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PRATARMĖ

5e/nų-PaniA:o Ayaiįai', pA?g/a î p/efanaAne 7/eAavoi pai/eny/e, - â o- 
/j/aai^ai i/aarėi Aŷų 7enA:ŲOi ÂaAnpai, iadaraAiį/i 5ava&  ̂ežeryno ae- 
Anaž̂  <7a/į. A7X a. pa6a/goje - XY a. p/r/na/iAa/i êi/An̂ Aneefa/i /r 
7956-7975 AM. j/i pA?A:/aaiė 5e/aų api^nč/a/, o j^ panâ AMai, prz7/aaio 
5ava&ų vaAvač/A/a/. Prae/Ąy/e i/oie zeAaeie gyvenojô vAng/a/ (iač/avAa// A:a- 
rfaoi AY7 a. Aina/bno /en7a/, raia/ /r voA7ečįaf. 7ai prač7ė̂ a Tjo/on/zaô  
AT̂ ATT a., /r e/a pA7arė baag /A'eAavA'ų čfza7̂ , /:arA'ų nemaža gyvena /r 
i/ao mê a (Paniro va/ie/aje ap̂ e 55 % /AeAavAų, 5em% - ap/e 59 %). Tie 
Aan iava  ̂^vaim  ̂b maAerA'a/m̂ 7a6ar ,̂ aĝ Tŷ  /r iaago^ ne/engvom/i 
ivê /mų va/i/ŷ Aų prAeipaač/oi b i/avÂ 7a6arAnėi âA:oi /̂ygom/i.

Ab̂ ang/ 5ema/ maių amž/aai prâ ŽAO/e Pavo ivarPai Pe/avAų A:a/- 
faroi cen̂ raî , ja a afiaomef e/a Pavo renkama faa?oiaA;a. 7̂  ažrai/nė/o 
^an. pro/ 7 Aa/y'aaî ai, P" Damč/ai. 7a/pagano Anefa/i, A:a/ Lenbjoi 
va/bz/a Pê av/ai ypač ipaa<7ė /r yyMe A:o/onAzac//̂ , Zaa Pê av/aA /egaPa/ 
/r ne/egaPa/ Povo/o Pė/ g/m̂ oi/oi Pa/Poi Ae/iAų fMoAyA7o.$e, Pažnyč/o/e /r 
PPoie gyven/mo irAjyiê , AoPaa Pavo renkama /r AaaAoiaPa (D. zlnPraPi, 
4̂. ŽaPaaiPai, P 7anPaaiPai, 7 zl/PaPi, 7 5^oi7ePanai /r P̂ J. 7b zln- 
;rp/* *o paiaaPn/o Paro v/enai aoPaai^ .Mas in'Pei č7arPmm7ų, â/p pâ  b 
enAaz/aiPiPai eAnograjAnėi mePž/agoi A?nPė/ai, - /i H^agzn  ̂Pa/mo b- 
/̂ i moPŷ o/'ai AraPfyvai PêavAÂ v/iaomenėi veApė/ai7aozai PP/na (g. 7976/ 
ap̂ /gyven̂  7956 m. PaniPo m/eife/y. 7/i ažifPrėžė aP/PP 7ar Pai Paag/aa 
nega jo paTraa/aa /r iavo gAmPnė/'e gerai An'i Pei/m̂ rnee/ai ran^p/o po 
Arapaiį v/eAoi zmon^ /i praPŽAAj Pvaimėi, o nao 7965 m. /r maferAaPnei 
PaParoi verfyPei, Aige/PėPamai jai Pê avAų PaaP/ei PaPara/. Per;% /a/7̂

*Šį terminą vartoja B. Kviklys. - Žr.:7M7yi P. Mūsų Lietuva. - T 3. - Boston, 1966. - P 448. 
%v;77yi B. Ten pat, p. 443.
Ž̂r.: Lį/eiiyfė P. (W%ji2yi). Seinai - lietuviškumo židinys // Actą baltico-slavica.// 
Wroc!aw - Warszawa - Krakow - Gdansk - Lodž, 1987. - P 384-394.

