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PRATARMĖ

Tautosaka - viena svarbiausių disciplinų, ugdančių tautos kultūros sampratą, 
formuojančių požiūrį į laisvę, darbą, tiesą, moralę, idealą ir kitas pamatines 
kategorijas. Dažniausiai ji tyrinėjama ir dėstoma remiantis rūšine ir žanrine 
kūrinių klasifikacija, daugiausia dėmesio skiriant jų meninei prigimčiai. Be 
abejo, tautosaka yra žodžio menas, tačiau beveik visuose kūriniuose galima 
įžvelgti ir kitą - pažintinę, auklėjamąją ar maginę paskirtį. Dalis kūrinių buvo 
atliekama tik tam tikru metu, konkrečiame kontekste. Tas kontekstas - tai da
bar neatpažįstamai pakitę darbai, šventės bei papročiai, žmonių bendravimo ir 
savitarpio pagalbos normos, kiekvienos amžiaus grupės pareigos, taip pat - 
vienu metu atliekami įvairių žanrų kūriniai ir kita. Net su apeigomis ir darbais 
nesusijusių dainų ar pasakų atlikimas turėjo savitas tradicijas.

Didėjantis atotrūkis tarp šiuolaikinės žmogaus buities ir senųjų tradicijų 
savaime verčia mokytoją ieškoti būdų, kaip įtaigiau supažindinti moksleivį su 
didžiuliu ir margu lietuvių tautosakos lobynu. Tai ir lėmė sumanymą parengti 
chrestomatiją, kurioje tautosakos kūriniai skirstomi ne į rūšis ir žanrus, o gru
puojami iš esmės taip, kaip jie buvo atliekami gyvenime. Knygos gale prideda
ma žanrinė skelbiamų tekstų rodyklė. Įvairių rūšių ir žanrų kūriniai pateikia
mi kartu su pasakojimais apie šventes ir kasdienės buities tradicijas bei su 
kitokiais folkloro tekstais. Taip siekiama supažindinti su tautos tradicinės kul
tūros sistema. Dėl knygos ribotos apimties sistemos vaizdas negali būti išsa
mus ir detalus; mokytojai galėtų jį papildyti, pasitelkdami publikuotus auten
tiškus folkloro tekstus. Vienoje knygoje neįmanoma atskleisti įvairovės loby
no, kuriame apie pusantro milijono spausdintų ir rankraštinių tekstų. Atrink
ta tai, kas geriausiai iliustruoja tam tikrus kūrinių turinio, formos bei jų raidos 
dėsningumus. Siekiant, kad poetinių tekstų apsuptis irgi būtų meniška, pirme
nybė teikiama gyviems pateikėjų pasakojimams, skelbiami lietuvių rašytojų 
kūrinių fragmentai.



PRATARMĖ

1 2 Chrestonlatijai parinkta ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lie
tuvių tautosakos rankraštyne saugomų tekstų, užrašytų įvairiuose regionuose 
nuo XIX a. pirmosios pusės iki mūsų dienų; vienas kitas tekstas paimtas iš 
senosios raštijos. Paaiškinimuose nurodomi tekstų šaltiniai, pateikiama žinių 
apie pateikėjus, užrašytojus ir kt. Dalyje tekstų išlaikomos visos originalo tar
mės ypatybės, kitais atvejais tarmių fonetika keičiama bendrinės kalbos formo
mis, o pasitaikantys barbarizmai - lietuviškais atitikmenimis. Skoliniai ir re
čiau vartojami žodžiai aiškinami žodynėlyje.

Chrestomatijos struktūrą, pirmosios dalies kalendorinių švenčių skyrius, 
antrosios dalies skyrius „Gimimas", „Senoliai", „Mirtis. Laidotuvės" ir trečiąją 
dalį parengė bei žanrinę tekstų rodyklę sudarė bronislava kerbelytė. 
Pirmosios dalies darbų skyrius ir beveik visą antrąją dalį parengė bei žodynėlį 
sudarė bronė Stundžienė.



ĮVADAS

Tautosakos kūriniai - dainos, pasakos, sakmės, mįslės ir kt. - dar ne taip 
seniai buvo žmonių gyvenimo dalis: jie buvo reikalingi sunkaus darbo ir 
trumpo poilsio valandomis, rūpesčiuose ir džiaugsmuose, šventėse ir ne
tekties gėloje. XIX-XX a. tautosakos rinkėjų pastangomis sukauptas di
džiulis lietuvių tautosakos lobynas. Net mūsų dienomis, kai tautosakos 
tradicija jau išblėsusi, dar pasitaiko dainininkų, mokančių po 500-700 
dainų, bei pasakotojų, užrašytojams pasekusių 100 suvirš pasakų ir sak
mių. Sunku net įsivaizduoti, kiek įvairiausių folkloro faktų saugojo senų 
senovėje gyvenusių žmonių atmintis. Tam, kad ši gausybė tekstų ir kito
kių žinių būtų perduota iš kartos į kartą, ji turėjo būti organizuota į darnią 
sistemą. Daugelis kūrinių iškildavo į viešumą tik tam tikromis progomis.

Nuo gamtos pakitimų priklausantis žmonių elgesys lėmė kalendori
nių ir darbo papročių bei tautosakos sistemos susiformavimą. Stebėjimų 
dėka buvo atrasta, kada pati ilgiausia naktis bei pati ilgiausia diena me
tuose, kada diena ir naktis susilygina. Šalia šių ypač reikšmingų datų 

liaudies kalendoriuje daug kitų gairių, pagal kurias buvo tvarkomas me
tinis darbų bei švenčių ciklas. Apeigos, tikėjimai ir jų padiktuotas žmo
nių elgesys, įvairiarūšė tautosaka, vieni kitus papildydami, sudaro visa
pusišką tam tikros šventės ar su metų laiku susijusio darbo vaizdą. Meti
nių darbų ir švenčių organizuota folkloro įvairovė atspindima pirmojoje 
chrestomatijos dalyje.

Senų senovėje metų riba paprastai buvo laikoma pati trumpiausia die
na -Kūčios. Tamsiausias laikas - adventas - tai metų užbaigimas, o tarps
nis nuo Kalėdų iki Trijų karalių, kai diena „per gaidžio žingsnį" pailgėja - 
tai naujojo periodo įsibėgėjimas. Oficialiems Naujiesiems metams įsiter
pus į liaudies kalendorines šventes, kai kurie papročiai ir tautosaka 
prisimenami du kartus. Nuo advento pradžios iki Trijų karalių ryškus 
žmonių rūpinimasis ateitimi. Iš įvairių ženklų spėliota, ar žmogus bus
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14 gyvas ir sveikas, ar seksis auginti gyvulius, ar geras bus derlius, ar mergi
nos ištekės, o vaikinai - ves, ar darniai gyvens šeima. Ateitį bandyta pa
veikti atliekant tam tikrus veiksmus arba vengiant ką nors daryti, simbo
lių kalba ar tiesiogiai buvo linkima namams gerovės. Kūčių metą sutvir
tinama žmonių santarvė ir taika su visa gamta. Todėl per Kūčias žmonės 
stengiasi būti atlaidūs ir nesipykti; buvo griežtai draudžiama medžioti ir 
valgyti gyvulinės kilmės maistą. Ryškiausias santarvės, taikos simbolis bu
vo bendras visos šeimos valgymas ir dalijimasis maistu su gyvuliais bei 
gamtos jėgomis: Kūčių valgių būdavo duodama paragauti gyvuliams, 
kviečiamasi vaišių ir vėjas bei šaltis, ant stalo padedama ir gyvulių maisto - 
šieno (vėliau pastarąjį paprotį imta sieti su Kristaus gimimo legenda).

Tie patys žmonių rūpesčiai būdingi ir kitoms kalendorinėms šventėms, 
todėl įvairių švenčių papročiuose ir tautosakoje esama panašių ar net 
tapačių elementų. Pavyzdžiui, rąstas būdavo velkamas per Kalėdas ir 
Pelenų dieną, stebulė naudojama Užgavėnių morei pagaminti; per Joni
nes ji būdavo iškeliama ant ilgos karties ir uždegama, o linamynio talko
se pučiama, neva norint velnią pašaukti. Kalendorinėse dainose ir apei
gose kartojasi medžių (kriaušės, jovaro, beržo), vandens (marių, upės, 
rasos), raguotų gyvulių (ožio, elnio) simboliai. Ta pati simbolika pasitai
ko ir vestuvinėse apeigose bei dainose. Kalendorinių švenčių folklore ga
na reikšmingas arklio vaidmuo. Parenkant tekstus, bandyta parodyti 
šiuos dėsningumus. Kuo nors panašūs tekstai paaiškinimuose sujungti 
nuorodomis (siūloma juos palyginti). Kai tokie tekstai gretinami, neretai 
jie vienas kitą papildo ir leidžia suprasti simbolių kalbą, skatina ieškoti 
priežasčių, žmonių veiksmų tikslų ir pan. Taip skatinama mąstyti ir gi
liau pažinti mūsų protėvių kultūrą, suprasti mūsų dienomis atliekamų 
paprotinių veiksmų ištakas.

Kalendorinis folkloras tarpo kaimo bendruomenėse. Kai jos iširo, su
nyko papročiai, daug kur Lietuvoje liovėsi skambėjusios su jais susijusios 
dainos. Vargu ar šiandien įmanoma visa tai atgaivinti. Tačiau supažin
dinant moksleivius su mūsų tradicinėmis šventėmis, reikėtų siekti, kad 
jaunimas pajustų, jog tarp dabar gyvenančių žmonių ir labai tolimų pro
tėvių vis dėlto tebesama dvasinių saitų. Senoliai, subrendę žmonės, jau
nimas ir vaikai švenčių metu turėjo savo pareigų, rūpesčių ir džiaugs
mų. Pagal galimybes ir tai bandyta parodyti knygoje. Todėl su ta pačia 
švente vienaip galima supažindinti jaunesniųjų klasių moksleivius, o ki
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taip - vyresniųjų. Pirmieji galėtų atidžiau pasekti vaikų vaidmenį, o ant- į 5 
rieji - suaugusiųjų elgesį per šventes.

Metų cikle išsidėstę ne tik šventės, bet ir valstiečių darbai. Mūsų protė
viai naudojo paprastus pačių pasigamintus darbo įrankius ir turėjo labai 
sunkiai dirbti, kad pelnytų sau duoną ir namų šilumą, tačiau jie rasdavo 
jėgų dainoms, pokštams, dažnai iki aušros trunkančių patalkių linksmy
bėms. Jie kaip įmanydami dailino savo darbo įrankius, kad galėtų dirbda
mi jais grožėtis. Ne veltui dainose gėrimasi žagrelėmis, staklelėmis bei šau- 
dyklėlėmis, o dar labiau - artojais, audėjomis ir kitus darbus dirbančiais 
žmonėmis, jų suartomis dirvomis, išaustomis drobėmis, šiandien neverta 

norėti, kad vėl dainuotų šienpjoviai ar žlugto velėtojos, tačiau galima 
įkvėpti pagarbą protėviams, kurie didžiai gerbė savo darbą, ir paskatinti 
iš jų pasimokyti. Verta siekti, kad muziejų eksponatais tapusios verpstės, 
žagrės, kultuvės ar ližės vaikams būtų taip pat brangios kaip ir tiems žmo
nėms, kurie jas su meile drožinėjo ir šildė savo rankomis.

Bet kokia pažanga kartu yra ir praradimas. Technikos pažanga ir jos 
atnešti didesni patogumai gauti ne veltui. Be kita ko, už juos užmokėta ir 
dainomis. Štai čia galima susimąstyti, ar už menkus patogumus, malo

numus bei prestižą mes kartais ne per dosniai mokame savo žemės gro
žiu, kultūros vertybėmis ir moralės principais.

Palyginti ne taip seniai kaimo bendruomenė atidžiai sekė kiekvieno 
savo nario gyvenimą, jautriai reaguodama į džiaugsmą ir nesėkmę, pa
gerbdama ir pabardama. Visiems rūpėjo, kad pasaulin ateitų sveiki kū
dikiai, kad augdami jie perimtų vyresniųjų patirtį, kad jauni žmonės su
kurtų darnias šeimas, kad vyresnieji būtų gerbiami ir užjaučiami senat
vėje, o mirusieji garbingai palydimi. Gausų žmogaus gyvenimo tėkmės 
sąlygotą folklorą bandoma parodyti antrojoje knygos dalyje.

Šeimos šventėms ir vaikų auklėjimui skirtas folkloras dar tebefunkcio- 

nuoja ir mūsų dienomis. Be abejo, iš senų senovės paveldėti kūriniai ki
taip suvokiami, rimtą paskirtį turėję apeiginiai veiksmai yra virtę pokš
tais. Atspindint archaiškesnį folklorą, chrestomatijoje pateikiama šiek tiek 

medžiagos dabartinių šeimos papročių ištakoms suprasti. Pavyzdžiui, 
dabartinėse krikštynose kartais atliekama humoristinė, svečiams ne itin 

maloni „barzdų skutimo" ceremonija. Tekste „Lėlės koją gerti" sakoma, 
kad priėmėja kaimynų smakrus vilgydavusi tuo vandeniu, kuriame bu
vo praustas naujagimis. Tai jau simboliškas suaugusiųjų ir naujo žmo-
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Į 5 gaus prausimasis tuo pačiu vandeniu. Ko buvo siekiama, šiek tiek gali
ma sužinoti iš pasakų. Antai broliukas atsigeria iš avinėlio pėdelės ir pa
virsta avinėliu, t. y. per vandenį jis kontaktuoja su gyvuliu ir su juo supa
našėja. Pasakoje apie pagautą vargą sakoma, kad ši mitinė būtybė susi
gundo maudytis tame vandenyje, kuriame buvo praustas naujagimis ar
ba kuriame per Kūčias nusiprausė visi šeimos nariai. Taigi vargas nori 
būti lygus su kitais šeimos nariais, nori pritapti prie naujo žmogaus. Ga
lima manyti, kad prausimasis vienu vandeniu kadaise buvo suartėjimo 
bei supanašėjimo priemonė. Praustuvių ar krikštynų apeigose simbolinis 
prausimasis vienu vandeniu ir trobos kerčių bei slenksčių šlakstymas reiš
kė naujo nario priėmimą į kaimo bendruomenę ir į šeimą.

Nuo pat lopšio per visą vaikystę mažąjį žmogų lydėjo tautosaka. An
tai kūdikį sūpuodama, mama jam dainuoja lopšines, jam skiriami žaidi- 
nimai, visokie kėkavimai ir lingavimai, kiek vėliau jam sekamos nesudė
tingos pasakos. Paūgėję vaikai jau patys iš tėvų, vieni iš kitų išmokdavo 
daug paprastų dainelių, pasakėlių, juokų, pasierzinimų. Šiai tautosakai 

būdinga gražiai išsakyta didaktinė nuostata: mokymas pažinti aplinką, 
skirti gerą ir blogą darbą, elgesį. Visa tai perteikiama įtaigia dialogo for
ma, dažnai kartojant, vaizdinga kalba; dėl to šie kūrinėliai lengvai įsime
nami ir vaikų mėgstami.

Vaikui, paaugliui subrendus, kartu su jaunyste bei jos linksmybėmis 
ir rūpesčiais ateina meilė. Apie ją bene visos mūsų senosios meilės dainos 
ir jaunimo dainos, dainuotos vakarėliuose ir šiaip per didesnius suėji
mus. Būta ir rimto, ir kartais, gal vėliau, humoro gaidele atmiešto tikėji
mo žmogaus žodžio ir veiksmo galia. Tai noras ir pastangos su burtų 
pagalba paveikti aplinką, palenkti sau kitus žmones. Jaunų metų neiš
manymą, o kartu ateinančią brandą geriausiai perteikia smulkieji tauto
sakos žanrai - patarlės ir priežodžiai.

Jaunystės periodas paprastai baigiasi vedybomis. Vestuvės - tai vedy
bų apeigos ir pokylis, iškilminga ir sudėtinga ceremonija, skirta santuo
kos aktui pažymėti. Turime daug etnografinių žinių apie XIX a.-XX a. 
pradžios vestuves įvairiuose Lietuvos regionuose. Chrestomatijoje nesie
kiama pateikti kokį nors vieną senovinį vestuvių scenarijų. Čia tik ban

doma bent iš dalies parodyti vestuvinių papročių ir tradicijų margumy
ną, stabtelint ties vienu kitu epizodu skirtingose vietose. Tą nelengva pa
daryti, nes vestuvės lietuvių folkloro atžvilgiu - viena turtingiausių šei-
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mos švenčių. Vien vestuvinių dainų žinoma apie 90 000 variantų. Tai di
džiausias apimtimi lietuvių dainuojamosios tautosakos žanras. Vienas 
kitas publikuojamas vestuvinių dainų ar jaunosios verkavimo variantas 
tebus tik savotiška nuoroda į minėtą dainų klodą. O kur dar šokiai ir 
žaidimai, oracijos, sakytos per iškilmingas apeigas, išdaigos per visą ves
tuvių eigą! Primintina, kad vedybų tema įprasta ir kitiems folkloro žan
rams, nebūtinai per pačias vestuves atliekamiems. Antai šeimos sukūri
mas - vienas tikslų, kurių siekia pasakų herojai; apie šią temą vienaip ar 
kitaip sukasi apskritai visos lietuvių liaudies dainos. Be to, kiek gyvuoja 
pasakojimų apie komiškas, anekdotines situacijas, neminint trumpų 
šmaikščių patarlių bei kitokių juokų juokelių šia visais laikais aktualia 
tema. Pateikiamais papročių aprašymais ir kukliu vestuvinio folkloro re
pertuaru siekta atkreipti dėmesį į pačius seniausius, dabar galutinai iš
nykusius vedybų papročius: žiedynų, kraičio išvežimo, marčios sutiktu
vių apeigas, oracijas, verkavimus ir kitus dalykus.

Naujai susikūrusioje šeimoje svarbiausia yra jos darnumas, geri visų jos 
narių santykiai. Šia tema, pasitelkus specifinę simbolių kalbą, yra grin

džiamos visos vadinamosios šeimos dainos. Tuo tarpu pasakojimai, links
mos istorijos labiau linkę pabrėžti, pagauti juokingą šeimyninio gyvenimo 
akimirką, pašiepti netikusį charakterio bruožą. Toks mokėjimas pasijuok
ti, pasišaipyti pirmiausia iš savęs, paskui iš kito praskaidrina ne vieną su- 
nuobodėjusią kasdienybės valandėlę. Visi šie kūriniai - tarsi tinkamiausi 
pavyzdžiai iliustruoti seniai žinomai tiesai: žmogus visada panašiai gyve
no, dirbo, vargo, mokėdamas ir pasidžiaugti, ir, kai reikia, susikaupti.

Senatvė ir mirtis folklore su būdingu kaimo žmogui blaivumu suvo
kiama kaip natūrali žmogaus gyvenimo baigtis. Tautosakos prozoje, pa
tarlėse iškeliama pagarba seno žmogaus patirčiai, gyvenimo pažinimo 
išminčiai. Chrestomatijoje stengtasi kuo įvairiau aprėpti mirties temą: 
nuo mitologiškai įprasmintos mirties iki konkretaus papročio apraudoti 
mirusįjį žodžiais - specialiomis raudomis per laidotuves.

Laisvalaikiu (daugiausia - ilgais žiemos vakarais) ir įvairiomis progo
mis, kai kildavo susidomėjimas senolių išmintimi ir noras sužinoti tikro
vės reiškinių kilmę, būdavo sekamos pasakos, pasakojamos sakmės ir 
padavimai, dainuojamos neapeiginės dainos ir kt. šie tautosakos kūri

niai dažnai būdavo skiriami vaikams ir jaunimui. Taip vyresnieji rūpino
si jaunesniųjų auklėjimu ir folkloro tradicijos tęstinumu.

17
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Su apeigomis, darbais ir žmogaus gyvenimo tarpsniais tiesiogiai ne
susiję tekstai sudaro trečiąją chrestomatijos dalį. Medžiaga grupuojama 
taip, kad išryškėtų liaudies požiūris į gamtą ir patį žmogų, moralinės 
nuostatos. Kartu norėta parodyti kūrinių turinio aktualumą mūsų die
nomis. Skyriuje „Žmogus ir gamta" parodytos mūsų protėvių pastangos 

pažinti aplinką, jų mokėjimas suprasti gyvūnus bei augalus ir palyginti 
juos su žmonėmis. Parinkta tekstų, kuriuose mokoma, kaip reikia bend
rauti su gamta. Kūriniuose suvokiamas žmogaus proto pranašumas, ta
čiau pabrėžiama ir priklausomybė nuo gamtos jėgų. Analogiškų minčių 
galima rasti ir kalendorinių apeigų tautosakoje.

Mūsų laikais pasakos suvokiamos kaip gerokai nuo realybės nutolę me
no kūriniai. Tačiau kai sudėtinguose pasakų siužetuose išskiriami elemen
tarūs siužetai (tokie fragmentai, kuriuose vaizduojamas vienas dviejų per
sonažų ar jų grupių susidūrimas, herojui siekiant vieno tikslo), darosi aki
vaizdu, kad pasakose iliustruojamos ir propaguojamos žmogaus elgesio 
taisyklės. Elementarių siužetų herojų tikslai - tai amžini žmonių siekimai; 
jų pagrindu ir sudaryti penki skyriaus „Žmogaus siekimai" poskyriai.

Tie patys herojų tikslai ir analogiškas elgesys vaizduojami skirtingų 
žanrų ir net rūšių kūriniuose, tačiau nevienodai traktuojami. Todėl greta 
skelbiami giminingos semantikos kelių žanrų kūriniai. Ši medžiaga gali 

praversti aiškinantis žanrų kaip meninių sistemų specifiką. Tų pačių tikslų 
siekiama ir apeiginiais veiksmais, todėl pasakų ir sakmių tekstai gali pa
dėti gilintis į papročių prasmę.

Stebuklinių pasakų semantiniai branduoliai - tai elementarūs siuže
tai, kuriuose vaizduojama, kaip herojai patenka į nelaisvę ar pavojų ir 
išsivaduoja, kaip gauna materialinių gėrybių, jų negauna arba jas pra
randa, kaip išlaiko sunkius išmėginimus arba jų neišlaiko. Jaunikio ar 
nuotakos ieškojimas bei konfliktai šeimoje šiose pasakose atsirado vė
liau. Pateikiama akivaizdžių pavyzdžių. Štai dviejose pasakose vienodai 

bėgama nuo raganos, bet antrojoje susidūrimą su ragana įrėmina ele
mentarus siužetas, kuriame sesuo išvengia vedybų su savo broliu ir su
randa jam tinkamą nuotaką. Požiūrio į per daug tolimas vedybas kitimą 
ir pasakos siužeto plėtotę galima pastebėti lyginant du pasakos apie žal
čio žmoną variantus.

Vieni pasakotojai seka pasakas labai nuosekliai, tam tikrus epizodus 
tiksliai pakartodami, o kiti tuos personažų veiksmus, kuriuos galima 
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numanyti iš konteksto, praleidžia. Taip paliekama erdvė, kurią turi už- 19 
pildyti patys klausytojai. Skelbiant vieną kitą tokį tekstą (pvz., „Žaltys ir 

mergaitė", Nr. 447), parodomi sekimo nevienodumai ir sudaroma proga 
moksleivių loginiam mąstymui ir vaizduotei lavinti.

Paskutiniame skyriuje skelbiama tekstų, kuriuose esama istorinių 
įvykių atspindžių. Padavimų ypač ryški dvejopa - meninė ir pažinti
nė - paskirtis.

Be abejo, chrestomatija tik truputėlį praveria duris į nepaprastai tur
tingą, permainingą ir gyvą mūsų tradicinės kultūros pasaulį. Norėtųsi, 
kad ji paskatintų mokytojus ir moksleivius peržengti to pasaulio slenkstį 
ir su juo geriau susipažinti.

BRONISLAVA KERBELYTĖ

BRONĖ STUNDŽIENĖ
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1. Dvylika erelių, penkiasdešimt du karveliai, pusketvirto šimto 
žvirblių. (Metų mėnesiai, savaitės, dienos)

2. Mano tėvas turi lygų lauką. Tame lauke - ąžuolas, tame ąžuole - 
dvylika šakų, ant kiekvienos šakos - keturios šakelės.
(Metai, dvylika mėnesių, keturios kiekvieno mėnesio savaitės)

3. Septynios tetulės vienoj lovoj guli.

(Savaitė)

LTt 5 5576, 5573, 5582.

METŲ RIBA

Adventas

4. Vakarais per adventą ir gavėnią dainuoti, šokti negali, vakarėlių nie
kas nekelia. Ką darys jaunimas - susirenka pas ką nors ir grajij iš liežuvio, 
pasakoja visokius atsitikimus, juokus, pasakas arba žaidžia žaidimus.

LTt 5 p. 1154. Visoje Lietuvoje advento metu ir tarpušvenčiais (iki Trijų karalių) buvo papro
tys vakaruoti. Šio papročio laikėsi ir kitos tautos. Krikščionių kraštuose adventas (lot. 
adventus - atėjimas) siejamas su pasirengimu Kristaus gimimo šventei. Šamanizmo pažiū
ras išlaikiusios Azijos tautos (pvz., altajiečiai) analogišką periodą prieš žiemos solsticijas 
vadina „baisiuoju laiku". Tada žmonės renkasi krūvon ir seka pasakas, dainuoja epines 
dainas. Taip elgiamasi ir prie mirštančio žmogaus. Yra duomenų, kad Mažojoje Lietuvoje 
XVI-XV1I a. nuo Visų šventųjų iki Kalėdų buvęs piršlybų ir vestuvių metas (VMMš p. 129).

5. KUMELĖ VAKARONĖJE

Senovėje, kada mergos eidavo vakaraut, viena merga, eidama pas vieną 
ūkininką, rado patvoryje gulint pastipusią kumelę. Sako:
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22 _ Kumelėle, eiva vakarauti
Toj kumelė pakilus - paskui tą mergą. Ta merga į stubą - ir kumelė 

paskui! Atsisėdo už stalo, sako:
- Duokit darbo.
Ale ta gaspadinė nepaika buvo - atnešė drobulę, sako:
- Padaryk, kumelėle, į sėmenis vėl taip, kaip buvo jos, ir pasek.
Ale tuojaus ta laumė supašė drobulę į valaknas, valaknas - į linus 

ir 1.1. Ir tik kad būt gaidys neužgiedojęs, būtų ji padarius į sėmenis ir ėjus sėt.

BsLP 1 p. 115. P. Bartninkai, VIkv aps. - L. Baronas. U. V. Basanavičius (1900). Panašiai 
gelbstimasi, kai neatsargiai į talką pakviečiama laumė. Gal todėl tekste vietoj kumelės 
atsiranda laumė. Plg. Nr. 13.

6. SNAUDALĖ

kų tu čio - nai vei - ki,Mer - ge la,

r r iJ =
jau - no - ji,

1. - Mergela, kų tu čionai veiki, 
Jaunoji, kų tu čionai veiki?

2. - Mergelas, kuodelaičius verpiu, 
Seselas, kuodelaičius verpiu.

3. - Mergela, kam tie kuodelaičiai, 
Jaunoji, kam tie kuodelaičiai?

4. - Mergelas, abrūsėliams austie, 
Sesulės, abrūsėliams austie.

5. - Mergela, kam tie abrūsėliai, 
Jaunoji, kam tie abrūsėliai?

6. - Mergelas, gal nereiks tekėti, 
Seselas, gal nereiks tekėti?

p I J
kų tu čio - nai vei(ki)?

7. - Mergela, už ko tu tekėsi, 
Jaunoji, už ko tu tekėsi?

s. - Mergelas, kas pas mani ateis, 
Seselas, kas pas mani ateis?

9. - Mergela, oi gal ir už seno, 
Jaunoji, oi gal ir už seno?

io. - Mergelas, tai ne mano raunia, 
Seselas, tai ne mano raunia.

n. - Mergela, oi gal ir už jauno, 
Jaunoji, oi gal ir už jauno?

i2. - Mergelas, oi tai mano raunia, 
Seselas, oi tai mano raunia.
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Žaidžia per kalėduškas. Pastato vidury trobos krėslą ir mergą pasodi- 23 

na. Kai baigia dainuot, tai atveda mergai bernų, ir pasibučiuoja. Tai ta- 
du nueina, ateina kita. Ir tep, kol visi išeina.

LTR 3194(36). P. Latežerio k., Vrn raj. - Elžbieta Būrienė, 84 m. U. t. V. Bložė ir L. Sauka, ml.
B. Uginčius 1959. Žaidimus „Liepė apynys", „Snaudalė", „Sėdi jaščeras", „Grįskime, mer
gos, jievaro tiltą", „Genelio kepimas" ir kt. pateikėjai vadina advento arba kalėdiniais. Jie 
būdavo žaidžiami advento ir tarpušvenčių vakaronėse. Šie žaidimai užrašyti Dzūkijoje.

7. OI TU KUOSELE, LELIUMAI

7. - Oi tu kuosele, leliumai, 
Oi tu juodoji, leliumai.

7. - Oi tu mergele, leliumai, 
Balta lelijėle, leliumai.

2. Ar tu nebijojai, leliumai, 
Viena lekioti, leliumai?

8. Ar tu nebijojai, leliumai, 
Viena vaikščioti, leliumai?

3. Po žalias girias, leliumai, 
Po aukštus kalnus, leliumai.

9. Viena vaikščioti, leliumai, 
Vėlan vakarėliu, leliumai.

4. - Tik aš pasbijojau, leliumai.
Vieno vanagėlio, leliumai.

10. - Tik aš pasbijojau, leliumai, 
Vieno bernužėlio, leliumai.

5. Kad jis nepagautų, leliumai, 
Kad jis nenupeštų, leliumai.

77. Kad jis nepaimtų, leliumai, 
Kad jis neišvežtų, leliumai.

6. Kad jis nenupeštų, leliumai, 
Man juodų plunksnelių, leliumai.

72. Kad jis neišvežtų, leliumai, 
Svetimon šalelėn, leliumai.

73. Kad jis nenuimtu, leliumai, 
Rūtų vainikėlio, leliumai.

AED 10. P. Puvočių k., Vrn raj. - Rožė Sabaliauskienė, 79 m. U. R. Sabaliauskienė 1980. 
Pateikėja dainą vadina advento daina. Si daina užrašyta tik Varėnos ir Alytaus apyl.

Jono Kuzminskio 
medžio raižinys
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24 8. AUKŠTI LANGAI

u 10,14 12 13

W..p...-Mf- P IIPW+N p lp M

i. Aukšti langai, 
Balti suolai, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

2. An tų suolalių 
Pilna mergelių, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

3. Visos mergelės 
Su vainikėliais, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

4. Tik viena mergelė 
Be vainikėlio, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

s. Aisim nuveisim 
Rūtų darželin, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

6. Prisiraškysim 
Žalių rūtelių, 

Oi Kalėdos, Kalėdėlės.
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LTR 4160(199). P. Galčiūnų k., Gervėčių apyl., Astravo raj.z Baltarusija - Marija Petravičienė, 
65 m. U. B. Kerbelytė 1970, ml. šfr D. Kuzinienė. Pateikėja: „Kap Kalėdos giedodavo".

7. Ir nupinsim 
Jai vainikėlį, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

13. Tik vienas Stasiukas
Be kepurėlės, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

8. Ir pasodinsim 
Gali stalalio, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

14. Eisim nuveisim 
Naujon kromelėn, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

9. Gali stalalio, 
Krašti suolalio, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

15. Ir nupirksim
Jam kepurėlį, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

10. Aukšti langeliai, 
Balti suolaliai, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

16. Ir uždėsim 
Jam ant galvelės, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

11. - An tų suolalių 
Pilna bernelių, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

17. Ir pasodinsim 
Gali stalalio, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

12. Visi berneliai 
Su kepurėlėm, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

18. Gali stalalio, 
Krašti suolalio, 
Oi Kalėdos, Kalėdėlės.

9. ATBĖGA ELNIS
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i. Atbėga elnis devyniaragis, 
Oi kalėda, devyniaragis.

2. Vai ir atbėgo, vandenin žiūri, 
Oi kalėda, vandenin žiūri.

3. Vandenin žiūri, ragelius skaito, 
Oi kalėda, ragelius skaito.

4. -Ant mano galvelės devyni rageliai, 
Oi kalėda, devyni rageliai.

s. Devyni rageliai, dešimta šakelė, 
Oi kalėda, dešimta šakelė.

6. Ant tos šakelės kalveliai kala, 
Oi kalėda, kalveliai kala.

7. Kalveliai kala, sliesorėliai lieja, 
Oi kalėda, sliesorėliai lieja.

s. - Oi jūs kalveliai, mano broleliai, 
Oi kalėda, mano broleliai.

9. Nuliekit man aukselio kupką, 
Oi kalėda, aukselio kupką.

ui. Aš palaistysiu žalią rūtelę, 
Oi kalėda, žalią rūtelę.

TD 5 311. P. Gudelių k., Merkinės vis., Al aps. - Marija Kukienė, 65 m. U. S. Juodeikaitė 1937, 
ml. šfr. J. Čiurlionytė.
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2710. OI, ATVAŽIAVO

7. Oi, atvažiavo 2- Gelažių ratais,
Šventos Kalėdos, Šilko botagais,

Oi kalėda, da kalėdzien. Oi kalėda, da kalėdzien.

3. Su rugių sietu, 
Su dešrų karčiu, 
Su lašinių palčių, 
Oi kalėda, da kalėdzien.

LTR 3194(189). P. Latežerio k., Vrn raj. - Bronius Būrė, 57 m. U. B. Kerbelytė ir L. Sauka, ml. 
B. Uginčius 1959. Pateikėjas: „Dainuodavo nuo Kalėdų iki Trijų karalių". Pasaulietiškos 
advento ir kalėdinės dainos išliko tik Dzūkijoje. Kituose Lietuvos regionuose advento metu 
buvo giedamos religinės giesmės. Kai kurios advento dainos tapo vestuvinėmis dainomis.

11. KUR TOS MARELĖS

- Žmoguti, žmogutėli, ką tu čia veiki?
- Šienelį šienauju.

- Kam tas šienelis?
- Karvytėms ėsti.
- Kam tos karvytės?
- Pieneliui laidyt.
- Kam tas pienelis?
- Vaikeliams valgyt.
- Kam tie vaikeliai?
- Kiaulytėms ganyt.

- Kam tos kiaulytės?
- Kalneliams knisti.
- Kam tie kalneliai?
- Kanapėlėms sėti.
- Kam tos kanapėlės?
- Gaideliams lesti.
- Kur tie gaideliai?
- Nuskrido už marelių.

-Kur tos marelės?
- Užaugo gėlelėm.
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28 - Kur tos gėlelės?
- Nuraškė panelės.
- Kur tos panelės?
- Patekėjo, pasenėjo, pamirėjo - pelenuose, akmenuose.

LTR 4160(297). P. Mockų k., Gervėčių apyl., Astravo raj., Baltarusija - B. Kiškelienė, 68 m. 
U. E. Mažulienė ir D. Šilainytė 1970. AT 2018. Visoje Lietuvoje užrašyta labai daug sekamų ar 
dainuojamų variantų; laikoma, kad tai vaikų pasaka ar daina. Analogiškas rytų slavų 
folkloro kūrinys - kalėdinė daina; jai būdingas priedainis ovsen' arba tausen'.

12. GYVULIŲ KALBA

Kitsyk šnekėdava senyje žmonis, kad gyvole šnek Kūčių vakarą. Viens 
žmogus es klausytys. Pašėri Kūčių vakari gyvolius, pats pasikavoji staldi 
ir klausos. Karvis ėd, ėd vyną kita ir saka:

- Ėskem ėskem paskutinį sykį nū sava šeimininką - uns daugiau mū

sų nebšers.
Įlėk pri arklių, arkle tun patį šnek:
- Ėskem ėskem paskutinį sykį nū sava šeimininką - uns daugiau mū

sų nebšers.
Parsigunda baise tas žmogus, parėji numyn, susirga ir meri.

LTR 3148(21). P. Gulbių k., Laumėnų apyl., Varnių raj. - Aleksandras Vėlius, 49 m. U. 
N. Vėlius 1958. AT 671 D. Labai populiari sakmė. Dažniausiai kalba tik arkliai ir pasako, ką 
veiks kitą dieną. Vienas arklys sako vešiąs šeimininką į kapus.

Arvydo 
Každailio 
cinko 
raižinys
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13. ATSIKĖLĘ KUMELĖS KAULAI 29

Pas vieną ūkininką buvo nusprogus kumelė už jaujos. Ateidavo vilkai kaulų 
graužti. Tas ūkininkas eidavo daboti vilko nušauti. Nuėjo sykį šventą va
karą daboti. Atlėkė vilkas kaulų graužti, tas trakšt ir šovė. Vilkas nubėgo, 
o šie kaulai prišalę brakšt brakšt i keliase, i eina tiesiai į klojimą. Tas žmo
gus išsigandęs užsirišo duris su rožančių, pats palenda jaujoj po pečiaus. 
Tie kaulai, draskydami duris, žvengia: hi hi hi hi! Tas žmogus išlėkęs par 
langą, lekia grinčion išsigandęs. Paskui ilgai sirgo ir nebeejo saugoti vilko.

LRš 89. P. Mikolas. U. Žemaitė. Keliuose sakmės variantuose sakoma, kad žmogus tykojęs 
vilkų Kūčių naktį arba pavalgęs Trijų karalių kūčias. Plg. Nr. 5.

14. NUPJAUTAS BATAS

Vienas šiaučius siuvo Kūčių vakare batus. Jis norėjo juos užbaigti. Bet 
staiga už lango kažkas ėmė jį mėgzdyti ir liepė:

- Nupjauk, - sako, - man nosį.
Jis pjovė jam nosį ir nupjovė sau čebato galą. Tai buvo ženklas, kad 

Kūčių naktį dirbti nevalna.

LTR 2079(251). P. (Linkuva), Ś1 aps. - A. Tentaris, 67 m. U. J. Spudas 1939. Sakmė užrašyta 
įvairiuose regionuose; jos siužetas gana stabilus.

15. GODI MERGINA MĖNULYJE

Kūčių naktį ėjo viena mergaitė vandenio. Žiūri - vanduo saldus. <...> Jin 

pirma labai prigėrė to saldaus vandenio, o paskui ir namo nešėsi naš
čius. Ir ją mėnuo pritraukė - ne už tai, kad prigėrė, ale ir namo dar 
parsinešt norėjo.

LTR 2083(7). P. Taraldžių k., Kamajų vis., Rk aps. - B. Tumonienė, 75 m. U. O. Kairytė 1939. 
Sakoma, kad Kūčių naktį vanduo virstąs vynu arba būna saldus, bet tik netyčia galima jo 
paragauti. Tyčia šio stebuklo laukiantis žmogus sušąla, vynas vėl virsta vandeniu. Kad tokį 
žmogų mėnuo pritraukiąs, teigiama keturiuose variantuose. Plg. Nr. 328.

16. VILKO KERŠTAS

Seniokas ėja anksti bažnyčion ant rarotinės ir rado gulint prie takiuko 
miške vilką. Adventas, prieš Kalėdas mat. Tai jis įsidrąsinęs, lazdelę tu-
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3 O rėjo, sušėrė gerai per kojas. Tai jis kaip šoko, tai net jam užspyrė ir akis 
samanom. Ir nubėgo. Na, jis išbuvo perdien. Grįžtant jau po pietų atgal 
namo, žiūri - toj vietoj stovi jo aviotės galva. Akurat jo aviotės. Seniokas 
dar nenorėjo tikėti. Parėjo namo - nėra aviotės.

LTR 3905(1036). P. Kariūnų k., Kamajų apyl., Rk raj. - P. Baltrūnas, 69 m. U. K. Aleksynas ir 
I. Jotautaitė, šfr. K. Aleksynas 1967. Dažniau pasakojama, kad vilko negalima gąsdinti, nes 
jis „atgąsdina". Plg. Nr. 389.

Kūčios

17. KŪČIŲ DIENA IR VAKARAS

Kūčių dienoje senovės Žemaičiuose buvo labai didelės ceremonijos. Sau

gojos tą dieną kokį darbą dirbt, kokį nedirbt. Turėjo tokį tikėjimą, kad 
Kūčių diena ant cielų metų parodo žmogui laimę ir nelaimę, gyvenimą ir 
smertį, ir teipo visų pirma užlaikydavo tą dieną.

i. Susiedai vienas antram saugodavos kokį daiktą pažyčyti, būk tai sa
ko, kas tą dieną žyčys sau daiktą kokį nuo ko, tas žyčys ščėstį, pažyčys 
tam ant cielų metų ant mainymo arba pardavimo savo tavoro.

2. Tą dieną kad tropy tų iš netyčių ko pasiklaust pas Susiedo, jei vyriškis 
užėjo, nu, tai sako tas Susiedas: „Bala cianai atnešė pas mūsų! Dabar 
visos mūsų avys atves aviniukus ir nebus avikės nei vienos". O jei mote
riška būtų atėjusi, tai sako: „Žiūrėk, mūsų visos avys atves avikes".

3. Kas tą dieną vyžas pintų dėl avalynės savo, nu, tai, sako, avys avi
niukus margus tuose metuose turės.

4. O jei kas šniūrą vytų arba verptų tą dieną, tai linai ir kanapės neužderės.

5. O jei siūtų siuvinius ir lopus ant drabužio uždėtų, tai linus pagadysią 
iš šaknų.

6. Storojosi labai tą dieną senovės bobos vijimus vyti ir siūlus į kamuo
lius didelius stipriai sumatoti, lygindami pri savo daržo kopūstų, kad 
tuose metuose svadins ir kad anie užderėtų ir stipriai ant koto stovėtų.
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7. Tą dieną vištas savo gaspadinė nelesina per visą dieną. O tai dėl to, 3 1 
kad, sako, vasarą daržų nekastų ir iškados nedarytų.

8. Jei tą dieną sniegt sniegas dideliais šmotais, bus didelė laima ant bičių 
ir bus medus pigus, o jei nesniegt ir nelyja per visą dieną, nu, tai, sako, 
sausa bus vasara ant bičių ir medus būsiąs brangus.

9. Ir tą dieną bičiuoliai, kurie turi savo bites, storojas kiek galėdami dėl 
biednų ir ubagų duoti po šaukštą medaus darmais ant tos intencijos, kad 
anų bitės platintus po svietą ir kad anie tą dieną vis medaus turėtų.

10. Tą dieną storojasi kožnas ūkininkas ko daugiausia malkų prirantyti 
ir gyvoliams pašaro prigatavoti ant trijų dienų, už didžiausią laimę turi, 
kad užtenka prigatavota par visas šventes, tai sako, kad per visus metus 
teip turės ir vis liksią.

11. O kad Kūčių vakarą susieina visa šeimyna ing trobą, teip tada gas- 
padorius tų namų visų pirma galvą nusitrenka ir apsirėdo teip kaip ing 
bažnyčią eiti, o paskui ir visa šeimyna teip daro.

12. Aprėdo teipogi stalą, balta drobule užtiesia, o po apačios tos drobu
lės ant pliko stalo šieno storai prikloja.

13. O po apačios stalo ant žemės atneša gaspadorius visus savo arklių 
apinasrius ir padeda po stalu ant žemės ir teip sau ties pečium, būk sako, 
kad ano visi gyvoliai tus metus užsilaikys nuo pripotko ir visų nelaimių.

14. O kad jau visi susėda už stalo, pasirėdę drabužiais bažnyčiniais, kū
čių valgyt, o jei būtų įnumis ar koks biednas kampininkas ir jau per visus 
metus nebūtų sėdėjęs pri to stalo ir nevalgęs, ale tą Kūčių vakarą kožnas 
gaspadorius apžiūri gražiai savo namus ir visus lygiai svadina už stalo, 
ar mažą, ar didelį - visi turi valgyt drauge kūčias.

15. O jei kisielius išvirtas ir ing bliūdą sukrėstas dėl ataušinimo ir sutirš- 
tėjimo, o jeigu tas kisielius beaušdamas suplyšta šmotais ant viršaus ir 
skylėtas ant viršaus pasidaro, nu, teip tada gaspadinė sako savo gaspa- 
doriui: „O gal ir mes skirsimės nuo šių metų ir dalinsimės ing visas šalis 
kaipo tas kisielius bliūde". O jei kisielius bliūde lygiai užaušta, be jokio 
skirdžio, nu, tai tada labai džiaugiasi gaspadinė: „Nu, tai užstojusiuose 
metuose gerai mums pasiseks ant visų darbų".
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32 16 O kad kūčias visiems valgant už stalo, maži ir dideli [sėdi] tyloms,
nekalba nieko, ale ką gaspadorius sako, tik tą kalba ir kožnas žiūri ing 
savo užpakalį, ar yra katro šešėlis be galvos; o jei yra katro, nu, tai sako: 
„Jau tas kitų Kūčių nesulauks". Tai tas turės tuose metuose mirt.

17. Ir ant Kūčių kožnas gaspadorius su savo pačia labai storojas, kad po 
pusę obuolio suvalgyt, būk tai sako, kad per cielus metus turės gerą pasi
sekimą savo gaspadorystėje.

18. O kad po Kūčių večerijos pavalgę visi sukyla nuo stalo, teip tada 
jaunos mergaitės ir visi jauni vaikinai bėga ko greičiausiai per duris ir 
tada klausosi, katroje pusėje šunys loja, nu, tai iš tos pusės rudenį kava
lieriai atjos. Vyras girdžia, kuris dar nevedęs yra, nu, tai tas iš tos pusės 
mergą sau dabojasi tuose metuose.

19. Ir vėlei Kūčių vakarą berniukai ir mergaitės bėga tujaus po večerijos 
Kūčių visi iš vieno ir kožnas [neša] po gerą glėbį malkų. O kada jau įeina 
ing trobą, teip tada kožnas savo malkas skaito poroms. O jei išeina skait
lius po porą, nu, tai tas turi nodieją tą rudenį sueit ing porą. O jei iš 
skaitliaus lyčnas vienas ten randasi pagalys, teip tas nuliūsta, nosį savo 
nuleidžia, gailiasi kaipo per ausį gavęs, o kiti iš ano juokiasi, o tas kaip 
grobą pūtęs styrina sau šalin, nieko nepelnęs - žygis kaip darmais. <...>

DSPSO 85. P. Šimkaičių k., Rs aps. - Jurgis Limanauskis. U. J. Davainienė-Silvestraitienė 1887.

Vytauto Kazimiero Jonyno 
medžio raižinys
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18. KŪČIŲ VAKARIENĖ 33

Kaip ateina laikas kūčiavoti, pirmiausiai ant stalo uždeda šieno, į tą šie
ną įdeda tris grūdus, paskui stalą uždengia staltiese. Uždeda įvairių val
gymų, ir visi valgo. O kaip pavalgo, tą šieną nuneša, atiduoda karvėm ir 
arkliam, kad tie gyvuliai per visus metus sveiki būtų, o tuos grūdus nu
neša į svirną, įdeda į aruodus po vieną grūdą dėl to, kad tuos aruodus 
rudenį pripiltų pilnus javų.

LTR 584(20). P. Joniškėlis, Brž aps. - Madastavičius, 85 m. U. Jurkšaitis (1925). Kitur sakoma, 
kad po šienu ieškoma grūdų; koks grūdas randamas, tokie javai derėsią.

19. Žemynėle, Žiedkelėle, pakylėk

mūsų rankų darbus!

Tuos žodžius sako lietuviai labindami - kai geria puskvortę alaus ir jo 
dalį nulieja ant žemės; taip pat kai Kalėdų naktį vakarieniauja.

LST p. 493. Iš J. Brodovskio žodyno.

20. PAKVIEČIA VĖJĄ

Kūčių vakare, kūčias valgunt, mana tėvukas pakabindava avižinia ki
sieliaus šaukštą, prinešdava pri lunga ir, prikišęs pri lunga, šaukdavai

- Vėjau vėjau, prašau an kūčių! Nekrėsk mana avižų!
Tada avižas labai gerai derėja.

LTR 1948(72). P. Sarickų k., Skiemonių vis., Ut aps. - J. Strolia, 97 m. U. A. Urbonas 1938. 
Daugiau užrašytų variantų nežinoma. Sakoma, kad žmogus pakvietęs šaltį kūčių valgyti.
Sis atsiliepęs, kad, kai jis ateis, vieno darbininko nebus - krenta arklys. Paprotys kviesti 
šaltį paplitęs Baltarusijoje ir Ukrainoje.

21. KAD JAVAI AUGTŲ

<...> Šeimininkas, mūsų patėvis, paima pupų, suvalgo keletą ir keletą 

meta aukštyn. Tos, pakliudę lubas, krenta ant stalo. Mesdamas pupas ar 
kviečius, sakydavo:
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34 - Kuč Kalėdos!
Sakydavo, šitaip reikia daryti, kad labai gerai javai augtų.

LTR 4260(329). P. Jusegirio k., Papilio apyl., Brž raj. - Jonas Glemža, 82 m. U. A. Glemžaitė 1953. 
Mūsų amžiaus pradžioje Alytaus apyl. šeimininkas berdavo po saują žirnių į pirkios kertes ir 
į susirinkusią šeimyną. Klaipėdiečiai virdavo „rainus žirnius" su mėsos padažu (kitur Lietu
voje joks mėsiškas maistas nebūdavo valgomas). Kas likdavo nuo vakarienės, išdrabstydavo 
sakydami: „Mielos Kūčios, kuom turiu, tuom drebiu". Kupiškio apyl. visokius grūdus į 
krikštasuolio kertę berdavo vadinamasis Kūčių senelis, kuris aplankydavo kaimynus.

Kalėdos

22. PIEMENĖLIŲ MIŠIOS

Atamenu, kaip Kalėdų rytą su skurdučiais grodava - koks turėdava ko
kių triūbelų. <...> Ir mes da iš alksnia išsisukdavom. Ustovus liepdava - 
kitam drūtai, kitam plonai grot su tais skurdučiais. <...> Tas ustovas tai 
žinodava, kų mes ti grodavam, a mes tai nieką nežinodavam.

LTR 3865(89). P. Drąseikių k., Brž apyl. ir raj. - V. Pronskienė, 72 m. U. B. Kerbelytė ir 
J. Stanevičiūtė 1966.

23. KALĖDŲ ŠIUPINYS

Labai seniai Žemaičiuose buvo paprotys Kalėdų rytą virti šiupinį. Ūki

ninkas, kuris turėdavo riebų paršą, skirtą pjovimui, susikviesdavo kelis 
savo kaimynus (ne mažiau kaip keturis), tą paršą basliais užmušdavo. 
<...> Uodegą su gabalu mėsos dėdavo virti į šiupinį. Šiupinio valgyti su

sirinkdavo Kalėdų rytą visi tie kaimynai, kurie mušė paršą. Uodega tek
davo pačiam šeimininkui, o kita suvalgydavo kaimynai.

LTR 2136(49). P. Laumaičių k., Mosėdžio vis. - B. Šarpnickienė. U. P. Šarpnickas 1939. 
Kalėdų šiupinio valgymas aprašytas M. Valančiaus „Palangos Juzėje", M. Katkaus „Ba
lanos gadynėje".

24. BLUKO VILKIMAS

<...> vilko bluką per kiemus, beje, senuosius metus, tabalus mušdami, 
kurių pradžia dainos, toje dingsty dainuojamos, tokia yra:
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Tabalai, tai, tai, tai,
Judink, seni, kaulus,
Up, up, up,
Sudaužk rankų delnus ir 1.1.

Paskui tą bluką sudegino, kaipo sunkų praėjusį metą, vildamies, jog 
ateinantysis metas bus daug lengvesnis ir nereiks taip sunkiai dirbti kaip 
praėjusįjį metą. Sudeginus senuosius metus, moteriškosios tuojau paro
dė lėlę, iš medžio išdrožtą, kurią vyriškieji grobstė, bet moteriškosios ją 
paslėpti turėjo, idant nebmatytų ir nebieškotų.

S. Daukantas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. DR 1 p. 548. Bluko vilkimą per 
Kalėdas aprašo ir M. Valančius „Palangos Juzėje". Blukas - rąstas (vok. Block). Latviai bluką 
vilkdavo per Kūčias, kurios ir vadinamos blukvakaru. Lietuviai rąstą vilkdavo ir per kitas 
kalendorines šventes. Plg. Nr. 39. Bluko vilkikų dainos variantų neužrašyta.

35

25. RAITELIAI

Kalėdos pagal seną paprotį - ličynų šventė. Išdykę jauni žmonės viso
kiais skarmalais darkosi, dabinas, traukia per butus aplinkui kalėduiti, 
dovanas rinkti. Jauni vyrai, žirgus ka dyvniausiai apipuošę, išjodavo į 
svetimus kiemus, kur, susitikę su jiem lygiu, imtis turėjo. Kožnas rodė 
savo galėjimą ant arklio sėdėdamas kovoti. Žirgas buvo širmas. Jei tokio 

neturėjo, tai bėrį padarė per papuošimą į širmą. Daugiausiai atlankyda
vo tolimas gentis netikėtai, tiesiog su žirgu į stubą įjodavo, save išprašyt 
neduodami. Visokias štukas paprovys - ir apdovanotas atstodavo.

LTR 982(36). P. Paskalvių k., Ragainės aps. - Banaitienė. U. J. Banaitis (1905). Suvalkijoje 
vaikščiodavę „šyvio šokdintojai". Grupėje būdavę paklausikas, šluočius, čigonai, meška ir 
muzikantas. Šyvis - tai vaikinas, jojąs ant „arklio": prie vaikino šonų būdavo pritaisoma 
pora rėčių, jie užtiesiami balta paklode, arklio galva padaroma iš šakos ir pakulų (VMMš 
p. 145). Aukštaitijoje „arklį" padarydavę du vyrai. „Arklį" vedžiodavę per Naujuosius 
metus ir kitas šventes.

26. AVINĖLIAI

Šimonių apylinkėse per Kalėdas vaikai, bliaudami avinėlio balsu, vaikš

to per kaimą palei trobų palanges ir už tai gauna dovanų pyrago arba
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3 6 saldumynų. Tam, prie kurio palangės per Kalėdas vaikai subliovė, būsią 
laimingi ir geri metai.

BLKP p. 125. Kalėdų pavadinimas greičiausiai yra kilęs iš senovės romėnų kalendas (pirmoji 
mėnesio savaitė). Europos tautų kalbose kalendari, kaliadary, kaliadniki ir pan. vadinami 
suaugę žmonės arba vaikai, kurie aplanko namus, palinki jiems sėkmės ir už tai gauna 
dovanų. Kalėdodavo (Moldavijoje ir dabar kalėdoja) Kūčių naktį. Slovakai ir ukrainiečiai 
Kūčias vadina Štedri/Sčedry večer - dosnus vakaras. Iš kai kurių dainų ir kitų užuominų 
galima spręsti, kad kalėdojimo paprotys buvo ir Lietuvoje. Jo reliktas - vaikų ar „bernelių" 
lankymasis namuose. Plg. Nr. 36.

27. ŠVYKŠTAS

<...> Eina kerdžius kaimo gatve, ilga lazda pasiramsčiuodamas, ir šaukia:
- Pridurk švykštą, pridurk švykštą!
Tuojau išbėga iš kurios nors trobos vaikučiai ir kimba iš užpakalio į 

kerdžiaus kailinius. Taip susidaro ilga vilkstinė, kuri, užėjusi į kiekvieną 
pakelės trobelę, kaip išmanydama linksmina mažus vaikelius.

BLKP p. 150. Kitur vaikų vora buvo vadinama varmasu. Vaikai užeidavo į namus ir prašyda
vo dovanų.

28. L Y G L Y G U

Vienas vaikas paslepia sugniaužtame kumštyje po vienu pirštu riešutą ir 
sako kitam:

Lyg ly$u,
šakų maku,
čėžė vėžė,
keturvėžė,
po katruo pirštu riešutas?

Jeigu antrasis atspėja, riešutas tenka jam, jeigu ne - lieka savininkui. 
Po to taip pat slepia savo riešutą ir klausia antrasis.

LTt 9564. Ukmergės apyl. panašiai būdavo žaidžiama su šližikais. Vienas sugniaužia saujo
je kelis šližikus ir sako: „Čežu vežu". Antrasis atsako: „Ir aš vežu". - „Ant kelių kojelių?" - 
„Ant dviejų". Jeigu atspėja, jam atiduodami šližikai, o jeigu ne, turi duoti pirmajam tiek 
šližikų, kiek sakė kojelių.
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29. SŪRMALKIS

Įvėrė virvikę po balkiu ir ant tos užnėrė sūrmalkį (abaranką, namie iš
keptą), tuo aukščiau, kad ant kėdės atsisėdus su dantimis dagautų; tuo
met vienas berniukas ar mergaitė, prislinkęs su kėde, dantimis grobstė 
sūrmalkį, o rankos turi būti ant kėdės. Kiti iš šalies juokdamos truputį 
virvikę judina. Jeigu graužiantysis su dantimis sukando sūrmalkį, tas 
jau jo paliko - nusitraukęs pabėgo nešinas. Kitą sūrmalkį pakabino, kiti 
jojo graužti. Kuriam nepavyko nutverti, o dantis sūrmalkis gerai sudau
žė, pabėgo palikęs sūrmalkį. Kitas pasikeitė joti graužti. Visa troba juo
kėsi, klegėjo.

Žemaitė. Raštai 5 p. 597.

Naujieji metai

30. Naujųjų metų išvakares vadina „kūčelėm". Įprasta būdavę krū
voj susirinkus laukti Naujųjų metų, t. y. dvyliktos valandos.

Naujuose metuose stengtasi visus darbus greičiausiai padirbti. Jei per 
Naujuosius metus gaišuosi, tai per visus metus būsi atsilikęs.

BLKŠ p. 43, 44. Naujųjų metų išvakarėse būdavo buriama taip pat kaip ir Kūčių naktį.

Trys karaliai

31. Kad apsigintų nuo piktųjų dvasių, Trijų karalių išvakarėse ra
šo ant durų ir langų kryželius ir raides: + G + M + B. Sako: „Krikš
tus deda".

Nuo Kalėdų iki Trijų karalių visi vakarai vadindavosi šventvakariais. 
Per tą laiką nieko negalima dirbti (verpti, malti), nebent plunksnas plėšyti.

BLKŠ p. 48, 39. Raidės G arba K, M ir B - tai karalių, atėjusių aplankyti gimusio Kristaus, 
vardų pirmosios raidės (Gasparas/Kasparas, Melchioras ir Baltazaras).
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38 32. KARALIAI LANKO NAMUS

Apsirėdo, būdavo, angels ir tie trys karaliai. Angels juos lydėdavo, žvaigž
dę nešdavo. Buvo ir pas mūsų, kai mes mažiukai buvom, - po lova sulin
dom. O tas angels didžiausiais sparnais, čia baltai apsitaisęs ligi žemės! 
Plaukai ilgi, garbanoti. Angels žvaigždę neš. Nu, ir giedodavo „Sveikas, 
Jėzau, gimusis", tą kokią giesmę giedodavo. Reik paskui apsimokėt.

LTR 4545(173). P. Kalnujai, Rs raj. - Ona Mačiulienė, 49 m. U. B. Kerbelytė 1973.

