynėlę su savo mieliausiais ir skais
čiausiais draugais. Būdamas nuvargęs ir nuilsęs toj blogoj ke
lionėj, apsisakau tiesiai, jog vasarą išėjom, o žiemą tedaeinam 
į tą linksmą ir veselną vietą. Per tą savo kelionę didžiai daug 
vargų ir nelaimių nukentėjom, kurių tiktai didumą apsakysiu, 
ba nuvargęs ir nuilsęs esmu. Perėjom juodas ir tamsias girias, 
tenai buvom suklydę, kur šalčius ir lietus kentėjom. Per- 
plaukėm gilius vandenis, perlipom didžius kupstus, nurovėm 
kadugynus, kalnus nukasėm, daubas pripylėm, žalius medelius 
palenkėm, o sausus palaužėm. Po tam atradom tą čystą švie
sybę ir išgirdom tą linksmą ir smagų giedojimą. Tai regėdami 
ir girdėdami, įžengėm į tą linksmą ir veselną vietą.

O dabar kad regim čionai taip gražių ir skaisčių panelių 
nupintą gražų vainikėlį, kuris išrodo, kaip būtų saulės spindu
lys priazdabintas, rodi būtumėm ir mes čionai žydėti tarp tų 
žydinčių rožių ir lelijų. Prašau uždėtojo, tų namų vyresniojo, 
idant būtų maloningas priimti ir leistų pažaisti ir pauliavoti toj 
linksmoj vietoj. Užsiprašau ne taip ant ilgo čėso, kaip tiktai 
ant dvejų trejų metelių, pakol suvalgysime pyragėlius, išger
sim arielkėlę ir surysime kilbasėles. O kai jau viską pabaigsi
me— išdaužysime langus, sugriausime pečius, suminsime rū
tas, nuplėšime batus,— tuomet ir patys išeisime.

O dabarčius prašau pono vyresniojo, idant dėl mūsų būtų 
visokios vigados, tai yra: aslos brukavotos, panelės patkavo- 
tos, dėl žirgų — stainelės, dėl bizūnų — gembelė, dėl kepurių — 
vageliai, dėl žaidimo — panelė, dėl atilsio — patalėlių.

O dabarčius ant galo mano kalbos pasakysiu, iš kur išėjau 
ir ko ieškau. Išėjau iš kaimo, į N sodą įeisiu. Esu siųstas nuo 
žalio diemedžio (to ir tokio) ieškoti žalios rūtos NN, apie kurią 
širdis mano taip diktavoja, jog tame skaisčiame susirinkime it 
tarp tų baltų panelių rožių ir lelijų gali būti ir ana žalia rūta.

7)8



O dabarčius prašau pono vyresniojo ir skaisčiausių pane
lių, idant dėl mūsų būtų išduotas baltas stalas pilkais siūlais 
užsėstas, šventa gabija užšviestas, lino gija užtiestas, kad ga
lėtumėm atsisėsti ir, ką dievas davė, pasidėti.

85$

Mes vykom prie tos panelės, žalių rūtų kvietkelės. Nemažas 
mūsų pulkas buvo — devyni šimtai devyniasdešimt devyni. Pri- 
jojom didelį upį. Kas ano upio buvo didumas — gaidžio žings
nio platumas, katės kelio gilumas, nei žengte peržengiamas, nei 
šokte peršokamas, nei briste perbrendamas. Ką gi reikia dary
ti? Reikia tiltus statyti. Viens į kitą žiūrim, nei viens kirvio 
neturim. Sudūmojom ir toliau jojom. Prijojom didelį mišką. 
Kas ano miško didumas, kad mūsų žirgams viršūnės į papil
ves baksnoja. Ir užkilo didelis lytus. Ką gi reikia daryti? Rei
kia stoti po medžiu. Mes sustojom visas pulkas. Kas ano me
džio didumas, kad mūsų pulko pusė lauke matytis buvo, ir mū
sų nemažas būrys tenai žuvo. Sudūmojom ir toliau jojom. 
Prijojom didelius kalnus. Nei šokte peršokamus, nei lipte per
lipamus. Irgi ten turėjom kasti, ir nemažas mūsų būrys žuvo. 
Sudūmojom ir toliau jojom, ir sutemo mus. Pamatėm šviesų 
žiburėlį ir užėjom pasiklausti kelio ir radom čionai šaunią 
kompaniją. Norim tamstų pasiklausti apie jauną panelę, žalių 
rūtų kvietkelę, kuri buvo iš ambono pasakyta prieš tris nedė- 
lias. Gal ana čionai yra?

Atsako;
— Čionai!
— Mes norim ją gauti ir iš šaknų išrauti. Ar bus galima?
— Bus.
— Dar mes norim, kad aslos būtų brukavotos ir panelės 

patkavotos. Ar bus galima?
— Bus.
— Kad būtų mūsų žirgams šieno trako arba avižų abrako. 

Es neės, mat jį velniai, bile po snukiu turės. Kad būtų alaus 
leidimas, pyrago kepimas, avino bubonų, žvirblio vendziankos, 
šarkų pečiankos, arielkos alaus daugybė. Baltas stalas lino
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žiedo apžydėtas, šventa gabija apšviestas. Visiems po lovelę 
ir po mergelę, o man vyresniam kad ir dvi. Ar bus visa tai iš
pildyta? Pasirašykit!

Pasirašo, su buteliu prispaudžia antspaudu.

856

Vedlys fbuvęs kvieslyŝ , įėjęs 1 seklyčių, kur veseli/a, sako-
— Parodykite man, broliai sesers, kelius ir takelius ant po

no suolsėdžio.
— Šitai, šitai!
Suolsėdis klausia;
— Iš kur jūs esate, ko jūs privalote, reikalaunate?
Vedlys atsako;
— Mes esame iš Rymo miesto, iš Olimo žemės.
Suolsėdis;
— O kokiu jūs keliu atjojote?
Vedlys;
— Linų žiedu tiesta, žvaigždėmis šviesta, žaliomis rūtomis 

barstyta; kur rūtų netekta — šilingais išklota.
Suolsėdis;
— Ar surinkote tas rūtas?
Vedlys;
— Rinkome ir surinkome, ale vienos neradome. Norime ir 

čia sustoti ir paieškoti, ar negalėtumėm mes čia atrasti.
Suolsėdis;
— Kur jūs ją dėsite atradę?
Vedlys;
— Mes turime žalią diemedį, prie jo pasodinsime.
Suolsėdis;
— Be turite raštus?
Vedly s;
— Mes turime raštus į visus kraštus, galite mumis priimti. 

Kad mes jojome per girią, pamatėme čia vogulėlį, mažą žibu
rėlį. Ar negalėtumėm čia sustoti ir pailsėti čia pas tamistas, ir 
nors apivaras nuvarvinti?
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Suolsėdis;
— Keli atjojote, argi daug jūs čia esate?
Vedlys;
— Nedaug! Mes čia esame tiktai trys šimtai: šimtas klišių, 

šimtas plikių ir šimtas gerų, dorų žmonių. Klišiai kelius skynė, 
plikiai švietė, o dori žmonės keliavo, gerą rodą rodavojo.

Suolsėdis;
— Kokiais žirgais atjojote?
Vedlys;
— Lino laišku, aušros žvaigžde.
Suolsėdis;
— Dėl ko gaidys užsimerkęs gieda?
Vedlys;
— Dėl to, kad jis ant pometies žino.
Suolsėdls;
— Kokio šuns zuikis labiau bijo?
Vedlys;
— Balto, kad vienmarškinis arba nuogas veja.
Suolsėdis;
— Kad jojote per girią, kokių medžių daugiau matėte? 
Vedlys;
— Riestų, kreivų, kumpų.
Suolsėdis;
— Kur žemės gali būti vidurys?
Vedlys;
— Aprėžei ratą ir stok vidury.
Suolsėdis;
— Ką namie palikai?
Vedlys;
— Vardą dievo.
Suolsėdis;
— Ką čia atsinešei?
Vedlys;
— Vardą dievo.
Suolsėdis;
— Kas lygiausias ant žemės?
Vedlys;
— Vanduo.

46 Lietuvių tautosaka IV tomas 72!



Suolsėdis;
— Kad mūsų druska prikirmijo, ką gal padaryti?
Vedlys;
— Ledus kirsti, po pečiumi džiovinkite ir barstykite. 
Suoisėdis;
— Kiek marėse žuvų?
Vedlys;
— Kiek vandens lašų.
Suolsėdis;
— Kiek mes čia esame?
Vedlys;
— Tiek, kiek ožkos barzdoj plaukų.
Suolsėdis;
— Meskite jį lauk.
Vedlys;
— Tegu tas išmeta, kas dusyk užgimė.
Išmeta iš seklyčios ir antrų sykį, kad nepataiko atsakyti 

suoisėdžiui. Už trečio sykio įsiprašant klausia vedlio. 
Suolsėdis;
— Argi šelmiai, laidokai, vagys, ar dorų tėvų vaikai esate? 
Vedlys;
— Mes esame teisingi, dorų tėvų vaikai.
Suolsėdis;
— Ar gieda gaidžiai pas jumis?
Vedlys;
— Gieda kožnoj troboj, kur yra.
Jeigu nemoka atsakyti, gražių bylų pasakyti, dailiai įsipra

šyti, liepia veselininkams dar išmesti kvieslį už durų laukan.
To kelis atvejus laukan meta kvieslį nuo suoisėdžio, jei 

yra paikas. O jei gražiai atsako, tada pakalbėjus pasibučiuoja. 
Vedlys bučiuoja į rankų ir veidų suoisėdžiui, kuris ant galo 
pasako;

— Priimame, tik kad iškados nedarytų veselija.

8S7

Prašom primti tą žalių rūtų kvietką, gražiai parnešioti, ne 
purvyne sumynioti, prašom, mūsų broliukai.
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JAUNOSIOS IEŠKOJIMO ORACIJOS

$58

Atradom čionai labai linksmą vietą. Dėkui nuolankiai už 
visa padėta mums dėl pavaišinimo ant to balto stalo gert ir 
valgyt, ko tik širdis nori. Norint vigadas turim visas duotas, 
bet silpnas esu, kad nėr žalios rūtos. Tada valgiai gėrimai 
būtų sotūs, kada panelė drauge čionai stotus. Viešėt linksma 
būtų mums, kad ją čionai galėtum regėti. Dėl to mūsų pono 
vyresniojo tegul tuos namus nekliudo, norim panelės ieškoti, 
prašau leidimą duoti.

85$

Merga klausia vedžio pabrolį, su piršliu atėjusį;
— Iš kur jūs esate? Ir ko jūs privalote, reikalaujate? 
Pabrolys aisako;
— Mes privalome, reikalaujame žalios rūtos.
Merga.-
— Kur jūs dėsite žalią rūtą paskynę?
Pabrolys;
— Mes turime žalią diemedį, prie jojo pasodinsime. 
Merga;
— Eik po paklode, skink, ale šakų nelaužyk.
Vedžio pabrolys, gavęs leidimų nuo mergų, lenda po brage- 

liu, arba paklode, ieškoti nuotakos. Jeigu nuo karto neranda 
kaitos ir išveda kitų, turi gerti midaus arba vyno...

VAINIKO PADAVIMO ORACIJOS 

860

Perprašau dabar tos visos bendrovės, kuri čia yra sukvies
ta ant džiaugsmo dėl tos jaunos mergos, einančios į tą šven
tą stoną moterystės. Prašau pasitrūnėti, o aš noriu trumpin-
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tėlį pakalbėti. Nutilkite, broliai sesers mano, idant nebū
čiau perškadytas ištarti tuos mano žodžius meilingus ir gar
bingus.

Pirmiausia kloniojuos valdimirams tų namų ir visam tun
tui, susirinkusiam ant tos svotijos. Kaipo žmogus ateinu labiau
siai nužemintas, melsdamas malonės jūsų mylasties, idant 
pavelytumėte išgirti šitą malonų, gražų, skaistų žalių rūtų vai
niką, idant galėčiau įeiti į tą rūtų darželį ir iš ten atnešti žydin
ti žalių rūtų vainikėlį. Šitas vainikas gražiame daržely augin
tas, perlų kuolais, deimantų tvoromis tvertas, linksmai gražiai 
dabintas, aukso krūze laikytas, žaliame vyne mirkytas, vakar 
pintas, nedėvėtas, tavo mylasčiui, skaisti merga, žadėtas. Čės- 
lyvas tas žalių rūtų vainikėlis, kurs žydėjo maloniame žalių 
rūtų daržely. Šitai šiandieną žydi mano rankoje tas vainikas, 
kurį tu, patogi merga, cnatlyvai ir gražiai išnešiojai jaunystėje 
metuose savo. Kaip karveliai galybės dievo danguje linksmi
nas, ir mes linksminkimės, tą paveikslą turėdami. Vainikas yra 
paveikslu svieto ir išreiškia mergos cnatas. Mes neatnešame 
brangų vainiką nei aukso, nei deimanto, nei perlų, nei žem
čiūgų, bet atnešame iš puikiojo rūtų darželio puikių garbi
niuotų rūtų šitą gražų rūtų vainikėlį, kurį davinėsim iš rankų 
į rankas su slavinimu ir palaiminimu, ir kurs brangesnis už 
auksą, už deimantą, už perlus ir žemčiūgus.

Slavina tave, gražioji nuotaka, tas rūtų vainikėlis! Tu pri
lyginta gali būti žvaigždelei dangaus aukštybėse; kad užsilei
do žvaigždelė į marių gilybes, verkė jos kitos žvaigždelės, 
jogei nebsugrįžo į tą vietą, kur labai šviesi buvo. Taip ir jūs, 
malonios mergelės, ar negalėtumėte apverkti ir apraudoti šian
dien paskutinį kartelį tą mergą nuotaką, kuri atsiklonioja mer
gystės krėslui, ale atsiklonioja vienkart tėtušiui ir motušei, kuri 
mažuose metuose jąją ant rankų savo nešiojo ir alkavo. Atsi
klonioja ir jums, malonios mergelės, per tą žalią rūtų vainikėlį. 
O skaisti cnatlyva merga, kaip tu mums visiems padarei links
mybę! Linksminas ne tik visas tuntas svotijos, ale, manding, 
linksminas kožno stono žmonės, o labiausiai pons jaunasis, 
atradęs linksmai čionai sėdinčią, kaip žvaigždelę žibančią, kaip 
puikiausį žiedelį žydinčią. Ta linksmybė ne iš kur kitur 
atsiranda, kaip tik, tariu, iš dangaus ir žemės, iš sutvėrimo 
pono dievo.
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Išbočykite man, ponai viršininkai ir ta visa maloni bendro
vė, kurie susirinkote ant padavimo suskinto rūtų šakelės žiedo, 
kad trumpai pasakiau. Dabar ateina žalių rūtų vainikėlis pas 
tave, jaunoji nuotaka; imk iš pavierytų rankų mano, sek ant 
galvos savo, tegu tvaipina amžiną vienybę su paskirtu tavo 
širdžiumi berneliu. Gyvenkitau dienas nesuskaitytas laimingai, 
pakol dievas lems amžių judum. Nū, skaisti, cnatlyva merga, 
eisi tu nuo to stalo, lenksi galvą savo ligi sierai žemei, kad 
tau slavintų žėdnas vienas. Slavink laimink, tėvas motė, sla
vink, brolis ir sesuo, slavinkite, visa giminė, kaimynai ir kai- 
mynkos, pagalop visi, kurie čia esate sukviesti ant paslavinimo 
einančiai į stoną moterystės!

861

Sesuo mano miela, neklausyk šito melagiaus. Šitas mela
gius meluoja kaip čigonas, kumelę mainydamas. Žinok, jog 
šitas vainikas seniai, jau pusė metų, kaip matytas, nuo šimto 
metų padangtėn laikytas, pamazgose mirkytas, žilų ožkų skintas, 
senų bobelių pintas, po kumelių kojomis padėtas ir sutrapen- 
tas. Gal jūsų mylista žalių rūtų neturėjot, kad šitą suvytusį 
dilgių kvietkelį padėjot? Reikėjo tau, mielas broli, galvą pa
lenkti, nežėlavoti, jaunoms panelėms pasiklonioti, būtų tau nu
pynę žalių rūtų vainiką. Tai būtum mūsų panai įtikęs ir sar
matoj nelikęs. Gal per didelį prašymą priims ir šitą vainiką, 
mat, kad pakeleivingas niekur kitur negausi.

862

Atskrido paukštelis iš Alpių miesto ir nusileido į žalių rūtų 
darželį, rūteles skynė ir vainikėlį pynė. Ko gi būt reikėję, mie
las broli, kad būtum paukšteliui pasikloniojęs! Tikrai būtų 
tamstos mylistai vainikėlį padovanojęs. Būtumei mūsų panai 
įtikęs ir sarmatoj nelikęs. O dabar gi tamstos užkeliauta per 
didį raistelį, pro juodalksnio kelmelį. Ant to juodalksnio kel
melio juodvarnis tupėjo ir ant savo ilgo snapo vainiką šitą
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turėjo. Tai jam pasikloniojai, o jis šitą vainikėlį dovanojo. Šitas 
vainikėlis šarkų supešiotas, varnų sunešiotas, žilų ožkų skintas, 
senų bobelių pintas, po kumelės kojų laikytas ir sutryptas ir 
dar į baltą skarelę įdėtas, prieš kurį mūsų pana negali ir akių 
pakėlus turėt, ne tik ant galvos užsidėt. Jeigu kad iš tamstų 
kompanijos turi viršugalvį pliką, gali užsidėti šitą vainiką. 
Mūsų panos viršugalvis ne plikas, tai jai nederės šitas vainikas.

863

Mielas prieteliau, man rodos, kad tamstai ne taip rūpi vai
niko žalumas, kaip mūsų pamergiukų gražumas. Sėdi užu sta
lo kaip kvietkeliai, linksmos ir gražios kaipo angelėliai: žalios 
nekaltos rūtelės ir supintos kaselės. Aš taipogi šį rytą su tams
ta kalbu ir į pamergiukus iš tolo žiūriu. Jau ir gaspadinė mane 
pamylėjo ir dešros dvi aršinas man pažadėjo. Bet po to, kasžin 
ko užpykus, su samčiu man kakton guzą įdėjo.

864

Nesirūstinu, mielas broli, už tai, kad mane už nieką statai. 
Geriau gi būt buvę man akmenis ir kelmus iš balos ir raistų 
raityti, negu kad tavo balso klausyti. Tikrai, jei neženotas bū
tum buvęs, tai su manim nebūtum sukliuvęs, draug kompani
joj stovėjęs, nieko blogo nekalbėjęs. O dabar gi žodžius gau
dai kaip Laurynas. Pažiūrėk, kaip išgraužtas kačių klynas. Kad 
apie tai šitos panelės prietelka numanytų, tai sarmatą padary
tų: oran išvarytų, duris uždarytų ir šunimis užpiudytų.

865

Sakau dėkui tam jaunam jaunikaičiui nei už auksą, nei už 
sidabrą, tik už tą žalią rūtų vainikėlį, kuris šį vakarėlį skintas, 
trijų sejelių dabintas, ant aukso žiedelio pintas, šilko siūlais 
pinotas, sidabro adata vedžiotas, aukso puodely laikytas, ža
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liam vynely mirkytas, perlais deimantais dabintas. Rūtelės bu
vo rytą vandenėliu, vakare ašarėlėmis laistytos. Vanduo rūte
lėmis kvepėjo, ašaros perlais riedėjo ir nuriedėjo pas tą jauni
kaitį, vardu ir pavarde N, kursai nuo dievo paskirtas, nuo 
šventos panos palaimintas tai jaunai panelei, vardu ir pavar
de N. Nei iš rašto rašyta, nei motinėlės mokinta, tik iš atmin
ties sakyta. Prašau priimti tą dovanėlę už šį žalią rūtų 
vainikėlį.

866

Paėmus svočiai vainiką, jo įteikėjas gauna iš jos nosinę. 
Pavartęs sako;

— Dėkui, svočiule, už didžią dovaną, už plonas drobes. Kad 
ir sakė, mūsų ponia nei verpėja, nei audėja,— kai dabar pasi
žiūrim, plonai suverpta, kietai suausta, gilios marios išvelėta, 
aukštai ant saulės išdžiovinta, aukso valkais valkavota ir mums 
padovanota, kad mes nepamestume, namo parsineštume, pa
rodytume tėvui, močiai, vaikam, pačiai ir visom panelėm ir vi
sų panelių vaikam.

DOVANŲ ĮTEIKIMO ORACIJOS 

867

Turėjo mūsų jaunikaitis devynelgį ožį. Jis penkias daržines 
šieno suėdė, ežerą vandenio išgėrė, pažardy gulėjo, visas viga- 
das turėjo. Mašna jam kaip viedras kabėjo. Suprašė mus jau- 
namečius ant ožio galvos. Kai mes jį pradėjom piauti, jis pra
dėjo bliauti. Septyni už kojų turėjom, penki skūrą lupinėjom. 
Užpuolė uodai ir išdirbo jam skūrą juodai. Prašėm šiaučių če- 
verykus siūti. Blogas šiaučius buvo, todėl nepasiuvo. Musė 
švietė, uodas siuvo. Musė apsnūdo, uodas išsprūdo. Prašom, 
svočia, priimti šią kortą įduoda popierinį rubiįj. Šitoj korta — 
čeverykų vorta.
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868

Dovanoju nuotekuolę mažomis dovanomis, tegui dievas do
vanoja didelėmis dovanomis: arkliais, kumeliais, karvėm, ver
šiais, kiaulėmis, paršais ir mažais vaikais!

869

Labas vakaras tamstos, broleliai.
Tu lauki viešnelių. Ar žinai, ar nežinai,— išteka mūsų sese

rėlė. Meldžiam tamstos dovanėlių labai nuolankiai. Nei dau
gel norim, nei mažai prašom,— dviejų trijų pusrublėlių ant 
mošelės bielelių. Davei skatiką — mums nepatiko, davei dvy
lekį — mums nein į prekę. Jei auksiną duosi, išaukštintas būsi. 
Nuo to gero atsitolinam, prie geresnio prieidami.

JAUNOSIOS IŠLEISTUVIŲ IR SUTIKTUVIŲ ORACIJOS 

870

Šiandien krenta ir vysta jaunystės žiedai tavo. Prašykite 
poną dievą, kad nenukristų ant juodo purvelio, kad nukristų 
ant laimės takelio ir sugautų laimingas paukštelis ir nuneštų 
tan medelin, kur linksminas visi paukšteliai. Dabar padėkavos- 
ma šitam pulkeliui, kuris negailėjo savo žingsnelių ir patar
nauja šitam jaunikaičiui.

871

Pavedu tau, jaunasai berneli, savo dukrelę ir prašau, kad 
didelės valios ant jos neturėtai ir didesne rykštele jos nelies
tai, kaip šito diemedžio šakelė.
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871

Pasiuntė mane motušė paieškoti savo sūnelio, kuris iškelia
vo tolimą kelionę pas nepažįstamus žmones. Prašė motušėlė, 
kad apgarsinčiau tamstai naujienėlę, kad parvežtum greičiau 
martelę, kad galėtų savo akim pamatyti ir visą vargą ateinantį 
apsakyti. Pagrįžk, sūneli, greičiaus, parvesk martelę arčiaus, 
kad savo akimis pamatytų ir ant savo vietos pastatytų.

Šitie žodžiai senos motušės, kuriuos ana kalbėjo ir mane pa
lydėjo.

873

Dėkavojam jums, seni tėveliai, už jauną dukrelę, kurią au- 
ginot, prie darbų mokinot ir į marteles išleidot. Dėkavojam 
už visa, ką mums padarėt, jog pavalgydinot, širmus žirgelius 
pagirdėt, žaliais dobilėliais pašėrėt. Dabar mes josim į tą ša
lelę, iš katros išjojom prieš dvi dieneles. Ten mūs laukia 
sena anyta, belaukdama jaunos mergelės, pražiūri šviesias ake
les. Tat turim skubėti, ilgai negaišti ir sakyti sudievu.

874

Mes esam geri žmonės, karališkieji, dideli bagočiūnai. Mes 
ieškom gerų žmonių, geros vietos, kad būtų kur gerai apsistot. 
Mūsų čia atvažiuoja trisdešimt vežimų (vienų vežimų skaito 
dešimčia/ Atvažiavom ir ieškom vietos, ar bus kur mūsų tur
tus padėt, o jeigu neatsieina, tai važiuosma ieškot vietos kitur. 
Mes gi nelįsma į kokius barsukų urvus ar pelėdų gūžtas.
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Čia ne barsukų urvai, bet dvarai mūravoti, žmonės bagoti: 
vario vartai, aukso raktai, geležinės durys, sidabro spynos, zer- 
kolų langai. Klėčių sienos sedulinės, grindys ąžuolinės. Lovos 
misinginės, patalai šilkiniai. Čia ne bet kam vaikščiot.
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Priimk, jauna, nelauktai netikėtai man dievo duota dukre
le, šią druską ir duonelę ir žiūrėk, kad jų iš savo rankų neiš
leistai, mus senus ir mažus skaniai valgydintai! Kad, tau šei
mininkaujant, netrūktų mūsų nameliams nei druskelės, nei 
duonelės, nei skanių valgymėlių, nei saldžių gėrimėlių.
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Užugeriu tau, martele, žalią kluoną, baltą duoną, ilgą pa
gyvenimą, trumpą sielvartą, devynis sūnus, dešimtą dukterį! 
f/r rublį deda ant stalo).

PIRŠLIO KORIMO DEKRETAS 

878

Dekretas garsingos pabaigos gyvenimo nepaprasto melagio 
piršlio NN, išduotas vardan didžio karaliaus Zigmanto trečio
jo. Prašau paklausyti, ponai svečiai ir ponios viešnios, to slau- 
no ir strošno dekreto ant melagio ir suvedžiotojo žmogaus.

Metuose šiuose, tuose ir anuose, kada katės šunis piovė, zui
kis būgną mušė, meška trūbą pūtė, kada ožys su kiaule ban- 
kietą turėjo, tada ežys pyragus kepė, lapė alų darė, genys mal
ką kirto, katins kukoriu buvo, svirplys muzika griežė, žvirblis 
maršalka buvo, bet už kubilo pražuvo. Balandžių pačios bru
kavo, kaip iš balto aulo šavo. Gegužės dainavo, senos bobos 
kukavo, kad gelžinsnapiai per mūsų žemę lėkė, šunys giedojo, 
gaidžiai lojo, arkliai su dantimis brazdino, stirna su pelėda šo
kinėjo, žuvys lekiojo, driežas į gegužę veizėjo, senos bobos 
veršius kirpo, mergaitės tekėti nenorėjo,, vaikiukai anų neb- 
mylėjo, kad su baronkoms snigo, vaikai per kiauras naktis ne
migo, tuokart vilkas, trenksmą išgirdęs, persigando, nebveizė- 
jo, kur veršiai, kur banda, o iš to strioko — trėst, o betrėsda-
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mas šoko per kelmą ir išspyrė vaikiuką. Žmonės aną praminė 
briedaičiu, nes buvo taip spraunus, kaip ežys, taip sugebąs 
suktis, kaip girnų apatinysis akmuo. Tas derlingas ir guvus 
vaikiukas capt nutvėrė vilką už uodegos ir nepaleido, turėjos 
pas pat spontką. O vilkas trėsė per guberniją Karklyno, pavie
tą Lazdyno, per Kepalų sodą. Nutrūko ano uodega, o vaikiukas 
bene ir pavirto, išaugo paskiau į veltėdį ir baisų melagį ir tarsi 
vagį, nes apgavo ir pavogė gyvą gražią NN. Bet kaip apgavo 
ir pavogė? Šitai, šiaip pasišovęs, girdi, į piršlius, atvyko 
į N miestelį, N sodą ir pasakė NN esantį N sodos ponaičiu, 
gyvenant didžiame mūro dvare, kurio stogai esantys kloti su 
lašinių paltimis, langai deimanto, takai su sūriais išgrįsti, liep
tai ir tiltai marmuro, nuo daugybės dešrų klėtis lūžtanti; šuli
niai su medumi ir pienu prigožti, daržinės javų grūdų pripiltos, 
svirnai su šiaudais prikimšti, alaus ežerai, arielkos prūdai pilni 
ir sviesto devyni tarpai žardo prižardyti, vėdarų tvoros arba 
skiepai, vaško pečius, už pečiaus gale medaus šaltinis, ark
lių bandos, avių, kiaulių daugybė. To viso pameilusi, N pasi
žadėjo tekėti ir ištekėjo už N. O mes čia visi atvykę radom pa
prastą žmogaus gyvenimą, iš medžio padirbtą, su šiaudais klo
tą, langus nekurtuos su lentelėmis užtaisytus; molio pečius, ir 
tas pats apgriuvęs. O iš medaus nė stebulės neprikrovėm. Šitai 
tau penkios!

Apgauti pamatę, ryžomės tokį piršlį melagį nuteisti. Zig
mantas trečiasis, karalius, per versulą, išleistą šiuose, tuose ir 
anuose metuose, tai yra 1604, įsakė tokius melagius ir apgau
dinėtojus ar, palaipinus į žardą, su šunimis užpiudyti, ar, už 
karklyno pastačius, su grybų kotais užmušti, ar, palaipinus ant 
stogo, drobynas atimti, ar, pastačius ant liepto arba kelto, 
į upę be ramsčio pastumti, arba tiesiau su kuo pakarti ir pri
artinti prie dangaus. Antra, mes, žemiau pasirašę su savo ran
komis, dabodamies tuos garsingus įstatymus, nusprendėm didį 
piršlį melagį Užgavėnių rytą, ant karšto pečiaus palaipinus, 
sušaldyti, arba ant švento Jono ledų malką sukrauti ir sudegin
ti, ar dar, langų kertėj pastačius, sumynioti, arba baronkomis, 
pyragais nugirdyti, alum, vynu ir arbata užspranginti. O geriau 
vienkart smertį duoti kaip melagiui ir suvedžiotojui svieto, 
išvedus į sausą medį pakarti, ba žalio iškada. Ant tų žodžių
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bengos tas baisus dekretas išduotas nuo didžių ir teisingų tei
sėjų, kaipo tai kaimo rudbardžių Prazės Beravikalės, Magdės 
Pušylalės, Morkės Spilgininko, Telšių Pliumpio ir Makalo Pra
nės, Gargždų Parkurio ir Kretingos Braškio. O dar po ta ištarme 
savo rankas pridėjo Juzupas Margis, Kazimieras Dargis, Pily
pas Pilvočius ir Jonas Kupročius, Kaimas Saugalvis, kad tik 
tas daugiau gyvas nebūtų. Dzankt, ant šonų bankt, su pagaliu 
per nugarą pakšt, veskit ir pakarkit. Amen riks, nebėr šmiks!

O dabar kad pakarsma, o nuleisma, nemaža pelno gausma, 
nes iš Ruravnijos makaulės bus liktema, iš akių — spontkos, 
iš ausų — rakandos bobelėms miltams nešioti, iš dantų — kal
tai, iš liežuvio — kylis, iš nosies — pešeklis šienui pešti, iš gerk
lės — trūbos, iš stemplės — vamzdis ir dumplės, iš pilvo — būg
nas, iš grobų — vėdarai arba Striūnos, iš šonkaulių — karieta 
arba akėčios, iš plaukų — plūdės, iš rietkaulių — kočėlai, iš 
staibokaulių — patrūbočiai, iš rankų — grėbliai, iš letenų — 
kultuvės, iš nagų — guzikai arba raišynos, iš dubenes — dump
lės, iš bambos — špuntelis bačkelei, iš uostų — šepetėlis batams 
čystyti. O dabar ant tų žodžių bengos tas taksas ir ko norėsi
te, vis apturėsite. O skins grobė, kurs kiek užgrobė. Kas tą 
dekretą pavogs, tas bus slaunus kazoks. Tuos žodžius patvirtino 
Bakanauskis Mykolas, kurs visą lenkų metą giedrą didžiai kly
kė. Amen riks, nebėr šmiks!

VESTUVIŲ PABAIGTUVIŲ ORACIJOS 

879

Kada per veseilią pakaria p ir ši j, iada dar karių visi linksmai 
pašoka ir sveteliai varomi laukan. Svočia, atsistojus ant suolo, 
bernų pakelta triskart aukštyn, duoda ant bačkutės alaus 
ir sako;

— Mieli sveteliai, juodi paršeliai, mokėjot veseilion sueiti, 
mokėkit ir išeiti. Kas neišeis, išvarysim kaip paršelius.

Tat tuomet visi pradeda rengtis eit namon.
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Padėkavoju pirmiausia poniai svočiai, ponui vyresniajam 
ir toms jaunoms panelėms už plonas drobes, už baltas kuskas. 
Aš esmu skūpas, mano razumas glūpas. Ale vienok dėl to skū- 
pumo ir razumo glūpumo atlėkė paukštelis nei kūno, nei kau
lo — tik vienos plunksnelės, panašiai ne kas kitas, kaipo tiktai 
dvasia šventa buvo, kad ant debesų stulpo sėdėjo ir giesmes 
giedojo, o jo ranka rašė, kad nuims vainikėlį kaip aukso žiede
lį, o uždės mučią kaip skučią. Jei galva nelaikys, tai kuoliu
kais paramstys. Padėkavoju ponui piršliui, kad mums čionai tą 
balių padarei ir mus visus čia suvarei, ale jau prašau, kai antrą 
balių padarysim, jau tiek daug šitų bobų neprašysim, ba jos 
netur jokios gėdos: ką tik duoda, ir suėda, pasigėrusios klupi- 
nėja, tuojau vyrų klausinėja. Pas mus tai netinka, verta už- 
daužt per kinkas abejas.

Padėkavoju, ponas piršly, už tą porą šnapsų, ale susimilk 
ant anų merginų, kur knapso. Ale aš sakau, jūs, merginos, 
džiaukitės, savo spadnyčias aukštyn smaukitės, ir jums piršlys 
tą loską padarys, ir jūs dykų nelaikys, visas į poras sudarys.

Prašau, atleiskite, gal kas nepatiko čia katram, ba nėra tos 
šnekos galo, kas gerai išmano.

O gal nepatiko katram, tai tas tegu suduoda šuniui anam.
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P A A IŠ K I N I M A I

PASAKOS m  A N E K D O TA I

NUOTYKIŲ PASAKOS

NELYGIOS VEDYBOS

1. Mi š kas argi o  sūnaus  mįslės.  A-TA 851.— Spausdinama iš 
BsLPY III, 176 nr.

2. Ponai t i s  ir e i gul i ukė.  A-Th 875.— Užrašyta 1959 m. Vilniuje 
iš Juozo Bružės, 78 m., gyv. Skamaičių km., Skėmių apyl., Šeduvos raj. Iš 
magnetofono juostos iššifravo E. Mažulienė. LTR 3445(150), LTRF 103(3).