*7M7yi P. Ten pat, p. 447.
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Oavo saAaapįa aezaaza čayaẑ  /aa^aAoj (apze 7000 rzeae^), azbe zo7zzẑ  
Pzefa^ Aa/&ô  žoTyaaz, 7aag t̂ eztzagẑ  zaâ erz'a/zaė̂  Aa^aroj payyz7žzų 
japze 2000 t̂ zeaê ). 7č pâ arẑ /'ẑ  Maago Paâ Ao Arač̂ o ê aograjzazly zaa- 
zze/'aį gaâ zaz /aaAozaâ  PeaAzjô , Lze/aw  ̂zr 7aage/zo A7ẑ  Paropos ča/zẑ  
ârZĴ .

Nory poA:arzo zaê aẑ y 5ezaz^-Paa^Ao Arač̂ e /r pagyve/'o /ze /a^  Aa^arzaė 
t̂ ezA/a (7957 za. PeaAzjoj raMžza /ez7o '̂AarZz Lze?avzz% W^aozaeaza^ AaAa- 
roy 7raagzjz )̂, aįyzra7o /zê avz'yAẑ  zaoAyA/ẑ  zr Aaygyaė/zẑ , 6arėyz zaeazaėy 
yavzvezA/oy Ao/eA(ymz, 0e  ̂/zeįavzaz zr /o/zaa ^?aw azeAzaazaz zr Jaagzaa ar 
zaažzaa peryeAzo/azaz, o ypač ačpa/aaAzaz 6aw zzanzaa į /zeįavzay Aa/7žrz- 
azaAay. 7aa^oyaAoy z?aAzza% apyaaAzao Zaz, Aa7 po voAzeeztį oAzzpaez/oy 
zae^, Aaz 7a/zy ezoayAčeztį /zê avzẑ  0aw  prz^erya "repa^rzjaoa" į Z,ze?av% ar 
przevarZa zyga^eaa į H?Azefz/z%̂ zzaoaėy &aw zy7)/ayAya, 7aag zaažzaa /z'Â 
j e a ^  gyveâ ojẑ . Be ?o, ae rzeaay &z/o/o vzežaz pn'jzpazzaZz eyẑ y /zê avzy zr 
A% aory payaAo7 apze yav̂ e. 7a7 Jaozaz Hzzaaz ae ^ a 7 a  yeAėyz praAa/0za7 
žzaoaey zr ?% zž jẑ  z^?ež7; Aaztazy, A% aory zr ažražzay, &a w  aa(y/zzaz zaê - 
ziAoy 7aozaeayy. Nega/zzaa pazazryfz, Aa7 žzaoazẑ  /aaAyzaaz, yarzaA^oy zae- 
Jžzagoy ^varAyzaaz rezAė/o raya /azAo po pazaoAz  ̂ ar /azywza azzo 7ar6o 
Jzeaoza. 5zazp Zazp sadary^y faoy /azAo /zAaezay, paaaAo/^y 7aag iveaZa- 
Jz'eazẑ  zr aZô Zogẑ  7zea% jz'y azAaA/zaz 7ar^avo^z. Paga/zaa /aozay Hzzaa 
&avo jzzz'Aay, ae^azia^y jz/o/ogo aez zaazzAo Ava/z/zAacz/ẑ , Zažp rezAa/zag% 
y7aza 7ar&az (zaazzAoy prazaoA^o PyZazzfo Dz7žzp/o gzzaaazz/o/e). 7aezaa, 
zaa(yA pa7ė/ogeray yaw Aray^ožzaoazz  ̂gyveayeaoy, paproezz  ̂zrpyzeAo/ogz- 
joy pažzazzaay, paga/zaa Zo ^eaZo 7ar0o pra^zaė^ ^aro/jzzaa^. zlz^a, âzp 
gyveafz zrpa^zaaA:o/aAaaz 7zrM Zega/z aeez/zaą ZTzrZa, ge0aa7 êz/jZz ^aa/ra- 
zaaj zr/zarzaoazaga a^zaeayOė, A:arzaz ZaaZzazaz 7a(yÂ azyra egz/^eacz/os pa- 
grza7a&