ŽIEMOS PABAIGA

Užgavėnės

33. VEŽA BITES

Gaspadinė, rytą atsikėlus, išverda virtinių ir privalgydina savo šeimyną. 
Ir išneša gaspadorius alaus, ir kalba savo šeimynai:

- Dabar, vaikai, užkinkykit kumeles ir įdėkit kubilą į roges!
Paima kubilą, prisodina vaikų <...> į tą kubilą ir uždengia paklode, ir 

dar vienas dykas paima kultuvą, kur kulia, ir sėda užpakaly ratų, už 
kubilo. O tas vežėjas, susijuosęs su šiaudų grįžte, važiuoja per sodžių 
rėkdamas:

- Vandenio, vandenio! Vežu bites.
Vaikai ūžia. O to sodžiaus gyventojai išbėgs iš kiemo, lieja vandenį, o 

tas su kultuve gina. <...>
Tada kas tik per sodžių važiuoja - ar tai ponas, ar kunigas, ar žydas, 

ar kits kas - aplieja vandeniu <...>, kad linai augtų.
Gaspadinė daug primerkia drapanų ir leidžia mergaites velėt, kad 

linai derėtų. <...>

DSPSO 107. P. Ručinių k., Vaškų vis., Pn aps. - Ona Bagdonienė. U. M. Davainis-Silvestrai
tis 1889.



METAI ŽIEMOS PABAIGA

34. VAŽINĖJIMASIS 39

Užgavėnėse dar ir dabar yra paprotys važinėtis rogėmis nuo kalno. Bet šis 
paprotys dabar užsilikęs tik vaikų tarpe. Seniau <...> važinėjosi ir suaugęs 
jaunimas. Būdavo, susirenka bernai ir mergos, paima dideles roges ir susė
dę važinėdavosi nuo kalno iki pusiaunakčio rėkdami: „Ažugavos!"

LTR 1975(8). P. Tolimėnų k.z Salako vis., Zr aps. - J. Juodka, 70 m. U. P. Ubonis 1939. Per 
Užgavėnes žmonės važiuodavo pasivažinėti (kartais sakoma - kinkydavo jaunus kume
lius), kad linai derėtų.

35. VAI TU ŽIRGELI

ge - Ii, tu ris-tu-tė - Ii.

j. Vai tu žirgeli, 
Tu ristulėli,

2. Išvežk tu mani 
Čiužan šonelin.

3. Aš pastatysiu 
Nauįon stonelėn,

4. Dai aš apdingsiu 
Šilkų guneli,

s. Dai aš pašersiu 
Žaliais dobilais,

6. Aš pagirdysiu 
Šaltu vandeniu.

CtDM 119. P. Ryžiškės k., Dietkaučiznos apyl., Ign raj. - Juzė Černiauskienė-Dragūnaitė, 52 m. 
U. A. Kynaitė, A. Kubiliūnas ir L. Šaltenis 1962, ml. šfr. R. Gučas. Užgavėnių pasivažinė- 
jimo daina.

36. PERSIRENGĖLIAI

Užgavėnių dienoje vyrai apsirengia juokingai: pasidaro kupras, ant vei
dų užsideda kaukes ir vaikščioja rėkaudami po kaimus.
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40 Žmonės, pamatę juos ateinant, užsidaro duris ir neleidžia pirkion, 

nes įėję į vidų kelia didžiausią ermyderį - šoka, stumdosi, ką tik pasitve- 
ria, tą tampo, mergiotes gaudo, pasigavę bučiuoja. <...> Kai kada jie su 
savimi vedasi „ožį". <...> Tą ožį stumdo, siūlo einantiems pro šalį pirkti. 
Giria kiek galėdami: „Daug pieno duoda, kad užteks visam sodžiui". 
Kitą kartą vedžioja „gervę", „liūtą". <...>

LMD I 613(55). P. Tryškiai, Tlš aps.

37. „ V E N G R O " K A L B A

Parduokit paskutinę skepetą, gelbėkit savo sveikatą. Jei savo sveikatos 
negelbėsi, rudą šunį papenėsi.

Iš nosių truputį, iš ausų truputį, o nuo užpakalio - didelį burbulą. 
Sudėt, sumaišyt. Skysčius išgert, o tirščius pritvert. Šiltai atsigult ant le-

Vytauto Jurkūno 
linoraižinys
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do, išvirkščiomis akėčiomis apsiklot. Tai kaip išpils čigoniškas prakaitas, 4 1 
tai tada būsi sveikas.

LTR 3858(43). P. Paskynų k., Jrb raj. - Ona Gedminienė, 65 m. U. B. Kerbelytė ir Z. Puteikienė 
1967. XIX amžiuje iš tikrųjų po Lietuvą vaikščiojo vengrai ar slovakai, kurie gydydavo gyvu
lius, siūlydavo parduoti aitvarus ir kt.

38. ATAUGUSI AUSIS

Vienas neturtingas žmogus neturėjo kuo užsigavėti. Turėjo jis vieną mei
tėlį, bet nenorėjo pjauti. Tai ėmė ir nupjovė tam meitėliui ausį ir užsiga
vėjo. Po kiek laiko žiūri - ausis vėl ataugusi. Paskui atėjo Velykos, reikia 
atsigavėti. Jis vėl nupjovė vieną ausį, bet ta nebeataugo. Mat užsigavėti 
reikia būtinai tą dieną, o atsigavėt galima tada, kada yra kuo.

LTR 1346(49). P. Kiauliškio vnk., Nemunėlio Radviliškio vis., Brž aps. - A. Krivickas, 60 m. 
U. B. Krivickas 1937.

Pelenų diena

39. RĄSTO VILKIMAS

Mūsų strujai senovės teip darė Žemaičiuose. Po Užgavėnių rytojaus die

ną anie vadino Papelenius. <...> Anie, tą dieną sulaukę Papeleniaus, anks
ti nekeldavo, be saulės tekėjimo, o kada jau sukildavo iš miego, tai anie 
<...> viens pas antrą eidavo apsilankyt <...> su beržo stuke, iš kurių dir
ba šakalius, ar su ąžuolo stuke ašims, arba rulį savo stebulėms [daryti] 
nuvilkdavo, šniūru pusiau tą dalyką parsirišęs, ant pečių šniūrą užsidė
jęs, ir vilkdavo žeme pas savo kaimyną, ing ano triobą. Būk tai sako, kad 
jau Lašinskį arba lašinius sugavęs bebėgančius iš anų kaimos, o jau da
bar čia užareštavojęs ir atvarąs. Klausia dabar tą savo kaimyną:

- Ką reikia daryti ir kaip aną čia teisti? Ar paleist aną, ar ne, tą La
šinskį? Ar teeinie sau sveikas ing Prūsus, ar ne?

Na, teip tas kaimynas atsikėlęs, apžiūrėjęs tą Lašinskį, sako:
- Aš aną prijemu ing savo namus ir aš išmainysiu į Kanapinskį.
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42 Ir teip *as kaimynas kalbėdamas pasvadina tą, kuris atvilko tą Lašins- 
kį, už stalo ir vaišina. <...>

DSPSO 84. P. Pakalnupio k.z Rs vis. - Tamošius Jocius. U. J. Davainienė-Silvestraitienė 1887. 
Plg. Nr. 24.

Pusiaugavėnis

40. ŠALTANOSIAI

Pusiaugavėnis vadinamas krikštais. Sakydavo motulė: „Bėkit, vaikai, lauke 
pakrykštaukit, šiandien krikštai - jau pusę gavėnios prastūmėm".

<...> Krikštuose kepdavo vakare šaltanosius. Pritarkuoja nemaža bul
vių, įpila pusę gorčiaus grikinių miltų ir iš tos tešlos darydavo ant stalo 
pailgus, panašius į dabartinius „batonus" su kanapėmis arba, kas turi, 
su aguonomis. Pabarsto ant stalo miltų, uždeda tešlos plonai, išploja, 
pabarsto sluoksnelį kanapių ar aguonų, suvynioja kaip vyniotinį, aply
gina gražiai, padėję ant ližės, ir kepa karšton krosnin. <...>

AED p. 360. P. Vilnius (iš Puvočių k., Varėnos raj.) - Rožė Sabaliauskienė, 72 m. U. 
R. Sabaliauskienė 1973.

41. KANAPECKO KALIOŚIUKAI

Pusiaugavėnyje vaikus varo Kanapecko dabotų. Dvylikos pusėj Kana- 
peckas išeina iš jaujos, užsigula ant žardo, išgeria tabokos iš auksinės 
tabokinės ir virsta per žardą. Kaip virsta per žardą, nuo kojų nusmunka 
auksiniai kaliošiukai. Tada reikia jis pabaidyti, kad nepaspėtų pasiimti 
kaliošiukų. Tai jo kaliošiukus galima pasiimti.

LMD I 1002(22). P. Storių k., Anykščių vis. U. D. Čižikas (XX a. pr.).

Jono Kuzminskio 
medžio raižinys
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4342. STOVĖJO OŽELIS

Gervėčiai 4. P. Girių k., Gervėčių apyl., Astravo raj., Baltarusija - Emilija Karmazienė, 65m. 
U. S. Bakaitė ir V. Gulbinaitė, ml. šfr. D. Kuzinienė. Gervėčių apylinkėje dainuojama pu- 
siaugavėny; kitur Lietuvoje laikoma vaikų daina.

7. To to, stove oželis 
Un ciltėlio, 
To to to.

5. To to, mano barzdelė 
Kaip pušinėlė, 
To to to.

2. To to, ir nusižiūrė 
Žalių žolalį, 

To to to.

6. To to, mano vuodegėlė 
Kaip šluotelė, 
To to to.

3. - To to, mano akelės 
Kaip zerkolėliai, 
To to to.

7. To to, ulyčiai šluocie, 
Bobom sėdėcie, 
To to to.

4. To to, mano auselės 
Kaip žirklalės, 
To to to.

8. To to, bobom sėdėcie, 
Vaikeliam bovycis, 
To to to.
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44 PAVASARIO ŠVENTĖS

J u r g i n ė s

43. JAVŲ LANKYMAS

Pie Jurgį pakepa teip bakanaitį duonos ir kiaušinį unkepa ir eina laukus 
apeidyti, kur pasėta rugiai. <...>

LTR 4152(7); LTRF 918(11). P. Miciūnų k., Gervėčių apyl., Astravo raj. - J. Meškys, 74 m. U. 
N. Vėlius 1970. Plg. Nr. 58.

44. OI LYLIA LIA, KALNAS KALNALIS

1. Oi lylia Ha, 
Kalnas kalnalis, 
Naujas dvaralis, 
Oi lylia lia.

2. Oi lylia lia, 
Naujas dvaralis, 
Bėgo vynelis, 
Oi lylia lia.
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3. Oi tylia lia, 
Bėgo vynelis, 
Bajorai sėmė, 
Oi tylia lia.

4. Oi tylia lia, 
Bajorai sėmė, 
Mergelas girdė, 
Oi tylia lia.

45

5. - Oi tylia lia,
Gerkie, mergela,
Linksma dienela,
Oi tylia lia.

ČtDM 133. P. Mociškės k., Adutiškio apyl., Ign raj. - Julė Jurgelevičiūtė, 62 m. U. M. Nasta- 
raitė 1958. ml. šfr. G. Četkauskaitė. Per Jurgines, kuriam lauke būna pasėti rugiai, tai einam 
prie rugių, sustojam ant tvoros (mat seniau visi laukai būdavo aptverti tvoromis) ir giedam 
dideliu balsu, patęsdamos, kad toliau girdėtųsi. Vyrai, pamatę mus, veja, blaško, sakyda
mi: „Ko čia rėkiat kaip varnos - dar šaltį prišauksit!"

Viktoro Petravičiaus 
linoraižinys
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4^ 45. BESIMALANČIOS RAGANOS

Teipogi labai seniai vieno gaspadoriaus bernui prireikė švento Jurgio ry
tą eiti klaiman, kur stovėdavęs kubilas su vandeniu (gal su sula). Ir iš
vydo tame kubile besimaudančias raganas. Sugriebęs tada degutuotą bo
tagą, sušėrė keletą kartų per pečius ir parbėgo namuosna. Valgant pus
rytį, pamatė savo gaspadinės veidą, ringėmis smaluotą. Tada dasigodo- 
jo, jog ir ana buvo kubile.

LRš 70. P. Didžiuliškių k., Troškūnų vis., Pn aps. - U. L. Didžiulienė 1883. Sakoma, kad per 
Jurgines raganos maudosi suloje.

46. KAD GYVULIAI BŪTŲ SVEIKI

Jurginėse pirmą kartą gyvuliai išvaromi, kad juos šv. Jurgis saugotų nuo 
ligų ir piktų žvėrių. Gyvuliai varomi pro vartus, kuriuose padėtas į kaili
nius įvyniotas tvarto raktas ir Velykų kiaušiniai.

BLKš p. 175. (Rytų Aukštaitija)

Verbos

Didžioji savaitė

Velykos

47. VERBA LUPA

<...> Su verba nuvėjo viena merga - pradėjo duot bernui. Sako:
- Ne aš lupu, verba lupa.
Rytą, kai atsikėlė tas bernas, kad ims duot, ištraukęs verbą, tai mer

gai, sakydamas:
- Atsilupu verbenas, atsilupu verbenas!
Seniau tokia mada ir būdavo. Kai nuveini, randi gulinčius, tai kad 

duodi, kad kapoji su verba!

LTR 2083(475). P. Kabelių k., Pn vis. ir aps. - K. Kairienė, 40 m. U. O. Kairytė 1939.
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48. VĖLIŲ VELYKOS 47

Viena moteris velėjo [Didįjį] penktadienį ir išgirdo iš ežero balsą šaukiant:
- Nevelėk Vėlių Velykose, nevelėk!
šaukė vėlės.

LTR 2083(637). P. Taraldžių k., Kamajų vis., Rk aps. - B. Tumonienė, 75 m. U. O. Kairytė 1939.
Vėlių Velykomis dažniausiai vadinamas Didysis ketvirtadienis.

49. VELYKŲ BOBUTĖ

Didįjį šeštadienį vakare vyresnieji liepia vaikams pakabinti po palangė
mis krestelius. Rytą vaikai atsikėlę randa krestelį pridėtą kiaušinių. Tai 
neva Velykų bobutė atvežusi. <...>

BLKŠ p. 137. Eržvilkas.

50. MARGUČIŲ MUŠIMAS

Seniau prisidėdavo pilnas kišenes margučių ir eidavo mušti. Katras su
muša, tas ir pasiima kiaušinį. Sakoma, kad katro drūtesnis margutis, to 
ir gyvenimas ilgesnis.

BLKš p. 139. Keturvalakiai.

51. KIAUŠINIŲ RITI N IMAS

Paimama luobas ir juo ritinamas kiaušinis. Jei jis paliečia kitą kiaušinį, 
kuris būna padėtas tiesiai prieš luobą, tai tas, kuris ritino, pasiima aną 
kiaušinį. Paskum ritina kitas.

BLKŠ p. 140. Girkalnis.

52. LEDŲ DIENA

Velykų panedėly jaunuomenė, anksti kėlusi, laistė vandeniu tebegulin- 
čiuosius arba, ištraukusi iš patalo, nešė į upelį ir būtinai nuneštąjį mirkė.
Pirmojoj po Velykų seredoj nė vienas ūkininkas senovėj nė pirštu piršto
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48 nekeitė, nes tarės per šventinimą užlaikysiąs javus savo nuo perkūnijų ir 
krušų. Tos dienos lig šiolei tebsivadina ledų dienomis <...>.

M. Valančius. Žemaičių vyskupystė. V1R p. 336.

53. TEN ANT KALNO

Ten an kalno, an žvyrynėlio, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

Tenai stovėjo nauja seklytėlė, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

Tenai gyvena graži mergužėlė, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

Pakalnėj klonely tekėja upelis, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

Atėja mergelė žlugtelį velėti, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

Žlugtelį velėja, rankelas plaudė, 

Oi vyną, vyną žaliausia.

Rankelas plaudė, žiedelį nulaide, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

Oi ir atėja trys bernužėliai, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

9. Trys bernužėliai, trys ribokėliai, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

w. - O jūs berneliai, jūs ribokėliai, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

n. Užmeskit upelin šilkinį tinklalį, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

12. Sugaukit mana auksa žiedelį, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

13. - Ką mum duosi, ką mum dovanosi, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

a. - Vienam berneliui rūtų Sakelį, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

iš. Antram berneliui mėtų Sakelį, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

16. Trečiam berneliui aš pati būsiu, 
Oi vyną, vyną žaliausia.

LTR 6164(93). P. Paparčių k., Kšd raj. - Vladas Baumilas, 76 m. U. B. Kerbelytė 1987. „Tik 
per Velykas [dainuodavo]. Jeigu uždainuosi kitu laiku, tai sakys - besarmatis. Pirmą dieną 
Velykų eina su „Aleliuja", gieda po langu. Arba su smuiku, arba su armonika eina. Kaip su 
smuiku - labai iškilminga. Kur buvo pana <...>, pasiprašo. Stuk stuk langan: „Gaspadorėli, 
norim namelius palinksmint!"

54. NUĖJUS VELYKAUTI ORACIJA

Aš esu mamatės vaiks, man kiaušinio reiks. Aš kepurę turiu, į kiaušinį 
žiūriu. Kas duos, ponas bus, kas neduos, ubags bus.

LLTIR Fl-749. U. Žemaitė (XIX a. pab.).
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4955. VILKAS KALELĘ PAPJOVĖ

i. Vilkas kalelę papjovė, 
Oi liuli liuli, papjovė.

2. Viduj dvaralio pakorė, 
Oi liuli liuli, pakorė.

3. - Eikit, berneliai, daboti, 
Oi liuli liuli, daboti.

4. Kai ta kalelė karojo, 
Oi liuli liuli, karojo,

5. Visi berneliai dabojo, 
Oi liuli liuli, dabojo.

6. Kai ta kalelė nutrūko, 
Oi liuli liuli, nutrūko,

7. Visi berneliai nurūko, 
Oi liuli liuli, nurūko.

LTt 1 243. P. Pošiūnų k., Tverečiaus vis., Švnč aps. - Marijona Telyčėnienė, 31 m. U. L. Bielinis 
1936. Per Velykas vaikai ir jaunimas supdavosi ir dainuodavo.

Viktoro 
Petravičiaus 
linoraižinys
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50 Sekminės

Devintinės

56. S A M B A R V Ė S

Ant sekminių pautienę kepa naktigoniai, ir visas jaunimas lauke nak
tyj ugniakurą padarę. <...> Suvalgę pautienę, šaukštus sudegina. Da- 
bužės ūlyčioj Anykščių parapijoj [taip daro], ir toj šventė vadinas 
sambarvės.

LRš 6. U. A. Baranauskas 1858.

57. DAINOS PARUGĖSE

Eidami parugėsna arba susėdę parugėje, dainuoja Sekminėse:

j. Kas prisėdo kuoselių, 
Kas prisėdo kuoselių, cutele,

2. Ant tėvelio pievelės, 
Ant tėvelio pievužėlės, cutele.

3. Aš paimsiu dalgelę, 
Aš paimsiu dalgy tėlę, cutele.

BLKš p. 203. Adutiškis, Švnč aps.

4. Aš išpjausiu pievelę,

Aš išpjausiu pievytėlę, cutele,

5. Kad nebūtų daiktelio,
Kad nebūtų daiktytėlio, cutele,

6. Atsisėsti kuoselėm,
Atsisėsti kuosytėlėm, cutele.

GRAŽI58. OITATA, KUPALIA
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- Oi ta ta, kupalia graži, 
Dai kur tu buvai, oi ta ta?

- Oi ta ta, laukely buvau 
Rugių daboti, oi ta ta.

- Oi ta ta, dai ko rugeliai 
Užvis gražesni, oi ta ta?

- Oi ta ta, Jono rugeliai 
Užvis gražesni, oi ta ta.

Oi ta ta, možna padaryt 
Saldaus alučio, oi ta ta.

Oi ta ta, možna priprašyt 
Mielų svetelių, oi ta ta.

51

LTt 1 252. P. Dysnos k., Tverečiaus vis., Švnč aps. - Karolina Jakštienė. U. L. Bielinis 1936. 
Buvo paprotys vasarą, daugiausia antrą Sekminių dieną, sueiti parugėn su valgiais ir gėri
mais ir dainuoti. Plg. Nr. 43.

59. TU ŽILVITĖLI, KO TU DIDIS AUGAI

Tu žil-vi - tė - Ii, do-bi-le,

Tu žilvitėli, dobile, 
Žaliasai medeli, dobile. 

Ko tu didis augai, dobile, 
Į šakelas laidai, dobile? 
Viena šaka, dobile, 
Kita viršūnėlė, dobile. 
Treji dveji varteliai, dobile.

Vienuos varteliuos, dobile, 
Saulutė tekėjo, dobile.
Kituos varteliuos, dobile, 
Mėnulis riedėjo, dobile. 
Trečiuos varteliuos, dobile, 
Žvaigždelė spindėjo, dobile. 

Ketvirtuos varteliuos, dobile, 
Mergų pulkas ėjo, dobile.

ČtDM 146. P. Lasiškės k., Adutiškio apyl., Švnč raj. - Aleksa Pirštelienė, 60 m. U. V. Velyky- 
tė ir Č. Cemnolonskis, ml. G. Četkauskaitė 1958. Dainuojama per Sekmines, lankant rugius. 
Ta pati daina dainuojama per rugiapjūtę bei mėšlavežį.

60. PIEMENŲ VAIŠĖS

Per Devintines karvutes apkvietkuodavom ir tada varydavom namo. Iš 
šeimininkų pririnkdavom kiaušinių, sviesto, visko. Tai kepdavom kiauši-
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52 nienę. Ant šulinio užklodavo duris, ir visi piemenys susirinkdavo. Atėję 

pas šeimininką, sakydavo:
- Trenkia žemelė druskytės, ūžia girnelės miltelių, baubia karvytė svies- 

telio, karkia vištytė kiaušinėlių, skamba kapšiukas pinigėlių.
Eidavo visu būriu su krepšiukais. Sakydavo kiekvienas savo dalį: vie

nas rinkdavo druską, kitas - miltus, trečias - sviestą ir 1.1.

LTR 3835(969). P. Kočėnų k., Biržų raj. - Ona Dilienė, 74 m. U. D. šilainytė ir K. Viščinis 1966. 
Dažniausiai karvės būdavo vainikuojamos bei piemenys kiaušinienę kepdavo per Sekmi
nes. Tverečiaus apylinkėse ši piemenų šventė vadinama kupolėmis.

PAVASARIO DARBAI

61. Pavasario diena metus maitina.

62. Pavasario laikas - dirba senas ir vaikas.

BILRD p. 200, LTt 5 5240.

Audimas ir verpimas

63. Staklės dunzgena per visą gavėnią, per pavasarį, ligi šienapjū
tei. Greta su audimu nenustoja rateliai tarškėti. Daug reikia priausti: 
šventadienį ir šiokiadienį, kasdieninį ir išeiginį, žiemai ir vasarai, viršutinį 
ir apatinį, užsikloti ir pasikloti. Vyrai po laukus žemę dirba, moterys 
gryčiose audžia, verpia, siuva, židinyje ugnį sergsti.

KBG p. 187-188.

64. Audėjos tiki, kad vėjuotą dieną netinka audeklo mesti, nes audžiant 
pinasi siūlai ir trūkinėja. Turgadienį, arba, kaip čia sakoma, ketvirtadie
nį, negera mesti, nes tą dieną žmonių maišatis kelionėje į turgų ir iš 
turgaus, sako, tą dieną apmestą audeklą sunku austi - mezgasi siūlai.

BLKP p. 19.

64. Gera audėja ir tvoroje išaudžia.

66. Ausk - nesnausk.
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67. Kalnais nuginiau, kalnais parginiau, šimtų šimtais skaičiau, vieno 
pasigedau ir tą radau. (Meta audeklą)

68. Plonai verpsi - pasėdėsi, smulkiai malsi - pastovėsi.

69. Meleta susuks kuodelį, kad anksti nesuverpsi.

70. Ketvirtadienio vakarais negalima verpti, kad avys kaituliu nesisuktų.

71. Audeklą išaudus, reikia traukt per stakles ir sakyt:
- Čiuč, per kur įlindai, per ten ir išlįsk! - tai bus stiprus.

LTt 5 4995, 4789, 7108, 5025, 5259, BržT 611, 657.

72. LAUMĖS VERPĖJOS

Kitą sykį gyveno ūkininkas, jis turėjo sūnų. Užaugęs sūnus parvedė 
marčią.

Kartą sūnus kažkur išvažiavo, o marti paliko namie. Buvo šeštadie
nio vakaras. Kuomet sutemo, pas marčią atėjo moteriškės su verpstė
mis ir sako:

- Ar bus darbo?
Marti pagalvojo, kad paprastos moterys, ir sutiko duoti darbo. O mo

teriškių laumių būta. Atnešė marti moteriškėms po pundelį linų, tos be
matant suverpė ir sako:

- Atnešk daugiau.
Marti atnešė visus linus. Linai tuojau buvo suverpti. Suverpusios lau

mės tarė:
- Duok daugiau darbo!
Marti atnešė pakulas. Beregint ir šios buvo suverptos.
Marti nusigando ir sako:
- Moterėlės, gana verpus, eikit namo.
Laumės tarė:
- Mes neisim, iki viską tau suverpsim.
Marti atnešė paskutiniąsias pakulas, o pati, nubėgusi pas kaimynę, 

pasisakė, kokios viešnios pas ją atsilankė. Kaimynė sako:

53
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54 - Pareik namo, užsidek grabnyčią, paduok kokių nors pašukų ir sakyk:

- Rytų šalyje kažkas rėkia, net laukai skamba.
Parėjusi namo, marti padavė po kuodelį pašukų ir užsidegė grabny

čią. Laumės grabnyčios šviesa buvo nepatenkintos ir tarė:
- Užgesink grabnyčią, mums ir su tuo žiburiu šviesu.

O marti sako:
- Bet ką aš girdėjau!
Laumės klausia:
- Ką girdėjai?
Marti tarė:
- Rytų šalyje girdėtis vaikų riksmas.
Laumės šoko laukan pasiklausyti, kas ten rėkia. O marti tuo tarpu 

užsidarė duris. Laumės, nieko negirdėdamos, puolė atgal į trobą, bet du

rys buvo užrakintos. Laumės tarė:
- Na, tavo laimė, kad tokia išradinga esi. Kad ne, tai mes būtumėm ir 

plaukus tavo suverpusios!
Taip pasakė laumės ir dingo tamsoje.

LTU 290, P. Vilkijos k. ir vls.z Kn aps. - Mikasė Valatkevičienė. U. B. Kirmonaitė 1948.

73. STAKLELĖS NAUJOS

n p r ir p p p pi r p^m
Stak- le- les nau-jos, dro - be - lės plo-nos, o mer- gu-žė-lė kaip

| ->ł r p p p m r p p p p i p p p p ii
le - Ii - jė - lė. O mer - gu-žė-lė kaip le - Ii - jė - lė.

Staklelės naujos, 
Drobelės plonos, 
O mergužėlė - 
Kaip lelijėlė. 2 k.

Staklelės trinkėjo, 
Drobės blizgėjo, 
O mergužėlė
Gražiai dainavo. 2 k.
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„Pirmą dalį dainuodavo audėjos, antrą - artojai su jaučiais ardami".

3. Šilkų nytelės, 

Nendrių skietelis, 
0 šaudyklėlė - 
Kaip lydekėlė. 2 k.

6. Žagrė girgždėjo, 

Jaučiai būbėjo, 
0 bernužėlis 
Gražiai dainavo. 2 k.
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4. Staklelės trinkėjo, 
Drobės blizgėjo, 
0 mergužėlė 
Gražiai dainavo. 2 k.

z Uosio medelis, 
Plieno žagrelė, 
0 jaučiukėliai - 
Kaip naružėliai. 2 k.

5. Žagrelė nauja, 

Jauteliai palši, 
O bernužėlis - 
Kaip dobilėlis. 2 k.

s. Žagrė girgždėjo, 

Jaučiai būbėjo, 
O bernužėlis 
Gražiai dainavo. 2 k.

LTt 1 147. P. Pilviškiai, Vlkv aps. - Magdalena Girdauskienė, 66 m. U. P. Preikšas 1936. Pst.:

74. SNAUDALĖ SNAUDŽIA

Rinkinys Snaudalė snaudžia, 
Kuodelėlį pašo, 

Kuodelėlį pašo, 
Linelius gadina. 

Eikit eikit, sesiulės, 
Ir jūs padėstat.

Pritarinys Čiutyta, čiutolinga, 
Čiutyta, tatato.

Čiutyta, čiutolinga, 
Čiutyta, tatato.

Čiutyta, čiutolinga, 
Čiutyta, tatato.

SIS 283. P. Stuburų k., Vabalninko vis., Brž aps. - Konstancija Budelaitė, 80 m. U. S. Paliulis 
1937. Pst.: „Spieguos girdėjom šias sutartines. Seniau viešių sueidavo. Su rateliais verpda- 
vom pakiemėm". Audimo ir verpimo dainų nėra daug. Beveik visose apdainuojamas mer
gelės darbštumas, mokėjimas austi ir verpti. Tai svarbiausi darbai kraunant kraitį. Dažnai 
būdavo verpiama ligi išnaktų: „Per mano verpstelę, tatato, saulelė teka, tatato..."
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56 Skalbimas

75. Mūsų krašte senovės papročiu didysis žlugtas skalbiamas pava
sarį, upių ledams išėjus, o antras - rudenį, nuvalius laukų derlių, 
prieš upėms užšąlant. Visi kiti žlugtai vadinasi tik kasdieniniai skal
binių paskalavimai. <...>

Ištrintus skalbinius neša paupin velėti arba skalbti. Čia ant ilgo suo

liuko ar kokio liepto skalbėjos pasimeta viena viename lentos gale skalbi
nių, o kita - kitame ir, gražiai sutardamos, muša kultuvėmis, kaip javus 
kad kulia kultuvais. <...>

Skalbinius ir skalbėjas parveža namo balta kumelė. Parvažiavusios 
skalbėjos sako:

- Išskalbėm, išskalbėm, Dieve, duok gerą pagadą, pakabinsim ant tvo
ros, šaltis iššals, vėjas išpūs, žmonės iškalbės, gaidžiai išgiedos, šunes iš
los, bus balti kaip sniegas, vilkėkite ir dėvėkite sveiki!

BLKP p. 21-23.

76. Giriamas - geras, skalbiamas - baltas.

77. Pliaukšt pliaukšt ant lentos, penki sieksniai uodegos.

(Kultuvė ir audeklas)

78. Skalbėjos, žlugtą velėdamos, turi gerti iš baltų ąsočių, tai skalbiniai 
balti bus.

LTt 5 3447, 7158, BLKP p. 22.

Jono Kuzminskio
medžio raižinys
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79. LAUMĖS PAUPIUOSE 

[Laumės] ir dienoms paupiais skalbdavusios savo žlugtus. Kad kada žmo
gus, pro jas eidams, pasakydavęs: „Padėk Dievs, panos laumės, giedra 
diena, balts žlugts!" - tai jos atsakydavusios: „Dėkų dėkų, prašom praei- 
dams čia apsilankyt!" Tai praeidams, kas jų nebijodavęs, kad užeidavęs 
į tą vietą, ir atrasdavęs ten padėtą gražiausią skotertį ar rankšluostį. <...>

S1ŠLSA 439. P. Reibinių k., ŠI aps. - Briedienė. U. M. Slančiauskas XX a. pab.

80. VAI TAI D Y VAI, DIDELI PAMINKLAI

7. Vai, tai dyvai, dideli paminklai, 
Vai, tai dyvai, dideli paminklai:

2. Viduj vasaros ežeras užšalo, 
Viduj vasaros ežeras užšalo.

3. Nėr kur broleliui žirgelis pagirdyt, 
Nėr kur broleliui žirgelis pagirdyt.

4. Nėr kur sesulei drobelė pabalint, 
Nėr kur sesulei drobelė pabalint.

s. Tekėk, saulutė, ant aukštų medelių, 

Tekėk, saulutė, ant aukštų medelių.

6. Šildyk, saulutė, ežero ledelį, 
Šildyk, saulutė, ežero ledelį.
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58 7 Bus ^ur broleliui žirgelis pagirdyt, 
Bus kur broleliui žirgelis pagirdyt.

s. Bus kur sesulei drobeles pabalint, 
Bus kur sesulei drobeles pabalint.

LTt 1 158. P. Pošiūnų k., Tverečiaus vis., švnč aps. - Juzė Gailiušaitė-Bielinienė, 52 m. U. 
L. Bielinis 1936. Skalbimo dainų tėra užrašyta apie 800 visoje Lietuvoje. Paprastai jose 
pabrėžiamas ne tiek pats skalbimas, kiek drobių baltinimas.

Mėšlavežis

81. Vasara - talkom, žiema - maldom.

82. Vienas vyras - ne talka, vienas žodis - ne kalba.

LMD I 1060(1389), LTt 2560.

83. Prasidėjus kaime mėšlavežiui, visos tvankių tvartų durys atsi
daro ligi pat galo. Nusikalėję patamsėję tvarto gyventojai karvės, avys,

.
1
)̂
’

Vytauto Kazimiero Jonyno 
medžio raižinys
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ožkos, kiaulės ir žąsys, visokiais balsais reikšdami savo didžiausią 59 
džiaugsmą, leidžiasi į laukus vasaroti.

Saulei pakilus pietų aukštumon, talkininkai šaukiami pietų. Eidami 
trobon, darbininkai pašulny gyvulių girdomam lovy nusiprausia. Pamir
šę, kad talkininkus pasitiks šeimininkė su šaltu vandeniu, vienmarški
niai eina trobon, šeimininkė, stovėdama prieangy už durų, tik pliupt 

kibiru vandens, šliūkšt su puodeliu vienam, kitam. <...>
- Džiaugtis ir dėkoti turėtum, kad pataikiau aplieti - geresni rugiai derės.
Paskutinę mėšlavežio dieną, kai atėjo į tvartą šeimininkė, mėžėjai, pra- 

kapstę mėšle duobutę, sodino į ją „paviešėti", šeimininkė, nenorėdama 

viešėti, turėjo išsipirkti.

BLKP p. 24-27. Per mėšlavežį vienbalsės dainos nebuvo dainuojamos, tik sutartinės apie 
žilvitį. Žilvitis simbolizavo derlingumą ir turėjo ryšį su mėšlavežio darbų papročiais. Zr. 
sutartinę apie žilvitį, Nr. 58.

84. Kur išmėžta, kaip užrėžta.

85. Kai sėjo, grūdas klausė, kiek mėšlo dėjo.

LTt 5 5167, 5172.

Arimas

86. Jaučiai pavasarį turi išeiti diktesni už karves: jiems su žiemos 
pajėga reikia suarti laukas, štai kokį rytą ir pamatome gatve beei

nančiu du jaučiu, jungą ant sprando nešinu, paskui juos eina arto
jas, viena ranka pritūrėdamas žuobrį ant pečių, antroje rankoje lai
kydamas trikampį geležinį.

KBG p. 12.

87. ARTOJŲ LAISTYMAS VANDENIU

Dzūkai artoją vandeniu lieja, kad žemė nedžiūtų ir javai derėtų. Rytų 
Lietuvos aukštaičiai lieja, kad žagrė nerūdytų ir javai derėtų. Žemaičiai 

lieja artoją ir arklius, kad artojas ir gyvuliai, darbą dirbdami, neprakai
tuotų vasarą, per kaitras.

BLKP p. 28.
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60 88. Juo senesnis jautis, juo tiesesnė vaga.

89. Kai gili vaga, tai stora riekė.

90. Kas žematę rausa, tas ne valga sausa.

91. Buklus ir žąsinu paaria.

92. Žagrė užpučia žiburį.

93. Nuo švento Jurgio ir našlė arklą išneša laukan.

94. Pirmą kartą arti išėjus, galvijus išvarius, sėti pradėjus, jei koks kaimy
nas ateina ko pasiskolinti, tai negalima paskolinti, kad laimės neišneštų.

Arvydo Každailio 
cinko raižinys

LMD I 1060(1421), LMD I 1061(1621), LTR 2032(4633), LTR 64(145), LTt 5 5282, 5278, BržT 653.
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95. OIZKADTURĖTAU 61

i. Oi, kad turėtau 
Pas tėvulį valelę, 
Tai nusikirstau 
Žalioj girioj eglelę.

2. Tai pastatytau 
Vidur dvaro klėtelę, 
Oi, ir įdėtau 
Jai varines dureles.

3. Tai ir sudėtau 
Žalios liepos suolelius, 

Tai ir įdėtau 
Zerkolinius langelius.

- 4. Tai pažiūrėtau 
Į pūdymo laukelius - 
Ar gražiai aria 
Mano jaunas bernelis.

5. Oi, ar švytruoja 
Plieniniai noragėliai, 
Oi, ar baubuoja 
Palšieji jauteliai.

6. Tai gražiai aria 
Mano jaunas bernelis, 
Oi, tai švytruoja 
Plieniniai noragėliai.

7. Oi, tai švytruoja 
Plieniniai noragėliai, 
Oi, tai baubuoja 
Palšieji jauteliai.

LTt 1 2. P. Nemajūnų k., Šventežerio vis., Sn aps. - Ona Grėbliūnienė, 61 m. U. V. Grėbliūnas 
1932. Arimo dainų negausu, jose dažnai atsiskleidžia pati arimo buitis: jaučių jungimas, 
mergelės pusryčių nešimas. Beveik visur siekiama pabrėžti žagrelės ir artojėlio puikumą.

Sėja

96. Javų sėja, kaip vienas svarbiausių lauko darbų, seniau būdavo 
pradedama su tam tikromis apeigomis, burtais ir prietarais.

Pirmiausia spėja, kokie javai šiais metais geriausiai derės. O spėja taip. 
Pastato visą šeimyną gryčioje prie durų. Stovintieji laiko atkišę rieškutes, 
o sėjėjas beria visų javų po truputį. Kurių grūdų daugiausia pagauna 
stovintieji, tokie javai šiais metais geriausiai ir derės. <...>

Pripila pilną šėką grūdų, užsikabina šėko pasaitą ant kaklo, atsistojęs 
pasirengia sėti ir kalba pusbalsiai tokį užkalbėjimą:

- Duodu tau, Dievuli, sėklą, kad tu atiduotum šimtą kupinų sėklų. 
Augink ir brandink mano pasėlius, kad užaugtų ant mūsų visų dalies,
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(j 2 neužmiršk dalies alkanų gyvulėlių, paukščių ir vabalėlių. Atitolink debe
sis ledų ir audrų, naikinančių javelius. Skalsa! Amen.

BLKP p. 32, 36, 37.

97. Kokią sėklą sėsi - tokie diegai dygs.

98. Leidžiant sėti, reikia įdėti duonos ir druskos, tai niekad duonos ne
pritrūks.

99. Miežius pasėjus, valgoma kiaulės uodega, kad ilgos varpos augtų.

100. Norint eiti linų sėti, reikia išvirti kiaušinis ir lupti: jei gerai nusi
lups, tai sėti tą dieną, o jei ne - tai nesėti.

LTt 2914, BržT 639, 641, 647.

VASARA

Joninės

101. STEBULĖS DEGINIMAS

Šv. Jono išvakarėse kiekvienas sodžius degindavo stebulę, aukštai ant 

karties iškėlę.

BLKŠ p. 213. Panevėžio aps.

102. GĖLIŲ RINKIMAS

Joninių naktį renka gėles ir pina vainikus. Paskui sukuria ugnį ir šoka 
apie ją, degindami vainikus. Kurie nesudega, tuos atiduoda karvėms, 
kad daugiau pieno duotų.

BLKš p. 224. Raseiniai. Rytų Lietuvoje žolynų rinkimas vadintas kupoliavimu. Kupoliautojos 
dainuodavo dainas, vadinamas kupolinėmis.
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iš. Alaus midaus [jau] pripildžiau, 
Oi kupolą kupolėli.

LTt 1 253. P. Šventežeris, Sn aps. U. K. Būga 1902. Kupolinė daina.

103. EIN SAULELĖ APLINKUI DANGŲ 63

i. Ein saulelė aplinkui dangų, s.
Oi kupolą kupolėli.

Per didį dvarą šešuro kelti, 
Oi kupolą kupolėli.

2. Aplinkui dangų mėnulio kelti, 9.
Oi kupolą kupolėli.

- Kelkis, šešure, kelkis, tėveli, 
Oi kupolą kupolėli!

3. - Kelkis, mėnuli, kelkis, šviesusis, 10. 
Oi kupolą kupolėli!

Jau aš, jauna, seniai kėliausi, 
Oi kupolą kupolėli:

4. Jau aš, šviesi, seniai kėliausi, n.

Oi kupolą kupolėli,
Galvijėlius jau pravariau, 
Oi kupolą kupolėli.

5. Ir nušviečiau visą svietą, 12.
Oi kupolą kupolėli:

Didį dvarą jau nušlaviau, 
Oi kupolą kupolėli.

6. Seną, jauną, mažą ir didį, 13.
Oi kupolą kupolėli.

Baltas skomas užutaisiau, 
Oi kupolą kupolėli.

7. Ein martelė per didį dvarą, 14.
Oi kupolą kupolėli.

Baltą duoną jau padėjau, 
Oi kupolą kupolėli.

104. BŪRIMAI SU VAINIKAIS

Joninių naktį mergaitės nusipina vainiką, nueina pas užkeltus vartus, 
atsistoja nugara į vartus, žengia tris žingsnius į kiemą ir meta per galvą 
vainiką. Jei vainikas nupuola šioj vartų pusėj, tai tą metą neištekės, o jei 
anapus vartų, tai ištekės.

BLKŚ p. 250. Vilkaviškis. Vainikus mesdavo ir į vandenį. Jei vainikas skęsta, ištekės.

105. MAUDYMASIS JONINĖSE

Per šventą Joną, vakare, raganos eidavo maudytis. Viena pas mus buvo 
ragana čia visai netoli, Katinuos. Arklius vaikiai ganė. Nagi žiūri - atei-
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64 na su dukterimis, tik maudosi, tik vanojasi! Ant galo pamatė, kad tie 
vaikiai mato jas. Tai sako:

- Na, tik pasakykit, tik nety lėkit, tai visi akli paliksit!
Ir bijojo sakyt. Tik vėliau išsipasakojo.

LTR 3835(954). P. Kočėnų k., Brž raj. - O. Disienė, 74 m. U. D. Šilainytė ir K. Viščinis 1966.

106. RUGIŲ ŽIEDŲ ŠIUPINĖLIS

Joninių naktį raganos prisibrauko, sako, rugių žiedų ir verda iš jų šiupi- 
nėlį, su kuriuom pasitepa sau pažastis ir išlekia per kaminą ir susirenka 
ant kokio aukšto kalno.

BsLP 1 p. 74. P. Ožkabalių k., Bartninkų vis., Vlkv aps. - U. V. Basanavičius 1872-1877.

107. MAN PAVIRŠIAI

švento Jono rytą ėjo bandininkas arklių parsivesti iš krūmų ir pamatė 

pabaliu bėgančią moterį. Ji vienoj rankoj nešėsi milžtuvę, o kitoj - samtį. 
Su samčiu vis griebia nuo žolės rasą ir meta į milžtuvę ir sako:

- Man paviršiai, man paviršiai...
Ir bandininkas, paskui bėgdamas, velka apinasrius ir sako:
- Man paviršiai, man paviršiai.
Paskui bandininkas apsižiūri - apinasriai pienuoti! Tai, sako, tikrai 

raganos būta tos moters.

LTR 1798(1). P. Minkūnų k., Panemunio vis., Rk aps. - A. Naujikienė, 50 m. U. J. Glemža 1938. 
Žr. teksto analizę p. 253-255.

108. IŠVILIOTAS ŽIEDAS

Senoviniu laiku skerdžius pametė gyvulį ir nuėjo in krūmus ieškot. Ir 
staiga jam papuolė paparčio žiedas į vyžą. Paėjo toliau - kad žino, kur 
jo tas veršiukas!

Atsirado greit ir velnias. Sako:
- Pamainykim batus į vyžas.
Sutiko skerdžius. Nusiauna tą vyžą, o velnias - už paparčio žiedo! 

Užsijuokė ir su tuo batu pabėgo.

LTR 4562(48). P. Jurgionių k., Aukštadvario apyl.,Trak raj. - J. Silvanavičius, 70 m. U.
E. Dagytė 1973.
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Šienapjūtė

109. Šventas Jonas atneša pradžią šienapjūtės ir gražiausią vasa

ros laiką.

KBG p. 23.

110. ŠIENPJOVIŲ MUZIKA

Kadangi šienapjūtė toks linksmas laikas ir gražus darbas, tad neapsieinama 
ir be muzikų. Nupjovę dalgiais kiauravidurio builio stiebą, šienpjoviai tuo
jau pasidaro iš jo skudučius ir skudučiuoja - net miškai skamba. O šienau
dami karklynuose, iš karklo luobo išsisuka lumzdžius ir švilpynes. Kitas šien
pjovys sugeba pagrot su smilga, paprastu žolės laiškeliu ir stiebeliu.

65

Vytauto 
Kazimiero
Jonyno 
medžio 
raižinys
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66 Per šienapjūtę pjovėjų ir grėbėjų dainų valiavimais skambėdavo pie
vos ir miškai. Grėbėjų senoviniai marginiai drabužiai pievose ir žaliose 
lankose margavo kaip velykiniai margučiai.

BLKP p. 52, 57, 62.

111. EIN BROLELIS PER LANKELĘ

J=«o

Ein bro - le - lis perlan-ke-lę su plie-no dai - ge - liu,

o - ja oi o - ja, su plie - no dai - ge(liu).

i. Ein brolelis per lankelę 
Su plieno dalgeliu, 
Oja oi oja, 
Su plieno dalgeliu.

2. - Kai nueisiu į lankelę, 
Kirsiu dobilėlį, 
Oja oi oja, 
Kirsiu dobilėlį.

3. Kai nukirsiu dobilėlį, 
Kaišysiu kepurę, 
Oja oi oja, 
Kaišysiu kepurę.

4. Užsikaišęs kepurėlę, 
Viliosiu mergelę, 
Oja oi oja, 
Viliosiu mergelę.

s. - Neprivilsi manęs jaunos 
Su tuo dobilėliu, 
Oja oi oja, 
Su tuo dobilėliu.

6. Priviliosi mane jauną 
Su meiliu žodeliu, 
Oja oi oja, 
Su meiliu žodeliu.

LTt 1 176. P. Mickiškės k., Kuršėnų raj. - Ieva Jaruševičiūtė-Dauginienė, 72 m. U. t. K- Grigas, 
ml. B. Uginčius 1955. Daug dainuota per šienapjūtę, ypač Aukštaitijoje. Tai dainos apie 
šieno pjovimą ir grėbimą. Gana dažna meilės, kartais karo, rekrūtų tematika, šienapjūtės 
dainose labai mėgstami priedainiai. Ypač dažnas priedainis valio, kuris dainuojamas lėtai, 
tęsiamai ir atliepia plačių laukų ir apskritai visos šienapjūtės nuotaiką. Dėl to šios dainos 
dar vadinamos valiavimais.
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112. AI SM A, BROLIAI, ŠIENO PJAUTŲ 67

i. Aisma, broliai, šieno pjautų 
Ir neturim kur sukrautų, 
Valioj pievų pėvytalį, 
Valioj boltų dobilalį, 
Valioj valioj.

2. Anoj pusaj beržynėlio, 
Tinai yra daržinala, 
Valioj pievų pėvytalį, 
Valioj boltų dobilalį, 
Valioj valioj.

3. Man grėblalis išrašytas, 
Iš broliuko išprašytas, 
Valioj pievų pėvytalį, 
Valioj boltų dobilalį, 
Valioj valioj.

4. Aš grėblalį tunkiai traukiau, 
Vakarėlio labai laukiau, 
Valioj pievų pėvytalį, 
Valioj boltų dobilalį, 
Valioj valioj.
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68 5- Man grėblalis risavotas,
Bernužėlio dovanotas, 
Valioj pievų pėvytalį, 
Valioj boltų dobilalj, 
Valioj valioj.

BrkšAM 110. P. Palėvenėlės vnk. ir apyl., Kp raj. - Albina Žiūkienė-Katelytė, 80 m. U. 
L. Burkšaitienė, D. Krištopaitė 1972.

113. Vasaros prakaitas žiemą šildo.

114. Per šienapjūtę visi akmenėliai juda.

115. Dalgelė pievon- žiburėlis sienon.

116. Lyjant pjauk, giedroj grėbk.

117. Sunku šieną vežti, bet lengva žiemą pešti.

118. Kiek šieno, tiek pieno.

119. Prie bliūdo kopūstų - vyras, prie dalgės - piemuo.

120. Kybė kabė visus laukus apskabė. (Dalgis)

121. Juoda lydeka nėrė, žalią girią pakėlė. (Dalgis)

122. Šepetys repetys aukštą pilį pastatys. (Grėblys)

LTt 5 4759, LMDI (120), LTR 5219(37), LTt 5 5324, 4757, 5165, 7284, 7285, 7298.

Jaunimo pasilinksminimai

123. Šeštadienio vakarą linksmas kaimo jaunimas iš aplinkinių vien

kiemių dainuodamas traukia į bendrą vakaronę. <...>
Daugiausia šokdavo padūkėlį, vyžų šokį, porlalį, čiutytą, kracatą, suk

tinį ir snaudalą. Šokdavo poromis ir trise susikibę, šokinėdavo vienas 

priešais kitą sustoję ir rankomis susikibę ar rankas į šonus įsirėmę. Ma
dinga buvę ir smarkiai kojomis sutrepsėti, dėl to ir vyžos buvo daromos 
smaluotais padais. Visi šokėjai kiekvienam šokiui dainuodavo tam tikrą 
dainą, o muzikantai pritardavo vamzdeliu, skudučiais, švilpalom, kunk- 
laliais, ožragiais, boseliu ar būgneliu.

BLKP p. 444, 451.
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124. MERGOS PJOVĖ RUGELIUS 69

Su - riš-ma, sta-tys-ma ir gu-be-les skai-tys-ma. skai-tys-ma.

Mergos pjovė rugelius, 
Bernai rišo pėdelius. 
Surišma, statysma
Ir gubeles skaitysma. 2 k.

LTt 5 9713. P. Naujienų k., Valkininkų vis. - Balčiūnienė, 62 m. U. V. Jakelaitis 1949. Šoka 
jaunimas. Vyrų eilė stovi prieš merginų eilę. Vyrai laiko rankas ant klubų, o merginos - 
sunėrusios už nugaros. Dainuodami „Mergos pjovė rugelius", visi daro tris žingsnius į 
dešinę ir trepteli dešine koja, po to - į kairę, ir atsisukę vienas prieš kitą.
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JQ 125. REIK MOKĖT IR ŽINOT

kaip ber - niūks pri - vi - liot: Su sal - di - niais

o - ba - liu - kais, su rie - šu - tų bran - duo - liu - kais.

Reik mokėt ir žinot, 
Kaip berniuks priviliot: 
Su saldiniais obaliukais, 
Su riešutų branduoliukais.

2 k.

2 k.

BILRD p. 165. P. Linkuva, Pkr raj. - Ona Bluzmienė, 79 m. U. K. Kalibatas 1985. Šokdavo kaip 
suktinį. Jei nebūdavo muzikos, dainuodavo šituos žodžius ir šokdavo.

Rugiapjūtė

126. Rugiai pjauti pradedami būtinai savaitės pradžioje - pirmadienį ar 
antradienį. Pirmas pjauti pradeda dalingasis arba turtingasis kaimo 

ūkininkas, kad javų laima būtų didesnė. <...>
Seniau pjovė visi pjautuvais. <...>
Pradėti rugių pjauti moterys eidavusios galvas baltos drobės nuometais 

apsirišusios ir su baltomis prijuostėmis, o vyrai visai baltais rūbais apsivilkę. 
Baltos plačios kelnės, o ant kelnių užleisti ilgi baltos drobės marškiniai, sujuosti 
marga kryžine juosta, ir ant galvos namų darbo šiaudinė skrybėlė. Einant į 
lauką, šeimininkė neša didelį didelį sūrį, o šeimininkas - ąsotį alaus.

BLKP p. 79, 80. Rugiapjūtės papročiai atskiruose Lietuvos regionuose, net artimose apylinkėse 
yra skirtingi.
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127. Supjovę pirmąjį rugių pėdą, parneša jį namo ir pastato svirno y Į 
aruode. Tai daroma [išreiškiant], kad jau šių metų duona įžengė į 
namus, todėl šiais metais jau bado nebus. Taip pat tai daroma, kad 
laumės ir aitvarai nenešiotų javų iš lauko. Kai pareina iš lauko namo 
pirmą dieną rugius pjovę kirtėjai ir nešėjos, šeimininkė juos aplieja 

šaltu vandeniu.

BLKP p. 64.

128. Šventa Ona - duonos ponia.

129. Rugiapjūtėj pavėsy - žiemą padvėsi.

130. Pjautuvas užžibina žiburį.

131. Kuprotas senelis visą lauką apibėga. (Pjautuvas)

LTt 5 5294, 4854, 5287, 7272.

132. BĖKIT, BARELIAI

Bė - kit, bė - kit, ba - re - liai,ba - re - liai,

i. Bėkit, bareliai, 
Bėkit, bareliai, 
Galan valakų.

2. Gale valakų, 
Gale valakų 
Raitelių pulkas.

3. Visi raiteliai, 
Visi raiteliai 
Ir geria, ir valgo.

4. Ir geria, ir valgo, 
Ir geria, ir valgo, 
Dievulio neprašo.
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y 2 i. 2 3 * 5 Tik vienas bernelis, 
Tik vienas bernelis 
Nei geria, nei valgo.

i. - Oi tu, kregždele, 
Oi tu, kregždele, 
Mėlyna paukštele,

2. Oi, ko išlėkei, 
Oi, ko išlėkei 
Iš žalios girelės,

3. Iš žalios girelės,
Iš žalios girelės,
Iš šilkų lizdelio?

6. Nei geria, nei valgo, 
Nei geria, nei valgo, 
Dievulio tai prašo:

7. - Duok man, Dievuli, 
Duok man, Dievuli, 
Bagotą uošvelį.

8. Bagotą uošvelį, 
Bagotą uošvelį, 
Razumną mergelę.

9. Davė man Dievas 
Bagotą uošvelį, 
Razumną mergelę.

LTt 1 28. P. Druskininkų k., Merkinės vis., Al aps. - Ieva Krukoniūtė. U. T. Brazys - 1918-1919. 
Pst.: „Dainuojama rugius pjaunant". Rugiapjūtės dainos gyvuoja rytų, pietryčių bei pietų 
regionuose. Dainos lydėdavo rugiapjūtę tada, kai moterys pjaudavo pjautuvais. Tai sunkus 
darbas, trunkantis nuo aušros iki sutemos. Todėl ir rugiapjūtės dainos buvo dainuojamos 
įvairiu dienos metu: vienos tiko dainuoti rytą, vidurdienį, kitos - vakare, darbui baigiantis.

133. OI TU, KREGŽDELE

— Oi tu, kregž-de - le, oi tu, kregž - de - le,

mė - ly - na paukš - te - le.

4. - Ne pati išlėkiau, 
Ne pati išlėkiau 
Iš žalios girelės,

s. Iš žalios girelės, 
Iš žalios girelės, 
Iš šilkų lizdelio -

6. Štarelis išvedė, 
Štarelis išvedė 

Į žalią sodelį.
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7. - Oi tu, mergele, 
Oi tu, mergele, 
Mergele jaunoji,

s. Oi, ko išėjai, 
Oi, ko išėjai 
Iš tėvo dvarelio,

9. Iš tėvo dvarelio, 
Iš tėvo dvarelio, 
Nuo tėvo motulės, 

w. Nuo tėvo motulės, 
Nuo tėvo motulės, 
Nuo brolių sesulių?

73

n. - Ne pati išėjau, 
Ne pati išėjau - 
Bernelis išvedė.

LTt 1 43. P. Druskininkų k., Merkinės vis., Al aps. - Ieva Krukoniūtė. U. T. Brazys ~ 1918— 
1919. Pst.: „Dainuojama rugius pjaunant". Savitą rugiapjūtės dainų grupę sudaro tokios, 
kurių turinyje nėra nieko, kas sietų jas su šiuo darbu. Tai piršimosi motyvai, šeimos narių 
santykiai, net karo tematika.

134. RŪTA ŽALIOJ

Rū - ta ža - lioj, jau va - ka-ras va - ka

rė - - - lis, rū - ta ža - lioj.

Rūta žalioj,
Jau vakaras vakarėlis, 
Rūta žalioj.

Rūta žalioj,
Puolė saulė ant medžių, 
Rūta žalioj.

Rūta žalioj, 
Paleisk mani namopi, 
Rūta žalioj.

Rūta žalioj, 
Kad tu mani neleisi, 
Rūta žalioj, 

Rūta žalioj, 
Paleis mani mėnulis, 
Rūta žalioj, 

Rūta žalioj, 
Paleis mani žvaigždelė, 
Rūta žalioj.

LLD 6 287. P. Čižiūnų k., Valkininkų apyl., Eiš raj. - Angelė Jasiulionienė-Kazlauskaitė, 58 m. 
U. P. Bieliauskas 1955. Pst.: „Rugiapjūtės". Rugiapjūtės vakaro dainos - darbo dienos 
atoslūgio, nuovargio dainos. Prasiveržia pjovėjėlių martelių nuoskauda.



Arvydo 
Každailio 
cinko 
raižinys
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Rugiapjūtės pabaigtuvės

135. Po kelių dienų rugiapjūtė baigiasi. Baigdami kirsti paskutinį 
pradalgį, pjovėjai šaukia:

- Nebeliko, nebeliko!
- Gaidį pamušom, gaidį!
- Ulialia, pabaigtuvės rugelio! - šaukia surišę paskutinį rugių pėdą.

BLKP p. 78.

136. Baigdamos pjauti rugius, pjovėjos iš didžiausių ir gražiausių 
rugių varpų nupina šeimininkui dailų pabaigtuvių vainiką. Rugius 
stengiasi baigti pjauti dar prieš saulei nusileidžiant, kad duona bal
tesnė būtų.

BLKP p. 87.

137. VAINIKO ĮTEIKIMO ORACIJA

Lenkiuos žemiausia, keliu aukščiausia šitą vainiką - saulės branguolėlį. 
Prašau priimtų gražiai nupintą, po varpą suraškiotą, po šiaudą suvynio
tą. Mes visi jį pynėm, visi knarpetojom, po rugelį nešiojom. Kiek šitam 
vainike varpelių, tiek pripjovėm kapelių. Kiek šitam vainike grūdelių, 
tiek pristatėm gubelių.

LTR 2068(6). P. Puteikių k., Dusetų vls.z Zr aps. - M. Urbonienė, 80 m. U. J. Būga 1938.

138. Šeimininkai priima rugių vainikus. Vainikų nešėjoms dovano

jama po baltą sidabrinį pinigą, kad duona būtų balta kaip sidabras. 
Apsidžiaugę gražiais vainikais, šeimininkai padeda juos vidury sta
lo. Stalas užtiestas balta lino staltiese.

Šeimininkas įsipila stiklinėn vyno ir užgeria vainiko nešėją. Kai tik 

vainiko nešėja išgeria vyną, visi talkininkai iš visų pašalių taikosi aplieti 
ją šaltu vandeniu, bet ji už tai pykti negali, nes tai daroma, kad duona 
baltesnė būtų ir rugiai gerai derėtų.

BLKP p. 76, 93.

75

139. Pasivaišinę pabaigtuvininkai eina „rugių kult", vadinasi, kiek 
pašokti. Muzikantai skudučiais ar lumzdeliais groja:
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'J 6 ~ Tėvai, rugiai byra,
Tėvai, rugiai byra.