3. Gudrus kvai lys.  A-Th 853.— Spausdinama iš BsLPY II, 21 nr.
4. Sul aukėj ę s  karalai t i s .  A-TA 877*.— Užrašyta Aukštupė- 

nų km., Kupiškio vis., iš Sasnauskienės, 70 m. LTR 42(80).
5. Pono duktė ir bat s i uvi o sūnus.  A-TA 885A.— Užrašyta 

1959 m. Vilniuje iš Juozo Bružės, 78 m., gyv. Skamaičių km., Skėmių apyl., 
Šeduvos raj. Iš magnetofono juostos iššifravo E. Mažulienė. LTR 3445(163), 
LTRF 105(3).

6. Ti ngi nys  meškos  kai lyje.  A-Th 860A*.— Užrašyta Skamai
čių km., Gudžiūnų vis., Kėdainių aps., iš Juozo Bružės, 52 m. Užrašė V. Bruže 
1933 m. LTR 422(84).

7. Medi ni s  briedi s.  A-TA 854.— Užrašė L. Rimavičius 1929 m. 
LTR 284(518).

IŠTIKIMYBĖ, KALTĖ, LIKIMAS

8. Nekal tas  sūnus.  A-TA 875D* + 725.— Užrašyta 1959 m. Vilniuje 
iš Juozo Bružės, 78 m., gyv. Skamaičių km., Skėmių apyl., Šeduvos raj. Iš 
magnetofono juostos iššifravo E. Mažulienė. LTR 3445(1), LTRF 102b(6).

9. Margi s  ir Laukis.  A-TA 882.— Spausdinama iš BsLPY IV, 
181 nr.

10. Dvyl i ka  medinčių.  A-TA 884.— Užrašyta Ožkabalių km., Vil
kaviškio aps., iš Buršveigerio. Užrašė V. Basanavičius 1905 m. LMD I 133(6).

11. Kl ebono skerdžius.  A-TA 889.— Spausdinama iš BsLPY II, 
24 nr.

12. Kada geriau vargas  A-TA 938B.— Užrašyta Nemunaičių km., 
Kalvarijos raj., iš Anelės Kavaliauskaitės-Jutkelienės, 80 m., kilusios iš Simno.
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Užrašė S. Skrodenis 1962 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tuto tautosakinės ekspedicijos metu. Iš magnetofono juostos iššifravo S. Skro
denis. LTR 3517(1705), LTRF 318(2).

13. Mergai tė  ir kuni gai kš t i s .  A-TA 887.— Užrašyta Maldžiū- 
nų km., Rozalimo vis., iš Daratos Čepulienės, 65 m. Užrašė J. Senulis. 
LTR 262(205).

14. Tėvo pal i ki mas .  A-TA 1650.— Užrašyta Ožkabalių km., Vil
kaviškio aps., iš Ulbinsko. Užrašė V. Basanavičius 1906 m. LMD I 133(47).

15. Rast ini s.  A-TA 930.— Spausdinama iš BsLP II, p. 37.
16. Ne t ur t i ngas  kurpius.  A-TA 946D*.— Spausdinama iš BsLP I,

p. 122.
17. Karal i us  ir vagis.  A-TA 981.— Užrašyta Jaučakių km., Vilki

jos vis., Kauno aps., iš Petronės Gustaitienės, 50 m. Užrašė G. Gustaitytė 
1936 m. LTR 856(1).

LEMTINGI SUPUOLIMAI, GERI PATARIMAI 
IR GUDRUS ATSAKYMAI

18. Trys patarimai .  A-TA 910A.— Užrašyta Plavėjų km., Dūkšto raj., 
iš Prano Jakučio, 61 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3187(5).

19. P a č i o s mei l ė.  A-TA 923 + 910B.— Spausdinama iš BsLPY III, 
143 nr.

20. Karal ius ir t ei sdarys .  A-TA 926C.— Užrašyta Ožkabalių km., 
Vilkaviškio aps., iš Jankausko. Užrašė V. Basanavičius 1904 m. LMD I 133(28).

21. St i pruol i s .  A-TA 1640 — Užrašyta Drūlėnų km., Kupiškio vis., 
Panevėžio aps., iš Juozo Sližio, 60 m. Užrašė V. Sližytė. LTR 3107(152).

22. Gudrus vaikas.  A-TA 92̂ 1.— Užrašyta Linkuvoje, Šiaulių aps., iš 
Karolio Valiulio, 71 m. Užrašė J. Spudas 1932 m. LTR 337(19).

23. Karal ius ir artojas.  A-TA 921B*.— Spausdinama iš BsLPY III, 
66 nr.

24. 2 ii i plaukai ,  juoda barzda.  A-TA 921C.— Užrašyta Duo
kiškyje, Rokiškio aps., iš Juozo Indriūno, 85 m. Užrašė B. Zaleskis 1928 m. 
LTR 10a(100).

25. Ponas,  pi emuo ir karal ius.  A-TA 92*2.— Spausdinama iš 
BsLPY III, 175 nr.

26. Ki emas nebylys,  l angas  aklas.  A-TA 876.— Savo moka
mą pasaką 1935 m. užrašė Rožė Sabaliauskienė, 34 m., gyv. Puvočių km, 
Marcinkonių vis., Gardino aps. LTR 725(422).

27. Pl aukas  iš karal i aus  barzdos.— Užrašyta Kartenoje, Kre
tingos raj., iš Antano Jadenkaus, 72 m. Užrašė B. Kerbelytė ir L. Sauka 
1961 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės 
ekspedicijos metu. Iš magnetofono juostos iššifravo L. Sauka. LTR 3471(194), 
LTRE 254(2).

28. Liežuvis.— Užrašyta Kartenoje, Kretingos raj., iš Antano Jaden
kaus, 72 m. Užrašė B. Kerbelytė ir L. Sauka 1961 m. LTSR MA Lietuvių kal
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bos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. Iš magnetofono 
juostos iššifravo L. Sauka. LTR 3471(195), LTRF 254(3).

29. Vargš as  ir karal ius.  A-TA 921A+1557 + 927A*.— Užrašyta 
1959 m. Vilniuje iš Juozo Bružės, 78 m., gyv. Skamaičių km., Skėmių apyl., 
Šeduvos raj. Iš magnetofono juostos iššifravo E. Mažulienė. LTR 3445(10), 
LTRF 102a(8).

30. Kareivi s  ir karal ius.  A-TA 922.— Užrašyta Ožkabalių km., 
Vilkaviškio aps., iš Aidukevičiaus. Užrašė V. Basanavičius 1904 m. 
LMD I 133(232).

31. D u b r o 1 i a i.— Užrašė A Jokanševičius Elkiškiuose, Mažeikių aps., 
1931 m. LTR 350(209).

32. Naš l ės  mį s l ė  s.— Užrašyta Vilkiškių km., Salako prp., iš Salo
mėjos Karanauskaitės, 50 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1938 m. LTR 1788(17).

33. Pui ki aus i as  rūbas.  A-Th 1620.— Spausdinama iš Jrk, 44 nr.
34. Žal ia duona.  A-Th 980.— Užrašyta Tauginų km., Šeduvos raj., iš 

Eleonoros Sadauskienės, 80 m. Užrašė A. Valantinas 1959 m. LTR 3202(28).
35. Karal iaus sūnus — vagis.  A-Tb 950.— Užrašyta Girkų km., 

Veliuonos vis., iš P. Šapausko. Užrašė A. Dabkus apie 1933 m. LTR 409(51).
36. Žmogžudži ai  ir merga.  A-Th 955.— Užrašyta Ožkabalių km., 

Vilkaviškio aps., iš Buršveigerio. Užrašė V. Basanavičius 1905 m. 
LMD I 133(179).

37. V a g i s svirne.  A-Th 956D.— Užrašyta Garliavoje iš Magdele- 
nos Kazlauskienės. Užrašė P. Veiverys 1909 m. LMD I 137(11).

PASAKO S-EEGENDOS

38. Trys norai.  A-Tli 750A.— Spausdinama iš MT IX, 391 nr.
39. Pirmas di enos darbas.  A-Th 750A.— Spausdinama iš MT IX, 

400 nr.
40. Suval gyt os  jaknos.  A-TA 785.— Užrašyta Vozgėlių km., Duse

tų vis., Zarasų aps., iš Veronikos Būgienės, 34 m. Užrašė B. Zaleskis 1926 m. 
LTR 10a(7).

41. Nubaus t as  angelas.  A-Th 795.— Užrašyta Bieniūnų km., Rim
šės vis., Breslaujos aps., iš Mikalinos Zuromskienės, 73 m. Užrašė J. Aidulis 
1935 m. LTR 724(46).

42. Karei vi s  ir švent as  Petrą s.— Užrašyta Dūkšte. Užrašė 
E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3166(143).

43. Pragara s.— Užrašyta Dubarų km., Ramygalos vis., iš Jurgio Pra- 
tusio. Užrašė K. Janionis 1936 m. LTR 909(43).

44. Ti ngi nys  bernas  ir darbšt i  merga.— Savo mokamą pa
saką 1958 m. užrašė Elzbieta Rūkštelytė, 57 m., gyv. Dūkšte. LTR 3155(147).

45. Auks i nė  bal no ki lpa.  A-TA 790*.— Užrašyta Staigviliuose, 
Linkuvos raj., Šiaulių sr., iš Igno Stravinsko, 78 m. Užrašė E. Karaliūtė 
1951 m. Tekstas LTR 2838(211).

46. Dievas,  apaš t al ai  ir karei vi  s.— Užrašyta Panevėžio aps., 
1941 m. LTR 3107(58).
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47. Di evas  ir š ve nt as  Petras jaujoje.  A-TA 752A — Spausdi
nama iš MT IX, 374 nr.

48. Nupeš i ot as  švent as  Petrą s.— Užrašyta Paluodės km., Sala
ko vis., Zarasų aps., iš Marcelės Beinorienės. Užrašė V. Dičiūnas 1936 m. 
LTR 811(461).

BUITINES PASAKOS

PONAI IR BAUDŽIAUNINKAI, GASPADORIAI IR BERNAI

49. Gal pyksti ,  ponas? A-TA 1000 + 1002+1003+1004 + 1116 + 1120.— 
Užrašyta Valatkonių km., Baisogalos vis., Kėdainių aps., iš Antano Urbono, 
21 m. Užrašė V. Zaromskis 1936 m. LTR 988(50).

50. Jonas ir ponas.  ATI? !003+1006* + 1009+1!20.—Savo moka
mą pasaką 1949 m. užrašė Juozas Lazauskas iš Beržuvės km., Trebučių apyl., 
Švenčionių vis. LTR 2743(5).

51. Gudrus vežėjas.  A-TA 1572E*.— Užrašyta Rimšių km., Paduby- 
sės vis., Šiaulių aps., iš Leono Šimkaus, 59 m. Užrašė E. Skipitis 1932 m. 
LTR 350(219).

52. Kaip ponas  mokės i  paukšči ų kalbo s.— Užrašyta Kami- 
saruvkos km., Lazdijų vis., Seinų aps., iš Arbačiausko, 80 m. Užrašė A. Pa- 
ciukonis apie 1933 m. LTR 425a(104).

53. Už poną gudresni  s.— Užrašyta Gulbių km., Laumėnų apyl., 
Varnių raj., iš Alekso Vėliaus, 22 m. Užrašė N. Vėlius 1958 m. LTR 3074(20).

54. Jaut i s  už ožį.  A-TA 1538.— Spausdinama iš BsLPY III, 15 nr.
55. Žmogus šuns vietoj .  Plg. A-TA 1562A.— Spausdinama iš 

BsLPY III, 5 nr.
Čia spausdinamas pasakos variantas savo stiliumi artimas liaudies pasa

kojimams.
56. Gudrus vagis.  A-TA 1525A.— Užrašyta Kalvelių km., Baisoga

los Vis., Kėdainių aps., iš Jako. Užrašė V. Zaromskis 1932 m. LTR 520(16).
57. Žmogus,  urėdas ir poną s.— Užrašyta Zaventės km., Viekš

nių vis., iš Monikos Lengvenienės, 65 m. Užrašė A. Urbienė 1947 m. LTR 
2514(76).

58. Pl ikpetri s.  A-TA 1539.— Užrašyta Zaventės km., Viekšnių vis., 
iš Monikos Lengvenienės, 65 m. Užrašė A. Urbienė 1947 m. LTR 2514(92).

59. Baudži auni nkų i š l ai svi ni mas . — Užrašyta Akmenėje iš 
Jadvygos Neverauskaitės-Marcinkevičienės, 46 m., kilusios iš Kudirkos Nau
miesčio. Užrašė Akmenės vidurinės mokyklos mokiniai 1957 m. LTR 3034(99).

60. P o n a s Ramonas.  A-TA 1605*.— Užrašyta Rizgūnų km., Parin- 
gio prp., Švenčionių aps., iš Petro Blaževičiaus. Užrašė K. Trapikas 1936 m. 
LTR 789(21).

61. Dvyl ius.  A-TA 1675.— Spausdinama iš LTRn, p. 366.
62. Šnekant i  oda. A-TA 1535.— Užrašyta apie 1924—1927 m.

LTR 260(32).
63. Ponia skrynioje.  A-TA 1536A.— Užrašyta Ožkabalių km., Vilka

viškio aps., iš Šiugždos. Užrašė V. Basanavičius 1905 m LMD I 133(98).
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$4. Kiaulė — kūma. A-TA 1540A*.— Spausdinama iš BsLPY IV, 183 nr.
65. Kiek kai nuotų aukso gabalas?— užrašyta „Pasieniečio" kol., 

Lazdijų raj., iš Zigmo Skripkos, 46 m. Užrašė E. Karaliūtė 1951 m. LTR 
2895(14).

66. Martynas.  A-TA 1705B*.— Užrašyta Ringės km., Taujėnų vis., 
Ukmergės aps., iš Petro Mulevičiaus. Užrašė Bielskis apie 1924—1927 m. 
LTR 260(4).

67. Pono pieva.  A-TA 1736.— Užrašyta Paringyje, Švenčionių aps., 
iš Mykolo Kalvelio, 70 m. Užrašė K. Klišauskas 1935 m. LTR 724(30).

68. Ci rul i s  ant kiaušinių.  A-TA 1750.— Užrašyta Vėžionių km., 
Kupiškio vis., Panevėžio aps., iš Kazio Pilkausko. Užrašė P. Puronaitė 1929 m. 
LTR 3108(100).

69. S e n a višta.  A-TA 1623*.— Užrašyta Devynduonių km., Gudžiū- 
nių vis., Kėdainių aps., iš Simo Lebedžio. Užrašė B. Banaitis 1930 m. 
LTR 36(41).

70. Di enos  i l gini mas. — Užrašyta Talkonių km., Pumpėnų vis., 
Panevėžio aps., iš Stefanijos Zavadskytės, 60 m. Užrašė P. Kumpauskas 
1938 m. LTR 1638(3).

71. Šnipštukas.  A-TA 1695.— Užrašyta Meiliškių km., Grinkiškio vis., 
Kėdainių aps., iš Pranės Martišienės, 55 m. Užrašė J. Martišius 1933 m. 
LTR 527(10).

72. Karei vi s  ir ponas.  A-TA 1543C*.— Užrašyta Tūbinių km., Pa
švitinio vis., Šiaulių aps., iš Ramanausko. Užrašė J. Znokas 1937 m. 
LTR 3396(9).

73. Neval gi  virėja.  A-TA 1562A*.— Užrašyta 1959 m. Vilniuje iš 
Juozo Bružės, 78 m., gyv. Skamaičių km., Skėmių apyl., Šeduvos raj. Iš mag
netofono juostos iššifravo E. Mažulienė. LTR 3445(170), LTRF 106(6).

74. Žąs i es  dal i j imas.  A-TA 1533.— Spausdinama iš BsLPY III, 
105 nr.

75. Neprari ekt as  kepalas. — Užrašyta Rokiškyje iš Mato Kie
čio, 61 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1959 m. LTR 3235(337).

76. Lašinys prie l aši ni  o.— Užrašyta Mankūnų km., Girkalnio vis., 
Raseinių aps., iš Pranės Stulgaitienės, 40 m. Užrašė V. Stulgaitis 1933 m. 
LTR 410(97).

77. Vi enas  grūda s.— Spausdinama iš LTRn, p. 373.
78. Či gonas  š i enpi ovys . — Užrašyta Sabalėnų km., Pakuonio prp., 

iš Karolio Grinkevičiaus. Užrašė P. Veiverys 1909 m. LMD I 137(22).
79. V i s k ą sykiu.  A-TA 1561.— Užrašyta Zalakiškiuose, Šiluvos prp. 

Užrašė P. Šivickis iš savo tėvo 1905 m. LMD I 144(2).
80. Ūki ni nkas  ir bernas tei sme.  A-TA 1543D*.— Užrašyta Gim- 

bučių km., Šiaulių aps., iš Bukanto. Užrašė M. Slančiauskas 1914 m. 
LMD I 483(31).

81. Gudrus vargšas  teisme.  A-TA 1660.— Užrašyta Lomeikiš- 
kių vnk., Surviliškio vis., iš Vinco Žirgulio. Užrašė A. Zirgulys 1931 m. 
LTR 264(149).

82. Spi rgės  košėje.  A-TA 1568*.— Užrašė J. Zinis Grinkų km., 
Krekenavos vis., Kauno gub., 1905 m. LMD I 527(25).
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83. Kuris mažiau suval gys.  Ply. A-Tl! 1562A*.— Užrašyta Mei- 
liškių km., Grinkiškio vis., Kėdainių aps., iš Pranės Martišienės, 55 m/ Už
rašė J. Martišius 1933 m. LTR 527(12). /

DVASININKAI, JŲ PAGALBININKAI IR LIAUDIS

84. Pavogt as  jautis.  A-Tlr 1790.— Užrašyta 1959 m. Vilniuje iš 
Juozo Bružės, 78 m., gyv. Skamaičių km., Skėmių apyl., Šeduvos raj. Iš 
magnetofono juostos iššifravo E. Mažulienė. LTR 3445(6), LTRF 102b(2).

85. Net i kri  pini gai .  A-TA 1592A*.— Užrašyta Reibenių km., Šiau
lių aps., iš Pranciulio. Užrašė M. Slančiauskas 1914 m. LMD I 483(34)

86. Mai še į dangų.  A-Th 1737.— Užrašyta Maldanėnų km., Mielagė
nų prp., iš Stanislavo Zakukoškos, 60 m. Užrašė K. Maldžiūnas 1935 m. 
LTR 797(40).

87. Juočkus  gimnazi stas.  A-Tlr 1750A.— Užrašyta Mažųjų Šel
vių km., Žaliosios vis., Vilkaviškio aps., iš Motiejaus Jašinsko, 45 m. Užrašė 
V. Kulbokas 1931 m. LTR 372(62).

88. Pono nebi jau,  di evu net i ki  u.— Užrašyta Padvarninkų km., 
Šeduvos raj., iš Onos Kliokmanienės, 75 m. Užrašė A. Valantinas 1960 m. 
LTR 3544(66).

89. At i duos  šimteriopai .  A-Tli 1735.— Užrašyta 1959 m. Vil
niuje iš Juozo Bružės, 78 m., gyv., Skamaičių km., Skėmių apyl., Šeduvos raj. 
Iš magnetofono juostos iššifravo E. Mažulienė. LTR 3445(147). LTRF 102c(1).

90. Gudrus vargoni ni nkas .  A-Tlr 1536A.— Spausdinama iš 
BsLPY II, 180 nr.

91. Vel ni as  kubi l e. — Užrašyta Ašašnykų km., Kabelių prp., Gar
dino aps., iš Povilo Grigo, 38 m. Užrašė J. Aidulis 1935 m. LTR 662(306).

92. Ve l ni as  skryni oje.  A-Tft 1725.— Užrašyta Karklinės km., Šven
čionių aps., iš Adomo Pauliukevičiaus, 55 m. Užrašė V. Velička apie 1936 m. 
LTR 951(26).

93. Nesigirdi .  A-Tlr 1777A*.— Užrašyta Eglinių km., Rimšės vis., 
Zarasų aps., iš Klipaso Miškėno, 37 m. Užrašė E. Karaliūtė 1949 m. LTR 
2750(557).

94. Dvyl i ka atgai l autoj  ų.— Užrašyta Judrėnuose, Tauragės aps. 
Užrašė P. Uoselis 1910 m. LMD I 897(35).

95. Kumel ė — rublis,  kat i nas  — du šimtu.  A-Tlr 1553.— Užra
šyta Dūkšte iš Antano Rapalinsko, 57 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m 
LTR 3155(28).

96. Brangi os  l ai dotuvės.  A-Tlr 1842A*.— Užrašyta „Dotnuvėlės" 
kol., Baisogalos vis., Radviliškio aps., iš Antano Bornio, 50 m. Užrašė 
E. Karaliūtė 1950 m. LTR 2783(143).

97. Čigono i špažint i s.  A-Tlr 1807.— Užrašė P. Tyla 1926 nt. 
LTR 1038(262).

98. Pašvent i ntas  ožys. Plg. A-Tlr 1842.— Užrašyta Seredžiuje, 
Kauno aps., iš Doveikos, 40 m. Užrašė J. Dovydaitis 1932 m. LTR 462(8).
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Spausdinama iš99. Karal i us  ir kuniguži s.  A-TA 885. —
BsLPY IV, 152 nr.

100. Gyva į dangų.— Spausdinama iš LTRn, p. 395.
101. Davat kos  sapnas.  A-TA 1738B*.— Užrašyta iš P. Mačinsko, 

60 m. Užrašė L. Mačinskas. LTR 585(109).
102. Kerdži aus pamokslas.  A-TA 1824.— Spausdinama iš A. Do

ri t s c h, Beitrage zur litauischen Dialektologie, „Mitteilungen der Litauischen 
literarischen Gesellschaft", VI, Heidelberg, 1912, p. 43.

103. Dvyl i ka stovylų.  A-TA 1359C.— Užrašyta Dūkšte iš Antano 
Rapalinsko, 58 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3155(62).

104. Šve nt i e j i  ir griet inė.  A-TA 1572A*.— Spausdinama iš 
LTRn, p. 394.

105. Gri et i nė ir š ve nt as  Morkus.  A-TA 1572A*.— Užrašyta Sa
lake iš Paulinos Beliauskaitės-Varoneckienės, 75 m. Užrašė E. Rūkštelytė 
1938 m. LTR 1788(77).

106. Kaip po krikšt  o.— Užrašyta Žagarėje iš Marijonos Marcinku- 
tės-Jakimienės, 38 m. Užrašė J. Marcinkus 1941 m. LTR 2414(12).

107. Vi sų švent ų kai l iniai .  A-TA 2428.— Užrašyta Senųjų Na- 
niškių km., Eišiškių raj., iš Juozo Piliaus, 68 m. Užrašė A. Šironas 1961 m. 
LTR 3489(82).

PIRŠLYBOS. ŠEIMOS GYVENIMAS

108. Kvai l ys  ir piršlys.  A-TA 1688 + 1691A.—Užrašyta Meiliš- 
kių km., Grinkiškio vis., Kėdainių aps., iš Pranės Martišienės, 55 m. Užrašė 
J. Martišius 1933 m. LTR 527(8).

109. Jauni ki o iT pi rš l i o sarmata.  A-TA 1688B*.— Užrašyta Ba
jorų km., Tauragnų vis., Utenos aps., iš Kosto Linkos, 70 m. Užrašė A. Lin- 
ka 1935 m. LTR 545(57).

110. Pi rš l ys  ir bes ot i s  bernas.  A-TA 1691.— Užrašyta Viekš
nių vis., Mažeikių aps., iš Juozo Maciaus, 30 m. Užrašė S. Mačius 1929 m. 
LTR 69(517).

111. Skani ai  kaip pas mam ą.— Užrašyta Gulbių km., Var
nių raj., iš Marijonos Jakienės, 83 m. Užrašė N. Vėlius 1959 m. LTR 3171(47).

112. Ėdrus jaunikis.  A-TA 1691.— Užrašyta Brijagalos km., Pane
vėžio aps., iš Jurkšaitienės, 40 m. Užrašė J. Jurkšaitis 1927 m. LTR 585(48).

113. Ne verpėja,  bet  šokėja.  A-TA 1453.— Užrašyta Utenos aps. 
iš Marijonos Degutienės. Užrašė J. Baltrūnas apie 1934 m. LTR 544(270).

114. Merge l ė  nevalėl ė.  A-TA 1453***.—Užrašyta apie 1921— 
1930 m. LTR 2145(303).

115. Nepri matant i  duktė.  A-TA 1456.— Užrašyta Plokščiuose, Ša
kių raj., iš Benjamino Bajerčiaus, 53 m. Užrašė V. Bajerčius 1958 m. 
LTR 3079(5).

116. Piršl iai  ir švepl os  dukterys.  A-TA 1457.— Užrašyta Mel
dimų km., Panevėžio aps., iš M. Zakarauskienės, 58 m. Užrašė T. Zakaraus- 
kaitė 1927 m. LTR 585(29).



117. Negraži os  pavardės.  A TA 1461.— Užrašyta Rozalime iš 
J. Montvilo, 55 m. Užrašė B. Montvilaitė. LTR 585(9).

118. Apgaut i  jauni ki ai .  P7y. A-TA 1406.— Užrašyta Ožkabalių km., 
Bartininkų vis., Vilkaviškio aps., iš J. Kamarausko. Užrašė V. Basanavičius 
1905 m. LMD I 133(140).

119. Kal vi o ir s i uvė j o  vedybos.  A-TA 1631.— Užrašyta Ro
zalime iš Jaroševičiaus. Užrašė P. Adomaitis 1927 m. LTR 585(62).

* *

*

120. Bat s i uvi o gi nčas  su pačia.  A-TA 1351.— Spausdinama iš 
BsLPY III, 47 nr.

121. Trumpa meilė.  A-TA 1510.— Užrašyta Dūkšte iš Mykolo Ma- 
tarkos, 70 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1959 m. LTR 3204(41).

122. Li goni s  ant pečiaus.  A-TA 1354.— Užrašyta Šiaulių aps. Už
rašė J. Krikščiūnas-Jovaras iš savo tėvo 1914 m. LMD I 999(2).

123. Baikštus diedukas. — Užrašė V. Matkevičius Švenčionių apy
linkėse 1935 m. LTR 996(1).

124. Šykštuol i s .  A-TA 1458.— Užrašyta Rumšaičių km., Šačių prp., 
iš Stanislovo Šmito, 77 m. Užrašė M. Untulis 1936 m. LTR 970(31.

125. Ti ngi nė boba. A-TA 902* + 1405.— Spausdinama iš BsLPY II, 
160 nr.

126. Ti ngi nės  pakl os t ė l i ai .  A-TA 1370B*.— Užrašyta Kuksų km., 
Tverečiaus vis., Švenčionių aps., iš Kristinos Skrebutėnienės, 79 m. Užrašė 
J. Aidulis 1934 m. LTR 474(34).

127. Ki eno darbas  sunkesni s .  A-TA 1408.— Užrašyta Šklė
rių km., Kabelių prp., Gardino aps., iš Agotos Kiselienės, 42 m. Užrašė J. Ai
dulis 1934 m. LTR 662(229).

128. Kat inas t i ngi nys .  A-TA 1370.— Užrašyta Zukliškių km., Du
setų vis., Zarasų aps., iš Antano Mažiulio, 58 m. Užrašė A. Mažiulis 1935 m. 
LTR 720(55).

129. Trečio kaTto nelauk.  A-TA 1370.— Užrašyta Dūkšte iš An
tano Rapalinsko, 58 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3155(31).

130. Pikta mergai tė. — Užrašyta Pabiržės km., Ramygalos raj., iš 
Pranės Zalatorienės, 73 m. Užrašė A. Valantinas 1959 m. LTR 3200(22).

131. Kal vi s  — tel i ukas . — Užrašyta Plikiškių km., Joniškio vis., iš 
Antano Ciutos, 50 m. Užrašė J. Čiuta 1928 m. LTR 324(14).

132. Ne i š t i ki ma pati.  A-TA 1380.— Užrašyta Mikų km., Judrė
nų prp., iš Petronės Uoselienės. Užrašė P. Uoselis 1910 m. LMD I 558(10).

133. Lobis ir pl epi  žmona.  A-TA 1381.— Užrašyta iš Pauliaus Sta- 
nukaičio. Užrašė Bielskis apie 1924—1927 m. LTR 260(20).

134. Žmonos gudrybės .  A-TA 1406.— Užrašyta Beržijos km., Kal
tanėnų prp., iš Ignasiaus Vilūno, 52 m. Užrašė J. Aidulis 1935 m. LTR 724(59).

135. At l ai di  senel ė.  A-TA 1415.— Užrašyta Duokiškio km., Rokiš
kio aps., iš Juozo Indriūno, 85 m. Užrašė B. Zaleskis 1928 m. LTR 10a(104).
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KVAILIAI, IŠDAIGININKAI, APGAVIKAI

136. Daug yra kvai l ių.  A-TA 1450A+1210 +1245.— Užrašė A. Su- 
bačiūtė Gudapievio km. 1927 m. LMD I 592(14).

137. Sveč i as  iš dangaus.  A-TA 1304+1540.— Užrašė V. Basanavi
čius Ožkabalių km., Vilkaviškio aps., 1905 m. LMD I 133(225).

138. Gromul uoj ant i  karvė.  A-Th 12*11.— Užrašyta Molynų km., 
Tauragės aps., iš B. Austynaitės. Užrašė J. Kinderis. LTR 2145(170).

139. Trys kvai l i ai .  A-7*!t 1227.— Spausdinama iš BsLPY II, 9 nr.
140. Ve s t uvė s  ir l ai dotuvės.  A-TA 1601 A.— Spausdinama iš 

LP, 24 nr.
141. Gu r du Ii s. A-Th 1642.— Užrašyta 1931 m. Šiaulių vis. iš P. Ti- 

minsko, 85 m. LTR 350(198).
142. Beržui  parduot as  jautis.  A-Tb 1643.— Užrašyta Igliškė

lių apyl. iš Pranės Smulkštienės, 56 m. Užrašė A. Kavaliauskaitė 1948 m. 
LTR 2692(29).

143. Ožys vi etoj  senio.  A-Th 1600.— Užrašyta Skamaičių km., 
Gudžiūnų vis., Kėdainių aps., iš Juozo Bružės, 52 m. Užrašė V. Bruže 1933 m. 
LTR 422(87).

144. Kvai l i o skandinimas.  A-Tb 1642+1681A+1535.— Užrašyta 
Ožkabalių km., Vilkaviškio aps., iš Bendoriaus. Užrašė V. Basanavičius 1904 m. 
LMD I 133(34).

145. Ti ngi ni o nuotykiai .  A-Tb 1696.— Užrašyta Aleksandravė
lės apyl. iš J. Petrausko, 43 m. Užrašė I. Talutis 1936 m. LTR 866(157).

146. Du kvai l i ,  t reč i as  be proto.  A-Tb 1716*.— Spausdinama 
iš BsLPY II, 166 nr.

147. Kaip s ept yni  gaspador i ai  pirko bažnyčią.  A-Tb 
1266A*.— Spausdinama iš BsLPY II, 155 nr.

148. Seni s  kubi le.  A-Tb 1629*.— Užrašyta Drageliškių km., Duse
tų prp., Zarasų aps., iš Kostės Šatkuvienės, 36 m. Užrašė B. Zaleskis 1927 m. 
LTR 10b(249).

149. K v a i 1 y s egl ėje.  A-Tb 1653A.— Užrašyta Utenoje iš I. Pru- 
šinsko, 69 m. Užrašė E. Puodžiukaitė. LTR 450(63).

150. Tai bus gera.  A-TA 1430.— Užrašyta Nasvaičių km., Užpalių vis., 
Utenos aps., iš Br. Bučelio, 30 m. Užrašė J. Marganavičius. LTR 544(330).

* *

*

151. Kad tik  būtų.  A-Tb 1572G.— Užrašyta Meiliškių km., Grin
kiškio vis., Kėdainių aps., iš Pranės Martišienės, 55 m. Užrašė J. Martišius 
1933 m. LTR 527(9).

152. Vi ską ži nąs daktaras.  A-Tb 1641.— Užrašyta Mataičių km., 
Veiviržėnų prp., iš Antano Juciaus. Užrašė P. Uoselis 1910 m. LMD I 558(1).
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153. Či gono arklys.  A-Th 1631.— Užrašyta Garliavoje iš Motiejaus 
Veiverio. Užrašė P. Veiverys 1909 m. LMD I 137(6).

154. Si uvėjas  ir mokinys. — Užrašyta Starkų km., Vilkaviškio vis. 
ir aps., iš Prano Smito, 23 m. Užrašė V. Kulbokas 1931 m. LTR 372(63).

155. Nepas i dal yt as  skat i kas.  A-7A 1654.— Užrašyta Ožkaba
lių km., Vilkaviškio aps., iš Jono Mackevičiaus. Užrašė V. Basanavičius 
1905 m. LMD I 133(104).

156. Či gono žuvys.  A-TA 1634A*.— Spausdinama iš BsLPYII, 171 nr.
157. Gagonas iš Tarbiškių.  A-7h 1636.— Užrašyta Duokiškyje, 

Rokiškio aps., iš Andriaus Žilinsko, 71 m. Užrašė B. Zaleskis 1928 m. LTR 
10b(178).

158. Rudis ir pl iki s.  A-7*h 1588**.— Spausdinama iš BsLPY III, 3nr.
159. Či gonas  svirne.— Užrašyta Sabalėnų km., Pakuonio prp., iš 

Karolio Grinkevičiaus. Užrašė P. Veiverys 1909 m. LMD I 137(7).

MELŲ PASAKOS

160. Kai aš mažas buvau.  A-Th 1875.— Užrašyta Ringės km., Tau
jėnų vis., Ukmergės aps., iš Petro Mulevičiaus. Užrašė Bielskis apie 1924— 
1927 m. LTR 260(10).

161. Me i t ė l i o  skerdimas.  A-fli 1960A.— Užrašė J. Dovydaitis 
Užpalių prp., Utenos aps., apie 1930—1931 m. LTR 218(1230).

162. Medž i ot oj ų kalbos.  A-Tb 1890.— Užrašyta Mažėnų km., Ve
lykių prp., iš Baltraus Aliliūno, 60 m. LMD I 809(1).

163. Neregė t a  bažnyčia.  A-TA 1932.— Užrašyta Latviškiu km., 
Dusetų prp., Zarasų aps., iš Kazimiero Aršvilos, 60 m. Užrašė B. Zaleskis 
1927 m. LTR 10a(36).