Jaozâ  Hzzaa - paiyzTys /zePẑ zo zaZe/zgeaZo, ĝ žâ zo į gzza?za& čza gz/zaz 
â/ez7ajzo čâ â y zr 7zr̂ aačzo yvar̂ ẑ  /az/Zaaâ ' 7ar&%. jo 7ar^, AraMaz 

varozaas zaê az zč Aae ,̂ reẑ za Aaaayfz, /jar Aâ  aaieyaẑ y aega afyyAgfaačzẑ  
rzaAė/'ẑ  ar aê  ̂ o^ eÂpe7zez/o& Pzzrazaâ za, we7ažj aaAe/â yra ̂ avo yra^o/ 
ap/zaAo/, jaza aerezAza 7aag Ao afrasfz, jo aAry pa^a^aė aega a?ezvzo. 5a faž̂y 
pačzaẑ  pâ ezAė/ary jįy ga/z &ea7raa7 ae 6pzzo7žčAaz, o aao/a?oy, AaztaM zr ae 
yzeaaį Aae ,̂ papz/7y7azaâ  âa'zap zae7zzag%. 5aAyyzza, Toao JaAâ azzj- 
Ao, vzeaogerzazįyzz% čzo AraAo 7azazazaÂ  7azaaiVaozai Hzzaa yra ažraRaė/py 
7957-7959, 7975 za. Be fo, 7e/ aaczoaa/ẑ zaė̂  PeaAz/oj ya/7žz'os po/z7z'Aô  
v̂ė/zaa 7ė/ ^azra^ m̂ (y&ė/e, Aaj & Ao, zr 7ė/ 7azy6ẑ  Lzeavvô  ^a/7aaez^ 
/̂ao/ūyazẑ  aepa/aaAazzj aâ ẑ fazyzao, M̂ryzzj Tečzzâ zaeezzẑ  Pzerava ae/arė/'o pa-

T̂en pat, p. 448.
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sZovey/zzzį Aa/Zazzzzz% zyizẑ  ja izao AraiZa, yao /abzaa eza aega/ė/'o /aaAyZzj Zaa- 
ZojaAzazbAaz ži LzeZavoj. 7arzaZ ga/^o/'e ^  ap/zzzAyb& /aozo Mzzaoj AraiZoZyn- 
azj darbas ^y/a bar bžbeja^ rezAizâ , aej yo bėAa baw ž^e/bėZaj ne vzbaaj 
yyrejazo azzzzzaaj bazazazaAo zr pajaAoZo/'o reperZaaraj aao prazaZzej.* Onos 
5Zaae/yZėį Oaoj BabAaajAzeaėj-3Arob/yZėj, zlaZaao zlbaAaajAo M MzzZaAze- 
zazo, 7?ozej^baAaajAzbaėj-Neva/zaZėj į? Į/zzz/aobė/ėy, yo zaoZzaojzlgoZoj Mzz- 
azeaėj-LzaaAewčzaZėy M Mzbagzn  ̂7?ožėj Žebraz^Azbaėj-7?abze^zbzaZej į? 3/y- 
aaAzezazo, 7oao Gzigačzo, Vaozo /Tzbz/oj, TbZro !^aj/azzjAo /y AbeNėa^ Aajzo 
D̂ zbzz/zb /y Dzzjayčzoj zr Jzzzzĝ /zb AzZẑ. 79^9 m. LzeZawzz eZazaėj Aa/Zaroj braa- 
gzyoy eAjpebzez/oj ba/yvzaz yẑ  yaa aerabo Zazp gyvzp'ẑ . Dzrbbazaaj Ae/įy beizza- 
Zzaeczzvj gzzaZayazae Aazzzpą Hzzaa ap/aaAė per 300 paZe/Aė/'ẑ  z/; beabraaba- 
zaaj ja  yaTy Aazp ja^žiA/j, aZrajbavo ž̂j aaa/'ẑ  zr aazv/'ẑ  bv̂ a jzazzz ZarZz{. To, Aazp 
baabzej Aa/Zaba/ẑ  êrZybzẑ  ziaAė/o, barbaj aeba w  žbz/žiAajpajzbaz'Aiezb/'zzaaj 
po Aazzazzj, o jaaAẑ y zr ̂ azgzaaaZAy Zzizįyaj, aej z zaagaeZo/bao yaojZzz prabė/o 
azraizaėZz Zz'A aao 7972 za. (aaAjčzaa ž̂jAzz raie raaAa). Ypač ae/eagva baw 
baAb bazaaj, aej, be ZeAjZo, jZeagėjz ažraiyZz zr zae/obz/zz. O AzeA yegẑ  zr /azAo 
przrez'Ae eZaogrâ azẑ  eAjpoaaZẑ  pazszgabeazzaaz zr jaziaAZoj zaebzzagoj Zvar- 
Ayzaaz/ 3aZvarAyZz ziaAzazaz baw jzaaezazaz AfoAj/ẑ  aAabezazyoj LzeZâ zzz Aa/- 
boj zr /z'ZeraZaroj zr AZoz7/oj zajZzZaZazrzj.