- Tegul byra, bile yra, 
Tegul byra, bile yra.

Po pabaigtuvių vaišių rugių vainikai pakabinami garbingiausioje na
mų vietoje - gale stalo, vadinamoje krikštasuolėje.

BLKP p. 85.

140. LINKO IEVA RAS VARTUOSNA

i. Linko ievaras vartuosna, 
levare ievare žaliasai.

2. O jo šakelės languosna. 
levare ievare žaliasai.

3. O jo lapeliai scikluosna, 
levare ievare žaliasai.

t. O jo viršūnės spielčiuosna, 
levare ievare žaliasai.

5. O jo vuogelės kūbkuosna, 
levare ievare žaliasai.

6. Prašom tėvulio išeicie, 
levare ievare žaliasai.

z. Ir pjovėjėles priimcie, 
levare ievare žaliasai.

LLD 6 359. P. Kuršių k., Valkininkų prp., Vln-Trak aps. - Agota Verseckienė, 83 m. U. t. 
J. Aidulis, ml. A. Zacharas 1936. Pst.: „Ruginė. Kai suskina, supina vainiką, pareina namopi 
in duris, tai gieda". Labai svarbus būdavo paskutinio pėdo pjovimas. Kartais būdavo 
paliekamas nedidelis nepjautų rugių plotelis. Iš tų rugių kuokštelis supinamas į kasą, 
vadinamą ievaru. Kasa užlenkiama, po ja padedama apeiginių valgių: sūrio, kiaušinių, 
duonos ir druskos. Pinant vainiką arba ievarą, buvo dainuojamos atitinkamos dainos.
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77141. VAI TU RUGELI

7. Vai tu rugeli, 
Tu žiemkentėli,

2 k. 8. Jaunų brolelių 
Ir kirtėjėlių,

2 k.

2. Kur tu kentėjai 
Žiemą vasarėlę?

2 k. 9. Jaunų seselių 
Ir grėbėjėlių.

2 k.

3. Tu nebijojai 
Šaltų šalnelių,

2 k. 10. Parėj talkelė 
Labai nuilsus,

2 k.

4. Šaltų šalnelių, 
Šiaurių vėjelių.

2 k. 11. Kalne rugelius 
Baigus nukirtus.

2 k.

5. Šiaurių vėjelių, 

Smarkių lytelių.
2 k. 12. - Dėkui saulutei, 

Ka nusileidai,
2 k.

6. Tik pabijojai
Plieno dalgelio,

2 k. 13. Anksti talkelę 
Namo paleidai.

2 k.

7. Plieno dalgelio, 
Jaunų brolelių,

2 k. 14. - Išeikit, ponai, 
Iš didžio dvaro,

2 k.

iš. Priimkit, ponai, 2 k.
Rugių vainiką.

LLD 6 386. P. Vlkv - Antosė Giedraitytė, 75 m. U. Z. Puteikienė, K. Viščinis 1965. Dauguma 
pabaigtuvių dainų atitinka visas kiemų lankymo apeigas: atėjimą į šeimininko namus, 
gerovės palinkėjimus, vaišių reikalavimą.
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78 Avižapjūtė ir grikių rovimas

142. Seniau avižos būdavo pjaunamos pjautuvais, šis darbas jau 

nebuvo toks svarbus kaip rugiapjūtė.

143. A VIŹ A M E L D E

y t T M
A - vi-ža

£|> -g---------
mel - de,

k=M= 

.pra - še pa - sė - ti, ta-ta-to

T *
---------- M-------- ---------- M-------- ---------- M--------

r p m
A - - vi-ža

M

A - vi-ža mel - de...

r — - ■■ ■ ■ ■ £---

* r* - iii i iii
į 1 Į į MT MT V M iii

J ut) y 
lin-go rū-to,

y y i 
ta-ta-to, lin-go rū-to.

y S S S
a a a A A ) 1 łriK k F • - r n n n n r

1 
mel - de,

i y y 
pra - še pa -

1 
sė - ti,

y y 1 
ta-ta-to lin- go rū - to.

Q 1 Ik ™ A A A ar/r\ V r n n rų------ CL-Cd4—-—

i. Aviža melde, 
Prašė pasėti, 
Tatato lingo rūto. 2 k.

2. Aviža melde, 
Prašė akėti, 
Tatato lingo rūto. 2 k.

3. Aviža melde, 
Prašė lankyti, 
Tatato lingo rūto.

4. Aviža melde, 
Prašė nupjauti, 
Tatato lingo rūto.
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LLD 6 414. P. Jukonių k., Pušaloto prp., Brž aps. - Kazys Tribinevičius, 79 m. LZ. A. Saba
liauskas 1919. Pst.: „Sutartinė, arba paleistinė daina. Trijos".

5. Aviža melde, 7. Aviža melde, 79
Prašė iškulti, Prašė išgerti,
Tatato lingo rūto. 2 k. Tatato lingo rūto. 2 k.

6. Aviža melde,, s. Aviža melde,
Prašė daryti, Prašė dainuoti,
Tatato lingo rūto. 2 k. Tatato lingo rūto. 2 k.

144. IŠLĖK, SAKALE

i. Išlėk, sakale, 4. Išjok, berneli,
Išlėk, pilkasai, Išjok, jaunasai,
Vai, vėlu vėlu, Vai, vėlu vėlu,
Išlėk, pilkasai,'- Išjok, jaunasai, -

2. Tavį gegatė s. Tavį mergelė
Seniai laukia, Jau seniai laukia,
Vai, vėlu vėlu, Vai, vėlu vėlu,
Seniai laukia: Jau seniai laukia:

3. Vyšnelėj tupi, 6. Ant gonkų stovi,
Plunksnelį laiko, Kupkelį turi,
Vai, vėlu vėlu, Vai, vėlu vėlu,
Plunksnelį turi. Kupkelį turi,

7. O tam kupkely 
Žalias vynelis, 

Vai, vėlu vėlu, 
Žalias vynelis.

LLD 6 436. P. Samninkėlių k., Onuškio vis., Trak aps. - Pranciška Saulanienė, 59 m. - U. 
H. Zakarevičius 1938. Pst.: „Vasarojaus pjovimo". Avižapjūtės dainų nėra daug. Pagal 
turinį sunku atpažinti, lengviau pagal melodiją. Savo vaizdais niekuo nenusileidžia gra
žiausioms rugiapjūtės dainoms.

145. Seniau iš mažo visi kruta. Būdavo, einam sodint bulvių ar ru
gių pjaut pas susiedą, tai ir dainuojam. Aš iš mažens prie visų darbų 
dainas girdėjau ir dainavau.
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8Q Kai susiedai raudavo grikius, tai ir mus, visas tris seseris, pakviesda
vo, mes gražiai dainavom. Dainininkui visur gera, jį visi kviečia.

LTR 4161(197). P. Mockų k., Gervėčių apyl., Astravo raj. - E. Pazlevičienė, 83 m. U. 
E. Mažulienė, D. šilainytė 1970.

146. PRALĖKDAMAS BITINĖLIS PRO DREVĮ

i. Pralėkdamas bitinėlis pro drevį 
Sukrutino drevelės šakelį,

2. Sukrutino drevelės šakelį, 
Pabudino drabnųjų bitelį:

3. - Budinies kelies, drabnoji bitela, 
Da dar tavo koreliai nesiūta.

4. Da dar tavo koreliai nesiūta, 
Da dar tavo medulis neneštas.

s. - Nesirūpyk, bicinėli, nesrūpyk, 
Tai bus mano koreliai pasiūta,

6. Tai bus mano koreliai pasiūta, 
Tai bus mano medulis suneštas.

7. Prajodamas bernelis pro klėcį 
Subarškino klėtelės langelį,

s. Subarškino klėtelės langelį, 
Pabudzino jaunųjų mergelį:

9. - Budzinies kelies, jaunoji mergela, 
Da dar tavo lineliai neverpta,

w. Da dar tavo lineliai neverpta, 
Da dar tavo drobelės neaušta.

n. - Nesirūpyk, berneli, nesrūpyk, 
Tai bus mano lineliai suverpta,

n. Tai bus mano lineliai suverpta, 
Tai bus mano drobelės išausta.

LLD 6 459. P. Junčionių k., Daugų vis., Al aps. - Katrė Kazlauskienė, 56 m. U. Z. Slaviūnas 
1938. Pst.: „Grikius raunant. Moterys, bernai negieda. Vakarinių dainų prie grikių rovimo 
nėra. Vakare stato, nešioja pėdus, ima temti - nėra kada giedot. Grikiai raunami prieš pat 
bulbiakasį". Vos keletas dainų priskiriama grikių rovimo ciklui. Jose jokių užuominų apie šį 
darbą, tik patys pateikėjai nurodo jas buvus grikių rovimo dainomis.
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147. Trijų palų tvartas, viduryje baltas. (Grikio grūdas)

148. Pasėjau pipirais,
Išdygo skatikais,
Pražydo marčiomis, 
Iškaršo mergomis. (Grikis)

LTt 5 5636, 5642.

RUDUO
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Linų darbai

149. Rytmetį iš Smilgių kaimo išeina būrelis rovėjų, linarūtiškai pasi
puošusių, baltomis drobinėmis prijuostėmis pasidabinusių. Vienos jų 
nešasi ąsočius parūgštinto vandens, kitos - po kūlį linų kūliaraišiams.

Baro vedėja, surovusi pirmą linų pėdelį, jau jį buvo beužrišanti, bet ją 
sulaikė senoji Dagilienė, sakydama:

- Kastule, ką darai, bene pamiršai, kad rovėjom reikia pirmosios sau
jos linais apsijuosti pusiau? Kitaip rovėjoms pusiaujas sopės, negalės nė 
rauti, ir joks kitas vaistas nuo to nepadės.

- Laimė, Kastulė rado lynę (dvilypį suaugusį liną), vadinasi, pasku
tinę linarūtę vainikuota linelius rauna - šiemet ją apmartuosim. Tiesų 
barą vesk, Kastule, kitaip tave tiesus bernelis pames ir gausi kokį šleivą, 
kreivą.

Surovusios paskutines linų saujas, rovėjos mostelėjo jomis saulės link 
ir sušuko:

- Linų, linų! Baltų linelių!
Baigdamos rauti, iš linų galvučių nupynė rovėjos apskritą pabaigtu

vių vainiką.

Rovėjoms besivaišinant, kaimyno bernas atitempė armoniką ir ėmė ją 
rikdyti. Merginos nerimsta nešokusios, tačiau su linų vainiku ant galvos 
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g 2 mergaitei šokti nedera, todėl nė viena jų neina šokt, kol bernai neatėmė 
iš jų pabaigtuvių vainiko. O vainiką reikia atimti vogčia.

BLKP p. 94. 97, 101.

150. LILIO, SESĖ LINĄ

7. Lilio, sesė liną, 
Sesė liną, lilio.

6. Lilio, rieskit šaknis, 
Rieskit šaknis, lilio.

2. Lilio, sodindama, 
Sodindama, lilio.

7. Lilio, abrūsuose, 
Abrūsuose, lilio.

3. Lilio, kalbėdama, 
Kalbėdama, lilio.

8. - Lilio, kas iš pluoštų, 
Kas iš pluoštų, lilio?

4. - Lilio, aukit, linai, 
Aukit, linai, lilio.

9. - Lilio, plonos drobės, 
Plonos drobės, lilio.

5. Lilio, stuomeninkai, 
Stuomeninkai, lilio.

10. - Lilio, kas iš žiedų, 
Kas iš žiedų, lilio?

ii. - Lilio, rankovėlės,
Rankovėlės, lilio.

LTt 1 78. P. Balzieriškio vnk., Brž vis. ir aps. - M. Jakubonienė. U. J. Jakubonis 1925. Linų 
anksčiau daug buvo sėjama, ypač Aukštaitijoje, tad nemažai ir dainų apie linų darbus. 
Beveik visose linų rovimo dainose daugiau ar mažiau atsispindi linų apdorojimo darbai. 
Dainose, kaip ir pasakose, vienas po kito išskaičiuojami daugybė linų darbų.

Linamynio papročiai

151. Per linamynį jaujose spingsi burokiniai žibintai su lajinėmis žva
kutėmis, tokie anuomet ir per vestuves žibėdavo.

Linų mynėjai ir mynėjos stovi prie mintuvų ir, ranka nusitvėrę mintu
vus, mina linus taukšėdami:

- Taukšt, taukšt, taukšt! Taukšt, taukšt, taukšt!

Vidurio Žemaitijoje, Plungės, Rietavo, Tverų ir kitose Telšių vietose, dar 

ligi šio meto yra išlikęs būdingas linamynio paprotys - vadinamas kuršio
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pamėklės puošimas ir jos vedimas į linamynį. Kuršis slapčia papuošiamas 8 3
pas kurį nors iš kaimynų. Kokios nors margos berno kelnės prikemšamos 
šiaudų. Apvelkama ilga miline. Veidas padaromas iš medžio su raudono 
buroko nosimi, o liežuvis - iš ilgos kojinės. Pamėklės galva apmaukšlina- 
ma kailine kepure, o rankon įduodama linų plūktuvė. Taip aptaisytą kur
šio pamėklę veda basliais ginkluoti vedliai į kaimyno linamynio klojimą. 
Nuvedę pamėklę prie pat klojimo durų, tyliai atidaro duris ir įvelka ją 
vidun. Kad talkininkai kuršio vedlių nepagautų, klojimo duris basliais už
remia, o patys, už durų stovėdami, pasako prakalbą. <...>

Linamynio talkininkai stengiasi kuršio vedlius pagauti ir pristatyti li
nų minti. Jeigu pavyksta kurį pagauti, tai tokį pririša prie mintuvų, ir jis, 
visiems iš jo juokiantis ir įvairiai tyčiojantis, turi visą naktį dykai dirbti, 
valgyti ir gerti niekas neduoda.

BLKP p. 102, 103.

152. Linelis rengia, avelė dengia.

153. Trinugaris žirgas, dvinugaris raitelis, balto vario kamanos.
(Mintuvai)

154. Ąžuolėlis žaliukėlis,
Devynšakis devynlapis,
Vosilkom pražydo.
(Linas)

LTt 5 5185, 7017, 5649.

155. LINŲ VARGAI

Sustatė merga linus pirty minti, džiovinti. Pakūrė, kūrena jinai, šildos.
Nakties metas. Ogi girdi, kad kas atšlamena už sienos:

- Merga, merga, įsileisk!
Ogi tik linai ūžt visi duris ir užgriuvo. O jis vis šaukia:
- Merga, merga, pažadėk man savo dūšią!
O linai taip atsako:
- O! Tu taip lengvai nori dūšią išgauti! Palauk dar! Dar taip lengvai 

negalima. Palauk, mes tau pasakysim savo gyvenimo vargus, tai tada
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84 tau atiduos dūšią. Ar tu žinai, kaip mums gera, kai mus paėmė žmogus, 
išnešė, po laukus išsvaidė, išsėjo visus po vieną grūdą? Argi gera buvo 
kęsti ant vėjo, ant lietaus?

Paskui išdygom, paaugom. Ir vėl vėjas plakė ir lietus lijo. Argi gera 
buvo kęsti?

Kada užaugom, tai paėmė, nurovė ir suraišiojo kūliais stipriai. Argi 
gera buvo kęsti?

Tada sudžiovino ir ėmė kulti visokiais pagaliais, spragilais. Argi gera 
buvo kęsti?

Tada paėmė, išvežė laukan ir paklojo po laukus. Ir lijo ir naktimis, ir 
dienomis, ir šalo... Argi gera buvo kęsti?

Tada sugrėbė ir vėl surišo, suspaudė kūliais. Argi gera buvo kęsti?
Tada paėmė, sudėjo karšton pirtin ir džiovino. Dūmuos rūkom. Argi 

gera buvo kęsti?
Tada įdėjo į mintuvus, ėmė maigyt. Kaulai tik braška! Argi gera buvo 

kęsti?
Tada paėmė su bruktuvėm braukyt, mušti. Argi gera buvo kęsti?
Tada paėmė, ant tokių grėblių medinių ir geležinių šukavo. Argi gera 

buvo kęsti?
Tada paėmė, sutaršė, pririšo prie verpsčio ir vėl verpė, suko, po tru

putį vyniojo. Argi gera buvo kęsti?
Tada paėmė, ištampė ant sienos, apmetė. Tada sudarė, suraitė. Argi 

gera buvo kęsti?
Tada užrietė ant tokio veleno, suraitė. Tada mušė, audė, su muštuvais 

mušė. Argi gera buvo kęsti?
Tada, kai išaudė, paėmė karštu šarmu užpylė, šutino. Argi gera buvo 

kęsti?
Tada nunešė balon, pamerkė. Tada kai ėmė su kultuvėm! Argi gera 

buvo kęsti?
Tada paklojo ant pievos, išdžiovino ir vėl suraitė. Argi gera buvo kęsti?
Tada paėmė, suraitė vėl į tokį rietimą ir susiuvo vėl su adata. Argi 

gera buvo kęsti?
Tada vėl paima, išraito, karpo, rėžo ir, ant savęs užsidėję, visur tam

po. Argi gera buvo kęsti?
O tada vėl nešioja, kol visai suplyšta, praskysta - jau nieko nėra. Argi 

gera buvo kęsti?
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Tik gaidys:
- Kakarieku!
Ir velnias:
- Eik tu skradžiai žemę su dūšia ir su linais! - ir nubėgo.

LTR 3427(12). P. Čiobiškis, Šrv raj. - Emilija Gančėrienė, 71 m. U. B. Kerbelytė 1959.

Kūlimas

Prieš kuliant spragilais javai būdavo gerai išdžiovinami tinkamai įreng
tose jaujose. Jaujoje buvo didžiausia molio krosnis, o jaujos pakraštyje - 
tam tikra džiovykla, kurioje į vadinamąsias lovas sudėti javai išdžiūsta, 
kad net šiaudai lūžta.

Kulti keldavosi naktį. Laikrodžių anuomet veik niekas neturėjo, todėl 
laiką nustatydavo iš žvaigždžių ir gaidžių giedojimo. Kai tretieji gai-

85

Vytauto 
Jurkūno 
medžio 
raižinys
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85 džiai pragysta, keliasi kulti. <...> Paprastai iš vienos gryčios eina trys 
spragilai: pats šeimininkas, bernas ir merga. Jei didesnė šeima, jaujon 
eina daugiau spragilų, kartais penki, šeši.

Kulti spragilu nesunku, aišku, jei visi gerai sutaria. Kūlimo taktui palai
kyti dažnai dainuojamos tam tikros kūlimo dainos, arba „spragilinės".

Rytą kiemas, baigęs kūlimą, pučia ratų stebulę. Taip praneša kaimui, 
kad jau darbas baigtas, nes paprastai kiemai tarp savęs lenktyniauja. 
<...> Jauni bernai, užuot gulę numigti, eina pas kaimynus įvairių išdaigų 
kūlėjams krėsti.

BLKP p. 112-113.

157. Jei kulia du, išeina šitaip:

Tau - man, 
Tau - man.

Jei kulia keturi, tai šitaip:

Du su pačia,
Du su pačia.

158. Kuliant dviese:

Ašei, tujei -
Bernai dujei.

159. Kulia keturiese:

Pats su pačia, 
Merga trečia.

Šešiese:

Lenta nutašyta, 
Kampe pastatyta.

LTt 5 8487, 8490, 8499.

160. GRŪDŲ AITVARAS

Kitą kartą vėl rudeniop - jau kūlimai prasidėję - einam mudu su bernu 
pro klojimą, išdžiovinę jaują. Jau prietamsis. Tik padrykt, padrykt pro 
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sodą svirno link. Nušvito net žemė, o virš mūsų galvų toks kaip rank- 8 7 

šluostis šviesus, beveik gelsvas, padrykt, padrykt, padrykt ir nutūpė ant 
svirno. Bernas sako:

- Tas aitvaras grūdus neša, nes mat koks šviesus.
Tik išbėga, išbėga gaspadinė su rankšluosčiu, blinkt 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 raktus nuo svir

no turėdavo ir nė manęs, nė berno neįleisdavo, - gi žiūriu - penki aruo
dai kaip aukso kviečių sklidinai pripilti, o tais metais mes nebuvom nė 
pasėtų turėję.

Metų gale samdo kitiems metams ir algos pridėjo, bet kur aš tau bepa- 
siliksiu, sakau:

- Ačiū, gaspador, už metus, bet jau daugiau tai aš nebepasiliksiu. 
Kam čia man su velniais gyvent, dar kada ir mane apsės.

LTR 2708(7). P. ši - Pranciška Šimkienė, 60 m. U. G. Varkalienė 1948. Sakmės apie aitvarą, 
nešantį grūdus ir kitas gėrybes šeimininkui, gyvuoja visoje Lietuvoje. Ir šiuo metu jų dar vis 
užrašoma.

161. 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 nueinu - vėl imta. Nieko nepadės, pamaniau 
sau ir pradėjau saugot.

Vieną naktį per miegą girdžiu - lyg kas lapsi, ėda. Atmerkiu akis - gi 
net nusigandau: maniau, klėtis dega - kad šviesu apie kubilą. Bet pama
čiau: aitvaras atsistojęs kad sukas, kad sukas kaip girnapusė po kubilą. 
Jau buvau surinkąs, bet kaip ir kas bumą užrišo: neišrėkiu, ir gana. Ir 
matau, ir girdžiu, o nei pasijudint, 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 kalbėt, ir vaikš
čiot. Užsidegiau žiburį, žiūriu - avižos imtos.
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8 8 Rytą buvo turgus, tai nuėjau ir bėdoju pas Leibką, kad aitvaras mano 
avižas neša. O jis sako:

- Tu kvailas, tu nežinai ką daryt: paimk seną arklio pasagą ir prikalk 
ant pirkios slenksčio kapliukais oran. Pamatysi, kad nebelies.

Aš taip ir padariau. Ir kad žinotum, nuo to karto niekas nieko - ir 
padėjo.

LTt 4 528. P. Paketurių k.z Kupiškio vis., Pn aps. - Antanas Starkus, 40 m. U. A. Kriauza 1936.

162. P U S ČIAI

Buvę pusčiai, išpustydavę iškultus, o neišvėtytus javus. Kad, gaidgystėj 
iškūlę, žmonės palikdavę javus sustumtus į krūvą, o išaušus dienai, nu
ėję vėtyt, tai grūdų maž berasdavę - tiktai pelus krūvoj.

Kartą užėjęs juos gaspadorius bepustančius. Jie ėmę vienas kitą 
šaukintis:

- Pusčiau, pirštines palikai ant pečiaus, pusčiau!

LTt 4 538. P. Joniškio vis., ŠI aps. U. M. Slančiauskas 1884.

163. Kad yr aruode, bus ir puode.

164. Sėjo pūrą - kulia saują.

Vytauto Kazimiero Jonyno 
medžio raižinys
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165. Velnias sėjo, velnias ir pjauna. g 9

166. Rudenį ant pasėtų rugių jei randi didelį grumstą, pabučiuok ir 
padėk - rugiai pavasarį padėkavos.

LTt 5 5073, 2893; BILRD p. 263.

Bulviakasis

167. BULVIŲ KAPLIUOTOJA

Kai gyvenau Laukininkuose, mūsų bulves pradėja laumė kapliuot. Dar
buojas kažkokia plaukais apsileidus moteris, ir gana, - nei niekas jos 
prašė, nei samdė, ir niekas nežino, kas ji tokia yra. Jau keturias užuoga
nas nukapliavo. Gena mano brolis vakare galvijus pro šalį, o laumė dir
ba. Jis ir klausia:

- Kieno tu bulves kapliuoji?
- Kieno gi, savo!
Ant rytojaus ten nuėję rado pamestą gražų kaplį, ir ji daugiau nebe

ateidavo dirbt.
Buvo neišpasakytai geros bulvės tam daikte, kur ji nukapliavo.

LTt 4 548. P. Subartonių k., Merkinės vis., Al aps. - Aleksandras Milius, 37 m. U. J. Balys 1936.

Vėlinės

168. ALUS MIRUSIESIEMS

Mūsų sodžiuje yra buvęs senas ūkininkas Želvis, miręs maždaug apie 

1880 metus, kurs visuomet šluodavo jaują prieš Visus šventus ir nešdavo 
ten alų numirusiųjų dūšelėms, kurios tą naktį apsilankydavo.

LRš 126. P. Papiškių k., Pušaloto prp., Pn aps. - Ona Juozapaitė. U. G. Petkevičaitė 1904.
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90 169. VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINĖS

Prieš Visų šventę kas aviną pjauna, kas paršą, pyragų iškepa. Labai daug 
elgetų sėdėjo prie bažnyčios. Va, tai kiekviena šeimininkė nešė mėsos 
gabaliuką. Prisimenu, mama papjauna, būdavo, aviniuką <...>, tai jau 
vieną kulšelę sukapoja tokiais gabaliukais dideliais <...> - elgetoms pa
dalint. Na ir pyrago iškepa, prisideda pintinę. Tai tik panėši! Nuneša 
elgetoms. Na, neduosi elgetom, tai Dievas nepadės! Na ir žmonės nešė.

Kai pareinam iš kapų, tai tada dainuojam vaikiškas dainas, einam 
ratelius. Po Visų šventų, pirmos lapkričio, jau į mokyklą leidžia, jau už
sidaro karvės. Per Vėlines iki dienos dvyliktos irgi gedulas, o po dvyliktos 
(tankiausiai trečią lapkričio imdavo vaikinus į kariuomenę) antrą lapkri
čio būna tankiausiai šokiai. Dabar tie vaikinai pasiima muzikantą, suei
na į vieną vietą - tada pasilinksminam, pašokam. <...>

LTR 6169(210). P. Stabintiškių k., Žaslių apyl., Kš raj. - Jadvyga Laurušonienė, 69 m. U. ir šfr.
B. Kerbelytė 1991.

170. VĖLĖS BAŽNYČIOJE

Viena moteris Vėlinių naktį pasislėpė bažnyčioje, norėdama pamatyti, 
ką vėlės darys. Vėlės susirinkusios klausinėja:

- Kas čia smirdi?
Ji, pamačiusi savo seserį, norėjo prašnekinti, bet vėlės taip ją užpuolė, 

kad vos beišspruko pro duris laukan. Tik spėjo beišgirsti:
- Tavo laimė, kad išsprukai!

LTR 1167(585). P. Rūtelių k.z Kaltinėnų vis., Trg aps. - M. Misevičienė, 37 m. U. A. Brazdeikis 1937.

Ganymo pabaiga

171. PIEMENŲ ORACIJA

Per Visų šventes, jau nuo lapkričio - jau rubežių nebėr. Taip gana kiek
vienas savo sklype, o jau paskiau piemenai susivara. Tada gi kūrenam 
laužus, suveinam. Vienas inlipa alksnin, didesnis:



METAI R U D U O

- Nu, tai pasakysiu prakalbą, - katras moka šnekėt. - Juoda karve, 9 1 

baltas pienas - ar ne dyvai?
- Dyvai dyvai, kaip ne dyvai!
- Juoda avis, baltos kojos. Ar ne dyvai?
- Dyvai dyvai, kaip ne dyvai, - visi.
- Avis be ragų, avinas su ragais. Ar ne dyvai?
- Dyvai dyvai, kaip ne dyvai!
Nu, tai tokius. Paskui laužus kūrenam, bulves kepam.
Mes matam, kad oracijos būna žmonių suėjimuose, tai ir mes tep.

LTR 6169(209). P. Stabintiškių k., Žaslių apyl., Kš raj. - P. Jadvyga Laurušonienė, 69 m. U.
B. Kerbelytė 1991. Sakydami šią kalbą, piemenys vesdavo aplink beržą ožką arba baltą 
aviną; vienas piemuo įsikąsdavo jam į uodegą. Taip darydavo, kad greičiau užsnigtų ir 
nebereikėtų ganyti.



II. ŽMOGAUS
GYVENIMAS



GIMIMAS

172. KŪDIKIO LAUKIMAS

Nėščioms moterims negalima eiti pas nieką nieko skolinti. Buvo tikima: 
jei nėščia paprašys ko paskolinti ir jei nepaskolinsi, tai pelės tau viską 
sukapos. Nenorint skolinti ar neturint to, ko jinai prašo, tai, kai ji eina 
namo ir žengia per slenkstį, metama į ją duonos gabaliuku arba kuo 
papuola - anglim, moliu. Gerai, jei duona - tai vaikas labai valgys duo
ną, o jei anglim - tai vaikas valgys anglis.

Pro skylę tvoroj arba pro langą negalima lįsti - vaikas bus vagis.
Reikia žiūrėti tik į gražius žmones, tai nusižiūrėsi - ir vaikas bus 

gražus.

AED p. 338. P. ir U. Vilnius - Rožė Sabaliauskienė, 72 m., 1973.

173. Yvą yvavo,
Keturios liepos lingavo.
Visi girdėjo -
Tik dviems pagailėjo.
(Kūdikis lopšyje)

LTt 5 6309.

174. LĖLĖS KOJĄ GERTI

Kad kūmai pakrikštytą kūdikį parneša iš bažnyčios, o kada jau reikia 
pirmą sykį po krikšto tą kūdikį nuplauti, <...> tei ne krikštynums vadina, 
ale „lėlės koją gerk".
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94 Visų pirmiausia teip daro. Boba, kuri yra pri palagninkės, tei ta turi 
ligonį apžiūrėt ir kūdikį nuprausti. Ir par tą laiką turi būti svečiai supra
šyti. <...> Ateina teipo ta boba, atima kožnam vienam kepures ir paka- 
voja, iki kolei pasibaigs tas balius. O kaip jau pasibaigia, tei tada turi 
piningus mokėti už kepures ir turi išvaduot piningais. O kad vaikelį prau- 
siant pirmą sykį, tei iš to vandens, kur geldoje yra, pasemia į torielką 
pilną ir padaro kvietką iš rūtų, didumo kaipo šepetys. O paskui pajema 
tą torielką su vandeniu ir pradeda taškyti tąja kvietka pamirkusia. Ir 
paskui eina nuo galo savo svečių iš eilės, kožnam po vieną, ir po barzda 
tepa boba, kvietką pamirkius su tum vandeniu. <...> O kada dar liekt 
koks lašas vandens nuo barzdų mazgojimo, tei ta boba turi palaistyt 
visų namų slenksčius, sakydama teip:

- Oi, tegul visi dabar, žengdami par tus slenksčius, sumina po kojų 
visus to vaikelio vargus.

<...> Teip tada stalą uždengia ir svečius visus už stalo susodina. <...>

Vytauto Jurkūno 
medžio raižinys

DSPSO 63. P. Serbentų k., Šimkaičių vis., Rs aps. - Domininkas Mačiulis. U. M. Davainis- 
Silvestraitis 1888.
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175. BESIMAUDANTI NELAIMĖ

Kitados, dar senų senovėje, gyveno du broliai. Juodu turėjo didelius plo
tus žemės. Vienas gyveno labai turtingai, o antras - labai vargingai. Tas 
turtuolis keldavo pokylius ir puotaudavo po dvi tris dienas. O kodėl jam 
nepuotauti: gyvuliai geri, nuo grūdų pinigus gorčiais mieruoja. O jo varg
šas brolis, kad ir kažkaip stengdavos, niekaip negali prasigyventi. Bet jis 
nieko nekaltino, sakė: „Tokia Dievo valia".

Vieną kartą pavasario laike Dievas davė - susilaukė mažą vaikelį. 
Taip sau ir mano: „Kaip dabar daryti? Nekrikštytą negalima laikyti, o 
kūmams nėra ką duoti valgyt". Pagalvojo sau: „Kaip Dievas duos, taip 
ir bus. Eisiu prašyti. Ką pirmą patiksiu, tą ir paprašysiu".

Išėjo ir pirmą patiko seną elgetą. Elgeta sutiko. O į kūmas paprašė 
kokią senelę. Nuvežė, pakrikštijo, vakare užkando - ir viskas buvo gerai. 
Bet senelis išeidamas pasakė:

- Duosiu tau tokį patarimą. Stenkis kaip galėdamas persikelti savo 
trobikę į kitą vietą. Ir kai persikelsi į kitą vietą, pasiruošk stebulę. Vieną 
galą užkalk, o kitam turėk vėl gerą kamštį. Pirmą sykį naujoj trobikėj kai 
numaudysi mažiuką, tai geldžikę palikite ir visi išeikite. O ką pamatysi 
tenai maudantis, tai pulk ir įkišk į stebulę.

Tas taip ir padarė. Persikėlė trobikę, pirmą kartą nuprausė ir paliko 
geldžikę. Jau turėjo ir stebulę pasiruošęs. Žiūri pro rakto skylutę - ogi 

išlenda iš užpečkio nei šioks, nei toks niekysta. Jis greitai įpuolė ir, nutvė
ręs už kalnieriaus, įkišo į stebulę ir užkalė. O paskui nunešė ir pagrūdo 
po tiltu už polių, užtaisė, kad niekas nerastų.

Nuo tos dienos tam žmogeliui pradėjo viskas sektis - gyvuliai augti, 
javai derėti. Taip jis, porą metų pagyvenęs, visko turėjo. Dabar ir jis pa
kėlė pokylį, pasiprašė ir savo brolį. Per pokylį brolis vis jį klausinėjo: „Kaip 
tu prasigyvenai?" O jis tai šiaip, tai taip - ir paskiau pasisakė. Dabar 
brolis ir mano: „Palauk, bile dabar aš tik žinau - aš tau vėl paleisiu!"

Taip jis, niekam nieko nesakęs, išėjo namo, nes jam labai rūpėjo tik tą 
gyvuliuką paleisti. Apsitaisė prastais drabužiais ir eina po tiltu graibyti. 
Bet ne savo padėjimą ar taip greit surasi? Nežino nei kurioj pusėj. Bet 
pradėjus darbą, reikia baigti. O dar lyg tyčia tuo laiku vanduo buvo pa
tvinęs. Jis graibė nuo pietų sulig vakaro ir pats ko neprigėrė. Bet paga
liau surado. Iš to džiaugsmo nepajuto, kaip ant kranto atsidūrė. Dabar 
jis atkimšo, iškratė ir sako:

95
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96 - Dabar bėk - paleidau.
Bet tas nebėgo; o jam pačiam ant kupros užšoko ir sako:
- Nešk į savo namus, o jo aš bijau. Esu labai alkanas, greitai būčiau 

padvėsęs, todėl skubėk.
Parbėgo ponas namo su didžiausiu skausmu, kone visą galvą perplė

šė. Kai įbėgo į trobą, tas greit nušoko nuo sprando ir įlindo į užpečkį - ir 

surask, kad nori.
Rytojaus rytą nueina į tvartą, žiūri - geriausias arklys ir karvė negyvi, 

patvoriais vištos negyvos. Pusę metų taip pagyvenęs, žmogus visai nusi
gyveno. Ir pagaliau pats numirė.

LTR 370(217). P. Pašaltuonio k., Šimkaičių vis., Rs aps. U. P. Grinius ~ 1931. AT 735 A. Pasaką 
užrašė antros klasės moksleivis.

176. JŪS MANO KŪMUŽĖLIAI

Jūs ma - no kū - mu - žė - liai, kū - mu - čiai

• i. Jūs mano kūmužėliai, 
Kūmučiai dobilėliai, 
Važiavot vieškelėliu, 
Aš junti gėrėjausi.

2. Žirgeliai risčia bėgo, 

Kamanėlės skambėjo, 
Iš plieno patkavėlių 
Ugnelė kibirkštavo.

2 k.

2 k.

3. Jūs mano kūmužėliai, 
Kūmučiai dobilėliai, 
Kai ėjot per dvarelį, 
Aš jumi gėrėjausi.

4. Kasnykai vėduliavo, 
Vainikėliai žaliavo, 
Iš aukselio žiedelių 
Ugnelė kibirkštavo.

2 k.

2 k.



ŽMOGAUS GYVENIMAS VAIKYSTĖ

5. Jūs mano kūmužėliai, 
Kūmučiai dobilėliai, 
Sėdėjot už stalelio, 
Aš jumi gėrėjausi.

2 k.

6. O tai skaistūs veideliai, 9 7
Tvaska aukso žiedeliai, 
Tai gardus žalias vynas i

Stovėjo ant stalelio. J

LTR 3479(306). P. Nibrių k., Jiezno raj. - Ona Tamošiūnienė, 78 m. U. t. L. Grudzinskas, 
D. Krištopaitė, A. Vasiliauskaitė, ml. B. Uginčius 1958. Pst.: „Krikštynų daina". Šiaip jau 
krikštynų metu buvo dainuojamas gana įvairus repertuaras, specialiai šiai progai skirtų 
dainų užrašyta labai mažai.

177. Nešluok ant kojų, ba niekas kūmuos neprašys.

178. Gimė vaikas - gimė ir jo dalia.

B1LRD p. 262, 228.

VAIKYSTĖ

179. ČIŪČIA LIŪLIA MAŽUTĖLĮ

Čiūčia liūlia mažutėlį, 
Čiūčia liūlia puputėlį, 
Čiūčia liūlia pūkuose, 
Čiūčia liūlia minkštuose.

LLD 1 16. P. Kriūkai, Šk raj. U. O. Sutkutė 1949. Pst.: „Lopšinė".

Arvydo 
Každailio 
cinko 
raižinys
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98 180. A-A A-A APAPA

A-a a-a a - pa-pa. zui - kis vai - ką sū - pa - vo,
Be - sū - puo - dams už - snū - do,
Nuo krės-le - lio nu-sprū-do
Ir ko - je - lę nu-lu - žo.

j. A-a a-a apapa, 
Zuikis vaiką sūpavo. 
Besūpuodams užsnūdo, 
Nuo krėslelio nusprūdo 
Ir kojelę nulūžo.

2. A-a a-a apapa, 
Su maželiu klapata. 
Kad maželio nebūtų, 
Nė klapatų nebūtų. 
Ak džinum tabalai, 
Su maželiu klapatai.

LLD 1 73. P. Skd - Ona Pabrėžienė-Stonaitė, 80 m. U. t. D. Krištopaitė, A. Tumėnaitė, ml. 
V. Juodpusis 1959.

181. PELELI PELELI

)=92

luo - pi - še - lį. į Lai - mu - tis luo - pi - še(lį).

Peleli peleli,
Nešk Laimutė mėigelį,
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Pasouleles, paluoveles
l Laimutis luopišelį. 2 k.

LLD 1 79. P. Padvarių k., Krtn raj. - Petronėlė Rimeikienė, 75 m. U. P. Jokimaitienė, L. Sauka 
1961, ml. šfr. B. Uginčius 1968.
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182. V IRU VIRU KOŠĘ

Viru viru košę, 
Visi bernai atsilošę. 
Par kunigo pirtį 
Visi bernai suvirtę. 
Kam davė šaukštelį. 
Kam davė bliūdelį,

Kam davė šukelėj, 
Kam davė saujelėj, 
O tam mažučiukui 
Liko pagrundėlės, 
Tak tuk tuk versmelėn 
Šalto vandenėlio.

LLD 1 129. P. Pagrandų k., Kamajų prp., Rk aps. - Kazė Pankevičiūtė, 17 iii. U. 1932. Pstv. 
„Delne verda košelę ir, kai sako: „Tak tuk tuk versmelėn", per ranką bėga pažastin".

183. KĖKŪ KĖKŪ KĖKŪ

Ė120

kū, ve - za mes-kaKe - kū ke - kū ke

Vil-kas už ve - ži - mo, meš-kane-pa - ži - no, — o - pa-pa!

Kėkū kėkū kėkū,
Veža meška šėkų.
Vilkas už vežimo,
Meška nepažino, -
Opapa!

LLD 1 238. P. Knistuškių k., Grv apyl., Astravo raj. - K. Buckienė. U. R. Šliogerytė, L. Sauka 
1970, ml. šfr. Ž. Ramoškaitė 1975. Pst.: „Ant kojų vaiką supa".
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100 184- ŠUNTA BOBA ŠUSTINĖLIUS

Kur tie šus - ti - ne liai? Kiau - la - la su - ė - de.
A kur ta kiau - la - la? Ą - že - ri pri - gė - re.
A kur e - že - rė - lis? Zir - ge - lis iš - gė - re.

i. Šunta boba šustinėlius 

Gali ežerėlia.
- A kur tas žirgelis? 

lo. - Miškelin nubėga.

- Kur tie šustinėliai?
- Kiaulala suėdė.

- A kur tas miškelis?
- Sargeliai iškirta.

s. - A kur ta kiaulala? 
- Ažeri prigėrė.

- A kur tie sargeliai?
- Dvarelin nuveja.

- A kur ežerėlis?
- Žirgelis išgėrė.

iš. - A kur tas dvarelis?
- Unt aukšta kalneliu.

- A kur tas kalnelis?
- Unt lygaus laukelia.

LLD 1 733. P. Šeduva, Pn aps. - Emilija Kuzavinienė-Zaukaitė, 33 m. U. t. E. Kuzavinienė, 
ml. šfr. J. Jurga 1950. Vaikų dainos labai įvairios savo turiniu, forma ir paskirtimi. Lopšinės 
(žr. Nr. 179) dainuojamos kūdikiams užmigdyti, žaidinimai (žr. Nr.182) skirti sūpuoti ir 
žaidinti ūgtelėjusį vaiką. Vaikų dainose reikšmingą vietą užima gyvūnijos apdainavimas. 
Kai kurie kūrinėliai dėl savo ypatingos kompozicinės struktūros vadinami formulinėmis 
dainomis (žr. Nr. 184). Daugelis jų yra atėjusios iš suaugusiųjų, ypač kalendorinės poezi
jos, repertuaro.

185. Vaikas ištraukia dantį ir meta ant krosnies, sakydamas: 
- Pel pel! še tau liepinis, duok man kaulinį!

LTt 5 9334.

186. Jeigu vaikas valgydamas prie stalo palieka duonos kąsnelį ne- 
suvalgęs, tai, sakoma, reiks pririšti prie šaukšto, o jeigu suvalgys kas 



ŽMOGAUS GYVENIMAS V A / K Y S T Ė

kitas tą likusį kąsnelį, tai bus daug stipresnis, įveiks tą, kur paliko į Q į 
duoną nesuvalgęs.

LTR 4260(34). P. Kvietkų mst., Papilio apyl., Brž raj. - T. Vainauskaitė, 76 m. U. A. Glem- 
žaitė 1969.

187. PAMOKĖ

Tėvs ir sūnus važiavo šiltame laike vasaros su sunkiu vežimu kelionę, 
todėl turėjo abuodu pėsti paskui vežimą eiti. Tėvs, pamatęs ant kelio 
patkavą, liepęs sūnui pasiimti. Sūnus:

- Man neverta nė lenktis dėl tų niekų.
Tėvs pats pasiėmęs, nusinešęs ir reikalingam pardavęs už dešimt gra

šių - skatikų. Už tiek piningų nusipirkęs šimtą uogų vyšnių. Tas jo vaiks 
norėjęs gerti ir į tas uogas žiūr, net seila varv. Tėvs, numanydams jo 
norą, kaip nejuntant vieną numetęs - vaiks pakapt tą. Numetęs kitą - 
vaiks teip pat. Ir visas lig šimto po vieną išmėtęs - sūnus surinkęs. Ant 
galo tėvs pasakęs:

- Mat, vaikei, nenorėjai vieną kartą pasilenkt prė patkavos - dabar 
lenkeis šimtą kartų.

S1ŚLSA 61. U. M. Slančiauskas 1893.

188. NYKŠTUKAS

Vieną kartą atlėkė nykštukas, atsitūpė ant builio ir sako:
- Builiau, builiau, supk mane.
Builius sako:
- Nesupsiu.
Nulėkė nykštukas pas ožkas ir sako:
- Ožkos, ožkos, eikit builio graužt: manęs builis nesupa.
Ožkos sako:
- Neisim.
Nulėkė nykštukas pas vilkus ir sako:
- Vilkai, vilkai, eikit ožkų gaudyt! Ožkos neina builio graužt, builis 

manęs nesupa.
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102 Vilkai sako:
- Neisim.
Nulėkė nykštukas pas strielčius ir sako:
- Strielčiai, strielčiai, eikit vilkų šaudyt! Vilkai neina ožkų gaudyt, ož

kos neina builio graužt, builis manęs nesupa.
Strielčiai sako:

- Neisim.
Nulėkė nykštukas pas vadžias ir sako:
- Vadžios, vadžios, eikit strielčių kart! Strielčiai neina vilkų šaudyt, 

vilkai - ožkų gaudyt, ožkos - builio graužt, builis manęs nesupa.
Vadžios sako:
- Neisim.
Nulėkė nykštukas pas ugnį ir sako:
- Ugnie, ugnie, eik vadžių degint! Vadžios neina strielčių kart, striel

čiai - vilkų šaudyt, vilkai - ožkų gaudyt, ožkos - builio graužt, builis 

manęs nesupa.
Ugnis sako:
- Neisiu.
Nulėkė nykštukas pas vandenį ir sako:
- Vanduo, vanduo, eik ugnies gesinti Ugnis neina vadžių degint, va

džios - strielčių kart, strielčiai - vilkų šaudyt, vilkai - ožkų gaudyt, ož
kos - builio graužt, builis manęs nesupa.

Vanduo sako:
- Neisiu.
Nulėkė nykštukas pas jautį ir sako:
- Jauti, jauti, eik vandens gert! Vanduo neina ugnies gesint, ugnis - 

vadžių degint, vadžios - strielčių kart, strielčiai - vilkų šaudyt, vilkai - 
ožkų gaudyt, ožkos - builio graužt, builis manęs nesupa.

Jautis sako:
- Neisiu.
Nulėkė nykštukas pas buožę ir sako:
- Buože, buože, eik jaučio mušt! Jautis neina vandens gert, van

duo - ugnies liet, ugnis - vadžių degint, vadžios - strielčių kart, striel
čiai - vilkų šaudyt, vilkai - ožkų gaudyt, ožkos - builio graužt, builis 

manęs nesupa.
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Buožė sako:

- Neisiu.
Nulėkė nykštukas pas kirmėles ir sako:
- Kirmėlės, kirmėlės, eikit buožės graužt! Buožė neina jaučio mušt, 

jautis - vandens gert, vanduo - ugnies liet, ugnis - vadžių degint, va
džios - strielčių kart, strielčiai - vilkų šaudyt, vilkai - ožkų gaudyt, ož
kos - builio graužt, builis manęs nesupa.

Kirmėlės sako:

- Neisim.
Nulėkė nykštukas pas vištas ir sako:
- Vištos, vištos, eikit kirmėlių lest. Kirmėlės neina buožės graužt, buo

žė - jaučio mušt, jautis - vandens gert, vanduo - ugnies liet, ugnis - 
vadžių degint, vadžios - strielčių kart, strielčiai - vilkų šaudyt, vilkai - 
ožkų gaudyt, ožkos - builio graužt, builis manęs nesupa.

Vištos sako:
- Neisim.
Nulėkė nykštukas pas vanagą ir sako:
- Vanage, vanage, eik vištų vaikyti
Vanagas kad šoko į vištas, vištos - į kirmėles, kirmėlės - į buožę, buo

žė - į jautį, jautis - į vandenį, vanduo - į ugnį, ugnis - į vadžias, vadžios - 

į strielčius, strielčiai - į vilkus, vilkai - į ožkas, ožkos - builio graužt! 
Builis nykštuką pasupo.

LTR 1187(217). P. Pavarėnio k.z Varėnos vis., Al aps. - Ona Saulėnienė, 50 m. U. B. Saulėnas 
1937. AT 2034 A'. Kituose variantuose žvirblis prašo kietį arba builį pasupti.

189. GAIDYS IR VIŠTA

Gyveno senė ir senis. Turėjo jiedu gaidį ir vištą. Išėjo gaidys su višta rie
šutauti. Įlipo gaidys į lazdyną, o višta ir sako:

- Krėsk, gaidy, riešutą! Krėsk, gaidy, riešutą!
Krėtė gaidys riešutą ir išmušo vištai akį. Nuėjo višta pas poną 

pasiskųsti:
- Pone, pone, man gaidys akį išmušė.
- Gaidy, gaidy, kam tu vištai akį išmušei?

- Kad lazdynėlis palūžo.

103
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104 - Lazdynėli, lazdynėli, ko tu palūžai?
- Kad ožkelė pagraužė.
- Ožkele, ožkele, kam tu pagraužei?
- Kad piemenėlis neganė.
- Piemenėli, piemenėli, kodėl tu neganei?
- Kad senė bandelės neiškepė.
- Sene, sene, kodėl tu bandelės neiškepei?
- Kad kiaulė tešlą iškabino.
- Kiaule, kiaule, kam tu tešlą iškabinai?
- Kad vilkas paršiuką nunešė.
- Vilke, vilke, kam tu paršiuką nunešei?
- Kad vilko nasrai neužkemšami.

VUBR F1-F646 p. 218. P. Šiaulių aps. U. S. Žiupsnys - 1898. AT 2021 B. Pati populiariausia 
Lietuvoje vaikiška pasakaitė. Dažniausiai višta skundžiasi senelei.

190. Kai pirty vanodavo mažesnius vaikus, sakydavo:
Nuo metų lig metų
Duos Dievs sveikatą!

LTR 5929(494).

191. BUSIL BUSIL, GA GA GA

Busil busil, ga ga ga, 
Tavo motka ragana, 
Nuvažavo žagarų, 
Parvažavo be nagų.

Nuvej kluonan maišo 
Ir pači pragaišo.
Nuvejo kamaron rašalo 
Ir nagus ten prišalo.

ČUS 89. P. Mardasavo k., Merkinės apyl., Vrn raj. - Petras Zalanskas, 79 m. U. D. Krištopaitė 
1979. Pst.: „Kap užmatom, kap busilas lakia, tai, žinai gi, vaikai kai vaikai, tai dar imam 
visi rėkc".

192. Sėdi senis ant klojimo, 
Pina vyžius ir dabina. 
-Kur važiuosi?
- Į Pilviškį.
- Ką parveši?
- Grybo biškį.
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193. Barbuoriele, liek par tvuorą, 
Gausi vyrą kap bajuorą.

194. - Kaip tavo pavardė?
- Mano žila pabarzdė.

195. Ko žmogus nejaučia?
- Augimo.

LTt 5 9538, 842, 8861, 7697.
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196. Maži vaikai kelius spaudžia, dideli pečius laužia.

197. Jauni šoka, žemė dreba,
Seni šoka, dantys kleba.

LTR 5929(474), (575).

198. SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ

Siun-tėma-ne mo-ti-nė-lė įšal-ti-nį van-de-nė(lio).

i. Siuntė mane motinėlė 5.
Į šaltinį vandenėlio.

2. Aš neklausiau motinėlės e.
Ir nuėjau Dunojėlin.

3. Ten aš radau bernužėlį, 7.

Baltą gražų dobilėlį,

4. Bėrus žirgus beganantį, s.
Šilkų pančius bevejantį.

- Ei mergele lelijėle, 
Statyk viedrus ant žiegždrelės,

Statyk viedrus ant žiegždrelės, 
Naštokėlius ant nendrelės.

- Oi berneli dobilėli, 
Bijau ilgai čion užtrukti.

- Kad mokėjai sudiluoti, 
Tai mokėsi sumeluoti -
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106 9. Kad atlėkė žąsų pulkas jo. O jų juodam purvynėly 
Ir sudrumstė vandenėlį. Negalėjau praust burnelę.

n. Negalėjau praust burnelę, 
Sušukuot glodniai galvelę.

LTt 2 37. P. Burbiškiu k., Suvalkų aps. - Ramanauskienė. U. V. Diakas 1934. Visoje Lietuvoje 
paplitusios senosios jaunimo ir meilės dainos nėra apeiginės. Jose vyrauja meilės tema, 
vaizduojami įvairūs jaunų žmonių santykių aspektai: ilgesys, susitikimai, priekaištai, išsi
skyrimai ir kitokie bendravimo niuansai.

199. IŠDEGT DEGUTĄ

Seniau, jei į vakaruškas ateidavo vaikai, tai juos išvarydavo į namus ar
ba „išdegdavo į degutą".

Viduasly susodindavo visus į eilę, o vienas iš suaugusių paima van
dens ir visus perpila, kitas, paėmęs pelenų, perpila jais, o trečias, paėmęs 
šluotą, visus „apšluostydavo".

LTR 1975(7). P. Tolimėnų k., Salako vis., Zr aps. - J. Juodba, 70 m. U. P. Urbonis 1939.

200. Kas nemokėdavo kulti, nesutardavo, tam užkabindavo ant galvos 
krestį, uždėdavo spragilą, grėblį ir varydavo aplink jaują.

LTR 1497(38). P. Kuisių k., Tauragės vis. ir aps. - O. Augaitienė. U. V. Augaitis-Butkus 1938.

Stasio Krasausko 
linoraižinys
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201. TYTELIŲ BERNAI

Tytelių bernai sumainį kelių klaimų duris. Vieniem vartai - per ma
ži, kitiem - dideli. Vaira žiūrėjįs, žiūrėjįs ir sakus:

- Cūdai Sajelia, parnakt durys užauga.
Tuoj pradėjįs pielavot. Atbėgus Tumas:
- Vaira, Vaira, mana durys išgvęra! Parnakt kai nagine sustrauke!

LTR 1463(122). P. Žukliškių k., Dusetų vis., Zr aps. - O. Mažiulienė, 50 m. U. A. Mažiulis 1937.

202. PRISIVILIOT AR ATSTUMT KĄ

Sugavus šikšnosparnį, nunešti į skruzdyną įkasti, o pats sau galvą suvy
nioti su kokiu lakatu, kad nieko negirdėtum ten cypiančio par skruzdy
ną to šikšnosparnio. O ant rytojaus atėjęs, atrasi tiktai kaulalius. Tarp tų 
rasi vieną kobiniuką, tai su tuo, ką norėsi, patrauksi ir priviliosi. O antrą 
rasi kai kačergiukę, su tuo kauleliu tai atstumsi, kad ko nebenorėsi mylė
ti: mergės ar vaikio.

S1ŚLSA 401. P. Gruzdžių apyl., ši - Aloyzas Žiogas. U. M. Slančiauskas - 1890.

203. PRISIŪTA ŠIRDIS

Adata prismeigti prie durų staktos dvikažes muses ir taip palikti, kol 
musės nustips. Šitą adatą reikia paslėpti.

Kai į namus atsilanko patinkamas bernelis ir nori, kad jis tave mylėtų, 
reikia, nematant jam, paimti jo kepurę. Suimti per tarpukojį padelkas 
taip, kad marškiniai būtų tarp kelių, pridėti kepurę ir su adata persiūti 
tris kartus. Kiekvieną kartą siuvant sakyti:

- Kad tavo širdis būtų taip arti manęs, kaip yra kepurė su marškiniais.

LTt 5 9380.

204. Be saulės nėra šilumos, be meilės nėra gyvenimo.

205. Širdžiai tinka - ir akys limpa.

206. Širdelė - ne ragelis, nepapūsi - ne vėjelis.

107

LTt 5 100, 102, 132.
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108 VESTUVĖS

Piršlybos

207. BALNOKI, TĖVUŽI

Bal - no - ki, tė - vu - ži, bė - rą žir - gą,

aš jo - siu mer-gu- žiu pa - žval - gau - ti.

2 k.

j. Balnoki, tėvuži,
7 P

4. Nujojau mergužių ] 2.

Bėrą žirgą, Z K.
Į Eisulius -

Aš josiu mergužių
7 P

Eisulių mergužės 1 2k

Pažvalgauti.
Z K.

Išėjusios.
J 2k.

2. Nujojau mergužių ] 2, s. Balnoki, tėvuži,
O L.

Į Verpikus - Bėrą žirgą,
Z K.

Verpikų mergužės
O L

Aš josiu mergužių j 2 k.

Beverpiančios. Z K.
Pažvalgauti.

3. Balnoki, tėvuži, ] 2, 6. Nujojau mergužių J 2 k.

Bėrą žirgą, l Paskalbius -
Aš josiu mergužių j 2 k. Paskalbių mergužės j 2 k.

Pažvalgauti. Beskalbiančios.

2 k.

7. Tai gražios mergužės, 
Tai patogios, 
Tai baltai žlugtužius 
Beskalbiančios.

JSD 150. P. Pelučių k., Veliuonos vis., Kn. aps. - Bakšaitienė, 60 m. U. A. Juška ~ 1865-1870.
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208. IR PO ŽENTUI 109

Senovės laike atvažiavo sykį jaunikis pas mergą. Toj merga verpė paku
las, pririšus diktą kuodą. Jaunikis šnekina:

- Diktas kuodas pakulų, kada gali jį suverpt?
Merga atsako:
- Ale kaip, ant dienos keturi toki.
Ale tas jaunikis, sugriebęs raktelius nuo visų šėpų, niekam stuboj nesant, 

įkišo į tą kuodą ir po tam išvažiavo. Už dviejų nedėlių tas jaunikis vėl joja 
pas tą mergą. Atėjęs į stubą - čiupt už to kuodo, o dar tie raktai tebesą. Sako:

- Kuodas diktas.
Merga atsako:
- Ale ma į dieną toki keturi.
Bet motina klausia:
- Ženteli, ar jūs nepadarėt žertą, anąsyk mums rakteliai prapuolė.

Jaunikis sako:
- Prieš dvi nedėlias įdėjau į kuodą, eisiu pažiūrėt.
Ir atrado kuode raktus. Ir po žentui, nes tada žiūrėjo ne tik grožio, bet 

ir darbo.

LTR 2368(59). P. Degutinės k., Griškabūdžio vis., Šk aps. U. E. Urbanavičiūtė 1936-1938.

209. NEGRIEŠYK DIEVUI - NAMIE DAUGIAUS

Viens jaunikis, būdamas vienakis, įsakęs savo draugui piršliui:
- Kad aš tą sakysiu, girsiuos, kai kur nujosme, tai tu man pritark, 

sakyk: „Negriešyk Dievui - tu dar namie ir daugiaus turi".
Kai nujoję pas kokią jaunąją, ėmęs šis girtis pro šį, pro tą, o piršlys vis 

jam priduriąs:
- Negriešyk Dievui - dar namie ir daugiaus turi.
O ta jaunoji neeinanti už jo ir neeinanti. Teip jis nebeišmanąs, ką be

sakyti, kaip begirtis. Sakąs:
- Sesait, kodėl tamsta manim baidais: ar dėl to, kad aš viena akia?
Piršlys pridūręs:
- Negriešyk Dievui - ir antrąja nelabai teprimatai.
Ir pabaigę rokundą.

SlšLSA 7. P. Pamūšio k., ši aps. - P. Čekanauskienė. U. M. Slančiauskas (1874-1890).
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Moderato

1 10 210. ŠĖRIAU ŠĖRIAU SAU ŽIRGELI

Šė- riau šė - riau sau žir- ge - lį, nor ir ma - žą, a - le gra(žų).

t. Šėriau šėriau sau žirgelį, 

Nor ir mažą, ale gražų.

2. Prieš kalnelį raitas jojau, 7. 
Nuo kalnelio rankoj vedžiau.

3. Po kalneliu žalia giria, s.
Žalioj girioj ežerėlis.

4. Trys sesulės žlugtą skalbė, 9. 
Motinėlė rankas prausė.

s. - Vai motule, vai uošvele, u>. 
Kurią duosi man mergelę:

LLD 2 282. P. Stakliškių II k., Stakliškių v 
t. B. Bendoravičiūtė, ml. J. Jurga 1939.

Ar jauniausią, ar vyriausią, 
Ar bernelių mylimiausią?