164. Žvi rbl i ų bažnyčia.  A-Th 1932.— Užrašyta Viekšniuose, Ma
žeikių aps., iš Uršulės Kontvainaitės, 45 m. Užrašė E. Dambytė 1931 m. 
LTR 3109(2).

165. Kumel ė ir kurapkos.  A-Tli 1892.— Užrašė L. Tamošauskas 
Rozalime 1927 m. LTR 585(67).

166. Kas moka geriau meluot.  A-T!i 1920C.— Spausdinama iš 
BsLPY I, p. 34.

167. Negi rdėt a neregėta pasaka.  A-TTi 1920H.— Spausdinama 
iš BsLPY II, 53 nr.

168. Mel agi o vestuvės.  A-TA 1960D + 1960E + 1960J.— Užrašyta 
1959 m. Vilniuje iš Juozo Bružės, 78 m., gyv. Skamaičių km., Skėmių apyl., 
Šeduvos raj. Iš magnetofono juostos iššifravo E. Mažulienė. LTR 3445(161), 
LTRF 105(1).

169. Paguodė poną.  A-TR 2040.— Užrašyta Cicėniškės km., Parin- 
gio prp., Švenčionių aps., iš Juozo Kryčelės, 70 m. Užrašė J. Aidulis 1935 m. 
LTR 792(68).

170. Nebėr nė to. A-77! 1931.— Užrašyta Ažuolytės km., Ramyga
los vis., iš Mykolo Glebausko, 44 m. LMD I 803(9).
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ANEKDOTAI

TURTUOLIAI IR SUMANŪS PRASTUOLIAI

171. Baudž i auni nko prašymas.— Užrašyta Gaištų km., Gude
lių apyl., Veisiejų raj., iš Antano Palionio. Užrašė J. Palionytė apie 1957— 
1958 m. LTR 3142(128).

172. Kaip ponas.— Spausdinama iš: Juokai. Kalendorius 1914 me
tams, Vilnius, 1913, p. 40.

173. Kvai l i ų kaina.  A-TA 921D*.— Užrašyta Krikonių km., Mielagė
nų prp., Švenčionių aps., iš Emilijos Kujelienės, 45 m. Užrašė J. Aidulis 
1934 m. LTR 2441(74).

174. Ponas  ir vai kezas . — Užrašyta Dulkiškių km., Rozalimo vis., 
Panevėžio aps., iš Jurgio Budriaus, 72 m. Užrašė S. Budrytė 1927 m. LTR 585(2).

175. Gudrus tarna s.— Užrašyta Škėmų km. ir apyl., Obelių raj., iš 
Prano Buteikio, 75 m. Užrašė K. Grigas 1952 m. LTSR MA Lietuvos istorijos 
instituto etnografinės ekspedicijos metu. LTR 2884(264).

176. Nemokyt as  bernas.— Užrašyta Rozalimo vis., Panevėžio aps., 
iš Jono Benaičio, 50 m. Užrašė A. Jareckas 1927 m. LTR 585(3).

177. Kad vel ni ai  nujotų.  A-TA 1698C*.— Užrašyta Ruponių km., 
Linkuvos vis., Šiaulių aps., iš Juozo Jokšto, 75 m. Užrašė B. Fabijonavičiūtė 
1927 m. LTR 585(60).

178. Sunkus pabuč i av i ma s.— Užrašyta Vaineikių km., Duokiš
kio apyl., Rokiškio aps., iš Jokūbo Pranskūno. Užrašė K. Markelis 1946 m. 
LTR 2989(174).

179. Rasei nių Magdė.  Krz 1871.— Užrašyta Pakapurnio km., Lau
žų apyl., Raseinių raj., iš Šimkienės, 68 m. Užrašė Z. Budaitė 1958 m. 
LTR 3263(85).

180. Ponai č i o  pakal bi ni mas . — Spausdinama iš LTRn, p. 392.
181. Nuovokus  t e i sėj a s.— Užrašė M. Slančiauskas Šiaulių aps. 

1893 m. LMD I 1063(1098).
182. Pikti  šunys.— Užrašyta Mockabūdžių km., Keturvalakių vis., 

Vilkaviškio aps., iš Kosto Brazio, 18 m. Užrašė J. Kedys 1932 m. LTR 327(159).
183. Pri sikabinai ,  tai  l ai kyki s . — Užrašyta Mikytų km., Gar

liavos raj., iš Marijonos Povilaitytės, 58 m. Užrašė I. Kostkevičiūtė 1951 m. 
LTR 2861(7).

184. Ši ršonas  ir poną s.— Užrašė M. Slančiauskas Trumpaičiuose, 
Šiaulių aps., 1893 m. LMD I 906(59).

185. Ūki ni nkas  ir Jonas.  A-TA 1568B.— Užrašyta Dainavėlės vnk., 
Papilio vis., Biržų aps., iš M. Malinauskienės. Užrašė M. Kulbytė 1927 m. 
LTR 985(104).

186. Kel ias  į šventuosi us . — Užrašyta Jampolės km., Salako apyl., 
Dūkšto raj., iš Onos Vaičienės. Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3155(153).

187. Lapė ir v i š t a . — Užrašė A. Rudis 1948 m. LTR 2898(305).
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188. Val gyk neži ūrėdama s.— Užrašė P. Virakas Seredžiuje, Jur
barko raj., 1963 m. LTR 3548(18).

189. Vai ki nas  drąsuol i s.  A-TA 921D*.— Užrašyta Mediškiemiųkm., 
Katyčių vis., Pagėgių aps., iš E. Zugerienės. Užrašė A. Žugerytė apie 1928 m. 
LTR 2268(266).

DVASININKAI, ŠVENTEIVOS IR JŲ PAŠAIPŪNAI

190. Kuni go kortos.  A-TA 1827A.— Užrašė J. Mezginis apie 1927— 
1930 m. LTR 293(961).

191. Pusbutel iukas.  A-TA 1827A.— Užrašė J. Buožis Šiaulių aps. 
1932 m. LTR 361(19).

192. Švent oj i  dvas i a ir katinas.  A-TA 1837.— Užrašyta Lau- 
niejų km., Lankupių vis., Klaipėdos aps., iš Miko Rūgulio. Užrašė J. Mei- 
žys 1928 m. LTR 2268(142).

193. Avių vogimas.  A-TA 1831.— LTR 3378(2194).
194. Dievo pinigai .  Krz 1618.— Užrašyta Cicėniškės km., Parin- 

gio prp., Švenčionių aps., iš Juozo Kryčelės, 70 m. Užrašė J. Aidulis 1935 m. 
LTR 792(70).

195. Negera at gai l  a.— Užrašyta Kuzmiškio km., Miežiškių vis., 
Panevėžio aps., iš Jono Meliškevičiaus, 58 m. Užrašė S. Žemaitis 1928 m. 
LTR 3107(81).

196. Vyskupo šuo. Krz 1232.— Užrašyta Šunskų km. ir vis., Mari
jampolės aps., iš O. Strimaitytės. Užrašė C. Strimaitytė 1937 m. LTR 1262(113).

197. Kuni go balsas.  A-TA 1834.— Savo mokamą anekdotą 1935 m. 
užrašė Rožė Sabaliauskienė, 34 m., gyv. Puvočių km., Marcinkonių vis., Gar
dino aps. LTR 725(423).

198. Nė šuni ui  nevertas . — Užrašyta Daugailiuose, Dusetų raj., iš 
Kotrynos Valiūkėnaitės, 70 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3139(189).

199. Trys myl i mi e j  i.— Užrašyta Kuktiškėse, Utenos aps., iš Jono- 
Meškausko, 37 m. Užrašė A. Valiulytė 1948 m. LTR 2591(2).

200. Angelas .  Krz 1744.— Užrašyta Dūkšte iš J. Šinkūnaitės. Užrašė 
E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3155(130).

201. Matęs  — kaip ir gavęs.  A-TA* 1804A.— Užrašyta Judrėnuose, 
Kvėdarnos vis., Tauragės aps. Užrašė P. Uoselis 1910 m. LMD I 897(28).

202. I r  tu ei si  j auči ų mušt  i.— Užrašyta Šilavoto km., Liudvina
vo vis., Marijampolės aps., iš J. Bendaravičiaus. Užrašė D. Žemaitis 1932 m. 
LTR 318(4).

203. Vargšo v e l y ko  s.— Užrašyta Maišymų km., Pagirio vis., Uk
mergės aps., iš P. Lauraškos, 73 m. Užrašė V. Vaičiūnas 1936 m. LTR 1152(75).

204. Kas atpirko.— Užrašė D. Gudas Viduklės vis., Raseinių aps.,. 
1923 m. LTR 3378(1721).

205. Kunigas eketėj  e.— Užrašyta Nariūnų km., Salako vis., Zara
sų aps., iš Petro Misevičiaus, 71 m. Užrašė V. Dičiūnas 1938 m. LTR 1487(127).
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206. Mal onu pri s i mi nt i .  A-TA 1605.— Užrašyta Sigutėnų km., 
Pakruojo vis., Šiaulių aps., iš J. Sabaliausko, 84 m. Užrašė M. Cilvinaitė 
1932 m. LTR 314(12).

207. El get os  malda.— Užrašyta Juodkėnų km., Girkalnio vis., Rasei
nių aps., iš Izidoriaus Poringio, 74 m. Užrašė J. Kasparaitis 1937 m. 
LTR 1496(178).

208. El get os  poteri ai . — Užrašyta Pabiržės km., Bartkūnų apyl., 
Ramygalos raj., iš Antaninos Grigaitės, 75 m. Užrašė A. Valantinas 1959 m. 
LTR 3201(250).

209. I škada žmoge l i aus — Spausdinama iš Jrk, 55 nr.
210. Nepaži noj  o.— Užrašė V. Matulevičius Kelmės vis., Raseinių aps., 

1939 m. LTR 3379(306).
211. Li esas  di evul ė l i  s.— Užrašyta Vadaktuose, Šeduvos raj., iš 

Kosto Narbuto, 65 m. Užrašė A. Valantinas 1958 m. LTR 3189(88).
212. Tėvuko pavei ksl as . —Užrašė V. Anskis Krosnoje, Marijam

polės aps., 1938 m. LTR 2274(478).
213. Vi sus  matai,  o manęs  nematai .— Užrašė M. Jonaitis Ši

lutės raj. 1950 m. LTR 2876(66a).
214. Ką jaut i  širdyje?—Užrašė J. Buožis Linkuvoje, Šiaulių aps., 

1932 m. LTR 361(24).
215. Dieve,  padėk.— Užrašė K. Rožanskas Rozalime, Panevėžio aps., 

1927 m. LTR 585(77).
216. Bažnyči a malūne.— Užrašyta Šklėrių km., Kabelių prp., Gar

dino aps., iš Agotos Kisėlienės, 42 m. Užrašė J. Aidulis 1935 m. LTR 662(236).
217. N ei juokų nepažį s t  i.— Užrašyta Miknonių km., Krokialau

kio vis., Marijampolės aps., iš Jokūbo Kaminsko, 69 m. Užrašė A. Kirtiklis 
1929 m. LTR 2186(28).

218. Či gono auka.  A-TA 1553A.— Užrašyta Miežiškiuose, Panevė
žio aps., iš Miko Žemaičio, 56 m. Užrašė S. Žemaitis 1928 m. LTR 3107(80).

219. Pabrango.— Užrašė J. Buožis Šiaulių aps. 1932 m. LTR 361(16).
220. Mergos  bul vė  s.— Užrašyta Tripuckų km., Rimšės apyl., Dūkš

to raj., iš Liudviko Petraškos, 74 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. 
LTR 3150(173).

221. Mergos  malda.— Užrašyta Žagarėje, Šiaulių aps., iš Kazio Dob
rovolskio, 63 m. Užrašė J. Marcinkus 1939 m. LTR 2110(16).

222. Vyras  už vyrą.— Užrašė M. Cilvinaitė Upynoje, Tauragės aps., 
1932 m. LTR 314(10).

223. Ari amas  jaut i  s.— Užrašyta Ratkūnų km., Pašvitinio vis., Šiau
lių aps., iš Antano Aleknavičiaus, 78 m. Užrašė J. Uogintas 1931 m. LTR 219(90).

224. Apl upt as  š vent as i  s.— Užrašyta Miliūnų km., Kupiškio vis., 
iš V. Juozenčienės, 70 m. Užrašė E. Glemžaitė-Dulaitienė 1948 m. LTR 2993(605).

225. At kel tos  vel ykos. — Užrašyta Šklėrių km., Kabelių prp., Gar
dino aps., iš Agotos Kiselienės, 42 m. Užrašė J. Aidulis 1935 m. LTR 662(222).
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GUDRUS IR KEISTI ŽMONĖS

226. Padarysiu kaip tėvą s.— Užrašyta Didkiemio km., Šilalės vis., 
Tauragės aps., iš Antano Poškos, 48 m. Užrašė J. Dovydaitis 1932 m. 
LTR 462(309).

227. Alus be pinig ų.— Užiašyta Puknionių km., Pakruojo vis., Šiau
lių aps., iš Motiejaus Kvirecko, 82 m. Užrašė V. Steponavičiūtė 1927 m. 
LTR 585(16).

228. Duok grąžos.— Užrašyta Vozgelių km., Dusetų prp., Zarasų aps., 
iš Juozo Kepščio, 50 m. Užrašė R. Kepštytė 1939 m. LTR 2121(47).

229. Kumel ės  pi rki mą s.— Užrašyta Dūkšte iš Antano Kapalinsko, 
58 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3155(40).

230. Vi s i  trys praver s.— Užrašyta Trumpaičiuose, Šiaulių aps., iš 
Strakšienės. Užrašė M. Slančiauskas apie 1874—1890 m. LMD I 1063(1402).

231. Man tai netol i .— Užrašyta Bajorų km., Tauragnų vis., Ute
nos aps., iš Vinco Raudonio, 63 m. Užrašė A. Linka 1935 m. LTR 545(56).

232. Šnekus  č i gonė l i  s.— Užrašyta Rozalime, Panevėžio aps.. iš 
Elzbietos Murkūnienės. Užrašė K. Rožanskas 1927 m. LTR 585(102).

233. Arkl ys  kal tas.  A-Tū 1624C*.— Užrašyta Kėdainiuose. Užrašė 
L. Vazikauskas iš savo tėvo 1930 m. LTR 270(550).

234. Viešnia.  A-Tū 1292*.— Užrašyta Zalakiškių km., Šiluvos vis., Ra
seinių aps., iš Uršulės Levonienės. Užrašė P. Šivickis 1904 m. LMD I 144(25).

235. A t s i 1 y g i n o.— Užrašė M. Slančiauskas Trumpaičiuose, Šiaulių 
aps., 1893 m. LMD I 906(35).

236. Kisiel ius.  A-Tū 1687.— Užrašyta Butniūnų km., Vaškų vis,. 
Biržų—Pasvalio aps., iš J. Plačiakio, 65 m. Užrašė L. Plačiakis 1931 m. 
LTR 338(654).

237. Du žemai či ai .  A-fū 1865.— Užrašyta Kražiuose, Kelmės raj., 
iš Leokadijos Ruibytės, 45 m. Užrašė E. Glemžaitė-Dulaitienė 1954 m. 
LTR 2993(575).

238. Žemai t i s  ir sūnus.  A-TA 1865.— Užrašė J. Buožis Šiaulių aps. 
1932 m. LTR 361(14).

239. Kopi ni nko bitės.  A-T!i 1865.— Užrašyta Ziaukų km., Klaipė
dos aps., iš Jurgio Stubros. Užrašė Stubra 1935 m. LTR 2284(110).

240. Sus i kal bėjo.  A-7l! 1865.— Užrašyta Kupiškyje iš Stefanijos
Glemžaitės, 70 m. Užrašė E. Glemžaitė-Dulaitienė 1955 m. LTR 2993(578).

241. Dar v i e nas  žodis.— Užrašyta Lelečkų km., Salako apyl., 
Dūkšto iaj., iš Veronikos Šileikytės-Slavinskienės, 68 m., kilusios iš Degučių 
km. ir apyl., Zarasų raj. Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3153(151).

242. Kel nės  ir s i joną s.— Užrašyta Budriškių km., Dusetų vis., Za
rasų aps., iš Broniaus Vasiliausko, 13 m. Užrašė A. Mažulis 1935 m. 
LTR 720(83).

243. Akl as  ir kurči a s.— Užrašyta Kreščionių km., Obelių vis., Rokiš
kio aps., iš Justo Pagirio, 72 m. Užrašė J. Pagirys apie 1936 m. LTR 886(26)̂
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244. Či gonas  ir mėnul i  s.— Užrašyta Plavėjų km., Salako vis., Za
rasų aps., iš Emilijos Staleronkaitės, 35 m. Užrašė V. Dičiūnas 1938 m. 
LTR 1487(243).

245. Kvai l a g a 1 v a.— Užrašyta Bajorų km., Tauragnų vis., Utenos aps., 
iš Onos Linkienės, 54 m. Užrašė A. Linka 1935 m. LTR 545(128).

246. Gi rt uokl i o  kojo s.— Užrašyta Šunskų km. ir vis., Marijam
polės aps., iš J. Strimaičio, 20 m. Užrašė C. Strimaitis apie 1936 m. 
LTR 1001(91).

247. Pl ėš iko pal ydovas. — Užrašyta Utenos aps. Užrašė J. Kalytis 
iš savo tėvo 1933 m. LTR 430(36).

ŠYKŠTUOLIAI, APSILEIDĖLIAI, KVAILIAI

248. Pamokyta š ykš t uol  ė.— Užrašė L. Tamošauskas Rozalimo vis.,. 
Panevėžio aps., 1927 m. LTR 585(70).

249. Či gonas  ir boba. A-Th 1634B*.— Užrašyta Gabrėliavos vnk., 
Gudžiūnų vis., Kėdainių aps., iš J. Juodžiaus, 90 m. Užrašė A. Urbonas 1937 m. 
LTR 1048(85).

250. Vyža kepal ėl y. — Užrašyta Kinderių km., Šimonių vis., iš 
V. Virbienės,, 40 m. Užrašė E. Glemžaitė-Dulaitienė 1950 m. LTR 2993(588).

251. Duonkubi l i s . — Užrašyta Linkuvoje, Šiaulių aps., iš Teodoros 
Martinaitienės, 56 m. Užrašė O. Paltarokaitė apie 1932 m. LTR 338(635).

252. Ki rvamakšt i s .  A-Th I319G*.— Užrašyta Žvirblių km., Ramyga
los vis., Panevėžio aps., iš Tamošiaus Pikšrio. LMD I 811(11).

253. Nepaprasta kirmėlė.  A-Th 1203.— Užrašė Mickevičius Gudi- 
nės km., Senapilės prp., Marijampolės aps., 1905 m. LMD I 854(3).

254. Kumelės  kiauši ni s .  A-Tū 1319.— Užrašyta Zižmių km., Die
veniškių apyl., Šalčininkų ra j., iš Jono Dvynelio. Užrašė J. Dovydaitis 1951 m. 
LTR 2907(69).

255. Pempykšt i s . — Užrašė B. Smilga Padargupių km., Ariogalos vis.,. 
Kėdainių aps., 1932 m. LTR 1038(138).

VYRAS IR ŽMONA, TĖVAI IR VAIKAI

256. Bus grei čiau. — Užrašyta Pilionių km., Dotnuvos raj., iš Daug- 
vylos, 40 m. Užrašė E. Glemžaitė-Dulaitienė 1955 m. LTR 2993(586).

257. Kas šaukia — tešauki  a.— Užrašė M. Slančiauskas Šiaulių aps. 
1893 m. LMD I 1063(1094).

258. Gera žmona.— Užrašyta Dusetose iš J. Drungienės. Užrašė- 
J. Drungaitė 1957 m. LTR 2991(15).

259. Mei strą s.— Užrašyta Duokiškio km., Kamajų vis., Rokiškio aps., 
iš Emilijos Indriūnaitės, 70 m. Užrašė A. Mažiulis 1935 m. LTR 1184(25).

260. Atbul a žmona.  A-Tū 1365A.— Užrašyta Kalvarijoje iš Petro Di
liaus, 68 m. Užrašė L. Sauka ir S. Skrodenis 1962 m. LTSR MA Lietuvių kal-
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tbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. LTR 3517(1512), 
1TRF 274(18).

261. Jauna duktė.— Užrašyta Aukštakalnio km., Salako vis., Zara
sų aps., iš Grasilios Jarackaitės, 79 m. Užrašė P. Jarackas 1936 m. LTR 977(288).

262. Už svet imo.  A-TA 1468*.— Užrašyta Rozalimo vis., Panevė
žio aps., iš A. Končausko. Užrašė J. Stajūsaitis 1927 m. LTR 585(85).

263. Vai ko kl aus i ma s.— Užrašyta Dulkiškių km„ Rozalimo vis., 
Panevėžio aps., iš Vinco Navicko, 60 m. Užrašė S. Budrytė 1927 m. 
LTR 585(71).

264. Atminti s. — Užrašyta Žukliškių km., Dusetų vis., Zarasų aps., iš 
Antano Mažiulio, 58 m. Užrašė A. Mažiulis 1935 m. LTR 720(12).

265. Kvi e t i mas  į kri kštynas. — Užrašė G. Virbickaitė Kalvari
jos vis., Marijampolės aps., apie 1932 m. LTR 381(133).

266. Ki auš i ni enė. — Užrašė J. Buožis Linkuvoje, Šiaulių aps., 1932 m. 
LTR 361(26).

267. Pavėl avi mas . — Užrašė J. Trumpulis Sargūnuose, Šiaulių aps., 
1885 m. LMD I 1061(25).

268. Vel ni ų gudrumas.— Užrašyta Paketurių km., Kupiškio vis., 
Panevėžio aps., iš Onos Glemžienės, 80 m. Užrašė E. Glemžaitė-Dulaitienė 
1938 m. LTR 2993(582).

269. Geri au nei  vi en o.— Užrašyta Rizgūnų km., Paringio prp., 
Švenčionių aps., iš Anelės Blaževičienės, 78 m. Užrašė J. Aidulis 1933 m. 
'LTR 2441(36).

270. Kei kūną i.— Užrašė K. Rožanskas Rozalime, Panevėžio aps., 
1927 m. LTR 585(74).

271. Mokyt as  sūnus.  A-TA 1628.— Užrašė J. Buožis Šiaulių aps., 
1932 m. LTR 361(22).

VALDOVAI. BURŽUAZIJA. OKUPANTAI

*272. Tik pusė.— Spausdinama iš D, 1911, Nr. 18, p. 1.
273. Ni eko neslepia. — Spausdinama iš D, 1908, Nr. 12(27), p. 136.
274. Ši auči us  ir kai zeri  s.— Spausdinama iš D, 1912, Nr. 15, p. 1.
275. Kai mi eči o pastabo s.— Spausdinama iš Sp, 1927, Nr. 23— 

24(35—36).
276. Kuri s gudresni s . — Spausdinama iš Sp, 1928, Nr. 15(53).
277. Koks dosnumą s.— Spausdinama iš: Linksmas kalendorius „Juok

tis sveika", Kaunas, 1936, p. 28.
278. Kad ne i š bėgt ų  į užsi en į.— Užrašyta Martyniškių km., 

Žagarės vis., Šiaulių aps., iš Onos Šimkutės-Marcinkienės, 70 m. Užrašė 
J. Marcinkus 1940 m. LTR 2360(15).

279. Di dži aus i as  vi ršininkas. — Užrašyta „Dotnuvėlės" kol., 
Baisogalos vis., Radviliškio aps., iš Antano Bornio, 50 m. Užrašė E. Kara
liūtė 1950 m. LTR 2783(34).
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280. Kuo pasaul i s  dži augtųs  i.— Užrašė Matūzaitė 1948 m. 
LTR 2666(14).

281. Hi t l er i o  sutartis.— Užrašyta „Švyturio" kol., Bajorų apyl.,. 
Vilkaviškio raj., iš Justo Liubino, 48 m. Užrašė E. Karaliūtė 1951 m. 
LTR 2895(8).

282. Mobi l i zaci ja. — Užrašyta Kaune 1947 m. LTR 2546(7).
283. Koks mi es t as  di dž i aus i a  s.— Užrašyta „Švyturio" kol., Ba

jorų apyl., Vilkaviškio raj., iš Justo Liubino, 48 m. Užrašė E. Karaliūtė 1951 m. 
LTR 2895(6).

Pastaboje pasakotojas nurodo, kad šį anekdotą girdėjęs vokiečių okupa
cijos metu, kai Tarybinė Armija sumušė fašistus prie Volgos.

284. Hi t l eri o pavyzdžiu. — Užrašyta Šakių aps. iš Genės Gabar- 
taitės 1948 m. LTR 3430(11).

285. Ki aul ės  norą s.— Užrašė N. Vėlius Vilniuje 1959 m. LTR. 
3171(423).

286. Voki eč i o  mėsei  ė.— Užrašyta Gulbių km., Laumėnų apyl., Var
nių raj., iš Alekso Vėliaus, 49 m. Užrašė N. Vėlius 1958 m. LTR 3148(24).

287. Pei l i s  ir šakutė.— Užrašyta Paskynų km., Vadžgirio apyl., Ra
seinių raj., iš Martyno Kisieliaus, 55 m. Užrašė B. Kisielius apie 1955— 
1958 m. LTR 3077(84).

288. Trys pi l vot i  voki eči ai . — Užrašyta Krakių apyl., Dotnu
vos raj., iš B. Dirmanto, 50 m. Užrašė A. Kacevičius 1950 m. LTR 3001(77)*

289. Hi t l er i s  ir Napol eonas . — Užrašyta Kybartuose iš A. Iriba- 
liūtės. Užrašė A. Lukšys 1948 m. LTR 2733(115).

290. Geringas beprot namyje . — Užrašyta 1948 m. LTR 2666(9)*̂
291. Voki eč i ų  karei vi o burtai .— Užrašyta Kaune iš Kazės Ma

tulionienės, 38 m. Užrašė J. Dapkūnas 1947 m. LTR 2636(4a).

PASAKOS BE GALO

292. Senas vi lkas.  A-TA 2320.— Spausdinama iš: [J. Juškytėjr 
Vaikų skaitymėliai, Vilnius, 1905, p. 61.

293. Ožka ir brasta.  A-Th 2320 —Užrašė B. Vidugiris Panevė
žyje. LTR 1040(280).

294. Gai dys  ant tvoros.  A-TA 2320.— Užrašė A. Rudis Seirijų apyl. 
1948 m. LTR 2898(327).

295. Senel i ų avelė.  A-Tū 232*0.— Užrašyta Plikiškių km., Joniš
kio vis., iš Juozo Čiutos, 60 m. Užrašė J. Čiuta 1928 m. LTR 324(27).

296. Darž i nė l ė s  galas.  A-TR 2320.— Užrašė Lenkauskas iš savo tė
vo 1923 m. Kentaučių km., Židikų vis., Mažeikių aps. LTR 788(8).

297. Statoma trobelė.  A-Th 2320.— Užrašyta Purvių II km., Papi
lės vis., iš Antano Griciaus, 35 m. Užrašė V. Pakalniškis apie 1928— 
1930 m. LTR 69(503).

298. Seni s  ir senutė.  A-Th 2320.— Užrašė M. Stonys Plungės apyl., 
Telšių aps., 1935 m. LTR 542(5).

299. Padvės us i  vi š t el ė.  A-Th 2320.— Užrašė M. Stonys Tilvi
kų km., Kulių vis., Kretingos aps., 1934 m. LTR 542(2).
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300. Sakau sakau pasaką.  A-TA 2320.— Užrašyta Panevėžyje. 
1TR 598(6).

301. Raudona kepurai tė,  gel tona pajuostai tė.  A-Tb 
2320.— Užrašyta Seirijų apylinkėse. Užrašė A. Rudis 1948 m. LTR 2898(328).

302. Senel i ų dukrel ė.  A-Th 2320.— Užrašė M. Jonaitis Šilutės raj. 
1950 m. LTR 2876(37).

303. Mol i o kat i nėl i s .  A-Tb 2320.— Užrašyta Nasiškių km., Vilka
viškio vis. ir aps., iš Jono Paparčio. Užrašė V. Kulbokas 1931 m LTR 372(50).

304. Sušal ęs  vi lkas.  A-Tb 2320.— Užrašyta Leporių km., Šiaulių vis., 
-apie 1932 m. LTR 406(259).

305. Ponas duoną minkė.  A-Tb 2320.— Užrašė M. Jonaitis Šilu
tės raj. 1950 m. LTR 2876(37a).

306. Raina uodegytė.  A-Tb 2320.— Užrašyta iš Jono Miluko. Už
rašė A. Milukas. LTR 1047(14).

307. Vi l kas  ir zvanas.  A-Tb 2300.— Užrašė M. Stonys Noriškių km., 
Plungės vis., Telšių aps., 1935 m. LTR 542(4).

308. Trys paukšči ai .  A-Tb 2300.— Užrašyta Nasiškių km., Vilka
viškio vis. ir aps., iš Jono Paparčio. Užrašė V. Kulbokas 1931 m. LTR 372(54).

309. Varna ir pikis.  A-Tb 2300.— Užrašyta Marijampolėje iš M. Ke- 
džiūtės, 55 m. Užrašė O. Ambraziejūtė. LTR 452(69).

310. Smala ant stogo.  A-Tb 2017.— Užrašė M. Stonys Mažiavų km., 
Kulių vis., Kretingos aps., 1935 m. LTR 542(6).

311. Ant yt ė  ir starkus.  A-Tb 2300.— Užrašyta Antakščių km., 
Aluntos vis., iš Juozo Titenio, 50 m. Užrašė J. Dovydaitis. LTR 776(354).

312. Žvi rbl e l i s  ant krantel io.  A-Tb 2320.— Užrašyta Tūrupio 
Ttm., Liudvinavo vis., Marijampolės aps., iš A. Drandželauskaitės. Užrašė 
V. Nešukaitis. LTR 732(311).

313. Meška,  vi l kas  ir katinas.  A-Tb 2300.— Užrašyta Staiderių 
km., Lazdijų vis., Seinų aps., iš Agotos Dabkevičienės. Užrašė A. Paciukonis 
1933 m. LTR 449b(20).

314. Raudono burokėl i o pasaka.  A-Tb 2320.— Užrašyta Bud- 
riškių km., Dusetų vis., Zarasų aps., iš Broniaus Vasiliausko, 13 m. Užrašė 
A. Mažiulis 1935 m. LTR 720(68).

315. Balta kumel ikė.  A-Tb 2320.— Užrašyta Gulbių km., Laumė- 
nų apyl., Varnių raj., iš Alekso Vėliaus, 49 m. Užrašė N. Vėlius 1958 m. 
LTR 3148(15).

316. Nuobodul i o pasaka.  A-Tb 2300.— Užrašyta iš Kunigundos 
Naujokaitytės. Užrašė A. Kiliukas. LMD I 1002(61).

317. Katra graži ausi a vi štutė.  A-Tb 2320.— Užrašyta Slavikuo
se, Šakių aps. LTR 598(4).

318. Mažutėl i s  arkl iukas.  Pby. A-Tb 2251.— Užrašė A. Rudis Sei
rijuose 1948 m. LTR 2898(328).

319. Juodas  parš i uką s.— Užrašyta Nasiškių km., Vilkaviškio vis. 
ir aps., iš Jono Paparčio. Užrašė V. Kulbokas 1931 m. LTR 372(56).

320. Dėl ko kat i nas  purpi  a.— Užrašyta Balninkuose, Ukmer
gės aps., iš Marijonos Pusvaškaitės, 60 m. Užrašė J. Dovydaitis 1932 m. LTR 
*776(323).
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321. Ožkos  ei na per t i l tel į .  A-TA 2300.—LTR 768(533).
322. Pakaks.  A-Tl! 2271.— Užrašyta Vidugirių km., Biržų aps., iš. 

O. Kondrotienės, 90 m. Užrašė T. Dzevečka 1921 m. LTR 985(54).
323. Gana. A-TA 2271.— Užrašė M. Untulis Rupeikių km., Šačių prp.„ 

1936 m. LTR 970(8).
324. Stri uka uodegėl ė .  A-TA 2251.— Spausdinama iš BsLPY III„ 

39 nr.

SAKMĖS, P A D A V IM A I, P A S A K O JIM A I

ETIOLOGINĖS SAKMĖS 

DANGAUS KŪNAI

325. Žemė,  Saul ė ir Menu o.— Užrašyta Vainiūnų km., Duse
tų prp., Zarasų aps., iš Antano Barzdos, 80 m. Užrašė B. Zaleskis 1928 m. 
LTR 10b(163).

Sakmė Lietuvoje mažai tepaplitusi.
326. Naš l a i t ė  ant mėnul io.  LPK 3907.— Užrašyta Užugajų km.,. 

Anykščių vis., Utenos aps., iš Elzbietos Grybienės, 76 m., kilusios iš Ceko- 
nių km., Debeikių vis., Utenos aps., Užrašė S. Vaitkevičius 1940 m. LTR 
2412(5).

327. Pašai pūnė mėnesyje.  LPK 3907.— Savo mokamą sakmę- 
1946 m. užrašė Veronika Petrulienė, 79 m., iš Rudikų km., Kupiškio vis., Pa
nevėžio aps. LTR 2477(14).

328. Grįžulo ratai.— Užrašyta Lazdynų km., Užvenčio raj., iš̂  
Elzbietos Skirmantienės, 57 m. Užrašė G. Damkutė 1958 m. LTR 3144(5).

Sakmė Lietuvoje mažai tepaplitusi.

ŽEMĖ IR JOS PAVIRŠIUS

329. Kaip at s i rado žemė.  LPK 3005, Krz 2450.— Spausdinama! 
iš T2 V, p. 636.

330. Auk, žeme.  LPK 3005, Krz 2450.— Užrašė D. Nasolius 1927 m. 
LMD I 842(2).

331. Ženkl i nt i  akmenys.  LPK 3015.— Užrašė M . Slančiauskas 
Trumpaičių km., Gruzdžių vis., Šiaulių aps., 1903 m. LMD I 327(1).

332. Spi udo sei l ės .  LPK 3015.— Užrašyta Čižiūnų km., Rimšės vis., 
Zarasų aps., iš Vincento Panavo, 67 m. Užrašė K. Kairiūkštytė 1949 m. 
LTR 2795(163).

333. Nel ygūs  akmenys.  EPK 3015.— Užrašyta Zalakių km., Šilu
vos vis., Raseinių aps., iš A. Daunorienės, 60 m. Užrašė A. Urbonaŝ  
LTR 898(137).
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334. Žmogaus sutvėrimas.  LPK 3030.— Užrašyta Duokiškio km., 
Kamajų vis., Rokiškio aps., iš Juozo Indriūno, 85 m. Užrašė B. Zaleskis 
1928 m. LTR 10b(121).