3zazae /ezbzay/'e, be/'e, vzeaazae pzzTazpzz, jAe/bzaaezz% 3ezazz-PaajAo Zaa- 
ZojaÂ , p̂aajbzaazaa zaebzzaga pazzaZa zibaozo Hzzaoj raaAraiZzazo bazaẑ  
rzaAzazo (473p.) zrpajaAo/azaojzoj bez jzaa/Azojzoj ZaaZojaAoj, eZaogra/z- 
azzz pajaAo/zzazz zr yb paZzej apraiyzaẑ  raaAraičzo, pawz<7z/zZo "3ezazya " (902 
p.). 7iyzz Aaygaz aZnbAza r̂Zzagzaâ z zr ̂ bo/zzzaâ z ba/yAaz, ZarzbZyy yzb Arai- 
Zo 5p̂czyz/zz'zj braozzz, o aZyzbaAyZa /zẑ aÂ az'̂  ar p/ačz'az pap/zZâ zzz Az'Zaô  
LzbZaî oy r^gzbaao .̂

3zbyb Aaygo/b paZezAzaz?zz baz7z/zgzaâ z 3̂ zbẑ -PazzyAo ArayZo ZaaZô a- 
Aos Aarzbzaz, aẐZovaayaaZyy yvarbz'aayzbzzzy yby žaarazzz& BeZ pra^z/a/zza yz 
/aozo Mzzzzay aaZobzogra/z/a, zr /ẑ  aZjzZzAzzaaz. Abzp ižo AraiZo z/zzogazẑ  aao- 
izr^aj pâ zpayaAo/'zbzay, yz ya^aro /yg zr AoAẑ  '̂zaaĝ , /̂ zbzz'aačẑ  aao pzr- 
Azzzz pay/apz'zj pay'â Zz yo ap/bzAo.y aZmoĵ r̂ , zr jawZziAaz parzzoiza ̂ AazZyZo- 
yaj yajzZzAzbzaz ya AzZazi izZẑ apy/zaAzz% zazoâ azzb - /zaaz7ẑ j Za/eaZazj.

5bz'fapPafzyAo AraiZo ZaaZoyaAa zAz ižo/ Ẑ ra zzzazaz Zyrzâ Za, Zob̂ / ̂ yazzb- 
gzaa ẑ rZzaZz yÂ /bzaaẑ  aẑ zzagẑ  vazga ar pzzafzozna. 7(ač/aagz čza pâ z- 
reziAč' zr AzZų Ẑaogra/zazzz 7LzbZawy ̂ nczzz, o ga/ zryoZvzagzzz, Zazp paZ â ab̂ - 
yoZzaa y/a^ įZaAa (izb AraiZay yač/aro nb  ̂Zazp /zbZavzYį zr y/a^), raJzbay, 
č/azyZz gzzbzẐ â  zivač/â  Zfga/z'zzza gz/zaa vzsA% z'iyZač/zyâ ay. 7ač/ izao aZv̂ /'a 
paszẐzzAzzzszzzze ZzA /aAoaziAa yoj apz'babzbz'zzza.

Nemaža Ja/ẑ  /eẑ zay/e ypaâ zaazzzzz Jazazz arZzzzzô  âAarzz z7zaAẑ  
zr yâ a/Azečzzz č/azaaoyazzzozzẑ  AzZoj - popa/zarzoz?z-y Wyo/e LzeZâ oye (zr



10 PRATARME

zZg/gZį pggẐ AZgZAgĝ ). 7gČZgg 6agzZrza/Z ẐgŽâ gZ ČZg zZgŽgZgĝZgZ Zg/a- 
zpraįgcy'gAgz ĝ̂ gzp/ zZgzgô  zZgžggz fgrz AzfoAzg.y prgzZžzgj, Agr̂ gẑ  pg- 
&gzgĝ , szgžaįgs prgpZačzgAgĝ  Aẑ gzj Ago(ŷ gzi, garâ gz įvgzrgp/g yo Aga- 
gzga ẑ rgẑ Ag, zZgggaZy/a zZgzgzį gggg ĝŴg, o Agz Agrzoja AZĝzlyAgz ẑ o- 
Z?gZZĝg.