- Nei jauniausią, nei vyriausią, 
Tik bernelių mylimiausią.

- Vai motule, vai uošvele, 
Kurią duosi man skrynelę:

Ar didžiausią, ar mažiausią, 
Ar drobelių ko pilniausią?

- Nei didžiausią, nei mažiausią, 
Tik drobelių ko pilniausią.

ls., Al aps. - B. Bendoravičienė, 38 m. U.

Viktoro Petravičiaus
linoraižinys
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Sutartuvės. Žiedynas 111

211. Jau pats žodis rodo, kad per jas turėtų būti susitarta dėl vedy
bų. Per piršlybas prasideda derybos, - čia jos turi užsibaigti.

LLD 4 p. 7.

212. OBELĖLA NINDRELA, LYLIO

Rinkinys i. Obetėla nindrela, lylio, 
Obetėla nindrela, lylio.

2. Obetėla nindrela, lylio, 
Geria mano matute, lylio.

3. Obetėla nindrela, lylio, 
Geria uliavoja, lylio.

4. Obetėla nindrela, lylio, 
Pragėrė dukretį, lylio.

5. Obetėla nindrela, lylio, 
Už arielkos čėrketį, lylio.

Pritarim/s Obetėla nindreila, 
Obetėla nindreila.

SIS 1408. P. Gavėniškio k., Papilio vls.z Biržų aps. - Ona Smilgienė, 74 m. U. A. Sabaliauskas 
~ 1907. Kaip šioje, taip ir kitose sutartuvių dainose dažni yra vyno, alaus gėrimo, užgėrimo 
vaizdai. Jie sietini su buvusia reikšminga apeiga, netgi tam tikru paprotinės teisės aktu. 
Antai kaip kitų sandėrių, taip ir sutarties dėl vedybų, užbaigus apeiginiu gėrimu, nebuvo 
galima jau atšaukti. Šis paprotys žinomas visoje Lietuvoje, tik nevienodai vadintas: pragė- 
ros, pragertuvės, sugertuvės, užgertuvės ir pan. Be to, sutikimas vesti ir tekėti būdavo 
patvirtinamas ir dovanų teikimu. Tai būdingi sutartuvių dainų motyvai.
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1 1 2 213. PAS MOČIUTĮ JAUGAU

J=S4

r Pas močiutį įaugau,
Valelį turiejau, 
Po darželį vaikščiuodama 
Žalius rūtus skyniau.

j 2 k.

2. Žalius rūtus skyniau, 

Vainikėlį pyniau, 
Nusiskyniau, nusipyniau, 
Un galveles diejau.

] 2L

3. Ėjau par keimelį 
Į aukštą svirnelį, 
Ir pakilo rytvejelis, 
Nupūt vainikėlį. 2 k.

4. Et bernelis pirmou, 
O brotelis paskou, 
Randa rūtų vainikėlį 
Keimo vidurelie.

2 k.

5. Jė brotelis rado, 
Balandėlis rado, 
Dar nešluosiu, dar švytrausiu 
Ben kelius metelius.

6. Jei bernelis rado, 
Jė tas šelmis rado, 
Nebnešiuosiu, nebšvytrousiu 
Ne šio rudenėlio.
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7. - Vai berni berneli, 
Atdouk vainikėlį, 
Tamstai dousiu radybeles 
Šilko pirštinėlės.

8. - Aš nenuoriu tamstos 113

Šilko pirštinėlių,

Aš tik nuoriu tamstos patios, n

Jaunuosios mergelis. J

9. - Ačiū tau, berneli, 
Už meilų žuodelį, 
Aš tavei būsiu diekinga 
Par visą amželį.

LLD 4 52. P. Asteikių k., Kūlupėnų vis., Krtn raj. - Magdalena Venckienė, 93 m. U. K. Viščinis 
1961, ml. šfr. B. Uginčius 1968.

214. SIŪBAVO LIEPELĖ

Siū - ba - vo lie - pe - lė sau - sa be - vė - jo,

ten var - go pa - ne - lė Ii - nūs ra - vė

i. Siūbavo liepelė 
Sausa be vėjo, 
Ten vargo panelė 
Linus ravėjo.

2. Atjotie atjotie 
Seimam berneliui, 

Muštrindams mandrindams 
Bėrų žirgelį.

3. - Padėkdiev panelei 
Lineliai rauti!
- Tai dėkui, berneli, 
Kur jodinėji?

4. - Vakar vakare 
Namie nebuvau: 
Pas tavo tėvelį 
Valgiau ir gėriau.

s. Man tave tėvulis, 
Man pažadėjo, 
Margąjas skrynelas 
Užrašinėjo.

6. Margąjas skrynelas 

Užrašinėjo, 
Palšuojus jautelius 
Duotie žadėjo.
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114 7 Palšuojus jautelius 12. Palšųjų jautelių

8.

Duotie žadėjo, 
Margąjas karveles 
Atskirdinėjo.

- Netiesa, berneli, 13.

Duot nežadėjo, 
Margųjų karvelių 
Neskirdinėjo.

Atjok, berneli,

9.

Netiesa tavo: 
Mėlynas linelis 
Dar nežydėjo, 

Mėlynas linelis 14.

Seredos rytą, 
Tai rasi širdelę 
Jau sumislytą. 

Atjojo bernelis

10.

Dar nežydėjo, 
Tai manė tėvelis 
Tau nežadėjo. 

Tai mane tėvelis 15.

Seredos rytą, 
Tai rado širdelę 
Jau sumislytą.

- Kur leistie, kur vestie

11.

Tau nežadėjo, 
Margųjų skrynelių 

Nerašinėjo.

Margųjų skrynelių 16.

Šyvas žirgelis, 

Kur dėtie, kur mautie 
Aukso žiedelis?

- Veskie žirgelį
Nerašinėjo, 
Palšųjų jautelių 
Duot nežadėjo.

Ant pūdymėlio, 
Meskie žiedelį 
J rūdymėlį.

Viktoro Petravičiaus 
linoraižinys
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77. Atjok, berneli, 19. 
Subatos rytą, 
Tai rasi širdelę 
Jau sumislytą.

18. Atjojo bernelis 20. 

Subatos rytą, 
Tai rado širdelę 
Jau sumislytą.

- Kur leistie, kur vestie 
Šyvas žirgelis, 

Kur dėtie, kur mautie 
Aukso žiedelis?

- Veskie žirgelį 
Ant žalių lankų, 
Maukie žiedelį 
Ant baltų rankų.

115

LLD 4 255. P. Kabelių k., Grdn aps. - Petronėlė Gaidytė. U. P. Bieliauskas 1933. Tai žiedynų 
daina, labai populiari iki šiol visoje Lietuvoje (per 1000 var.). Žiedynos - dar viena svarbi 
sužadėtuvių ceremonija. Jų metu buvo pasikeičiama žiedais, nors šis paprotys nėra laiko
mas senu. Dainoje atsispindi ir kiti piršlybų, sutartuvių papročiai.

Kvietimas į vestuves

215. Kvieslys eina iš vienos pirkios kiton, tam tikra gražiai išraižyta 
ir rūtomis apkaišyta lazda nešinas. Įėjęs pirkion, Jėzų Kristų pagar
binęs, atsistoja vidury pirkios ir, lazda pasirėmęs, kviečia visus maž
daug šiais žodžiais: „NN prašo vestuvėsna visus - didelius ir mažus, 
jaunus ir senus. Jaunus pašokti, paulioti, senus patrepsėti, jaučio pjauto, 
meitėlio penėto, gaidžio kepto paragauti, baltos degtinės, putojan
čio alaus išgerti; mažus vaikus - už krosnies pasėdėti, po suolus pa- 
lipinėti, karvojaus palupinėti. <...>"

KrDzV p. 35.

Mergvakaris. Pintuvės

216. Vestuvės visada prasideda iš vakaro. Tasai vakaras vadinamas 
pintuvėmis, nes tada suvažiavusieji vestuvininkai ir kiti kartu su na
miškiais pina vainikus išpuošti kambariams ir pasipuošti vainiksegei 
ir jaunajai šliūbo rytą.

MŽV p. 70—71.

217. Mergos pasodin nuotaką į naują krasę arba ant duonkubilia, 
pina plaukus į bizą arba į dvi kasi, rėdą galvą su rūtų vainiku ir 
kaspinais dainuodamos graudžias dainas.

JSR p. 21.
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Į Į 5 218. IR I Š A U Ś A PANEDELIS

Ir iš - au - ša pa - ne - de - lis, pin - tu ve - lių 

va - ka - re - lis, pin - tu ve- lių va - ka - re(lis).

t Ir išauša panedelis, 
Pintuvelių vakarėlis. 2 k.

2. Svadin į margą kraselė, 
Šokau geltuonas kaselės, 2 k.

3. Šokau geltuonas kaselės, 

Ipėn rauduonas stončkeles, 2 k.

4. Įpėn rauduonas stončkeles, 
Ontseg rūtų vainikėlį, 2 k.

5. Ontseg rūtų vainikėlį, 
Padoud šviesį veidruodelį. 2 k.

6. - Atsiveiziek, mergužėlė, 
Jont sava jaunų dienelių, 2 k.

7. Ont sava jaunų dienelių 
Paskutinį vakarėlį. 2 k.

LLD 5 128. P. Juodupėnų k., Krtn raj. - Veronika Kubilienė, 62 m.z Regina Lapinskienė- 
Kubiliūtė, 27 m. U. P. Jokimaitienė, L. Sauka 1961, ml. šfr. B. Uginčius 1968. Vestuvių 
išvakares nuotakos pusėje tik žemaičiai vadina pintuvėmis. Kitur Lietuvoje tai - mergvaka
ris, vakarynos, prieveseilis.

219. AŠ ATSISAKIAU SAVO MOČIUTEI
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LLD 5 171. U. P. Ruigys XVIII a. pirmojoje pusėje Prūsų Lietuvoje. Šis kūrinys ne tik 
vienas gražiausių lietuvių dainuojamojoje poezijoje, bet turi ir seną skelbimo istoriją. 
Daina pirmą kartą buvo išspausdinta Pilypo Ruigio kalbiniame darbe „Lietuvių kalbos 
tyrinėjimas" 1745 metais. Gerokai vėliau, praėjus net 70 metų, dienos šviesą išvydo 
Liudviko Rėzos rinkinys „Lietuvių liaudies dainos" (1825), nuo kurio ir prasideda lietu
vių liaudies dainų skelbimo istorija. Visoms mergvakario dainoms būdingi graudini- 
mo motyvai specialiai virkdant nuotaką. Daug dainų skirta ištekančiai našlaitei, netu
rinčiai tėvų.

o aš nuo pu - sės jau va - sa - rė - lės.

j. Aš atsisakiau savo močiutei, 
O aš nuo pusės jau vasarėlės.

8. Mano kaselės žalių šilkelių, 
Jau neblizgėste saulei kaitinant.

2. Ieškok, močiute, sau verpėjatę, 
Sau verpėjatę ir audėjatę.

9. Mano plaukeliai, o geltonieji, 
Nesiskirstyste vėjo pučiami.

3. Jau prisiverpiau baltų linelių, 
Jau prisiaudžiau plonų drobelių.

K). Aš atlankysiu savo močiutę 
Ne vainikuota, o nuometuota.

4. Prisišiūravau baltų stalelių, 
Jau prisišlaviau kiemo vejelės.

77. O nuometėli mano plonasis, 
Vėjo pučiamas dar padūzgėsi.

s. Jau gana klausiau savo močiutei, 
Jau reikia klausyt ir anytėlei.

72. Mano rašteliai, o vivingrieji, 
Saulei kaitinant dar pablizgėste.

6. Jau prisigrėbiau laukų šienelio, 
Prisinešiojau naujų grėblelių.

73. Mano kasytės žalių šilkelių, 
Sienoj kabėste, mane virkdyste.

7. 0 vainikėli žalių rūtelių, 
Neilgai žaliuosi ant mano galvelės.

74. Mano žiedeliai, o auksinėliai, 
Skrynioj gulėste ir berūdyste.

Jaunojo išleistuvės

220. Pas jaunąjį irgi ruošiamos vakaronės, bet be jokių ypatingų apeigų. 
Susirenka iš pradžios paprastai sodžiaus mergos ir, padėdamos svo- 
kams „kaišyti" namus, dainuoja tam tikras dainas apie bernelio ir 
mergelės meilę, apie norą susituokti.

KrDzV p. 44.
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1 18 221. LABAS VA KARS, JUOZUTI

i. - Labas vakars, Juozuti, 
Labas vakars, broleli.

s. Vai, kam tu apsijuosei 
Žalią šilką juostelę,

2. Vai, kur tu pasirengei 
Taip vėlai vakarėlį?

3. Vai, kam tu apsiavei 
Juktinius čebatėlius,

4. Vai, kam tu apsivilkai 
Pilkąją sermėgėlę,

6. Vai, kam tu užsidėjai 
Kiauninę kepurę?

z. Vai, kur tu pasirengei 
Taip vėlai vakarėlį:

8. Ar į svečią šalelę, 
Ar pas jauną mergelę?

9. - Ir į svečių šalelę, 
Ir pas jauną mergelę.

LLD 4 328. P. Kudirkos Naumiestis, Šk aps. - Petronėlė Tupčiauskaitė. U. Z. Slaviūnas 1935, 
ml. šfr. J. Čiurlionytė - 1939. Jaunojo išleistuvėms skirtų dainų nėra daug, daugiau jų 
užrašyta Dzūkijoje.

Jaunojo sutiktuvės

222. Jau brėkštant jaunasis su dešimčia draugais atvykęs pradėjo paukš 
paukš šaudyti. Vietos jaunuomenė, iš trobos iššokusi, lygia dalia pliaukš 
pliaukš šaudydami atliepė. Ką padariusi, šmurkš šmurkš sušoko į tro
bą, užsklandė skląsčius, užraišiojo ir užramstė duris. Atkeliavę sve
čiai išdraskė žiogrius, atkėlė karkles ir bruzdu bruzdu įsiveržė į kie
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mą. Atradę uždarytas ir užrakintas duris, rėmė tas laukan, iškėlė iš 119 
kaškų ir išvertė. Kiti brakš brakš brazdino į langus, sakydami:

- Įleiskit svečius.
Suėję nauji svečiai į trobą šaukė:
- Ogia, apsistokit!
Namiškiai priešingai kriokė:
- Ūžkit, ūžkit, šokit!

Tėvams vienok liepiant, apsistojo, o piršlys sušuko:
- Ar priimat svečius?
Tėvai atsakė:
- Priimam, priimam.
Tuokart piršlys balsu tarė:
- Gyvenam už šimto mylių, atplaukėm, atjojom, atbrazdėjom per jūras 

marias, per ežerus ir upes; yra draugų mano devyni šimtai devynios de
šimtys devyni, teikitės duoti arkliams kūtes, o man, senam piršliui, bent 
suolą. Nu ką, ar žadat visa tai duoti ir mus, svečius, žmoniškai priimti?

Tėvai atsakė:
- Žadam, žadam priimti, išvaišinti, išdirbti, prigirdyti ir pripilti it 

verpeles.

VP1J p. 130-131.

223. Pamatę atvykstant jaunąjį su palydovais, Alsėdžių apylinkėj 
pintuvininkai užsirakindavo duris ir patys, užgesinę žiburius, pasi
slėpdavo viduj. <...>

Viduj esąs vienas gudresnis pintuvininkų stengdavosi savo prie
šinga kalba nuveikti, apgalėti maršalką. Atsikirsdami arba nebesuge
bėdami atsikirsti, vienas antram užduodavo gudrių klausimų. Pavyz
džiui:

- Ką daryti, kad druska nekirmytų?
- Sudžiovinti ledus, sudžiovinus sutrinti ir tuo druską sūdyti, - atsi- 

gieždavo antrasis.
- Meluoji!
- Paskui mane tabaluoji!
- Ką?
- Kad kand, duok per dantis!
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120 “Ką?
- Kad kand, pakasyk!
- Kas tau rūp?
- Kad tau rūkst, tu užkiškis, kad tau garuoja, tu attraukis!
- Ar pažįsti eglę?
- Tavo motinėlė deglė!
- Kas esi?
- Pušis.
- Aš pakirsiu.
- Aš nevirsiu.
- Aš pagenėsiu.
- Aš nestenėsiu.
- Aš parvešiu.
- Aš neisiu.
Ir taip toliau. Abudu imdavo labai smarkiai ginčytis. Pagaliau mar

šalka pasirodydavo gudresnis, ir viduj stovintys turėdavo nusileisti ir iš
pildyti prašančiojo reikalavimus - įleisti į vidų.

MŽV p. 77-78.

224. IŠ KUR JŪS, SVETELIAI

i. - /š kur jūs, sveteliai, 4. Veskite žirgelius
Katros šalužės? Į stonužę,
- Nuo jūrių, nuo marių, O tymo balnelius -
Nuo vandenužių. Į svirnužį.

2. - Ar turit, sesulės, s. Kabykit sukneles
Namie tėvužį, Ant sienužių,
Ar leisit svetelius Kiaunių kepurėles -
Į nakvynužę? Ant vagužių,

3. - Tai turim, broleliai, 6. Kiaunių kepurėles
Namie tėvužį, Ant vagužių,
Tai leisim svetelius 0 jauni broleliai -
Į nakvynužę. l jaunimužį.

LLD 5 367. P. Smilgių k., Griškabūdžio prp., Šk aps. - Petronė Griketienė, 70 m. U. J. Dovydai
tis 1931.
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Jaunosios ieškojimas 121

225. šventadienio rytą į jaunosios namus atvyko jaunasis su svotais 

ir piršliu. Jaunoji su pamergėm nubėgo į kamarą ir pasislėpė už marškos. 
Jos ieškoti turėjo piršlys.

- Sveika gyva, martele, - kalbėjo jis, traukdamas už rankos iš už dro
bulės merginą.

ši verkdama atsakinėjo:

- Tu neradai savo martelės, aš ne tavo martelė. Nebūsiu tavo dailių 
drobelių audėjėlė nei margų juostelių pynėjėlė, nebūsiu tavo sveteliu šį 
rytmetėlį. <...>

NLVP p. 212.

Dainos šokant

226. Dabar muzikantai užgrojo šokį, vadintą jaunosios šokiu. Bro
lis iš už stalo išsivedė jaunąją į trobos vidurį, už ką jaunoji jam pa
dovanojo rankšluostį; pabroliai šoko su pamergėmis.To šokio niekas 
kitas nešoko, tik pabroliai ir jaunieji.

NLVP p. 231.

Viktoro Petravičiaus
linoraižinys
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12 2 227. AŠ MOTULEI PAŠOKSIU

Aš mo-tu-lei pa - šok-siu, o tė-ve-liui pa-trep - sė - siu.

Ma-ža bu-vau, ne-mo-kė-jau, pa-siū-gė-jau, iš-te-kė-jau.

j. Aš motulei pašoksiu, 
O tėveliui patrepsėsiu, 
Maža buvau, nemokėjau, 
Pasiūgėjau, ištekėjau.

2 k.

3. Tėveliui pašoksiu, 
O motulei patrepsėsiu, 
Maža buvau, nemokėjau, 
Pasiūgėjau, ištekėjau.

2. Aš sesulei pašoksiu, 
O broleliui patrepsėsiu, 
Maža buvau, nemokėjau, 
Pasiūgėjau, ištekėjau.

4. Aš broleliui pašoksiu, 
O sesulei patrepsėsiu, 
Maža buvau, nemokėjau, 
Pasiūgėjau, ištekėjau.

2 k.

LTR 1231(18). P. Raitininkų k.z Merkinės vis., Al aps. - Vikta Jazavitienė-Drobnytė, 57 m. U. 
SJuodeikaitė 1937.

Vainiko įteikimas

228. Jaunojo vyriausias pabrolys prie stalo stovi su kepure ant galvos, 
o ant jos prisegtas rūtų vainikas. Motina nuima pabroliui kepurę nuo 
galvos ir padeda ją į lėkštę.Pabrolys po vainiku pameta sidabro pinigą 
ir su lėkšte paduoda jį didžiajai pamergei, sakydamas tokią oraciją:

- Prašom, sesule, priimti tą brangų žalių rūtų vainiką, kad taip jį auk
so kupkoj laikytum, žaliam vyne mirkytum. Tas vainikėlis per jūras ma
reles neštas, nepaskandintas. Šiaurų vėjų neužpustytas, gailių lietų ne

užlytas. Rūsčiom kalbom neapkalbėtas. Palaimintas tėvo, motinėlės ir 
visų giminėlių. Prašom jį priimti ir kito nenorėti.

BLKP p. 310.
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229. Sesulės mano, nepriimkit svetimos šalelės totorėlio ir jo žalio 123 
vainikėlio, ba šitas vainikėlis ne žalios rūtelės, ale gailių dirgėlėlių!

Jau ma mošelės nū per naktelę nemiegojo, visus patvorėlius išlandžio
jo, visas gailias dirgelėlas išgrabojo, o dėl manęs atnešė totorėlis.

TD V 413. P. Kabelių k., Al aps. - R. Makarevičienė. U. J. Aidulis 1935.

230. ANT KALNELIO KLEVELIS

i. Ant kalnelio klevelis 5. Ar tu lauki kanklalių 
Kankliuojančių, 
O ar muzikėlių 
Grajijančių ?

] 2t

Stovėjo, 
Klevelio lapeliai 
Mirgėjo.

]21

2. Klevelio lapeliai 
Mirgėjo, 
Brolelis an žirgo 
Sėdėjo.

] 2 k.

6. - Nei aš laukiu kanklelių 
Kankliuojančių, 
Anei muzikėlių 
Grajijančių.

]

3. Brolelis an žirgo 
Sėdėjo,
Su jauna mergela 
Kalbėjo.

J 2 k.

7. Tik aš laukiu brolelių 
Parjojant, 
Rūtelių vainiko 
Parnešant.

j 21

4. - Vai, ko stovi, mergela, 
Ko lauki, 
Vai, ko lauki, viešnela, 
Ko lauki?

j 2 k.

s. Parjos ma brolelis 
Pėtnyčioj, 
Parneš vainikėlį 
Subatoj.

]
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124 9. Parneš vainikėlį, 
S ubą toj, 
Uždės an galvelės 
Nedėlioj.

2 k.

m. Uždės an galvelės 
Nedėlioj, 
Būsiu aš martelė 
Subatoj.

2 k.

LTR 3258(15). P. Jonikaičių k., Pagėgių raj. - Anelė Čepukienė, 55 m. U. t. N. Vėlius, ml. 
D. Kuzinienė 1959. Si dainininkė visas savo dainas išmokusi gimtosiose Puodžių apylinkėse, 
Vrn raj.

Atsisveikinimas ir

išvažiavimas į jungtuves

231. Važiuojant į šliūbą, merginos dainavo. Išvykdami į jungtuves, 
visi vestuvių dalyviai - jaunikis, piršlys, broliai - tris kartus ėjo ap
link stalą.Kai šitie išeina iš trobos, tris kartus apie stalą eina nuota
ka, giedodama šventą giesmę. Kampe tiek jaunasis, tiek nuotaka bu
čiuoja žemę. Kaip užkandžiai į lauką nešamas alus ir duona.

NLVP p. 235

232. Vestuvininkai per atsisveikinimą dainuoja graudžias dainas. 
Jaunieji priklaupia ant paklotos lovatiesės; po to svočia ją pamėtėja 
pamergių link - kuri pirmoji pagaus, ta pirmoji ir ištekės. Pagavusi 
metamą lovatiesę pamergė neša į lauką ir užmeta ant pirkios stogo.

Grv p. 168.

Viktoro Petravičiaus
linoraižinys
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233. Išvažiuodama jaunoji rauda. Važiuodama per savo kaimą jau- 125 
noji rauda, taip rypuoja:

Bagaslovykit mani, lygūs laukeliai ir aukšti kalnaliai. Bagaslovykit ma
ni, jaunuolalį, plotus vieškelaliai ir visi takėliai, kuriais aš jauna vaikščio
jau. Bagaslovyk mani, šviesi saulala ir visos dungaus žvaigždelas. Baga
slovykit mani, miško paukštalas, katros man jaunai giedojot.

BLKP p. 347. P. Račiupėnų k. - V. Burkauskienė.

234. VIJOSI APVYNĖLIS APLINKUI VIRŠŪNĖLĘ

J=S4

Vi - jo-si a-pvy-nė-lis ap - lin-kui vir-šū - nė(lę).

j. Vijosi apvynėlis 
Aplinkui viršūnėlę, 
Vaikščiojo mūs sesulė 
Aplinkui baltus skomus, 
Galvelę palenkdama, 
Dievulio prašydama.

2. Dievulio prašydama, 
Motulei skloniodama: 
- Motule mano miela, 
Skyrei dalį augindama, 
Skyrei dalį augindama, 
Skirk dalelę išduodama.

LTR 921(25). P. Taručionių k., Merkinės vis., Al aps. - E. Čaplikienė. U. P. Mockaitis 1936, ml. 
šfr. J. Jurga.

235. SUGĖDINTA RAGANA

Per vieną veseliją, parvažiuojant po šliūbai į mergos tėviškę, kaip tik į to 
kaimo lauką įvažiavo, krito jaunikio pora stiprių arklių. Piršlys pėsčias 
nuėjo į mergos tėviškę, kirto su botagu per kaklą tai mergos motinai ir 
pasakė: „Kad pasipjovei, eik dabar su dantims nulupk". Ta boba pakilus 
nuėjo ir graužia stipenas. Tada jaunikio pati ir mergos tėvs davė iš savo 
namų arklius parvažiuot, o piršlys vėl kirto su botagu per kaklą ir pava
rė namo. Ta boba, galvą panėrus, parkiūtino į užpečkį.

BsLP 2 p. 149. P. Rudžių k., Naumiesčio pav., Suv gub. - M. Skelčiūtė.



ŽMOGAUS GYVENIMAS V E S T U V Ė S

126 Sugrįžimas iš jungtuvių

236. Sutiktuvėms jaunosios kieme aukštame medyje ar ant ilgos karties 
pritaisoma dervuota rato stebulė. Ją uždega, kad iš tolo būtų matyti. 
Taip daro, kad, tamsią naktį važiuodami, vestuvininkai nepaklystų.

Prie kiemo vartų ir priemenės durų įtaiso žibintus iš burokų. Paima 
didelį buroką, nudrožia žievę ir išskobia vidų, tada įtaiso mažą avies 
lajaus žvakę. Iš raudono buroko išeina raudonas žibintas, o iš geltono - 
šviesiai geltonas.

BLKP p. 347.

237. Svotbininkai jaunosios parsibaldę liuoba rasti vario vartus už
kilnotus ir užsklęstus: nei kieno meldimas atkelti nevalija; tad jauno
ji atsiliepia:

Labas vakarėlis, 
Pirmas žodelis 
Šį vakarėlį, 
Šį vakarėlį 

Tikram tėveliui, 
Tikram tėveliui 
Ir motinėlei.

DŽT 1 p. 197. U. Zr apyl.

Ko gi užsirūstijo 
Mano tėvelis, 
Mano tėvelis 
Ir motinėlė?

Negiatkėlė
Vario vartelių, 
Vario vartelių 
Man, jaunuolėlei.

- M. Miežinis XIX a. vid.
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238. Jaunajai pradėjus raudoti, išeina tėvas ir močia jos pasitikti. Į 27 
Tėvas turi vyno butelį ir alaus ąsotį, o močia - lėkštę su dviem stikli
nėmis, duona ir druska.

BLKP p. 357.

239. OI, ŽIBA ŽIBURĖLIS

J=/00

J j j u . i j j : iH r o
Oi, ži - ba ži - bu - rė - lis ę. •
Kaip auk- so lik - to - rė - lis.

lau - kia se- na mo - tu - lė an dva - re - lio iš -

an var - tų pa - si - rė(mus).

i. Oi, žiba žiburėlis 
Kaip aukso liktorėlis, 
Stovi laukia sena motulė 
An dvarelio išėjus.

2. An dvarelio išėjus, 
An vartų pasirėmus, 
Klausinėjo pas dukružėtį: 
- Ar suvisai parėjai?

3. - Ne suvisai, motula, 
Ne suvisai, širdela, 
Aš parėjau pas mocinėlį 
Rūtelių vainikėlio.

4. Prašysiu sakalėlio, 
To pilko karvelėlio, 
Kad nulėktų rytų šalalėn 
Parnešt man vainikėlį.

5. - Rodąs būtau nulėkei, 
Rodąs būtau parnešei, 
Stovi laukia trys strielčiukaičiai, 
Žada mani nušauce.

6. Žada mani nušauce, 

Plunksnelas išbarstyte, 
Atais šiltas pavasarėlis, 
Ataugs mano plunksnelės.

LTR 1495(65). P. Andriūnų k., Daugų vis., Al aps. - Marija Levendauskienė, 45 m. 
U. J. Jurga 1938.
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128 240. OI, DYGA AUGA

Moderato

Oi, dy- ga au - ga žals ą-žuo - lė - lis tė - na pas

veš - ke - lė - lė nu - lin - ku - šiom ša - ke - lėm.

LTR 3289(1). P. Dreižių k., Priekulės raj. U. t. E. Grinaveckienė, ml. A. Jovaišas 1959.

7. Oi, dyga auga 
Žals ąžolėlis 

Tena pas vėškelėlė 
Nulinkusiom šakelėm.

2 k.

6. Oi, dyga auga
Žalė lepelė

Tena pas vėškelėlė
Nulinkusiom šakelėm.

2 k.

2. Po tų šakelių, 
Nulinkusiųjų, 
Sėdėję sens tėvužis, 
Su sūnyčio kalbėję.

j 2*.

7. Po tų šakelių, 
Nulinkusiųjų, 
Sėdėję šen mamužė, 
Su dukrytė kalbėję.

2 k.

3. - Sūnyti mana, 
Jaunasis mana, 
Kor dėsi pentinėlius 
Ėr jaunas nabnešiosi? 2 k.

8. - Dukrytė mana, 
Jaunoji mana, 
Kor dėsi vainikėlį 
Ėr jauna nabnešiosi?

] 2*

4. - Tėvuži mana, 
Senasis mana, 
Kabysio pentinėlius 
Ant linkstančių šakelių.

2 k.

9. - Mamužė mana, 
Senoji mana, 
Kabysio vainikėlį 
Ant linkstančių šakelių.

2 k.

5. Vėjužio pučiant, 
Šakelėms linkstant, 

Nupūtė pentinėlius 

J ėdant(į) rūdynėlį.
2 k.

10. Vėjužio pučiant, 
Šakelėms linkstant, 

Nupūtė vainikėlį 
J jodą purvynėlį.

2 k.
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Stalo vadavimas 129

241. Stalai užsėsti viešnių ir kaimynių. Kad jos užleistų stalą, jau
nosios didysis pajaunys pastato viešnioms ant stalo butelį, o svočia 
padeda karvojų su paukštytėmis. Tada viešnios užleidžia stalą.

BLKP p. 358.

242. NEVALIA SVOTAMS Į SUOLĄ SĖSTI

nė rink- tas, nė pirk- tas, nė iš - va - duo - tas.

i. Nevalia svotams į suolą sėsti,
Nė rinktas, nė pirktas, nė išvaduotas.

2. Tik valia svotams pas pečių sėsti,
Ten rinktas, ten pirktas, ten išvaduotas.

3. Tai valia svotams už stalo sėsti,
Tai rinktas, tai pirktas, tai išvaduotas.

LTR 689(9). P. Kudirkos Naumiestis - Petronėlė Tupčiauskaitė. U. t. I. Matusevičiūtė 1935, 
ml. J. Jurga 1954.

Jaunosios sodo pirkimas

243. „Sodą" pina moterys. Eglės viršūnę ar vytuvus gražiai apipina 
žolynais, karpytais popierėliais ir žibuliais, pakabina morką, svogū
ną, česnaką, kartais ir kopūsto galvą. Būtinai „sode" turi būti nors 
pora obuolių ir kelios kekės negliaudytų riešutų. <...>
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] 3 0 Pirmadienį, po pietų, jaunosios namuose viešnios apsėda didįjį „so
dą", kur kabo gražiai nupintas „jaunosios sodas". Tą stalą moterys sau
go, kad jaunikio pajauniai, tyliai privažiavę, neužimtų jo be išpirkos.

BLKP p. 358. Dažnai sodas būdavo nupinamas iš šiaudelių ir pakabinamas palubėje. Kartais 
viduryje sodo įstatoma lėlė, uždegamos žvakelės. Jaunojo pulkas dera ir perka sodą. Spe
cialių sodo pirkimo dainų užrašyta labai mažai.

Jaunosios apdovanojimas

244. Kaip pakyr, nubost šokti, tad praded ačiuoti taip: trys puikiausios 
ir gudriausios iš visa tuntą mergos su kviesliu jema ačiuoti, tai yra 
dovanas rinkti nuotakai ant šlika arba mutura.

JSR p. 42.

Vytauto Jurkūno 
linoraižinys
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245. OI, KUR, SVOTAI, KUR DINGAI 131

Lįsk, svo - te - Ii,Oi, kur, svo - tai, kur din - gai,
ar in šiau - dus in - lin - dai?

iš šiau - dų, duok se - su - lei do - va - nų.

Oi, kur, svotai, kur dingai,
Ar in šiaudus Mindai?
Lįsk, svoteli, iš šiaudų,
Duok sesulei dovanų.

LTR 433(50). P. Vilkininkų k., Leipalingio vis., Sn aps. - M. šerkšnienė, 50 m. U. J. Bielionis 1933.

246. DAVĖ DAVĖ, ČIŪŽTELĖJO

Davė davė, čiūžtelėjo,
Ir žemužė linktelėjo,
Dar duos, dar žadės,
Dėdužėlis dar pridės.

LTR 1565(14). P. Latakų k., Viduklės vis., Rs aps. - A. Žyvatkauskas, 61 m. U. P. Žyvatkaus- 
kas 1938.

Kraičio išvežimas

247. Kraitvežis vež kraitį jaunosios, t. y. skrynias, drapankubilius, 
duknas ir kitus baldus. <...> Visa svotba eina į klėtį vaduoti kraičia 

su dūdomis arba kanklėmis ir smuikais.

JSR p. 46.
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] 3 2 248. A U S K , MOČIUTE, DROBUŽES

Ausk, mo - čiu - te, dro- bu- žes, šen- gal - vė - le, dro- bu- žes,

žiūr į ma-ne žmo-nu-žė-liai, - j sve-ti-mą ša-lu-žę.

j. - Ausk, močiute, drobužes, 
Sengalvėle, drobužes, 
Žiūr į mane žmonužėliai, - 

Į svetimą šalužę.

2. - Bent palauk, dukruže, 
Bent palauk, jaunoji, 
Bent palauk, dukružėle, 
Nors šiuos vienus metelius.

s. - Ai, močiute, negaliu, 
Sengalvėle, negaliu: 
Atjos jauni dieverėliai, 
Išveš margas skrynužes.

4. Trinka bilda skrynužės, 
Trinka bilda margosios, 
Trinka bilda skrynužėlės, 
Iš svirnelio nešamos.

Viktoro Petravičiaus 
linoraižinys
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5. Tviska blizga drobužės, 
Tviska blizga plonosios, 
Tviska blizga drobužėlės, 
Per laukelį vežamos.

6. Verkia mūsų seselė, 
Verkia mūsų jaunoji, 
Verkia mūsų seserėlė 
Nuo močiutės eidama.

7. - Cit, neverk, sesele, 
Ramink savo širdelę, 
Atvažiuos brolužėliai, 
Ramins tavo širdelę.

8. Taldu maldų brolužiai, 
Taldu maldų jaunieji, 
Taldu maldų brolužėliai 
Seserėlės širdužę.

133

JSD 593. P. Veliuona, Kn aps. - Juškytė, 40 m. U. A. Juška ~ 1865-1870.

Išvažiavimas pas jaunąjį

249. OI, AUKŠTI AUKŠTI

ma-ži ma-no bro-le - liai, bro - le(liai).

t Oi, aukšti aukšti 
Girioj medeliai, 
Maži mano broleliai. 2k.

2. Oi, užaugs užaugs 
Mano broleliai, 
Pakirs girioj medelius. 2k.

3. Žiemelį kirto, 
Žiemelį vežė, 

An dvaro klėcį statė. 2k.

4. O ir pastatė, 
Pabūdavojo 
Ant keturių stulpelių. 2k.

s. Kur cik stulpelis, 
Stiklo langelis 
Vis gegulai kukuoti. 2k.

6. Ir iškukavo, 
Ir išlakštavo 
Iš tėvulio dukrelą. 2k.



ŽMOGAUS GYVENIMAS V E S T U V Ė S

124 7 Dukrelą veža, 
Pasogą veda, 
Dukrelė gailiai verkia. 2k.

w. - Tėvuli mano, 
Širdela mano, 

N e tropy si kelalio. 2k.

s. - Oi, tylėk, neverk, 
Mūsų dukrela, 
Mes dažnai aplankysim. 2k.

n. Užaugs kelalis 
Baltais berželiais, 
Užkris žaliais lapeliais. 2k.

9. Žiemą važeliais, 
Šyvais žirgeliais, 

Pavasarį luoteliais. 2k.

i2. - Dukrela mano, 
Jaunoji mano, 
Mes gausim ir rodelį. 2k.

1.3. Berželius skinsim, 
Lapelius rinksim, 
Attropysim kelalį. 2k.

LTR 1036(10). P. Kazimieravo k., Varėnos vis., Al aps. - Ieva Makselienė, 50 m. U. V. Marti
naitytė 1937, ml. šfr. J. Jurga 1950. Išvažiavimo pas jaunąjį dainų grupė yra viena gausiau
sių. Pagrindiniai motyvai: atsisveikinimas su gimtaisiais namais, tėvais, jaunyste, nerimas 
dėl sutarimo su vyro giminėmis.

Viktoro Petravičiaus 
linoraižinys



ŽMOGAUS GYVENIMAS V E S T U V Ė S

Marčios sutiktuvės 135

250. Kai jaunoji lipdavo iš vežimo, anyta sviesdavo jai po kojų kai
linius, jaunosios svočia - stuomenį. <...> Žiemą ir į balą kloja, šiaudų 

pameta. Kailiniai turi būti kirptos avies. <...> Ir suolą kailiniais ap
kloja, ir jaunuosius apgaubia, kai veda iš svirno į pirkią - kad vaikų 
daug turėtų, būtų turtingi.

Grv p. 172.

251. Paskum visi eina į trobą. Prieangy juos pasitinka tėvai su lėkšte, 
kurioj yra pusriekė duonos, žiupsnys druskos ir pusė stikliuko vyno.

MŽV p. 111.

252. PARVEŽA MARTELĘ

Par - ve - ža mar - te - lę, par - dun - di - na,

jos bal - tą šar - ve - lį par - girgž - di - na.

i. Parveža martelę, 
Pardundina, 
Jos baltą šarvelį 
Pargirgždina.

2. Jos baltą šarvelį 
Pargirgždina, 
Jos palši jauteliai 
Parbauboja.

3. Jos palši jauteliai 
Parbauboja, 
Jos jauni broleliai 
Paršvirkštauna.

4. Jos jauni broleliai 
Paršvirkštauna, 
Jų šyvi žirgeliai 

Paržvingina.

s. - Išeiki, tėveli, 
Ant dvarelio, 
Uždeki, tėveli, 
Tris žvakeles.

6. Uždeki, tėveli, 
Tris žvakeles, 
Pažiūrėk mergelei 
Į akeles.
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136 7. Ar graži patogi 9. - Sūneli sveteli,
Ant stogelio, Netropinai,
Ar skaisti raudona Tik valnias dieneles
Ant veidelio? Patrotinai.

8. Ar skaisti raudona io. - Tėveli širdele,
Ant veidelio, Šimtą duotau,

Ar puiki bagota Kad valnias dieneles
Ant šarvelio? Atmainytau.

u. - Sūneli sveteli, 
Ar du duosi, 
Bet valnių dienelių 
Neatvaduosi.

LTt 1 425. P. Gudakiemio k., Merkinės vis., Al aps. - Marė Kudarauskienė-Dvarackiūtė, 62 m. 
U. A. Navarackas 1935, ml. šfr. J. Jurga. Negausios marčios sutiktuvių dainos sudaro tarsi 
dvi grupes. Vienose vyrauja peikimo motyvai: parvežama nemylima marti, kuri kaip viks
vų krūmelis įlinguoja, už stalo sėdi - ragus mėčioja, kupkelį geria - kaip stumte stumia. 
Kiek būdingesnės ir labiau paplitusios marčią aukštinančios dainos: parvežė brolelis rugių 
pjovėją, linų rovėją, duonos kepėją. Sutartinėse marti - tai obuolių rinkėja, jos šilkų suknios 
aslą šluoja, aukso žiedai pirštus spaudžia.

Sugultuvės ir prikeltuvės

253. VAI TU KREGŽDUTE

i. - Vai tu kregždute, 
Tu lakūnėle, 
O ką girdėjai 
Belakiodama?

2 k.

2. - Vai, aš girdėjau 
Belakiodama 
Našlužėlį 
Keliu atjojant. 2 k.
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3. Kad aš žinočia, 
Kad jis atjoja, 
Ei, kločia kločia 
Jam patalėlį.

4. Ei, kločia kločia 
Jam patalėlį 
Iš trijų eilių 
Vis akmenėlių.

5. O aš prigulčia 
Prie jo šalelės 
Kaip lydekėlė 
Prie akmenėlio.

2 k.

2 k.

2 k.

6. Oi, aš prašyčia 
Raibų gaidelių, 
Kad užgiedotų 
Anksti rytelį.

2 k.

7. Kad aš negaučia 
Išsimiegoti, 
Su našlužėliu 
Pasikalbėti.

2 k.

8. - Vai tu kregždute, 
Tu lakūnėle, 
O ką girdėjai 
Belakiodama?

2 k.

9. - Oi, aš girdėjau 
Belakiodama 
Bernužėlį 
Keliu atjojant.

10. Kad aš žinočia, 
Kad jis atjoja, 
Ei, kločia kločia 
Jam patalėlį.

2 k.

2 k.

137

u. Ei, kločia kločia 
Jam patalėlį 
Iš trijų eilių 
Vis paduškėlių.

12. O aš prigulčia 
Prie jo šalelės 
Kaip lelijėlė 
Prie bijūnėlio.

13. Oi, aš prašyčia 
Raibų gaidelių, 
Kad negiedotų 
Anksti rytelį.

14. O kad aš gaučia 
Išsimiegoti, 
Su bernužėliu 
Pasikalbėti.

2 k.

LTt 1 432. P. Pilviškiai, Vlkv aps. - Ona Jakimavičiūtė, 77 m. U. P. Preikšas 1936.

254. Jauniejiem pataisė lovą klėtyj; nuvedė gulti tėvai su nekuriais vy
riškaisiais ir su skripkoriu. Po valandėlės išėjo, uždarė duris su raktu, 
užrito tas su ratais, rogėmis, akėčiomis ir su visokiais baldais užkrovė.

VP1J p. 137.

255. Jauniesiems išėjus gultų, jaunimas ir svečiai ilgą laiką linksmi
nasi, šoka. Be kitų juokų, jie apie pusę visos nakties praleidžia sūriui 
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Į38 kapoti. <...> Pamatę įeinantį piršlį su sūriu, visi vestuvininkai puola jo 
iš piršlio atimti. Pakelia didžiausią triukšmą, vieni kitų galvomis eina.

MŽV p. 115.

256. Rytą svotai eina per kiemą vagiliaudami: vagia, ką tik randa, 
ir tempia į namus marčiai. Paskui eina jaunųjų kelti. <...> Prie klė
ties vestuvininkai atsiritino kubilus ir kėlė triukšmą, trindami sam
čius į kubilų dugną. Dainavo:

Kelkis, kelkis, marti,
J ilgai miegi,
Apsuk girnas,
Kiaulas žviegia!

Jaunojo motina į klėtį atnešė dubenyje vandens jauniesiems nusipraus
ti. Prausdamiesi kiekvienas įmetė į indą pinigą. Paskui pašaukė motiną, 
kad išpiltų vandenį.

NLVP p. 206, 222.

Antano Kučo 
linoraižinys
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139257. LAKŠTUTE PAUKŠTUTE

i. Lakštute paukštute, s. - Mergele jaunoji,
Kur šiąnakt nakvojai? 
- Sodely, obely, 
Po žaliu lapeliu.

Kur šiąnakt nakvojai? 
- Klėtelėj, laškelėj, 
Minkštam patalėly.

2. - Paukštute lakštute, 
Ką tu ten palikai?
- Palikau pamiršau 
Tris raibas plunksneles.

6. - Mergele jaunoji, 
Ką tu ten palikai?
- Palikau pamiršau 
Rūtų vainikėlį.

3. Prašysiu maldysiu 
Sierą sakalėlių. 
Kad nulėkt, kad parnešt 
Tris raibas plunksneles.

i. Prašysiu maldysiu 
Jaunų broliukėlių, 
Kad nu jot, kad parnešt 
Rūtų vainikėlį.

4. Nors nulėks, nors parneš, 
Bet aš nenešiosiu - 
Sulytos, susnigtos, 
Vėjelio nupūstos.

s. Nors nujos, nors parneš, 
Bet aš nenešiosiu - 
Sulytas, nupūstas, 
Svieto nukalbėtas.

LTt 1 439. P. Mažiūnų k., Butrimonių vis., Al aps. - Domicėlė Milkevičienė, 50 m. U. 
V. Milkevičius 1937. Beveik visose prikeltuvių dainose plėtojamas vienas motyvas: pabudu
si rytą mergelė neberanda vainikėlio, bernelis pasigenda kepurėlės ar pentinėlių.

G a u b t u v ė s ir m a rčp i e t i s

258. Tuo tarpu dieveris jaunojo, strapt stojęs, visiems pasikloniojo, 
o tėvų paklausė, ar leis nuimti vainikėlį ir uždėti nuometėlį. Tiems 
leidžiant, eikš atsegė kasnyką. Vainikėlį norint nusegti, neleido ap
sukui stovinčios mergelės. Jaunoji, paregėjusi trečią svočią arba pirš- 
lienę, ateinančią su nuometu, sakė:

- Ateina iš až marių Laumelė su didžiu lauželiu, nusvers mano galve
lę kaip darže kopūstėlį.

Dieveris, su balta drobule apsisiautęs, tykojo pagauti vainikėlį, jaunoji 
gynės, ir kitos mergaitės dainuodamos nedaleido to padaryti. Dieveris ta
čiau pagavo, o trečioji svočia arba piršlienė, gaubine vadinama, uždėjo
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140 ant galvos nuometą. (Nuometu vadinas tarsi iš rėčio pašalio pataisytas su 
balta aptrauktas drobe, kurios galai ant pečių moteriškių tintelioja.)

Uždėjus nuometą, jaunojo dieveris bėrė pinigus į torielką ir sušuko: 
„Jau mūsų marti pirkta!"

VP1J p. 88.

259. AR AŠ NESAKIAU

neik per li-nų lau - ke - lį, ža-lių li-nų lau - ke- lį.

i. Ar aš nesakiau 
Tau, sesytėle, 
Neik per liny laukelį, 
Žalių linų laukelį.

2. Oi, užkris užkris 
Tau už kaselių 
Žalių linų laiškelis, 

Mėlynasis žiedelis.

Viktoro 
Petravičiaus 
linoraižinys
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LTR 2539(18). P. Rygiškių k., Griškabūdžio vis., Šk aps. - Marijona Naujokaitienė-Kazlaus- 
kaitė, 39 m. U. J. Kazlauskas 1947.

3. Ne vienai dienai, 5. Oi, užkris užkris 141
Ne valandėlei - Už kepurėlės
Visam tavo amželiui, Žalių miežių laiškelis,

Kolei gyva galvelė. Geltonasis žiedelis.

4. Ar aš nesakiau 6. Ne vienai dienai,
Tau, brolužėli, Ne valandėlei -
Neik per miežių laukelį, Visam tavo amželiui,
Žalių miežių laukelį. Kolei gyva galvelė.

260. TREJI GAIDŽIAI NEGIEDOJO

Tre - ji gai- džiai ne- gie- do- jo, kai mo- čiu- tė kė - lė,

p p p p- i lujum p p i r r 
tre-ji gai-džiai ne-gie-do-jo, kaimo-čiu-tė kė - lė.

1. Treji gaidžiai 
Negiedojo, 
Kai močiutė kėlė,

2 k.

5. Pabalnokit
Šešis žirgus, 

Visus šešis širmus, d
2 k.

2. Atsikėlus 
Uliavojo, 
Sūnelius kilnojo:

2 k.

6. O jūs jokit, 
Jūs keliaukit 
Seselės ieškoti.

2 k.

3. - Kelkit, kelkit, 
Sūnytėliai, 
Balnokit žirgelius:

2 k.

7. Jokit jokit, 
Sūnytėliai, 
Ant šešių kelelių,

2 k.

4. Svirno durys 
Atdarytos, - 
Jau seselės nėra.

2 k.

8. Vykit vykit 
Seserėlę 
Viešuoju keleliu:

2 k.
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JSD 212. P. Veliuona, Kn aps. - Juškytė, 40 m. U. A. Juška - 1865-1870. Ši daina paplitusi 
visoje Lietuvoje, priskaičiuojama arti tūkstančio užrašytų variantų. Be gaubtuvių apeigų, 
jų tekstuose įžvelgiama senųjų vogtinių vestuvių pėdsakų. Šiaip jau per gaubtuves dai
nuotoms dainoms labiau būdingas vainikėlio ir ištekėjusios moters galvos apdangalo - 
nuometo poetinis sugretinimas. Vainikėlis prilyginamas aukso žiedeliui, žibančiam pėde
liui, o nuometėlis - miško lauželis, galvelės sunkumėlis.

142 Kur seselės
Nuvažiuota - 2 k.

19. J liepelės 
Šakužėles 2 k.

Rūtelės barstyta, Kasnykai vėdinti.

70. Dieverėlių 20. Kai prijojom
Šalia jota, 2 k. Uošvės dvarą - 2 k.

Rasužė braukyta, Štai mūsų seselė,

71. Šalia kelio 21. Už stalelio
Vieškelėlio 2 k. Besėdinti, 2 k.

Ugnelė kūrinta, Graudžiai beverkianti.

72. Aplink tąją 22. - Cit, neverk,

Ugnužėlę 2 k. Seserėle, 2 k.

Jaunimėlio šokta. Mes tave vaduosim:

73. Ir prijojom 23. Šešis žirgus
Žalią lanką - 2 k. Atiduosim - 2 k.

Žirgeliai ganyti, Tave išvaduosim!

74. Ir prijojom 24. - Jau ne čėsas,

Srovės upę - 2 k. Brolužėliai, 2 k.

Žirgeliai girdyti. Mane atvaduoti:

75. Ir prijojom 25. Buvo atjot,
Žalią liepą - 2 k. Brolužėliai, 2 k.

Ugnelė kūrinta, Vakar vakarėlį,

76. Apie liepos 26. Kai aš buvau
Liemenėlį 2 k. Po vainiku, 2 k.

Seselė šokdinta, Po šilkų kasnyku,

77. Į lapelius, 27. O jau dabar,
Į žaliuosius, 2 k. Brolužėliai, 2 k.

Spilgelės smaigstytos, Po juodu gobtūru,

18. Į liepelės 28. Po juoduoju
Viršūnėlę 2 k. Gobtūrėliu, 2 k.

Vainikas kabintas, Po dymos ryšeliu.
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261. Po marčpiečia iš užstalės išeina jaunoji ant viduria aslos: į ratą Į 43 
išėjusi geria midų arba vyną ir į aukštą lieja, į lubas, o paskui eina 
šokti su jaunuoju; pašokę triskart aplinkinį, pasibučiuoja su jaunuo
ju ir sėdas apent į stalą.

JSR p. 67, 69.

262. Užugeriu tau, martela,
Žalių kluonų,

Baltų duonų,
Jilgų pragyvenimų,
Trumpų sielvartų,
Devynius sūnus, 
Dešimtų dukterį.

Ir deda rublį ant stalo.

NS 642.

263. OI, GIERIAU GIERIAU PER DYNĄ

Oi, gieriau gieriau per dyną - 
Dar mun galvelie nier nieką.

Gieriau alutį gieltoną, 
Kad būčio baltai raudona.

Už baltam stalou siedieįau, 
Raudona rožė žydieji.

Raudona rožė žydieji, 
Su dievereliu kalbieji.

Dieveris tari antgierdams: 
- Būk sveika, muna marteli.

- Dar aš ne jūsų marteli, 
Dar nepraminkiet vardeli, -

7. Penkių brotaičių seseli, 
Baltos matušis dukreli.

DŽT 1 172. P. Žemaitija. U. S. Daukantas XIX a. vid. Marčpiečio dainose vyrauja martelės 
užgėrimo - naujo nario priėmimo į šeimą ir visą giminę - motyvai. Dažnais marių, jūros 
įvaizdžiais simboliškai nusakomas mergelės atsiskyrimas nuo jaunų dienelių, nuo jauni
mėlio. Marčpiečio dainos aiškiai įvardija: jau atšoktas „mergų tancius", jau įsėsta marčių 
suolan. Dainuota per marčpietį ir kitokių dainų.

Vestuvininkų apdainavimai

264. Kaimo jaunuomenė, vadinamieji pašalninkai, stovi gryčios tarp
duryje ar priemenėj, kur yra vietos, ir dainuoja tam tikras, vadinamą-
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144 sias lotines, dainas. <...> Lotinės dainelės daugiausia būdavo sugalvo
jamos čia pat, bet būdavo ir tam tikrų visoje apylinkėje žinomų dainų.

BLKP p. 364.

265. GRAŽŪS BROLALIAI PASIDABINI

Gra - žūs bro- la- liai pa - si-da-bi-nį: pa-si-da-bi-nį:

gun - če-lės bal-tos, bla - ku-tiųvel-tos. bla - ku-tių vel(tos).

i. Gražūs brolaliai 
Pasidabinį: 
Gunčelės baltos, 
Blakutių veltos.

2. Gražūs brolaliai 
Pasidabinį: 
Po nosių lašas, 
Pakaušiu šašas.

2 k.
3. Gražūs brolaliai ] 2t.

Pasidabinį: 
Per slankstį lipo, 
Barzda prilipo.

2 k.
] “

2 k.
4. Gražūs brolaliai ]

Pasidabinį: 
Per pirkių ėjo, 
Vyžai šlepsėjo.

2 k.
j 2 k.

ČUS 68. P. Mardasavo k., Merkinės apyl., Vrn raj. - Petras Zalanskas, 76 m. U. J. Razmukaitė 
1976, ml. šfr. B. Ambraziejus.

266. MŪS SVOCIUTĖ KUODUOTA KUODUOTA

J =7/9 G)

t p-p ir p r i p g r ir p ..įU’ži
Mūs svo - ciu - tė kuo - duo- ta kuo - duo - ta, kuo - du dva - rų
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nu - šia - vė nu - šia - vė. nu - šia - vė.

7. Mūs svociutė kuoduota kuoduota, 
Kuodu dvarų nušlavė nušlavė. 2 k.

2. Kuodu dvarų nušlavė nušlavė, 
Gurkliu mėšlus susėmė susėmė. 2 k.

3. Gurkliu mėšlus susėmė susėmė, 
Du valaku numėžė numėžė. 2 k.

ČtDM 225. P. Liškiavos k., Kibysiu apyl., Vrn raj. - Ona Amšejienė-Rinkiūtė, 76 m. U. 
R. Gučas, L. Starkauskaitė 1961, ml. šfr. I. Kazlauskaitė. Vestuvininkų apdainavimai dažnai 
yra improvizuoti, pasižymi hiperbolizuotais vaizdais, pašiepiančiais svetimą pulką. Ne
vengiama perdėm vulgarių ir obsceniškų posmų. Tai apeiginės, „kitu atveju visai neįmano
mos dainos, o tuo metu (per vestuves) pačių doriausių mergų dainuojamos viešai" (žr. 
KrDzV p. 51). Labiau paplitusios vestuvininkų peikimo, o ne gyrimo dainos.

Viktoro Petravičiaus
linoraižinys



ŽMOGAUS GYVENIMAS VESTUVES

146 267. ANOS ŠALIES SVOČIA

j. Anos šalies svočia, 
Anos šalelės, 
Visa akstinuota, 
Visa dagiliuota, 
Aplinkui šluotražėliais 
Apsodinta.

2. Mūsų šalies svočia, 
Mūsų šalelės, 
Visa auksinuota, 
Visa sidabruota, 
Aplink žetnčiūgėliais 
Apsodinta.

NS 730.

Marčios dovanų dalijimas

268. Po pusryčių marti su svočia nuleidėja eina klėtin dovanų daly
ti. <...> Pirmasis marčios dovaną gauna šešuras. Jam marti duoda 
drobinius marškinius ir kelnes, margą juostą, pagalvę ir maršką lo
vai pakloti. Antroji dovanų gauna anyta: ruožinj sijoną, drobinius 
marškinius, prijuostę ir nuometą. Tada apdovanojami jaunikio bro
liai ir seserys.

BLKP p. 409.

269. ŠIĄ NAKTELĘ PER NAKTELĘ

i. Šią naktelę, per naktelę 

Aš miegelio nemiegojau.

2. Aš miegelio nemiegojau, 
Už skomelių persėdėjau.
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3. Už skomelių persėdėjau, 
Su berneliu perkalbėjau.

6. - Oi mergele, ne sesule, 147
Nedaug mano giminėlės.

4. - Oi berneli, ne broleli, 
Ar daug tavo giminėlės?

7. Nedaug mano giminėlės, 
Nereiks tau daug dovanėlių.

5. Ar daug tavo giminėlės, 
Ar daug reiks man dovanėlių?

8. Trys šimteliai margų juostų, 
o ketvirtas - abrūsėlių.

LTU
U. t

122. P. Druskininkų k., Raitininkų vis.,Vrn aps. - Valerija Jakubauskienė-Kibirkštytė, 57 m. 
. J.Prusevičius, ml. A. Prusevičius.

270. Eidami į vestuves, sako;
- Tpruič, ba peršoksiu!
Grįždami iš vestuvių:
- Škac, ba parpulsiu...

LTt 5 8756.

G r į ž t u v ė s

271. Dažniausiai į pirmą nedėldienį po veselijai iš vakara abu jau
nųjų su tėvais jaunoja pakviesti važiuoja į sugranžtus pas tėvus jau
nosios. Te sukviesti giminės, gentys, svečiai, viešnios, ir visi mylimi, 
uliavo, šoka, dainuoja.

JSR p. 78.

Viktoro Petravičiaus 
linoraižinys
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148 272. MANE MOTINĖLĖ MAŽĄ AUGINDAMA

Ant alasužėlio
Būtų mano dukrelė,

taip to - Ii pa ža - dė jo.

7. Mane motinėlė 6. Jūrelėmis plaukiau
Mažą augindama

7 L-
Pilkąja antele,

Taip toli pažadėjo:
L K.

Giruže lėkiau

2. Už jūrų marelių, Raibąja gegele

Už žalių girelių,
7 Ir

Iki močiutės dvarelio.

Už žalių pušynėlių.
L K.

7. 0 aš įlėkiau

3. - Dukrele mano, Ir įsiskriejau i

Jaunoji mano, 1 2k
Į vyšnių sodelį, J

Kada mane lankysi?
J 2 k.

8. Aš užkukavau

4. - Močiute mano, Seną motinėlę, "1

Senoji mano,
7 Ir

Svirnely bemiegančią. J

Į septintus metelius.
Z K.