335. Vyrų barzdos.  LPK 3040.— Užrašyta Salake iš Elzbietos Koz- 
gninienės, 58 m., kilusios iš Garnių km., Daugailių prp., Utenos aps. Užrašė 
E. Rūkštelytė 1941 m. LTR 2430(323).

336. Gi mdymo kančios.— Užrašyta Pikčiūnų km., Juknėnų apyl., 
Utenos raj., iš Juozo Daubaro, 56 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 
.3153(70).

337. Moters  ir ve l ni o  galvos.  LPK 3047.— Užrašyta Lazdi
juose, Seinų aps., iš M. Ivanauskienės, 80 m. Užrašė A. Šeškevičiūtė. LTR 
449a(114).

338. Kodėl  vai kai  i l gai  nevai kšto.  Krz 2464.— Užrašyta 
Duokiškio km., Kamajų vis., Rokiškio aps., iš Onos Mažiulienės. Užrašė 
A. Mažiulis 1935 m. LTR 1184(33).

339. Gel ež i es  suvi ri ni mą s.— Užrašyta Veiviržėnų vis., Kretingos 
.aps., Užrašė M. Bučnys 1937 m. LTR 1431(54).

340. Dvas i š ki ų pačios.  LPK 3056.— Savo mokamą sakmę 1938 m. 
užrašė Elzbieta Rūkštelytė, 37 m., iš Salako, Zarasų aps. LTR 1713(129).

341. Art oj as  ir audėja.  LPK 3057, p!<y. Krz 2469.— Užrašyta Trum
paičių km., Gruzdžių vis., Šiaulių aps. Užrašė M. Slančiauskas iš savo tė- 
To. LTR 1208B(1481).

342. Žmogaus amžius.  LPK 3060, Krz 2462.— Užrašyta Bieniūnų km., 
Rimšės vis., Breslaujos aps., iš Mikalinos Žuromskienės, 73 m. Užrašė J. Ai
dulis 1935 m. LTR 724(23).

343. Kodėl  žmogus  neži no savo mirties.  LPK 3062, Krz 
2465.— Užrašyta Degutėlių km., Dūkšto raj., iš Mortos Baubinaitės, 69 m. Už
rašė E. Rūkštelytė 1959 m. LTR 3241(274).

344. Kodėl  š l uostoma burna.  LPK 3070.— Užrašyta Šiaulių aps. 
iš Jono Mociaus. Užrašė M. Slančiauskas. LTR 1208B(1552).

ŽMONĖS, JŲ GYVENIMAS IR DARBAS

GYVŪNAI

345. Ve l ni o  ir di evo banda.  LPK 3083.— Spausdinama iš 
JBsLPY I, 8 nr.

346. Arkl ys  ir jaut i s.  LPK 3094, Krz 2503.— Užrašė J. Dovydaitis 
Viščiūnų km., Želvos vis., Ukmergės aps., 1932 m. LTR 776(300).

347. As i l o ausys.  LPK 3125.— Užrašyta Tarpučių km., Marijampo
lės vis. ir aps., iš L. Labanausko, 80 m. LTR 732(247).

348. Ve l ni o  tvarinys.  LPK 3090, Krz 2491.— Užrašyta Girvainių km., 
JLaumėnų apyl., Varnių raj., iš Vlado Stancelio, 70 m. Užrašė N. Vėlius 
4958 m. LTR 3148(326).

349. Avi no ragai .  LPK 3126.— Spausdinama iš MT IX, 202 nr.
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350. Kodėl  šuva loja.  LPK 3109.— Spausdinama iš MT IX, 304 nr.
351. Katės poteriai .  LPK 3121.— Užrašyta Aukštakalnio km., Sala

ko vis., Zarasų aps., iš Jono Bikulčiaus, 63 m. Užrašė P. Jarackas 1936 im 
LTR 978(262).

352. Žmogaus  protas.  LPK 3110.— Užrašyta Šiaulių aps. iš Jono Mo<- 
ciaus. Užrašė M. Slančiauskas. LMD I 142(37).

353. Vi l ko sutvėrimas.  LPK 3086, Krz 2490.— Užrašyta Plikiškiųt 
km., Joniškio vis., Šiaulių aps., iš Juozo Čiutos, 60 m. Užrašė J. Čiuta< 
1930 m. LTR 324(11).

354. Vi l ko nasrai .  LPK 3087.— Užrašė P. Valentinavičiūtė Upy
tės prp., Panevėžio aps. LTR 768(484).

355. Vo v e r i e s  uodeg a.— Spausdinama iš MT IX, 336 nr.
356. Ki škio akys.  Plg. Krz 2505.— Spausdinama iš MT IX, 223 nr.
357. Ežio spygl i ai .  LPK 3127.— Spausdinama iš MT IX, 206 nr..
358. Ežys ir saulė.  LPK 3127.— Užrašyta Trumpaičių km., Gruz

džių vis., Šiaulių aps., iš St. Meškos. Užrašė M. Slančiauskas 1874 m.. 
LMD I 561(15).

359. Kodėl  kurmis neperei na kel io.  LPK 3098, Krz 2504.— 
Užrašyta Vadaktų km., Šeduvos raj., iš Barboros Batavičiūtės, 48 m. Užrašė̂  
A. Valantinas 1958 m. LTR 3177(30).

360. Šikšnosparnis .  LPK 3170, Krz 2492.— Spausdinama iš MT IX, 
267 nr.

361. Povo plunksnos .  LPK 3158, Krz 2525.— Užrašyta Padvarinin- 
kų km., Šeduvos raj., iš Onos Kliokmanienės, 75 m. Užrašė A. Valantinas 
1958 m. Tekstas LTR 3178(100).

362. Kalakuto i švaizda.— Spausdinama iš MT IX, 107 nr.
363. Ponas — kalakutas.  LPK 3115.— Užrašyta Vepriuose, Ukmer

gės aps., iš Mato Lunio, 70 m. Užrašė P. Valeika 1931 m. LTR 288(2).
364. Gandras,  varl ės  ir gyvatės .  LPK 3131, Krz 2521.— Užrašo 

K. Būga. LMD I 139(7).
365. Juodas i s  gandras.  Plgr. Krz 2521.— Spausdinama iš MT IX,. 

81 nr.
366. Kregždė.  LPK 3145.— Spausdinama iš MT IX, 115 nr.
367. Kregždės  l izdas.  LPK 3145.— Užrašyta Paževiškės km., Sa

lako prp., iš Uršulės Bartaškaitės, 42 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1941 m. 
LTR 2416(275).

368. Gegutė — nel ai mi nga sesuo.  LPK 3134, Krz 2522.— Užra
šyta Pabiržės km., Ramygalos raj., iš Pranės Zalatorienės, 73 m. Užrašė A. Va
lantinas 1959 m. LTR 3199(39).

369. Gegut ė  — Jokūbo našlė.  LPK 3134, Krz 2522.— Užrašyta Pum- 
putiškės km., Salako vis., Zarasų aps., iš Taosės Bekerienės, 42 m. Užrašė 
V. Dičiūnas 1938 m. LTR 1487(309).

370. Kodėl  gegut ė  neper i  vaikų.  LPK 3137, Krz 2522.—Už
rašė J. Balčikonis Ėriškių km., Ramygalos vis., Panevėžio aps. LMD I 814(6).

371. Vol ungė prašo lytaus.  LPK 3096, Krz 2537.— Užrašė M. Slan
čiauskas Gruzdžių vis., Šiaulių aps. LMD I 142(13).
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372. Vi e ve r s ys  — artojo draugas.  LPK 3147, Krz 2507.— Užra
šyta Duokiškio km., Kamajų vis., Rokiškio aps., iš Juozo Indriūno, 85 m. Už
rašė B. Zaleskis 1928 m. LTR 10b(117).

373. Naš l ai t ė  lakštutė.  LPK 3150.— Spausdinama iš MT IX, 126 nr.
374. Kodėl  kurapkos  raibos.  LPK 3165.— Užrašė M. Bučnys Ve- 

viržėnų vis., Kretingos aps., 1937 m. LTR 1431(64).
375. Karvel i o  l izdas.  iPK 236.— Užrašyta iš Batulio. Užrašė 

M. Slančiauskas 1903 m. LMD I 142(10).
376. Mel eta ve l ni o pi emenė.  LPK 3168.— Užrašė M. Slan

čiauskas Trumpaičių km., Gruzdžių vis., Šiaulių aps. LMD I 1063(955).
377. Žvi rbl i o mokslas.  LPK 3168.— Užrašė A. Balčikonytė Kirkū- 

nų km., Panevėžio vis. LTR 598(8).
378. Vo l ungė s  ir put pel ės  mainai .  LPK 3168.— Užrašė 

A. R. Niemis Suilių km., Vabalninko vis., Biržų aps., 1910 m. LTR 626(662).
379. Tut l i o ir gri ežės  balsai .  LPK 3168.— Užrašė M. Bučnys 

Veviržėnų vis., Kretingos aps., 1937 m. LTR 1431(61).
380. Margojo dagi l ė l i o plunksnos.  LPK 3165.— Spausdinama 

iš MT IX, 54 nr.
381. Kodėl  genys  margas.  LPK 3165.— Spausdinama iš MT IX, 

104 nr.
382. Skruzdės  ir varno ginčas.  A-TL 280.— Spausdinama iš 

MT IX, 146 nr.
383. Kieno kraujas  gardži aus i a s.— LPK 3100.— Užrašyta Vaš- 

konių km., Dūkšto raj., iš Broniaus Kazlausko, 77 m. Užrašė E. Rūkštelytė 
1959 m. LTR 3204(122).

384. Kregždė — ugni es  parnešėja.  LPK 3165.— Užrašė P. Bag
donas Tolainių km., Užvenčio vis., Šiaulių aps., 1931 m. LTR 267(34).

385. Žuvų sparni uka i.— Užrašyta Vidiškių apyl., Ukmergės raj., iš 
Marijonos (eberkaitės, 67 m. Užrašė Ž. Urbanavičiūtė 1960 m. LTR 3437(55).

386. Ešeri o dygl i a i.— Užrašė L. Žukauskaitė Mažaičių km., Židi
kų vis., Mažeikių aps. LTR 598(17).

387. Pl ekšnės  snukis.  LPK 3181, Krz 2613.— Spausdinama iš MT IX, 
42 nr.

388. Varl i ų kraujas.  LKP 3189.— Užrašyta Budriškių km., Dusetų 
vis., Zarasų aps., iš Broniaus Vasiliausko, 13 m. Užrašė A. Mažiulis 1935 m. 
LTR 720(102).

389. Varl ės  snukis.  LPK 3190.— Užrašyta Salake iš Elzbietos Kozmi- 
nienės, 58 m., kilusios iš Garnių km., Daugailių prp. Utenos aps. Užrašė 
E. Rūkštelytė 1941 m. LTR 2430(332).

390. Vėž i o akys.  LPK 3178, Krz 2611.— Užrašė P. Bagdonas Tolai
nių km., Užvenčio vis., Šiaulių aps., 1931 m. LTR 267(14).

391. Vėž i o malūnas.  LPK 3178.— Užrašyta Staiderių km., Lazdi
jų vis., Seinų aps., iš J. Paciukonienės. Užrašė A. Paciukonis 1933 m. 
LTR 449b(12).

392. Voras ir skruzdėlė.  LPK 3200.— Užrašyta Plavėjų km., Sa
lako vis., Zarasų aps., iš Emilijos Staleronkaitės, 35 m. Užrašė V. Dičiūnas 
1938 m. LTR 1487(238).
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393. Bi tės gylis.  LPK 3205.— Užrašyta Aukštakalnio km., Salako vis., 
Zarasų aps., iš Jono Bikulčiaus, 63 m. Užrašė P. Jarackas 1936 m. LTR 978(261).

394. Uodų ir blusų ki lmė.  LPK 3082.— Užrašė M. Slančiaus- 
kas Trumpaičių km., Gruzdžių vis., Šiaulių aps. LTR 1208B(1221).

AUGALAI

395. Kodėl  al ksni s  raudonas.  Krz 2490.— Užrašyta Tripuckų 
km., Rimšės apyl., Dūkšto raj., iš Liudviko Petraškos, 74 m. Užrašė E. Rūkš- 
telytė 1958 m. LTR 3150(192).

Sakmė Lietuvoje mažai tepaplitusi.
396. Uosi s  — neregys.  LPK 3225.— Užrašė J. Palukaitis Sprau- 

liuose, Pi'lviškių vis., Vilkaviškio aps., 1896 m. LMD I 580(4).
397. Kodėl  medžiai  nešneka.  LPK 3215.— Užrašyta Nariūnų km., 

Salako vis., Zarasų aps., iš Uršulės Misevičienės, 60 m. Užrašė V. Dičiūnas 
1938 m. LTR 1486(518).

398. Varpos  — šuns dalis.  LPK 3220, Krz 2635.— Užrašyta Nariū
nų km., Salako vis., Zarasų aps., iš Petro Misevičiaus, 71 m. Užrašė V. Di- 
čiūnas 1938 m. LTR 1487(167).

399. Rugys,  mi eži s  ir aviža.  LPK 3221.— Užrašyta Aukštakalnio 
km., Salako vis., Zarasų aps., iš Jono Bikulčiaus, 63 m. Užrašė P. Jarackas 
1936 m. LTR 1488(65).

400. Žol ynas  nuo gyvat ė  s.— Užrašyta Aukštakalnio km., Sala
ko vis., Zarasų aps., iš Jono Bikulčiaus, 63 m. Užrašė P. Jarackas 1936 m. 
LTR 978(231).

401. Buk a vi c o šaknis.— Užrašyta Nevardėnų km., Gardiškės apyl., 
Varnių raj., iš Mortos Dūnauskienės, apie 50 m. Užrašė N. Vėlius 1962 m. 
LTR 3578(18).

402. Taboka.  LPK 3241.— Užrašyta Viekšnelių km., Luokės vis., Tel
šių aps., iš D. Streckienės. Užrašė J. Streckis. LTR 368(63).

403. Taboki nės  ir pypkelės.  LPK 3240.— Užrašyta Suvaidiškiųkm., 
Pandėlio vis., Rokiškio aps., iš Petro Vilko, 70 m. Užrašė M. Gintautas 1930 m. 
LTR 536(34).

MITOLOGINĖS SAKMĖS 

RAGANOS IR BURTININKAI. VILKOLAKIAI

404. Raganos  ir bernas.  LKP 3651, CLr 3045, Krz 3045, p/y. Sim 
D 1791 — Užrašyta Žalakiškių km., Šiluvos prp., iš Onos Vaičiulienės. Užrašė 
P. Šivickis 1905 m. LMD I 144(49).

405. Raganų žirniai .  LPK 3652*, ply. Krz 3045.— Užrašė J. Elisonas 
Palėvenės apyl., Kupiškio vis., 1910 m. LMD I 661(23).

406. Vai ki o  ir raganų kel i onė.  LPK 3665, Krz 3045, p/y. S/m 
D 1821.— Užrašyta Veviržėnų km. ir apyl., Klaipėdos raj., iš Uršulės Jan
čiauskienės, 56 m. Užrašė N. Vėlius 1962 m. LTR 3526(212).
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407. Arkl i u pavers tas  bernas.  LPK 3656, Krz 3045.— Užrašyta 
Zalakiškių km., Šiluvos vis., iš Kazimiero Bakšio. Užrašė P. Šivickis 1905 m, 
LMD I 144(18).

408. Šunimi  ir žvi rbl i u pavers t as  vyras.  LPK 3655, Krz 
3045.— Užrašyta Mančių km., Žagarės prp., iš Tadeušo Striupeikio. Užrašė 
M. Slančiauskas apie 1904 m. LMD I 324(7).

409. Pi enas iš api nasri o.  LPK 3653, Krz 3040.— Užrašyta Sa
lake iš Marcelės Deveikienės, 75 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1941 m. LTR 
2430(307).

410. Mel ži amas rankš l uos t i s .  LPK 3653, ply. Krz 3040, ply. 
Sim D 87L—Užrašyta Vainaikių km., Duokiškio apyl., Rokiškio raj., iš 
Liudos Pranskūnienės. Užrašė K. Markelis 1926 m. LTR 2989(421).

411. Svet i mas  svi estas .  LPK 3653, ply. Krz 3040.— Užrašyta Ana- 
taniškės km., Kaltinėnų vis., iš Vinco Juciaus, 53 m. Užrašė A. Brazdeikis 
1937 m. LTR 1167(362).

412. Nuskusta ragana.  LPK 3657, ply. Sim D 1731.— Užrašyta 
Nerimdaičių km., Nevarėnų vis., Telšių aps., iš Marijonos Beniušytės, 55 m. 
Užrašė Z. Zinkevičius 1947 m. LTR 2552(16).

413. Užmušta ragana.  LPK 3657, ply. Krz 4010, ply. Slm D 1731.— 
Užrašyta Vainaikių km., Duokiškio apyl., Rokiškio raj., iš Rozalijos Paunks- 
nienės, 51 m. Užrašė K. Markelis 1926 m. LTR 2989(416).

414. Subadyta ragana.  LPK 3657, ply. Krz 4010, ply. Slm D 1731.— 
Užrašyta Degučių km., Obelių vis., iš Magdalenos Kviliūnienės, 87 m. Užrašė 
J. Skrebys 1938 m. LTR 1678(82).

415. Burt i ni nko kerštas.  LPK 3654, ply. Sim D 82*1.— Užrašyta 
Bajorų km., Švenčionių vis. ir aps., iš Jono Sadaunyko, 62 m. Užrašė K. Kai
riūkštytė 1949 m. LTR 2795(159).

416. Burt i ni nkas  ir gudrus svotas.  LPK 3654, ply. Sim 
D 1001.— Užrašyta Serapiniškių km., Salako prp., iš Uršulės Damošienės, 
65 m., kilusios iš Švenčionių. Užrašė E. Rūkštelytė 1941 m. LTR 2430(52).

417. Sene l i s  ir muzi kantai .  LPK 3654.— Užrašyta Bajorų km., 
Švenčionių vis. ir aps., iš Jono Sadaunyko, 62 m. Užrašė K. Kairiūkštytė 
1949 m. LTR 2795(160).

418. Įkl i uvęs  urėdas.  Sim D 971, ply. Krz 3125.— Užrašyta Kery
nų km., Girkalnio vis., iš Jono Mockaus, 64 m. Užrašė J. Prakapas 1938 m. 
LTR 1640(19).

419. Burt i ni nko nemirt ingumas.  LPK 3670.— Užrašyta Rau- 
šupio km., Igliškėlių vis., iš Jono Kedžio, 51 m. Užrašė J. Kedys 1932 m. 
LTR 327(308).

420. Medži ot ojas  ir bernas.  LPK 3669, ply. Sim D 61.— Už
rašė A. Kirtiklis Daukšių prp. 1933 m. Tekstas LTR 530(1).

421. Burt i ni nko pokštai .  LPK 3665, ply. Slm D 501—600.—Užra
šė V. Drėma Slabadkos km., Gervėčių vis., 1926 m. LMD I 841(1).

422. Aps ukt as  peči us.  LPK 3668, Sim D 1681.— Užrašyta Katy
čių km., Kaltinėnų vis., iš Jono Tamošauskio, 78 m. Užrašė A. Brazdeikis 
1937 m. LTR 1167(608).
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423. Ki rmėl i ų i švarymas.  LPK 3666, Sim D 2*21, D 751.— Užra
šyta Liudvinavos km., Salako apyl., Dūkšto raj., iš Rozalijos Pumputienės, 
57 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3153(141).

424. Gyvači ų žavėtojas.  LPK 3666, Sim D 221, D 751.—Užrašyta 
Bajorų km., Tauragnų vis., iš Anastazijos Zaurienienės, 68 m. Užrašė A. Lin- 
ka 1935 m. LTR 545(114).

425. Pel ių i švedimas.  LPK 3666, Krz 7099, Sim D 756 — Užrašyta 
Slabadkos km., Gervėčių prp. Užrašė V. Drėma 1926 m. LMD 1 841(14).

426. Svi rpl i ų i švaryt oj as .  LPK 3666, Sim D 756, ply. Krz 
7099.— Užrašyta Trumpaičių km., Gruzdžių vis., iš Pranciškaus Krištopaičio. 
Užrašė M. Slančiauskas 1900 m. LTR 1208B(594).

427. Gaspadori us  vi l kalokas.  LPK 3671, Chr 4005, ply. Krz 
4005, ply. Sim D 102*1.— Užrašyta Bartininkų km. ir vis., Vilkaviškio aps., iš 
Jankaus. Užrašė V. Basanavičius 1904 m. LMD I 133(73).

428. Vi l kataki u pavers tas  piemuo.  LPK 3630, ply. Krz 4005, 
ply. Slm D 1011.— Užrašyta Pakriaunių km., Obelių vis., iš Antano Tumėno, 
65 m. Užrašė J. Skrebys 1938 m. LTR 1678(15).

429. Žentas  — v i l ko l aki s  LPK 3672, Krz 4005, ply. Sim D 1011.— 
Užrašyta Vilkiškių km., Salako prp., iš Salomėjos Karanauskaitės, 53 m. Už
rašė E. Rūkštelytė 1941 m. LTR 2411(79).

430. Ves t uv i ni nka i  — vi l ko t aki a i. LPK 3674, Slm D 1001, 
ply. Krz 4005.— Užrašyta „Švyturio" kol., Rokiškio raj., iš Antano Garškos, 
79 m. Užrašė K. Grigas 1952 m. LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnogra
finės ekspedicijos metu. LTR 2884(211).

431. Vi l ka l o t o  vardas.  LPK 3674, ply. Krz 4005.— Užrašyta Sala
ke iš Rozalijos Pakarklienės, 45 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1941 m. LTR 
2411(123).

MARO DEIVĖS. GILTINĖ. NUMIRĖLIAI.
SLOGUČIAI

432. Pavietrė.  LPK 3494, Clir 7080, ply. Krz 7080, ply. Sun O 11 — 
Užrašyta Sarapiniškės km., Salako prp., iš Uršulės Damošienės, 65 m., kilu
sios iš Švenčionių. Užrašė E. Rūkštelytė 1941 m. LTR 2430(38).

433. Pavi e t rė  ir malėjas.  LPK 3494, Chr 7080, ply. Krz 7080, 
ply. Slm O 11.— Užrašyta Zalakiškių km., Šiluvos prp., Raseinių aps., iš K. Ši- 
vickio. Užrašė P. Šivickis 1905 m. LMD I 144(35).

434. Cholera.  LPK 3494, Chr 7080, Sim O 21, ply. Krz 7080 —Užrašy
ta Dubikių km., Kuršėnų vis., iš Onos Rimkienės, 74 m. Užrašė M. Stonys 
1936 m. LTR 990(5).

435. Mi rt i es  balsas.  LPK 3492.— Užrašyta Užugajų km., Anykščių 
vis., Utenos aps., iš Povilo Grybo, 45 m. Užrašė S. Vaitkevičius 1942 m. 
LTR 2438(42).

436. Lai kas yra, žmogaus nėra. LPK 3495, Chr 4050, Sim 
L 401.— Užrašyta Šiaulėnuose iš Petro Mikalčiaus. Užrašė V. Mikalčius 
1936 m. LTR 989(56).
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437. Bal ta vi ešni a.  LPK 3491, Sim A 101.— Spausdinama iš BsV, 
p. 44.

438. Vai ko mirtis.  LPK 3491, Sim A 101.— Užrašyta Žalakiškių km., 
Šiluvos vis., iš Uršulės Levonienės. Užrašė P. Šivickis 1905 m. LMD I 144(72).

439. Mi rt i es  l i ežuvi s .  LPK 3493.— Spausdinama iš BsV, p. 31.
440. Senutė ir dvasios.  iPK 3501, plg. Sim C 1736.— Spausdinama 

iš BsV, p. 55.
441. Mi rus i oj o maistas.  LPK 3505, plg. Sim C 471.— Užrašyta Užu- 

gajų km., Anykščių vis., Utenos aps., iš Elzbietos Grybienės, 76 m. Užrašė 
S. Vaitkevičius 1940 m. LTR 2412(44).

442. Vai kų pėdel ės . — Užrašyta Rūtelių km., Kaltinėnų vis., iš 
Marcijonos Grikšienės, 89 m. Užrašė A. Brazdeikis 1937 m. Tekstas LTR 
1167(655).

443. Dvasi os  pirštų žymės.  LPK 3511, plg. Krz 4021, plg. Sun 
C 1701.— Spausdinama iš BsV, p. 131.

444. Sukvi es t os  dvasios.  LPK 3513.— Spausdinama iš BsV, p. 104.
445. Laukinė medžioklė.  LPK 3518, Clir 5060, Krz 5060, Sim 

C 1781.— Spausdinama iš BsV, p. 121.
446. Pas i kl ydus i os  dvasios.— Užrašyta Puponių km., Kupiš

kio vis., iš Elzės Tuvienės, 80 m. Užrašė A. Kriauza 1941 m. LTR 2431(56).
447. Bi tel ė iš burnos.  LPK 3520, Cūr 4000.— Užrašyta Alytaus aps. 

LTR 260(412).
448. Mot i nos  ašaros.  LPK 3525, Krz 4031, plg. Slm C 456.— Už

rašyta Pabiržių km., Ramygalos raj., iš Pranės Zalatorienės, 73 m. Užrašė 
A. Valantinas 1959 m. LTR 3200(45).

449. Mi rusi  mot i na ir našlai t i s.  LPK 3527, CLr 4030, Slm 
C 401.— Užrašyta Salake iš Elzbietos Kozminienės, 58 m., kilusios iš Gar
nių km., Daugailių prp., Utenos aps. Užrašė E. Rūkštelytė 1941 m. LTR 
2430(354).

450. Numi rėl ės  žiedai .  LPK 3533.— Užrašyta Pasvalio raj. iš Ce- 
ponių. Užrašė K. Čeponis apie 1924 m. LTR 262(52).

451. Žiburini s.  LPK 3538, Krz 6527, plg. Slm C 1021.— Užrašyta Bu
čių km., Padevyčio apyl., Šilalės raj., iš Petronėlės Rimkienės, 68 m. Užrašė 
N. Vėlius 1962 m. LTR 3573(158).

452. Ži buri ni ų kerš t as  LPK 3538, plg. Krz 6526, plg. Sim 
B 151.— Užrašyta Pagirgždutės km., Gardiškės apyl., Varnių raj., iš Barboros 
Eisinienės, 60 m. Užrašė N. Vėlius 1962 m. LTR 3578(149).

453. Va i duokl i s  šal i nėje.  LPK 3540, Sim B 1301.— Užrašyta Ož
kabalių km., Bartininkų vis., Vilkaviškio aps., iš Jono Gelgotos, 50 m. Už
rašė J. Gelgotaitė 1934 m. LTR 452(124).

454. Ko miegi  ant t ėve l i ų kaulų? LPK 3541.— Užrašyta Vai
niūnų km., Dusetų vis., iš Izidoriaus Kairio, 50 m. Užrašė B. Zaleskis 1927 m. 
LTR 11(29).

455. At ga i v i nt i  j aunavedži ai .  LPK 3543, plg. Krz 4006.— Užra
šyta Kėdainiuose iš O. Žukauskienės, 93 m. Užrašė J. Zalanavičius 1930 m. 
LTR 426(74).
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456. Gi rt uokl i s  Domą s.— LPK 3555, Ĉ r 4020, Krz 4020, Sim 
C 381.— Užrašyta Ukmergėje iš Stasio Šeibako, 35 m. Užrašė P. Valeika 
1932 m. LTR 397(44).

457. Ponas — vai duokl i s .  LPK 3590, Sim C 391, plg. Chr 4020, 
plg. Krz 4020.— Užrašyta Ožkabalių km., Bartininkų vis., Vilkaviškio aps., 
iš Šikarskiūtės. Užrašė V. Basanavičius 1905 m. LMD I 133(124).

458. Pas i koręs  baudži auni nkas .  LPK 3590, Clir 402̂ 0, Krz 4020, 
Sim C 391.— Užrašyta Kamorūnų km., Kalesninkų prp. Užrašė A. Šimukonis. 
LMD I 635(1).

459. Li e t uvėna s.— Užrašyta Martyniškių km., Žagarės vis., Šiau
lių aps., iš Onos Marcinkienės, 70 m. Užrašė J. Marcinkus 1941 m. LTR 
2414(32).

Sakmės apie lietuvėną, populiarios Latvijoje, Lietuvoje retai tesutinkamos.
460. Sl ėgut i s .  LPK 3690, Sim O 201.— Užrašyta Auksučių km., Papi

lės vis., Šiaulių aps., iš A. Daunio, 44 m. Užrašė S. Daunys 1943 m. LTR 
2498(11).

461. At s i kr at ymas  slogute.  LPK 3681, Sim O 201.— Užrašė 
J. Viskožka iš J. Ledinsko. LMD I 312(20).

462. Vedybos  su slogute.  LPK 3690, Cl!r 4010, Krz 4010.— Spaus
dinama iš BsV, p. 204.

VELNIAI

463. Muzi kant as  ve l ni ų bal iuje.  LPK 3276.— Užrašyta Ožka
balių km., Bartininkų vis., Vilkaviškio aps., iš V. Savulo. Užrašė V. Basana
vičius 1906 m. LMD I 133(57).

464. Vel ni ų vestuvės.  LPK 3277, plg. Sim E 841.— Užrašyta Šiau
liuose iš Pranciškos Šimkienės, apie 60 m. Užrašė G. Varkalienė 1948 m. 
LTR 2708(14).

465. Muzi kant as  pragare.  LPK 3279, pig. Sim E 481.— Užrašyta 
Bajorų km., Molėtų vis., Utenos aps., iš Kazio Umbraso, 45 m. Užrašė K. Umb- 
tasas 1928 m. LTR 368(3).

Sakmė turi daug pasakų žanrui būdingų stiliaus bruožų.
466. Skerdži us  — kunigas.  LPK 3269.— Užrašyta Zalakiškių km., 

Šiluvos vis., Raseinių aps., iš Kazimiero Bakšio. Užrašė P. Šivickis 1905 m. 
LMD I 144(12).

Sakmė turi kai kurių pasakų žanrui būdingų stiliaus bruožų.
467. Ve l ni as  ir kamanvagys .  LPK 3282.— Užrašyta Bikėnų km., 

Dūkšto raj., iš Mykolo Kazėno, 76 m. Užrašė J. Dovydaitis 1955 m. LTR 
3164(447).

468. Ve l ni as  ir s t ogdengys .  LPK 3390.— Užrašyta Plingių km., 
Girkalnio vis., Raseinių aps., iš Jurgio Tverkaus, 80 m. Užrašė S. Džiugas 
1938 m. LTR 1542(374).

469. Užš okdi nt os  mergos.  LPK 3265, pig. Chr 3070, pig. Sim 
E 241.— Užrašyta Elmininkų km., Anykščių vis., Utenos aps., iš Rozalijos Balt
akienės, 60 m. Užrašė R. Baltakis 1942 m. LTR 2458(57).
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470. Kaval i eri us  vi š tos  kojomis.  LPK 3250, p7g. C Ar 6000, 
p7g. Krz 8077.— Užrašyta Kalvarijoje iš Pranės Lieponienės, 70 m. Užrašė 
E. Azerevičiūtė 1933 m. LTR 452(135).

471. Ožiukas.  LPK 3300, Krz 8073, p7g. S7m E 7077.—Užrašyta Pail
giu km., Sėmeniškių apyl., Anykščių raj., iš Marijos Ciurlienės, apie 70 m. 
Užrašė N. Vėlius 1963 m. LTR 3555(17).

472. Kat inas — velnias.  LPK 3300, p7g. Krz 8073, p7g. S7m E 7 77.— 
Užrašyta Antaniškės km., Kaltinėnų vis., Tauragės aps., iš Vinco Juciaus, 
53 m. Užrašė A. Brazdeikis 1937 m. LTR 1167(322).

473. Akmuo ratuose.  LPK 3307, p7g. S7m E 7707.— Užrašyta Kai- 
maniškio km., Obelių vis., Rokiškio aps., iš Justinos Šūnienės, 111 m. Už
rašė I. Talutis 1938 m. LTR 1608(63).

474. Mai nai  su velniu.  LPK 3302, Krz 3086, p7g. Sfm E 386.— 
Užrašyta Beržininkų km., Dūkšto raj., iš Apolonijos Vyšniauskaitės, 53 m. 
Užrašė E. Rūkštelytė 1959 m. LTR 3484(1).

475. Mai nai  t aboki nėmi s .  LPK 3302, Krz 3086, p7g. S7m 
E 386.— Užrašyta Degučių km., Obelių vis., Rokiškio aps., iš Magdelenos 
Kviliūnienės, 87 m. Užrašė J. Skrebys. 1938 m. LTR 1678(79).

476. Ve l ni o  arkl iai .  LPK 3304, S7m E 837.— Užrašyta Nevardė
nų km., Gardiškės apyl., Vamių raj., iš Jurgio Dūnauskio, 63 m. Užrašė 
N. Vėlius 1962 m. LTR 3565(63).

477. Ponas arkl io vietoj .  LPK 3304, p7g. Sfm E 837.— Užrašyta 
Martyniškių km., Žagarės vis., Šiaulių aps., iš Onos Marcinkienės, 70 m. 
Užrašė J. Marcinkus 1941 m. LTR 2414(34).

478. Ei gul i u pas i vert ęs  vel ni as.  LPK 3420, p7g. Krz 8086.— 
Užrašyta Vildžiūniškių km., Dusetų vis., Zarasų aps., iš Vinco Šukio, 40 m. 
Užrašė B. Zaleskis 1927 m. LTR 11(30).

479. At g i j us i  kumelė.  LPK 3307.— Užrašyta Biriškės km., Sala
ko vis., Zarasų aps., iš Zofijos Juodkienės, 39 m. Užrašė E. Rūkštelytė 
1938 m. LTR 1788(56).

480. Pri šaukti  velniai .  LPK 3375.— Užrašyta Viduklėje, Rasei
nių aps., iš Vincės Rubikienės, 67 m. Užrašė A. Rubikas-Jurgūnas 1938 m. 
LTR 1605(15).

481. Ve l ni o  kerštas.  LPK 3326.— Užrašyta Nariūnų km., Sa
lako vis., Zarasų aps., iš Uršulės Misevičienės, 60 m. Užrašė V. Dičiūnas 
1938 m. LTR 1486(430).

482. Ve l ni as  ir pi emenys .  LPK 3338, p7g. Sim E 387.— Užrašy
ta Nevardėnų km., Gardiškės apyl., Vamių raj., iš Onos Ralienės, 47 m. 
Užrašė N. Vėlius 1962 m. LTR 3562(120).