DgrZ?o, y p g a  r g g z g p / g ^  zr AgZagzZorzgzz^ gpazgzį zZgzgz^ gaggg^gAgg 
5*azgz^-Pgg^Ao A r g ^ o  raparTggrgj g/tzzga^gz^ ^g^gZAz/o& Gzyggz ^g^gZ- 
Aza^Az fzpgz - r g g z g p y g ^  "Oz ?g rggaZz^ v a ^ Z g ^  čZgzgz^ "Mazgzgg gį 
Zz'gAZ^ rggčZūgO ^ZZAo" (AgZZ?gAgg gpza CZg ^AaZZ?ZgAgg^ čZgZgg^). O  Aa/aZgį 
gZ^Zov^ggyg Zgbgz raZzaAg^ v^gAgrzy DzgAz/b^ zr ^gvgZAzyoj Jgzgz^ ZzpgAg^ - 
vayfMvzzį " ^ g Z a  Agggo", 'L4zgg O g g Z a  par z/zJ^ čZ^grzjf^ AgazZa^ " O  %s zia- 
ygg pojgaZa^ grZz" zr Az. '7r gžvačZa AggrZa^ zzž sAoAgz%" zr "BroZaZzgz ygggz" 
gžrgyyZoį Zz'A ̂ zgAga ArgAa.

ZVĝŽpaZgZ? čZaAgâZO zr ĝ Z gZâ Agâ  - "Z&yfz gZAga, pzaZgAgZ Agzra'' 'Wâ Za- 
Zzay /yZẑ pzzzzzrzẑ  Âyrâ f', - ggoZ pgZazAa/ô  gâ pgĝ z'gZô  yoAzgô a gzaj- 
myAzzzô . 7ô a zzAz'̂ zzzzJz pzrzgyAyZa Zz'ggčZziAg pgįggZa/ggZg, zzẑAzzi poaZz- 
Aô  grZzzggAggj ZzaZgvz% Zz'ggJzâ  z/zzz'Azẑ poaZzAgz.

M a Z g ^  žvz'Zgygį ̂  pzz^zzAzz^ Aggzyzz, Azzz/ ̂ zgAga ArgAa, g a  par Jzzzzg ZgrZzg- 
ggAga pg^gAz^, 6z z w  ZzaZg^zgAg^ žzAZOAAzzį ZgzpZggZzgzz^ ^zgzaZz^ ("MzZAg^ zr 
ožzzzAzzz" "BroZz^^azAzg^ZzAzg^^ "TbJzzAr^ gaZZ?̂ Zz Agzra", "Ax/zzAr#AAzzš- 
A o  ZroZpaZa/'a^ "A^gZ^ zr vaZgzgs'į '^pgzzzzZz Zagg^gZzAzgz", "Zzgogg^ zr ̂ aZ- 
Azzzẑ  pzz^zAZZAzAzzz" zr Ar). Mzzžzzzzz žzAzoAAzo^ - "T^Zaga^ "A!zeA zžAzAzzAzAzẑ  Zzzrz' 
paZgo^ "Žg^za^ ZgZžzs", "7a v o p g A g o A g ^  '^grggazg^-^grggčzg^^ "GzzzzZžzo 
pg^g A g " zr zZzzr vzagg Az'Zg. H x M  pg^gAo^ Zzzrz ̂ pgZ^zgg^ WaZzg^ AoZorzZ%, ẑz- 
AzzrzzzAAzzj[ gyvz^ pgjgAo/zAgo zAz?3Az%cz/zį, vzzzzzZzAzgo^ Azz/6o ^  ẑzî z'Zẑ pzzZzzzzgẑ .

5%AAAzzz% ẑzzAn̂  ArzzÂ  ẑzžp pzzZ Aze p^r zZzzzzgzzzzẑzzz. Rẑ zAzzzAAzô zô  jAz/tz-
AZČM AAZẐ/ogZAẐAAẐ ẐZAAAẐAAZ& 7ZZZ ÂAAẐJ ZZpẑ /̂AZZZẐ ZZpẐ AZZZAAZZrė/zZZJ Zr
v%z'&zoA/zzzį &zzztzẑ  Z?̂z &zz/tzAZZAzAzzj. Xzzz Azzrz'ô  '̂zzAAzoj ẑz AoAzAr̂ čzzzẑ  
zẑAAẑAzzAAzẑ ,$%Ay.MAAz, ẑz Zzz6zzrzjA  ̂zẐ zzro /̂zZyZoy'zz profayfaAzfzz Ĝ r/zz- 
cAzz; gzzAzzz AoAzAr̂ Zzž̂  z/g/za? ĝAAAzzẑ  gpza Z?zzztzAzzAzAzẑ vazÂ /gz.