9. Išein motinėlė

5. O aš nepalaukiau Iš aukšto svirnelio i
2 k.

Septynių dienelių,
7 Ir

Gegutės paklausyti: J

Motinėlę atlankiau.
Z K.

10. Būt ant balsužėlio,

Viktoro Petravičiaus 
linoraižinys
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77. O ant plunksnužėlių, 
Ant raibų sparnelių 
Būtų girios gegelė.

72. Ei, metė skriejo 
Mane motinėlė 
Raudonu obuolėliu:

73. - Aštiš, gegužėle, 
Lėk į giružėlę, 
Linksmink girios paukštelius.

74. Ei, nemesk neskriek 
Mane, motinėle, 
Iškados nepadariau:

75. Vienoj tupėjau, 
Antroj kukavau, 
Nuo trečios uogas valgiau.

76. Aš ne gegužėlė 
Nei girios paukštelė, 
O aš tavo dukrelė.

77. O aš išlėkdama, 
Pasipurtindama:
- Sudiev, mano močiute,

18. Ei, sudiev sudiev, 
Mano motinėle, 
Jau daugiau nelankysiu.

JSD 826. P. Pelučių k., Veliuonos vis., Kn aps. - Bakšaitienė, 60 m. U. A. Juška -1865-1870. Ši 
daina apie dukrelę, virtusią gegute, laikoma balade ir žinoma ne vien lietuviams. Tai ne tik 
grjžtuvių, bet apskritai viena labiausiai paplitusių dainų - užrašyta arti dviejų tūkstančių 
jos variantų.

ŠEIMA

273. VAI, NIEKUR NĖRA TOKIO DVARUŽĖLIO

Vai, niekur nėra 
Tokio dvaružėlio 
Kaip pas mano tėvelį: 2 k.

2. Sidabro varteliai, 
Zerkolų langeliai, 
Deimantiniai stogeliai. 2 k.
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150 3 n^ur n^ra
Tokio sodužėlio
Kaip pas mano tėvelį: 2 k.

4. Sidabro lapeliai, 
Aukselio žiedeliai, 
Deimanto obuolėliai. 2 k.

LLD 7 3. P. Antupių k., Sasnavos prp., Mrj aps. - G. Skinkis, 65 m. U. J. S. Šimkus 1935.

274. KAS PO MANO SODELĮ VAIKŠČIOJO

J=se

4* s p p p p ir p p i p p r
Kas po ma - no so - de - lį vaikš - čio - jo,

7. Kas po mano sodelį vaikščiojo, 2 k.

Tyliai pamažu uitojo: 2 k.

2. Gal tėvelis bitelių dabojo, 2 k.

Tyliai pamažu uliojo? 2 k.

3. Kas po mano svirnelį vaikščiojo, 2 k.

Tyliai pamažu uliojo: 2 k.

4. Gal močiutė drobelių dabojo, 2 k.

Tyliai pamažu uliojo? 2 k.

5. Kas po mano stainelę vaikščiojo, 2 k.

Tyliai pamažu uliojo: 2 k.

6. Gal brolelis žirgelio dabojo, 2 k.

Tyliai pamažu uliojo? 2 k.

7. Kas po mano darželį vaikščiojo, 2 k.

Tyliai pamažu uliojo: 2 k.

8. Gal sesutė rūtelių dabojo, 2 k.

Tyliai pamažu uliojo? 2 k.

LLD 7 29. P. Švenčionėliai - Veronika Duksienė, 48 m. U. E. Mažulienė, ml. šfr. D. Kuzinienė 1959. 
Čia pateiktos dvi dainelės parinktos iš arti 20.000 užrašytų šeimos dainų. Tai specialios 
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paskirties neturinti liaudies poezija, dainuota įvairiomis progomis. Šiuos kūrinius jun
gia kiekvienoje dainoje plėtojama ta pati tema: šeima - jos kūrimas, šeimos ar giminės 
narių santykiai, ypač marčios dalia. Kita vertus, tokia tematika būdinga apskritai vi
soms dainoms. Kaip tik dėl to kai kurios šeimos dainos savo turiniu ir forma gana 
artimos ir sunkiai atskiriamos nuo darbo, vestuvių bei kitų žanrų dainų.

275. VELNIŲ GUDRUMAS

šeimininkė ant stalo pastatė bliūdą karštų kopūstų. Kopūstai riebūs - 

negaruoja. Vyresnysis sūnus kapt už šaukšto, kopūstų pasisėmęs, tuoj į 
burną. Kopūstai nusvilino liežuvį. Pakėlęs į lubas akis, jis tarė:

- Dangaus aukštumas!
Antrasis sūnus, neperspėtas, tų pačių kopūstų taip pat srėbtelėjęs, 

šūktelėjo:
- Žemės gilumas!

Dabar tėvas ima šaukštą ir karštų kopūstų srėbteli kaip reikiant. Gerklę 
išplikęs, dėbčiodamas į sūnus, tarė:

- O tai velnių gudruinas!

LTt 4 268. P. Paketurių k., Kupiškio vis., Pn aps. - Ona Glemžienė, 80 m. U. E. Glemžaitė- 
Dulaitienė 1938.

276. 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 - būkšt 
ir įpuolė į upę. Ir kaip tik ten buvo jos mergaitė mažytė. Tai ėmė rėkt:

- Vaje, vaje, mama įpuolė į upę! Prigers, prigers, prigers!
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.

LTt 4 260. P. Kalvarija - Petras Dilius, 68 m. U. L. Sauka, S. Skrodenis 1962.
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Į 5 2 277. 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.

LTt 4 258. P. Dusetos - J. Drungienė. LI. J. Drungaitė 1957.

Stasio Krasausko 
medžio raižinys
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278. Bėda vedus, bėda nevedus. 153
279. Gyvenimas be žmonos - lyg daržas be tvoros.

280. Vaikai - Dievo rasa, o vyras vis brangesnis.

281. Tėvų pabarimas - sviestu patepimas.

282. Barasi kaip broliai atsidalindami.

283. Tėvas adatą vogė, sūnus - kumelę.

LTt 5 1201, 1223, 1242,1369, 1649, 1392.

SENOLIAI

284. Anksti rytą vaikščiojo ant keturių, dieną - ant dviejų, vakare - 

ant trijų. (Vaikas, suaugęs žmogus, senis)

LTt 5 6299.

285. Kad buvai jaunas, būsi ir senas.

286. Jauną dantys, seną rūbai dabina.

287. Senam dera patarti, jaunam - paklausti.

288. Seno ir skvernai moka.

289. Seno žvirblio pelais nesugausi.

290. Nesenas - ta pati galva ant pečių.

291. Kas metai vis pakalnėn.

292. Prie barzdos reik ir lazdos.

293. Ant senatvės per šiaudą neperžengsi.

294. Kai senas griūva, velnias akėčias pakiša.

LTt 5 158, 175, 182, 211, 213, 250, 154, 223, 228, 166.

295. SENELIS IR ANŪKAS

Seniau, matai, pasena, nebegali dirbt - ir išveža miškan. Nu, tai vienas 
seniokų nuvežįs ir išvertįs. Nu, anas da ir sveikas, tiktai vot nebegali dirbt. 
Nu tai a ti sūnus, jau šita berniokas, dirbus ragutėlas. A tėvas užklausįs:
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154 “ Kam dirbi?
- Nak, - sakus, - tėvelis išvežei senelį su ragutėlam, tai dirbu dėl tamstas 

dabar.
Tai šokįs, atgal su ragutėlam atvežįs namo. Tai, saka, nuo ta karta ir 

visi nustoję vežiot laukan. <...>

LTR 3987(93); LTRF 774(10). P. Dusetos, Zr raj. - Vincas Saikus, 86 m. U. B. Kerbelytė 1968. AT 
980. Dažnai jungiama su pasaka apie seno tėvo išmintį (AT 981).

296. TĖVO IŠMINTIS

Išėjo senovėj toks paliepimas nuo vyresnybės, kad išnaikint visus senius, 
katrie tik negali darbo dirbti. Pagailo vienam vaikui žudyt savo tėvą, 
ėmęs jis įkėlė jį į stuobrį ir tą per ilgą laiką penėjo. Bet atėjo blogi metai, 
žmonės nebeturėjo ko valgyt. Nuėjo vaikas prie stuobrio ir sako:

- Tėte, lig šiol penėjau tave, kai galėjau. Bet kaip toliau bus? Aš ir 
pasėt nebeturiu ko.

- Ar žinai ką, - atsakė tėvas iš stuobrio, - kada buvo labai geri metai, 
aš uždengiau klėtį nekultais šiaudais. Eik dabar, iškulk tuos šiaudus ir, 
kiek gausi, užsėdęs ant kumelės išbarstyk po visą lauką.

Nors žmonės ir juokės, bet kaip tėvas liepė, taip vaikas ir padarė. Ir 
klausė vėl jo tėvas:

- Na o ką? Ką šneka tavo rugiai?
Vaikas paklausė, pridėjęs ausį prie žemės, ir atsakė:
- Rugiai kviečiasi į vieną vietą: „Susiglauskim, sako, nes šalta".
- Tai geras ženklas, - atsakė tėvas.
Atėjo pavasaris, pradėjo upeliai bėgt. Vaikas vėl pridėjo ausį prie žemės:
- Pasitrauk, nes ankšta, - šnekėjo rugiai.
Šit ir ruduo atėjo. Visi žmonės dejuoja, kad niekas neužaugo. O vai

kas, katras savo tėvą stuobry mitino, kad privežė rugių, kad net trobose 
netilpo. Ir pradėjo klausinėt jo žmonės:

- Kas tave pamokino, kad taip reikia rugius sėt?
Vaikas nesako. Bet dasižinojo vyresnybė:
- Jei nepasakysi, - sako, - liepsma pakart.
Vaikas ir prisipažino.
Nuo to laiko nustojo daugiau senus tėvus žudyt.

VUBR F1-F646 p. 241. P. Šiaulių aps. U. S. Žiupsnys -1898. AT 981.
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MIRTIS. LAIDOTUVĖS 155

297. Nuo giltinės po puodu nepasivoši.

298. Smertis nežiūri, kad liks vyžos nenunešiotos.

LTt 5 306, 323.

299. Ateina tylėdama, 
Išeina giedodama.
(Mirtis)

LTt 5 6429.

300. GILTINĖ VAIKŠTO

Giltinė vaikščioja po trobą, trenkia durimis prieš myrį kokio žmogaus.
Prieš myrį mano bobutės ir taip pat prieš tėtušio visi namiškiai girdėjo 

duris varstomas, smarkiai uždaužomas: turbūt giltinės, nes daugiau nie
kas tuomet nevaikščiojo. Troboje giltinės niekas nematė, tik išvydo prie
blandoje iš kiemo išeinančią visą baltai apsigaubusią.

LRS 122. P. Gaižūnų k., Linkuvos prp., ŠI aps. - Morta Dūdaitė. U. G.Petkevičaitė-Bitė 1906.

301. MIRTIS EINA PAS LIGONĮ

Sirgo žmogelis trobikėje prie sodžiaus galo. Sodžiaus dvi mergikės, 
truput suvėlavusios bažnyčioje, brėkštant skubinai bėgo namo. Greta 
su jomis atsirado einąs žmogus. Tos pamislijo - kaži koks pakeleivis, 
nes tenai ėjo vieškeliu. Kaip jau priėjo prie sodžiaus, žmogus paklau
sė, kurioje troboje gyvena: [pasakė] vardą ir pavardę to ligonio. Mer
gaitės su noru parodė jam trobikę, mislydamos, jog koks giminaitis 
eina jį lankyti. Mergaitės nespėjo nusirėdyti parėjusios, kaip pradėjo 
šaukti, jog ligonis miršta. Žinoma, bėgo visi marinti. Numarinus atsi

minė mergaitės klausti, kas tai per svetys prie jų atėjęs. Pati ir vaikai 
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niekas nematęs kokio svetimo žmogaus nė per kiemą einant. Išrokavo 
laiką nuo parodymo trobos ligonio - toki išėjo valandikė, kiek svetys 
galėjo įeiti į vidų, ir pradėjo ligonis mirti, nes tai tikrai smertis klausė
si jo trobos.

LRS 119. P. Ušnėnų k., Užvenčio prp., ŠI aps. - Julija Žymantienė-Žemaitė. U. G.Petkevičai- 
tė-Bitė 1906.

302. Einu keliu pakele,
Randu tašant betašant,
Aukso žvaigždę bešvytruojant
Ir gegutę bekukuojant.
(Laidotuvės)

LTt 5 6431.

303. Kai veža numirėlį į kapus, tai negalima pro langą žiūrėti, nes 
gali numirėlis tave nužiūrėti ir pasiimti.

Dar bobulė Kaziulienė sakė, kad žmogaus siela gyvena savo namuose 
iki pirmo sekmadienio. Einant valgyti, reikia sakyti: „Prašom prie stalo". 
Tai sielai bus lengviau, kad jos dar neužmiršo savi.

AED p. 350. P. ir U. Vilnius - Rožė Sabaliauskienė, 72 m.z 1973.

304. ŽEMIŲ BĖRIMAS

Kai mirė mano motutė, palaidojom, senos moterys ir klausia:
- Ar bėrėt žemes ant motinos karsto duobėn?
Aš sakau:
- Nebėrėm.
- Gerai, - sako, - vaikei, kad nebėrėt. Negalima, - sako, - ant tėvo ir 

ant motinos kapo. Ant brolio ir sesers ir ant kitų tai reikia bert.
Kaip berdavom kapan žemes, tai šitokius žodžius sakydavom:
- Še tau ranka - lauk manęs; aš ateisiu pas tave.

Triskart metam žemes ir taip sakom.

LTR 2083(486). P. Kabelių k., Pn vis. ir aps. - K. Kairienė, 40 m. U. O. Kairytė 1939.
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305. VAI MOTULE MANO 157

Vai motule mano, 
Vai širdele mano, 
Vai, kada pareisi 
Iš aukštojo kalnelio? 
Pasakyki, motule, 
Vai, tai aš lauksiu 
Mielos motulės 
Iš aukšto kalnelio: 
Nemigsiu naktelę, 
O jei giedrią dienelę - 
Nedirbsiu darbelio. 
Vai mano motule, 
Vai mano širdele, 
Tai aš klostysiu 
Viešąjį kelelį 
Plonom drobelėm,

O kiek nedateksiu 
Plonąją drobelią - 
Tai margom skotertėlėm, 
Margais abrūsėliais;
Jei nedateksiu 
Margą abrūsėlią - 
Tai aš barstysiu 
Žaliąja rūtele, 

Jei nedateksiu 
Žaliosios rūtelės - 

Tai aš, siratėlė, 
Nubarstysiu gailiom ašarėlėm 
Kaip baltais perleliais.

LTt 2 566. P. Gudakiemio k., Merkinės vis., Al aps. - Aleksandra Čaplikienė. U. A. Navarac- 
kas 1935. Pastaboje pateikėja nurodo, kad taip raudama kapinėse prie duobės. Iš seno 
žinomas paprotys apraudoti mirusįjį. Raudos - tai improvizuoti kūrinėliai, kur tradicinė
mis formulėmis, artimomis liaudies dainų poetikai, nusakoma emocinė būsena netekus 
artimo žmogaus. Raudama paprastai apie artimųjų sielvartą, jų tolesnį gyvenimą ir var
gus, kartais užsimenama apie mirusiųjų pasaulį: vėles, jų suolelius, vartelius ir kita. Rau
dodavo tik moterys. Ilgiausiai raudos išlaikytos Dzūkų krašte, nors dabar ir ten jų tradicija 
nyksta. Panašiai raudama ir per vestuves (plg. jaunosios verkavimus arba raudas).

Viktoro 
Petravičiaus 
linoraižinys
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306. MOTERŲ VAKARONĖS

Susirenka daug moterų verpti, tai prisineša visokių valgymų, pasakas 
seka, mįsles mena, dainuoja. O kaip plunksnas plėšo, tai viena kuri susi
šaukia viso kaimo mergas, ir plėšydamos irgi pasakoja visokius baisu
mus, atsiminimus apie milžinus.

LTR 1160(155). P. Gerdašių k., Leipalingio vis., Sn aps. - I. Gasiliauskienė, 70 m. U. 
J. Inkilaitis 1937.

307. PASAKŲ SENELIS

Aš buvau maža - toks senelis būva, Kruopienes tėvas. Atsisėsdava ant 
grindų, vaikus susisodindava aplink ir saka pasakas. Sėdėdavom lig nak
ties, kolak ateidava ieškot, kur tie vaikai. Senelis sakydava visokias pasa
kas. Taip iš reto, vis pavilkdava <...>

LTR 3835(1707). P. Saločiai, Psv raj. - A. Anilionienė, 59 m. U. B. Kerbelytė ir J. Stanevičiūtė 1966.

ŽMOGUS IR GAMTA

Gamtos pažinimas

308. ŽVAIGŽDŽIŲ VARDAI

Nuo senovės gadynės visų Žemaičių pakraščiūse visi parkaršę seniai, no- 

rins mušte galėtų numušt ir ant šono galėtų parstumti, ale apgaute nieks
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160 JU negali apgauti ant žvaigždžių. Anie ant anų numano, ar bus metai 
geri, ar blogi, jų laiką žino, kada kelt iš miego ir kada reikia atsigulti. Tei 
tą vis daboja laiką savo ant dangaus žvaigždžių, ir kožnas iš tų senųjų 
gerai numano. O labiaus prieš adventą ir par visą žiemą, kada yra nak
tys ilgos ir kuris numininkas gaidžio kits neturi. O kada yra dangus čys- 
tas, be lietaus, graži pagada, teip visų pirmiausiai pakilęs iš miego gas- 
padorius ar gaspadinė žiūri ing žvaigždes. O ko pirmiausiai daboja Sie
tyną, katroj vietoj yra, bo tas Sietynas eina kaipo vasarą saulė, tum pačiu 
keliu. Septynios žvaigždės krūvoje.

Antra yra žvaigždė, kur paskui Sietyną eina, vardas Tavorčka Siety
no, o didumo kaip Vakarinė žvaigždė. Ją vadina ir Marių žvaigžde.

Žinoma yra Šienpjoviai. Anos eina žemiau Sietyno, šešios žvaigždi- 
kės: trys žemiau - Šienpjoviai, o trys įkrypai aukščiau vadinas Grėbėjos. 

Iš kur seniau žmonys atspės gerus metus ir blogus, [ar] ant šieno laima 
vasara ateinanti? O tei iš to. Jei tas žvaigždes mato įkrypai einančias, nu, 
tei sako - bus geri metai ant žolės, bus šieno. Ale jei anas mato lygiai į eilę 
sustojusias ir tiesiai einančias, o labiausiai jei teip leidžias į vakarus, su
stojusios greta leidžias, tei seniejai sako: „Ar matai, kas tei darose ant tų 
žvaigždžių! Jau šįmet neveši šieno, ale nešte neši".

Artojų žvaigždės - kurios užteka nuo šiaurių ryto. Ir anos yra trys 
žvaigždės. Dvi žemiau tei yra Jaučiai, o viena aukščiau tei yra Artojas. Ir 
kad anos aiškios ir šviesios, teip tada linksminasi seniejai, sako - bus geri 
metai ant laukų. Ale tos žvaigždės nestovi ant savo vietos, ale anos iš 
rytų ateina iki dvyliktos valandos ant vidurio dangaus. Ir kol ateina, ta
da išaušta ir diena pasidaro.

Žvaigždė Mergos - kuri didelė yra ir balta šiaurėse, baltai šviečia. Nu, 

tei ana eina paskui tą Artoją iš tolo, kaip seniejai sako, kad ta merga būk 
valgyt nešanti tims savo artojams.

Griužo Ratai - tos [žvaigždės] yra aukščiau vasaros vakaruose. Anos 
yra keturios po dvi greta kaipo ratai ir da dvi žvaigždės arti kaipo rodą, 
kaip dišlius kad būtų. Ratai tųjų žvaigždžių kreivai stovi. Ir anos ant 
savo vietos nestovi. Ale ant anų numano žmonys laiką, kad jau netoli 
diena yra. Ir ant to žino, kad dišlius atsisuka ant rytų šalies, tei yra ant 
dienos. <...>

DSPSO 44. P. Paserbenčio k., Rs vis. ir aps. - Vincentas Bakutis, 60 m. U. M. Davainis- 
Silvestraitis 1888. V. Bakutis, „mandra galva", pasekė ir pats užrašė nemažai pasakų, 
sakmių, papročių, burtų ir kt.
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309. AKMENYS AUGA

Akmenys ir dabar auga tris dienas metuose. Bet tie auga, kurie nepaju
dinti. Nors su pirštu akmenį užkliūtum, jis jau nebeaugs. <...>

LTR 1539(62). P. Salantai, Krt aps. - P. Simaitis. U. J. Simaitis 1937. Kartais taip paaiškina
ma, kodėl laukuose daug akmenų.

310. Laukas arklys per vartus žiūri. (Mėnulis)

311. Šuliny sūris. (Mėnulis)

312. Vidury marių virkščių saujelė. (Sietynas)

313. Žalia paklodė, perlais nusagstyta. (Dangus, žvaigždės)

314. Turkų žemėj žirgas žvengia, lenkų žemėj kamanos blizga.
(Griaustinis ir žaibas)

315. Meška bėga - visa giria dreba. (Vėjas)

316. Brolis seseriai kasos nesupina. (Ugnis ir dūmai)

317. Maža klėtis, visa skatikėliais dengta. (Antis)

318. Dvaras be tvartų, o kurtai be ausų. (Ežeras ir žuvys)

319. Maža maža klėtelė, skatikėliais dengta. (Žuvis)

320. Šen blikst, ten blikst, visa piniguota. (Žuvis)

321. Tarp dviejų kalnų juodas žirgas bėga. (Upė)

322. - Kinka ringą, kur tu bėgi?
- Skuste plike, ko tu klausi? (Upė ir pieva)

323. Po paklode dig dig dig. (Vanduo po ledu)

324. Kunigaikštis keliaudamas kalnus ir kaukaras stato. (Kurmis)

325. Kurklių mergos,
Šilkų kasos,

O žiemą vasarą basos. (Žąsys)

326. Bažnytėlė šilingėliais dengta. (Aguona)

327. Moteratė vienakojatė šimtą rūbų dėvi. (Kopūstas)

LTt 5 5418, 5414, 5424, 5515, 5523, 5464, 5566, 6136, 5500, 6181, 6180, 5479, SchLG p. 66, LTt 5 5435, 
6063, 6149, 5789, SchLG p. 60.

161
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162 328. MERGINA MĖNULYJE

<...> Vieną kartą ėjo vakare, jau vilkdujoj, vėl vandenio iš to paties šuli
nio. Ir teip jau buvo pats pilnuotis mėnesio, šviesi graži. O ta merga jau 
savo kibirą paskandinusi šulinyje, todėl kad pasaitas buvo nusmukęs. 
Ana, graibydama po vandenį kibirą, rūstybėje savo purkšt kaip katė prieš 
darganą pradėjo. Perpyko ant kibiro, rūgojo ant dangaus mėnesio, kad 
anas neaiškiai tešviečia į šulinį. O kad ana, ant mėnesio žiūrėdama, išta
rė tus žodžius, sakydama:

- Ak, tas mano užpakalis geriau gali šviesti nekaip tas visas mėnuo, 
kuris žiba ant dangaus!

O kada ana teip ištarė tus žodžius, teip toj valandoj aną mėnuo paga
vo su kibirais ir naščiais nuo to šulinio pas savęs, sakydamas teip:

- Na, kad teip tavo užpakalis yra šviesesnis už mane, na, tegul dabar 
šviečia su manim drauge, kaip aš šviečiu per visus jau amžius!

Ir teip tą mergą mėnuo pagavo pas savęs ir pasistatė į pat vidurį sau 
su kibirais ir su naščiais. Ir kurie šiandien seniejai mūsų žemaičiai pasa
ko ir rodo mėnesyje, kas ten yra, vienas kitam, kad ten merga stovianti 
už bausmę. <...>

DSPSO 60. P. Pašaltuonio k., Šimkaičių vis., Rs aps. - Motiejus Vaivada. U. M. Davainis- 
Silvestraitis 1888. Visoje Lietuvoje populiari sakmė. Plg. Nr. 15. Žr. teksto analizę p. 251-253.

329. BROLIAI MĖNULYJE

Kai Kainas užmušė Abelį, tai Dievas jį nubaudė, užduodamas jam nešt 
savo brolį ligi pasaulio pabaigai. Ir įkėlė mėnesin, kad visi matytų. Tai 
anas ir dabar neša.

LTR 1252(315). P. Plavėjų k., Salako vis., Zr aps. - E. Vaitkevičienė, 54 m. U. V. Dičiūnas 1937. 
Sakmei atsirasti poveikį turėjusi Biblija. Ją pasakoja ir kitos tautos.

330. KODĖL ARKLYS NEPRIĖDA

Kai Dievas ulioja pa svietų, tai kartų paprašė arklį, kad jį perneštų per upį. 
Tai arklys atsisakė nešt, ka neturi čėsa, jam ėst raikia. Aina Dievas taliau 
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ir, radįs veršį, paprašė, kad jį pernešt. Veršis nieką nesake ir pemeše. Ažtat Į 53 
dabar veršis paėda ir pailsi, o arklys vis čėsa neturi, jam ėst raikia.

LTR 2411(25). P. Salakas, Zr aps. - M. Baranauskienė, 70 m. U. E. Rūkštelytė 1940. Visoje 
Lietuvoje populiari sakmė.

331. VISI ŽMOGAUS RANKOSE

Kitą kartą liūtas klausęs Ponodievo, sakąs:
- Ponedieve, kad man už visus gyvuosius tavo sutvėrimus davei di

desnę spėką, o kam atidavei protą?
Ponasdievs atsakęs:
- Žmogui.

Liūtas sakąs:
- Na, tai ir aš esu žmogaus rankose.

SlšLP 45. P. Šiaulių aps. - Jonas Močius. U. M. Slančiauskas 1903. Reta sakmė.

332. NEKLAUŽADA KURMIS

Kurmis, perbėgęs skersai kelio, tuoj dvesia - dėl to. Kai Dievas sutvėrė 
pasaulį, visi žvėrys kelius taisė, o kurmis tik rausė ir gadino jų darbą. Už 
tai dabar neturi teisės keliais vaikščioti.

LRš 92. U. Žemaitė. Kituose šios populiarios sakmės variantuose kurmis neina kelių taisyti 
ir pasako, kad jam kelių nereikia. Panašiai pasielgia volungė (neina upių kasti) ir karvelis 
(neina medžių sodinti).

333. GANDRU VIRTĘS ŽMOGUS

Kitą kartą pons Dievs Dzidoriui padavęs šikšninį maišą, prikištą pilną 
su gyvatėm, varlėm, žiurkėm ir visokiais vabalais. Liepęs nunešti į upę ir 
paskandinti, tik pačiam neleido žiūrėti, kas ten yra. Dzidorius tuoj nu
nešęs pas upę, pasidėjęs ant kranto ir manąs: „Kaipgi aš nepažiūrėjęs 
skandinsiu?" Tai kai tik atrišęs maišą, tuoj žiurkė išbėgusi. Šią pradėjęs 

gaudyti, tuo tarpu visos bjaurybės - gyvatės, varlės, kirminai - išbėgo iš 
maišo. Dzidorius liūdnas parėjęs namo. Pons Dievs klausiąs:
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164 - Ar paskandinai?
Dzidorius:
- Viskas išbėgo, nieko nesugavau.
Pons Dievs vėl pasakęs:
- Tai tu eik ir gaudyk juos per amžius.
Dzidorius pavirtęs j gužą ir šiandien tebegaudo po laukus, po balas 

savo paleistuosius gyvūnus.

BLLS 232. P. Sargūnų k., Joniškio vis., ŠI aps. U. J. Trumpulis 1887. Labai populiari sakmė. 
Siužetas randamas senovės graikų mituose. Lietuviškuose variantuose herojus yra gandras 
arba moteris, kuri paverčiama gandru; smalsus vyras - retai pasitaiko.

334. KUKYS IR GEGUŽĖ

Buvo kadai Kukys, paukščių karalius, gink Dieve, kokis piktas! Kad kiek 
užpyks, tuoj ir sudrasko paukštelius. Susitarė paukščiai jį žudyti. Visi 
bijosi ne tiek mirties, kiek to, kad nebus kas jų vaikiukus peri ir jais rūpi
nasi. Tik gegužė sako:

- Jūs, paukšteliai, išperėkit mano vaikelius, tai aš tą Kukį nugalabysiu.

Vytauto Kazimiero
Jonyno 

medžio raižinys
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Paukščiai sutiko. Ji užskrido beržan ir kukuoja: 165
- Kuki, Kuki! - plonu balseliu.
Kukys atsišaukė. Ji pribėgusi ir sukapojo. Ir dabar, kaip tik pašauks 

gegužė:
- Kuki! Kuki!
Kukio dvasia ir pasirodo sukruvinta. Gegužė iš džiaugsmo ir pradeda 

juoktis:
- Kiki, kiki, Kuki!

LMD I 474(85). Sp. MT 9 p. 43. P. Linkonių k., Adutiškio vis., Švnč aps. - Bileišis. U. 

A. Bielinis 1926.

335. KARVELIS IR STRAZDAS

Kai kitą kartą karvelis nulėkęs pas strazdą malevotlizdį prasimokyt gra
žiai lizdą taisyti, strazdas padėjęs nuo pradžios kelis šapelius - tuoj kar
velis užsilėkęs ant to lizdo ir ėmęs, ratu sukdamasis, sakyti:

- Moku, moku, moku.
Strazdas supykęs, sakąs:
- Kad jau tu moki, tai kam tu manęs beprašai mokyti?
Ir nulėkęs sau. O karvelis, kiek pamatė kryžkryžiais šapų pas strazdą 

nuo pradžios padėtų, tiek ir dabar temoka. Bet burkuodamas sukas ir girias:
- Moku, moku, moku!

S1ŠLP 11. P. Šiaulių aps. - Marcijonas Batulis. U. M. Slančiauskas 1887. Žymus tautosakos 
rinkėjas kaimo siuvėjas M. Slančiauskas Šiaulių aps. Gruzdžių, Joniškio, Žagarės ir Skaist
girio apylinkėse XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje užrašė labai daug pasakų, sakmių, 
dainų ir kt. Nemažai jo užrašytų pasakų paskelbta J. Basanavičiaus leidiniuose, o 1974 ir 
1975 m. išėjo dvi didelės pasakų ir sakmių knygos. M. Slančiauskui pavyko užrašyti ne tik 
populiarių, bet ir retai teprisimenamų kūrinių. Dalis jo užrašytų tekstų yra unikalūs.

336. KIEČIŲ TVORA

Seniau žmonės žinojo mirties valandą. Bet kartą eina Dievas per žemę ir 
žiūri, kad žmogus tveria tvorą iš kiečių.

- Kodėl tvorą iš kiečių tveri? - klausia senelis (Dievas).

- Kad aš ryt mirsiu.
Nuo to laiko Dievas atėmė mirties žinojimą.

LTR 1019(16). P. Kunigiškių k., Ramygalos vis., Pn aps. - J. Pratusis. U. K. Janionis 1936.
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166 337. UŽDEGTAS MIŠKAS

Seniau žmonės žinodavo savo mirties valandą. Todėl prieš mirdami 
niekuo nesirūpindavo, bet tik laukdavo mirties. Vieną kartą Dievas ei
na mišku ir pamato grytelę. Iš tos grytelės išeina žmogus, išskelia skil
tuvu ugnies ir uždega mišką. Kai miškas įdegė, tada žmogus pastatė 
vandens puodą.

- Ką čia veiki, žmogau? - paklausė Dievas.
Žmogus atsakė:

- Vandenį šildau.
Dievas vėl tarė:
- Tai sukurk ugnį ir šildyk, kam visą mišką naikini?
Žmogus atsakė:

- O ar man giminė koks tas tavo miškas? Vis tiek rytoj mirsiu, tai kam 
man jo reikia.

Dievas pamanė sau ir tarė:
- Na, jei taip, tai nuo šios valandos tu daugiau nebežinosi savo mir

ties valandos.
Praslinkus kiek laiko, eina Dievas tuo pat keliu ir mato tą patį žmogų 

ariant žemę ir medžius sodinant. Tada jis paklausė žmogaus:
- Kam tu tuos medžius sodini?
Žmogus atsakė:

- Išaugs miškas.

Arvydo Každailio 
cinko raižinys
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Dievas sako:
- O kam tau tas miškas? Tu jau labai senas ir gal greit mirsi savo 

miško nepamatęs.
Žmogus atsakė:

- O kas žino, gal ir negreit.
- Matai, - tarė Dievas, - kaip gera, kai iš anksto nežinai savo mirties, 

nes tavo miškas gal bus naudingas tavo vaikams.

BLLS 119. P. Rozalimas, Pn aps. - Jasinskienė, 60 m. U. E. Maironytė 1927. Labai populiari 
sakmė. Dažniausiai žmogus tveria tvorą iš kiečių /šiaudų/ smilgų. Plg. Nr. 336. Sakmė 
skatina susimąstyti apie žmogaus prigimtį: jis neišlaiko išbandymo žinojimu, nes sugeba 
rūpintis kitais žmonėmis ir aplinka tik tada, kai rūpinasi savimi.

167

Gamta kaip žmogus

338. VILKAS IR LAPĖ

Kartą vilkas eina per girią ir mato - genys kala. Vilkas sako:
- Tu kali kali, o niekaip nenusikali kaltelio.
Genys jam atsakė:
- Tu pjauni pjauni - ir niekada kailinių nepasiuvi.
Vilkas eina nuliūdęs keliu, susitinka lapę. Lapė klausia:
- Ko tu eini, kūmai, nuliūdęs?
- A, - vilkas sako, - kur tau nebūt nuliūdusiam! Aš pasakiau geneliui, 

kad „Tu kali kali ir niekaip nenusikali kaltelio", o jis man atsakė, kad „Tu 
pjauni pjauni aveles - ir niekad nepasiuvi kailinių". Tai aš ir einu nuliū
dęs.

O laputė sako:
- Ir tiesa! Na, atnešk aveles, tai pasiūsiu: mano vaikai šiaučiai, kriau- 

čiai, baltušnikai.
Vilkas paklausė lapės ir nuėjo. Vilkas papjovė aveles ir atanešė lapei. 

Lapė pasiėmė ir nusitęsė aveles urvan. Vilkas laukia laukia ir nesulau
kia. Tada vilkas susitinka lapę, sako:

- Kada man pasiusi kailinius?
Lapė sako:
- Dar reikia lampasų.
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168 Vilkas klausia:
- O iš kur imti?
Lapė sako:
- Ogi kai kunigas išleis arklį, tai nueisim ir paimsim.
Tada anys nuėjo, kai išleido kunigas arklį. Lapė paėmė, vilką už dan

tų užpainiojo, tada kaip pabaidė arklį! Arklys ir užmušė į tvoras, o lapė 
su vaikais surijo mėsą.

LMD I 844(7). P. Ostraviškių k., Švnč aps. U. V. Bielinis (1930). AT 47 A. Lapės vaikai - kurpiai, 
siuvėjai, kailiadirbiai. Lampasai - juostelės, puošiančios drabužį. Patiklus vilkas panašiai 
apgaunamas ir pasakoje, kurioje šuo žada pasiūti batus.

339. APIE JAUTELĮ IR LAPĘ

Gyvena senelis su seneli. Jie turėję jautį Strulį. Pavasarį išlaide senelis 
jautelį, sparvas užpuola jį - jis i įzilioje un lapes gryčiukė. Ateinu lapela 
i randu sava gryčiukė užimtą. Klausi:

- Kas či, kas či mana gryčiukė?
Jautelis ėmė rukuoti:
- Bū bū - Strulis jautis,
Man kojelės gelažinės,
Vuodegėla kanapine,
O akelės ki žvakelės,
O ragelė ki ylalės -
Kas lįs, vis nudursiu!
Lapela lėkt! Susitinka vilką:
- Kur tu, kūma, - saka, - teip laki?
- Ką nelėksi, - saka, - ieško prietelių varyt iš mana namelių, kaž

kas užėmė.
Vilkas saka:
- Gėrė, kūma, aisiu.
Lape su vilku atėję. Lape klausi:
- Kas či mana gryčiukė?
Jautelis:
- Bū bū - Strulis jautis,
Man kojelės gelažinės,
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Vuodegėla kanapine,
O akelės ki žvakelės,
O ragelė ki ylalės -
Kas lįs, vis nudursiu!
Kaip išgirdo - vilkas su lapi lėkt! Susitika mešką. Meškų teip pat išsi- 

gunda, i nubėga visi trys. Paskui susitinku bitelė. Bitela klausi:
- Kur jūs teip bėgat?
Tie saka:
- Prietele ieškot! Lapės namelis kas užėmė. Ar negalėtum išvaryt?
Bitela saka:
- Aisiu.
Ateinu jie vėl visi pri lapelės namelių. Tie visi pri slunksče, lapela un 

priesienį i vėl klausi:
- Kas či mana nameliuosi?
Jautelis atsakė:
- Bū bū - Strulis jautis,
Man kojelės gelažinės,
Vuodegėla kanapine,
O akelės ki žvakelės,
O ragelė ki ylalės -
Kas lįs, vis nudursiu!
Bitela įlinda par plyšelį un namelis i įsisiurbė jam į vuodegą. Kaip šoks 

lėkt! Tie nu durų lėkt parsigundį, kaip jautis su durim išlėkė. Teip visi ir 
išrūką kažkur, o lapela vėl apsigyvena sava gryčiukė.

LMD I 805(4). P. Ėriškių k., Ramygalos vis., Pn aps. U. J. Balčikonis (1906). AT 212. Paprastai 
šis siužetas būna pasakos „Melagė ožka" antroji dalis. Žymus lietuvių kalbininkas aka
demikas J. Balčikonis jaunystėje užrašė apie 100 pasakų. Tautosaka jis domėjosi visą 
gyvenimą.

340. GANDRO VAIKAI

Viens gandras turėjo tris vaikus. Reikėjo anam tus savo vaikus išnešti 
par upę. Paėmęs vieną, neš par upę ir klaus:

- Kad aš pasensiu, ar neši tu mane, kaip dabar aš tave kad nešu?
- Nešiu nešiu, - šauk gandrūtis.
- Ne, tu manęs neneši, - sako tėvs ir įmetė anon į upę.

169
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Ein kitą vaiką nešti. Nešdams par upę klaus vaiko:
- Kad aš pasensiu, ar neši moni, kaip aš tave kad nešu?
- Nešiu nešiu, - šauk gandrūtis.
- Ne, tu manęs neneši, - sako gandras. Nuskandina ir ton į upę. Et 

trečiojo vaiko nešti. Nešdams par upę klaus to trečiojo vaiko:
- Kad aš pasensiu, ar neši mane, kaip aš tave kad nešu?
- Ne, - sako gandrūtis, - aš tada tavęs nenešiu, nešiu aš savo vaikus.
- No, tu teisybę pasakei, - sako tėvs ir išnešė anon par upę.

LMD I 558(13). P. Mataičių k., Endriejavo vis., Krtn aps. - Antanas Jucius. U. P. Uoselis (1905). AT 
244 C*. Pasakėčia užrašyta įvairiuose Lietuvos rajonuose; dažniausiai vaizduojamas juodvarnis.

341. GRAŽIAUSI VAIKAI

Dievas liepė pelėdai atnešti paukščių vaikus, kurie gražesni. Pelėda Die
vui nešė keturis kartus. Ir vis savo.

- Kad nėra gražesnių kaip mano, - pasakė ji Dievui.

LTR 3866(27). P. Vigutėnų k., Rimšės apyl., Ign raj. - U. Kudabienė, 74 m. U. L. Abraitytė ir 
V. Ripskytė 1966. AT 247.

342. SUNKU PAMOKYTI

Vieną sykį įsižiūrėjo vėžys, kad jo vaikai atbuli plaukioja. Sako vėžys:
- Vaikai, kodėl jūs atbuli plaukiat?
O tie vėžio vaikai sako vėžiui:
- Kad mes atbulai plaukiam, tai tu mums parodyk, kaip mes turim 

plaukti.
Tas vėžys jau pamokysiąs, ogi kad žiūri - ir jis atbulai plaukia!
- Tai matai, - sako vaikai, - norėjai mus pamokyti, o ir pats atbuluoji.

BLLS 275. P. Ožkabalių k., Bartninkų vis., Vlkv aps. - Pautienius. U. V. Basanavičius 1903. 
Valstietis Vincas Basanavičius Ožkabaliuose ir aplinkiniuose kaimuose užrašė didelę dalį 
pasakų ir sakmių, paskelbtų jo brolio Jono Basanavičiaus leidiniuose.

343. MEŠKOS DĖKINGUMAS

Kai pjovė merga rugius, na ir atajo meška ta iš miško. Na, ir atsivedė toj 
meška savo meškucį. <...> Nusigando, o nusigando toj merga! Viena pjovė.
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Ataj meška. <...> Tai ji ajo su savo meškučių ir užpašino vaiko lopų. Ir 171 
atajo jinai pas mergų - linguoja linguoja galvų. Paskiau lopų parodė to 
vaikiuko - išimt jau pašinų. Na, toj merga suprato ir išėmė.

Na, jau ji eina nuo tos merginos. Na, tuoj uzboną paėmė su pietais, 
pienų tuoj išvertė an rugienos. Žiūro, kad atneša pilną uzboną medaus 

už tai, kad išėmė meškuciui pašinų.

LTR 3194(7). P. Latežerio k., Vrn raj. - Elžbieta Būrienė, 84 m. U. B. Kerbelytė ir L. Sauka, šfr.
B. Kerbelytė 1959.

344. ŽALČIO KERŠTAS

Pas vieną ūkininką gyvenęs žaltys, kuris padėjo kiaušinius į batus. Ūki
ninkui reikėjo batų, tai jis kiaušinius padėjo į kitą vietą. Žaltys perpykęs 
užnuodijo pieną. Ūkininkas parėjo ir vėl sudėjo kiaušinius į batus. Žal

tys, tai matydamas, išvertė pieną, kad nenusinuodytų.

LTR 1191(574). P. Eglėbalių k., Kalvarijos vis., Mrj aps. - A. Žygmantaitė, 89 m. U. K. Raulu- 
šaitytė 1937. AT 285 A*. Tekstą užrašė mokytojos B. Čiutienės paskatinta moksleivė.

345. NEVALIA IR PERBĖGTI

Vieno žmogaus kluonienoje buvo uždaryti veršiukai. Vilkas pritykojo ir 
norėjo vieną veršiuką pasipjauti. Taigi ir įšoko kluonienon. Žmonės pa

matę pradėjo rėkti:
- Atiū! Vilkas per kluonieną bėga! Atiū!
- Baisu, - vilkas sako, - kad tavo veršiukai kluonienoj, tai dabar man 

nevalia per kluonieną ir perbėgti!

LTR 1487(307). P. Pumputiškių k., Salako vis., Zr aps. - T. Bekerienė, 42 m. U. V. Bičiūnas 
1938. AT 165 A*.

346. ŽIŽMA IR GAUJA

Žižma ir Gauja išplaukia iš po akmens. Plaukė anos abidvi. Plaukė ir 
pailso. Užėjo naktis, ir anos užmigo. Miegojo miegojo... Žižma viena at

sikėlė tykiai ir lobais lobais nuplaukė, o Gaują paliko. Atsibunda Gauja,
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172 Paiso _ jau Žižmos nėra. Tada ana per kalnus, per laukus leidosi vytis 
Žižmą. Vijos vijos ir pavijo. Pavijo, dar ir pralenkė. Užtai vanduo Gaujoj 
greičiau eina kaip Žižmoj.

LMD III 99(11). P. Kužų k., Dubičių apyl., Trak aps. - J. Jankelaitienė. U. A. Griška 1933. 
Panašus padavimas žinomas apie upes seseris Verknę ir Strėvą, bėgusias pas tėvą Nemuną.

347. MOTINA DUSIA

Matai, Dusia atėj vė. Ji atėj per Lazdijų upį, te per Lazdijų balas. Ir ji vė 
išeis, kaip jai bus čėsas. Aš atsimenu, kad Dusia ūžė.

Taigi jos po Lenkiju likus duktė, šitos Dusios. <...>

LTR 3517(2820). P. Šventežeris, Lzd raj. - M. Sujetienė, 91 m. U. B. Kerbelytė 1963. Dusios 
duktė - Galadusio ežeras.

Viktoro Petravičiaus 
linoraižinys
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348. IR MEDELIAI KALBĖJO 173

Kitą gadynę visi medeliai šnekėję. Kad, būdavo, žmogus nueis į mišką ko 
reikiant pasilaužti ar nusikirsti, imdavę prašytis. Žmogus nieko nedaręs 

ir eidavęs namon.
Tai ir man dabar taip yra, kaip pasenau. Nueinu į mišką - nepasilau- 

žiu nė vantelių: visi atsiprašo manęs.

BsLP 1 p. 10. P. Šiaulių aps. - Batakienė. U. M. Slančiauskas (1890).

349. O LIEPELE

i. - O liepele, 
Žalioji mano, 

Ko padžiūvai, 
Žalia būdama?

2. - Kaip nedžiūsiu, 
Žalia būdama: 
Žad ateiti

Du kirtėjėliu.

3. Žad pakirsti, 
Žad pagenėti, 
Žad šakeles

Į laivą dėti.

4. Žad šakeles 

Į laivą dėti, 
Žad siuntinti 

J svečią šalį.

5. Žad siuntinti 

Į svečią šalį, 
Žad mainyti 

Į tavorėlį.
2 k.

DŽT 1 35. U. S. Daukantas 1835.

350. KARVELIŲ POKALBIS

Laukiniai karveliai, pargrįžę anksti pavasarį, kalbasi. Vienas išalkęs skun
džiasi antrajam:

- Mirsiu, bra, nebūsiu,
Mirsiu, bra, nebūsiu...
Antrasis guodžia pirmąjį:
- Nemirk, bra, būūūk,
Nemirk, bra, būūūk!
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174 Ateis vyrams dumybė, 
Barstys grūdus po laukus - 
Bus man ir tau, 
Buus, buus...

LTt 5 7898.

351. STRAZDO KALBA

- Svetimoj šaly buvau, 
Alų midų gėriau - 
Sudžiūvau, sudžiūvau. 
Į savo kraštą parlėkiau, 
Kirminėlius lesiau, 
Vandenėlį gėriau - 
Nutukau, nutukau.

LTt 5 8152.

Žmogus kaip gamta

352. ŽALIOJ GIRIOJ, LYGIOJ LANKOJ

tį sto-vė - jo ą - žuo - lė(lis).

i. Žalioj girioj, lygioj lankoj, 2. Tį stovėjo ąžuolėlis, 

Tį stovėjo ąžuolėlis. Po ąžuolu aukso krėslas.
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.i Tame krėsle, tame aukso, 
Ten sėdėjo motinėlė.

8. Dymo balnas akmenėliu, 
Kančiukėlis žilvitėliu?

175

4. Sėdėdama gailiai verkė 
Ir sūnelį minavo jo.

9. - Oi motule, oi širdele, 
Pasbijojau būt Žalnierių,

5. - Vai sūneli raituonėli, 
Ko pavirtai ąžuolėliu,

10. Pasbijojau būt Žalnierių, 
Tai pavirtau ąžuolėliu,

6. Ko pavirtai ąžuolėliu, 
0 žirgelis šiaurum vėju,

11. Tai pavirtau ąžuolėliu, 
0 žirgelis šiaurum vėju,

7. O žirgelis šiaurum vėju, 
Dymo balnas akmenėliu,

12. 0 žirgelis šiaurum vėju, 
Dymo balnas akmenėliu,

13. Dymo balnas akmenėliu, 
Kančiukėlis žilvitėliu.

LLD 3 676. P. Piliakalnio k., Merkinės vis., Al aps. - Anelė Kazakevičienė, 49 m. U. S. Juodei- 
kaitė 1937, ml. šfr. D. Andrulis 1948. Apie 120 šios baladės variantų užrašyta daugiausia 
Pietų Dzūkijoje. Baladė žinoma slavų folklore.

353. DUONA PAVERČIA ŽMOGUMI

Aidukas pasakodavo: jam gyvenant Žemaičiuose, buvo toks atsitikimas. 
Žmonės valgė lauke pietus, ir jiems bevalgant, atbėgo vilkas. Atbėgęs atsi

tūpė priešais juos ir taip žiūri, taip žiūri jiems į akis: atrodo, kad jis imtų jų 
valgymą ir prarytų. Šeimininkas paėmė duonos kampiuką ir numetė jam. 

Kaip tik vilkas duoną suėdė, pavirto į žmogų, pradėjo šnekėti.
- Kuom jūs maitinatės žiemą? - klausia jo žmonės.
- Gi, - sako, - arkliamėšliais nuo kelių, kur randam nuo rogių šiaudų 

grįžtes, tuom ir mintam. Kartais ir aviniuką, kad nutinka, pagaunam.

LMD I 144(71). P. Žalakiškių k., Šiluvos vis., Rs aps. - U. Levonienė. U. P. Šivickis 1905.

354. Kuris arklys bėga, tą ir plaka.

355. Koks arklys, toks ir pakinktas.

356. Kumelio skūra ir ant tvoros žvengia.

357. Ir kiaulė, pro kiaulę eidama, sukriuksi.

358. Kiaulęi žirniai ne iš kelio.
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176 359. Netikusiai kiaulei ir ant Joninių žemė įšalus.

360. Daug šunų ir vilką papjauna.

361. Ir šuo kariamas pripranta.

362. Kožnas šuo su blusa.

363. Šuniui verstas - ne kelionė.

364. Jei vienas šuo uodegą riečia, tai ir kitam reikia.

365. Senesnis katinas - kietesnė uodega.

366. Nusimano katinas, pelenus pribjaurojęs.

367. Vilkas plauką maino, o būdo nemaino.

368. Įdavė vilkui avis ganyti.

369. Meška senyn - nagai aštryn.

370. Akyse lapė, o už akių vilkas.

371. Nuo savo lauko lapė viščiukų neneša.

372. Ir gudri višta į dilgynes įbrenda.

373. Gyrėsi gaidys vanagą pagausiąs.

374. Du gaidžiai viename mėšlyne nesutinka.

375. Gerą paukštį dviem kulkomi šauna.

376. Kaip paukščiai giedojo, taip ir paukšteliai gieda.

377. Kur paukštis lekia, ten plunksnos krinta.

378. Lėkė kaip sakalas, nutūpė kaip vabalas.

379. Alkanam vanagui ir varlė mėsa.

380. Kad arklį sega, ir varlė koją kelia.

381. Ir bitutė savo namelius gina.

382. šimtas uodų kumelę suėda.

383. Kiekviena pušis savo šilui ošia.

384. Iš mažos gilės didelis ąžuolas užauga.

385. Aukštą medį visi vėjai laužo.

LTt 5 3167, 2530, 63, 3148, 393, 725, 2959, 2368, 2837, 824, 205, 2880, 53, 4265, 207, 3763, 2756, 447, 
3469, 3220, 2597, 1396, 2554, 3353, 4197, 3433, 2422, 2960, 2426, 2725, 2590.
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Žmogus ir mitinė gamta 177

386. APIE MEDINČIŲ IR PERKŪNĄ

Sykį Budavonės girios sargas su muškieta išėjęs in kraštą girios nuo Vaiz- 
būniškių. Ale, sako, ateina debesys iš kampo vakarų. Jis, bežiūrėdamas 
in tą debesį, pamatė - po Vaizbūniškių lauku iš po akmens išlenda toks 
mažas vokietukas ir tupi ant akmens. Tas debesys tuo pakilo, ėmė griaut, 
žaibuot. Kaip tik sugriauja, tas vokietukas - po akmeniu. Kaip sustoja 
griovę, tas vėl ant akmens ir rodo subinę. Tas sargas turėjęs sidabrinę 
sagutę. Jis ją sudaužė ant akmens, užtaisė muškietą, supylė tuos šmotu
kus sidabro. Kaip tas vokietukas subinę ištempė prieš debesį, tai jis jam 
kaip rėžė, tai, girdi, net smala akmuo apsiliejo! Eidamas toliau pagiriu, 
žiūri - ateina toks senis. Sako tas senis:

- Tai jau nušovei tą mano priešininką?
Sako:
- Jau.
- Tai dėkui tau, ka tu jį nušovei. Aš jį septynias mylias atsivijau, o 

nieko negalėjau padaryti! Už tai, ka tu man tokią geradėjystę padarei, 
tai aš tau duosiu parako: truputį įpilsi į muškietą, o ką pamanysi, tą 
nušausi. Bet į žmogų niekad nemanyk šauti.

Tas senukas nuvėjo, o tam medinčiui kelis metus labai sekėsi šauti. O 
kaip kitąsyk prie baudžiavų buvo Pagemevoj labai bjaurus akamonas. 
Tie baudžiauninkai visi sudėjo jam po auksiną, kad jį, kaip jis atjos pas 
girią, nušautų. Taip sykį jis atjojo pas baudžiauninkus. Jis pamieravo 
šauti, tai ne jį nušovė, bet pats save.

BsLPY 4 85. P. Ožkabalių k., Bartninkų vis., Vlkv aps. - Pilukaitienė. U. V. Basanavičius (1903), 
Sakmės variantų užrašyta visoje Lietuvoje. Pabaiga varijuoja: medžiotojas gauna parako, 
kurio užtenka visam gyvenimui; medžiotojui liepiama nedėti daug parako, bet jis įdeda - 
šautuvas atimamas, nes žmogus nušovęs „pusę pasaulio"; medžiotojui liepiama šautuvu 
nesigirti, bet jis pasigiria ir nebepataiko. Šauti į žmogų draudžiama tik šiame variante.

387. VAIVORYKŠTĖ ĮTRAUKIA VERŠĮ

Piemuo lauke ganė veršius, tai straublė (vaivorykštė) sutraukė veršį. Ra
do veršį išmestą, kitoj pusėj ežero.

LTR 2378(197). P. Salakas, Zr aps. - A. Būgienė, 65 m. U. E. Rūkštelytė 1940.
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17 8 388. DUONA IŠGELBSTI ŽMOGŲ

Vienas šeimininkas su bernu pjovė savo pievą par dieną. O kada va
karas atėjo, ėjo ans šeimininkas namon pas pačios gulti, o berną savo 
vieną ant nakties pievoje paliko. O bernas ką darys, vienas pasilikęs? 
O tei susikūrė ugnį, atsišildę barščius prie ugnies, duonos turi terboje 
ir valgo sau večerę. Bet jam bevalgant vienam večerę, išgirdo toli gi
rioje šaukiant:

- Vu, vu!
O tas bernas turėjo tą būdą savo vis atsiliepti, kas kur šaukia. Taip ir 

dabar neiškentė neatsiliepęs, šaukė:
- Vu, vu!
O kas kartą arčiau šaukė, o ans vis atsiliepia: vu! O kad jau suvisam 

netoli par girią jau ateina, tada duona ano, terboje būdama, atsiliepė, 
sakydama:

- Dėk mane į uzboną ir kaisk mane prie ugnies, o pats bėk sau slėptis, 
kad tavęs nerastų, nes tau bus mirtis: o ko tu naktyje vis šūkauji?

Tas bernas taip ir padarė: duoną įdėjęs ing uzboną ir pastatęs prie 
ugnies ir žiūri par tankumynės krūmą, kur mato nuog ugnies šviesą, kas 
ateis pas ugnies. O kada netoli ugnies sušuko baidyklė, tada duona, pri- 
kaista prie ugnies, atsiliepė:

- Vu, vu!
O kada atėjo pas ugnies ta baidyklė, buvo ji šiokia: pati kaip žaiginys, 

kepeliušas kaip bragas, barzda kaip dyselys, peisokai kaip lušninkai, akys 
išvirtusios kaip guzikai ant viršaus, nosis kaip gudo dūdos, pats visas 
baltas kaip sūris. Taip dabar baidyklė klausia duonos:

- Ko tu šauki naktyje?
- O tu ko šauki?
- Aš esu vėlė, be laiko iš pasaulio išėjusi, o dabar ir vietos neturiu nei 

danguje, nei pekloje, nei skaistykloje. Turiu baidykle būti, kol lėmimas 
pasibaigs. O tu ko šūkauji naktyje?

- šeimininkas namon nuėjo, mane prikaitė prie ugnies; šaukiu, kad 

kas man pagelbėtų.
Tada baidyklė šmukšt su ranka atitraukė nuo ugnies ir įsakė duonai, 

kad daugiaus ana naktimis niekados nešūkautų, ir taip nuėjo savo keliu, 
susisukusi ant girios. O tas bernas, kuris taip matė, tokį išgąstį turėjo, par 
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naktį tame krūme drebėjo, atminęs tą matymą tos nakties baidyklės. O 179 
ant rytojaus, kada atėjo šeimininkas ano iš namų, tai tas bernas nusigan
dęs viską apsakė, kaip jam atsitiko tą naktį.

Nuo tos dienos tas šeimininkas su savo bernu permainė gyvenimą: 
kad tiktai vakaras yra, tada ar važiuos, ar jos, ar pėsčias eis, tai vis paty- 
loms darys - ar poterius, ar ką gerą galvos, o šaukimo ir švilpimo saugo- 
davosi ir vaikus mokindavo, kad naktimis nešūkautų ir nešvilptų, nes 
nevalia taip daryti. <...>

DSPSO 5. P. Pakalnupio k., Rs vis. ir aps. - Tamošius Jocius. U. M. Davainis-Silvestraitis 1883. 
Visi trys žinomi šios sakmės variantai užrašyti M. Davainio-Silvestraičio. Viename variante 
žmogus pabėga, palikęs duoną; rytą ją randa sutrupintą.

389. VILKAS PARODO KELIĄ

Išėjo dvi kvieslės dainuodamos į vestuves kviesti ir paklydo girioje. Sute
mo, ir radosi naktis. Jiedviem baimingai aplink beklydinėjant, pamatė 
viena kokiam tankumyne krūmų ugnį degant. Jiedvi artinos ir išvydo 
žmogų prie ugnies, bet daugybė vilkų, apgulę apie ugnį, šildėsi. Jiedvi 
labai persigando. Bet tas žmogus liepė jiedviem artyn eiti. Ir neturinčios 
bijoti: tie vilkai jiedviem nieko nedarysią. Ėjo artyn, apsišildžiusios papa

sakojo, iš kur einančios ir kur ėjusios. Tai liepė tas žmogus vienam vilkui 
jiedvi parvesti. Bet tas dantis iššiepęs prieš čiauškęs, priešijos - bene pra
šės algos. Tai žmogus atsiliepęs:

- Tu turi eit. Kas iš tų namų popirm pro vartus iššoks - tai tavo alga.
Tai liepė tas žmogus tą vilką sekti. Ir jis jiedvi parvedė jau dienai išau

šus į namus. Bernai šėrė bandą. O kaip vartus atvėrė, tai erys pro vartus 
iššoko. Ir vilkas, tą paėmęs, į girę pasinešė.

LTR 982(37). P. Šilučių k., Klp aps. - Gaigalikė. U. J. Banaitis (1905). Kitoje sakmėje, užrašy- 
toje Zr aps., žmogus sutinka pulką vilkų ir paprašo praleisti, už tai pažadėdamas meitėlį. 
Meitėlis išbėga iš tvarto, ir vilkai jį nusineša. Plg. Nr. 16.