483. Vel ni o  patarimas.  LPK 3340, S7m E 7097.— Užrašyta Sala
ke iš Vlado Būgos, 38 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1941 m. LTR 2416(5).

484. Pagaut as  vel ni as .  LPK 3345.— Užrašyta Salake, Zarasų aps., 
iš Marijonos Rūkštelienės, 78 m. Užrašė E. Rūkštėlytė 1938 m. LTR 1713(21).

485. Ve l ni a i  pi rtyje.  LPK 3390.— Užrašyta Stašionių km., Rim
šės vis., Zarasų aps., iš Juozo Petrėno. Užrašė I. Butkevičius 1949 m. LTSR 
MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu. LTR 2795(173).
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486. Gudri  pi emenė.  LKP 3303.— Užrašyta Bajorų km., Taurag
nų vis., Utenos aps., iš Kosto Linkos, 70 m. Užrašė A. Linka 1935 m. 
LTR 545(89).

487. Vel ni o  pavei ks l as .  LPK 3355, plg. Slm E 1081.— Užrašyta 
Kaltinėnuose, Tauragės aps., iš Petro Kinderio. Užrašė A. Brazdeikis 1937 m. 
LTR 1167(74).

488. Pas i ūtas  be siūl ių.  LPK 3356.— Užrašyta Liutkūnų km., Ro
zalimo vis., Panevėžio aps. Užrašė I. Augustinavičius 1903 m. LMD I 301(33).

489. Vel ni as  veršeni kėje.  LPK 3363.— Užrašė P. Stelmokas. 
LTR 578(8).

490. Ve l ni as  t robi kėje .  LPK 3369, plg. Sim E 601.— Užrašyta 
Mankūnų km., Girkalnio vis., Raseinių aps., iš Juozo Stulgaičio, 43 m. Už
rašė V. Stulgaitis 1933 m. LTR 410(101).

491. Nei k su ve l ni u  obuol iaut i .  LPK 3420.— Užrašė B. Ale- 
liūnas Maženių km., Velykių prp. LMD I 809(7).

492. Ve l ni as  kryžkel ėj e .  LPK 3420.— Užrašyta Šiauliuose iš 
Pranciškos Šimkienės, apie 60 m. Užrašė G. Varkalienė 1948 m. LTR 2708(5).

493. Ve l ni o  rogės.  LPK 3420, plg. CAr 3025.— Užrašyta Žemaičių 
Kalvarijoje, Telšių aps., iš Leono Budžio, 75 m. Užrašė A. Brazdeikis 1928 m. 
LTR 1167(16).

494. Linų mynėjas.  LPK 3420.— Užrašė A. Bruožis Klaipėdos apyl. 
LMD I 525(14).

495. Ki pšas  — ne vel ni as .  LPK 342f0.— Užrašyta Pasvalyje, Bir
žų aps., iš Onos Valienės. Užrašė A. Valaitė 1933 m. LTR 768(371).

496. Geri  metai .  LPK 3420.— Užrašyta Paluodės km., Salako vis., 
Zarasų aps., iš Marijonos Dičiūnienės, 52 m. Užrašė V. Dičiūnas 1938 m. 
LTR 1487(190).

497. Ve l t y nė s  su velniu.  LPK 3420.— Užrašyta Paketurių km., 
Kupiškio vis., Panevėžio aps., iš Kazimiero Zavadžiaus, 87 m. Užrašė A. Kriau- 
za 1940 m. LTR 2413(5).

498. Žuvų sargas.— Užrašyta Nečeskų km., Zarasų raj., iš Julijos 
Jurkėnienės, 74 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1959 m. LTR 3460(40).

499. Ve l ni o  mįslė.  LPK 3390.— Užrašyta Mikytų km., Lekėčių vis., 
Šakių aps., iš Romo Laurinaičio, 12 m. Užrašė J. Kersnauskas 1948 m. 
LTR 2717(281).

500. V is t i ek pl ak s.— Užrašyta Sarapiniškių km., Salako prp., iš 
Uršulės Damošienės, 65 m., kilusios iš Švenčionių. Užrašė E. Rūkštelytė 1941 m. 
LTR 2430(26).

501. Aps i š aukėl i s  ir t ikras vel ni as . — Užrašyta Gudelių km., 
Pagirių vis., Ukmergės aps., iš A. Kisielienės, 54 m. Užrašė M. Kisielius 
1933 m. LTR 407(5).

502. Perkūnas  ir mi e gant i s  velnias.  LPK 3451, plg. Sim 
E 1401.— Spausdinama iš 3. A. BoAhTep, 06 3THorpa(Į)mecKOH noe3ĄKe 
no AHTBe H įKnyAH AeTOM 1887 r., C. IleTep6ypr, 1887, p. 10.

503. Perkūno ir ve l ni o pyktis.  LPK 3458.— Užrašyta Pa- 
grundos km. iš Kazės Pankevičiūtės, 20 m. Užrašė A. Mažiulis 1935 m. 
LTR 1032(143).
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504. Mai nai  su perkūnu.  LPK 3452, plg. Krz 3036.— Užrašyta 
Kvėriškio km., Biržų raj., iš Petro Lapienio, 90 m. Užrašė I. Jašinskaitė 
1956 m. LTR 3020(2).

505. Perkūnas ir katinu pas i ver t ę s  vel ni as .  LPK 3453, 
plg. Sim E 1401.— Spausdinama iš BsLPY IV, 84 nr.

506. Mane muš, o tave užmuš.  LPK 3453.— Užrašyta iš Kateri- 
nos Balsienės, 78 m. Užrašė P. Preikšas. LTR 752(37).

507. Baubu t, prašom į vestuvę.  LPK 1165.— Užrašyta Nemu
naičio km., Kalvarijos raj., iš Anelės Kavaliauskaitės-Jutkelienės, 80 m. Už
rašė S. Skrodenis 1962 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
tautosakinės ekspedicijos metu. Iš magnetofono juostos iššifravo S. Skrode
nis. LTR 3517(1734).

508. Ve l ni as  iš pat i l tės.  LPK 1166, plg. Slm E 511.— LTR 
265(225).

AITVARAI, KAUKAI

509. Ai t varo i šperinimas.  LPK 3461, plg. Sun N 1, H 101.— Už
rašė Rucevičius Marijampolės aps. LMD I 323(11).

510. Berno i š perė t as  ai tvaras.  LPK 3461, plg. Sim fi 1,
H 101.— Užrašyta Aukštakalnio km., Salako vis., Zarasų aps., iš Ievos Bi- 
kulčytės, 65 m. Užrašė P. Jarackas 1936 m. LTR 977(136).

511. Gyl iu pas i vertęs  ai tvaras.  LPK 3464, plg. Sūn H 1,
H 101.— Užrašyta Šalinėnų km., Antalieptės vis., iš Grasilės Kvedarienės, 
57 m. Užrašė A. Urbonas 1937 m. LTR 1508(44).

512. Kad tau ve l ni as  į ši rdį  į l įstų.  LPK 3462, plg. Slm 
H 1, N 101.— Užrašyta Šiauliuose iš Vinco (ižausko. Užrašė G. Varkalienė 
1948 m. LTR 2608(32).

513. I šmes t as  ai tvaras.  LPK 3463, plg. Slm Lf 1, H 101.— Užra
šyta Plungėje iš I. Stakonio. Užrašė J. Mickevičius 1934 m. LTR 470(21).

514. Net yči a gautas  ai tvaras.  LPK 3464, plg. Sun H 1, 
H 101.— Užrašė J. Krikščiūnas-Jovaras Šiaulių vis. 1914 m. LMD I 999(10).

515. Ai t varo kerštas.  LPK 3467, plg. Slm H 71.— Užrašyta Kūre
nu km., Ukmergės vis., iš Onos Silickienės, 90 m. Užrašė P. Valeika 1932 m. 
LTR 397(94).

516. Lekiąs ai tvaras.  LPK 3468, plg. Slm H 121.— Užrašyta Bai
sogalos tarybiniame ūkyje, Baisogalos vis., Radviliškio aps., iš Petronėlės 
Ančerevitienės, 54 m. Užrašė V. Žukas 1947 m. LTR 2683(1).

517. Ai t varo i švai zda.  LPK 3468, plg. Slm H 121.— Spausdinama 
iš BsLP 11, p. 132.

518. Ai tvaro kiauši ni enė.  LPK 3467, plg. Sim H 181, G 1301.— 
Užrašyta Paketurių km., Kupiškio vis., Panevėžio aps., iš Antano Starkaus, 
40 m. Užrašė A. Kriauza 1936 m. LTR 782(148).

519. Šegamogo ai tvaras.  LPK 3468, plg. Sfm H 153.— Užrašyta 
Dubarų km., Ramygalos vis., iš Marijonos Janionienės, 46 m. Užrašė K. Ja- 
nionis 1936 m. LTR 859(29).
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520. Grūdų ai tvaras.  LPK 3468, plg. Sim H 151, H 21.— Užrašyta 
Šiauliuose iš Pranciškos Šimkienės, apie 60 m. Užrašė G. Varkalienė 1948 m. 
LTR 2708(7).

521. C i Žulių ar vyžul ių.  LPK 3471, plg. Slm H 1, H 111.— Už
rašyta Paketurių km., Kupiškio vis., Panevėžio aps., iš Kazimiero Zavadžiaus, 
87 m. Užrašė A. Kriauza 1940 m. LTR 2413(97).

522. Pieno ai tvaras.  LPK 3472, plg. Slm H 141.— Užrašyta Vaši- 
lėnų km., Gardiškės apyl., Varnių raj., iš Monikos Pralgauskienės, 65 m. Už
rašė N. Vėlius 1962 m. LTR 3577(46).

523. Ši enas  šul i nyje.  LPK 3471, plg. Slm H 111.— Užrašyta Ve- 
viržėnų km. ir apyl., Klaipėdos raj., iš Onos Vernickaitės, 76 m. Užrašė N. Vė
lius 1962 m. LTR 3526(221).

524. Kauko dvaras.  LPK 3476, plg. Slm H.— Užrašyta Veviržė- 
nų km. ir apyl., Klaipėdos raj., iš Uršulės Jančiauskienės, 56 m. Užrašė 
N. Vėlius 1962 m. Tekstas LTR 3526(209).

525. Sudegi nt i  kaukai .  LPK 3477, plg. Slm N 191, H 62 
G 1381.— Užrašyta Užgirių km., Pavandenio apyl., Varnių raj., iš Stefos Ra- 
davičiūtės, 74 m. Užrašė N. Vėlius 1962 m. LTR 3574(128).

526. Mal ė j as  ir kaukas.  LPK 3478, plg. Slm H 71.— Užrašyta Vys- 
kupiškių km., Veviržėnų apyl., Klaipėdos raj., iš Barboros Šunokienės, 62 m. 
Užrašė N. Vėlius 1962 m. LTR 3526(29).

527. Užant s pauduot i  miltai .  LPK 3485, plg. Slm H 241.—Užra
šyta Vašilėnų km., Gardiškės apyl.. Varnių raj., iš Monikos Pralgauskienės, 
65 m. Užrašė N. Vėlius 1962 m. LTR 3577(48).

528. Avi žų vagis.  LPK 3485, plg. Slm 211.— Užrašyta Paketu
rių km., Kupiškio vis., Panevėžio aps., iš Antano Starkaus, 40 m. Užrašė 
A. Kriauza 1936 m. LTR 782(149).

529. Damavi kų at neš t as  maistas.  LPK 3485, plg. Sim H 152, 
H 141.— Užrašyta Magūnų km., Rimšės vis., Zarasų aps., iš Domicėlės Kar- 
nilavičienės, 70 m. Užrašė E. Karaliūtė 1949 m. LTSR MA Lietuvos istorijos 
instituto etnografinės ekspedicijos metu. LTR 2750(636).

530. Gal i ūnuot as  damavikas.  LPK 3485.— Užrašyta Nariū- 
nų km., Salako vis., Zarasų aps., iš Uršulės Misevičienės, 60 m. Užrašė V. Di- 
čiūnas 1938 m. LTR 1486(461).

531. T Tanel iai .  LPK 3490, Chr 7015, Slm G 1371.—Užrašyta Lebe
džių km., Vilkijos vis., iš Veronikos Grajauskienės, 80 m. Užrašė A. Štilpaitė 
1948 m. LTR 2851(148).

532. Mažas  vyrutis.  LPK 3490.— Spausdinama iš BsLP II, p. 135.
533. Maži  žmogyč i a i  prie ugnies.  LPK 3490.— Spausdinama iš 

BsLP II, p. 136.
534. Barzdotas  di eduką s.— Užrašyta Ginučių km., Palūšės apyl., 

Ignalinos raj., iš Teklės Svirbutavičienės, 60 m. Užrašė N. Vėlius 1964 m. 
LTR 3715(79).

535. Pūkis.  LPK 3490, plg. Sim G 1381, H 61, H 191.—Užrašė P. Ver- 
kutis Akmenės vis., Mažeikių aps., apie 1927 m. LTR 2954(11).

536. Puse i a i. LPK 3490.— Spausdinama iš BsLP II, p. 135.
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LAUMĖS. LAIMĖS

537. Laumės ir kūdiki s.  LPK 3691, plg. Krz 3013.— Užrašyta 
Girvainių km., Laumėnų apyl., Vamių raj., iš Kazimieros Rocienės, 68 m. Už
rašė N. Vėlius 1958 m. LTR 3148(342).

538. Laumių padėlys.  LPK 3692.— Užrašyta iš Balčienės. Užrašė
A. Balčiūtė 1925 m. LTR 368(60).

539. Laumiukas.  LPK 3692, Chr 5085, Krz 5085.— Užrašyta Ožka
balių km., Bartininkų vis., Vilkaviškio aps., iš Berteškos. Užrašė V. Basana
vičius 1905 m. LMD I 133(108).

540. Atmai nyt i  vaikai .  LPK 3692, plg. Chr 5085, p/g. Krz 5085.— 
Spausdinama iš BsLP II, p. 199.

541. Laumės nupl i ki ntas  kūdiki s.  LPK 3710.— Spausdinama iš 
SchLG, p. 201.

542. Laumės vaikai .  LPK 3710.— Užrašyta Raitininkų km., Merki
nės vis., iš Bernardo Ulčinsko, 62 m. Užrašė V. Ulčinskas 1937 m. LTR 
1074(95).

543. Supyki nt os  laumės.  LPK 3693, Krz 5085.— Užrašyta Pa- 
žiegės km., Dusetų vis., Zarasų aps., iš Onos Bieliūnienės, 40 m. Užrašė
B. Urbanas 1937 m. LTR 1420(2).

544. Laumė audėja.  LPK 3695.— Užrašyta Karklėnalių km., Gardiš- 
kės apyl., Vamių raj., iš Liudovikos Mickienės, 65 m. Užrašė N. Vėlius 
1962 m. LTR 3577(130).

545. Laumės ir audėjos.  LPK 3695.— Užrašyta Klabinių km., 
Aluntos vis., iš Pranės Genienės, 65 m. Užrašė A. Urbonas 1938 m. LTR 
1722(161).

546. De i vės  verpėjos .  LPK 3695.— Užrašyta Zalakiškių km., Ši
luvos prp., iš Juozo Valentino. Užrašė P. Sivickis 1905 m. LMD I 144(16).

547. Laumės s uva l gy t i  lašiniai .  LPK 3695, plg. Chr 6035.— 
Spausdinama iš SchLG, p. 200.

548. Bul vi ų kapl i uotoja.  LPK 3695.— Užrašyta 1936 m. Subar- 
tonių km., Merkinės vis., iš Aleksandro Miliaus, 37 m. LTR 879(40).

549. Laumės v e l ė t o j o  s. LPK 3695.— Užrašyta Raitininkų km., 
Merkinės vis., iš Bernardo Ulčinsko, 62 m. Užrašė V. Ulčinskas 1937 m. 
LTR 1074(97).

550. Pasvei ki nt os  laumės.  LPK 3694.— Užrašyta Plingių km., 
Girkalnio vis., iš Jurgio Tverkaus, 80 m. Užrašė S. Džiugas 1938 m. LTR 
1542(387).

551. Laumių kul t uvėl ės .  LPK 3710.— Spausdinama iš SchLG,
p. 201.

552. Bes i maudanč i os  laumė s.— Užrašyta Maskoliškių km., Kurk
lių vis., iš Anastazijos Juknevičienės, 65 m. Užrašė A. Urbonas 1938 m. 
LTR 1438(223).

553. Laumės dovanot os  drobės.  LPK 3694.— Spausdinama iš 
SchLG, p. 200.

554. Laumės pyragai .  LPK 3697 — Spausdinama iš BsLP I, p. 109.
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555. Laumė žmona.  LPK 423, pVg. Cbr 5090.— Užrašyta Raitinin
kų km., Merkinės vis., iš Bernardo Ulčinsko, 62 m. Užrašė V. Ulčinskas 
1937 m. LTR 1074(94).

556. Dei vi ų nuki rptos  avys.  LPK 3696.— Užrašyta Žalakiš- 
kių km., Šiluvos prp., iš Onos Karabinienės. Užrašė P. Šivickis 1905 m. 
LMD I 144(39).

557. Laumių š l uot o s.— Spausdinama iš BsLP II, p. 196.
558. Lai mės ir kūdiki s.  LPK 932.— Spausdinama iš BsLP II, p. 194.
559. Laimių lėmimas.  LPK 932, plg. Sim A 721.— Spausdinama iš 

BsLP II, p. 194.
560. Pr i gėręs  vaikas. — Savo mokamą sakmę užrašė Veronika 

Petrulienė, 74 m., gyv. Rudikų km., Kupiškio vis., Panevėžio aps., 1941 m. 
LTR 2435(34).

561. Kol meduogal ė l i ai  susikūrins.  LPK 932, plg. S/m 
A 721.— Spausdinama iš BsLP I, p. 104.

UŽKEIKTI PINIGAI

562. Tie pat ys  nagai .  LPK 3611, Sim P 421.— Užrašyta Pakiau- 
liškio km., Šilavoto vis., Marijampolės aps., iš Jurgio Barausko, 23 m. Užrašė 
V. Kulbokas 1932 m. LTR 372(67).

563. Dvyl i ka galvų.  LPK 3612, Slm P 411.— Užrašyta Bučių km., 
Padevyčio apyl., Šilalės raj., iš Petronėlės Rimkienės, 68 m. Užrašė N. Vė
lius 1962 m. LTR 3573(162).

564. Ve l ni ui  kati l as,  o bernui  pinigai .  LPK 3613.— Užrašyta 
Anykščiuose iš Dlugabarsko. Užrašė V. Karvelis apie 1930 m. LTR 42(46).

565. Kiek tol i  bal sas  eis. LPK 3614.— Užrašyta Grinkų km., 
Krekenavos vis., Panevėžio aps. Užrašė J. Zinis 1905 m. LMD I 527(27).

566. Oži ai s  i šart i  pinigai .  LPK 3615.— Užrašyta Staiderių km., 
Lazdijų prp., iš Agotos Dabkevičienės. Užrašė A. Paciukonis 1933 m. LTR 
449b(15a).

567. Gaidžiu i šarti  pinigai .  LPK 3615, Sim P 431.— Užrašyta 
Serapiniškės km., Salako prp., iš Uršulės Damošienės, 65 m., kilusios iš Šven
čionių. Užrašė E. Rūkštelytė 1941 m. LTR 2430(44).

568. Tegu tam ve l ni as  odą lupa. LPK 3620.— Užrašyta Duse
tose iš Antano Jameikio, 58 m. Užrašė B. Zaleskis 1929 m. LTR 10b(188).

569. Nuogai  t ekę  pinigai .  LPK 3620.— Užrašyta Sabalunkų km., 
Salako vis., iš Lucijos Dičiūnienės, 57 m. Užrašė S. Dičiūnas 1938 m. LTR 
1484(13).

570. Grabe pas l ėpt i  pini gai .  LPK 3622.— Užrašyta Juodkėnųkm., 
Girkalnio vis., iš Antano Osteikos. Užrašė J. Kasparaitis 1937 m. LTR 1439(71).

571. Suval gyt i  pini gai .  LPK 3621.— Užrašyta Ožkabalių km., 
Bartininkų vis., Vilkaviškio aps., iš J. Pautienės. Užrašė V. Basanavičius 
1905 m. LMD I 133(134).
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572. Pinigai  po beržu.  Užrašyta Bučių km., Padevyčio apyl., Ši
lalės raj., iš Antaninos Rocienės, 55 m. Užrašė N. Vėlius 1962 m. LTR 
3573(115).

573. Šimto metų pinigai .  LPK 3626.— Užrašyta Laborų km., 
Linkuvos vis., iš Elenos Gudjurgienės, 63 m. Užrašė P. Gudjurgis 1932 m. 
LTR 337(42).

574. Auksas iš kamino.  LPK 3626.— Užrašyta Jakiškių km., 
Dūkšto raj., iš Emilijos Gruodienės, 50 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1959 m. 
LTR 3242(189).

575. Te l i ukas  iš po pečiaus.  LPK 3627.— Užrašyta Ramoš
kų km., Jurgelioniu apyl., Šalčininkų raj., iš Zosės Siliukienės, 38 m. Užrašė
J. Dovydaitis 1952 m. LTR 2907(35).

576. Šuni ukas  — pinigai .  LPK 3627.— Užrašyta Paketurių km., Ku
piškio vis., Panevėžio aps., iš Povilo Sapiegos, 94 m. Užrašė A. Kriauza 
1940 m. LTR 2413(118).

577. Žąs i nas  — kat i l i ukas  pinigų.LPK 3627.— Užrašyta Niū
ronių km., Anykščių vis., iš Uršulės Rudokienės, 89 m. Užrašė B. Markū- 
naitė. LTR 768(388).

578. Žari jos  — pinigai .  LPK 3642, Krz 8014, Sun P 561.— Užrašy
ta Joniškio km., Dūkšto raj., iš Anelės Saladžiuvienės, 54 m. Užrašė E. Rūkš
telytė 1959 m. LTR 3460(57).

579. Perkel i ami  pinigai .  LPK 3628.— Užrašyta Klykolių km., 
Medemrodės apyl., Mažeikių raj., iš Veronikos Ciupikienės, 65 m. Užrašė
K. Aleksynas ir N. Vėlius 1964 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto tautosakinės ekspedicijos metu. Iš magnetofono juostos iššifravo 
K. Aleksynas. LTR 3665(183), LTRF 393(6).

580. Velnias,  pi ni gai  ir kati las.  LPK 3628.— Užrašyta Gul
bių km., Laumėnų apyl., Varnių raj., iš Alekso Vėliaus, 49 m. Užrašė N. Vė
lius 1958 m. LTR' 3148(5).

581. Degantys  pinigai .  LPK 3632, Krz 8014, Srm P 101.— Užra
šyta Nečeskų km., Zarasų raj., iš Julijos Jurkėnienės, 74 m. Užrašė E. Rūkš
telytė 1959 m. LTR 3460(23).

582. Eik į Vi l ni ų — atrasi  pinigų.  A-TL 1645.— Užrašė A. Braz- 
džionytė Panevėžyje. LTR 260(96).

583. Pinigų kasėjai .  LPK 3462, Krz 8010, ply. CLr 8010, ply. Slm 
P 301.— Užrašyta Garnių km., Utenos raj., iš Juozo Minutkos, 84 m. Už
rašė E. Rūkštelytė 1959 m. LTR 3205(232).

584. I šgąsdi nt i  pi ni gų kasėjai .  LPK 3642, Krz 8010, ply. 
CLr 8010, ply. Slm P 301.— Užrašyta Gulbių km., Laumėnų apyl., Varnių raj., 
iš Antano Vosio, 55 m. Užrašė N. Vėlius 1959 m. LTR 3171(166).

585. Važi uot i  ponaičiukai .  LPK 3635, Krz 8010, ply. Sim 
P 341.— Užrašyta Laborų km., Linkuvos vis., iš Jono Gudjurgio, 79 m. Užrašė 
P. Gudjurgis 1931 m. LTR 337(25).

586. Sutrauktas  pi ni gų kasėjas.  LPK 3642, Slm P 751.—
Užrašyta Viduklės apyl. iš Pikturnos. Užrašė P. Jasiulytė. LTR 783(177).
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587. Nel ai mės  nuo užkei ktų pinigų.  LPK 3642, plgr. Sūn 
P 571.— Užrašyta Dubarų km., Ramygalos vis., iš Marijonos Janionienės, 46 m. 
Užrašė K. Janionis 1936 m. LTR 859(39).

588. Paparči o žiedas.  LPK 3645, Krz 3100, plgr. Sim P 61.— Už
rašyta Pabiržių km., Ramygalos raj., iš Pranės Zalatorienės, 73 m. Užrašė 
A. Valantinas 1959 m. LTR 3200(52).

589. Di emedž i o  ži edą s.— Užrašyta Vilkiškių km., Salako prp., iš 
Salomėjos Karanauskaitės, 53 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1941 m. LTR 2411(69).

NEPAPRASTI GYVŪNAI

590. Žal či o ki auši ni ai .  LPK 235.— Spausdinama iš MT III, p. 147.
591. Žalčio nuodai .  LPK 235.— Spausdinama iš MT III, p. 149.
592. Žal či ų kerštas.  LPK 235, Sim G 1401.— Užrašė J. Sondeckas 

Skapiškėse, Zarasų aps., 1914 m. LTR 619(7).
593 Gyvat ės  karūna.  Slm R 21.— Užrašyta Degutėlių km., Dūkš

to raj., iš Mykolo Ambrazo, 63 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1959 m. LTR 3241(204).
594. Dri ež l ės  — žmogaus  gel bėt oj o s.— Užrašyta Pabiržių km., 

Ramygalos raj., iš Pranės Zalatorienės, 73 m. Užrašė A. Valantinas 1959 m. 
LTR 3200(218).

595. Gyvat ės  dovan a.— Užrašyta Salake iš Grasildos Vaičienės, 
49 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1940 m. LTR 2219(32).

596. Di del ė  ž u v i s.— Užrašyta Kretingoje iš Onos Stirbienės, 40 m. 
Užrašė V. Danevičius 1939 m. LTR 2408(68).

597. Nepapras t as  l ydekai t i s . — Užrašyta Ginučių km., Palū
šės apyl., Ignalinos raj., iš Kazio Ruko, 84 m. Užrašė N. Vėlius 1964 m. 
LTR 3715(24).

598. Gandro kerštas. — Užrašyta Didžiasalio km., Dūkšto raj., iš 
Albinos Bikulčienės, 56 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3165(87).

599. Meškos  dėki ngumas .  LPK 156.— Užrašyta Šklėriuose, Ka
belių prp., iš Rozalijos Kibirkštienės, 60 m. Užrašė J. Aidulis 1935 m. 
LTR 662(274).

600. Meška ir žmogus  duobėj  e.— Užrašyta Dūkšte iš Antano 
Rapalinsko, 58 m., kilusio iš Jurgiškių km., Viešintų vis., Panevėžio aps. 
Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3155(17).

601. Žmogus ir vi lkas.  LPK 156A.— Užrašė J. Giedgaudas Dau- 
jėnų vis., Pasvalio aps., apie 1931 m. LTR 274(61).

602. Vi l kui  ski rtas  žmogus.  LPK 166.— Spausdinama iš MT II, 
p. 141.

UGNIS. SAULĖ. VĖJAS. ŠALTIS. PERKŪNAS. VAIVORYKŠTĖ

603. Įžei s ta ugnis.  LPK 3905, Slm G 1101.— Užrašyta Užugajų km., 
Anykščių vis., Utenos aps., iš Elzbietos Grybienės, 76 m. Užrašė S. Vaitke
vičius 1940 m. LTR 2412(14).
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604. Vai kšč i oj ant i  ugnis.  LPK 3905.— Spausdinama iš BsLP II,
p. 212.

605. Į upę nuves t a  ugnis.  LPK 3905.— Spausdinama iš BsLP II, 
p. 213.

606. Saulė,  vėj as  ir žiema.  LPK 3900.— Užrašyta Paserbenčio km., 
Raseinių vis., iš Anelės Murauskienės, 80 m. Užrašė D. Pozingis 1938 m. 
LTR 1808(2).

607. Supyki nt as  vėjas.  LPK 3902.— Užrašyta Linkuvoje iš Ger- 
liko, 80 m. Užrašė J. Janeliūnas 1928 m. LTR 262(225).

608. Vėj o  ryšys.  LPK 3902.— Užrašė J. Bruožis Klaipėdos krašte. 
LMD I 525(10).

609. Vėj as  be kelnių.  LPK 3902.— Spausdinama iš BsLP I, p. 137.
610. Į t ei smą paduotas  vėjas.  LPK 3901, plp. Krz 6521.— 

Spausdinama iš BsLP I, p. 138.
611. Sužei s t as  vėjas.  LPK 3903, Krz 6520, plg. Sim P 1101.— 

Spausdinama iš BsLP I, p. 136.
612. Brol i ai  vėjai .  LPK 3902.— Spausdinama iš BsLP I, p. 137.
613. Šal či o avys.— Užrašė J. Alijošius Raseinių aps. 1924 m. LTR 

783(503).
614. Mėnesi ų pagyros. — Spausdinama iš BsLP II, p. 217.
615. Nubaus t as  piemuo.  LPK 3460.— Užrašyta Dovainių km. iš 

J. Šudrausko. Užrašė J. Mickevičius 1935 m. LTR 758(75).
616. Nubaust a pi emenė.  LPK 3460.— Užrašyta Antanavo km. iš 

Ievos Tamošaitienės, 78 m. Užrašė P. Preikšas 1935 m. LTR 752(46).
617. Vai vorykš t ė . — Užrašyta Antaniškės km., Kaltinėnų vis., Tau

ragės aps., iš Vinco Juciaus, 53 m. Užrašė A. Brazdeikis 1937 m. LTR 
1167(433).

618. Laumės juosta.— Užrašyta Švainikų km., Smilgių vis., Panevė
žio aps., iš Leonardo Urbo. Užrašė A. Urbienė 1947 m. LTR 2514(129).

PADAVIMAI

MILŽINAI

619. Kurši ų mi lžinai .  LPK 3711, Chr 5020, Krz 5020, Slm N 772.— 
Užrašyta Luje, Kuršių pamary, iš Jurgio Graštaičio. Užrašė O. Vilmantienė 
apie 1936 m. LTR 983(24).

620. Jurbarko milžinai .  LPK 3711, C!tr 5020, Krz 5020, Sim 
N 772.— Užrašė E. Šuravinaitė Jurbarke. LTR 2368(85).

621. Li nkai či ų senkapiai .  LPK 3711, CLr 5020, Krz 5020, Slm 
N 772.— Spausdinama iš BsLP I, p. 143.

622. Gi rni kų kal nas  ir Bulėnų ežeras.  LPK 3714.— Užrašy
ta Jonelaičių km., Kurtuvėnų vis., Šiaulių aps., iš Žukauskienės, 50 m. Už
rašė K. Trinka 1930 m. LTR 293(407c).

623. Dž i u g o  ka l nas . — Spausdinama iš JR, p. 417.
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624. Dręvernos  kapinės.  LPK 3714, Slm N 221.— Užrašyta Prie
kulės raj. iš Marės Reizgienės. Užrašė E. Grinaveckienė 1960 m. LTSR MA 
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto dialektologinės-tautosakinės ekspedi
cijos metu. LTR 3289(104).

625. Gi rgždut ės  ir Medvėgal i o  milžinai .  LPK 3720.— Už
rašyta Vašilėnų km., Gardiškės apyl., Varnių raj., iš Janės Šaltaitės, 70 m. 
Užrašė N. Vėlius 1962 m. LTR 3577(51).

626. Kupi škio pi l iakalni s.  LPK 3714.— Užrašyta Aukštupė- 
nų km., Kupiškio raj., iš Broniaus Sasnausko, 40 m. Užrašė E. Glemžaitė- 
Dulaitienė 1955 m. LTR 2993(15).

627. Aukš t upi o upel i s.  LPK 3720.— Užrašyta Kupiškyje iš Bro
niaus Statkevičiaus, 45 m. Užraše E. Glemžaitė-Dulaitienė 1955 m. LTR 
2993(16).

628. Ki rvi ai  ant debesų.  LPK 3711, Cūr 5020, Krz 5020, ply. 
Sim N 772.— Spausdinama iš BsLP I, p. 143.

629. Simno bažnyčia.  LPK 3714.— Užrašyta Punkiškių km., Ši
monių vis., Panevėžio aps., iš Magdelenos Vilimienės, 53 m. Užrašė O. Kai
rytė 1940 m. LTR 2227(185).

630. Mi l ži nas ir artojas.  LPK 3712, Sim N 701, plgr. CTu* 5015.— 
Užrašė E. Karaliūtė Čižiūnų km., Rimšės vis., Zarasų aps., 1949 m. LTSR MA 
Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu. LTR 2750(491).

631. Vi l kas  ir mi lžinas.  LPK 3720.— Spausdinama iš BsLP I, p. 143.
632. Mi l ži no ves tuvės .  LPK 3713.— Spausdinama iš BsLP 

I, į. 143.

NEPAPRASTI AKMENYS

633. Vel ni o akmuo prie Nemuno.  LPK 3250, plg. Sim N 204.— 
Spausdinama iš SchLG, p. 247.

634. Ve l ni o  t i l t as  t i es  Rumšiškėm.  LPK 3250, plg. Sim 
N 204.— Užrašyta Darsūniškyje, Trakų aps., iš V. Tveregos. Užrašė S. Sa
kalauskas 1932 m. LTR 368(183).

635. Akmenytė.  LPK 3760, plg. Sim N 74.— Užrašyta Kupiškyje iš 
J. Kamarausko, 84 m. Užrašė E. Glemžaitė-Dulaitienė 1947 m. LTR 2993(9).

636. Puntukas.  LPK 3287, Chr 5010, Krz 5011, Sun N 64.—Užrašyta 
Buivydžių km., Šešuolių vis., Ukmergės aps., iš Vinco Andrukonio, 65 m. 
Užrašė I. Kavoliūnas 1925 m. LTR 601(9).

637. Ve l ni o  pames t as  akmuo.  LPK 3288, Cfir 5010, Krz 5011, 
Sun N 64.— Užrašyta Linkuvoje, Šiaulių aps., iš Liudos Jovaišytės, 64 m., 
girdėjusios padavimą Žiežmariuose, Trakų aps. Užrašė J. Spudaitė 1932 m. 
LTR 337(2).

638. Medgi nų akmuo.  LPK 3288, Chr 5010, Krz 5011, Sim N 64.— 
Užrašyta Trumpaičiuose, Šiaulių aps., iš Povilo Rutkaus. Užrašė M. Slančiaus- 
kas 1874 m. LMD I 561(229).