/yAẑ zî Azrzg^gAAAẑ gpzapg^AAzpzč?g  ̂(ZagA. potępieniec- '̂ ĝ AAzar- 
Azĝ z'j prgggro AggčzoAAZj"), Agn^ ẑ Zz'gzẐ  ẑ  Agpo, pgoZg jg zAAzogaAgẑ  gg- 
ZyAzafzį. przAZggjo ĝAzgaAAẑ  gpza vgzzZgoAZzgį o ZoÂ  pggngzZzgẑ  yẑ  
yaz'Aa/gįggZa/b g^zrg^z zZaZ ArzAyčzogzjA^z  ̂pg^ggZa/gg^ (grazčzggjz'gz Zag- 
Az'̂ Aẑ ybi į̂ gzzzZzgzẑ ) povazAzo. zlẑ Ag, izly p̂a/zgzĝ  razAgZzggĝ  rzAgfasgzo 
pggrzgzZzAgo.

^rfz zZaAgâ zo Az'Zz ZazzZz'gz'o pgjgAcyzAggz, Agrzgo â rgzZo gZggr  ̂ ẑ Zorz- 
gzgz v̂yAzgz zr jzgzp ŽAgpgz% ẑ gŷ agZAggz. ^g^gAgg pĝ zzyAgz jAggZAzayz 
įggfzMgAg, Agpzgg ziAgz'gZzâ  zr ZzggzZẑ Ao MggzA&gAgo, ZgZ?gz v̂ gzzzZzggg.

4̂p̂ ArzZgz pgZazAzgAgg įggfaygAg rozZo ẑo ArgAo ZzggzZzâ  Agzy&M ZgrZzg-
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ganz% /r įvazrov̂ , yos ŝ saybs sa Adẑ  Ẑaogra/zaẑ  TJ^avos snczẑ  Aarz'azazs, 
aZsA/̂ zdzzb yos nzenznės zsrazsAos sp̂cz/zAẑ .

7aaAosaAa /̂ zdzay/b sÂ /bzbaza âzp, Aazp bavo ažrasŷ a, - ârazzsAaz (sa 
â dzd̂ /ėaz zszazdaz), pa/ẑ Aan? vzŝ  /̂ AszAẑ, â âzsaâ  azo/̂ b/ogzybs ybrazẑ , 
saAzazb ŝ raÂ aros â z sd/zaas. Z? frazės ̂ bâ dAos pa/zÂ a ŝazzazaz ypa- 
Zaazaz.' dzaAavzazas (Aẑ Ayra zs/zÂs), Aaz Aarzẑ  przbba/szẑ  (č, /, /; s, s, z) 
Addazazas pdes przbsaAzaės ez/ės ba/szas b Adnr (vaisčus, lėkti, krapšys, 
sanis, Šaščinės, žamė). N̂ vzbaodzaZa dazybos /r fardas '̂vazrav/azaz baa- 
dziava, baadzava, baadžava; dzvzd̂ szms, dzvzd̂ szmts,* ZruAžo/ė, r̂ūAzo/ė /r 
į.į.). Âbbzbazzb/z ẐAsAaz âaâ p̂ rẐ zAzb a  ̂vzsaz aaoŝ A/zaz - fa; pn'A/aaso 
aao paf̂ zAė/ẑ , Aan'ẑ  šneAos AarazzsAaazas zs/az'AyAas gana â vẑ aodaz. HM 
Âŝ az ̂ pazvsdzaaazz b̂ adrzaės Aa/bos rasnzenznzzs. 7ėvarZo/bazas vẑ aaspa- 

pz/doazas rainavo i, - AzbZaazaz zyazėd.
R̂Zesaz, saaAzaz sapraaZaazz žodžzbz (̂ arazzazaz ar sAo/zazaz) azsAzaa- 