390. DĖKINGA GYVATĖ

Nuėjo miškan viena žmona. Seniai seniai šitai buvo. Ir mato - gyvatė 
vaikus turėjo, gimdė vaikus ant šakos. Ana paklojo nosinę ir padėjo duo
nos kąsnelaitį, ir nuėjo.
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Tik praėjo kiek metų, gal dešimt. Ana, šitoji moteris, ištekėjo ir vaiką 181 
gimdė. O toji gyvatė su aukso karūna atėjo pirkion ir padėjo prie lovos 
aukso karūną. Atsidėkojo. Sako, kad šitai buvo teisybė.

LTR 4426(95). P. Salakundžių k., Apso apyl., Braslavo raj., Baltarusija - Ona Beinorienė, 
55 m. U. J. Trinkūnas 1972. AT 156 B*. Kituose variantuose gyvatė padeda karūną į kūdikio 
lopšį; užaugęs vaikas daug žino.

391. PAGROBIA ANGIŲ VAINIKĄ

Pasakoja, kad kitąsyk dienoj blovieščiaus, būdavo, angys aukso vaini
ką ridinėja. Vienas vaikinas, sužinojęs apie tai, užsėdęs ant arklio nu
jojo į girią, kur tos angys ritinėja tą vainiką. Jis susuko ryšelį šiaudų, 
uždegė ir parito pas angis. Tos angys manė, kad tai jų vainikas, tai 
nusivijo paskui tą ryšiuką. O tas berniukas tą angių vainiką aukso pa
griebęs, sėdo ant arklio - ir namon! Tos angys vijo - nepavijo. Bet kaip 
parjojo namon, sako:

- Dėkui tau, arkleli, ka tu mane parnešei nuo jų.
Bet tas arklys uodegą pakėlė - išpuolė ten iš kur angis, tą berniuką 

įgylė, ir tuoj jis numirė.
Kad jis būtų padėkavojęs Dievui, o ne arkliui, tai rasi taip nebūtų buvę.

BsLPY 4 231. P. Ožkabalių k., Bartninkų vis., Vlkv aps. - Ona Paliuliūtė. U. V. Basanavičius 
(1900). AT 672. Dažniau žmogui vos pavyksta pabėgti nuo gyvačių. Gyvatė nukerta namie 
tik penkiuose variantuose.

392. MALDELĖ Į MĖNESĮ

Pamačius jauną mėnesį, kalbama:
- Jaunas mėnuo jaunikaiti, 
šios nedėlios karalaiti, 

Dangun ratą, 
Man sveikatą.
Tau pilnastį, 
Man silnastį; 
Tau išdilt, 
Man gyvent.

LTt 5 9398. Kirdeikiai, 1964.
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1 8 2 393’ UGNIES PATALAS

Pakloti ugniai patalą reikia taip: sukopti anglis į kauburėlį, kryžiumi už
barstyti pelenais ir peržegnojus kalbėti:

- Miegok, ugnele, 
Miegok, Gabietėle, 
Kai aš atsikelsiu, 
Tave gyvą rasiu.

LTt 5 9408. Kražiai, 1940.

394. UŽKALBĖJIMAS NUO KRAUJO BĖGIMO

Sukalbėti tris kartus:
- Valiuli Dievuli, kraują suturėk, dūšios iš kūno nevaryk, kad su krau

ju nebėgtų, kūno vieno nepaliktų. Per kietą akmenėlį, per aukštą ąžuolė
lį. Valiuli Dievuli, kraują įsakau, kraują gyslose sulaikau.

Po to sukalbėti tris „Sveika, Marija".

LTt 5 9311. Dusetos, 1959.

395. UŽKALBĖJIMAS NUO GYVATĖS ĮKANDIMO

Aukseli sidabrėli, eik namulio gulti. Saulė eina, mėnuo eina, niekam bė
dos nedaro - eik namulio gulti, eik namulio gulti, eik namulio gulti. Amen, 
amen, amen.

LTt 5 1928. Švenčionys, 1928.

396. NEAPSISAUGOJO NUO GYVATĖS

Nuveina uogaut... Tai sako, kad jau inteina miškan <...>:
- Ar tu prisimeni, kada Kūčia buvo? Ar ten ketvirtadienį, ar penkta

dienį? Katrą dieną buvo?
Miškan kai ineini, tai prisimink, katrą dieną Kūčia buvo, tai gyvatės 

nepamatysi.
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- Aha, prisiminiau. Tai ketvirtadienį! Oi, Dievuliukai, gyvatė! 183
Tai matot - ir gyvatę pamatė. Ar tai teisybė?

LTR 6169(193). P. Žibavičių k., Žaslių apyl., Kš raj. - Elena Paulauskienė, 71 m. U. B. Kerbe
lytė ir R. Sabaliauskaitė 1991. Gana populiarus tikėjimas, paprastai laikomas tikru.

397. KAIP PADĖTI GERVĖMS

Jeigu gervės skrenda netvarkingai, reikia apversti kelis akmenėlius dai

nuojant:
- Atsuk, Dieve, gervelę,
Pakeleivingą paukštelį.

LTt 5 9413. Kuktiškės, 1937.

398. KAD BULVĖS AUGTŲ IR KAD PALYTŲ

Išeina bulvių sodint - įdeda didžiausią akmenį pirmon vagon, kad bul
vės augtų.

Kad lietaus būtų, beria aguonas upėn per rėtį. Per upę varo vagą su 
plūgu. Linus išardo, kieno negerai pasėti - pamėšlinti pavasarį ant vir
šaus. Nuo to lietaus nebūna.

LTR 3194(170, 171). P. Kermošijos k., Vrn raj. - Elena Balevičienė, 58 m. U. B. Kerbelytė ir 
L. Sauka 1959.

ŽMOGAUS SIEKIMAI

Laisvė

399. PAVOJINGA NAKVYNĖ

Buvo senis su sene ir turėjo vieną sūnų Stanislovą. Ir ėjo anas liepauti. O 
kadaise buvo tokia mada: kas tik nakvoja girioj pirkelėj, tą laumė nužu
do. Mama jo neleist:
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184 - Neik, sūnau, neik!

- Eisiu.
Paėmė anas, stiklinę vandens pripylė ir pastatė. Sako mamai:
- Saugok! Kolei aš būsiu gyvas, tai pilna stiklinė liks, o kad patiks 

kokia nelaimė, tai nuseks vanduo.
Užsirišo skarelę ant kaklo ir pasiėmė tris svogūno galveles, ir nuėjo 

liepauti. Priliepavo. Ir jį aptemo. Eina anas namo ir rado pirkelę. „Eisiu 
ir pergulėsiu." Užėjo - sėdi senė viena. Sako:

- Teta, gal mane nakvot priimsi?
- Ogi, sūnau, kasdien pas mane nakvoja. Aš ir pirtį pakūriau; gal 

nušalęs, tai šilčiau bus.
O jos pirty stovi žarijų krosnis. Anas nuėjo, atsigulė ir užmigo. Ir mie

ga. Atlekia naktį laumė ir gieda:
- Ar miega svečiai,
Ar gieda gaidžiai,
Ar žvengia žirgai abrakėlio?
Atsiliepė svogūno galvelė:
- Nemiega svečiai,
Negieda gaidžiai,
Nežvengia žirgai abrakėlio.
Ir slapt - sudegė ta galvelė žarijose. Laumė nubėgo namo: dar nemie

ga. Pabuvo minutėlę - ana ir vėl taip gieda:
- Ar miega svečiai,
Ar gieda gaidžiai,
Ar žvengia žirgai abrakėlio?
Vėl svogūno galvelė atsiliepė:
- Nemiega svečiai,
Negieda gaidžiai,
Nežvengia žirgai abrakėlio.
Ir ta slapt į žarijas ir sudegė. Laumė ir vėl nubėgo namo. Pabuvus ir 

vėl atbėgo, ir vėl gieda:
- Ar miega svečiai,
Ar gieda gaidžiai,
Ar žvengia žirgai abrakėlio?
Ir vėl atsiliepė svogūno galvelė:
- Nemiega svečiai,
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Negieda gaidžiai, 185
Nežvengia žirgai abrakėlio.
Ir ta slapt - sudegė. Pabuvo laumė ir vėl atlėkė, ir vėl klausia: 
- Ar miega svečiai, 
Ar gieda gaidžiai, 
Ar žvengia žirgai abrakėlio?
Tada skarelė atsiliepė: 
- Nemiega svečiai, 
Negieda gaidžiai, 
Nežvengia žirgai abrakėlio.
O ana laukia nekantrauja! O čia tuoj diena. Pabuvo, atlėkė, pagiedojo - 

niekas neatsiliepia. Ir papjovė tą Stanislovą. Nusileido butelėlin kraujo 
gajausio ir stipriausio. Lovys pirty buvo - ir pavertė po loviu.

O mama žiūrėjo žiūrėjo - jau pusė stiklinės vandens. Jau nėra jo. 
- Tai, senuti, nėra jau mūsų Stanislovo: jau vandens pusė stiklinės. 
Rytą senis pasikėlė ir eis jo ieškoti. Eina eina, randa pirkelę. Žiūri - 

stovi našta karnų. Įėjo ir sako:
- Tamsta, gal nakvojo pas tave žmogus?
- Ne. Vis nakvoja, o šiandien niekas negulėjo.
Tik gegužė pradėjo kukuoti: 
- Kukū, tu senuti, 
Kukū, čia ne žmona, 
Kukū, ragana laumė. 
Kukū, ji nužudė, 
Kukū, tavo sūnų, 
Kukū, Stanislovą.
Kukū, ir pavertė, 
Kukū, jau pirtelėj, 
Kukū, po loveliu. 
Ana gegužę varo šalin: 
- Ko čia kukuoji? O jau gegužę suprasi!
O senis netiki: „Eisiu į pirtelę pažiūrėti". Nueina - lovys stovi. Atvertė - 

ogi jo sūnus.
- Oi tu, bjaurybe, ar ne tiesą gegužė sakė?! Atgydyk, kad būtų gyvas. 
Ana greit tą kraują - jam patepė lūpas, krūtinę, duobelę kakle. Ir atgi

jo, rąžosi:
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186 - Tai, tėte, tu čia?
- Čia, sūnau.

- O miegojau gerai! Nuvargęs buvau, tai miegojau.
- Tu, sūneli, jau visam amžiui buvai paguldytas po loviu.
Senis su Stanislovu paėmė laumę užmušė:
- Štai tau už tai. Žmonių nežudyk.

LTR 474(26). P. Kliukų k., Tverečiaus prp., Švnč aps. - Anelė Čelnienė, 65 m. L/. J. Aidulis 
1934. Pasaka žinoma lietuvių (12 var.) ir latvių (7 var.) tautosakoje. Daugumoje variantų 
vaikai nakvoja tėvo namuose, o pamotė ragana juos nužudo. Vaikai turi įvairius kalbančius 
daiktus: riešutėlius, skarelę, žiedą ir geltoną plauką, paperėtus kiaušinėlius.

400. BĖGIMAS NUO RAGANOS

Kartą ėjo dvi mergaitės kelionėn. Jų vardai buvo Gajutė ir Uogelė. Jos ėjo 
ėjo, jau ir vakaras. Jos priėjo prie trobelės, žiūri - ugnis žiūtura. Tada jos 

Birutės Žilytės 
linoraižinys
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nuėjo ton trobelėn. Žiūri - senė sėdi prie stalo ir verpia. Jos paprašė apsi- 187 

nakvoti. Senė sako:
- Kodėl ne? Priimsim.
Tada jos pasiruošė ir atsigulė. Anksti rytą Gajutė ir Uogelė pasiruošė eiti 

toliau, bet ragana nenorėjo leisti: ji jau manė kepti. Gajutė ir Uogelė turėjo 
ryšulėlius, kuriuose buvo šepetys, skarelė ir pustyklė. Jos ir išėjo. Tada ragana 
sėdo ant ožio ir išjojo vytis. Vijosi vijosi, jau netoli prisivijo. Tada paukštelis:

- Gajutė, Uogele, jau netoli ragana!
Gajutė ir Uogelė išmetė pustyklę - atsirado kalnas. Ragana ant ožio 

latatai latatai nujojo namo, pasiėmė kastuvą ir latatai latatai nujojo prie 
kalno. Kasė kasė - nukasė kalną. Ragana norėjo pakišti kastuvą po kel
mu, paukštelis ir vėl sučirškė:

- Pasakysiu pasakysiu visiems žmonėms - tavo kastuvą paims žmonės!
Tada ragana latatai latatai nujojo namo, padėjo kastuvą ir vėl latatai 

latatai išjojo. Vijosi vijosi, jau netoli. Paukštelis sako:
- Gajutė, Uogele, jau netoli ragana.
Gajutė išmetė šepetį - pasidarė labai didelis miškas, toks tankus, 

kad nei pačiai perlįsti, nei su ožiu perjoti. Ragana nujojo namo, pa
siėmė kirvį ir latatai latatai grįžo atgal prie miško. Kirto kirto, išsi
kirto sau su ožiu tarpą perlįsti. Tada vijosi vijosi, jau netoli prisivijo. 
Paukštelis:

- Čir čir, jau netoli ragana.

Tada Gajutė išmetė skarelę - pasidarė labai didelė upė. Ragana prijo
jusi ką darys? Įsivedė ožį upėn ir pati pradėjo gerti. Gėrė gėrė - ožys 
nuskendo, o ragana begerdama plyšo.

LMD III 173(346). P. Švnč aps. U. B. Čepulytė ~ 1933. AT 313 H'. Užrašytoja - pradžios 
mokyklos moksleivė. Bėgimas sukuriant sunkiai įveikiamas kliūtis vaizduojamas ir kitose 
stebuklinėse pasakose. Plg. Nr. 449.

401. DEVYNIABROLĖ IR DEVYNIAGALVIS

Vieną kartą gyveno devyni broliai ir dešimta sesuo. Sesuo ėmė ir ištekėjo. 
Ir broliai pasiliko vieni namie gyventi. Kartą sesuo, pasiilgusi brolių, išsi
prašė vyro namo viešėtų. Pakinkė jos vyras jai arklį, pasiėmė bandelę ir 
važiuoja. Privažiuoja mišką, žiūri - atsiveja slibinas devyniagalvis. Pri
bėgęs slibinas pasakė:
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188 _ Merga, merga, kur važiuoji?
- Į brolius viešėti.
- Mes tave pjausim.
- Nepjaukite jūs, aš jums atiduosiu bandelę, - ir išmetė iš vežimo.
Toli nuvažiavo, pakol slibinas prarijo bandelę. Tada slibinas vėl pra

dėjo vytis. Prisivijęs sako:
- Merga, merga, kur važiuoji?
- Į brolius viešėti.
- Mes tave pjausim.
- Nepjaukit, aš jums duosiu vieną ratą.
Numovė ratą ir ėmė važiuoti su trim ratais. Devyniagalvis, prarijęs 

ratą, vėl prisivijo ir sako:
- Merga, merga, kur važiuoji?
- Į brolius viešėti.
- Mes tave pjausim.
- Nepjaukite, aš jums duosiu kitą ratą.
Numovė kitą ir ėmė važiuoti ant dviejų ratų. Slibinas ėmė graužti. O 

ji jau gerokai nuvažiavo, kol devyniagalvis prisivijo. Pamatė, kad vėl at
bėga devyniagalvis ir sako:

- Merga, merga, kur važiuoji?
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- Į brolius viešėti.

- Mes tave pjausim.
- Nepjaukit, aš jums duosiu trečią ratą.
Numovė ir atidavė. Slibinas ėmė graužti. Tada ji vėl pavažiavo gerą 

galą, kol pamatė - vėl slibinas prisivijo. Ir sako:
- Merga, merga, kur važiuoji?
- Į brolius viešėti.
- Mes tave pjausim.
- Nepjaukit, aš jums duosiu paskutinį ratą.
Numovė ir atidavė. Dabar jau buvo važiavimas sunkus, reikėjo tęste 

tęsti arkliui ratai. Slibinas sugraužė ir prisivijęs sako:
- Merga, merga, kur važiuoji?
- Į brolius viešėti.
- Mes tave pjausim.
- Nepjaukit, aš jums duosiu ratus.
Ir atidavė ratus, pati ėmė joti, kiek tik arklys iššoka. Slibinas graužė 

ratus daug daug laiko, ir ji didelį gabalą kelio nujojo. Žiūri - atbėga de- 

vyniagalvis ir sako:
- Merga, merga, kur važiuoji?
- Į brolius viešėti.
- Mes tave pjausim.
- Nepjaukit, aš jums duosiu vadeles, pavalkus.
Atidavė ir ėmė joti, kiek tik arklys iššoka. Slibinas ėmė ėsti pavalkus ir 

vadeles, suėdęs ėmė vytis. Pamatė jau, kad atsiveja, paleido arklį. Pribė
go ir sako slibinas:

- Merga, merga, kur važiuoji?
- Į brolius viešėti.
- Mes tave pjausim.
- Nepjaukit, aš jums duosiu arklį.
Atidavė arklį ir ėmė bėgti pėsčia. Slibinas suėdė arklį ir ėmė vytis. Kai 

pamatė, kad atbėga slibinas, įlipo į ąžuolą. Slibinas ėmė ąžuolą graužti. 
Tada ji jau kai pamato, kad ąžuolas pagraužtas, pasako:

- Rietu parietu,
Kiškio taukai, rietu.
Ir užauga ąžuolas. Atskrido gegutė į ąžuolą. Tada ji užmovė gegutei 

ant kojos savo žiedą ir paleido į brolius pasakyti, kad atbėgtų jos gelbėti.

189
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190 Gegutė nuskrido į brolių namus, atsistojo ant lango ir ėmė kukuoti: 
- Devyni broliai, kukū, 
Dešimta sesuo, kukū, 
Ąžuole sėdi, kukū, 
Devyniagalvis, kukū, 
Ąžuolą graužia, kukū.
Vyresnysis brolis ėmė ir nuvaikė gegutę, sakydamas: 
- Ką čia ji plepa?
Tada gegutė užskrido ant kito brolio lango ir ėmė kukuoti: 
- Devyni broliai, kukū, 
Dešimta sesuo, kukū, 
Ąžuole sėdi, kukū, 
Devyniagalvis, kukū, 
Ąžuolą graužia, kukū.
Balnokit žirgus, kukū, 
Galąskit kardus, kukū.
Tada brolis ėmė ir nuvaikė gegutę. Gegutė pamatė, kad jos neklauso, 

tai nuskrido į jauniausio brolio langą, kuris buvo atdaras, ir įmetė nuo 
kojos žiedą į brolio kambarį. Tada broliai pamatė, kad tikrai taip yra, 
kaip gegutė sakė. Pasibalnojo žirgus, pasiėmė kardus ir išjojo.

Devyniagalvis išgirdo kažką dundant ir sako:
- Merga, merga, kas čia trinka?
- Vėjelis pučia, girelė ūžia, 
Beg ne mano broleliai atjoja. 
Slibinas užgirdo, kiek pabuvęs, - ir vėl dunda. Jis ir vėl klausia: 
- Merga, merga, kas čia trinka?
- Vėjelis pučia, girelė ūžia, 
Beg ne mano broleliai atjoja. 
Slibinas taip ėmė skubinti ąžuolą graužti, kad jau tik lūžti. Užgirdo 

labai trinkant, pakėlė galvą ir klauso. Tuo laiku ji sugiedojo:
- Rietu parietu, 
Kiškio taukai, rietu.
Ąžuolas ir vėl užaugo. Slibinas vėl ėmė graužti. Graužė graužė ir vėl 

išgirdo ūžiant. Pakėlė galvą aukštyn ir klauso. Tada ji vėl sugiedojo:
- Rietu parietu, 
Kiškio taukai, rietu.
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Ąžuolas ir vėl užaugo. Slibinas vėl ėmė graužti taip smarkiai, jog ąžuo- j 9 1 
las pradėjo siūbuoti, ir ji tik neišlėkė iš ąžuolo. Tada pamatė - atjoja bro
liai. Slibinas ir vėl klausia:

- Kas čia dunda?
- Vėjelis pučia, girelė ūžia,
Jau mano broleliai atjoja.
Atjoja mano devyni broleliai,
Nukerta tau devynias galvas.
Atjojo ir broliai. Pamatė - slibinas baigia graužti ąžuolą. Prijojo prie 

slibino ir pradėjo kapoti galvas. Vienas brolis nukirto vieną galvą, kitas - 
kitą, trečias - trečią, ketvirtas - ketvirtą, penktas - penktą, šeštas - šeštą, 
septintas - septintą, aštuntas - aštuntą, devintas - devintą, ir slibinas 
krito žemėn negyvas.

Tada broliai parsivedė savo seserį namo, visi pasivaišino.

LTR 421(120). P. Utena - E. Mitalienė, 36 m. U. J. Mitalas 1933. AT 372. Pasakai būdingi kartojimai.
Kartojant dialogus, paprastai neatsižvelgiama į situacijos pakitimus (pvz., sesuo joja, o slibinas vis 
tiek klausia, kur ji važiuoja). Rietu parietu - esamojo laiko forma (rietėti - storėti, užaugti) - vietoje 
liepiamosios nuosakos vartojama ir kitose pastoviose pasakų formulėse bei užkalbėjimuose.

402. OŽIUKAS

Vedė karalius ir paėmė žmoną labai turtingą. Porą metų pragyveno la
bai laimingai. Vieną kartą sekmadienį užsinorėjo karalius pasimaudyti:

- Brangioji mano, išleisk mane pasimaudyti.
Žmona sako:

- Neik: šventa diena. Pasimaudysi ryt.
O jam noris šiandien. Sako karalius:
- Netruksiu, greit ateisiu. - Ir išėjo.
Atėjo į didelį ežerą ir maudosi. Maudosi maudosi - kuo toliau jį tęsia 

tolyn ir gilyn. Anas nori išeit, bet negali. Ir vandenį stvarsto, ir žolę stve
ria - nori išplaukt kraštan. O jau tiek sunku, kad ir dūsuot negali. Jau 
regi, kad prapuls. Mato - krašte vandenio stovi jaunas bernaitis, gražiai 
pasirėdęs. Sako karalius:

- Gelbėk mane, berneli.
- Cha cha cha, o ką man duosi?
- Ko tik norėsi, tai tą duosiu, tik gelbėk.
- Aš nežinau, ar sutiksi, ko aš noriu.
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192 - Sutiksiu, tik gelbėk!
- Na, tai atiduok man tą, ko nepalikai namie.
Stabtelėjo karalius ir mano: „Ko aš nepalikau namie?"
Jau negali ir galvoti, nes vanduo neduoda.
- Negalvok ilgai, nes jau nuskęsi.
Pagalvojo karalius, kad jau „Nieko nepalikau, tai nieko ir nebus". Na, 

ir atiduoda:
- Imk sau, ko nepalikau.
- Na, pasirašyk dabar.
- O kuom aš tau pasirašysiu? Eime namo, tai ir pasirašysiu.
- Na ne, neisiu namo. Čia gali pasirašyti. Prapjauk pirščiuką - krau

jais ir pasirašysi.
Karalius taip ir padarė: prapjovė pirščiuką ir pasirašė. Ateina namo, žiū

ri, kad jau dukrelė yra. Labai liūdnas vaikščioja, dūsauja. Žmona jį klausia:

- Ko tu taip liūdnas, brangus mano?
- O taip sau: galvą sopa.
Tolei nesakė, kolei žmona nepasveiko. Tada sako:
- Brangi mano, ką aš padariau! Tik neišsigąsk. Pardaviau mažąją 

dukrelę.
Žmona labai išsigando, bet vienas kitą drąsina. Praėjo dvylika dienų - 

atvažiuoja ponaitis:
- Na, duok tą, ką pardavei.
- Tai, - sako, - ką tu veiksi su ja mažute. Tepaauga ana iki dvylikos 

metų, tai tada paimsi.
Velnias ir sutiko, ramiai išvažiavo. „Kas daryt?" - galvoja karalius. Veža 

anie pamažu viską už marių. Jau mergaitei dvylikti metai. Išvežė viską, ne
liko niekur nieko. Jau ir patys ruošias, o mergaitę palieka. Klausia duktė:

- Tėveliai, kur važiuojat? O aš kaip liksiu viena?
Sako jai tėvas:
- Nebijok, duktė. Lieka tau ožiukas ir vištelė. Valgyt tau paliksim vis

ko. O aš greit atvažiuosiu tavęs pasiimti.
Išvažiavo tėvai. Duktė sėdos po langu ir verkia, nes jau daug dienų 

praėjo - vis nieko nėra. Nuėjo ana tvartan pas ožiuką ir verkia apkabi
nus. Ožiukas jai sako:

- Neverk, bet greitai tu mane atrišk. Ieškok kokios geležėlės ant mėš
lyno, gal rasi.
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Kai ana išbėgo ant mėšlyno ir rado geležiūtę, greit ana nupjovė 193 
virvelę.

- Rask dabar rogutėles blogas, šieno ir šiaudų. Pridėk pilnas rogutėles 
šiaudų, pripenėk mane gerai ir pati pavalgyk. Pririšk mane drūtai prie 
rogutėlių, o pati lįsk šiauduosna. Paslėpk ir kojas, kad nekyšotų.

Kai užkinkė ožiuką, tai ir barzda drebėjo, ir kudlos vizgėjo, kai bėgo.
Susitiko - visas vežimas velnių. Klausia ožį:

- Ožy, ožy, o kur tu važiuoji?
- Ponuti, turgun.
- Ožy, ožy, o ką tu veži?
- Ponuti, rugelius.
- Ožy, aš tave pjausiu.
- O ne, ponuli, nepjauk manęs: aš tau pagiedosiu.
- Giedok, ožy.
- Sėdi sėdi karaliūčia
Krikšte stalo, viduj lango, 
Rasa burnelę prausdama, 
Galvelę šukuodama, 
Jūsų, svetelių, laukdama. 
- O dėkui, oželi, važiuok sveikas!
O karaliūčia dreba. Oželis ir vėl, kratydamas brazdą, kad jau nešas, 

tai nešas, net žemė dreba. Sutinka dar daugiau vyresnių velnių.
- Ožy, ožy, kur tu važiuoji?
- Ponuti, turgun.
- Ožy, ožy, o ką tu veži?
- Ponuti, rugelius.
- Ožy, aš tave pjausiu.
- O ne, ponuli, nepjauk manęs: aš tau pagiedosiu:
Sėdi sėdi karaliūčia
Krikšte stalo, viduj lango, 
Rasa burnelę prausdama, 
Galvelę šukuodama, 
Jūsų, svetelių, laukdama.
Anie ir vėl nuvažiavo. Vėl lekia, kiek tik turi jėgos. Mato - kalnas, 

baisiai didelis. Užvažiavo ant to kalno. Mato - atvažiuoja trečias veži
mas velnių, pačių vyriausių. Klausia:
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194 - Ožy, ožy, kur važiuoji?
- Ponuti, turgun.
- O ką veži?
- Ponuti, rugelius.
- Ožy, ožy, aš tave pjausiu.
- Nepjauk, ponuli, aš tau pagiedosiu.
- Giedok.
- Sėdi sėdi karaliūčia
Krikšte stalo, viduj lango,
Rasa burnelę prausdama,
Galvelę šukuodama,
Jūsų, svetelių, laukdama.
- Dėkui, oželi, važiuok sveikas!
Ir velniai nudūmė toliau. Ožys vėl lėkė, kiek turi jėgos. Privažiavo 

marias. O velniai nuvažiavo karaliaus dvaran, išvertė visus galus, bet 
karalaitės nerado. Suprato velniai, kad juos ožys apgavo. Pradėjo jį vy
tis. O ožiukas prie marių krašto stovi ir gieda:

- Oi karaliau, karaliūnai,
Perkelk mane per dunojų.
Kad ne mane - žilą barzdą,
Kad ne barzdą - karalaitę.
Ožiukas mato, kad jau karaliaus dvare daug žmonių susirinko kita

me šone marių. Ir karalius užgirdo balsą. Sušuko nesavu balsu:
- Ei, dukterį veža ožiukas! Greit pjaukit visus gyvulius, kiek tik yra, 

nuo arklio lig vištų!
Kas kaip primanė - ir svečiai, ir tarnai - papjovė visus ligi vieno, išrito 

žarnas ir išdarė. Tada kaip svies jas surišę per marias - pasidarė tiltas. 
Tada greit karalius pirma visų nulėkė pora arklių, įsodino ožiuką karie
ton ir kuria atgalios. O velniai jau netoli vejas. O jau kitame šone marių 
karaliaus laukia kareiviai iš vieno ir iš kito tilto šono su kardais. Karalius 
greit kraštan, tuoj čia iš vieno šono ir iš kito šono davė kardais ir nukirto 
tiltą. Ir tiltas, ir velniai suburbėjo mariosna.

Tada karalius, kiek tik turėjo pažįstamų, sukvietė pokylin. Ožiuką kuo 
brangiausiais rūbais apvilko, padarė gražią lovelę iš aukso. Ir kolei anas 
gyveno, tai kur tik važiavo, ėmė su savimi ir oželį. O kai anas prapuolė, 
labai gražiai palaidojo, aukso paminklą pastatė.
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Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, burnoj neturėjau, o per barzdą varvėjo. 195 

Prie durų stovėjau ir visa drebėjau, kad kas neišvystų ir su lazda neišvytų.

LMD III 98c(8). P. Mielagėnų prp., Švnč aps. - Ona Blažienė. U. V. Žilėnas 1938. AT 314 B*. 
Pasaka žinoma lietuvių, latvių ir baltarusių tautosakoje. Lietuvoje daugiausia variantų 
užrašyta Dzūkijoje ir Rytų Aukštaitijoje.

403. PASISLĖPĘS NUO DRUGIO

Vienas žmogus labai sirgo drugiu. Kartą išėjo anas oran ir atsigulė saulė
je. Saulė degina, jam galvai karšta, tai anas ant kaktos užsidėjo skiedrą. 
Jau anas jaučia, kad jį greit pradės krėsti drugys. Tik mato - atjoja raitas 
koks ponaitis. Atjoja, žiūri į jį, dairosi ir sako:

- Čia ne tas, ne tas. Tas buvo ne laukas, o šitas laukas. Tai čia ne tas.
Šitaip nusistebėjo ponaitis ir nujojo. Ir tas žmogus daugiau drugiu nesirgo.

LTR 2106(8). P. Salakas, Zr aps. - Marija Rūkštelienė, 78 m. U. E. Rūkštelytė 1939. Kituose 
variantuose drugys sako, kad tai ne jo arklys. Laukas - arklys su balta juosta kaktoje.

404. APGAUTAS.PLĖŠIKAS

Kita merga, sako, nuėjo vieną sykį į tvartą prieš žarą karvių melžti. Nu
ėjo ir žiūri, kad po karvių rinda gul žmogus. Bet ji suprato, kad tai plėši
kas, o lyg nieko nematanti šneka sau viena:

- O tai, kad čia Dievas man duotų dabar ištekėti, tai būtų smagu.
Nereiktų tarnauti. Susilaukčiau vaikų, krikštyčiau vieną Jonu, kitą Pet
ru, o tretį Kazimieru. Kol maži būtų, tai vadinčiau: Joneli, Petreli, Kazeli, 
o kai užaugtų, tai dideliais vardais šaukčiau: Jonai! Petrai! Kazimierai!

Jau tuos žodžius taip ji visa gerkle suriko kaip pjaunama. Vyrai kieme 
išgirdo šauksmą ir sulėkė į tvartą.

- Kas čia pasidarė, - sako, - ko plyšti?
- Aha, - sako merga, - vyreliai, žiūrėkit - po rinda gul babaužis.
Vyrai tik už šakočių ir sučiupo tą paukštuką. O tas mat buvo didelis 

plėšikas. Kai iškratę vedė pas seniūną, tai jis kad užkeikė ant tos mergos:
- Tu džiaukis, rupūže, kad buvai tokia gudri. Kad tu būtum taip gud

riai nedariusi, tai gyva nebūtum išėjusi iš to tvarto.

LTR 1471(226). P. Viduklė, Rs aps. - E. Rainienė, 55 m. U. A. Rubikas-Jurgūnas 1938. AT 956 D.
Dalyje variantų mergina šaukia neva būsimą vyrą.
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196 405. Tyli kaip pelė po šluota.

406. Drąsūs kaip žvirbliai erškėčiuose.

407. Dėl miško braškėjimo nei miškan neik.

408. Bėda su tokiu: koks vėjas pučia, po tuo linksta.

409. Geriau zuikiu negu vilku.

410. Ne tas drūtas, kurs muša, bet tas, kurs atlaiko.

411. Nemesk lazdos, šunų dar nepraėjęs.

412. Nuo vilko bėgo, ant meškos užbėgo.

Petro Repšio 
linoraižinys
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413. Nuo lietaus bėgo, po palašu pataikė. 197

414. Iš prūdo šokau, į ežerą įšokau.

415. Žarijos besisaugodamas, liepsnon įkrito.

416. Saugodamasis dūmų, į ugnį įkrisi.

LTt 5 876, 889, 839, 820, 855, 695, 4605, 2313, 2316, 2318, 2319, 2320.

Materialinės gėrybės

417. VARGŠO LAIMĖ

Buvo du broliai. Vienas, žinai, turtingas, antras - grytelninkas. Tas irgi 
žemės turi, bet mažiau. Na, turtuolis ką tik pasėja - tam auga, o vargšui 
neauga. Tai jis sako:

- Eik ir susinešk į savo dirvą tuos mano rugius.
Na, tas paima žmogus, nešasi nešasi tuos rugius, tas gubas. Susineša 

susineša, pasistato savo dirvoj. Daugiau nueina rytą, žiūri - nebėr. Nebė
ra jau tų gubų. Iš jo suneštos vėl pas tą brolį. Jis vėl nežino, ką daryt dabar. 
Tai jis vėl antrą kartą susineša. Antrą kartą susineša - vėl išneša jam. Dau
giau jis nueina, saugo: kas čia neš? Na, jis saugo saugo, saugo saugo... 
Daugiau kokią dvyliktą valandą tos visos gubos bidz bidz bidz - ir eina į to 
brolio dirvą. Eina į to brolio dirvą, jos atsistoja, tos gubos. Jis išlindo:

- Tai kas čia per mada yra?! Kas čia neša?
Na, tai sako:
- Gi jo laimė. Jo laimė.
- Tai kur mano laimė? Kad jam geresni javai, ir dar neša?
Sako:
- Tavo laimė pamiškėj kabaliuoja.
Na, tai jis dabar eina. Jis eina ieškot tos savo laimės. Eina eina, jis eina 

eina... Sutinka senelį. To senelio klausia:
- Tai kur mano laimė? - Sako: - Girdi, man sakė, kad pamiškėj kabaliuoja.
Sako:
- še, aš tau duosiu jau tą kapšiuką - tavo laimė bus. - Ir sako, girdi, 

jau: - Dabar paimk tą kapšiuką, atidaryk, pasakyk: „Išlįskit, šeši vyrai, 
kad čia man visa ko būtų!" Tau, - sako, - ir bus laimė. Išlįs.
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198 Jis paeina toliau, pasako:
- šeši vyrai, išlįskit! Kad man čia visa ko būtų!

Išlindo šeši vyrai, brol, pasidarė dvarelis toks. Na nešt visus valgy
mus, na nešt visokius valgymus! Jis pavalgė, atsigėrė, pasakė:

- šeši vyrai, sulįskit! Kad nieko nebūtų.

Sulindo šeši vyrai, ir kapšiukas tik dykas paliko. Jis eina dabar su 
tuo kapšiuku į namus. Pareina į namus su kapšiuku ir dabar jis tuoj 
pasako (na, jam ir vaikai nevalgę buvo, ir kas, vargingai gyveno), jis ir 
pasako, kad:

- Išlįskit, šeši vyrai! Kad man čia visa ko būtų!
Na, ir išlenda šeši vyrai - na nešt valgymus, na nešt, na duot! Visi 

vaikai sotūs, ir troba kitoniška paliko - nebe ta. O tas brolis mato, kad 
jam taip pasidarė, tokia troba geresnė. Tas jau pasakė pavalgęs:

- Sulįskit, šeši vyrai! Kad man čia nieko nebūtų.
Sulindo - tai kaip buvus trobelė, taip ir yra - nieko nebėra.
Turi jis kokią savaitę. Tas brolis ateina pas jį:
- Iš kur tavo taip atsiranda?
- Aš gavau, girdi... Mano ten laimė buvo - senelis sėdėjo, man davė...
Na jis jį mylėt! Na jis jį!
- Tu, - sako, - eik kitos paieškot, o man tą parduok.
Na, jis parduoda jam tą laimę, jis eina kitos ieškot. Vėl eina eina. Nu

eina jis, vėl atranda tą senelį. Sako:
- Na, tai aš gi tau daviau.
Sako:
- Aš broliui atidaviau.
- Na, tai aš dabar tau duosiu dar didesnę laimę - nuo devynių vyrų.
Na, vėl duoda jam. Valgyt truputį jis jau nori, na, jis sako:
- Išlįskit, devyni vyrai! Kam man čia visko būtų!
Išlenda su bizūnais, kaip ims jam duot:
- Mokėk gyvent!
Na, jis jau nebežino... Vos jis spėjo pasakyt, kad jau „Sulįskit", ir su

lenda tie. Jis užvožia tą kapšiuką ir pareina. Pareina į namus.
O brolis tą kapšiuką atidaro nuo šešių vyrų, jam visa ko yra; jis prisi

prašo svečių, viską. Ponas su tais šešiais vyrais. Kai brolis pareina į na
mus, žmona sako:

- Eik tu pas jį, apsimainyk. Kad tik mainys.
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Jis nieko nebedaro, nulekia pas tą brolį. Tas brolis maino, su dideliu 199 
malonumu maino (o čia svečių pilna!). Jis tik paduoda jam, išmaino - ir 
tuoj į namus. Kai jis parlėkė į namus, kad jam išlįs devyni vyrai, kad 
pradės jį mušti, kad pradės jį mušti!

- Kad tu turtingas, tai dar turto nori!
Na ir vaikus primušė, ir tuos svečius, vos išlakstė. O tas turtuolis gavo

kuo daugiausiai. Na ir, žinotum, jis vos tepasakė, kad:
- Sulįskit, devyni vyrai.
Na ir sulindo tie devyni vyrai. Daugiau jis tą išnešė ir įmetė kur į balą, 

po krosnim sudegino. Nagi, pas brolį dar norėjo gaut atsimainyt. Tas 
brolis nebemaino. Ir gyveno daugiau tas brolis turtingai, o jis nebeturėjo 
to turto.

LTR 3783(672); LTRF 486(21). P. Pagirių k., Žeimelio apyl., Pkr raj. - Agota Kurlytė, 77 m. U.
B. Kerbelytė ir J. Stanevičiūtė, šfr. B. Kerbelytė 1965. AT 564. Pradžia būdinga pasakai AT 735: 
vargšas suranda savo laimę, kuri jam pataria prekiauti; vargšas praturtėja. Stebuklingą 
maišelį žmogui duoda šalna ar vėjas, atlygindami už padarytą žalą, arba senelis, kuriam 
vargšas pasiskundžia.

418. PERKŪNAS, VELNIAS IR MUZIKANTAS

Viename dvare gyveno perkūnas, velnias ir muzikantas. Visą lauką jie 
turėjo apsėję bulvėmis. Nežinomas vagis įsitaisė tas bulves kasti - vogti. 
Reikia eiti saugoti.

Pirmiausia išėjo saugoti perkūnas. Nuėjo jis į lauką, atsisėdo pabary ir 
laukia vagies ateinant. Sėdėjo sėdėjo ir apie vidurnaktį išgirdo, kad ka
žin kas attarška, atbraška per lauką. Privažiavo su račiukais be arklių 
deivė ir klausia perkūną:

- Ką čia veiki? Ar tik ne bulves saugai?
- Bulves, - atsakė perkūnas.
Kaip tik jis pasakė, kad bulves saugąs, kad pradės jį lupt su vieliniu 

botagiuku. Išpliekė išpliekė, paskui įsisėdo į savo račiukus, tik suplojo su 
delnais per šonus, su botagiuku supliauškino - ir nuvažiavo atgal per 
lauką, bulvių prisikasusi.

Perkūnas atsikėlęs vos gyvas parėjo namo. Parėjęs jis niekam nesakė 
apie tai, kas su juo atsitiko. Antrą naktį eis velnias saugoti. Jis taip pat 
kaip ir perkūnas nuėjo, atsisėdo pabary. Sėdėjo sėdėjo ir išgirdo atva
žiuojant tą pačią deivę. Privažiavus ji klausia:
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200 - Ką tu čia dirbi? Ar ne bulves saugai?
- Bulves, - atsakė velnias.
Kai tik jis taip pasakė, kad pradės jį pliekti su tuo pačiu botagiuku. 

Išpliekė išpliekė ir nuvažiavo sau, bulvių prisikasusi.
Velnias atsikėlė ir vos gyvas nuėjo namo.
Trečią naktį eis saugoti muzikantas. Eidamas iš namų, jis pasiėmė 

smuiką, kirvį ir kaladę. Ta kaladė buvo perskelta, o į plyšį klynas įvary
tas. Nuėjęs jis atsisėdo pabary ir groja sau. Begrodamas išgirdo atva
žiuojant deivę su račiukais. Atvažiavusi ji klausia muzikantą:

- Ką čia veiki? Ar ne bulves saugai?
- Ne! Muziką groju! - atsakė muzikantas.
- Duok man pagrot!
- Kad tavo labai stori pirštai. Kišk į tos kaladės plyšį, tai truputį pa

plonės.
Deivė sukišo abidvi rankas į kaladę. Muzikantas klyną iš kaladės 

paukšt paukšt išmušė - jos rankas kaladė ir sugnybo. Muzikantas pasi
ėmė jos pačios botagiuką - kaip pradės ją pliekti, kiek tik jėgos turėda
mas, o ji nei pajudėti negali, tik verkia, prašo, kad paleistų:

- Ko nori, tą gausi, tik mane paleisk!
- Atiduok tuos račiukus ir botagą, tai paleisiu.
- Atiduosiu!
- Dabar pasakyk, kaip su jais reikia važiuoti.
- Su rankom suduok per šonus, su botagu supliauškink, tai ir va

žiuosi.
Muzikantas įsėdo, su rankomis per šonus sudavė, su botagiuku su

pliauškino - račiukai eina kuo geriausiai. Jis pamatė, kad ji teisybę sakė, 
paleido ją nuo kaladės. Jinai ir nuėjo savo keliais, o jis įsisėdo į ratukus ir 
parvažiavo namo. Parvažiavęs ratukus ir botagiuką paslėpė, kad perkū
nas su velniu nežinotų.

Išgyvenę ilgą laiką tame dvare, užsimanė jie išsiskirti. Niekaip jie ne
gali lygiai turtą pasidalinti. Susitarė taip: vienas katras iš jų kitus du iš 
dvaro išbaidys - ir tam dvaras paliks, o kiti eis šalin.

Gerai. Pirmiausiai eis baidyt perkūnas. Išėjo vakare. Kad griaudžia 
griaustinis, kad žaibuoja žaibai, dangus su žeme maišosi! Bet velnias su 
muzikantu nieko nebijo: guli sugulę ir juokiasi. Pasidaužęs iki aušros, 
atėjo perkūnas į vidų ir klausia:
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- Ar nieko nesibijote?
- Ne, nesibijome.
Perkūnas nieko negavo. Eis dabar velnias gandinti. Išėjęs jis sienas 

ardo, medžius laužo, stogus kilnoja. Bet perkūnas su muzikantu nieko 
nesibijo. Daužėsi daužėsi ligi aušros... Išaušus sugrįžo į dvarą ir klausia:

- Ar nesibijote?
- Nesibijome.
Ir tam neteko dvaras. Trečią naktį eis muzikantas. Pasiėmė jis ra

tukus, botagiuką, kuriuos nuo deivės atėmė. Kai tik sutemo, įsėdo jis į 
ratukus, su rankom tik pliaukšt pliaukšt per šonus sudavė, su bota- 
giuku supliauškino ir važiuoja apie dvarą. Tik važinėja ir važinėja 
apie dvarą. Perkūnas su velniu, išgirdę račiukų barškėjimą, manė, kad 
deivė atvažiuoja jų pliekti. Kad subrus jie bėgti iš dvaro! Ir išbėgo, 
viską palikę.

Muzikantas, rytą sugrįžęs, neradęs nei vieno iš savo draugų, apsigy
veno vienas. Perkūnas su velniu daugiau į tą dvarą nesugrįžo.

LMD I 144(29). P. Šunkepių k., Šiluvos prp., Rs aps. - Zuzana Karabinaitė. U. P. Sivickis 1904. 
AT 1147 . Kaimyninių tautų folklore pasaka neužfiksuota.

419. PINIGAI - MIRTIS

Vieną kartą pūstelninks pamatęs piningus degant. Jis, bėgdams to
lyn, rėkęs:

- Smertis, smertis!
Trys žmogžudžiai, tą pamatę, saką:
- Tai kur nevisprotis, piningus degant mato, bėg tolyn ir da rėk, kad 

smertis.
Šie trys priėję ir ėmę kast. Bekasdami susitarę vienam eiti į miestą 

atnešti arielkos ir valgymų. Tas nuėjęs. Sutaisęs arielką ir valgymus su 
nuodais, teip sau mislydamas: „Kai jie begerdami ir bevalgydami nu
mirs, tai man vienam tie piningai paliks". Šiedu vėl susitarę: „Kai jis iš 

miesto pas mums atgrįš, mudu jį užmušme, mudviem dviem piningai 
atliks". Teip ir padarę: tiedu tą užmušę, o paskui jie begerdami numirę.

Daugiaus kada ne kada tas pūstelninks užėjęs tą vietą, žiūriąs - pi
ningai iškelti ant viršaus ir tokie trys vyrai bedrybsą.

S1ŚLSA 272. P. Trumpaičių k., ŠI aps. - Teresė Slančiauskienė. U. M. Slančiauskas (1890.) AT 763.

201
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202 420. VYTIS - AIČVARAS

Sodietis, žmogus ūkininkas, iš turgaus parvažiuodamas, ant kelio rado 
vytį. Pamanė: „Kaip prie ūkės, gal kam sunaudosiu". Parvežęs kaip ark
lius į kūtę įleidė, tai ir tą vytį už ėdžių užmetė - pamanė: gal reikės čia, 
gardus taisant.

Rytą nueina, žiūria - avižų pilni loviai, arkliai persiėdę, išpūtę, net 
pūkščia. Sugrįžęs ant vaikeso barasi už tiek daug avižų pripylimą. O 
vaikesas sakosi nieko nežinąs, nė vienos saujos nepylęs. Paskui klausinė
jo šeimininkės, mergaitės, pusbernio ir piemenio, bet visi sakėsi nežiną. 
Antrą naktį taip pat atsitiko. Tada jau ūkininkas pamanė: gal ta vytis 
taip daro? Iš už ėdžių vytį paėmęs, nunešė į klėtį ir užmetė ant aruodo. 
Rytą įeina į klėtį, žiūria - pilni, kupini aruodai avižų.

Suprato tą vytį esant aičvaru. Nuėjo pas kleboną pasiklaust, ką jai 
reikia daryti. Klebonas pasakė, kad reikia tą vytį nunešti į tą vietą, kur 
radęs, atžagaria ranka numest ir neatsižiūrėdamas namo pareiti. Kada 
žmogus taip padarė, nuo to laiko avižų vėl nebebuvo.

LRš 178. P. Kalniškių k., ŠI aps. - Krikščiūnienė. U. J. Krikščiūnas-Jovaras 1914.

421. Su savo duona visur stalas.

422. Pyragų ieškojo - ir duonos neteko.

423. Aviną duotas, dar gaidžio nori.

424. Biednam ir vabalas mėsa.

425. Kai nėra žuvies, gerai ir grybas.

426. Gyvena kaip lapė po akėčiomis.

427. Vieni marškiniai ant tvoros, kiti ant skūros.

428. Ateik nuogs - parsineši antyje.

LTt 5 3944, 3909, 3916, 1963, 3868, 2127, 2097, 3812.

Antano Kučo 
linoraižinys
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Padėtis visuomenėje

Žinojimas

429. PIRTIS DIEVUI

Vieną kartą buvo dvi sesutės. Jos pakūrė pirtį. Viena palipo į dangų pas 
Dievą ir sako:

- Eisim į pirtį praustis. Tik kaip aš tamstą iškelsiu iš dangaus? 
Dievas sako:
- Sviesk, ir įkrisiu į pirtį.
Ji paėmė jį dailiai ir iškėlė. Ji vėl klausia:
- Kaip aš tamstą nurengsiu?
- Piešk ir nuplėši.
O ji dailiai jį nurengė.
- Kaip aš tamstą nupersiu?
- Paimk ražą ir nupersi.
Ji priskynė rūtų šakelių ir nupėrė Dievą.
- Kaip aš tamstą aprengsiu?
- Mesk, ir apsirengsiu.
Ji paėmė ir dailiai aprėdė. Ir vėl klausia:
- Kaip aš tamstą įkelsiu į dangų?
- Sviesk, ir įsikabinsiu į dangų.
Ji paėmė dailiai ir įkėlė į dangų. Dievas ir sako:
- Pasiimk šitą dėžę ir apsipilk auksais.
O antroji sesuo pakūrė pirtį ir nuėjo pas Dievą. Sako:
- Ar eisim praustis?
Dievas nusiminė ir sako:
- Eisiu.
Ji klausia:
- Kaip aš tamstą iškelsiu?
Dievas sako:
- Sviesk, ir įkrisiu į pirtį.
Sesutė paėmė, kad sviedė į pirtį! Ji vėl klausia:
- Kaip aš tamstą nurengsiu?
- Piešk ir nuplėši.

203
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204 Ji plėšė ir nuplėšė. Ji klausia:
- Kaip aš tamstą nupersiu?
- Pasiimk ražą ir nupersi.
Ji paėmė ražą ir nupėrė.
- Kaip aš tamstą aprengsiu?
- Mesk, ir apsirengsiu.
Ji kad metė, Dievas ir apsirengė.
- Kaip aš tamstą įkelsiu į dangų?
- Sviesk, ir įsikabinsiu.
Ji paėmė, kad sviedė į dangų, Dievas ir įsikabino. Ir pati įsikabino. 

Dievas ir sako:
- Pasiimk šitą dėžę.
Ji nulipo dainuodama. Nulipusi atidarė dėžę. Ten buvo gyvatės ir ją 

suėdė.

LTR 788(50). P. Kūgių k., Židikų vis., Mžk aps. U. E. Kaupytė 1933. AT 480. Dalyje variantų 
skirtingai elgiasi podukra ir pamotės duktė.

430. KEISTI REGINIAI

Seniau žmonės buvo labai pavydūs. Vienas berniokas ėjo per pasaulį. 
Anas buvo labai seniai nesiprausęs ir norėjo nusipraust. Anas pamatė - 
kūrenasi pirtis. Nuėjo ir klausia:

- Ar galima čia nusiprausti?
Moteris atsakė:
- Ne, negalima: man bus maža šilumos.
Berniokas ir išėjo. Įsinorėjo gerti. Pamatė - moteriškė semia vandenį.

Priėjo prie jos ir sako:
- Duok man vandenio atsigert.
Moteris sako:
- Aš neduosiu: man bus maža vandens.
Tada berniokas eina toliau. Išgirdo, kad užpakaly jo kas rėkia. Atsi

gręžia, žiūri - toji moteris pargriuvus prie šulnio ir rėkia:
- Nėra vandens, nėra vandens!
Anas pasižiūrėjo ir eina toliau. Eina eina, žiūri - du būriai avelių.

Vienas būrys ant dirvono, o kitas - didelėj žolėj. Kurios ant dirvono - 
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gražios, riebios, ėda žolelę, o kurios didelėj žolėj, tos perkarę ir rėkia, 205 
galvas aukštyn iškėlę. Anas pasižiūrėjo pasižiūrėjo ir eina toliau.

Buvo jau vakaras. Anas priėjo rūsį ir įėjo vidun. Žiūri - rūsys pilnas 

žvakių. Vienos žvakės dega, kitos užgęsta, trečios užsidega. Tik mirga 
mirga. Anas pažiūrėjo pažiūrėjo ir išėjo. Eina eina ir sutinka senuką. Tas 
senukas buvo Dievas. Senukas jį klausia:

- Tai ką tu matei pasaulyje?
Anas atsakė:
- Nagi mačiau: viena moteriškė parvirtus prie šulinio ir rėkia: „Nėra 

vandens, nėra vandens!"
Senukas atsakė:
- Toji moteris ir po mirties taip rėks. Kad ir daug turės, vis jai bus 

maža ir maža.
Berniokas vėl sako:
- Mačiau du būriu avelių. Vienos, kurios didelėj žolėj, stovi perkarę, 

iškėlę galvas ir rėkia, o kurios ant dirvono, tos ėdžiauja gražios, linksmos.
Senukas atsakė:
- Tos avelės - tai žmonės. Ką ant dirvono, tai geri žmonės: jiems kiek 

yra, tiek ir užtenka. O ką didelėj žolėj, tai blogi žmonės. Anies kad ir 
daug turi, vis jiem maža ir maža.

Berniukas toliau sako:
- Aš dar mačiau tokį rūsį, kur pilnas žvakių. Vienos užsidega, kitos 

užgęsta.
Senukas atsakė:
- Tai visi žmonės. Kai žmogus gimsta, žvakė užsidega, kai miršta - 

užgęsta. - Seniukas klausia: - O ką dar matei?
Berniukas atsakė:
- Daugiau nieko aš nemačiau.
Senukas jam pasakė:
- Būk tu toks kaip tie žmonės, kurie kiek turi, tuo ir pasitenkina, dau

giau negeidžia, kad būtų ko nors.
Berniokas padėkojo seneliui už išaiškinimą ir parėjo namo. Parėjęs 

papasakojo tėvams, ką anas pasauly matė ir kaip jam senukas visa tai 
išaiškino.

LTR 544(287). P. Bajorų k., Alantos vis., Ut aps. - Kviklienė, 55 m. U. A. Juočepytė (1939). AT
471. Kituose variantuose žmogui paaiškinama, kad jis matęs mirusius žmones. Žmogus 
grįžta namo ir sužino, kad praėjo labai daug laiko (pvz., trys šimtai metų).
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206 431- NESUPRASTI PATARIMAI

Kitąsyk tėvas mirdamas sūnui paliko tris patarimus. Sako, kad:
- Niekam Dieve padėk nesakyk, kas metą ant senų kailinių dėk nau

jus apipušus ir visuomet valgyk su medum.
Sūnus pradėjo laikytis, kaip tėvas įsakė - pradėjo smukti ūkis. Tai 

paskiau jam senas žmogelis davė patarimą - priešingai:
- Kada tėvas sakė niekam Dieve padėk nesakyt - tai tu išeik kuo 

anksčiau, kad tau visi pasakytų, o tau nereiks sakyt. O šitie apipušai - 
tai kas metą priark naujos žemės apie senąją žemę. O kada būsi išėjęs 
anksti į darbą, jau būsi išalkęs, tai ir juoda duona skaniau dar kaip su 
medum.

LTR 3858(10); LTRF 596(11). P. Paskynų k., Jrb raj. - Ona Gedminienė, 65 m. U. B. Kerbe
lytė ir Z. Puteikienė, šfr. B. Kerbelytė 1967. AT 915 A. Apipušai - kailinių apsiuvai vilno
mis į viršų.

432. PUPA IKI DANGAUS

Gyveno senelis ir senelė. Turėjo senelis žirnelį, o senelė pupelę. Pasodino 
senelė pupelę palovin. Pupelė augo augo, užaugo lig lovai ir pradūrė 
lovą. Paskui užaugo lig lubų ir lubas pradūrė. Paskui augo augo lig šel
meniui ir pradūrė šelmenį. Paskui augt augt - užaugo lig debesų ir pra
dūrė danguj skylę.

Tada senelis ir senelė pradėjo lipti palei šitą pupelę dangun. Senelė 
pirmiau lipa, o senelis - paskui. Lipo lipo ir įlipo. Nuvargę nuo tokios 
ilgos kelionės, jie pasiprašė Dievą priimti juos naktigulto. Dievas juos 
priėmė ir liepė gulti ant krosnies. Ant priekrosnio buvo Dievo duona 
įmaišyta, ir Dievas abiem seniams prigrasė, kad neliestų jo duonos. 
Sugulė abu seniai ant krosnies ir guli. Senelis tuoj užmigo, tik senė 
niekaip negali užmigti: jai vis rūpi paragauti, ar gardi Dievo duonos 
rūgštelė. Pristigus kantrybės, nulipo senė nuo krosnies ir paragavo 
dieviškos duonelės. Kaip tik ji duoną palietė, ėmė tešla bėgti, o senė ją 
rėčkon krėsti, bet nieko nepadarė: visa tešla kuo gražiausiai išbėgo iš 
rėčkos ant žemės. Senė nusigandusi prisikėlė ir senį, bet ir tas nieko 
negalėjo padaryti. Nusiminę sėdi abu seneliai ant krosnies ir rauda. 
Taip jie išsėdėjo lig pačių gaidžių. Kai tik gaidys užgiedojo, tuoj visa 
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tešla suvėjo rėčkon atgalio, ir senelis su senele nusiramino. Rytą Die- 207 

vas juos klausia:
- Ar nelietėt mano duonos?
- Nelietėm! - atsako seneliai.
- Gerai, vaikeliai, - sako Dievas, - kad nelietėt.
Ir priėmė juos antro naktigulto. Tiktai šiuo kartu jiems liepė gult lovoj ir 

prigrasė, kad neliestų jo ratelių, kurie palovin buvo pastumti. Kaip tik se
nelis užmigo, tuoj senelei užrūpo pasižiūrėt, kokie Dievo rateliai, ir ji, išsi
traukus juos iš palovio, atsisėdo juose pasimieruot. Kaip tik senelė įsėdo, 
ėmė rateliai važinėtis po visus namus. Nubudo ir senelis ir, matydamas, 
kad senelė jau važinėjas, ėmė bėgti paskui senelę, sakydamas:

- Palauk, senei! Palauk, senei!
Bet niekaip negalėjo ratelių pavyt, kurie tolei važinėjosi, kolei nesu- 

trupėjo. Ėmė abudu, senelis ir senelė, taisyt suirusius ratelius, bet negalė

jo nieko padaryti. Nebeišmanydami, kas daryt, pastūmė suirusius rate
lius palovin ir verkė abudu atsisėdę. Kasžin, kas būt buvę, jeigu gaidys 
nebūtų užgiedojęs. Jam užgiedojus, vėl rateliai sveiki rados. Rytą klausė 
Dievas senius:

- Ar nelietėt mano ratelių?
- Nelietėm! - atsakė seniai.
- Na, tai gerai, - sako Dievas, - šiąnakt aš jus leisiu gulti sodan, tiktai 

jūs nekrėskit mano obuolių.
Atėjo naktis, ir senis su sene nusivedė sodan. Senelis atsigulęs greitai 

užmigo, tik vis dar nemiega senė: jai labai norėtųs nusiraškyt nors vieną 
Dievo obuolį. Galų gale nebeiškentė ir nusiraškė vieną obuolį. Kaip tik 
vieną nusiraškė, kad pradėjo obuoliai krist, kad pradėjo krist! Ir tolei 
krito, kolei visi nenukrito. Senė, nežinodama, kas daryt, tik peša nuo 
senio galvos plaukus ir vis riša obuolius. O obuoliai kaip krinta, taip krinta. 
Seneliui visus plaukus nupešė, o obuolių nei dešimtos dalies nepririšo. 
Besidarbuojant gaidys sugiedojo, ir obuoliai patys atsidūrė kiekvienas 
savo vietoje. Rytą Dievas vėl klausia juos:

- Ar nelietėt obuolių?
- Nelietėm! - atsakė seneliai.
- Ne, - sako Dievas, - kaip jūs nelietėt, kad senio visa galva plika.
Užpykęs paėmė ir išmetė juos iš dangaus žemėn.