639. Ve l ni o  pėdos.  LPK 3288, Sun N 1114.— Užrašyta Smilgių km., 
Telšių aps., iš Juliaus Stasiulio, 26 m. Užrašė C. Narvilas 1930 m. LTR 284(596).
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640. Ve l ni o  pėda.  ZPK 328d, Slm N 1114.— Užrašyta Kilatrakio km., 
Daugėliškio vis., Švenčionių aps., iš Jono Račinsko, 63 m. Užrašė B. Račinskas 
apie 1932 m. LTR 339(7).

641. Vel ni o  nuvi l kt as  akmuo.  ZPK 3288, Sint N 1114.— Už
rašyta Devynduonių km., Gudžiūnų vis., Kėdainių aps., iš Rapolo Zinio. Už
rašė L. Gapšys. LTR 407(37).

642. Ve l ni as  t ei sėja s.— Užrašyta Valatkonių km., Baisogalos vis., 
Kėdainių aps, iš Kosto Zubo. Užrašė V. Zaromskis 1929 m. LTR 520(2).

643. P i k t a k a 1 n i s.— Užrašyta Pelikų prp., Apso vis., iš M. Alšaus- 
ko. LTR 768(4).

644. Moka s.— Užrašyta Knyzlaukių km., Veprių vis., Ukmergės aps., iš 
J. Čyžo, 80 m. Užrašė A. Grybas 1935 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto vardyno rankraštynas (Sukinių km.).

645. Pl auki ant ys  akmenys. — Užrašyta Tauragnų vis., Ute
nos aps., iš O. Miškinienės, 73 m. Užrašė Ch. Semionovas 1933 m. LTR 469(96).

646. Žmogus,  pavi r t ęs  į akmenį .  ZPK 3288.— Užrašyta Alesiš- 
kių vnk., Aukštadvario vis., Trakų aps., iš Jurgio Gražinio, 71 m. Užrašė 
S. Biziulevičius 1936 m. LTR 901(17).

KELIAUJANTYS EŽERAI

647. Pa r š e ž e r i s. ZPK 3605.— Užrašyta Rėškėtų km., Laukuvos apyl., 
Rietavo raj., iš Petro Ričkaus, 69 m. Užrašė N. Vėlius 1959 m. LTR 3171(329).

648. Pl at e l i ų ežeras.  ZPK 3605.— Užrašė Smilingytė 1930 m. 
LTR 284(586).

649. Bi t i nėl i o ežeras.  LPK 3605.— Užrašė A. Grindus 1930 m. 
LTR 284(571).

650. Kapstatų ežeras.  ZPK 3605.— Užrašė P. Uoselis Kvėdar
nos vis., Tauragės aps., 1910 m. LMD I 897(39).

651. Bu l ėnų ežeras.  ZPK 3605.— Užrašyta Jonelaičių km., Kurtu
vėnų vis., Šiaulių aps., iš Žukauskienės, 50 m. Užrašė K. Trinka 1930 m. 
LTR 293(408).

652. Anykš č i o  ežeras.  ZPK 3605.— Spausdinama iš BsV, p. 376.
653. Pravi ršul i o ežeras.  IPK 3605.— Užrašyta Žaiginyje, Šilu

vos vis., Raseinių aps., iš J. Siauroko. Užrašė A. Urbonas 1927 m. LTR 
619(122).

654. Vi š t yč i o  ežeras.  ZPK 3605.— Užrašyta Naujamiestyje iš 
R. Skirgailaitės, 80 m. Užrašė A. Katiliūtė apie 1934 m. LTR 452(127).

655. Vi štyt i s .  ZPK 3605.— Spausdinama iš BsV, p. 375.
656. Dyvi č i o  ežeras.  ZPK 3105.— Užrašyta Girvainių km., Lauku

vos vis., Tauragės aps., iš Batienės, 85 m. Užrašė Z. Batys 1939 m. LTR 
2273(116).

Dyvitis—Dievyčio ežero tarminis pavadinimas.
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657. Dubini  s. LPK 3605.— Užrašyta Laučių km., Kupiškio vis., iš Juo
zo Uldikio, 62 m. Užrašė E. Glemžaitė-Dulaitienė 1946 m. LTR 2993(23).

658. Dusia.  LPK 3760.— Užrašyta Sadžiūnų km., Lazdijų vis., Seinų aps., 
iš O. Rauiinavičienės, 75 m. Užrašė J. Salikiytė 1933 m. LTR 692(45).

659. Zi rnajų ežeras.  LKP 3605.— Užrašė P. Plukauskas 1922 m. 
LTR 619(126).

660. Ri mi eč i o  ežeras.  LPK 3605.— Užrašyta Buniškių km., Laz
dijų raj., iš K. Gražulevičienės, 79 m. Užrašė B. Kerbelytė ir K. Viščinis 
1962 m. LTR 3517(2831).

661. Juodži o ežeras.  LPK 3605.— Užrašyta Švobiškių km., Alo
vės vis., Alytaus aps., iš J. Burbos. Užrašė P. Vaina 1933 m. LTR 491(7).

662. Pranykęs  ežeras.  LPK 3605.— Užrašyta Kraspolio dv., Gied
raičių vis., Ukmergės aps., iš Boleslavo Kanapecko, 37 m. Užrašė J. Steiliūnas 
1925 m. LTR 601(12).

663. Kaušel i s .  LPK 3760.—LTR 619(107).

VIETOVĖS IR JŲ VARDAI

664. Čeki škė,  Ariogal a,  Betygala.  LPK 3760.— Užrašyta Kra
kių vis., Kėdainių aps., iš P. Macevičiaus. Užrašė Macevičiūtė 1947 m. LTR 
2852(118).

665. Kuršėnai  ir Papilė.  LPK 3760.— Užrašyta Šiauliuose iš Pra
no Hikso, 52 m. Užrašė I. Hiksaitė 1949 m. LTR 3116(381).

666. Šakiai .  LPK 3760 —Užrašė J. Skalandžiūnaitė. LTR 619(143).
667. Pr i ekul ė s  atsi radimas.  LPK 3760.— Užrašyta Pakalnės km., 

Šilutės raj., iš Onos Valaitytės-Meikienės, 64 m. Užrašė L. Sauka 1960 m. 
LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto dialektologinės-tautosakinės 
ekspedicijos metu. LTR 3424(176).

668. Šeduva.  LPK 3760.— Užrašyta iš A. Punkrytės, 18 m. Užrašė 
N. Sapožnikovaitė 1936 m. LTR 888c(800).

669. Kartena.  LPK 3760.— Užrašyta Kartenoje, Kretingos raj., iš Jus
tino Stonio, 59 m. Užrašė P. Jokimaitienė ir K. Viščinis 1961 m. LTSR MA 
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. 
LTR 3471(248).

670. Duoki ški o atsiradimas.  LPK 3760.— Užrašyta Duokiškyje, 
Kamajų vis., Rokiškio aps. Užrašė B. Zaleskis 1928 m. LTR 11(59).

671. Serapi ni š kės  kaimas.  LPK 3760.— Užrašyta Serapiniškės 
km., Salako vis., Zarasų aps., iš S. Juodkos, 70 m. Užrašė A. Juodka 1933 m. 
LTR 401(23).

672. Grūšl auki s.  LPK 3760.— Užrašyta Kretingoje iš Karolinos Ra- 
šinskienės, 59 m. Užrašė S. Skrodenis 1961 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. LTR 3471(60).

673. Li eplaukė.  LPK 3760.— Užrašė V. Lapinskaitė Plungės vis. apie 
1930 m. LTR 284(585).
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674. Kamajai .  LPK 3610.— Užrašė A. Mažiulis Zukliškių km., Duse
tų prp., Zarasų aps., 1935 m. LTR 720(26).

675. Padegpadži ai .  LPK 3760.— Užrašė J. Pikšernis apie 1927— 
1930 m. LTR 28(356).

676. Dusetos.  LPK 3760.— Užrašyta Pakerių km., Dusetų raj., iš Leo
kadijos Gruodienės. Užrašė Palevičiūtė apie 1959 m. LTR 3286(71).

677. K o t i š k i s. LPK 3760.— Užrašė O. Krivickaitė apie 1930—1935 m. 
LTR 3098(33).

678. Dūdl auki s  ir Girdžiai .  LPK 3760.— Užrašyta Dūdiaukio km., 
Skaudvilės raj., iš Juozo Ignatavičiaus, 86 m. Užrašė A. Bauža. LTR 3279(67).

679. Pl ėk i a i. LPK 3760.—Užrašyta Dūdiaukio km., Skaudvilės raj., iš 
Juozo Ignatavičiaus, 86 m. Užrašė A. Bauža. LTR 3279(69).

680. V a i t i š k i s. LPK 3760.— Užrašyta Daujėnų km. ir vis., Biržų aps., 
iš Julės Patkauskienės, 57 m. Užrašė J. Patkauskaitė 1935 m. LTR 888c(759).

681. Rozeski ndė.  LPK 3760.— Užrašyta Rozalime, Panevėžio aps., iš 
Kleinauskienės. Užrašė A. Palšaitytė apie 1936—1938 m. LTR 2368(572).

682. Bobarai st i s .  LPK 3760.— Užrašyta Aukštadvaryje iš Jurgio Si
manavičiaus, 67 m. Užrašė S. Biziulevičius 1936 m. LTR 847(89).

683. R a g a n i n ė. LPK 3664.— Užrašyta Mykalynės km., Pabiržės vis., 
Biržų aps., iš Dunkevičiaus, 65 m. Užrašė P. Dunkevičius 1916 m. LTR 291(270).

684. Val t ūnų kalnas.  LPK 3664.— Užrašyta 1909 m. LMD I 218(12).
685. Arkl i akaktė Platel ių ežere.  LPK 3765.— Užrašyta Me

dininkų km., Platelių vis., Kretingos aps., iš St. Račkausko. Užrašė M. Stonys 
1935 m. LTR 990(19).

686. Saprono kalnas.  LPK 3760.— Užrašyta Dūkšte iš Kazio Bi- 
veinio, 58 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1959 m. LTR 3242(38).

687. Norkūnai .  LPK 3760.— Užrašyta Utenoje iš Petro Kalyčio, 68 m. 
Užrašė K. Žemaitienė apie 1936—1938 m. LTR 2368(620).

688. Pekl i amūši s .  LPK 3760.— Užrašyta Daujėnų km. ir vis., Bir
žų aps., iš Julės Patkauskienės, 57 m. Užrašė J. Patkauskaitė 1935 m. LTR 
888c(761).

689. Pri s i ekt i ni s  akmuo.  LPK 3760.— Užrašyta Serapiniškės km., 
Salako vis., Zarasų aps., iš S. Juodkos, 75 m. Užrašė A. Juodka 1933 m. 
LTR 401(22).

690. Al kos  kal nel i s .  LPK 3760.— Užrašyta Impilties km., Kretin
gos raj., iš Barboros Galdikienės, 36 m. Užrašė B. Kerbelytė 1961 m. LTSR 
MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. 
LTR 3471(899).

691. Žel vų pi l is.  LPK 3519.— Spausdinama iš BsV, p. 201.
692. Biržų pilis.  LPK 3519.— Užrašyta Dubriškių vnk., Naujojo Rad

viliškio prp., Biržų aps., iš Elzbietos Jašinskienės, 70 m. Užrašė D. Žemaitė 
apie 1936—1937 m. LTR 2368(560).

693. Rudami nos  bažnyčia.  LPK 3519.— Užrašyta Birščių km., 
Krosnos prp., iš Katrės Križenauskienės. Užrašė P. Remeika. LTR 581(5).

694. Vi e š ke l i o  t i esi mas.  LPK 3519.— Užrašyta Pagelažių km., 
Veprių prp., Ukmergės aps. Užrašė P. Golovnia apie 1910 m. LTR 600(15).
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PRASMEGUSIOS PILYS, BAŽNYČIOS, DVARAI. UŽKEIKTI LOBIAI.
NUSKENDĘ VARPAI

695. Li ški avos  pil is.  LPK 3600.— Užrašė V. Augus Gailiūnų km., 
Liškiavos vis., Alytaus aps., 1931 m. LTR 374e(2960).

696. Vada gi ų pi l iakalni s .  LPK 3610.— Užrašyta Mažaičių km., 
Židikų vis., Mažeikių aps., iš St. Miknio. Užrašė B. Prialgauskis 1930 m. 
LTR 284(629).

697. T r i u š k a 1 n i s. LPK 3600.— Spausdinama iš BsV, p. 162.
698. Nu grimzdu si o Ai grado vadavi mas .  LPK 3610, ply. 

Chr 7070, plp. Krz 7070.— Užrašyta Kermošijos km., Varėnos raj., iš Anta
no Balevičiaus, 85 m. Užrašė B. Kerbelytė ir L. Sauka 1959 m. LTSR MA Lie
tuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. LTR 
3194(303).

699. Beržotas.  LPK 3610, plg. Krz 8050.— Užrašė J. Cižinauskas apie 
1922 m. LTR 619(127).

Tekste minimas Bonos vardas sietinas su Žygimanto Senojo žmona kara
liene Bona (1494—1557). Tik šiame variante ji iškreiptai vadinama karalaite.

700. Kauno pil is.  LPK 3610.— Užrašyta Kaune iš Pozemskio. Už
rašė M. Vizgirdaitė 1922 m. LTR 619(125).

701. Užburta kar i uomenė  Ekytų pi l i akal nyje.  LPK 
3595.— Spausdinama iš BsV, p. 164.

702. Sal antų p i l e l ė s  raktas.  LPK 3600.— Užrašyta Imbarės km. 
ir apyl., Kretingos raj., iš Stefos Žilinskytės, 60 m. Užrašė B. Kerbelytė ir 
K. Viščinis 1961 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tauto
sakinės ekspedicijos metu. LTR 3471(434).

703. Užkei kt a Skumburų pilis.  LPK 3592, Krz 8050.— Spausdi
nama iš BsV, p. 186.

704. Skumburų kalnas.  LPK 3592*, ply. Krz 8010.— Spausdinama iš 
BsV, p. 188.

705. Užburta pi l i s prie Gel gaudi ški o.  LPK 3592, Krz 8050.— 
Užrašyta Nasiškių km., Vilkaviškio vis. ir aps., iš Marės Pakarklytės. Užrašė 
V. Kulbokas 1932 m. LTR 395(57).

706. Užkei ktos  mergos vadavimas.  LPK 3592, Krz 8050.— 
Spausdinama iš BsV, p. 167.

707. Smai l us i s  kalnas.  LPK 3600, Krz 8050.— Spausdinama iš 
BsV, p. 192.

708. Aps t ai ni o  pi l kal ni s .  LPK 3610.— Spausdinama iš BsV,
p. 160.

709. Ragai nės  pi lkalni s.  LPK 3593, Krz 8010, Sim P 321.— Spaus
dinama iš BsV, p. 179.

710. Apl anki o pi l kal ni s .  LPK 3602.— Spausdinama iš BsV, p. 159.
711. Paki aul i ški o pi l i akal ni s .  LPK 3602.— Užrašyta Pakiauliš- 

kio km., Šilavoto vis., Marijampolės aps., iš Jurgio Barausko, 23 m. Užrašė 
V. Kulbokas 1932 m. LTR 372(73).
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712. Sakal i š ki ų pi l iakalni s.  LPK 3602.— Užrašė P. Remeika
1926 m. LTR 581(8).

713. Ragai nės  kal no urvas.  LPK 3594, Krz 8012'.— Spausdina
ma iš BsV, p. 180.

714. Papi l i ų kalnas.  LPK 3594, Krz 8012.— Užrašyta Šemeniš- 
kių vnk., Užpalių vis., Utenos aps. LTR 619(113).

715. Lokavos  kalnas.  LPK 3602.— Spausdinama iš BsV, p. 174.
716. Žal tys ant Lokavos kalno.  LPK 3610.— Užrašyta Liepai

čių km., Mažeikių raj., iš Julės Šidlauskaitės, 60 m. Užrašė B. Kerbelytė 
1964 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspe
dicijos metu. LTR 3665(623).

717. Nagarbos  kalnas.  LPK 3592, Krz 8059.— Užrašyta Rūdai
čių km., Kretingos raj., iš Barboros Vitkienės, 64 m. Užrašė B. Kerbelytė
1961 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspe
dicijos metu. LTR 3471(979).

718. Nagarbos  kal no kasimas.  LPK 3602.— Užrašyta Rūdai
čių km., Kretingos raj., iš Barboros Vitkienės, 64 m. Užrašė B. Kerbelytė
1961 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspe
dicijos metu. LTR 3471(983).

719. Si dabrakal ni s .  LPK 3600, plg. Krz 8060.— Užrašyta Cigoniš- 
kio km., Miroslavo vis., Alytaus aps., iš Rauličkienės, 58 m. Užrašė A. And- 
rulionis 1934 m. LTR 481(46).

720. Užkei kt i  bernai .  LPK 3740, pAy. Sim P 331.— Užrašyta Dau
gailiuose, Zarasų aps., iš Prano Jūrelės, 27 m. Užrašė S. Vaitkevičius 1940 m. 
LTR 2412(154).

721. Skryni a Mūšoje.  Slm P 301+P 511.— Užrašyta Linkuvoje, 
Šiaulių aps., iš A. Celkauskaitės, 47 m. Užrašė E. Navarauskaitė apie 1932— 
1933 m. LTR 338(666).

722. Skrynia Pal iūnų ežere.  LPK 3740.— Užrašyta Paliūnų km., 
Punsko aps., Lenkijos LR, iš Onos Ališauskienės, 75 m. Užrašė J. Ališauskaitė 
apie 1958 m. LTR 3057(49).

723. Auksas  Dauni š ki o  ežere.  LPK 3631, Krz 8050, SlmP331.— 
Užrašė V. Aleksandravičius. LTR 430(251).

724. Mal at i ni o  ežeras.  LPK 3610.— Užrašė B. Zaleskis Dusetose
1927 m. LTR 11(105).

725. Poni a Budrių ežere.— Užrašyta Šovenių km., Kavarsko vis., 
Ukmergės aps., iš Andriaus Kiaulio, 50 m. Užrašė S. Gedžiūnaitė 1944 m. 
LTR 2939(87).

726. Perkūno akmuo.— Užrašyta Puponių vnk., Kupiškio aps. 
LTR 757(118).

727. Skapi ški o varpai .  LPK 3610, CAr 7070, Krz 7070, SAn 
P 701.—Užrašyta Papilyje 1921 m. LTR 573(6).

728. Nus kendę s  Al vi to varpas.  LPK 3610, CAr 7070, Krz 7070, 
SAn P 701.— Užrašyta Alvite, Vilkaviškio aps., iš Elzės Kavoliauskiūtės, 70 m. 
Užrašė R. Šneideris. LTR 874(375).
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729. Al v i t o  varpai .  LPK 3610, CAr 7070, Krz 7070, Sjfm P 701.— 
Užrašyta Ožkabalių km., Vilkaviškio vis. ir aps., iš A. Adomavičienės, 50 m. 
Užrašė S. Adomavičiūtė. LTR 452(129).

730. V aT pa s Gi l ui č i o  ežere.  LPK 3010, CAr 7070, Krz 7070, 
Slm P 701.— Užrašyta iš V. Packevičaitės. LTR 619(69).

731. Paskendus i  bažnyčia.  LPK 3610.— Užrašyta Laičių km., Ku
piškio vis., iš Daratos Uldikienės, 69 m. Užrašė E. Glemžaitė-Dulaitienė 1947 m. 
LTR 2993(5).

732. Bažnyči a Vėl i o ežere.  LPK 3610, CAr 7070, Krz 7070, Sun 
P 701.— Užrašyta Biečiūnuose, Ignalinos vis., iš Domininko Skripsko, 75 m. 
Užrašė A. Skripskas. LTR 2626(58).

733. Ki aukl i ų bažnyči a.  LPK 3610, CAr 7070, Krz 7070, Sim 
P 701.— Užrašyta Maišelių km., Giedraičių vis., Ukmergės aps., iš Teresės 
Maišelienės, 67 m. Užrašė M. Šimkus 1925 m. LTR 601(17).

734. Prakei kt os  ves t uvė  s.— Užrašyta Užugojų km., Anykš
čių vis., Utenos aps., iš Elzbietos Grybienės, 76 m. Užrašė S. Vaitkevičius 
1940 m. LTR 2412(59).

735. Varno dvaras.  LPK 3744.— Užrašyta Padavinio km., Liudvi
navo vis., iš Miko Pajaujo. Užrašė S. Boruta. LTR 381(131).

736. Nubaus t as  Rajūnų ponas.  LPK 3610.— Užrašė A. Cap- 
linskas. LTR 3409(143).

737. Cečernykų ežeras.  LPK 787.— Užrašyta Pasalių km., Dau- 
norių apyl., Jūrotiškių raj., Gardino sr., Baltarusijos TSR, iš J. Avižičiaus, 
48 m. Užrašė E. Grinaveckienė 1958 m. LTR 3285(25).

738. Užkei kt as  bajoras.  LPK 3600.— Užrašė J. Kalytis Norkū
nų km., Utenos aps., 1932 m. LTR 430(156).

739. Lapių dvaro gri uvės i ai .  LPK 3748.— Užrašė A. Muga- 
saitė Lapių vis., Kauno aps. LTR 407(41).

740. Či či nsko kalnas.  LPK 3748.— Užrašyta Stulbiškių km., Nau
jamiesčio vis., Panevėžio aps., iš Domininko Paipulo. Užrašė J. Balčikonis. 
LMD I 814(4).

741. Či či nskas .  LPK 3748.— Užrašė J. Palukaitis Naujamiesčio prp., 
Panevėžio pav., Kauno gub., apie 1918 m. LMD I 502(7).

KOVOS SU TOTORIAIS, ŠVEDAIS, PRANCŪZAIS

742. Totorkal ni s .  LPK 3737.— Užrašyta Linkiškyje iš Burkausko. Už
rašė Jakštonis. LMD I 316(3).

743. Švedai  Lietuvoje.  LPK 3738.— Užrašyta Pakiauliškio km., Ši
lavoto vis., Marijampolės aps., iš Jurgio Barausko, 23 m. Užrašė V. Kulbokas 
1932 m. LTR 372(77).

744. Švedų supi l tas  Kupi ški o pi l iakalni s.  LPK 3738.— 
Užrašyta Svydenių km., Kupiškio vis., iš Onos Petronytės, 75 m. Užrašė 
E. Glemžaitė-Dulaitienė 1948 m. LTR 2929(18).
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745. Na s ras. LPK 3738.—Užrašyta Nasrėnų km., Salantų vis., Kretin
gos aps., iš J. Stropaus. Užrašė B. Kudarauskienė 1935 m. LTSR MA Lietu
vių kalbos ir literatūros instituto vardyno rankraštynas (Nasrėnų km.).

746. Šėtos  pi l i akal ni s .  LPK 3733.— Užrašė O. Urbonaitė Kap
lių km., Sėtos vis., Kėdainių aps., 1934 m. LTR 2852(470).

747. Sedos  pi l i akal ni s .  LPK 3738.— Užrašė J. Dovydaitis Žemai
čių Kalvarijoje 1932 m. LTR 462(414).

748. Bal nakal ni s .  LPK 3738.— Užrašė J. Urbelis Surviliškio prp., 
Kėdainių aps. LTR 613(159).

749. Panų suolai  ir Svedežeri s .  LPK 3738.— Užrašė K. Lu
koševičius 1933 m. LTR 533(1).

750. Švedkal ni s .  LPK 3738.— Užrašyta Girvainių km., Laukuvos vis., 
Tauragės aps., iš J. Strauko, 52 m. Užrašė B. Straukaitė. LTR 2273(40).

751. Me dvė ga l i o  kalnas.  LPK 3738.— Užrašyta Šilalėje, Taura
gės aps., iš Daičo, 21 m. Užrašė Z. Batys. LTR 2273(115).

752. Zi doni ų vinkšna.  LPK 3738.— Užrašyta Smilgiuose, Daujė- 
nų vis., Biržų aps., iš K. Laurišonio, 68 m. Užrašė P. Vadopalas apie 1927  ̂
1930 m. LTR 3409(166).

753. Kryži ava ugnis.  LPK 3738.— Užrašyta Kabinių km., Aly
taus vis. ir aps., iš Igno Senūtos, 82 m. Užrašė V. Bardzilauskas 1936 m. 
LTR 865(147).

754. Švedų galas.  LPK 3738.— Užrašyta Trumpaičių km., Šiaulių aps., 
iš Jurgio Pirantos. Užrašė M. Slančiauskas 1911 m. LMD I 483(3).

755. Švedų žiaurumai .  LPK 3738.— Užrašyta Drusenų km., Dau
gailių apyl., Dusetų raj., iš Juozo Mališausko, 68 m. Užrašė E. Rūkštelytė 
1958 m. LTR 3078(162).

756. Sudėnų kūlgrinda.  LPK 3738.— Užrašyta Sudėnų km., Kre
tingos raj., iš Vlado Petreikio, 82 m. Užrašė B. Kerbelytė 1961 m. LTSR MA 
Lietuvių kalbos ir literatūros instituto tautosakinės ekspedicijos metu. 
LTR 3471(881).

757. Kal ne l i s  pri e Rausnės.  LPK 3732.— Užrašė Žukas Ožka
balių km., Vilkaviškio vis. ir aps., apie 1936 m. LTR 874(372).

758. Vel ni akel i s .  LPK 3739.— Užrašyta Senojo Daugėliškio km., Nau
jojo Daugėliškio vis., Švenčionių aps., iš Petro Rimšelio, 65 m. Užrašė J. Bau- 
šys. LTR 2626(4).

759. Rupūžpel kės .  LPK 3739.— Užrašyta Bučių km., Laukuvos vis., 
Tauragės aps., iš M. Rupšio. Užrašė A. Rupšys apie 1940 m. LTR 2273(5).

760. Sušal ę  prancūzai .  LPK 3739.—Spausdinama iš BsV, p. 168.
761. Prancūzų pini gai .  LPK 3740.— Užrašyta Nemunaičio km., 

Kalvarijos raj., iš Anelės Kavaliauskaitės-Jutkelienės, 80 m. Užrašė E. Mažu- 
lienė ir L. Sauka 1962 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
tautosakinės ekspedicijos metu. LTR 3517(1785).

762. Prancūzų auksas.  LPK 3740.— Užrašyta Pakiauliškio km., 
Šilavoto vis., Marijampolės aps., iš Jurgio Barausko, 23 m. Užrašė V. Kulbo
kas 1932 m. LTR 372(80).
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763. Prancūzų lobis.  LPK 3740.— Užrašyta Pakiauliškio km., Šila
voto vis., Marijampolės aps., iš Jurgio Barausko, 23 m. Užrašė V. Kulbokas 
1932 m. LTR 372(79).

764. Pas l ėpt i  pinigai .  IRK 3740.— Užrašyta Videniškiuose, Molė
tų vis.. Utenos aps., iš Onos Tfačiukienės, 86 m. Užrašė O. Liutkevičius 
1925 m. LTR 601(7).

765. M o c a k a 1 n i s.— Užrašyta Pavarėnio km., Varėnos vis., Aly
taus aps., iš Juozo Saulėno. Užrašė B. Saulėnas 1935 m. LTR 869(1392).

PASAKOJIMAI 7R ATSIMINIMAI  

BAUDŽIAVA IR REKRUTAI

766. Žmogus,  i šmai nyt as  į šunį.  LPK 3744.— Užrašyta Aže- 
lių km., Dūkšto raj., iš Igno Alejūno, 68 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1959 m. 
LTR 3241(117).

767. Šuni ukų ži ndyvės .  LPK 3744.— Užrašyta Bikūnų km., Anta
lieptės vis., Zarasų aps., iš Petro Bukelskio, 70 m. Užrašė A. Urbonas 1939 m. 
LTR 2088(39).

768. Šuo — auklė.  LPK 3744.— Užrašė J. Žukauskas apie 1931— 
1932 m. LTR 350(217).

769. Užpl aktas  kūdiki s.  LPK 3744.— Užrašyta Klabinių km., 
Aluntos vis., Utenos aps., iš Marijonos Nabagienės, 70 m. Užrašė A. Urbonas 
1938 m. LTR 1584(56).

770. Užplakta skalbėja.  LPK 3744.— Spausdinama iš RsB I,p. 209.
771. Nupi rkt a nuotaka.  LPK 3744.— Užrašyta Paluodės km., Sa

lako vis., Zarasų aps., iš Marijonos Biržinytės-Dičiūnienės, 52 m. Užrašė V. Di- 
čiūnas 1936 m. LTR 811(557).

772. Pono takas.  LPK 3744.— Spausdinama iš RsB I, p. 305.
773. Perkūno trenkimas.  LPK 3744.— SpausdinamaišRsBI, p. 186.
774. Kuni gas ir baudži auni nkas.  LPK 3744.— Užrašyta Pil

viškiuose, Vilkaviškio aps., iš Fridricho Blumo, 72 m. Užrašė V. Juodkūnai- 
tis 1937 m. LTR 1287(56).

775. Gegužė  žiemą.  LPK 3745.— Užrašyta Poliankos vnk., Rim
šės vis., Zarasų aps., iš J. Barkausko, 70 m. Užrašė E. Karaliūtė 1949 m. 
LTSR MA Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos metu. LTR 
2750(469).

776. Už gaidį  — rekrutuosna.  IRK 3743.— Užrašyta Aželių km., 
Salako apyl., Dūkšto raj., iš Mykolo Pumpučio, 87 m. Užrašė E. Rūkštelytė 
1959 m. LTR 3241(65).

777. I š ge l bė t as  rekrutas.  LPK 3743.— Užrašyta Paluodės km., 
Salako vis., Zarasų aps., iš Marijonos Biržinytės-Dičiūnienės, 52 m. Užrašė 
V. Dičiūnas 1936 m. LTR 811(560).

778. P a b ė g ę s  r e kr ut a s .  LPK 3743.— Spausdinama iš M. Kat 
kus,  Balanos gadynė, Vilnius, 1949, p. 106.
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779. At i t ar navę s  rekrutas.  LPK 3743.— Užrašyta Salake, Za
rasų aps., iš Marijonos Rūkštelienės, 78 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1938 m. 
LTR 1788(16).

780. Net i kros  meškos.— Užrašyta Šilutėje iš Antano Ranausko, 
48 m. Užrašė J. Jasinevičius. LTR 3659(56).

781. Rajus ponas.  LPK 3744.— Užrašyta Bajorų km., Tauragnų vis., 
Utenos aps., iš Onos Linkienės, 54 m. Užrašė A. Linka 1935 m. LTR 545(112).

782. Gudrus Pi lypukas.  LPK 3744.— Užrašyta Šunkepių km., Ši
luvos vis., Raseinių aps., iš Jono Karabino, 80 m. Užrašė A. Urbonas 1937 m. 
LTR 1048(75).

783. Nei s i m baudžiavos.  LPK 3744.— Spausdinama iš RsBI, p. 316.

PRIES1NIMASIS PONAMS. SUKILIMAI

784. Urėdas  ant briedžio.  LPK 3744.— Užrašyta Dabašinskių km., 
Ariogalos vis., Kėdainių aps., iš Antano Dabašinskio, 80 m. Užrašė Z. Lu- 
kauskas 1938 m. LTR 1599(73).

785. Pr i evai zdas  po rugiai s.  LPK 3744.— Užrašyta Dūdlau- 
kio km., Gabšiškių apyl., Skaudvilės raj., iš Juozo Ignatavičiaus, 86 m. Užra
šė A. Bauža 1959 m. LTR 3279(70).

786. Ži aurus pri evai zdas .  LPK 3744.— Užrašyta Padauguvoskm., 
Vilkijos vis., Kauno aps., iš Vinco Kasperavičiaus, 53 m. Užrašė S. Kaspera
vičius 1948 m. LTR 2717(199).

787. Kei donas  atgyveno. — Užrašyta Senųjų Naniškių km., Val
kininkų prp., Vilniaus—Trakų aps., iš N. Baliukevičiūtės-Tolevaišienės. Už
rašė J. Žydelis 1936 m. LTR 1240(46).

788. Karei vi ai  lopšy.  LPK 3744.— Spausdinama iš RsB I, p. 174.
789. Už vi eną — du. LPK 3744.— Spausdinama iš LTRn, p. 386.
790. Vi s i  už vieną.  LPK 3744.— Spausdinama iš RsB I, p. 199.
791. Suki l ė l i ų pagal bi ni nkas .  LPK 3751.— Užrašyta Sarickų km., 

Skemonių vis., Utenos aps., iš Marcelės Jurgelionienės, 78 m. Užrašė A. Ur
bonas 1938 m. LTR 1948(141).

792. Suki l ė l i ų vado slėpimas.  LPK 3751.— Užrašyta Sarickų km., 
Skemonių vis., Utenos aps., iš Marcelės Jurgelionienės, 78 m. Užrašė A. Ur
bonas 1938 m. LTR 1948(140).

793. Kuni gas  žandaro vietoj .  LPK 3751.— Užrašyta Taral- 
džių km., Kamajų vis., Rokiškio aps., iš V. Zobarskienės, 75 m. Užrašė 
O. Kairytė apie 1939 m. LTR 2083(779).

794. Papi rktas  Muravjovas .  LPK 3741.— Užrašyta Vadžgi
rio km., Šimkaičių vis., Raseinių aps., iš Šlyterio, 72 m. Užrašė J. Dovydaitis 
1932 m. LTR 462(210).

795. Muravj ovo  pami nkl as  Vi lniuje.  LPK 3741.— Užrašyta 
Juozapavos dv., Smalvų vis., Zarasų aps., iš Jaroslavo Eitmanavičiaus, 90 m. 
Užrašė A. Urbonas 1937 m. LTR 1048(127).

796. Svi et o l ygi ntojai .  LPK 3741.—Užrašyta Telšiuose iš Uršu
lės Barvydienės, 80 m. Užrašė E. Rauduvaitė 1960 m. LTR 3474(35).
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797. Lygnugari s .  LPK 3741.— Užrašyta Liubartų km., Šilalės raj., 
iš Kotrynos Maulienės, 88 m. Užrašė B. Kerbelytė, B. Kurkulis ir I. Lukšaitė 
1959 m. LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto, Vilniaus Valst. 
universiteto ir Valst. konservatorijos jungtinės tautosakinės ekspedicijos 
metu. LTR 3470(148).

798. Kepurė po svi rno kampu.— Užrašė B. Rasimavičius iš savo 
tėvo 1948 m. LTR 2898(872).

799. Gobš uol i o  gala s.— Užrašyta Šiaulių aps. iš Jono Kvašio ir 
Stanislovo Jurgelio. Užrašė M. Slančiauskas 1918 m. LMD I 564(37).