azz ^As^ /aazZzazaoŝ  sAdaasZaosa Âazzyzo/'̂  pafoga/aa/ dazaẑ , pasa- 
Aẑ, saAazzẑ , saza/Azoszos AaaZosaAos, pasaAp/znzz% aẑ n̂Aa (pâ zAė/o var
das, pavardė, aazžzas, Azdazo /r gyv̂ aaazo/z v/^a, Aanazo ažrasyazo da- 
â), jadaTy/a r̂ azzaads azrasyZo/'o ânazazs daoaẑ azazzs, Zazp paZ Araazp/ 

paazsAzazazaz paẐzAzaazz cza paZ po Aadaza.
7(azp azzaėZa, a^ vzsas dazaao/aazoszos ZaaZosaAos nze/odz/as Hzzaa Za- 

rė/o ga/zazyb^ įrasyZz  ̂azaga^Zza^ ybosZ^. 7?^agzaaZ /ezdznį da/^ '̂rasyZzp'^ 
(Nr J, 70, 77, 47, 44, 90 zr AzJ žssz/ravo D. Abzzaz^aė, o  Adas p  paZzAnao 
zr paAor^gavo. 7?anAa ažraiyZo^ az^/odzyo^ paZ^zAzaazos Zažp, Aazp yas az- 
rasė naAė/as, paZazsaaZ ZzA ažsAzas n'AZas.

ẑ vẑ aa pzraz^ Aaygẑ  apẑ  ^zaz -̂PaasAo ArasZ%, aors zr a^aprė- 
pza tąsos szo AraAo ZaaZosaAos, b̂Z, pačzzį gyv̂ aZoy'ẑ  /apoazz's d̂ A 
daag zr âzp vazzdzagaz papasaAo/asz apẑ  fo/esn? pra^z  ̂zr vė/̂ sazas 
/azAas, zssaAzasz godas zr rapesczas, dad^ zr džzaagsazas, sažėrėyasz 
gražzaaszazs daadz ŝ Aa/ybos zr Aa/bos dfzazaaczaAazs, azaaŷ aaẑ , 
bas farZzagas daadzbs dvaszaės Aadaros verfybzz% sa/dazs deazs, Aarẑ  
Zao Arašfa doazėszs ar zyszs rasyd' apzb p azoaogra/z/as. 7r dar - Aayga 
pad savazaẑ  by/o/a, AzeA daag gad aav̂ zAd žazogas, pasAyr̂ s savo 
gyv̂ aaaẑ  gzazdâ z.

7990 Dv4M/7Ė XR/^TOR4/rĖ
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Mano gimtinė - Vidugirių kaimas Punsko parapijoje, įsikūręs prie Sei- 
nų-Kaivarijos vieškelio, kurį šiaurinėje pusėje statmenai kerta 1895 m. nu
tiestas Suvalkų-Lazdijų plentas, einantis pro Čypiiškę (dabar &įy?/įszA:į). Iš 
Vidugirių į Seinus 12 km, o į Lazdijus 14 km. Šis plentas vieškelį greičiau
siai būtų kirtęs ne Vidugiriuose, jeigu būtų nutiestas per Punską. Žmonės 
pasakoja, jog Punsko žydai krimtęsi pirštus, kad nesudėję inžinieriams tri
jų šimtų rublių.

Kaimas įsikūręs kiek kalvotoje vietoje tarp gražių miškelių, ko gero, dide
lių girių liekanų. Prieš šešias dešimtis metų į šiaurę nuo Vidugirių Tauruciš- 
kės (taip taria vietos žmonės) miškeliuose rinkdavau kazlėkus ir raudonikius, 
o Lėdzinės girukėj į pietryčius nuo kaimo rinkdavau mėlynes. Seniai pasako
jo, jog Kazulkiškėj, Tauruciškių girioj, rusai kirtę "tribes" - juostas, kad būtų 
matyti, kaip sukilėliai (1863 m. sukilimo dalyviai) pereina iš vienos vietos į 
kitą. Prie pat Lėdzinės girukės yra Jukšabalė, nes šernai suknisdavo tos balos 
krantus. Į pietvakarius nuo Vidugirių - Vilkapėdžių kaimas, atskirtas nuo 
Klevų kaimo Stulgiškės giraitės. Didžiuliuose, į vakarus nuo Vidugirių, irgi 
dar galima aptikti buvusių girių žymių - ėglių ar eglių plotų ar statesnėse 
pakrantėse augančių beržų.