BsLPY 2 114. P. [Jūžintų prp., Zr aps.] U. Vanagapievis XIX a. pab. AT 804 A.
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208 433- ILGA pasaka

Kitą kartą ponas didžiai liūbijęs pasakas. Kad prie ano užeina kas į nakvy
nę, anas duoda valgyti, gerti, ale lieps, kad anam pasakų pasakotų. Taip 
ubagas užėjęs vieną kartą ten nakvynės prašytis. Anam ponas pats pasakė:

- Jei moki pasakų, nakvok.
Anas sakąs:
- Moku, - o nė kokios nemokėjęs.
Taip aną liepė priimti, kukoriams večerę liepė duoti. Fotam, kaipo 

pavalgęs, ponas atgulė, padėjo prie lovai krasę ir liepė anam sėdusys 
pasakoti. Taip anas mislijęs: „Ką aš tau galiu pasakoti, kad aš čystai nie
ko nemoku". Atminęs anas ubagas dienos čėse matęs pempę lakiojančią 
ant kęsais - ėmęs pasakoti:

- Ponali, atlėkė pempė, nuo to kęso lig kito kęso, nuo to kęso lig kito 
kęso, nuo to kęso lig kito kęso...

Tas ponas klausos: kas tai per viena, kad to negali pabengti. Klausąs 
klausąs - kaip atlėkė pempė, taip atlėkė pempė, kaip tiek, taip tiek.

- Na, kitą, kitą papasakoki!
- Ale, ponali, atlėkė ir kita. Nuo to kęso iki kito kęso...
- Ale kitą papasakoki, kitą!
- Ale, ponali, atlėkė ir kita. Nuo to kęso iki kito kęso.
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- Tai eik su šėtonu nuo mano galvos. 209
šis sau ir pasinėšinęs gulti. Ale ryto metą anksti išsiskubinęs: ponas 

ketinęs duoti pusryčius diktus anam už tokią pasaką. Nuo to čėso [po
nas] nė pasakų nebnorėjęs.

DŽT 2 542. Plg. AT 1376 A‘. Variantuose pasakotojas susidera, kad klausytojas pasakos 
nepertrauks arba netaisys. Nepabaigiamas pasakojimas apie pempę - tai iš esmės pasaka 
be galo - tikros pasakos sekimo imitacija.

434. IŠTVERMINGA VERPĖJA

Vieno šeimininko rejoje velniai rodydavosi. Šeimininkas sako mergei:

- Jei tu išbusi rejoje vieną naktį, gausi geriausią karvę.
Mergė pasiėmė kalvaratą, gramnyčinę žvakę, šiaip lempelę ir išėjo į 

reją. Verpia verpia, ir pradėjo velniai ūžti rejoje. Prieina velnias ir klausia:
- Gausi karvę?
- Gausiu, - atsakė mergė.
O velniai dūksta ir dūksta. Priėjo kitas velnias ir vėl klausia:
- Gausi karvę?
- Gausiu, - atkirto mergė.
Taip šėlo velniai iki dvyliktos valandos. Kai gaidžiai užgiedojo, vel

niai prapuolė. Ir šeimininkas gavo duoti mergei geriausią karvę.

LTR 2903(64). P. Šatės, Krtn aps. - J. Lėkštutis, 52 m. U. V. Milius 1947. Variantuose mergina 
budi prie mirusiojo, o dūkstantiems velniams atsakinėja sėdinti už karvę ir veršį.

435. Akmuo kantrus, o žmogus dar kantresnis.

436. Nebridęs nežinosi, ar gilu.

437. Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi.

438. Ne šventieji puodus lipdo.

439. Geras kalvis ir varlę pakausto.

440. Ne visų dantim peles gaudyti.

441. Nemoka nė šuniui uodegos užmegzt.

442. Už tokį darbą tas nė pekloje negaus vietos.

443. Bene kiaulė debesį pažįsta?

444. Daug žino, maža išmano.

LTt 5 4442, 4658, 5105, 4975, 4992, 5018, 5046, 5059, 539, 532.
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445. KARALAITĖ ANT STIKLO KALNO

Kitą kartą buvo senas gaspadorius ir turėjo ansai tris sūnus. Du buvo 
išmintingi, o tretysis biškį durnas. Taip tėvas, nusimanydamas, kad jau 
bus smertis, pasišaukė savo sūnus ir sako:

- Nu, vaikai, aš jau mirsiu. O kai muni pakavoste, tei pirmą naktį 
ateik verkti ant muno kapo vyresnysis sūnus, antrą naktį - vidutinysis, o 
trečią naktį tu, durniau, ateik verkti.

Tujau ir numirė. Tie sūnai, palaidoję tėvą, ir sako:
- Mat kaip tėvas buvo pablūdęs, pryš smertį nėkus ėmė šnekėti.
Taip tas durnius ir sako vyresniuojuon broliuon:
- Nu, tu šį vakarą eik ant tėvo kapo verkti.
Tas sako:
- Eik tu, durniau, kad nori.
Tas sako:
- Kaip ateis muno naktis, tada aš eisiu.
Tie nuėjo gulti, o tas, nuėjęs ant tėvo kapo, pradėjo verkti.
Taip tėvas ir klausia:
- Ar jau atėjai?
Tas atsako:
- Jau.
- Nu, vot, kad norėsi joti pri panos, ateisi ant muno kapo, sužvangin

si savo kamanas - iškils tau puikiausias arklys, galėsi joti pri panos, o 
parjojęs vėl čia paleisi, - tą tėvas pasakė.

Tas pagrįžęs neko broliams nesako. Sulaukęs antro vakaro, vėl sako 
antram broliuon:

- Nu, šį vakarą tu eik.
Tas sako:
- Tu eik, durniau, kad nori.
Tie nuėjo gulti, o tas vėl nuėjo ant tėvo kapo. Vėl klausia tėvas:
- Ar jau atėjai, sūnau?
Šis atsiliepia:

- Atėjau.
Nu, ir vėl papasakojo, ką ir pirmąjį kartą.
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Fotam, sulaukę trečio vakaro, taip tiedu broliai ir sako:
- Nu, tu, durniau, eik šį vakarą.
Tas atsako:
- Žinoma, kad eisu.

- Nu ir eik.
Ans ir vėl nuėjo. Ir klausia:
- Ar jau atėjai, sūnau?
- Jau.
Nu, ir vėl tą patį papasakojo. Taip tie rytą ir klausia:
- Nu, ar buvai?
- Buvau.
- Nu, ką gavai?
- Neko.
- Matai, durniau, dar mums liepei eiti.
Neilgam laikuon praėjus, išėjo gazatas, kad yra išdirbtas stiklo kalnas 

ir ant to kalno sėdi karalaitė, ir kas į tą kalną įjos, tas bus karaliaus žentu. 
Taip tiedu broliai susirokavo eiti ten pasižiūrėti, kaip ten jos į tą kalną. Ir 
tas durnius sako:

- Veskiatės ir muni.
- Nu, ko tu ten eisi. Būk numie, šerk gyvolius - mas tau viską apsa- 

kysma.
Tie ir išėjo. O tas durnius greitai apsišėrė gyvolius, paėmė kamanas 

vyresniojo brolio, nulėkė ant tėvo kapo, sužvangino tas kamanas - kad 
iškilo arklys puikus su balnu, su kamanomis, ir drabužiai dėl apsidary- 
mo. Tas tujau apsidarė, užsėdo ant to arklio, kad ėmė joti - žemė dreba. 
Nulėkė pri to stiklo kalno. Kad lėkė į kalną - kad stiklai skydeivoms ėjo. 
Dalėkė lig pusę kalno - susuko arklį atgal. Lėkdamas pro šalį broliams, 
patraukė anims su bizūnu par kalnierius. Parlėkęs ant kapų, paleido arklį, 
nusivilko drabužius, ir viskas tujau prapuolė. O pats greitai parlėkė nu- 
mo ir laukia brolių pareinant nu stiklo kalno. Vakarą ir parėjo. Taip tas 
durnius ir klausia:

- Nu, ką tenai gero matėt?
- O, ten puiku yra pasiveizėti: joja visokių karalaičių, ale nėks ne

gali įjoti. O vienas toksai puikus ponaitis kad lėkė - į pusę kalno įlėkė, 
susisuko atgal. Pralėkdamas pro šalį, mums kad kirto par nugarą ir 
nulėkė.
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212 Taip tas durnius ir sako:
- Rytoj ir muni veskiatės.
- Nu, tu būk namie: juk mas tau apipasakojam, kaip ten atsitinka.
Ant ryto ir vėl tie du [išėjo], o tą vėl numie paliko. Tas vėl, apšėręs 

gyvolius, paėmė kamanas vidutinio brolio, nuėjo ant tėvo kapo, su
žvangino - iškilo dar puikesnis arklys už tą pirmąjį. Užsisėdo ant to 
arklio ir vėl nulėkė pri to stiklo kalno. Kad suspaudė arklį - mažne 
įlėkė į kalną, ale biškį paslydo arklys. Tada susuko atgal savo arklį ir 
nulėkė vėl namo. Parlėkė atgal ant kapų, numovė kamanas - tujau 
tas arklys prapuolė, o jis, parėjęs numo, laukia brolių pareinant nu to 
kalno.

Vakarą parėjo broliai - taip jisai ir klausia:
- Nu, ką šiandien matėt?
- šiandien vėl buvo visokių. Nu, vienas kad atlėkė iš kažin kur, ark

lys kaip tik smakas, mažne įlėkė į kalną, ale biškį arklys paslydo - susi
sukęs ir nulėkė.

- Tai rytoj veskiatės ir muni.
- Nu, ko ten tau eiti: juk mas tau viską apipasakojam.
Ant ryto anie ir vėl išėjo pri to stiklo kalno, o tas durnius greitai 

apšėrė gyvolius, pasiėmė savo kamanas, nuėjo ant kapų, sužvangino, 
ir iškilo arklys, kad baugu ir žiūrėti. Tas užsisėdo ant to arklio, nulė
kęs pri kalno, suspaudė arklį ir įlėkė į tą kalną. Tujau karalaitė užmo
vė anam savo žiedą, tujau užgrajijo muzika, tujau veselė - ir paliko 
karaliaus žentu.

O jo broliai pareina numo - nėra to durno brolio. Laukia vieną dieną, 
laukia antrą dieną - nesulaukia. Potam trečią dieną gauna gromatą - ir 
užprašo į svečius pas savi. Tie ir rankas nuleido, mislydami: kaip tat gali 
būti? Tie nueina pri ano, jisai išėjo pasitikti. Tie jau nori į ranką bučiuoti, 
o jisai sako:

- Į ranką durniams nebučiuoja.
Tada apsakė anims, iš kur tie arkliai buvo:
- Kad būtumėt klausę tėvo įsakymo, tei būtumėt jūs buvę karaliaus 

žentu ar vienas, ar antras. Visados reikia klausyti, ką tėvas sako, tei vis 
bus gerai.

LRš 100. P. [Ušnėnų k.,] Užvenčio prp., ŠI aps. - Benediktas [Žymantas]. U. [Antanas Žy- 
mantas] 1902. AT 530. Daugelyje šios pasakos variantų kvailys užjoja ant kalno ir grįžta 
namo; jis surandamas pažemintas ir atpažįstamas iš žiedo ar kito ženklo.
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446. TRYS SESERYS

Buvo pas tėvą trys seserys. Nuėjo visos trys maudytis. Išsimaudė visos 
trys ir ėjo vilktis - viena rado rūbuos želektj. Sako:

- Kas jam daryt?
Želektį klausia:

- Kas čia?
Želektys sako:

- Aš.
Merga sako:
- Atiduok man rūbus.
Sako:
- Kad eisi už manęs, tai atiduosiu.
Merga sako:
- Eisiu.
Tada atidavė rūbus. Paskui atvažiavo želektys maršelgom; tada vedė 

želektys tą mergą.
Jo pati atėjo kieman. Kaimynas jai patarė, sako:
- Tu nueik į ežerą ir sakyk: „Vyrai, gyvas ar negyvas? Kad gyvas, tai 

pieno puta, kad negyvas - kraujo puta".
- Želekti vyrai, kad gyvas - pieno puta, kad negyvas - kraujo puta. 

Tada pasirodė pieno puta. Ji dalge kaip davė ir užkirto želektį.

LMD III 173(399). P. Matukų k.z Švnč aps. - B. Matukas. U. B. Matukas 1933. AT 425 M. Rytų slavų 
šios pasakos variantuose duktė pasako, kaip šaukti vyrą, o motina ji pašaukia ir nukerta.

447. ŽALTYS IR MERGAITĖ

Buvo karaliaus duktė. Tėvas jai davė žiedą ir liepė niekur nepamesti. Jinai 
nuėjo į dumburį praustis bumą - ir nupuolė žiedas į dumburio gilumą. 
Niekas negalėjo pasiekti. Jinai atsistojo ir verkia. Žaltys atėjęs klausia:

- Ko tu verki?
Mergaitė sako:
- Turėjau žiedą, ir nupuolė į dumburio dugną, niekas negali pasiekti.
Žaltys sako:

- Būk tu mano pati.
- Gerai, būsiu.
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214 Žaltys sakąs:

- Antradienį atvažiuosiu į vestuves.
Karalaitė, pargrįžus į namus, pasakė:
- Aš pažadėjau žalčio pačia būti, - ir pradėjo verkti.
Sesės sako:
- Tylėk, neverk: mes padarysim, kad tau nereiks už jo tekėti. Tik eik į 

svirną ir verpk linus.
Atvažiavo žaltys su piršliais ir pabroliais - visokios bjaurybės. Vietoje 

jaunosios išvedė vyriausią sesę. Žaltys sako:
- Čia ne mano panelė, čia vyriausioji seselė. Mano panelė aukštame 

svirnelyje linelius verpia ir graudžiai verkia.

Birutės Žilytės 
linoraižinys
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Tada atvedė karvę - užrišo ant ragų skarelę. Žaltys sako: 215
- Čia ne mano panelė, čia margoji karvelė. Mano panelė aukštame 

svirnelyje linelius verpia ir graudžiai verkia.
Atvedė kiaulę. Žaltys pašoko su kiaule ir sako:
- Čia ne mano panelė, čia žiloji kiaulelė. Mano panelė aukštame svir

nelyje linelius verpia ir graudžiai verkia.
Nėra ką daryti - išeina iš svirno toji mergelė. Žaltys pamatęs tik nusi

tvėrė ir nužvingėjo į marių dugną.
Juodu ten gyveno gerai. Turėjo du sūnų ir dukterį. Vieną sykį ji prašo

si savo paties pas tėvus važiuoti. Jis jai davė stiklinius batelius, vaško 
ratelį ir šilkų kuodelį ir sako:

- Kai tuos batelius pernešiosi, kai tą ratelį perverpsi, kai tuos šilkus 
suverpsi, tada leisiu.

Dabar žalčio motė pamokino:
- Batelius duok į suolą, ir suduš, ratelį pastatyk ant kakalio - sutirps, 

kuodelį pamesk į kakalį, ir sudegs. Tada jis tave leis.
Parėjo pats, sako:
- Dabar eik, tik aš pasakysiu, kaip tu mane prišauksi. Priėjusi prie marių, 

sakyk: „Žalty vyre, ar dar gyvas - pieno putos, ar negyvas - kraujo putos". 

Kad bus pieno putos, tai aš gyvas, kad bus kraujo putos - negyvas.
Dabar ji išėjo, nuėjo pas savo tėvų su savo vaikais, pasisveikino ir 

vieši. Dabar brolis išsivedė vieną vaiką su savim gulti. Sako:
- Aš tave mušiu.
Vaikas sako:
- Dėde, už ką mane muši?
- Pasakyk man, ką tavo tėvas sakė išleisdamas.
Tas vaikas sako:
- Aš nežinau, aš negirdėjau.
Antrą naktį vedasi antrą vaiką, ir tas sakė: „Nežinau".
Trečią naktį išsivedė dukterį. Ta pasakė, ką sakė tėvas. Tada tas brolis, 

paėmęs dalgį, nuėjo į pajūrį ir sako:
- Žalty vyre, ar dar gyvas? Pieno putos, ar gyvas? Kraujo putos, ar 

negyvas?
Iškilo pieno putose žaltys. Brolis tuojau jam galvą nukirto ir pakabino 

dalgį prieangyje. Žalčio pati pamačiusi nusiminė, eisianti namon. Tėvas 

neleisti, bet jinai išėjo. Nuėjo prie marių, sako:
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216 - Žalty vyre, ar dar gyvas? Pieno putos, ar gyvas? Kraujo putos, ar

negyvas?
Kraujo putos burbt burbt ir pasirodė. Pati ėmė verkti ir šaukia:
- Žalty vyre, ar dar gyvas? Pieno putos, ar gyvas? Kraujo putos, ar 

negyvas?
O žalčio motina atsiliepė:
- Tuodu sūneliu kaip ąžuolėliu, o ta viena dukrelė kaip žalia varlelė.

BsLPY 2 84. P. Pernarava, Kdn aps. U. J. Juškytė XIX a. pab. AT 425 M. Analogiška pasaka 
žinoma latvių, rytų slavų, moldavų tautosakoje.

448. TINGINIUI SKIRTA DARBŠTUOLĖ

Kristus su apaštalais ėjo per laukus ir pamatė pakelėje gulintį tinginį. 
Paunksmėje po obelia pilna obuolių, o jis vis kartoja:

- Buli, pliumpt. Buli, pliumpt.
Norėjo, kad obuolys nukristų jam į bumą, nes pats nepaslinko atsikel

ti ir nusiskinti. Taip apaštalai ir paklausė, kad parodytų kelią, kur jiems 
reikėjo eiti. Tinginys nepaslinko atsikelti parodyti kelią ir gulėdamas pa
rodė su koja:

- Eikite į tą pusę.
Jie ėjo toliau ir priėjo upelį. Tame upelyje jauna mergaitė, įsibri

dusi į vandenį, skalbė žlugtį. Tiek ji pliuškino, tiek skalbė greitai tuos 
baltinius! Jos irgi paklausė, kur tas kelias yra, kur jiems reikia eiti. Ji 
greitai išbrido iš vandens ir parodė jiems kelią. Ir vėl nubėgo greitai 
skalbti žlugtį.

Apaštalai paklausė Kristaus:
- Mokytojau, kam teks šita darbšti mergaitė?
Kristus atsakė:
- O tam tinginiui, kur gulėjo pakelėje po obelim.
- Kaip tai bus? Tokia darbšti mergaitė tokiam tinginiui!

- Taip turi būti, - atsakė Kristus. - Visi aprūpinti čia žemėje. Juk jei jis 
negaus darbininkės žmonos, tai jis numirs iš bado.

<...> Tikrumoj panašiai taip ir yra.

LTR 4506(75). P. ir U. Krtn - Barbora Buivydaitė, 75 m., 1972. AT 822.
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449. BROLIS NORI VESTI SESERĮ

Buvo dvylika brolių ir viena sesuo. Ir turėjo jie visi atskyrium po kamba
rį. Bet tas vyriausias brolis sumanė vesti. Jis visur išvažinėjo po visą pa
saulį ir nerado tokios gražios mergos kaip ta jų sesuo. O toji sesuo buvo 
labai graži: saulė buvo kaktoj, o mėnuo - pakaušy. Sako tas brolis:

- Veskimės mudu.
O toji sesuo sako:
- Kaip mudu galim tuoktis, kad mudu broliai? - Sako: - Važiuok tu, 

ieškok sau mergos ir vesk.
Tas brolis važinėjo po visą pasaulį, o nerado tokios kaip jo sesuo. Par

važiavo namo ir sako seseriai:
- Neradau tokios kaip tu - turim mudu tuoktis, - ir tuoj padavė užsakus.
Jau susirengė vestuves ir jau važiuos į jungtuves. Ką ji darys? Nuėjo į 

klėtį, rengiasi ir verkdama taip šneka, sako:
- Skirkis, žeme,
Skirkitės, grindys ąžuolinės.
Skirk ir mane, Dievulėli,
Jauną nuo brolelio.
Atėjo jau ją broliai šaukti, jau turi eiti važiuoti. Atėjo pas vežimą, sako: 
- Dar žiedą pamiršau klėty.
Ji nuėjo paimti žiedą, duris užsirakino, mauna žiedą ir vėl taip kalba: 
- Skirkis, žeme,
Skirkitės, grindys ąžuolinės.
Skirk ir mane, Dievulėli,
Jauną nuo brolelio.
Susyk prasiskyrė grindys, ir ji nuėjo [skradžiai žemę]. O tie broliai 

laukė laukė - nesulaukia ateinant. Atėjo pas klėtį - užrakintos durys. 
Atplėšė duris - jau klėtis tuščia, sesers nėra, ir jau po vestuvėm.

O ji rado tokį taką, tuom taku ėjo ėjo - priėjo tokią stubelę. Įėjo į tą 
stubelę, rado kitą tokią paną, tokio gražumo kaip ji. Sako:

- Mane ragana čia atnešė sau už dukterį. Bet tu čia ko atėjai? Parlėks 
ragana, tai tave sudraskys. O ne po ilgam ji parlėks.
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218 Anoj pana aptepė ją rūgščia ir pavožė po duonkubiliu. Bet parlėkė 
toji ragana, sako:

- Kas čia smirda žmogiena?
O toji pana sako:
- Kas čia smirdės? Gal turi kur už žando kokią žmogaus kulšį?
Sako ragana:
- Pažiūrėk, vaikeli, ar nerasi?
Toji paėmė kačergą, pamaišė po snukį, ištraukė.
- Dabar, - sako, - duok man pietų.
Padavė. Paėdė.
- Dabar, - sako, - vaikeli, aš išjosiu septyniems mėnesiams.
Užsėdo ant piestos ir išjojo. O toji pana paėmė šepetį ir rankšluostį, ir 

juodvi bėgt nuo tos raganos. Bet ta ragana pajuto, kad jau jos bėga, jau 
jai ne kelionės: ji jas vyt. Tos pamatė, kad jau ragana atsiveja, toji pana 
metė šepetį. Iš to šepečio pasidarė giria, tokia tanki kaip tas šepetys. At
bėgo pas tą girią, negali ji perlįst. Nubėgo namo, atsinešė kirvį, iškirto 
taką. Nenori kirvį palikt, kad kas nepavogtų. Nunešė kirvį namo, atbė
gus perbėgo per tą girią. Anos mato, kad jau jas pavys - toji pana metė 
rankšluostį. Iš to rankšluosčio pasidarė neužmatomos jūrės. Atlėkus toji 
ragana ant piestos mato, kad jau pereit negali. Sako:

- Lak, piesta, vandenį, ir aš laku! Lak, piesta, vandenį, ir aš laku!
Belakdama ir trūko. O tos panos parėjo į tą klėtį. Grindys - negali 

išeiti. Ėmė rėkaut, šūkaut. Atėjo brolis, atlupo grindis, ir jos įėjo į klėtį. Ir 

sako ji savo broliui:
- Tu taip ilgai ieškojai sau mergos, o neradai. O aš tik išėjau ir radau 

tau mergą.
Paskui tuoj tas brolis su taj pana susituokė ir gražiai gyveno.

BsLPY 4 95. P. Gražiškės, Vlkv aps. - Matulaitis. U. V. Basanavičius (1900). AT 313 E*. Pradžia - 
apie sesers nugrimzdimą - būna ir kaip savarankiška pasaka (AT 883 D*). Plg. Nr. 400.

450. DU RIEŠU, DU KUBILU

Trys seserys velėjo žlugtą prie ežero. Vyresnioji sako:
- Kad mane karalius paimtų, tai aš visą dvarą drobe iškločiau.
Kita sako:
- Kad mane karalius imtų, aš visą dvarą gelumbe išmuščiau.
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O trečioji, pati jaunė, sako:
- Kad mane karalius imtų, aš pagimdyčiau tokį sūnų: saulė kaktoj, 

mėnuo pakaušy, apie ausis žvaigždytės.
Tuo metu medžiojo tenai karalius ir užgirdo, kaip jos kalbasi. Taip jis 

ėmė ir vedė jaunę seserį.
Gyveno jie, gyveno. Taip vienąkart išvažiavo karalius karan, ir davė 

Dievas karalienei sūnų: kaktoje saulė, pakaušy mėnuo, apie ausis žvaigž
dytės. Nu, taip rašo karalienė į karalių raštą, kad Dievas davė tokį sūnų, 
ir siunčia pasiuntinį. Pasiuntinys apsinakvojo pas karalienės seserį. Toji 
perdirbo raštą, parašė, kad gimęs nei šioks, nei toks - pusė šunies, pusė 
žmogaus. Karalius atrašė tą vaiką įdėti stikliniu boselin ir paleisti ant 
jūros, o karalienę pririšti prie girnų, kad maltų. Taip paleido tą vaiką ant 
jūros, o karalienę pririšo prie girnų.

Plaukė jisai, plaukė. Ant galo pamatė jį pavargėlė, pasiėmė ir auklėja.
Tas vaikelis jau pasiaugėjo. Karalius jau sugrįžo namo. Karalienė 

pririšta prie girnų ir mala; sūnaus nebėr. Taip karalius mato, kad ne
bus kam palikti karalijos. Ir pastatė jis du bosu riešučių ir du dyku. 
Sako:

- Kas suskaitys tuos riešučius, tam atiduosiu pusę karalijos.
Suvažiavo daug ponų, ir nei vienas neapsiima suskaityti. Taip ateina 

vaikelis ir sako:
- Aš suskaitysiu.
- Ką gi, - sako karalius, - ponai neapsiima suskaityti, o tu, mažas 

vaikas, suskaitysi?..
Nu, taip jisai apsistojo prie bosų ir pradėjo skaityti, sako:
- Buvo trys sesers, du riešu, du kubilu, - ir, sakydamas tuos žo

džius, meta po du riešučiu iš pilnųjų bosų dykuosiuosna. - Ir jos velė
jo žlugtą, du riešu, du kubilu, ir kalbėjo tarp savęs, du riešu, du kubi
lu. Vyresnioji sakė, du riešu, du kubilu: „Kad mane karalius paimtų, 
du riešu, du kubilu, tai aš visą dvarą, du riešu, du kubilu, drobe išklo
čiau", du riešu, du kubilu. Kita sako, du riešu, du kubilu: „Kad mane 
karalius paimtų, du riešu, du kubilu, tai aš visą dvarą, du riešu, du 
kubilu, gelumbe išmuščiau", du riešu, du kubilu. O trečia sako, du 
riešu, du kubilu: „Kad mane karalius paimtų, du riešu, du kubilu, tai 
aš gimdyčiau tokį sūnų, du riešu, du kubilu - saulė kaktoj, mėnuo 
pakaušy, apie ausis žvaigždės", du riešu, du kubilu. Ir medžiojo te-

219
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kaip jos kalbasi, du riešu, du kubilu. Ir paėmė jisai, du riešu, du kubi
lu, tą jaunę seserį, du riešu, du kubilu, ir vedė ją, du riešu, du kubilu. 
Ir išvažiavo karalius karan, du riešu,'du kubilu. Ir davė Dievas, du 
riešu, du kubilu, karalienei sūnų, du riešu, du kubilu, - saulė kaktoj, 
du riešu, du kubilu, mėnuo pakaušy, du riešu, du kubilu, apie ausis 
žvaigždės, du riešu, du kubilu. Ir rašė karalienė raštą, du riešu, du 
kubilu, į karalių, du riešu, du kubilu, kad turi tokį sūnų, du riešu, du 
kubilu. Nakvojo tarnas, du riešu, du kubilu, pas jos seserį, du riešu, 
du kubilu. Ir perdirbo sesuo raštą, du riešu, du kubilu: parašė, du 
riešu, du kubilu, kad pusė šunies, du riešu, du kubilu, pusė žmogaus, 
du riešu, du kubilu. Taip liepė karalius, du riešu, du kubilu, pririšti 
karalienę, du riešu, du kubilu, prie girnų, kad maltų, du riešu, du 
kubilu, o tą vaiką, du riešu, du kubilu, įdėti stiklo boselin, du riešu, 
du kubilu, ir paleisti ant jūros, du riešu, du kubilu. Taip pririšo kara
lienę, du riešu, du kubilu, prie girnų, du riešu, du kubilu, o tą vaiką, 
du riešu, du kubilu, paleido ant jūros, du riešu, du kubilu. Plaukė jis, 
plaukė, du riešu, du kubilu, ligi atrado jį vargdienėlė, du riešu, du 
kubilu, paėmė ir auklėjo jį, du riešu, du kubilu. Pagrįžo karalius, du 
riešu, du kubilu, ir mato karalius, du riešu, du kubilu, kad nebus kam 
palikti karalijos, du riešu, du kubilu. Taip pastatė, du riešu, du kubi
lu, du bosu riešučių, du riešu, du kubilu, ir du dyku, du riešu, du 
kubilu, ir sako, du riešu, du kubilu: „Kas tuos riešučius suskaitys, du 
riešu, du kubilu, tam duosiu pusę karalijos", du riešu, du kubilu. Su
važiavo daugalis ponų, du riešu, du kubilu, ir nei vienas neapsiėmė 
suskaityti, du riešu, du kubilu, o aš, mažas vaikas, apsiėmiau, du rie
šu, du kubilu.

Tai pasakęs, įmetė paskutinius riešučius bosan ir nusiėmė kepurę: 
apšvietė tiktai visus, apšvietė - saulė kaktoj, mėnuo pakaušy, apie 
ausis žvaigždės! Tada karalius pažino, kad tai jo sūnus, aptaisė jį gra
žiai, karalienę paleido nuo girnų ir pakėlė puotą. Koks ten džiaugs
mas buvo! Ir aš ten buvau, midų vyną gėriau, per barzdą varvėjo, 
burnoj neturėjau.

LRš 77. P. Griežionėlės, Rk aps. U. L. Didžiulienė 1883. AT 707. Labai populiari ir daug 
versijų turinti pasaka. L. Didžiulienės-Žmonos užrašytas tekstas ne kartą skelbtas moksli
niuose ir populiariuosiuose leidiniuose.
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451. DREVERNOS KALNAS

Senovėj, žmonės sako, kad toks stiprus vyras buvo ir anas norėjo užpilti 
šis mūs marias. Ir kaip anas nešė tas smiltis, ir anam patruko šiuršis, ir 
vot rados šiš toks kalnas.

LTR 3426(88). P. Dreverna, Krtn raj. - Martynas Skvirblis, 64 m. U. B. Kerbelytė ir E. Mažulie- 
nė 1960.

452. MILŽINO KOJA

Mano senolis yra pasakojęs, kad milžino kojos kaulas nuo kelienų iki 
pėdos - dvylika elgetų atsisėda ant to kaulo. Koks ilgis yra tos kojos. <...>

LTR 5031(229); LTRF 2318(38). P. Kuturių k., Trg raj. - A. Marozienė, 45 m. U. M. Juškaitė 1979.

453. MYGNABALIS

Buvo čia ežeras didelis, Mygnabalis. Vanduo ajo. Ir, sako, Pelegrindoj 
buvo ragana, tokia senė. <...> Ir upė tokia didelė buvo. Ir jai reikėjo eit į 
kitą pusę Mygnabalio vandens. Tai ta kuodelį verpė. Tai tuo kuodeliu 
užkimšo tą upę, ir tas vanduo nustojo tekėjęs ir tik tokiu ravu tekėjo. Ir 
vanduo nebesimygo. Ir paliko tas Mygnabalis tada.

LTR 4234(117). P. Girių k.z Gervėčių apyl., Astravo raj., Baltarusija. - Julius Ravaitis, 69 m. U. 
V. Gulbinaitė ir E. Feldmanaitė 1971. Pateikėjas įterpė, kad Mygnabalis nuo mygti.

454. ŠVENDUBRĖS AKMUO

Porina: velnias nešė nešė an mažiuko piršto tą akmenį. Gaidys užgiedojo - 
ir puolė tas akmuo. Kaip gaidys užgiedojo, tai metė tą akmenį. Jau ap- 
šventė tą akmenį.

LTR 3804(3). P. Švendubrės k., Vrn raj. - Ona Mankilevičienė, 73 m. U. B. Kerbelytė 1965.
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Kipškalny tai gyveno kipšas, o Laumakiuose gyveno laumė. Na, tai da
bar tas jau eidavo kaipo pas paną... kipšas į Laumakius. O čia, einant 
ant Urkuvėnų, pelkės buvo didelės. Tai tas kipšas ėmė ir supylė kelią 
tokį, kad galėtų nueiti pas savo paną į Laumakius.

LTR 4941(205); LTRF 2181(17). P. Saulučių k., Kuršėnų apyl., ši raj. - J. Šulinskas, 85 m. U. 
B. Mrazauskaitė ir L. Šinkūnaitė, šfr. B. Mrazauskaitė 1978.

456. SUAKMENĖJUSIOS VESTUVĖS

Dievenišky kadai važiavo svotba ir nustūmė ravan senelį vilkaloką nuo 
kelio. Šis ir pavertė visus akmenimis. Ir šiandien dar tie akmens stovi 

kaip žmonės, vežimai ir arkliai.

LMD I 474(168). P. Valkininkai, Trak aps. U. A. Bielinis 1926.

457. LABUNAVO EŽERAS

Bova Jurgotis, obags, uns pasakoji:
šalia Girgždūtas kaina bovis ežers. Ir tas ežers bovis Girgždutis. Tas ežers 

pasikėlis. Ta į tun vytą, kur daba y Labunavuks, ir nusileida. Kaži kas:
- Labas, - sakis, - ežereli, kad pareje.
Ir pramini anun Labunavuku.

LTR 3171(325). P. Rėšketų k., Laukuvos apyl., Rietavo raj. - P. Riekus, 69 m. U. N. Vėlius 1959.

458. BATAKIŲ TVENKINYS

Buvo Batakiuos tokia lanka. Ir prieš šventą Oną, tą vakarą, atėjo žila 
kiaulė tokia, pradėjo knisti. Knise knise... Kas tai yra? Dar paklausė:

- Ką tu čia darai?
Sako:
- Rytoj apsivalykit, bus svečių.
Nieks nieko ir nedarė. Rytą atsikėlė - atsirado didžiausias tvenkinys. 

Kur buvo šienas, ten viskas buvo patvinę.

LTR 5031(108); LTRF 2321(29). P. Kuturių k., Trg raj. - M. Jogienė, 68 m. U. M. Juškaitė 1979.
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Apie Lazdijus kap einam, tai tę kepurėm supiltas kalnelis. Da kareivių 
seno laiko.

LTR 3517(2724). P. Kučiūnai, Lzd raj. - Ona Antanavičienė, 57 m. U. B. Kerbelytė 1962.

460. KELIAS PER LŪKSTO EŽERĄ

Par Lūkstą ežerą švedų yr padirbts kels. Iš Raistrų į Burbiškes ans paren.
Ir negile undine, lig kelių. Su paika kad užseduri, ta yr išbrukavota ak- 
mirtimis. <...>

LTR 3171(338). P. Rešketų k., Laukuvos apyl., Rietavo raj. - P. Riekus, 69 m. U. N. Vėlius 1959.

461. TUNELIS IKI TRAKŲ

Zaltarūnų miškas buvo labai žymus. Ten yra kalnelis apvalus, gražus. Iš 
to kalnelio yra išėjimas, tunelis iš Kernavės per Nerį iki Trakų.

Lietūs kai užeina, tai gyvuliai įlenda į tą tunelį. Randa juos tik pavakare.
Dabar viskas užaugo, užgriuvo.

LTR 4115(55). P. Pakalniškių k., Kernavės apyl., Šrv raj. - J. Juknevičius, 65 m. U. I. Feldma- 
naitė ir A. Žygaitė 1969.

462. PLATELIŲ EŽERO SALOS KARALIENĖ

švedų karalienė liuob juos ont balta komelė verš vondens. Nė juoki kolka 

į anon nesmega. Tik anon nušavo veins mažas vaks su kveitė grūdo.

LTR 4165(185). P. Plokščių k., Plng raj. - A. Razmienė, 63 m. U. B. Razma 1968.

463. NAPOLEONO KALNAS

<...> Kada ėjo Napoleono kariuomenė, daug kareivių, tai visi turėjo po 
kepurę žemės atnešti - ir supylė tą kalną. <...>

LTR 4562(83). P. Kaliūkščių k., Aukštadvario apyl., Trakų raj. - J. Švabauskas, 65 m. U.
E. Dagytė 1973.
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Kai karas ėjo, daug primušta kareivių buvo. Klanai ašarų buvo. Nuo to 
ir Raudoklė.

TDAP 29. P. Raudoklės k.z Mlt raj. - A. Ječys, 84 m. U. R. Tamašauskas 1984.

465. KO TUJEI, KUNIGĖLI, SUDAIČIO

Rinkinys i. - Ko tujei, kunigėli, Atitarinys Sudaičio, 
Sudaičio, Sudaičiutėle.

2. Ilgai pamigėli, 
Sudaičio?

s. Miegą bemiegantem,
Sudaičio,

4. Iškirto karelius,
Sudaičio,

5. Išpylė pilelę, 
Sudaičio.

6. Katro tau, kunigėli,
Sudaičio,

7. Daugiau pagailėja, 
Sudaičio?

s. - Ne taip gaila man pilelės,
Sudaičio,

9. Kaip man gaila karelių, 
Sudaičio.

io. Aš pilelę supilsiu,
Sudaičio,

n. Dvejais trejais meteliais,
Sudaičio,
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12. O karolių nebužau ginsiu, 
Sudaičio,

73. Nei dešimtis metelių, 
Sudaičio.

LLD 3 683. P. Zr apyl. U. 1849 (M. Miežinio rink.)
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466. JAU IR ATLĖKĖ GULBIŲ PULKATIS

i. Jau ir atlėkė gulbių pulkatis, 
O ir pavarė į karą juoti.

2. Kitą išjuojo jauni brolyčiai, 
O mūsą niera neigi kam juoti.

Domicėlės Tarabildienės 
linoraižinys
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226 3 Brolyčiui juoti, broliui nejuoti:
- Eiva tėveliui žirgą žaboti!

4. Viena sesyte brolytį rėdė, 
O ši antroji vartelius kėlė.

s. - Ai broli broli, kada parjuosi
Po mūsų tėvo raudona rože?

6. - Kai ji pražydės, tai aš parjuosu. -
O ir pražydo nedėlios rytą.

7. Niera, kai niera muma brolaičio:
- Eiva, sesyte, brolyčio laukti

8. Ant ano kalno pas uosies tvorą.
Ir nustovėjom kaina duobatę,

9. Ir pakilnėjom uosies tvoratę, - 
Niera, kai niera muma brolaičio.

10. Parbėg žirgatis, risčia parbėgo, 
Aukso kilputės šalia kabėjo.

n. - Eiva, sesyte, žirgą sugaudyt
Ir jam sugavus išklausinėsim.

12. - Ai žirge žirge, brolio bėgūne, 
O kur tu dėjai muma brolytį?

i3. - Junta brolytį mūšyj nušovė, 
O mane paleido į visą svietą.

14. Devynias upes plaukte perplaukiau,
O šią dešimtą nerte pernėriau.

15. - Ui ui Dievuži, Dievuliau mano,
Kas mum padėsi brolio gedėti?

u. Sauluže tarė nusileisdama:
- Aš jums padėsu brolio gedėti:

17. Devynis rytus miglužej temsu,
O šį dešimtą nei netekėsu.

LLD 3 452. P. MžL. U. L. Rėza XIX a. pr. Populiariausia karinė daina: visoje Lietuvoje 
užrašyta apie 1200 variantų. Dainos pradžia labai varijuoja: „Visi bajorai į Rygą jojo", 
„Tėvelis senas", „Trijų šešėlių jaunas brolelis" ir kt.
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467. KUMETIS - GEGUŽĖ

Kitkart po ponais kap buvom, [ponas sako]:
- Lipk lipk, - sako biednam tata kumečiui, - lipk lipk į medį! Paku

kuok geguže. Lipk!
Ir tas žmogus įlipo ir kukavo:
- Kukū, kukū, kukū!
Tada paukšt ir nušovė tą žmogų.
Je, je. Kaip kitkart žmones vargino tie ponai - oįei, ojei!

LTR 4855(90); LTRF 1982(37). P. Rainių k., Tlś raj. - J. Razmaitė, 72 m. U. R. Šukytė ir 
R. Šmatavičiūtė 1972.
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ruošė B. Kerbelytė ir K. Viščinis, red. K. Aleksynas. - V., 1973.

DŽT Daukantas S. Žemaičių tautosaka, 1. Dainos / Parengė V. Jur

gutis ir B. Kazlauskienė, red. K. Aleksynas; 2. Pasakos. Patar
lės, mįslės / Parengė K. Aleksynas, K. Grigas ir L. Sauka, red. 
K. Aleksynas. - V., 1983-1984.

Eiš Eišiškės

Grdn Gardinas

Grv Gervėčiai / Redaktorių kolegija: N. Vėlius, A. Jonaitytė, V. Mer
kys ir kt. - V., 1989.

Ign Ignalina

Jrb Jurbarkas

JSD Lietuviškos svotbinės dainos. Užrašytos Antano Juškos ir iš
leistos Jono Juškos, 1,2. - V., 1955.

JSR Svotbinė rėdą veliuoniečių lietuvių. Surašyta par Antaną Juš- 
kevičią. - Kazanė, 1880.

k kaimas

KBG Katkus M. Balanos gadynė. - V., 1989.

Kdn Kėdainiai

Klp Klaipėda

Kn Kaunas

Kp Kupiškis

KrDzV Krėvė-Mickevičius V. Dzūkų vestuvės H Mūsų tautosaka. - K., 

1930. T. 2. P. 17-93.

Krtn Kretinga

Kš Kaišiadorys

LLTIR Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštynas.

LLD Lietuvių liaudies dainynas, 1. Vaikų dainos / Parengė P. Jo- 
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kimaitienė, Z. Puteikienė. - V., 1980; 3. Karinės-istorinės dainos. 233 
1 / Parengė P. Jokimaitienė, Z. Puteikienė. - V., 1985; 4. Vestuvi
nės dainos. Sutartuvių-jaunojo išleistuvių dainos. 2/ Parengė 
B. Kazlauskienė, B. Stundžienė, Z. Puteikienė. - V., 1988; 5. Ves
tuvinės dainos. Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos. 3 / 
Parengė B. Kazlauskienė, Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. - V., 

1989; 6. Darbo dainos. Javapjūtės ir linų darbų dainos / Paren
gė V. Misevičienė, Z. Puteikienė. - V., 1993; 7. Šeimos dainos. 1/ 

Parengė L. Sauka, V. Juodpusis. - V., 1994.

LMD Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių mokslo drau
gijos tautosakiniai fondai.

LRš Lietuvių rašytojų surinktos pasakos ir sakmės / Parengė B. Ker
belytė, red. K. Aleksynas. - V., 1981.

LST Smulkioji lietuvių tautosaka XVII-XVIII a. Priežodžiai, patarlės, 
mįslės / Paruošė J. Lebedys. - V., 1956.

LTR Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos 
rankraštynas.

LTt Lietuvių tautosaka. Dainos. 1 / Vyr. redaktorius K. Korsakas. 

Medžiagą paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Ugin- 
čius. - V., 1962; 2. Dainos. Raudos / Vyr. redaktorius K. Korsa
kas. Medžiagą paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, 
B. Uginčius. - V., 1964; 4. Pasakos. Sakmės. Pasakojimai. Oraci
jos / Vyr. redaktorius K. Korsakas. Medžiagą paruošė L. Sau
ka, A. Seselskytė, N. Vėlius, K. Viščinis. - V., 1967; 5. Smulkioji 
tautosaka. Žaidimai ir šokiai / Vyr. redaktorius K. Korsakas. 

Medžiagą paruošė K. Grigas. - V., 1968.

LTU Lietuvių tautosaka, užrašyta 1944—1956 / Vyr. redaktorius K. Kor
sakas. Redkolegija: K. Grigas, Amb. Jonynas, B. Uginčius. - V., 1957.

Lzd Lazdijai

ml. melodija

Mlt Molėtai

Mrj Marijampolė

mst. miestas, miestelis
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234 Mžk Mažeikiai 

MžL Mažoji Lietuva 

MŽV Mickevičius J. Žemaičių vestuvės H Mūsų tautosaka. - K., 1933.

T. 7. P. 47-125.

NLVP Niemis A. R. Lietuviški vestuvių papročiai H Liaudies kūryba. 

- V., 1992. T. 3. P. 202-237.

NS Lietuvių dainos ir giesmės šiaur-rytinėje Lietuvoje. Dr. A. R. 
Niemi ir kun. A. Sabaliausko surinktos. - Helsinkis (Ryga), 1912.

P. pateikėja (-as) 

pav pavietas 

Pkr Pakruojis 

Plg. palygink 

Plng Plungė 

Pn Panevėžys 

prp. parapija 

Psv Pasvalys 

raj. rajonas 

Rk Rokiškis 

Rs Raseiniai

SchLG Schleicher A. Litauisches Lesebuch und Glossar. - Prag, 1857. 

Skd Skuodas

SIS Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos. Sudarė ir pa
rengė Z. Slaviūnas, 1,2. - V., 1958; 3. - V., 1959.

S1ŠLP Šiaurės Lietuvos pasakos. Surinko M. Slančiauskas / Parengė 

N. Vėlius ir A. Seselskytė, red. K. Aleksynas. - V., 1974.

S1ŠLSA Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai. Surinko M. Slančiauskas 

/ Parengė N. Vėlius, A. Seselskytė, red. K. Aleksynas. - V., 1975.

Sn Seinai 

Sp. Spausdinta 

Suv Suvalkai
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šfr. šifravo 235

Šk Šakiai

ši Šiauliai

Šrv Širvintos

Švnč Švenčionys

TD Tautosakos darbai / Spaudai paruošė Dr. J. Balys. - K., 1938. T. 5.

TDAP Dapkūniškių apylinkės padavimai / Parengė R. Tamašauskas. - 
Molėtai, 1992.

Tlš Telšiai

Trak Trakai

Trg Tauragė

U. užrašytoja (-as)

Ut Utena

Vlkv Vilkaviškis

Vln Vilnius

V1R Valančius M. Raštai, 1, 2. - V., 1972.

vis. valsčius

VMMŠ Vyšniauskaitė A. Mūsų metai ir šventės. - V., 1993.

vnk. vienkiemis

VP1J Valančius M. Palangos Juzė. - V., 1977.

Vm Varėna

VUBR Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštynas.

Zr Zarasai

ŽR Žemaitė. Raštai, 5. - V., 1957.

(1905) skliaustuose rašomi apytikriai nustatyto teksto užrašymo me
tai

[surasti] laužtiniuose skliaustuose rašomi tekste nesantys numanomi 
žodžiai

/ arba

~ apie
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abaranka/baranka (si.) - riestainis
abrakas (si.) - arklių pašaras, dažn. avižos
abrūsas (si.) - rankšluostis
akamonas (si.) - dvaro prievaizdas, ekonomas 
akstinuotas - dygliuotas, su akstinais 
akurat (si). - kaip tik 
alasas (si.) - balsas, triukšmas 
ale (si.) - bet
anas/ansai - jis, jisai
apent (si.) - vėl
apkvietkuoti (hibr.) - gėlėmis papuošti

bagaslovyti (si.) - laiminti 
bagotas (si.) - turtingas 
baltušnykas (hibr.) - kailiadirbys, kailius 
bandininkas - ūkininko tarnas, bernas 
bičiuolis - kas su kitais turi bendrai bites, bičiulis 
biednas (si.) - neturtingas, vargingas 
bile (si.) - jei, jei tik, kad, kad tik 
biškis (germ.) - truputis 
biza (germ.) - kasa
bliūdas (si.) - dubuo
blovieščius (si.) - Marijos apreiškimo šventė kovo 25 d. 
bo (si.) - nes; vis dėlto, vis tiek 
bosas (germ.) - statinė 
bovytis (si.) - žaisti
bragas (si.) - pastogė šienui, šiaudams; stirta, kūgis 
brotelis - brolelis
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builius - skėtinių šeimos augalas 
busilas (si.) - gandras, gužutis

cielas (si.) - visas
cūdas (si.) - stebuklas

čebatas (si.) - aulinis batas
čėsas (si.) - laikas
čystai (si.) - visiškai
čystas (si.) - švarus, grynas
čiužas (si.) - svetimas

daboti(s) (si.) - žvalgyti(s), žiūrėti
darmais (si.) - veltui
dasigodoti (hibr.) - imti suprasti, suvokti 
dieveris - vyro brolis
diktas (germ.) - didelis, nemažos apimties 
dymas (si.) - keturnyčio audeklo raštas 
dirgėlė - dilgėlė 
dyselys - dy sėlis
dišlius (si.) - vežimo rodiklis, grąžulas
dyvas (si.) - stebuklas, keistenybė
drabnas (si.) - smulkus
duknos (si.) - patalai
durnybė (hibr.) - kvailybė 
dūšia (si.) - siela
dvikažis, -ė - dvigubas

ermyderis (si.) - triukšmas, sujudimas

gadynė (si.) - laikas, metas 
gaspadinė (si.) - šeimininkė 
gaspadorystė (si.) - ūkis 
gaspadorius (si.) - šeimininkas 
gazata (si.) - laikraštis
gembė - medinis kablys kam nors kabinti
gobtūras (si.) - ištekėjusių moterų nešiota kepuraitė, 

kurią svočia dėdavo nuotakai ant galvos
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238 gorčius (si.) - saikas arti trijų litrų
gryčia (si.) - troba, pirkia
griešyti (si.) - nusikalsti, nusidėti
grobas - žemaičių tarmėje žarna 
gunčia - milinis kelionės apsiaustas 
gūnia (si.) - užtiesalas vežimui, arkliui 
guzikas (si.) - saga

išbrukavoti (hibr.) - išgrįsti
iškada (si.) - žala, nuostolis

juktinis (hibr.) - iš tam tikro dirbimo storos 
minkštos odos

kačerga (si.) - žarsteklis
kalnierius (si.) - apykaklė
kapa - 60 vienetų; didelis skaičius
karklės - keliami vartai
karvojus (si.) - svočios pyragas
kasnykas - kaspinas
kaška (si.) - senoviškų durų medinis įtvaras
kavalierius (si.) - nevedęs vyras
kepeliušas (si.) - skrybėlė
kęsas - kelmas, kupstas
klaimas - klojimas, trobesys javams laikyti, kluonas 
klapatas (si.) - rūpestis, vargas, bėda 
knarpetoti - pinti, raizgyti, knarplioti
kobinys - bet koks daiktas, įrankis, panašus į kablį 
kožnas (si.) - kiekvienas
krasė - kėdė, kėdė be atramos
krestis - pintinė (su lanku)
kriaučius (si.) - siuvėjas
kriokti - balsu verkti, raudoti, pasakoti
kromas (si.) - krautuvė
kukorius (si.) - virėjas
kupka (si.) - taurė
kūtė - tvartas
kvietkas (si.) - gėlė, žiedas
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lakatas - skepeta galvai apsisiausti, skara
lyčyna (si.) - kaukė
lyčnas (si.) - atliekamas, laisvas
liepauti - plėšti liepų žievę, karnauti
liktorius (si.) - žvakidė
liūbyti (si.) - mėgti
ližė - mentė duonai šauti į krosnį
luobas - lovelis kiaušiniams risti
lušninkas (hibr.) - lankas (kibiro)

mandrinti (hibr.) - mankštinti, jodyti
marčpietis - marčios keliami pietūs per vestuves 
maršalka - vestuvių pulko dalyvis
maršelgos - piršlybos („atvažiuosiu maršelgom")
marška - apklotas, lovatiesė, uždangalas
medinčius (hibr.) - eigulys
mieruoti (si.) - matuoti
mislyti (si.) - manyti
moša - vyro sesuo
motka (si.) - motina
možna (si.) - galima
muštrinti (si.) - mankštinti, miklinti
muturas - ištekėjusių moterų galvos apdangalas

nedėlia (si.) - savaitė, sekmadienis
nevalija (si.) - verčia, spiria ką nors daryti
nevalna (si.) - negalima
nodieja (si.) - viltis
nū - dabar
nuometas - senoviškas ištekėjusių moterų galvos 

apdangalas iš ilgo baltos drobės gabalo
nusirėdyti (hibr.) - nusivilkti

ogia - ei (ką šaukiant)

pabūdavoti (hibr.) - pastatyti
padelkos (si.) - apatinis drabužio kraštas
patkava (si.) - pasaga
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240 papuška (si.) - pagalvė
pagada (si.) - oras
pakavoti (si.) - palaidoti
palagninkė (si.) - gimdyvė
paika (si.) - lazda
paminklas - ženklas, žymė
panedelis (si.) - pirmadienis
pasiklonioti (si.) - nusilenkti su pagarba
pasoga (si.) - ištekančiai dukteriai, seseriai duodama 

tėvų ūkio dalis pinigais, gyvuliais
pašinas - rakštis
patogus - gražus, dailus, puikus
patrotinti (hibr.) - netekti, prarasti
pautienė - kiaušinienė
peisokai - smilkinių plaukai
pekla (si.) - pragaras
pentinai - geležinis lankelis su ratuku, pritaisomas

prie raitelio bato arkliui paraginti
pėtnyčia (si.) - penktadienis
pielavoti (si.) - pjauti su pjūklu; neduoti ramybės, graužti
ploščius (si.) - apsiaustas
plūgas (si.) - geležinis padargas žemei arti
potam (si.) - paskui
pravaryti - išginti
priemenė - gyvenamo namo dalis prie lauko durų
prietelius (si.) - bičiulis, draugas
prigatavoti (si.) - paruošti
pripotkas (si.) - kritimas (gyvulių)
prirantyti - prikapoti
prisišiūruoti (hibr.) - trinant nuvalyti, nušveisti
provyti (si.) - išdarinėti
puskvortė - pusės kvortos (0,82 litro) indas ar kiekis

rarotinė/rarotai (si.) - ankstyvosios mišios per adventą
raunia (si.) - lygus, prilygstantis vienas kitam
razumnas (si.) - protingas
rėdytis (si.) - rengtis drabužiais; puoštis, dabintis
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reja (la.) - jauja
ribokas (si.) - žvejys
risavoti (si.) - piešti, marginti
rodą (si.) - patarimas; išeitis; priemonė
rodąs (si.) - pasirengęs, mielai sutinkantis ką daryti
rokundas (si.) - susitarimas; derybos; reikalas
rokuoti (si.) - sakyti, skaičiuoti
rožantis (si.) - vėrinys iš tam tikro skaičiaus karoliukų 

kalbamoms maldoms skaičiuoti; pačios maldos, 
kalbamos pagal tuos karoliukus

rubežius (si.) - siena, riba
rulis (germ.) - volas; rąsto gabalas

seklyčia (si.) - gerasis trobos galas, svetainė
sereda (si.) - trečiadienis
sermėga (si.) - iki XX a. pradžios dėvėtas viršutinis

vyrų ir moterų milo drabužis, ilgumo iki kelių
sieras (si.) - pilkas
silnastis (si.) - jėga, pajėgumas
skietas - audžiamųjų staklių prietaisas
skirdis - įtrūkimas
skloniotis (si.) - lenktis reiškiant pagarbą, kloniotis
skomai / skomos (si.) - senovinis stalas, skobnis
skotertė (si.) - staltiesė; lovos paklodė
skrynia (si.) - dėžė kam nors (drabužiams, kraičiui) laikyti
skripkorius (hibr.) - kas griežia skripka, smuiku
skūra (si.) - oda
sliesorius (si.) - šaltkalvis
smakas (si.) - slibinas
smertis (si.) - mirtis
sopėti - skaudėti
spėka - jėga
staldas (germ.) - tvartas
stebulė - rato dalis, kurioje sukasi ašis
stogas - augumas, sudėjimas
stončka (si.) - kaspinas, juostelė
stonia / stainia (si.) - arklidė
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242 stor°tis (sl-) ~ stengtis 
strielčius (si.) - medžiotojas 
strujai (si.) - protėviai, proseniai 
stuba (germ.) - troba 
stukas - medžio gabalas, rąstagalys 
stuomuo - drobės gabalas marškiniams 
subata (si.) - šeštadienis 
sumatoti (hibr.) - suvyti 
Susiedas (si.) - kaimynas 
susirokuoti (hibr.) - susitarti 
svietas (si.) - pasaulis, žmonės 
svotas (si.) - vestuvių pulko dalyvis: piršlys, 

pabrolys, kvieslys 
svotba (si.) - vestuvės, vestuvininkai 

šarvas - kraitis 
ščėstis (si.) - laimė 
šėpa (si.) - spinta 
šešuras - vyro tėvas 
šiaučius (si.) - kurpius 
šiuršis (germ.) - prijuostė 
šlikas - tokia jaunamartės dedama kepuraitė 
šliūbas (si.) - bažnytinės sutuoktuvių apeigos 
šližikas (si.) - keptas kukuliukas iš miltų, prėskutis 
šmotas (si.) - gabalas 
šniūras (si.) - virvė, raištis 
šonas - šalis, kraštas 
Štaras - urvinė kregždė; čiurlys 

tabalas - koks tabaluojantis daiktas 
tancius (si.) - šokis 
tavoras (si.) - prekė 
tavorčka (si.) - draugė 
terba (si.) - maišas 
torielka (si.) - lėkštė 
triūba (si.) - dūda
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tropyti (si.) - pa(si)taikyti
tuntas - didelis būrys, pulkas

ubagas, -ė (si.) - elgeta
uliavoti (si.) - linksmintis, valiūkauti
ulyčia (si.) - kaimas, kaimo gatvė
ustovas (si.) - kerdžius, gyvulių prižiūrėtojas
uzbonas (si.) - ąsotis

vagis - kablys drabužiams kabinti
valakas - žemės sklypas apie 20 ha
valaknas (si.) - pluoštas
valnas (si.) - laisvas
večerija (si.) - vakarienė
velėti - skalbti
veselija (si.) - vestuvės
vilkduja - prieblanda
vytuvai - prietaisas siūlams vyti
vosilka (si.) - rugiagėlė

zerkolas (si.) - veidrodis

Žalnierius (si.) - kareivis
žardas - iš karčių padarytas žaiginys
žemčiūgas - toks augalas: kvapusis pelėžirnis
žertas (si.) - juokavimas, pokštas
žyčyti (si.) - skolinti
žiegždra - rupus smėlis, žvyras
žiogris - statinė tvora, pinučiai; tvoros statinis 
žiūturti - nedaug šviesti
žlugtas - skalbiniai
žuobris - arklas, žagrė
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GALIMI KLAUSIMAI

IR UŽDUOTYS

Chrestomatija nesusieta su kuria nors konkrečia mokymo programa. Kai 
tautosaka dėstoma remiantis žanrine klasifikacija, ji gali padėti gilinti 
tam tikro žanro paskirties ir ypatumų supratimą. Pavyzdžiui, kalendo
rinės dainos daug suprantamesnės, kai jos susiejamos su atitinkama šven
te bei jos metu atliekamais paprotiniais veiksmais, būrimais ir kt. Vestu
vinių dainų poetiniai vaizdai atgyja, kai žinomi jų palydimi vestuvių 
ritualo tarpsniai, o darbo dainų - kai jas papildo pasakojimai apie seno
vinius darbus ir jų papročius. Parenkant tautosakos tekstus, kurie tiesio
giai nesusiję su šventėmis bei darbais, norėta akcentuoti žmogaus ir gam
tos santykius ir parodyti amžinų žmogaus siekimų atspindžius. Kartu 
atsižvelgta į mokytojo poreikį supažindinti moksleivius su kūrinių žan
rais. Todėl skelbiami giminingos semantikos skirtingų žanrų tekstai. Jų 
lyginimas parodo požiūrio į tuos pačius tikrovės reiškinius kaitą bei me
ninių sistemų skirtumus.