ATSITIKIMAI SU ŽVĖRIMIS IR PAUKŠČIAIS

800. Vi l kų ves t uvės  ir žmogų s.— Užrašyta Šalinėnų km., Anta
lieptės vis., Zarasų aps., iš Vlado Kukučio, 36 m. Užrašė A. Urbonas 1937 m. 
LTR 1277(304).

801. Dvyl i ka  vi l kų daržinėje. — Užrašyta Kimbariškio km., An
talieptės vis., Zarasų aps., iš Elenos Pūraitės, 18 m. Užrašė N. Malašinskaitė 
1937 m. LTR 1249(2).

802. I š gąsdi nt as  vi l ką s.— Užrašė A. Švipas Pušaloto vis., Biržų— 
Pasvalio aps. LTR 479(95).

803. Apžergt as  vi l ką s.— Užrašė A. Mažiulis Kavarsko vis., Uk
mergės aps., 1937 m. LTR 1248(30).

804. Mergai t ė s  joj i mas  meška.— Užrašyta Girdžių km., Jurbar
ko vis., Raseinių aps., iš Vinco Basčio. Užrašė V. Augaitis-Butkus 1938 m. 
LTR 1437(25).

805. Suči upta mešk a.— Užrašė A. Mažiulis Kavarsko vis., Ukmer
gės aps., 1937 m. LTR 1248(26).

806. Meška važel yj  e.— Užrašyta Salake, Zarasų aps., iš Apoloni
jos Drebulytės-Būgienės, 65 m. Užrašė E. Rūkštelytė 1940 m. LTR 2378(195).

807. Meška ir šerną s.— Užrašyta Reibenių km., Šiaulių aps. Už
rašė M. Slančiauskas 1911 m. LMD I 483(5).

808. Meški ni nką i.— Užrašyta Medeišių km., Rimšės vis., Zarasų aps., 
iš Mikalinos Cepelienės, 70 m. Užrašė E. Karaliūtė 1949 m. LTSR MA Istori
jos instituto etnografinės ekspedicijos metu. LTR 2750(199).

809. Lydys ir vanaga s.— Užrašyta Zervynų km., Marcinkonių apyl., 
Varėnos raj., iš Jono Makselės, 55 m. Užrašė N. Vėlius 1963 m. LTSR Kraš
totyros draugijos Vilniaus m. skyriaus kompleksinės ekspedicijos metu. 
LTR 3670(12).

NEREGĖTOS MAŠINOS

810. Pirmasi s traukiny s.— Užrašyta Slavinčiškio km., Kupiš
kio vis., iš Emilijos Jonušienės, 57 m. Užrašė E. Glemžaitė-Dulaitienė 1944 m. 
LTR 2993(28).

811 Traukinys.— Užrašyta Alksnėnų km., Vilkaviškio vis. ir aps., 
iš Skiragio, 82 m. Užrašė V. Kulbokas 1933 m. LTR 420(130).
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812. Ant i c hr i s t o  peči u s.— Užrašyta Biriečių km., Aukštupė- 
nų apyl., Kupiškio ra j., iš Karolinos Valeckienės, 55 m. Užrašė E. Glemžai- 
tė-Dulaitienė 1950 m. LTR 2993(29).

BADAI, MARAI IR KARAI

813. Marai.  LPK 3742.— Užrašė M. Slančiauskas Reibenių km., Skaistgi
rio vis., Šiaulių aps., 1911 m. LMD I 483(1).

814. Žal ioj i  pavietrė.  LPK 3742.— Užrašė M. Slančiauskas Reibe
nių km., Skaistgirio vis., Šiaulių aps., 1911 m. LMD I 483(2).

815. Žal ių rugių malėjai .  LPK 3739.— Užrašyta Paluodės km., Sa
lako vis., Zarasų aps., iš Marijonos Biržinytės-Dičiūnienės, 52 m. Užrašė V. Di- 
čiūnas 1936 m. LTR 811(553).

816. Prancūzų bėgi mą s.— Užrašyta Gudelių km., Skriaudžių vis.,. 
Marijampolės aps., iš Jurgio Plėkio, 88 m. Užrašė J. Pagirys 1939 m. 
LTR 2063(25).

817. Karei vi ų draugystė. — Užrašyta Degučių km. ir vis., Zara
sų aps., iš Juozo Pošio, 94 m. Užrašė A. Urbonas 1939 m. LTR 2088(212).

818. Juodašimčiai . — Užrašyta Dūkšte iš Antano Rapalinsko, 57 m. 
Užrašė E. Rūkštelytė 1958 m. LTR 3155(63).

819. Žmonės  vi etoj  arkl ių.  LPK 3753.— Užrašyta Kalenu km., 
Onuškio vis., Trakų aps., iš Juozo Gaurio, 81 m. Užrašė S. Biziulevičius 
1936 m. LTR 958(97).

820. Ši mtas  verstų dėl  duonos kąsnio.  LPK 3753.— Užra
šyta Paluodės km., Salako vis., Zarasų aps., iš Marijonos Biržinytės-Dičiūnie
nės, 52 m. Užrašė V. Dičiūnas 1936 m. LTR 811(550).

821. Pogri ndi nės  spaudos s l ėpi mas. — Užrašyta Vilniuje iš 
Leono Noreikos. Užrašė B. Kazlauskienė 1951 m. LTR 2818(lc).

822. Val s t i e t i s  ir raudonarmiet i s . — LTR 2965(18).

ORACIJOS

DARBO /R 7(ALENDOR7NįŲ APEIGŲ ORACIJOS

Rugi api ūtės  pabai gt uvi ų orac i j os

823. — Užrašyta Viduklėje, Raseinių aps., iš Monikos Zubreckienės, 39 m. 
Užrašė A. Zubreckas 1948 m. LTR 3070(21).

Pastaboje prie oracijos nurodoma, kad ji sakoma, įteikiant šeimininkui 
rugiapiūtės pabaigtuvių vainiką.

824. — Užrašyta Trakučių km., Girkalnio vis., Raseinių aps., iš Marijonos 
Poringytės-Barčienės. Užrašė J. Kasparaitis 1937 m. LTR 1307(269).

Pastaboje prie oracijos nurodoma, kad ją sako viena iš rugių rinkėjų, 
pamešusi šeimininkams rugiapiūtės pabaigtuvių vainiką.
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825. —Užrašyta Puteikių km., Dusetų vls.̂  Zarasų aps., iš Marijonos Urbo
nienės, 80 m. Užrašė J. Būga 1938 m. LTR 2068(6).

Pateikėjo pastaba: „Kai pabaigia piaut (rugius, tai neša šeimininkams 
vainiką ir kaiba šią oraciją".

Ganymo pabai gos  orac i j os

826. — Užrašyta Kaniūkų km., Dūkšto vis., Zarasų aps., iš Agotos Baubi- 
rytės-Šukelienės, 75 m. Užrašė J. Būga 1940 m. LTR 2381(77).

Pastaboje prie oracijos nurodoma, jog ją kalba piemenys rudenį, vesdami 
aplink beržą ožį, kad greičiau ateitų žiema*

827. — Spausdinama iš MT II, p. 120.
828. — Užrašyta Linkuvoje, Šiaulių aps., iš Teodoros Martinaitienės, 56 m. 

Užrašė O. Paltarokaitė 1932 m. LTR 338(490).

Užgavėni ų p e r s i r e n g ė l i ų  o r a c i j o s

829. — Savo mokamą oraciją užrašė Ą. Bardauskas, gyv. Poškakaimio km., 
Poškos apyl., Šilalės raj., 1964 m. LTR 3699(lc).

830. — Užrašė M. Markauskis Šiauliuose. LMD I 68(52).
831. — Užrašė M. Markauskis Šiauliuose. LMD I 68(51).
832. — Užrašyta Bebirvų km., Šimkaičių vis., Raseinių aps., iš Liudovikos 

Banytės, 60 m. Užrašė A. Nagaitis 1938 m. LTR 1547(24).
Pateikėja pastaboje nurodo, kad šia oracija „vengrai" girdavo savo 

vaistus.
833. — Užrašyta Poškakaimio km., Poškos apyl., Šilalės raj. Iš savo at

minties užrašė A. Bardauskas 1964 m. LTR 3699(ld).

Latauninkų oraci jos

834. — Užrašyta Zižmių km., Dieveniškių apyl., Šalčininkų raj., iš Marijos 
Seržantaitės, apie 60 m. Užrašė P. Jokimaitienė ir B. Kazlauskienė 1958 m. 
LTR 3113(17).

Pateikėjos pastaba: „Per Velykas eina vaikai ir vyrai kiaušiniaudami ir 
kalba šią oraciją".

835. — Užrašyta Ricielių km., Liškiavos vis., Alytaus aps., iš Bolesiaus 
Simkonio, 30 m. Užrašė E. Šneideris 1929 m. LTR 374(3160).

Pastaboje nurodoma, kad tai lalauninkų oracija.
836. — Užrašyta Eglynės km., Girkalnio vis., Raseinių aps., iš Stasės Bu- 

binaitės, 21 m. Užrašė J. Miliušis 1939 m. LTR 2122(9).
Pateikėjos pastaba: „Šią oraciją sako per Velykas kiaušiniaudami vaikai",
837. — Užrašyta Tauragėje iš Stasio (epo. Užrašė P. Mieliulis apie 1938 m. 

LTR 1499(52).
838. — Užrašyta Kaune 1940 m. iš Antaninos Karpienės, 63 m., kilusios iš 

Caižaušiškės dv., Ariogalos vis., Kėdainių aps. Iš fonografo plokštelės iššifravo 
V. Juodpusis. LTR 2224(32), LTRF pi. 1230(2).

Pastaboje nurodoma, kad tai velykų oracija.
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839. — Savo mokamą oraciją užrašė A. Bardauskas, gyv. Poškakalmio km., 
Poškos apyl., Šilalės raj., 1964 m. LTR 3699(lc).

Pastaboje nurodoma, kad šią oraciją sakydavo lalauninkai, dėkodami už 
kiaušinius.

840. — Užrašyta Piliakalnio km., Merkinės vis., Alytaus aps. Užrašė
S. Caplikaitė-Pakulienė 1937 m. LTR 1205(1c).

Pastaboje nurodoma, kad šia oracija lalauninkai išjuokdavo tuos šeimi
ninkus, kurie jų nepriimdavo.

841. — Užrašyta Piliakalnio km., Merkinės vis., Alytaus aps. Užrašė
S Caplikaitė-Pakulienė 1937 m. LTR 1205(1e).

842. — Užrašyta Čižiūnų km., Aukštadvario vis., Trakų aps., iš Vinco Pau- 
liukaičio, 24 m. Užrašė S. Biziulevičius 1938 m. LTR 1579(251).

Pastaboje nurodoma, kad šią oraciją lalauninkai sako tuose namuose, kur 
yra jaunų mergelių.

843. — Užrašyta Pavarėnio km., Varėnos vis., Alytaus aps., iš Juozo Sau- 
lėno, 28 m. Užrašė B. Saulėnas 1937 m. LTR 1310(17b).

Pi emenų pavasari o vai š i ų  o r a c i j o s

844. — Užrašyta Bruku km., Kalvarijos vis., Marijampolės aps., iš Juozo 
Ūko, 50 m. Užrašė A. Strazdas 1938 m. LTR 1658(66).

Pastaboje nurodoma, kad tai piemenų oracija.
845. — Užrašyta Ricielių km., Liškiavos vis., Alytaus aps., iš Kristinos 

Žėkienės, 92 m. Užrašė E. Šneideris 1931 m. LTR 374(1491).
Pastaboje prie oracijos nurodoma, kad ją kalba piemenys, eidami per 

namus sekminių puotai valgių rinkti.

gEIMOS APEIGŲ ORACIJOS 

KRIKŠTYNŲ ORACIJA

846.— Užrašyta Padvarininkų km., Kražių vis., Raseinių aps., iš P. Ba
rauskienės, 90 m. Užrašė V. Paulavičius 1939 m. LTR 2142(8).

Pastaboje nurodoma, kad tai krikštynų oracija.

VESTUVINĖS ORACIJOS 

Piršlybų oraci jos

847. — Spausdinama iš JR, p. 254.
848. — Užrašyta Rakučių km., Kupiškio vis., Panevėžio aps., iš Domicėlės 

Šlapelienės, 73 m. Užrašė B. Buračas 1935 m. LTR 966(67).
Pastaboje nurodoma, kad tai piršlybų oracija.
849. — Užrašė M. Markauskis Šiauliuose. LMD I 68(53).
Piršlio oracijos parodija.
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850. — Užrašyta Mažiūnų km., Butrimonių vis., Alytaus aps., iš Domice- 
!ės Tulevičienės, 46 m. Užrašė Z. Slaviūnas 1938 m. LTR 1830(40).

Pateikėjos pastaboje nurodoma, kad šią oraciją piršlybų metu sako uošvė,, 
norėdama pajuokauti.

851. — Spausdinama iš TD I, p. 208.

Kvi es l i o oraci jos

852. — Spausdinama iš JSR, p. 17—20.
Šią oraciją sako jaunosios kvieslys.
853. — Užrašyta Barzdų km., Griškabūdžio vis., Šakių aps., 1903 m. LMD T 

163(3).

Jaunojo pulko at vyki mo o r a c i j o s

854. — Užrašė M. Vielečka 1876 m. LMD I 166(53).
Pastaboje nurodoma, kad šią oraciją sako vyriausiasis pajaunys jaunosios, 

namuose.
855. — Užrašė V. Augaitis-Butkus Kuisių km., Tauragės vis. ir aps.,. 

1937 m. LTR 1158(246).
Pastaboje nurodoma, jog šią oraciją sako piršlys, kada jaunasis atva

žiuoja pas jaunąją.
856. — Spausdinama iš JSR, p. 26—28.
857. — Užrašyta Uliūnų km. ir apyl., Panevėžio raj., iš Marcelės Kučytės- 

Masiliūnienės, 71 m. Užrašė A. Ulys 1959 m. LTR 3217(244).
Pastaboje nurodoma, kad šią oraciją sako pamergės, segdamos pabroliams 

piie krūtinės rūtų šakeles.

Jaunos i os  i eškoj i mo oraci j os

858. — Užrašyta Legotiškės km., Nemakščių vis., Raseinių aps., iš Vinco* 
Butkaus, 70 m. Užrašė P. Zyvatkauskas 1938 m. LTR 2270(211).

Pastaboje nurodoma, kad šią oraciją sako piršlys, ieškodamas nuotakos; 
prieš vainiko įteikimą.

859. — Spausdinama iš JSR, p. 35.

Vai ni ko padavi mo orac i j os

860. — Spausdinama iš JSR, p. 90.
861. — Užrašyta Velaikių km., Daugailių vis., Utenos aps., iš Stasio Vė- 

iučio. Užrašė V. Vėlutytė 1923 m. LTR 882(17).
Šia oracija jaunosios pamergės išjuokia jaunojo atvežtą vainiką.
862. — Užrašyta Velaikių km., Daugailių vis., Utenos aps., iš Stasio Vė- 

iučio. Užrašė V. Vėlutytė 1923 m. LTR 882(32).
Oracija sakoma, išjuokiant jaunojo atvežtą vainiką.

789



863. — Užrašė A. Jameikis Maskvyčių km., Dusetų vis., Zarasų aps., apie 
!1900 m. LTR 3315(14).

Oracija išjuokiami vainiko nešėjai.
864. — Užrašyta Velaikių km., Daugailių vis., Utenos aps., iš Stasio Vėlu- 

čio. Užrašė V. Vėlutytė 1923 m. LTR 882(33).
Oracija sakoma, atsikertant išjuokiančiam vainiką.
865. — Užrašyta Blaudžių km., Parnaravos prp., Kauno aps., iš S. Kve

darienės. Užrašė S. Bieliauskytė 1910 m. LMD I 348(14).
Pastaboje nurodoma, kad šią oraciją sako jaunosios pamergė, priimdama 

vainiką.
866. — Užrašyta Budriškių km., Dusetų vis., Zarasų aps., iš Vinco Si- 

riausko, 60 m. Užrašė A. Mažiulis 1935 m. LTR 2213(12).

Dovanų į t ei ki mo orac i j os

867. — Užrašyta Ukmergėje iš Julės Kačarauskienės, 60 m. Užrašė P. Va
leika 1933 m. LTR 397(264).

Pastaboje nurodoma, kad oraciją sako pajaunys, įteikdamas svočiai 
-dovanas.

868. — Užrašyta Veršių km., Leipalingio vis., Seinų aps., iš Katrės Kisie- 
liauskiūtės-Damulevičienės, 80 m. Užrašė M. Urbanavičius 1940 m. LTR 
2324(319).

Pastaboje nurodoma, kad šią oraciją sako muzikantas, apdovanodamas 
jaunąją.

869. — Užrašyta Bebirvų km., Šimkaičių vis., Raseinių aps., iš Liudovikos 
Hanytės, 60 m. Užrašė A. Nagaitis 1938 m. LTR 1547(23).

Jaunos i os  i š l e i s t uvi ų  
ir s u t i k t u v i ų  o r a c i j o s

870. — Užrašyta Pakriaunių vnk., Obelių vis., Rokiškio aps., iš Antano Tu
mėno, 65 m. Užrašė J. Skrebys 1938 m. LTR 1678(32).

Pastaboje nurodoma, kad šią oraciją sako tėvai, išleisdami jaunuosius 
"tuoktis.

871. — Spausdinama iš MT II, p. 77.
Oracija sakoma, išvažiuojant į jaunojo pusę, kai jaunosios tėvas paduoda 

jaunajam dukters ranką ir stiklinę su diemedžio šakele.
872. — Užrašyta Legotiškės km., Nemakščių vis., Raseinių aps., iš Vinco 

Butkaus, 70 m. Užrašė P. Zyvatkauskas 1938 m. LTR 2270(210).
Pastaboje nurodoma, kad tai jaunojo svočios oracija, išsivežant jaunąją.
873. — Užrašyta Alesiškių km., Aukštadvario vis., Trakų aps., iš Vinco 

Biziulevičiaus, 86 m. Užrašė S. Biziulevičius 1936 m. LTR 906(45).
Pastaba prie oracijos: „Piršlys išvažiuodamas sako jaunosios tėvams".
874. — Spausdinama iš TD I, p. 260.
Oraciją sako jaunosios vedžiai prie šešuro vartų, kai vartai užkelti ir jų 

išsileidžia.
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875. — Spausdinama iš TD I, p. 260.
Šešuro vartininkai šią oraciją sako jaunosios vedžiams.
876. — Spausdinama iš MT II, p. 90.
Šią oraciją sako šešuras jauniesiems, paduodamas lėkštę su druska ir 

gludais.
877. — Spausdinama iš NS, 642 nr.
Šią oraciją sako dieveris per užgėras.

Piršl io korimo dekret as

878. — Užrašė D. Liutikas Žemaitijoje 1886 m. LTR 3295(83).

Ves t uvi ų pabai gt uvi ų o r a c i j o s

879. — Užrašyta Kalenu km., Onuškio vis., Trakų aps., iš Vincento Vič
kačkos, 49 m. Užrašė S. Biziulevičius 1936 m. LTR 958(99).

880. — Užrašyta Barzdų km., Griškabūdžio vis., Šakių aps., 1903 m. LMD L 
h,3(2).



ABĖCĖLINĖ PATEIKĖJŲ IR U2RAŠYTOJŲ RODYKLĖ

PATEIKĖJAI

Adomavičienė, A. 729 
Aidukaitis, Juozas 9 
Aidukevičius 30 
Alejūnas, Ignas 766 
Aleknavičius, Antanas 223 
Aliliūnas, Baltrus 162 
Ališauskienė, Ona 722 
Alšauskas, M. 643 
Ambrazas, Mykolas 593 
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R ETA I V A R TO JA M Ų  ŽO D ŽIŲ ,

JŲ  FORM Ų, S V E TIM Y B IŲ  IR  A R C H A IZM Ų

Ž O D Y N Ė L I S

a

abrakas,  -o — abišalė, apsukinė 
riekė: Per p/etus ponia atnešė bal
tos buVbienė/ės ir duonos abrakų 

abrūsas,  -o — rankšluostis 
abudedu — abudu 
adyna, -os — valanda 
aičvartas,  -o — aitvaras 
ai e — bet; tik
alkauti ,  -auja, -avo — supti, 

liūliuoti, nešioti
al tarista,  -os — kunigas, atleis

tas nuo parapijos reikalų tvar
kymo

a 1 v ė, -ės — puodelis, puskvortė 
ambonas,  -o — sakykla 
anas, -a, -y s {-i e s) — jis, ji, jie 
ant galo — pagaliau 
ant v i e tos  — vietoj: Ziūrau —

oda krito ant vietos 
anta ryt inės  — kitą dieną 
antryt,  ant rytojaus — kitą 

dieną
antvažiuot i ,  -uoja, -avo —

privažiuoti
apalgavoj imas,  -o — atlygi

nimas, užmokestis 
apdaras,  -o — drabužis 
apicierius,  -iaus — karininkas 
apivara,  -os; apyvara,  -os — 

vyžų ar naginių virvelė apvynioti 
autams

apl inkiny — aplinkui 
aprėdalas,  -o — drabužis, apsi

rengimas
apvl l iot i ,  -oja, -ojo — apgauti, 

apvilti
a r b u o t i, -uoja, -avo — arpuoti 
arielka,  -os — degtinė 
aršina, -os — ilgio matas, lygus 

71,12 cm
asesorius,  -i aus — policijos 

nuovados viršininkas carinėje Ru
sijoje

ašvienis,  -i o — stiprus darbinis 
arklys

atboti,  -oja, -ojo — paisyti 
atgal iau — atgal 
atkrėsti ,  -e č i a, -ė t ė — nuo sa

vęs šalin nuvaryti
atprovyti ,  -i j a, -i jo — atsta

tyti, išsiųsti
atsi teist i ,  -a, -ė — atsilyginti 
atsižiūrėj imas:  be atsižiūrėji

mo — neatsigręždamas 
atšlaimas,  -o — kiemas 
aukštyneikas,  -a; aukšt inin

kas — aukštielninkas 
atsiklonioti ,  -oja, -ojo — 

nusilenkti
at i t i est i ,  -i a, -ė — įvykdyti, iš

tesėti: Gandras /o patepimo neafi- 
įįesė
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b a — nes
bagnitaras,  -ė — durklininkas 
bagočiūnas,  -o — turtuolis 
b a g o č i u s, -iaus — turtuolis 
b a g o t a s, -a — turtingas 
baldė,  -ės — puskubilis, žema sta

tinaitė
b a 11 a v o t i, -o j a, -o j o — puotauti 
balsump — balso link 
bambizas,  -ė — niekinamasis kal

vinisto pavadinimas 
bandininkas,  -ė — bandos ga

nytojas, piemuo; tarnas 
b a n k a, -o s: imti iš bankos — sam

dyti
bankietas,  -o — pokylis, vaišės 
barabanas,  -o — būgnas 
baronas,  -o — avinas; gražus gar

banotas kadis
baronka, -os — riestainis 
bėda, -o s: bėdos tekęs — nelaimės 

ištiktas
bėdavol i ,  -oja, -ojo — bausti, 

mušti: Be/ fas ne apdovanotas, o di
džiai subėdavotas ištrauktas tapo 

bėdningas,  -a — sunkus 
begu — ar
bėgūnas,  -o — bėgikas 
bendrovė,  -ės — šeimyna, gi

minė, draugija 
benga, -os — pabaiga 
bengti,  -i a, -ė — baigti 
beriynytė,  -ės — beržų miš

kelis
beriti ,  -š t a, -i o — nokti, bręsti 
b y — kad, kad tik, jei 
b i e d n a s, -a — neturtingas, vargšas 
b i e 1 e i i s, -i o — baltinta drobė 
b i e 1 i n i s, -ė — medvilninis; baltų 

siūlų
bi le — kad tik; bent 
b y z i n t i, -i n a, -i n o — lėtai, ne

paslankiai eiti
b 1 ū d y t i, -i j a, -i j o — kvailioti

bobinčlus,  -iaus — vieta baž
nyčioj prie durų

bočius,  -lauš — tėvo ar motinos 
tėvas, senelis

bovyti ,  -ija, -ijo — žaidinti 
brėzdoti ,  -oja, -ojo — drėksti, 

plėšti, skusti
b r i n d a, -o s — mezginys 
bristi,  bris t a, b r i n d o — bręs

ti, nokti
bromą, -os — vainikais papuošta 

anga
brostva,  -os — smulkus religinės 

praktikos daiktas
brukavoti ,  -oja, -ojo — grįsti 
būdavot  1, -oja, -ojo — statyti 

(pastatą)
būk; būk tai — kaip ir, lyg, ta

rytum
buvolas,  -o — daug kur buvęs, 

prityręs

ciesorius,  -lauš — caras, kara
lius

cnata, -os — nekaltybė 
cnat lyvas,  -a — skaistus, nekal

tas
cvekas,  -o — vinis

čebatas,  -o — aulinis batas, puš
nis

čėkotis,  -ojasi,  -ojosi — ty
čiotis

čerauninkas,  -ė — burtininkas 
č ė s a s, -o — laikas 
čėslyvas,  -a — laimingas 
četvergas,  -o — ketvirtadienis 
čeverykas,  -o — užvarstomas 

batas
č y s t a s, -a — tyras, švarus 
č y s t y t i, -i j a, -i j o — valyti 
Čyščius, -iaus — skaistykla 
č i i u i y s, -i o — kas čiuža
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dabarčtus — dabar 
daboti,  -oja, -o j o — saugoti, žiū

rėti; mylėti; paisyti, atsižvelgti 
dalykas,  -o — gabalas: igpiovęs 

sukapo/o mėsq į dalis ir, nunešęs 
daržan, išdėlio/o po dalykų ant k tek 
vienos basiučių galvelės 

dangtis,  -č i o — stogas: Žiūri — 
diedas tįsia ožkų ant dangčio 

dantytas,  -a — dantingas, liežu
vingas

daugis,  -i o — daugelis, daugumas 
d a val ia i: lig davalial: iki valios, 

pakankamai
davatkinas,  -o — vyras davatka 
dėkingystė,  -ės — dėkingumas 
dėkis,  -i o — užtiesalas, gūnia 
delmonas,  -o — kišenė 
derintis,  -a s i, -osi — taikytis, 

sėlinti: 7ai anas pasiėmė šmaikštų 
kuoiq ir derintis, derintis prie kir
mėlės

dermė, -ės — derlius: Dieve, ne
duok dermės/

desėtkas,  -o — dešimtis 
desetninkas,  -o — seniūno padė

ję jas, dešimtininkas 
dešimtinė,  -ės — ploto matavi

mo vienetas, lygus 1,092 ha 
devynelgi s ,  -ė — devynerių me

tų gyvulys
diedas,  -o — senis; vyras 
diedukas,  -o — senelis 
didiuvė,  -ės — banginis 
dikčiai  — labai: Mat, senovėįe

medžiai buvo dikčiai pigūs 
dilginė,  -ės — dilgėlė 
d y v a i, -ų — nuostabūs dalykai, 

keistenybės; nuostabu 
d y v y t i s, -i jas i, -i josi  — stebė

tis
doriel is,  -io — pinigas, doleris 
dratavoti ,  -oja, -o j o — min

džioti, naikinti

drlei lė,  -ės — driežas 
drobyna,  -os — kopėčios 
drūtas, -a: kaip drūtas — kiek ga

lėdamas
duba, -o s — atskiras ūkis, sodyba: 

Ūkininkas neturėįo kur bepasėti 
ir išėįo ig dubos su savo šeimyna 

dūduoti,  -u o j a, -a v o — griežti: 
Kaip nedūduos — stygos vis trūks
ta ir trūksta

dūkuoti ,  -uoja, -avo — dūkti, 
šėlti

dūlė, -ės — mėšlo gabalas 
dūmoti,  -oja, -o j o — manyti, 

galvoti
dunduris,  -io — perkūnas 
dūšia, -los — siela, vėlė, dvasia 
dvarokas,  -o — dvaro bernas: 

Dvarokai įau įį ponu vadina; dva
rininkas: O ten arti gyveno ponas 
dvarokas

dvasregis,  -ė — kas dvasią, atei
tį regi

dvi ejuo — dviese 
dvylekis,  -io — trijų skatikų pi

nigas
dvyl ikė,  -ės — dvylikta valanda 
dzingi l i s ,  -io — skambalas 
dzingi l luot i ,  -i u o j a, -i avo —

skambinti

e

e — o: Vilkus užmušė, e bernui do
vanojo bausmę

f

fundatorius,  -ė — davėjas, sa
vininkas

8

gabi ja, -o s — namų židinio ug
nelė

gadynė,  -ės — laikas, laiko tar
pas

galgonas,  -o — nenaudėlis
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g a 1 i a u — pagaliau 
gal iūnas,  -o — auksiniais ar šidAb- 

riniais siūlais atausto audeklo apva
das ant drabužių: Ties kaikine žiū
ri — eina kas, visas apsiiie/ęs tô  
kiais gaiiūnais

galva,  -o s: galva galvon — kiek 
vienas: Sudėįo gaiva (įaivon po 
penkis šimtus rubiių 

gal uot i  s, -u ojas i, -avosi —
šėlti, peštis

garadavasis ,  -ojo — policinin
kas

garbavoti ,  -o j a, -ojo — aprau
doti numirėlį

garnitoris,  -io — eilutė, kostiu
mas

gaspada,  -os — sustojami namai, 
smuklė

gaspadinė,  -ės — šeimininkė 
gaspadinystė,  -ės — šeiminin

kavimas
gaspadorystė,  -ės — šeiminin

kavimas
gaspadorius,  -i aus — šeimi

ninkas, ūkininkas; dvaro vyresny
sis darbininkas, ūkvedys 

g a š u s, -i — gražus, puikus 
gatavoti ,  -oja, -ojo — gaminti, 

ruošti
gendrolas,  -o — generolas 
gymis,  -i o — veidas, išvaizda: Per

mainęs gymį ir aprėdaius, nueina 
pas tų patį ponų 

gyvastė,  -ės — gyvenimas 
gyvast i s ,  -ė i o (ties) — gy

vybė
gyveris,  -io — senovės kanų ke

purė
gizel i s ,  -io — mokinys, padėjėjas 

(meistro)
g 1 ū p a s, -a — kvailas, paikas 
gogonas  — kas gagena (žąsino 

epitetas)
g o n k o s, -ų — priebutis, prienamis 
gožti ,  -i a, -ė —  pilti: Šutiniai su 
medumi ir pienu prigožti

grabas,  -o — karstas 
grabnyčia,  -ios — šventinta žva

kė
graižyti ,  -o, ė̂ — grąžyti, laužy

ti, sukioti (rankas) 
grajyti ,  -ija, -ijo — groti 
grėbti,  -i a, -ė — grobti: plėši

kai. .. /uos grėbdavę 
griešnas,  -a — nuodėmingas 
griežė,  -ės — griežlė 
grindas,  -o — tilto lenta, grinda 
grįžkelė,  -ėš — kryžkelė 
grobas,  -o — žarna: iš grobų — 

vėdarai
g r ū š i s, -i o — kriaušė 
gurgulys,  -to — gurgulas. gu

mulas
guzikas,  -o — saga 

i

icl ius,  -iaus — niekšas 
į k 1 o s t a s, -o — įklojamas daiktas 
ypatiškas,  -a — ypatingas, ne

paprastas
įrašas,  -o — mokestis už įrašymą: 

Įrašų iiepė atvežti šimtų rubiių 
į s i t ikėt i ,  -i, -ėjo — įsitikinti, 

patirti
i š b o č y t i, -ija, -i j o — atleisti 
i šei tu — išeinu 
išgrytas,  -o — rytas 
i š k a d a — gaila 
iškada, -os — nuostolis, žala 
išmistas,  -o — išmonė, prasima

nymas
išpulti ,  -uola, -uo 1 ė — tekti: Bet 

kai prisiė/o užmokėt, niekaip anys 
negaii suskaityt, po kiek įiem vi
siems išpuis

ištarmė,  -ės — dekretas, spren
dimas

j

ja — taip: Ja, vyrai, paiaukite 
jenerolas,  -o — generolas 
jomarkas,  -o — prekymetis