Be abejo, chrestomatija patogiausia naudotis, kai tautosaka dėstoma 
tradicinės kultūros kontekste, parodant įvairių žanrų kūrinių sąveikas ir 
jų atlikimo specifiką, atskleidžiant tų pačių žmogaus siekimų išraiškos 
įvairovę. Pažintis su tradicinės kultūros sistema galėtų prisidėti ir prie 
gilesnio kūrinių kaip žodžio meno supratimo.

Chrestomatijoje skelbiama tekstų, kuriuose atsispindi vaikų ir su
augusiųjų vaidmuo šventėse ir darbuose. Jaunesniųjų klasių mokiniai 
galėtų susipažinti su vaikų ir paauglių tradicijomis bei vaikams skirta 
tautosaka, o vyresniųjų klasių - su jaunimo ir suaugusiųjų apeigomis 
bei tautosaka.

Chrestomatijoje pateikiamas gana archaiškas tradicinės kultūros vaiz
das. Mokytojas ir moksleiviai galėtų jį palyginti su mūsų dienų situacija 
ir pastebėti esminių pakitimų.
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245 I. METAI

i. Advento vakaronės. Kokios jos buvo Dzūkijoje, Žemaitijoje ir kituose 

etnografiniuose regionuose? Kokie esminiai skirtumai?

2. Advento žaidimų personažai ir kiti ypatumai. Veiksmų ir dainuoja
mo teksto ryšys.

3. Advento ir Kalėdų dainų turinio ir formos ypatumai. Jų santykiai su 
vestuvinėmis ir darbo dainomis (plg. „Snaudalę", Nr. 6, ir sutartinę, Nr. 74).

4. Advento dainų poetika (paralelizmas, laipsniškas vaizdo siaurinimas, 
kartojimai; metaforos bei simboliai).

s. Kūčios kaip žmonių ir gamtos susitaikymo šventė (bendra vakarienė, 
draudimas medžioti, rūpesčiai apie šeimos santarvę).

6. Sakmės apie nepaprastus Kūčių nakties įvykius ir jų santykis su šios 
šventės papročiais.

7. Vyresnių žmonių ir jaunimo rūpesčiai per Kūčias ir Kalėdas. Ateities 
spėjimai ir pastangos ją paveikti.

8. Vaikų vaidmuo Kūčių ir Kalėdų šventėse.

9. Žirgas Kalėdų ir kituose papročiuose bei tautosakoje.

io. Užgavėnės; visai Lietuvai ir atskiriems regionams būdingi bruožai.

n. Rąsto vilkimas kalendorinėse šventėse. Rąstas/pagaikštis/žarstek
lis/piesta sakmėse apie raganas.

n. Pusiaugavėnio dainos apie oželį (Nr. 42) ir kalėdinės dainos apie el
nią (Nr. 9) turinio ir poetikos panašumas.

b. Jurginės. Jurginių magija ir prieštaringas požiūris į ją.

14. Vanduo/laistymasis vandeniu/rasa kalendorinėse šventėse ir tau
tosakoje.

iš. Lalauninkų dainų turinio ir poetikos ypatumai. Tradiciniai šių dai
nų atlikėjai ir adresatai.

16. Velykų sūpuoklės - vaikų pramoga ir magija. Sūpuoklinių dainų me
ninės ypatybės.

17. Javų lankymo papročiai. Dainų paskirtis ir poetika.

iš. Sekminės - piemenukų šventė.
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19 . Joninės. Burtai ir prieštaringas požiūris į juos. Sakmės apie raganų 247 
veiksmus per Jonines.

20 Ypatingo žinojimo siekimas per Jonines. Palyginkite paparčio žiedo 
ir gyvačių karaliaus karūnos gavimą.

2i . Joninių laužai; stebulės deginimas. Stebulė apeigose ir sakmėse apie 
aitvarą.

22 Verpimas ir audimas tautosakoje. Moterų sugebėjimų ir darbštumo 
poetizavimas. Linų darbai ir lino kančia pasakoje; pasakos paskirtis.

23 . Darbo ritmai dainose, mįslėse apie darbą ir garsų pamėgdžiojimuose.

24 Rugiapjūtės ir avižapjūtės dainų poetika.

25 . Rugiapjūtės pabaigtuvių papročiai ir dainos; magija ir poetikos 
priemonės.

26 Kaimo bendruomenės savitarpio pagalbos papročiai. Talka - darbas 
ir pramoga.

27 Darbštumo ir darbo poetizavimas patarlėse ir dainose.

28 Vėlinės - mirusių protėvių prisiminimas ir ryšio su praeitimi pajuti
mas. Vėlinių naktis sakmėse.

29 Piemenų džiaugsmai ir vargai. Sniego laukimas.

II. ŽMOGAUS GYVENIMAS

30. Šeimos ir kaimo bendruomenės rūpesčiai apie naujagimio likimą. 

Praustuvės ir krikštynos kaip naujo nario priėmimas į bendruomenę.

3i. Motinų svajonės apie kūdikio ateitį lopšinėse.

32. Vaikų žaidinimai. Dainelių ir veiksmų santykis.

33 Vaikų pareigos. Draudimai ir gąsdinimai; jų paskirtis.

34. Vaikams skirtų formulinių pasakų bei dainų kompozicijos ypatumai. 
Kartojimų pobūdis ir paskirtis.

35. Jaunuolių bei merginų santykiai su tėvais dainose. Tėvų ir vaikų pa
reigos pasakėčioje apie gandrą ir jo vaikus (Nr.340).

36 Kodėl dauguma vestuvinių dainų yra vadinamos apeiginėmis? Nurody
kite dainas, kurios tiesiogiai siejasi su atskirais vestuvių apeigų epizodais.
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248 37. Pabandykite aptarti, kuo panašios ir kuo skiriasi vestuvių, kalendo
rinių apeigų ir darbo dainos.

38. Kokį dainos „Oi, žiba žiburėlis" (Nr. 239) poetinį vaizdą paaiškina 
sugrįžimo iš jungtuvių etnografinis aprašas (Nr. 236)?

39. Kodėl vestuvinėse dainose dažnai yra minima rūtelė, vainikė
lis, žirgelis, pentinėliai? Ką šie žodžiai reiškia dainose?

40. Kokios poetinės priemonės vyrauja vestuvininkų apdainavi
muose (Nr. 265, 266, 267) ir jaunimo dainose (Nr. 273)? Kokia jų 
paskirtis?

4i. Palyginkite jaunosios verkavimus (Nr. 225, 237) ir laidotuvių 
raudą (Nr. 305) su vestuvinėmis dainomis. Aptarkite pastebėtus 
panašumus bei skirtumus.

42. Pabandykite palyginti senovines ir šiuolaikines vestuves. Kaip 
pakito apeigos, kokie vestuvių epizodai, jūsų manymu, visiškai 
išnyko, o kokie atsirado nauji? Kas dabar dainuoja vestuvėse ir 
kokias dainas? Kaip paaiškintumėte pastebėtus pakitimus?

43. Paaiškinkite, kaip jūs suprantate, kodėl daina „Kas po mano 
sodelį vaikščiojo" (Nr. 274) yra laikoma šeimos daina.

44. Apžvelkite, kokie tautosakos žanrai yra susiję su žmogaus gy
venimo tarpsniais. Parašykite šia tema rašinėlį.

III. PROTĖVIŲ PATIRTIS IR IŠMINTIS

45. Kokie gamtos objektų požymiai (ryškūs, vos pastebimi ir pan.) 
figūruoja liaudies tikėjimuose, etiologinėse sakmėse bei mįslėse? 
Ar požymių atrankos principai vienodi minėtuose žanruose?

46. Priežastiniai gamtos reiškinių ryšiai (jei... tai...) tikėjimuose ir oro 
spėjimuose. Žinių ir vaizduotės/metaforiško mąstymo santykis. Ko

kia šių kūrinėlių paskirtis; kada dažniausiai jie būdavo prisimenami?

47. Mįslės kaip pasaulio pažinimo forma ir vaizduotės lavinimo 

priemonė. Objekto, kurį reikia atpažinti, aprašymo būdai (gyvūnas 
vadinamas daikto ar žmogaus vardu, mažas objektas vadinamas 
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didelio objekto vardu, objektui priskiriami svetimi požymiai ir kt.). 249 

Išrinkite mįsles, kurių užminimai panašūs, o įminimai skirtingi. Ko
dėl taip yra? Kam tiktų požymis „žiemą vasarą basos"? Kaip objek

tus apriboja požymiai „Kurklių mergos", „šilkų kasos"? Kokias kojas 
įsivaizduojame, kai pasakoma: „mergos... žiemą basos"? Mįslių struktūros 
įvairovė (teiginiai, dialogai, lakoniškai apibūdinti įvykiai).

48. Etiologinės sakmės - gamtos objektų bei jų požymių kilmės 
aiškinimai. Įvykio laikas; įvykio ir jo pasekmių santykiai. Kas at
sitiktų su kūriniu, jeigu kilmės aiškinimą praleistume? Ar pastebi
ma kita etiologinių sakmių paskirtis? Kokia ji?

49. Pabandykite „atspėti", kaip sakmė „Mergina mėnulyje" (žr. 

teksto analizę) gali varijuoti, kad nepakistų kūrinio esmė.

50. Palyginkite sakmes „Mergina mėnulyje" ir „Broliai mėnulyje". 
Kuo skiriasi personažų - herojaus ir antipodo - santykiai? At
kreipkite dėmesį, kad pirmoje sakmėje herojų baudžia tas perso

nažas, su kuriuo jis neteisingai pasielgė, o antroje už brolio nužu

dymą baudžia Dievas. Ne mėnulis pritraukia brolio žudiką, o Die
vas jį ten patalpina, kad visi matytų. Rodoma tai, kas smerktina. 

Ką mes linkę rodyti? Suraskite daugiau etiologinių sakmių, kurių 
herojai baudžiami už visuomenės normų nepaisymą.

5i. Išanalizuokite keletą etiologinių sakmių ir sugrupuokite jų ele
mentarius siužetus: 1) vaizduojamas teisingas herojų elgesys, 2) 

vaizduojamas neteisingas herojų elgesys. Apibendrinkite, kokį el

gesį šios sakmės palaiko, o kokį neigia.

52. Etiologinių sakmių meniškumo specifika. Pabandykite perpa
sakoti kokią nors sakmę naudodami epitetus, palyginimus ir kt. 
meninės išraiškos priemones. Turėtų paaiškėti, kad šios priemonės 
nereikalingos ar net žalingos - priešingos sakmių paskirčiai.

53. Kaip vaizduojami gyvūnai skirtingų žanrų kūriniuose? Paly
ginkite tipiškus pasakų personažus su tais pačiais pasakėčių, pa
sakojimų, sakmių personažais. Kokie žmogaus bruožai suteikiami 
gamtai? Koks yra žmogus, kai jis santykiauja su gyvūnais ir kitais



(i A i. I M ! KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS

250 gamtos objektais? Išanalizuokite sakmę „Visi žmogaus rankose" 
(Nr. 331). Ar galima pastebėti tik žmogaus didžiavimąsi savo pro
to galia, o gal kalbama apie pareigą ir atsakomybę už gamtą?

54. Ko siekiama, kai padavimuose sakoma, kad ežerai yra broliai 
arba motina su dukteria, kad dvi upės - seserys?

55. Kodėl buvo sukurtas tikėjimas, jog medžiai kalbėję? Kaip se
noviniai tekstai veikia mus? Kokie turėtume būti, kad girdėtume 
medžių kalbą?

56. Kaip dainose, sakmėse, padavimuose ir pasakose žiūrima į žmogaus 
virtimą medžiu, akmeniu ar vilku? Ar visada tai tragiškas įvykis?

57. Kaip santykiauja patarlių tiesioginė ir perkeltinė reikšmė? Iš
analizuokite patarlę „Aukštą medį visi vėjai laužo". Pabandykite 
„atspėti", kada ši patarlė vartojama kalbant apie žmogų. Kodėl 
patarlėje sakoma ne „vėjas", o „visi vėjai"? Kaip dėl to kinta pa
tarlės prasmė ir įtaiga?

58 Ar sutampa struktūros požiūriu panašių patarlių perkeltinė 
prasmė, kai minimi tik skirtingi gyvūnai? Pavyzdžiui, „Senesnis 
katinas - kietesnė uodega" ir „Meška senyn - nagai aštryn". Ar 
patarlėse minimi gyvūnai turi stabilų prasminį krūvį (pvz., kokias 
asociacijas sukelia „arklys", „šuo", „erelis")?

59. Kokie mitiniai požymiai priskiriami gyvūnams? Kokie gyvū
nai ir kiti gamtos objektai laikomi ypatingais?

60. Koks žmogaus elgesys su mitine gamta yra palaikomas (teisin
gas), o koks - neteisingas? Išskirkite mitologinių sakmių elementa
rius siužetus ir sugrupuokite atsižvelgdami į herojaus veiksmų tei

singumą ir teigiamą ar neigiamą įvykio rezultatą. Gal rasite sakmių 
elementarių siužetų, kurių herojus žmogus yra stebėtojas?

6i. Duonos vaidmuo sakmėse, papročiuose ir realiame gyvenime.

62. Kaip galima apsisaugoti nuo gyvačių? Kodėl reikia prisiminti 
Kūčias? Kai kur sakoma, kad reikia pasilikti Kūčių barščių ir, ei
nant į mišką, pasitrinti jais kojais - gyvatės nekirs. Su kokiu Kūčių 
papročiu susijęs šis tikėjimas?

63. Pasakų herojų drąsa ir sumanumas vykstant į pavojingą vietą. 
Genties narių savitarpio pagalba.
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64. Pabandykite išskirti pasakų elementarius siužetus (ES). Išsi- 251 
aiškinkite jų struktūras. Atkreipkite dėmesį į herojaus akciją (hero
jaus veiksmus ir antipodo reakciją) ir ES rezultatą. Pagal rezultatą 
nustatykite herojaus tikslą. Jeigu herojus manė siekiąs kito tikslo 
(pvz., norėjo gauti kokį nors daiktą, bet pamiršo apie pavojų), 
palyginkite abu tikslus.

65 Palyginkite pagalbos šaukimąsi stebuklinėje pasakoje (pvz., Nr. 
401) ir novelinėje pasakoje (Nr. 404). Kurioje pasakoje herojus tai 
daro gudriau? Kokie jo santykiai su antipodu tuo metu, kai jis šau
kia savo artimuosius ar prašo kitą personažą perduoti jiems žinią?

66. Fantastiniai elementai (idealūs ar „gyvi" daiktai ir kt.) bei jų 
vaidmuo iliustruojant žmogaus elgesio taisykles. Ar tos taisyklės 
paseno?

67. Palyginkite požiūrius į netikėtą materialinių gėrybių gavimą 
stebuklinėse pasakose (Nr. 417, 418), novelinėje pasakoje (Nr. 419), 
sakmėje (Nr. 420). Suraskite atitinkamas patarles.

68 Kokiose pasakose mokoma tolerantiškumo? Palyginkite teisin
gą ir neteisingą herojų elgesį su svetimaisiais (nepanašiais į žmo
gų personažais).

69. Genties ir šeimos narių nesutarimai, jų priežastys. Trečias bro
lis kvailys. Palyginkite jo ir protingų brolių elgesį.

70 Kartojimai ir retardacija (kūrinyje vaizduojamų įvykių atpa
sakojimas vieno personažo lūpomis) pasakose. Jų paskirtis ele
mentarių siužetų ir sudėtingų siužetų struktūrose. Meninė karto
jimų paskirtis.

7i. Gamtos ir istorijos paminklų poetizavimas padavimuose. Sa
vitos paminklų išvaizdos ar vardų interpretacijos bei jų vaidmuo 
siužetuose. Fantastinių ir realių elementų santykis padavimuose.

72 Padavimai kaip paminklų saugotojai. Ekologinis auklėjimas 
sakmėse ir pasakose.

73 Karo vaizdavimo ypatumai senosiose karinėse-istorinėse dainose.

BRONISLAVA KERBELYTĖ

BRONĖ STUNDŽIENĖ



EIN SAULELĖ APLINKUI DANGŲ

j. Ein saulelė aplinkui dangų, 
Oi kupolą kupolėli.

2. Aplinkui dangų mėnulio kelti, 
Oi kupolą kupolėli.

3. - Kelkis, mėnuli, kelkis, šviesusis, 
Oi kupolą kupolėli!

4. Jau aš, šviesi, seniai kėliausi, 
Oi kupolą kupolėli.

s. Ir nušviečiau visą svietą, 
Oi kupolą kupolėli.

6. Seną, jauną, mažą ir didį, 
Oi kupolą kupolėli.

7. Eina martelė per didį dvarą, 
Oi kupolą kupolėli.

iš. Alaus midaus [jau] 
Oi kupolą kupolėli.

s. Per didį dvarą šešuro kelti, 
Oi kupolą kupolėli.

9. - Kelkis, šešure, kelkis, tėveli, 
Oi kupolą kupolėli!

lo. Jau aš, jauna, seniai kėliausi, 
Oi kupolą kupolėli.

n. Galvijėlius jau pravariau, 
Oi kupolą kupolėli.

n. Didį dvarą jau nušlaviau, 
Oi kupolą kupolėli.

13. Baltas skomas užutaisiau, 
Oi kupolą kupolėli.

14. Baltą duoną jau padėjau, 
Oi kupolą kupolėli.

pripildžiau,



DAINOS

Ein saulelė aplinkui dangų 
MENINĖS SANDAROS 

IR TEKSTO PRASMĖS 

ANALIZĖ

Dainai (žr. Nr. 103) būdinga įprasta liaudies dainų KOMPOZICIJA, paremta 
dviem paralelėmis. Paralelizmo pagrindu komponuojamų dainų parale
lės vadinamos dar ir dainos šakomis arba dainos dalimis. Aptariamoje 
dainoje yra gamtos - dangaus šviesulių ir žmogaus - šeimos nario parale
lės. Abiejose paralelėse išlaikoma gana griežta simetrija, nors antroji, skir
ta žmogaus gyvenimui, dažnai būna labiau išplėtota. Taip yra ir šioje dai
noje - antroji paralelė trim posmais ilgesnė. Simetrija išlaikoma ir pačioje 
paralelių struktūroje, vartojami tie patys įasmeninantys veiksmažodžiai: 
eina, kelia. Abi paraleles jungia kiekviename posme pasikartojantis refre
nas (priedainis) oi kupolą kupolėli, būdingas tik mažai kalendorinių dainų 
grupei. Iš POETINIŲ PRIEMONIŲ reikia pabrėžti personifikaciją, arba įasme
ninimą - vieną būdingiausių lietuvių liaudies dainų poetikos savybių.

Personifikacija neatsiejama nuo antropomorfinio pasaulio supratimo, 
kai visą aplinką žmogus pažįsta ir suvokia per save. Taip dainoms įpras
tu būdu mūsų analizuojamos dainos gamtos paralelėje dangaus kūnai - 
saulė ir mėnulis - yra personifikuoti. Jie suvokiami tarsi moteris ir vyras. 
Ir elgiasi, ir kalbasi jie visai kaip žmonės, nors atlieka tik savo funkcijas: 
saulė eina aplink dangų, marti - per didį dvarą; saulė kelia mėnulį, marti - 
šešurą, t. y. vyro tėvą. Be to, saulė, kaip ir visose lietuvių liaudies daino
se, čia iškyla kaip šviesos, šilumos ir apskritai gyvybingumo simbolis. Dė
mesį verta atkreipti į saikingą pastoviųjų, dažnai dainose pasitaikančių, 
epitetų vartojimą: šviesus, senas, jaunas, didis, mažas, baltas. Primintina 
LEKSIKOS ir apskritai visų dainų pagrindinė ypatybė - deminutyvų gau
sumas (net refreno įvaizdis kupolą vartojamas mažybine forma). Atski
rai pasiaiškinti reikėtų dainoje pasitaikančius slavizmus: svietas, skomos.

Tokia labiau literatūrinė teksto analizė visai nepaaiškina dainos turi
nio ir prasmės. Liaudies daina gyvuoja ir darosi suprantama tik su visu



254 jos kontekstu, t. y. reikia žinoti laiką, progą, kada ji buvo skirta dainuoti, 
ir su tuo susijusius papročius. „Ein saulelė aplinkui dangų" yra kalendori
nių apeigų daina, dainuota vasaros pradžioje, per Joninių ir Petrinių 
laiką. Kaip tik tuo metu pagal senuosius papročius buvo atliekama tam 
tikra apeiga - lankomi javų laukai (plg. šios dainos tekstą su daina, dai
nuota per Sekmines, Nr. 58). Kaip žinoma, Joninės švenčiamos ilgiausiai 
dienai ir trumpiausiai vasaros nakčiai pažymėti. Todėl pirmoje - gamtos 
- dalyje dangaus šviesuliai ir atlieka svarbiausią vaidmenį. Neatsitikti
nai vaizduojama saulė, anksti pakilusi, nušvietusi visą pasaulį. Tuo tar
pu žmogaus paralelėje pabrėžiami kiek kitokie - jau žmogaus gyvenimo 
ypač svarbūs momentai. Reikia turėti galvoje, kad Joninės yra ir augalų 
vešlumo, apskritai gyvybingumo ir vaisingumo šventė. Gerai žinoma tra
dicija Joninių išvakarėse kupoliauti - rinkti žolynus, turinčius tą dieną 
ypatingą galią. Palyginkite žodžius kupoliauti, kupole ir dainos refreną. 
Taigi šventės metu žmonės siekė įvairiais būdais - žodžio ir veiksmo ma
gija - užtikrinti, nulemti sau, savo laukams ir gyvuliams sėkmę ir gerovę. 
Todėl antroje paralelėje į pirmą vietą iškyla minėtais atžvilgiais svarbiau
sias šeimos narys - jauna marti, kuri turėjo gimdyti bei auginti vaikus ir 
tvarkyti apskritai visą žemdirbio ūkį. Palyginkite atitinkamai pasirink
tus įvaizdžius: galvijėliai, baltos skomos, balta duona, alus, midus. Dar kar
tą šiuos vaizdus su apeiginiais valgiais sugretinkite su analogiškais paru- 
ginės dainos (Nr. 58) vaizdais, kad geriau suvoktumėte analizuojamos 
dainos apeiginį pabūdį.

BRONĖ STUNDŽIENĖ



SAKMIŲ IR PASAKŲ 

STRUKTŪRINĖS BEI 

SEMANTINĖS ANALIZĖS

PAVYZDŽIAI

Pasirenkame etiologinę sakmę „Mergina Mėnulyje" (Nr. 328). Pirmiau
sia išsiaiškiname kūrinio siužeto struktūrą, t. y. išskiriame elementarius 
siužetus (ES). Elementariame siužete vaizduojamas vienas dviejų perso
nažų, dviejų personažų grupių ar personažo ir objektyvių sąlygų susi
dūrimas herojui siekiant vieno tikslo. Herojumi vadiname tą ES persona
žą, kurio likimu domimasi. Tą personažą, kuris siekia ką nors atimti iš 
herojaus, iš kurio herojus geruoju ar klasta ką nors gauna, kuris išmėgi
na herojų, vadiname antipodu. Kiti personažai gali turėti herojaus arti
mojo, antipodo artimojo ar neutralaus personažo vaidmenis. ES baigiasi 
teigiamu arba neigiamu rezultatu. Rezultatas priklauso nuo herojaus el
gesio (pvz., jeigu rezultatas herojui nepalankus - jis ką nors praranda, 
reikia ieškoti jo klaidos). Išskiriant ES struktūros elementus (pradinę situ
aciją, akcijas ir rezultatą), atsižvelgiama į herojaus būsenos pakitimus.

Pasirinktoje sakmėje pasakojama apie ryškų merginos padėties pakiti
mą. Ji buvo laisva, turėjo normalias galimybes. Ji turėjo tikslą parsinešti van
dens, bet to nepadarė, nes tapo nelaisva - atsidūrė Mėnulyje. Pagal pasiektą 
rezultatą nustatome merginos tikslą: ji norėjo būti laisva ir gyventi žemėje. 
Šį tikslą mergina pamiršo. Noras parsinešti vandens - daug reikšmingesnio 

įvykio aplinkybės, jo pradžia. Taigi kūrinio siužeto struktūrą sudaro vienas 
elementarus siužetas. ES herojus yra mergina, o antipodas - Mėnulis.

Išskiriame elementaraus siužeto struktūros elementus:

PRADINĖ SITUACIJA

Mergina eina vandens naktį, mėnesienoje.

HEROJUS SKATINAMAS PASIELGTI NETEISINGAI

Nuskęsta kibiras. Mergina negali jo surasti, nes šulinyje tamsu. Mergina pyksta.

HEROJAUS AKCIJA

Mergina pasako, kad jos užpakalis šviestų šviesiau negu Mėnuo. Mėnuo [įsi
žeidęs] pritraukia merginą ir liepia šviesti kartu su juo.
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256 REZULTATAS

Mergina Mėnulyje.
TEIGINYS

Mėnulyje matoma mergina su naščiais.

Svarbiausias ES struktūros elementas - herojaus akcija (herojaus veiks
mai ir antipodo reakcija). Kitos akcijos tik motyvuoja arba paaiškina, 
kodėl herojus taip pasielgė; jų gali ir nebūti. Be abejo, šios akcijos būtų 
labai svarbios, jeigu ES ar sudėtingą kūrinį analizuotume tiktai kaip me
ninę sistemą. Semantiškai interpretuodami ES, daugiausia dėmesio skir
sime herojaus akcijai ir jos santykiui su rezultatu. Suprantama, nepa
mirštame ir pradinės situacijos. Kitaip sakant, herojaus akciją interpre
tuojame ES kontekste.

Analizuojamo ES herojus yra normalių galimybių neutralaus statuso 
žmogus, o antipodas - dangaus kūnas, nuo kurio visi žmonės yra pri
klausomi. Kituose tautosakos tekstuose manoma, kad Mėnuo šviečia (ne
žinoma, kad jo šviesa - Saulės šviesos atspindys). Užrašyta maldelių j 
jauną Mėnulį, kuriose žmogaus sveikata ir gyvenimas lyginami su Mė
nulio fazėmis (žr. Nr. 392) Buvo tikima, kad į Mėnulį negalima rodyti 
pirštu (t. y. nepagarbiai su juo elgtis).

ES herojus palygina antipodą su negerbiama ir analogiškų veiksmų 
neatliekančia savo kūno dalimi ir teigia, kad ši pranoktų antipodą. An
tipodas sudaro sąlygas akivaizdžiai parodyti herojaus teiginių netei
singumą. Per tai herojus nukenčia. Aukštesniame abstrakcijos lygme
nyje herojaus akciją interpretuojame taip: „herojus sukelia antipodo 
įsitikinimą, kad jis antipodui pavojingas", o rezultatą: „herojus pra
randa laisvę".

Sakmėje iliustruojama tokia elgesio taisyklė: su galingu antipodu rei
kia elgtis pagarbiai ir atsargiai. Kūrinio pabaigos teiginys apie Mėnulyje 
matomą merginą sustiprina pasakojimo įtaigą, tačiau ES struktūrai ne
priklauso. Nuo teiginio priklauso kūrinio aiškinamoji paskirtis: visas siu
žetas iliustruoja teiginį apie dėmių pobūdį ir aiškina jų kilmę. Praleidus 
teiginį, neliktų ir aiškinamosios kūrinio paskirties. Vis dėlto sakmės va
riantuose teiginys retai kada praleidžiamas. Tai rodo, kad gamtos požy
mių aiškinimai taip pat buvo svarbūs. Beje, to paties objekto kilmė aiški
nama ir kitaip (plg. Nr. 329).
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Kūrinių siužetus dažnai sudaro keli elementarūs siužetai. Kartais jie 257 
išsidėstę viena linija, bet gana dažnai turi bendras situacijas ar veiks
mus, vienas ES įsiterpia į kitą ES ir detalizuoja kokį nors pirmojo ES veiks
mą ar visą akciją. Savaime suprantami dalykai kūriniuose neretai pralei
džiami (interpretuojant ES, juos būtina numanyti). Išanalizuosime sudė
tingesnės siužeto struktūros sakmę „Man paviršiai" (Nr. 107).

Atkreipiame dėmesį, kad sakmėje vaizduojamų bandininko ir moters 
veiksmai nenukreipti vienas į kitą. Bandininkas stebi keistus moters veiks
mus Joninių rytą ir daro išvadą, kad moteris - ragana, ši išvada pasako

ma sakmės pabaigoje. Išskiriame ES, kurio herojus yra bandininkas:

PRADINĖ SITUACIJA

Švento Jono rytas. Bandininkas prie arklių krūmuose.

HEROJAUS AKCIJA

Bandininkas netyčia mato moters veiksmus ir sužino jų pasekmes.

REZULTATAS

Bandininkas [ir sužinoję apie tai kiti žmonės] supranta, kad moteris - ragana.

Aprašyto ES herojus yra pasyvus atsitiktinis stebėtojas, o vėliau - tyrinė

tojas. Herojaus akcijos aprašyme mes išskyrėme veiksmus, kuriuos deta
lizuoja du įsiterpę ES. Vienas jų toks:

PRADINĖ SITUACIJA

Švento Jono rytas. Moteris pabalyje.

HEROJAUS AKCIJA

Moteris bėgdama griebia su samčiu rasą, meta į milžtuvę ir sako: „Man paviršiai".

REZULTATAS

[Moteris gauna daugiau pieno/geresnį pieną.]

Laužtiniuose skliaustuose mes įrašėme rezultatą, kurį numanome at
sižvelgdami ne tik į moters veiksmus, bet ir į antro įterpto ES rezultatą. Jo 
herojus bandininkas:

PRADINĖ SITUACIJA

Švento Jono rytas. Bandininkas mato moters veiksmus.

HEROJAUS AKCIJA

Bandininkas bėga paskui moterį, velka per rasą apinasrius ir sako: „Man pa
viršiai". Apinasriai pienuoti.
REZULTATAS

Bandininkas žino veiksmų pasekmes.
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258 ES, kuriame vaizduojami moters veiksmai, sakmėje būtinas, o ES, ku
riame bandininkas mėgdžioja moterį, galima ir praleisti: išvadą apie keisto 
elgesio tikslą galima padaryti remiantis žiniomis apie Joninių papročius 
ir burtus. Tokių sakmės variantų iš tikrųjų užrašyta.

Moters kartojami žodžiai: „Man paviršiai" perša mintį, kad ji buria 
norėdama atimti svetimų karvių pieną, tačiau stebėtojas to kategoriškai 
neteigia. Pabaigoje moteris vadinama ragana, t. y. teigiama, kad ji nau
dojanti magiją. Daugelyje sakmių raganos laikomos pavojingomis, ga
linčiomis pakenkti. Tokią išvadą ir daro stebėtojas bei kiti žmonės.

Tautosakos tekstuose rasa / vanduo naudojami kaip derlingumo bei vai
singumo simboliai, o papročiuose tai yra atitinkamą poveikį turinčios ma
giškos priemonės. Taigi gėrybių gausumą teikiančią priemonę moteris de
da ten, kur paprastai būna pienas. Kartojami magiški žodžiai gali būti 
suprantami kaip pageidavimas, kad pienas būtų riebus arba kad moters 
karvėms pereitų kaimynių karvių grietinė. Analizuojamoje sakmėje aiš
kiai nepasakyta, ar gėrybių pagausėja savaime, ar jos tik persikelia kitur. 
ES herojaus akciją interpretuojame - „herojus paveikia aplinką ypatingu 
veiksmu ar priemone", o rezultatą - „herojus pagerina turimą objektą".

Bandininko veiksmai konkrečiame lygmenyje skiriasi nuo moters veiks
mų, tačiau jis irgi surenka rasą. Iš sakmės variantų žinome, kad per Joni
nes moterys renka rasą vilkdamos per pievą rankšluostį, prijuostę, pa
klodę, staltiesę; retkarčiais sakoma, kad jos velka apinasrį. Užrašyta ke
letas variantų, kuriuose sakoma, kad moteris ar vyras Joninių rytą bėgio
ja po rasotą pievą užsidėję ant galvos arklio apinasrį. šį kartą neaiškinsi

me apinasrio reikšmių, apsiribosime konstatavimu, kad bandininkas nau
doja analogišką magišką priemonę. Antro įterpto ES herojaus akciją in
terpretuojame taip: „herojus mėgdžioja antipodo veiksmus tomis pačio
mis aplinkybėmis", o rezultatą: „herojus pasiekia tą patį tikslą".

Žinodami sakmės siužeto struktūrą bei ją sudarančių ES semantiką, gali

me teigti, kad joje atsispindi senoviniai Joninių papročiai, bet jie jau beveik 
užmiršti, nes juos atliekantis žmogus yra laikomas keistu ir pavojingu. Pa
našios paskirties veiksmai (laistymasis vandeniu per kalendorines šventes ir 
rugiapjūtės pabaigtuves) XIX ir XX amžiuje buvo atliekami daugelio žmonių, 
bet jie buvo suvokiami kaip savotiškas pokštas ar pramoga (nors apie ma
gišką paskirtį taip pat užsimenama). Kadangi jie nieko nestebino ir nekėlė 
įtarimo, šių veiksmų atspindžių nerasime sakmėse apie raganas.
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Pasakų siužetų struktūros paprastai būna gana sudėtingos. Išanali- 259 
zuosime vidutiniškai sudėtingą pasaką, kurios siužete yra „užbėgimai į 
priekį" - į ES įsiterpę veiksmai, priklausantys kitam ES, kuriame vaizduo
jamas įvykis vyksta vėliau. Pasirenkame pasaką „Pavojinga nakvynė" 
(Nr. 399). Teksto pradžioje išskiriame ES:

PRADINĖ SITUACIJA

Senis su sene turi sūnų Stanislovą. Sūnus ruošiasi liepauti.

HEROJUS TURI INFORMACIJĄ

[Žinoma]: kas tik nakvoja girioje pirkelėj, tą laumė nužudo.

HEROJUS SKATINAMAS VENGTI PAVOJINGOS VIETOS

Motina sako, kad sūnus neitą į mišką [ir nenakvotą pas laumę].

HEROJUS GAUNA PRIEMONĘ

Sūnus užsiriša skarelę ant kaklo ir pasiima tris svogūno galveles.

HEROJUS SKATINAMAS VYKTI J PAVOJINGĄ VIETĄ

Sūnus liepauja. Kol priliepauja, sutemsta. Jis randa pirkelę ir sumano pernakvoti.
HEROJAUS AKCIJA

Sūnus užeina į trobelę nakvoti. Senė jį nuveda į pirtį. Sūnus užmiega prie kros
nies. Ateina laumė ir klausia, ar miega svečiai, o svogūno galvelės ir skarelė 
keturis kartus atsako, kad nemiega. Laumė [nieko blogo nedaro] ir grįžta į trobą. 
REZULTATAS

[Sūnus lieka gyvas.]

Išskirdami šį ES, tekste praleidome sūnaus veiksmus: jis padeda stikli
nę vandens ir pasako motinai, kaip ji atrodytų, jeigu jis žūtų. Praleidome 
ir informaciją, kad svogūno galvelės ir skarelė, atsakiusios laumei, sude
ga. Šios teksto detalės nesusijusios su sūnaus siekimu laimingai pernak

voti pas laumę.
ES herojaus akciją interpretuojame taip: jis miega, bet iš namų pasi

imti daiktai nemiega ir imituoja, kad herojus nemiega. Aukštesniame se
mantiniame lygmenyje šią akciją interpretuojame - „herojus būna bud
rus pavojingoje situacijoje", o rezultatą - „herojus lieka gyvas". Beje, šis 
rezultatas yra numanomas.

Prie aprašyto ES prisijungia jo semantinė pora - neigiamas ES, kurio 
herojus tas pats kaip ir pirmojo. Antrame ES galioja informacija apie 
vietos pavojingumą ir skatinimas jos vengti, tačiau tekste jie neaprašyti. 
Mes jų taip pat neaprašinėsime. ES struktūra tokia:
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260 PRADINĖ SITUACIJA

Sūnus laumės pirtyje.

HEROJUS PRARANDA PRIEMONĘ

Svogūno galvelės ir skarelė sudega žarijose.

HEROJAUS AKCIJA

Sūnus miega. Laumė ateina ir klausia, ar miega svečiai. Niekas neatsiliepia. 
Laumė papjauna sūnų.
REZULTATAS

Sūnus negyvas.

Herojus miega pavojingoje vietoje nesaugomas; antipodas tai sužino 
ir jį nužudo. Abstrakti interpretacija: „herojus būna nebudrus pavojin
goje situacijoje - herojus praranda gyvybę".

Abu išskirti ES suaugę į vieną struktūrinį elementą, kuriame vaizduo
jamas prieštaringas to paties herojaus elgesys. Kaip pamatysime vėliau, 
teigiamas ES yra praradęs vaidmenį pasakos siužeto struktūroje (kiti ES 
prie jo nesijungia).

Kai sūnus žūsta, motina gauna žinią apie jo mirtį. Aprašysime ES, 
kurio veiksmų radome įterptų į pirmąjį ES:

PRADINĖ SITUACIJA

Sūnus eina į pavojingą vietą.
HEROJUS GAUNA PRIEMONĘ

Sūnus padeda stiklinę vandens.

HEROJAUS AKCIJA

Sūnus pasako motinai, kad saugotų stiklinę. Kol jis bus gyvas, stiklinė bus pilna, bet 
vanduo nusektų, jeigu atsitiktų nelaimė. Sūnus nužudomas. Motina pamato, kad 
vandens tik pusė stiklinės. Ji supranta, kad sūnus žuvęs, ir siunčia tėvą jo ieškoti.

REZULTATAS

Tėvas ateina prie žuvusio sūnaus.

Herojus (sūnus) palieka namie susižinojimo priemonę ir susitaria su 
savo artimuoju, kaip priemonė atrodytų jam žuvus. Kai priemonės išvaiz
da „automatiškai" pasikeičia, artimasis tai pamato ir vyksta gelbėti. Tai
gi abstrakti interpretacija: „herojus susižino per nuotolį su personažu, 
galinčiu padėti - herojus gauna pagalbininką".

Į aprašytąjį ES, detalizuodami jo rezultatą, įsiterpia ES, vaizduojan
tys, kaip tėvas suranda sūnų. Neigiamo ir teigiamo (semantinės poros) 
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herojus yra tėvas. Abu ES suaugę: neigiamas ES praradęs vaidmenį siu- 261 
žeto struktūroje. Jo vaidmuo - parodyti ieškojimo sunkumus. Jo struk
tūra tokia:

PRADINĖ SITUACIJA

Tėvas žino apie sūnaus mirtį ir nori jį surasti.
HEROJUS GAUNA INFORMACIJĄ

Tėvas randa pirkelę, prie jos pamato karnų naštą.

HEROJAUS AKCIJA

Tėvas klausia laumę, ar nakvojo žmogus. Laumė atsako, kad niekas nenakvojo.
REZULTATAS

[Tėvas neranda sūnaus.]
Antro ES herojaus akcijoje išreikšta tik antipodo reakcija, o herojaus no

ras sužinoti apie sūnų savaime suprantamas:
PRADINĖ SITUACIJA

[Tėvas ieško sūnaus.]
HEROJAUS AKCIJA

[Gegutė supranta, kad tėvas neranda sūnaus.] Gegutė kukuodama pasako, 
kad sūnus pakištas po loviu pirtyje. Tėvas patiki gegute, nueina į pirtį.
HEROJUS SKATINAMAS PASIELGTI NETEISINGAI

Laumė sako, kad neverta paisyti, ką gegutė sako.

REZULTATAS

Tėvas randa sūnų.

Pirmajame ES tėvas apie sūnų klausia antipodą, kuris nenori, kad sū
nus būtų surastas, o antrajame palankus antipodas pats suteikia infor
maciją. Pirmąjį ES interpretuojame: „herojui nepavyksta demonstruoti 
savo sunkios būklės", o antrąjį - „herojus demonstruoja antipodui savo 
sunkią būklę". Jis randa savo artimąjį.

Dar viename ES tėvas pasiekia, kad sūnus būtų atgaivintas:

PRADINĖ SITUACIJA

Tėvas prie nužudyto sūnaus.
HEROJAUS AKCIJA

Tėvas reikalauja, kad laumė atgaivintų sūnų. Laumė patepa jam lūpas, krūti
nę ir duobelę kakle jo paties krauju. Sūnus atgyja.

REZULTATAS

Sūnus gyvas.
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262 Herojus (tėvas) žino, kad laumė nužudė sūnų ir kad ji gali jį paveikti 
magiška priemone ir atgaivinti. Kai jis to pareikalauja, antipodas (lau
mė) paklūsta ir atlieka veiksmus. Abstrakti interpretacija: „herojus pa
siekia, kad antipodas teigiamai paveiktų jo artimąjį - artimajam grąži
nama gyvybė".

Pačioje teksto pabaigoje galima išskirti dar vieną ES, kurio herojus 
yra tėvas:

PRADINĖ SITUACIJA

[Sūnus turėjo tikslą laimingai pernakvoti pavojingoje vietoje.] Sūnus gyvas. 
HEROJAUS AKCIJA

Sūnus sako gerai miegojęs. Tėvas paaiškina, kad jis buvo užmuštas. [Sūnus 
patiki.]
REZULTATAS

[Sūnus žino tiesą]. Tėvas ir sūnus kartu pašalina laumę.

šio ES herojaus akciją ir rezultatą interpretuojame semantiškai: „he

rojus pasiekia, kad jo artimasis teisingai vertintų situaciją - herojus susi
laukia pritarimo".

Pasakos siužete išskyrėme septynis ES, iš kurių du suaugę su savo 
semantinėmis poromis ir praradę vaidmenį siužeto struktūroje. Be abe
jo, jie svarbūs pasakos meninėje sistemoje: jų dėka įmanoma atskleisti 
herojų poelgių prieštaringumą ir sunkumus siekiant tikslo. Siužeto struk
tūros semantinis branduolys yra ES „Herojus būna pavojingoje situaci
joje" (ES herojaus akcijos abstrakčią interpretaciją mes naudojame kaip 
ES tipo pavadinimą). Prie minėto tipo ES prijungiami visi kiti ES. Labai 
svarbus ES „Herojus pasiekia, kad antipodas teigiamai paveiktų jo arti
mąjį". ES apie sūnaus nužudymą ir ES apie jo atgaivinimą sudaro ket
virto tipo paprastą struktūrą (žr. jos apibūdinimą „Kurkime pasakas", 
p. 263). ši paprasta struktūra sudaro teksto makrostruktūros pagrindą. 

Struktūroje gana svarbus ES, kuriame sūnus gauna pagalbą. Kiti ES yra 
pagalbiniai.

BRONISLAVA KERBELYTĖ
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Pasakų klausymasis bei jų sekimas lavina vaizduotę, skatina mąstyti. Šiuos 

kiekvienam žmogui reikalingus sugebėjimus dar labiau lavina pasakų 
kūrimas. Tam, kad moksleiviai patys galėtų kurti pasakas ar sakmes, jiems 
pravartu žinoti siužetų struktūros pagrindus.

Pati paprasčiausia kūrinio struktūra - vienas elementarus siužetas. 
Tai pirmojo tipo paprasta struktūra. Pasinaudodami pasakų vaizdais, 
sukurkime siužetą (ES), turintį tik būtinus struktūros elementus. Pavyz
džiui, papasakokime, kaip buvo pagrobtas gaidelis (jis bus ES herojus):

PRADINĖ SITUACIJA

Trobelėje gyveno katinėlis ir gaidelis. Katinėlis išėjo medžioti, o gaidelis 
liko namie.
HEROJAUS AKCIJA

Gaidelis išėjo iš trobelės. Staiga iš krūmų iššoko lapė, pagriebė gaidelį ir nusinešė.
REZULTATAS

[Gaidelis pas lapę.]

ES rezultatas lengvai numanomas iš personažų (herojaus ir antipodo) 
veiksmų, jį nebūtina nusakyti žodžiais. Todėl šį ES struktūros elementą 
aprašėme laužtiniuose skliaustuose.

Tą patį elementarų siužetą galima praplėsti, parodant herojaus būse
nos pakitimus iki lemiamų veiksmų, nuo kurių tiesiogiai priklauso hero
jaus ir antipodo susidūrimo rezultatas. Pavyzdžiui, gali būti toks ES:

PRADINĖ SITUACIJA

Katinėlis ir gaidelis gyveno trobelėje. Katinėlis ruošėsi medžioti.

HEROJUS GAUNA INFORMACIJĄ

Katinėlis sako: „Gaideli, aš mačiau, kad netoli mūsų trobelės apsigyveno lapė.

HEROJUS SKATINAMAS ELGTIS TEISINGAI

Saugokis, kad lapė tavęs nepagautų! Niekur neik iš trobelės!"
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264 HEROJUS SKATINAMAS ELGTIS NETEISINGAI

Kai tik katinėlis išėjo, lapė pabeldė į langelį ir sako: „Gaideli, žiūrėk, kiek jūsų 
kiemelyje kviečių pribarstyta! O varnos tik lesa, tik skuba!"
HEROJAUS AKCIJA

Gaidelis išbėgo iš trobelės kviečių lesti, o lapė kapt jį už galvos ir nešasi.
REZULTATAS

[Gaidelis pas lapę.]

Herojus pasielgia neteisingai, nes jis išeina iš saugios vietos. Aukštes
niame semantiniame lygyje jo veiksmus interpretuojame taip: herojus 
tampa antipodo pasiekiamas. Galima moksleiviams pasiūlyti sukurti gi
miningos semantikos elementarų siužetą, kuriame būtų vaizduojami kiti 
personažai ir kiti konkretūs veiksmai (pvz., išeidamas iš namų herojaus 
artimasis neuždarė langelio/durų, o antipodas įlindo į trobelę).

Sukurkime išplėtotą ES, kurio rezultatas teigiamas. Herojus turi pasielgti 
teisingai, t. y. numatyti antipodo reakciją į savo veiksmus ir ja pasinaudoti.

PRADINĖ SITUACIJA

Katinėlis parėjo namo, žiūri - gaidelio nebėra.
HEROJUS GAUNA INFORMACIJĄ

Katinėlis apėjo kiemelį - pamatė lapės pėdelius, kraujo lašelius.
HEROJUS GAUNA PRIEMONĘ

Katinėlis pasiėmė smuikelį, maišą, į jį įsidėjo kūjį.
HEROJAUS AKCIJA

Katinėlis atsisėdo prie lapės urvo, ėmė groti smuikeliu ir dainuoti, išmaldos 
prašydamas. Lapė iškišo galvą pasižiūrėti. Katinėlis taukšt kūjeliu per galvą, 
įmetė lapę į maišą ir užrišo.

REZULTATAS

[Lapė nebepavojinga.] Katinėlis įlindo į lapės urvą, rado gaidelį vos gyvą ir 
parsinešė jį namo.

ES herojaus (katinėlio) teisingus veiksmus interpretuojame taip: herojus 
provokuoja antipodą tapti pasiekiamu. Galima sugalvoti ir kitokių gudrybių, 
kaip išvilioti pavojingą antipodą iš saugios vietos ir padaryti jį nepavojingą.

Kai pasakų elementariuose siužetuose vaizduojami herojų išmėgini

mai, juose yra būtinas struktūrinis elementas - liepimo akcija: vyresnis 
amžiumi ir aukštesnę padėtį turintis antipodas (pvz., jis yra namų ar 
teritorijos šeimininkas) skiria užduotį jaunesniam, žemą padėtį turin
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čiam herojui (pvz., tarnui, netyčia užklydusiam į namus, praradusiam 265 
ryšius su namiškiais personažui). Herojus privalo užduotį atlikti. Sukur
kime ES apie herojaus išmėginimą:

PRADINĖ SITUACIJA

Sesuo išėjo į mišką klevo lapą ir paklydo. Ji užėjo į meškos trobelę.

LIEPIMO AKCIJA

Prie durą atėjo meška ir sako: „Mergele, perkelk mane per slenkstį!

HEROJUS SKATINAMAS PASIELGTI TEISINGAI

IR SKATINAMAS PASIELGTI NETEISINGAI

Mergele, perkelk mane su rankelėmis ar su šakelėmis".
HEROJAUS AKCIJA

Sesuo paėmė mešką gražiai - su rankelėmis, perkėlė per slenkstį. Meška pa

tenkinta.

REZULTATAS

[Sesuo išlaikė išmėginimą.]

Herojaus (sesers) veiksmus interpretuojame taip: jis padeda patekti į 
trobą gyvūno pavidalą turinčiam antipodui taip, kaip padėtų žmogui ar 
žmogaus gyvūnui, t. y. herojus prižiūri antipodą kaip savąjį.

Pasakų ES apie herojų išmėginimus turi semantines poras - tomis pa
čiomis aplinkybėmis vieni herojai pasielgia teisingai, o kiti neteisingai.

Sukurkime atitinkamą neigiamą ES:

PRADINĖ SITUACIJA

Sesuo išėjo į mišką klevo lapą ir paklydo. Ji užėjo į meškos trobelę.

LIEPIMO AKCIJA

Prie durą atėjo meška ir sako: „Mergele, perkelk mane per slenkstį!

HEROJUS SKATINAMAS PASIELGTI TEISINGAI

IR SKATINAMAS PASIELGTI NETEISINGAI

Mergele, perkelk mane su rankelėmis ar su šakelėmis".

HEROJAUS AKCIJA

Sesuo paėmė iš kerčios šakes, įvertė mešką per slenkstį. Meška supyko ir užda
rė mergaitę.
REZULTATAS

[Sesuo neišlaikė išmėginimo.]

šio ES herojaus veiksmus interpretuojame taip: herojus padeda gyvū

no pavidalą turinčiam antipodui patekti į trobą, bet elgiasi su juo taip,
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266 kaip su žmogumi ar su žmogui priklausančiu gyvuliu nesielgiama. Taigi 

herojus prižiūri antipodą kaip svetimąjį.

Dabar pabandykime kurti siužetus, kurių struktūrą sudaro du ele
mentarūs siužetai, sujungti stipriu loginiu ryšiu. Pasakose gana dažnai 
sugretinamas priešingas dviejų herojų elgesys tomis pačiomis aplinkybė
mis. Antrojo tipo paprastą struktūrą sudaro neigiamas ES, prie kurio 
prijungiama semantinė pora - teigiamas ES. Sujunkime neigiamą ir tei
giamą ES apie seserų išmėginimą meškos trobelėje. Kadangi pirmoji se
suo negrįžo ir neparnešė klevo lapų, į mišką išėjo antroji sesuo.

Galima pirma pasakoti apie vieno herojaus sėkmingą išmėginimą, o pas
kui apie kito herojaus nesėkmę (sukeiskime ES vietomis). Tai trečiojo tipo 
paprasta struktūra. Kad kitas herojus norėtų patekti į tą pačią vietą, pirma
sis herojus turi ne tik išlaikyti išmėginimą, bet ir gauti ką nors patrauklaus. 
Pavyzdžiui, meška duoda seseriai karietą ir liepia važiuoti namo.

Ketvirtojo tipo paprastą struktūrą sudaro du ES: pirmame herojus pasiel
gia neteisingai ir patenka į pavojų ar ką nors praranda (pvz., jis pagrobia
mas), o antrame ES tas pats herojus išsivaduoja iš pavojingos situacijos ar 
susigrąžina prarastą objektą. Antrame ES gali būti vaizduojamas kitas hero
jus (pvz., pirmojo ES herojaus artimasis). Sujunkime ES apie tai, kaip buvo 
gaidelis pagrobtas, ir ES apie tai, kaip katinėlis surado gaidelį lapės urve ir 
parsinešė jį namo. Šio tipo paprastos struktūros antrasis ES gali įvairuoti. Svarbu 

tik tai, kad jis baigtųsi tam tikru rezultatu (pvz., pagrobtojo išvadavimu).
Penktojo tipo paprastą struktūrą sudaro du ES: pirmame herojus pa

sielgia teisingai ir ką nors gauna (pvz., stebuklingą daiktą), o antrame ES 
tas pats herojus būna neatsargus ir gautą objektą praranda. Pavyzdžiui:

PRADINĖ SITUACIJA

Gyveno seneliai ir turėjo agurkų lysvę. Užėjo šalna ir sušaldė agurkus.

HEROJUS GAUNA PRIEMONĘ

Senelis pasiėmė lazdą ir išėjo į mišką šalnos ieškoti.
HEROJUS GAUNA INFORMACIJĄ

Senelis pamatė labai didelį vyrą su šarmota barzda. Jis pamanė: „Tikriausiai 
tai šalna!"

HEROJAUS AKCIJA

Senelis ėmė barti vyrą, kam agurkus nušaldė, užsimojo su lazda mušti. Šalna 

sako: „Nemušk manęs! Aš tau duosiu stalelį. Pasakysi: „Staleli, pasidenk!" - 
visko gausi valgyti". Senelis sutiko.
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REZULTATAS

Senelis gavo stalelį.

Prijunkime ES, kuriame senelis prarastų stalelį:

PRADINĖ SITUACIJA

Senelis gavo stalelį.
HEROJUS SKATINAMAS PASIELGTI TEISINGAI

Šalna sako: „Neškis stalelį namo, pakeliui nesakyk, kad jis pasidengtų".

HEROJUS SKATINAMAS PASIELGTI NETEISINGAI

Eidamas senelis pavargo, išalko. Atsisėdo pailsėti ir mano sau: „O kodėl nepa- 
valgius? Juk stalelis visko gali duoti!"
HEROJAUS AKCIJA

Senelis pastatė stalelį šalia kelio ir pasakė: „Staleli, pasidenk!" Stalelis pasi
dengė. Senelis sėdi ir valgo. Atvažiuoja ponas ir žiūri, kad toks suvargęs sene
lis valgo prie tokio puikaus stalelio. Pačiupo stalelį, karieton - ir nuvažiavo.
REZULTATAS

[Senelis nebeturi stalelio.]

šeštojo tipo paprasta struktūra tokia: pirmame ES herojus pasielgia 

teisingai ir įgyja pranašumą, o antrame tas pats herojus pasinaudoja 
pranašumu ir dar kartą laimi. Pavyzdžiui:

PRADINĖ SITUACIJA

Kareivis atitarnavo kariuomenėje ir ėjo namo.
HEROJUS GAUNA PRIEMONĘ

Vyresnysis jam davė tris skatikus kelionei.

HEROJUS SKATINAMAS PASIELGTI TEISINGAI

Kareivis kelyje sutiko suvargusį senelį. Senelis sako: „Aš labai išalkęs. Gal 
galėtum man padėti?"
HEROJUS SKATINAMAS PASIELGTI NETEISINGAI

IR SKATINAMAS PASIELGTI TEISINGAI

Kareivis pagalvojo: „Turiu tris skatikus, bet jeigu juos atiduosiu, pats neturė
siu už ką valgyti nusipirkti". Bet vėl pagalvojo: „Aš jaunas, stiprus, galiu 
užsidirbti, o senelis suvargęs, vos bepaeina".

HEROJAUS AKCIJA

Ėmė kareivis ir atidavė visus tris skatikus seneliui. Senelis padėkojo ir sako: 

„Už tavo gerą širdį aš tau duosiu tabokinę. Jei norėsi ką nors uždaryti, pasa
kyk: „Į tabokinę!"

267
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268 REZULTATAS

[Kareivis turi stebuklingą tabokinę.]
PRADINĖ SITUACIJA

Kareivis [turintis stebuklingą tabokinę] nuėjo į dvarą nakvynės prašyti.

HEROJUS GAUNA INFORMACIJĄ

Šeimininkai jam sako: „Priimtume, bet mes ir patys namie nenakvojame. Mū

są dvarą velniai užvaldė, naktimis šėlsta".
HEROJAUS AKCIJA

Kareivis sako: „Kur matyta, kad kareivis velnią bijotą! Nakvosiu". Šeiminin

kai išėjo kitur nakvoti, o kareivis atsigulė. Vidurnaktį ėmė jį velniai pešioti, iš 
lovos mėtyti. Kareivis išsitraukė tabokinę ir sako: „Į tabokinę!" Visi velniai 
sulindo. Kareivis uždarė tabokinę.
REZULTATAS

[Velniai suvaryti.] Kareivis išsimiegojo, o rytą šeimininkams pasakė, kad vel
niai ją nebevargins.

Aprašytos paprastos struktūros sudaro daugelio pasakų ir sakmių siu
žetų pagrindą. Prie jų prijungiami pavieniai ES, sujungiamos dvi ar ke
lios paprastos struktūros - susidaro sudėtingos siužetų struktūros. Pasa
kose gana dažnai pasitaiko trijų ES „grandinėlė": herojus ką nors laimi, 
antrame ES praranda gautą objektą, o trečiame jį vėl susigrąžina. Tai 
penktojo ir ketvirtojo tipo paprastų struktūrų junginys (vidurinysis ES 
priklauso abiems minėtoms paprastoms struktūroms). Gana dažnai su
jungiamos dvi ar net trys ketvirtojo tipo paprastos struktūros. Pirmasis 
elementas dažnai būna bendras. Pavyzdžiui, pirmame ES herojus pa
tenka į antipodo nelaisvę, o kituose dviejuose ar trijuose vaizduojama, 
kaip jis ilgainiui išsivaduoja. Pavyzdžiui, berniukas palaiko raganą savo 
mama, prisiartina prie jos - ragana jį pagrobia. Antrame ES berniukas 
praardo maišą, išlenda, o į maišą prikrauna akmenų. Trečiame ES tas 
pats berniukas pasislepia nuo jo ieškančios raganos, ketvirtame jis pa
prašo ančių, kad jį perkeltų per upę, ir grįžta namo.

Antrojo ir trečiojo tipo paprastos struktūros daug uždaresnės. Kai 
norima jas praplėsti, pasakose „pagailima" išmėginimo neišlaikiusio ir 
žuvusio herojaus - jis atgaivinamas. Neretai ES apie išmėginimą įterpia

mi į ketvirtojo tipo paprastą struktūrą. Pavyzdžiui, pradžioje pasakoja
ma, kaip herojus netyčia atiduoda antipodui savo sūnų, o pabaigoje - 
kaip sūnus grįžta namo.
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Kad moksleiviai išmoktų kurti darnius siužetus, patartina apsiriboti 269 
paprastomis struktūromis. Svarbu, kad kurdami jie mokytųsi mąstyti ir 
jausti žodinio kūrinio sandaros harmoningumą.

Skiriant užduotį, galima aptarti, kokia turi būti teksto struktūra (pvz., 
vieno elementaraus siužeto su teigiamu rezultatu, antrojo tipo paprasta 
struktūra ir pan.). Galima pasiūlyti sukurti giminingos semantikos ES 
(pvz., herojaus veiksmai turi būti įvairūs, bet semantiškai interpretuoja
mi vienodai - „herojus pagerina antipodo būklę"). Herojus turi gauti 
pagalbininką, kokį nors teigiamą požymį ar reikalingą objektą. Taip ug
domas sugebėjimas lyginti reiškinius ir pastebėti jų esminį panašumą 
bei skirtumą. Tai jau abstraktaus mąstymo lavinimas.
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