806



juka, -o s — sriuba, virta iš paukš
čių ar gyvulių kraujo 

j u n d u M u o t i, -i u o j a, -i a v o — 
judėti, linguoti

juodašimtis,  -ė — reakcionierius, 
monarchistinės „juodosios šimti
nės" organizacijos narys; masinių 
žudynių organizatorius ir dalyvis

k

kačeig — nors, kad ir; kadangi 
kačerga,  -o s — žarsteklis 
kadai  — kadaise, kitados 
k a d ė t i, -a, -ėjo — kudakoti 
k a i ė d i n i n k a s, -ė: užsakyti kalė

dininkus — pranešti, kada atvyks 
kalėdoti

k a i ė j a s, -o — kalėjimas: Mano
veiionis tėvas buvo prie kaiėįo 

kamendorius,  -iaus — vikaras 
kanalia,  -ios — biaurybė, nenau

dėlis
k a n č 1 u s, -i a u s — odinis rimbas, 

bizūnas
k a p č i u s, -iaus — sukastos žemės 

kauburys ežiai, ribai pažymėti 
kaptūras,  -o — mūrelis viršum 

krosnies kaktos 
karčiama,  -os — smuklė 
k a r š i n t i s, -a s i, -o s i — baigti 

amžių, mirti
karūna, -os — vėliava (bažnyti

nė): Ūkininkas nori, kad iaidofų 
su karūnomis, procesija 

kastavoti ,  -oja, -ojo — grįsti 
katras,  -a; katras vienas,  -a 

— kiekvienas: Tai /os fiaimėsj kat
rų žmogų, tuo/ užgimus/, paiaimin- 
davusJos

kaulyti ,  -ija, -ijo — kalbėti be 
reikalo, priekaištauti: O tu vis man 
kauii/i už neverpimų 

kepenė,  -ės — kepsnys 
kerė, -ės — stuobrys, kelmas 
kermošius,  -lauš — turgus, pre 

kymetis

kiaul i ena s, -o — meitėlis 
kiel lkas,  -o — liturginė taurė 
kl ibas a, -os — dešra 
kirbinė,  -ės — pintinė 
klabusteruot i ,  -u oja, -a v o — 

su įnirtimu darbuotis 
k! a imas, -o — klojimas 
klegėti ,  -a, -ėjo kalbėti: Juk 

su sveiku protu šitaip nekiegės 
kleistas,  -o — knyga, raštas 
klepotls,  -Ojasi, -ojosi  — my

lėtis
kl iučvai t i s ,  -Člo — žemiausias 

policijos valdininkas 
kl iusterėt i ,  -i, -ėjo — paliesti, 

pajudinti
klonlotis ,  -i o jas i, -i ojosi  —

lenktis
klotis,  -i e s — kartelė, lota: Nu- 

ė/o sekmadienį žmogus, kiotį užsi
vertęs, prie kryžiaus, atsistojo ir 
taukia

kluonis,  -io — kluono prižiūrėto
jas, kluonininkas

knarpetoti ,  -oja, -ojo — pinti, 
raizgyti

k o č a s, -o — tam tikras vežimas, fa
jetonas

kočiot i  s, -o jas i, -ojosi — vo
liotis

kokynė,  -ės — jaunimo pasilinks
minimas

kopininkas,  -ė — kopų gyven
tojas

koplūnas,  -o — vištgaidis 
kotas,  -o — budelis: Kotas — tai 

buvo žmogus, apsiviikęs raudonais 
rūbais

kotavoti ,  -oja, -ojo — kan
kinti

k o ž n a s, -a — kiekvienas 
krapylas,  -o — šlakstyklė 
k r a p y t i, -i j a, -ijo — šlakstyti 
krėslas,  -o — kėdė 

kriaučių s, -i aus — siuvėjas
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kriauklai ,  -ų — griaučiai, skele
tas

krytis,  -č i o — tinklinis samtis žu
vims gaudyti

krivai l iuot i ,  -iuoja, -iavo —
kabaruoti, kabalduoti 

kromas, -o — krautuvė 
kromininkas,  -ė — pardavėjas 
krošėti ,  -i, -ėjo — kriošėti, nie

ko neveikiant, tūnoti, sėdėti 
k r ū k a s, -o — kranklio epitetas 
krupis,  -io — rupūžė 
krutėti ,  -a, -ėjo — dirbti, dar

buotis: Jis turė/o daug ptntgų už- 
sikrutė/ęs

krūzas,  -o — geriamasis puodukas 
kruzgėti ,  -a, -ėjo — judėti 
kubka, -os; kūbkas,  -o — taurė, 

geriamasis puodukas 
k ū k 1 i o t i, -i o j a, -i o j o — dau

žyti, mušinėti
kukorius,  -iaus — virėjas 
kukšdulys,  -io — kuokštas 
kulziuoti ,  -iuoja, -iavo —

sunkiai, nevikriai eiti 
kunigui i s ,  -io — protestantų ar 

liuteronų kunigas
kuokinė,  -ės — jaunimo pasi

linksminimas
kupčiauti ,  -i a u j a, -iavo —

pirkliauti, prekiauti 
kupčius,  -i aus — pirklys 
kurtinys,  -io — jaujos krosnis, 

ugniakuras
kuska, -os — skara 
kuškis,  -i o — kuokštas, pluoštas 
kutosas,  -o — kutas 
kvietkas,  -o — gėlė 
kvorta,  -os — puodas, geriama

sis indas

i

laidoti ,  -oja, -o j o — leisti į že
mę: Žmonės, užmiršę baidymus, fpi- 
b'akatny/e/ ėmė iaidoii buives

iankautis,  -a u j a s i, -avosi —
lankytis

launagas,  -o — valgis tarp pietų 
ir vakarienės, pavakariai 

ievas,  -o — liūtas 
lydavoti ,  -oja, -ojo — landyti, 

nardyti
i i ekarstva,  -os — vaistas 
l i k t a m a, -os — žibintas, žibin

tuvas
likti,  l ieka,  l iko — palikti: 

Nenorėdamas niekam iikfų, siėpė 
/uos fpinigus) miške 

l iktorius,  -iaus — žvakidė 
lysti,  -sta, -o — nerti, lupti: Už

mušiu// arki/ nuiyso ir odų parda
vė turgu/

l iuobėti ,  l iuob (-i), -ėjo — že
maičių tarmėje vartojamas pagalbi
nis veiksmažodis būtajam dažni
niam laikui sudaryti 

lobas, -o — slėnis 
loska, -os — malonė 
lozorlus,  -ė — invalidas, ligonis 
1 u b n e 1 ė, -ės — iš lentelių su

kalta lyg ir dėžė, uždedama ant 
rogių

lūgnas,  -o — liūnas 
lūkest is,  -čio: be lūkesčio — ne

sitikėdamas: Dabar /amsiu naktį be 
/ūkesčio krepšet/ rasti tarė 

1 u o k y t i, -i j a, -i j o — naktį su 
žiburiu žuvauti (žeberklu)

m

m ač kent i, -a, -o — rioglinti, ne
rangiai lipti

makaruoti ,  -uoja, -a v o — pai
nioti, pinti, maišyti 

maliavoti ,  -oja, -ojo — mar
ginti, dažyti

malkas,  -o — gurkšnis, maukas 
manding — rodos, tur būt 
mandras,  -a — gudrus, protingas; 

išdidus
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mandravoti ,  -oja, -o j o — ke
liauti

marmoti,  -oja, -o j o — mauroti 
maslenkos,  -ų — pasukos 
mastuoti ,  -uoja, -avo — ma-
tuoti

mašna, -os — maišelis, piniginė 
m a t a 1 o t i, -oja, -o j o — maska

tuoti, mataruoti
medtnčius,  -lauš — medžioto

jas
meduogal i s ,  -io — apdegęs pa

galys, nuodėgulis 
miega,  -o s — aruodas 
mlera, -os — saikas (toks indas) 
mieruoti ,  -uoja, -avo — ma

tuoti, seikėti
mylastis,  -les; mylista,  -os: 

jūsų mylastis, jūsų (tamstos) my
lista — jūsų malonybė (kreipimasis 
į poną)

m i n a u — jokiu būdu 
mišenka,  -os — mišinys gyvu

liams šerti
mišią,  -los — pamokslas: Aš dar 

tokios gražios mišios niekad ne
girdėjau

mokytinis,  -ė — kas moko, mo
kytojas: Žmona pasimirė, tai jis
fkaralius) pašaukė septynis moky
tinius ir atidavė tų sūnų aukiėt ir 
mokyt

m o n a s, -o: kokių monų — kurių 
galų: Kokių monų tu taip plyšo ji 
nakčia

motai,  -ų: nei motais — nė į galvą, 
nė kam ko

motka, -os — motina 
mučia,  -los — kepurė 
m ū k a, -o s; m ū k e 1 ė, -ės — kan

čia; kryželis
mūravoti ,  -oja, -ojo — mūryti 
muškieta,  -os — šaudyklė 
muzika, -os — muzikos instru
mentas: Įdėjo tokių muzikų, kad 
viduje jiindęs gaiėių sukti ir griež

tų kaip katarinka; smuikas: iš kin
kų (padarėm) muzikas

n

nabagas,  -ė — vargšas 
nabašnykas,  -ė; nabašti-  

kas, -ė — velionis 
nagai ka,  -os — bizūnas 
n a k t u i t i, -uja, -ujo — nakvoti 
nasringiot i ,  -i oja, -lojo — 

plūstis, priekaištauti 
nauda, -os — javai, grūdai: Pasi

taikydavo tankiai, jog, jau bai
giant nešti naudų j namus, atimda
vo kokie plėšikai

neapkantos,  -ų — pyktis, nea 
pykanta

nedėt i  a, -ios — savaitė; sekma
dienis

n e n g — negu
neprietel ius,  -iaus — priešas, 

nedraugas
neval i a — negalima 
neval ia,  -ios — nelaisvė 
nevidonas,  -o — nenaudėlis, pik- 

tadatrys
niršti,  -a, -o — pykti: Aš esmi se

nas, užtatai nenirštu jai 
niūkuoti ,  -uoja, -avo — uos

tyti, šniaukšti 
nū — nūnai, dabar 
nuotekuolė,  -ės — nuotaka 
nusiduoti ,  nusiduoda,  nusi 

davė — atsitikti, dėtis: O tai
dabar nusidavė kiekvienų ketvirta
dienio vakarų

P

p abu lys, -i o — vystyklas 
padabonė,  -ės — patikimas, pa

sigrožėjimas
pagada, -os — giedras oras 
pagarbinti ,  -Ina, -i no — pa

sveikinti: Jis jėjo j tų trobelę, pa
garbino
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pagonas,  -o — nenaudėlis, neti
kėlis

pagrabas,  -o — laidotuvės, paka
synos

pagrėbstys,  -čio — nuogrėbos, 
stambūs pelai

pakajus,  -aus — ramybė, ramu
mas; kambarys

pakel t lnė,  -ės — verpstė ranko
mis verpti

paklaimė,  -ės — vieta prie klo
jimo, pakluonė

paklostas,  -o — paklojamas daik
tas, paklodas

paklotė,  -ės — paklodė 
palagas,  -o — gimdymas 
paldieninkas,  -o — pirmadie 

nis
pallurbis,  -ė — liurbis, apsilei

dėlis
palmietis,  -čio — kasdien ne 

šioj amas nuometas
palopąs,  -o — kietas medis po 

rogių pavažomis
pamėčiot is ,  -o jas i, -ojosi  —

mėgdžiotis
pamell t i ,  -s t a, -o — įsigeisti, pa

norėti
panelė,  -ės — mergelė 
panuovol is ,  -io — pievos kraš- 

tas prie dirvos
parakvija,  -os — parapija 
parėdas,  -o — drabužis; papuoša

las
p a s i g v i e š ė t i, -ėja, -ėjo — už 

sigeisti, labai panorėti 
pasikloniot i ,  -oja, -ojo — nu

silenkti
p a s i t r ū n ė t i, -1, -ėjo — palauk

ti, pakęsti
pasoga,  -os; pasogas,  -o — iš

tėvų namų gaunama nuotakos da
lis

pastipimas,  -o — pašėlimas, pa
dūkimas: Pradėjo pūsti su dar di
desniu pastipimu 

paš a!  — šalia, arti

patikti ,  -n k a, -o — ištikti, tekti: 
Toks pat kirtis patiko ir trečių 

patkava,  -os — pasaga 
patkavoti ,  -oja, -ojo — kalti 

pasagą
patropyti ,  -i j a, -i jo — pataiky 

ti, pakliūti
paul ionė,  -ės; paul iavonė,

-ės — pasilinksminimas 
pavelyt i ,  -i j a, -ijo — leisti 
pavietravas,  -a — senas (iš ma

ro laikų)
pavietrė,  -ės — maras 
pažymus,  -i — žymus 
pečel lus,  -lauš — vieta po kros

nim vištoms tupėti, malkoms ar 
šiaip kam sudėti 

pečianka,  -os — kepsnys 
pečka, -os — krosnis 
pekla, -os — pragaras; peklą kel

ti — vaidytis, vaidus kelti 
peludė,  -ės — iš pelų kepta 

duona
perprašyti ,  -o, -ė, — atsipra 

šyti
perpus — dvigubai: Kadangi Liu- 

cipieriaus perpus daugiau sparnų, 
tai jis perpus greitesnis, ir pasivi
jo Mykolų dar pusiaukelė/ 

persiperšklnt i ,  -Ina, -Ino — 
suprakaituoti

p e r š k a d y 11, -lja, -ijo — su
trukdyti

peštukas,  -o — įrankis šienui ar 
šiaudams pešti 

pijokas,  -ė — girtuoklis 
p r i k 1 u s, -i — blogas, varginantis 
pildyti ,  -o, -ė — vykdyti, atlikti: 

Sūnus prižadė/o viskų išpildyt 
pinoti,  -oja, -ojo — pinti 
pypklarūkis,  -io — pertrauka, 

poilsio valandėlė dirbant 
pištal ietas,  -o — pistoletas 
pit l iavot l ,  -oja, -ojo — pik 

liuoti
p y v a s, -o — alus
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planetas,  -o: skaityti planetus —
iš žvaigždžių spėti ateitį 

p 1 ė č k a, -os — plokščias butelys 
plentarka,  -os — (anties epite

tas)
pl iauškint i ,  -i n a, -i n o: kaip

per tvorą pliauškint — plepėti, nie
kus kalbėti

poliauka,  -os — žuvų sriuba 
p o m e t i s, -i e s: ant pometies — iš

atminties, atmintinai 
poringi  s, -i o — kas pasakyta, 

pasakymas
porinti ,  -a, -o — pasakoti, kal

bėti
povaris,  -io — keistumas 
prabaščlus,  -i aus — kunigas, 

klebonas
prabočyti ,  -i j a, -i jo — atleisti 
prašpartas,  -o — pasas 
pravadal,  -ų — palydos 
pravarlnė,  -ės — patalpa ratams 

laikyti, vežiminė
precentorius,  -ė — vargoninin

kas
prekė,  -ės — kaina: Tamsta esi 

tik žemės karatus, tai žinoma, kad 
pusės prekės tevertas 

p r i a z d a b y t i, -1 j a, -1 j o — iš
puošti

pribūti,  -ū n a ( ū v a), -u v o —
atvykti

priegulė,  -ės — naktigonė 
priepala,  -os — skvernas 
prietei ius,  -i aus — bičiulis, 

draugas
priežda,  -os — vieta prieš kepa

mosios krosnies angą 
prigulėti ,  -i, -ėjo — priklausyti 
p ri krypt i, -s t a, -o — nusilpti, 

sunegaluoti
pri sakymas,  -o — patarimas 
prūdas,  -o — tvenkinys 
publ ikatas ,  -o — skelbimas 
p u i š i n a s, -a — paišinas, suodi

nas, purvinas

purpti ,  -i a, -ė — lėkti, skristi: Pa
tys aukštuttn/at paukščiai kai su- 
purpia, tai nuo dangaus žvaigždes 
/esą

puruot i ,  -u o j a, -a v o — eiti, ju- 
dėti

pusvakariai ,  -i ų — pavakariai

r

rabantuot i s ,  -u Ojas i, -a v o-
si — lipti, kartis

r ak and a, -o s — medinis indas, dė
žutė miltams laikyti 

rarotos,  -ų — ankstyvosios adven
to mišios

raštyna,  -os — užraugta duonos 
tešla

razumas,  -o — protas 
rėdyt i  (s), -o (s i), -ė (s i) — reng

ti (s); puošti (s)
r i n c k a s, -a — stiprus (vynas) 
r i n d a, -o s — lovys arkliams van

deniui ar grūdams įpilti 
rodą, -os — patarimas; tvarka; ne

būti rodos — negalėti susitvarkyti 
rodąs,  -a — linksmas 
rodavot i ,  -oja, -ojo — patarti 
rokuot i  s, -u ojas  i, -avosl  — 

tartis
rona, -os — žaizda 
rūgoti ,  -oja, -ojo — barti(s), 

keikti (s)
r u i m a s, -o — kambarys

s

sagonas,  -o — didelis verdamas 
puodas

saldaturgė,  -ės — turgus prieš 
kalėdas

salti ,  sąla,  salo — alpti: Žmo- 
nys. . . ten pat ir apsa/davę, įšmįr- 
davę

savastis,  -i e s — nuosavybė
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sėja, -o s — sesuo 
sermėga,  -o s — rudinė 
s i e r a s, -a — pilkas, drėgnas 
sietuva,  -os — gili upės vieta, 

duburys
skai t l ius,  -iaus — skaičius; im

ti į skaitlių — skaičiuoti 
skarbas,  -o — turtas, lobis 
skyrius,  -iaus — skirtumas: Neš

davo be skyriaus — vyrai ir mo
terys

sklenyčia,  -tos — stiklinė 
skiepas,  -o — rūsys 
s komė, -ės — stalas, suolas 
skrabinė,  -ės — dėžutė 
skučia,  - ios — puodas aguonoms 

trinti
skujynas,  -o — pušynas 
skūnia,  -ios — daržinė 
skūpas,  -a — šykštus 
skūra, -o s — kailis, oda 
s i aunas, -a; slaunus,  -i — pui

kus, garsus
slavint i ,  -a, -o — šlovinti, gar

binti
smertis,  -i e s — mirtis 
Smetona, -os; Smetonas,  -o —

grietinė
soda, -o s; s o d i i a, -ios — so

džius, kaimas, sodyba 
soma, -o s — pučiamasis muzikos 

instrumentas
spadnyčla,  -ios — sijonas 
spatas,  -o — kastuvas 
spaviedot i s ,  -ojasi, -ojosi — 

išpažinti (nuodėmes) 
spiestis ,  splendi iasi ,  splen-  

d ė s i — pūstis 
spontka,  -os — saga 
spotkiukas,  -o — maža lėkštelė 
spraunas,  -a — greitas, apsukrus, 

vikrus
sprunkl iuoti ,  -i u o j a, -i a v o

— rišti
sryguoti ,  -u o j a, -a v o — siek 

ti, stengtis paimti 
stainia,  -ios — arklidė

staininls,  -ė — geras, nenulaiko
mas, skirtas vien važinėjimui (ark- 
lys)

staldas,  -o — tvartas 
starkus,  -aus — gužas, gandras 
stengti ,  -i a, -ė — prieštarauti: 

Kiti stengia, kad tas negaii būti 
stogas,  -o — augumas: Pažiūrė/us 

ant ;os stogo, nereiktų kiaust nė 
pasogo

stonas,  -o — luomas, šeiminė pa
dėtis

stonia,  -los — arklidė 
strainikas,  -o — policininkas 
stribūna,  -os — užpakalis 
striokas,  -o — baimė, skuba 
strošnas,  -a — baisus 
strovas,  -o — valgis, valgymas 
s t r ū n y t i, -i j a, -i j o — nešti, 

vilkti, tempti
stuburas,  -o — dūminės pirkios 

pečiaus dalis: Aš nueisiu vestuvės- 
na ir atsisėsiu stuburan 

stūmas,  -o — stuomuo: išaugom
j stūmų, išbrindom j kūnų 

subata,  -os — šeštadienis 
susimylėt i ,  -i, -ėjo — pasigaiiė- 

ti; teiktis
susimilt i ,  susimyli ,  susi 

mylėjo (ant ko) — pasigailėti (ko) 
sūtamsa,  -os — prieblanda, prie- 

temis
svet lyčia,  -ios — svetainė 
svietas,  -o — pasaulis; žmonės 
svotai ,  -ų — jaunikis su piršliu: 

Tuo iaiku atvažiavo pas ;ų svotai 
svotba,  -os — vestuvės 
svoti ja,  -os — vestuvės; visi svai

niai, svainija

š

šabalboniukas,  -o — (eufe
mizmas)

šabas, -o — žydų šventė 
š a v o — šovė
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šėnavoti ,  -o j a, -ojo — gerbti, 
mylėti

šėtonas,  -o — velnias 
šiaučius,  -taus — batsiuvys 
štnkorius,  -lauš — smuklinin

kas
šinkorka,  -os — smuklininke 
širšonas,  -o — širšinas 
š i š o n — šičia 
š i t e — šitaip
šiubinbrol i s ,  -io — (eufemiz

mas)
šiukštinas,  -o — kirminas, šliu

žas
Šiūpelė,  -ės — vėtyklė 
škapl ierius,  -iaus — smulkus 

treliginės praktikos daiktas 
Škapl ierninkas,  -ė — smulkių 

religinės praktikos daiktų (škaplie
rių) pardavinėtojas 

šl iūbas,  -o — sutuoktuvės, jung
tuvės

šnapsas,  -o — taurė degtinės: Pa- 
dėkavo;u, ponas piršiy, už tų porų 
šnapsų

šniokšlė,  -ės — šniokštimas 
šnipštis ,  -i e s — šnervė 
špekteris,  -io — inspektorius 
špi tokl i s ,  -io — išdaiga 
špitolė,  -ės — parapijai priklausą 

namai
špi tolninkas,  -ė — žmogus, tvar 

kąs parapijai priklausančius namus 
(špitolę)

šposuoti ,  -uoja, -a v o — juo
kauti

špunka, -os; špuntą,  -os —
volė

štrausinti ,  -Ina, -ino — eiti di 
deliais žingsniais 

štuka, -os — išdaiga 
štukorius,  -iaus — išdaiginin 

kas
šturmas, -o — viesulas, audra 
š u m p i s, -i o — kumpis, karka

š v a r n o t i, -oja, -ojo — plepėti, 
niekus pliaukšti

t

taksa, -o s: taksas apturėti — pel
nytis, atgauti nuostolius 

tanciavotl ,  -oja, -ojo — šokti 
tancius,  -lauš — šokis 
tarba, -os — maišelis 
tas, -a: tas ne kas — tai nieko, nie

ko tokio
teisdarys,  -ė — teisėjas 
tekti,  tenka, teko — patekti: 

Ėmė gaivot ir dūmot visi trys bro- 
iiai, kaip čia tekti prie ančių 

t ė m y t i, -i j a, -i j o — stebėti, ma 
tyti

terba, -os — maišelis 
testą — tegul
tėvynė,  -ės — tėviškė: Kartų ma

no tėvynė;, Baičiuos, keiios? pa
samdytos grėbėme šienų 

tykus,  -i: tykusis penktadienis — 
penktadienis prieš velykas 

tikti,  tinka, t iko — sutarti: Na, 
tai taip tikim; . . Jei nori, už tų 
švinu tegui bus pirma vaiksnė 

tymijonas,  -o — kmynas 
t y n a s, -o — pinučiai, šakų tvora 
traktiernė,  -ės — smuklė 
trapenti ,  -e n a, -e n o — trypti, 

minti
trėpti,  trepia,  trėpė — trypti, 

minti
trėsti ,  trėsla,  trėsė — bėgti 
trobelninkas,  -ė — trobelės gy

ventojas; bežemis ar mažažemis 
valstietis

tropytis,  -ljasl, -i josi  — pa
sitaikyti

trūbas, -o — vamzdis 
tručyzna,  -os — nuodai 
trumpintėl l s ,  -1 o — truputis 
trunka s, -o — gėrimas 
tuntas,  -o — būrys, pulkas 
t v a i p i n t i, -i n a, -i n o — rodyt;
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keliau-tvaksnoti ,  -oja, -ojo — dumti, 
bėgti

u

ubagas,  -ė — elgeta 
ubas, -o — krosnis 
ūdrotl,  -oja, -ojo — būti išsi- 

pūtusiam
u k a d a i — dui (smarkiai bėgti, 

duiti)
u 1 i a v o t i, -oja, -ojo — links 

mintis
ulyčia,  -ios — kaimas; kaimo 

gatvė
urėdninkas,  -o; uriadnikas,

-o — kaimo policininkas 
uostas,  -o — ūsas 
utarntnkas,  -o — antradienis 
uvoiot i ,  -oja, -ojo — pagerbti 
uzbonas,  -o — ąsotis 
uidėtojas ,  -a — steigėjas, kūrė

jas
ū i y t i, -i j a, -i j o — stumdyti, bar

ti, keikti, siundyti 
ū i 1 ė, -ės — ūžimas 
uipečkis ,  -io — užkrosnis 
užsimokėti ,  -a, -ėjo — vertėti, 

būti vertam: Už tokius menknie
kius neužsimoka pykti 

uisi trukint i ,  -i n a, -i no — 
užtrukti, pavėluoti

užvaizdą,  -os; užveizda,  -os; 
užveizdas,  -o — prievaizdas, 
prižiūrėtojas

v

vaikezas,  -o — vaikinas 
vaikis,  -io — bernas 
vaizbūnas,  -o — pirklys 
valakas,  -o — žemės sklypas apie 

20 ha
vaidimiras,  -o — valdytojas, na

mų galva
valia,  -ios: viena valia — tyčia

vandrauninkas,  -ė —
tojas

vandravoti ,  -oja, -ojo — ke
liauti; eiti svieto vandravoti — iš
keliauti į pasaulį

vargamistra,  -os — vargoninin
kas

vedys,  -džlo — kuris veda, jau
nikis

vedlys,  -lo — vestuvininkas, ku
ris lydi jaunuosius (piršlys) 

vedu, vedvi  — mudu 
vėl inąs,  -o — velnias 
vel iumas,  -o; Vel iuona s, -o-̂  

velenas
vendzianka,  -os — rūkyta mėsa 
verba, -os — ėglius, kadugys 
versula,  -os — įstatymas, įsaky

mas
verstas,  -o — ilgio matas, lygus 

t,067 km
v e s e 1 ė, -ės; v e s e 11 i a, -ios; v e- 

sel ija,  -os — vestuvės 
veselnas;  -a — linksmas, smagus 
veselninkas,  -ė — vestuvinin

kas
viedras,  -o — kibiras 
vlenval ios  — nuolat 
v i e r y t i, -i j a, -i j o — tikėti 
vigada,  -os — patogumas 
vigi l i ja,  -o s — šventės išvakarės 
vinšavot i ,  -oja, -ojo — tuokti 
v i r ž y t i, -i j a, -1 j o — veržti virve 
vislab — visa, viskas 
viškos,  -ų — vieta bažnyčioje, 

kur stovi vargonai 
vogulys,  -io — žiburys 
vokti,  -ia, -ė — dengti, vožti 
volkas,  -o — kočėlas 
volkavoti ,  -oja, -ojo — kočioti 
v ortas, -a — vertas

z

zakoninkas,  -ė — vienuolis 
zamkas, -o —- užraktas
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z e kutorius,  -ė — egzekutorius 
z ė r k o t a s, -o — veidrodis 
zūbai,  -ų — burna 
zvanas,  -o — varpas, skambalas

ž

žal ni er i aut i ,  -i a u j a, -i a v o —
kareiviauti

i a l ni er i us ,  -i aus — kareivis 
žambis,  -i o — arklas, medinė 

žagrė
žardas,  -o — kartys, ant kurių 

džiovinamos linų galvelės, žirniai, 
vikiai ir kt.; tarpai tarp karčių 

žardyti ,  -o, -ė — prikrauti žardą 
ž a r o t i, -o j a, -o j o: žaroti kibirkš

tims — kibirkščiuoti 
žėdnas,  -a; žėdnas  v i enas  — 

kiekvienas

ž ė k a s, -o — mokinys 
žė i avot i ,  -oja, -ojo — gailėti 
ženotas,  -a — vedęs, ištekėjusi 
žertavot i ,  -o j a, -ojo — juokau

ti, pokštauti
ž i bi nkš t ė i ė ,  -ės — žebenkštis 
žygis,  -io — kartas, sykis: Vienų 

žygį ioks žmogelis gyveno 
žymėti ,  -i, -ėjo — būti žymu: ir 

žymėįo, kad įis viikias 
žiponas,  -o; žiuponas,  -o — 

ilgas vyriškas drabužis 
ž ū k i ė j a s, -a — žvejys 
župonė,  -ės — moteris, pati 
žvainas,  -a — gyvas, žvitrus, žva

lus
ž v e r b i ė t i, -a, -ėjo — tviskėti, 

spindėti
žvi l guodi s ,  -ė — žvilgančia uo

dega
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Balta kumelikė ............... 315 411 Gagonas iš Tarbiškių ... . 157
Batsiuvio ginčas su pačia 120 271 Gaidys ant tvoros ........ 294
Baudžiauninkų išlaisvinimas 59 200 Gal pyksti, ponas? ........ 49
Beržui parduotas jautis 142 303 Gana ............................ 323
Brangios laidotuvės ........ 96 249 Gyva į dangų ............... 100

Grietinė ir šventas Morkus 105
Cirulis ant kiaušinių . . . . 68 213 Gromuluojanti karvė __ 138

Gudrus kvailys............... 3
159 328 56

Čigonas šienpiovys ........ 78 224 Gudrus vaikas ............... 22
Čigono arklys ............... 153 321 Gudrus vargonininkas . . . . 90
Čigono išpažintis ............ 97 250 Gudrus vargšas teisme . . . . 81

156 325 51
Gurdulis ......................... 141

Daržinėlės galas ............ 296 406
Daug yra kvailių ............ 136 295 Jaunikio ir piršlio sarmata 109
Davatkos sapnas ............ 101 255 Jautis už ožį .................. 54
Dėl ko katinas purpia . . . . 320 413 Jonas ir ponas ............... 50
Dienos liginimas ............ 70 215 Juočkus gimnazistas .. . . 87
Dievas, apaštalai ir karei Juodas paršiukas ........... 319

vis ............................ 46 168
Dievas ir šventas Petras Kad tik būtų .................. 151

47 169 Kada geriau vargas........ 12
Du broliai ..................... 31 141 Kai aš mažas buvau . .. . 160
Du kvaili, trečias be proto 146 310 Kaip po krikšto ........... 106

Psl.
297
91

257
203

265

326
405
175
415
254
258
298
71

188
126
240
227
181
302

263
185
177
236
413

315
94

329
259

8!6



Kaip ponas mokėsi paukš
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Maiše į dangų ............... 86
Margis ir Laukis ............ 9
Martynas .....................  66
Mažutėlis arkliukas........  318
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Molio katinėlis...............  303 408

Našlės mįslės ...............  32 143
Ne verpėja, bet šokėja .. 113 266
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Negražios pavardės . . . .  117 269
Neištikima pati ............... 132 285
Nekaltas sūnus ............... 8 83
Nepasidalytas skatikas .. 155 324
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Nesigirdi .....................  93 246
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Neturtingas kurpius........  16 107
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Nuobodulio pasaka ........  316 412
Nupešiotas šventas Petras 48 171
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Ožka ir brasta ............... 293 405
Ožkos eina per tiltelį . . . .  321 414

Pačios meilė ..................  19 118
Padvėsusi vištelė ............ 299 406
Paguodė poną ............... 169 344
Pakaks ........................  322 414
Pašventintas ožys...........  98 251
Pavogtas jautis ............... 84 233
Pikta mergaitė ............... 130 283
Pirmas dienos darbas . . . .  39 158
Piršliai ir šveplos dukterys 116 269 
Piršlys ir besotis bernas 110 263 
Plaukas iš karaliaus barzdos 27 134
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Ponaitis ir eiguliukė . . . .  2 68
Ponas duoną minkė ........  305 408
Ponas, piemuo ir karalius 25 131
Ponas Ramonas.........  60 202
Ponia skrynioje.........  63 207
Pono duktė ir batsiuvio

sūnus ........................  5 74
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284
146
129
253
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113
140
218
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337
280
412
256
208
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132
279
92

336

248
230
307
313
261

222
135
274
288

235
88

211
412
80

335
334
341
97
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Pono nebijau, dievu netikiu 88 238
Pono pieva ..................  67 212
Pragaras ........................  43 164
Puikiausias rūbas ............ 33 143

Raina uodegytė............... 306 408
Rastinis ......................... 15 102
Raudona kepuraitė, geltona

pa juost aite ..................  301 407
Raudono burokėlio pasaka 314 411
Rudis ir plikis ............... 158 327

Sakau sakau pasaką . . . .  300 407
Sena višta .....................  69 214
Senas vilkas ..................  292 405
Senelių avelė ............... 295 405
Senelių dukrelė ...........  302 407
Senis ir senutė ............... 298 406
Senis kubile ..................  148 312
Siuvėjas ir mokinys ......... 154 322
Skaniai kaip pas mamą .. 111 265
Smala ant stogo ............ 310 409
Spirgės košėje ............... 82 228
Statoma trobelė ...........  297 406
Stipruolis .....................  21 124
Striuka uodegėlė ...........  324 415
Sulaukėjęs karalaitis . . . .  4 72
Sušalęs vilkas ...............  304 408
Suvalgytos jaknos ........  40 159
Svečias iš dangaus ........  137 296

Šykštuolis .....................  124 275
Šnekanti oda ..................  62 205
Šnipštukas .....................  71 217
Šventieji ir grietinė ........  104 258

Tai bus gera..................  150 314
Tėvo palikimas ............... 14 99

Tinginė boba..................  125 276
Tinginės paklostėliai . . . .  126 278
Tinginio nuotykiai ........  145 309
Tinginys bernas ir darbšti

merga ......................... 44 165
Tinginys meškos kailyje 6 77
Trečio karto nelauk........  129 281
Trys kvailiai ..................  139 299
Trys norai .....................  38 157
Trys patarimai ............... 18 116
Trys paukščiai ............... 308 409
Trumpa meilė ............... 121 272

Ūkininkas ir bernas teisme 80 226 
Už poną gudresnis ........  53 184

Vagis svirne ..................  37 153
Vargšas ir karalius........  29 137
Varna ir pikis ............... 309 409
Velnias kubile ............... 91 243
Velnias skrynioje ........  92 245
Vestuvės ir laidotuvės .. 140 300
Vienas grūdas ............... 77 223
Vilkas ir zvanas ...........  307 409
Viską sykiu ..................  79 225
Viską žinąs oaKtaras . . . .  152 316
Visų šventų kailiniai . . . .  107 259

Žalia duona ..................  34 144
Žąsies dalijimas ...........  74 220
Žili plaukai, juoda barzda 24 129
Žmogus šuns vietoj ........  55 187
Žmogus, urėdas ir ponas 57 193
Žmogžudžiai ir merga ... .  36 151
Žmonos gudrybės ...........  134 290
Žvirblelis ant krantelio .. 312 410
Žvirblių bažnyčia ...........  164 336
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Aklas ir kurčias ............ 243 380
Alus be pinigų ...........  227 374
Angelas ........................  200 362
Apluptas šventasis ........  224 372
Ariamas jautis ............... 223 372
Arklys kaltas ............... 233 376
Atbula žmona ..............  260 388

Atkeltos Velykos ...........  225 373
Atmintis ........................  264 390
Atsilygino .....................  235 377
Avių vogimas ...............  193 359

Baudžiauninko prašymas .. 171 349
Bažnyčia malūne ...........  216 369
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Bus greičiau ..................  256

Čigonas ir boba ...........  249
Čigonas ir mėnulis ........  244
Čigono auka ..................  218

Dar vienas žodis ...........  241
Didžiausias viršininkas .. 279
Dieve, padėk.............  215
Dievo pinigai .........   194
Du žemaičiai.............  237
Duok grąžos ..................  228
Duonkubilis ..................  251

Elgetos malda ............... 207
Elgetos poteriai ............ 208

Gera žmona ..................  258
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Geringas beprotnamyje .. 290
Girtuoklio kojos ............ 246
Gudrus tarnas ............... 175

Hitlerio pavyzdžiu ........  284
Hitlerio sutartis ...........  281
Hitleris ir Napoleonas . . . .  289
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Kas atpirko ..................  204
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Kuris gudresnis...............  276 394
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Mobilizacija ..................  282 397
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Sunkus pabučiavimas ---- 178 352
Susikalbėjo ..................  240 379

Šiaučius ir kaizeris ........  274 394
Širšonas ir ponas............ 184 354
Šnekus čigonėlis ............ 232 376
Šventoji dvasia ir katinas 192 358

Tėvuko paveikslas ........  212 367
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Trys mylimieji ............... 199 362
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Viešnia ........................   234 376
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Bulvių kapliuotoja ......  548 551
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tas ............................ 416 468
Burtininko kerštas ......  415 468
Burtininko nemirtingumas 419 470
Burtininko pokštai ......  421 472

Cholera ......................... 434 480

Čižulių ar vyžulių....  521 535

Damavikų atneštas maistas 529 539
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Deivės verpėjos........ 546 549
Deivių nukirptos avys . . . .  556 555
Diemedžio žiedas ...........  589 574
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