Iš Vidugirių yra kilusi mano močiutė (mamos mama) Rožė Valinčiūtė- 
Liaukevičienė (g. 1857). O senelis Juozas Vaina (tėvo tėvas) - iš Lazdijų para
pijos Verstaminų kaimo (g. 1858). Apie 1883 m. močiutė nuėjo į marčias 
Dusnyčion, tuo metu priklausiusion Lazdijų parapijai, o senelis atėjo žentu į 
Rakeliją (Berznyko parapija), abu patekdami į svetimas parapijas toliau nei 
po dvidešimt kilometrų nuo tėviškių. Močiutė mūsų šimtmečio pradžioje grį
žo į Vidugirius (senelis Liaukevičius dėl trūkio mirė vestuvėje už keturių 
dešimčių kilometrų nuo namų). Senelis Vaina pirko ūkę Paežerėliuose, Seinų 
parapijoje. Neilgai trukus miršta jo žmona. Senelis ima antrapatę, nors jau 
galėtų vesdinti ir vyriausią sūnų Juozą (g. 1885), kurį remia krikštatėvis - 
Akmenių kaimo Šubonis, suteikdamas materialinę pagalbą išvykti į Ameriką 
(1910), iš kurios Juozas grįžo po trejų metų. Močiutė Rožė Liaukevičienė irgi 
išvyksta į Ameriką - parsivežti prasigėrusio brolio Daminyko, sukeldama laik
raštininkų sensaciją. Grįžęs Daminykas beveik nuo langų nukelia tolyn ežią 
(brolis Jonas Valinčis, savo žmonos raginamas, buvo prisiskyręs neva mirusio
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Daminyko žemę) ir savo sklypą prijungia prie močiutės - savo sesers - že
mės. Bet moters valdomas ūkis smunka. Vyriausioji duktė Agota jau eina 
dvidešimtus metus. Pradeda lankytis piršliai. Agota išsirenka dar nesulie
sėjusį amerikoną, gal kiek mandagesnį už kitus, Juozą Vainą, kuriuo juod
bėris sužvengia dar tolokai nuo namų. Per Juozo ir Agotos, būsimų mano 
tėvų, vestuves nebuvę kur slėptis nuo lietaus dangumi dengtuose namuose.

Aš, kaip laimingas vaikas, gimiau Vidugiriuose 1916 m. spalio mėn. 17 d., 
o jau 22 d. krikšto metrikų knygoje buvau įrašytas Juozapo Viktoro vardu. 
Laimingas, nes buvau trečias sūnus toje šeimoje, nemiręs, kaip du pirmieji, 
karo metais ir neišmestas iš lopšio kaip mano brolis, jo vieton paguldžius 
vokiečio kariškio šunį. Krikšto tėvai, Jonas Benevičius iš Agarinių kaimo 
Šventežerio parapijoj ir Teklė Tumelytė iš Graužų kaimo Punsko parapijoj, 
gyveno nutolę vienas nuo kito bent per keturias dešimtis kilometrų, ogi reikė
jo juos į krikštynas pakviesti, prisimenant, jog tuo laiku kiti net tuoktis ėjo 
pėsti, bijodami, kad vokiečiai neatimtų arklių.

Mano tėvas, grįžęs iš Amerikos, už tris šimtus rublių Suvalkų karo ligoni
nėje buvo pripažintas netinkamu kariuomenės tarnybai. Jis buvo lankęs 
Berznyke rusišką mokyklą net tris dienas, per kurias pramoko "triždy tri" 
(triskart trys). Ir nežinia, kokia buvojo skaičiavimo mintinai sistema, nes 
suskaičiuodavo greičiau negu žydas su pieštuku popieriuje. Įsidėmėjo jis ir 
Seinų "Šaltinio" priede spausdinamus teisinius patarimus. Užnemunėje, 
tai yra buvusioje Varšuvos kunigaikštystėje, veikė Napoleono kodeksas dar 
ir tarpukario metais. Tų patarimų dviejų parapijų žmonės važiuoti ir pėsti 
ateidavo pas jį, ypač turto klausimais.

Naudodamasis tarpukario Vilniaus lietuviškosios spaudos agrariniais prie
dais, mano tėvas įveda aštuonlaukį ūkį. Jis drąsus, nebijo net vyskupo, deda 
nemaža pastangų, kad parapijoje būtų lietuvis klebonas, nors ir žino, jog 
prastai lenkiškai šneka. Jis renkamas Lietuvių šv. Kazimiero draugijos Vi
dugirių skyriaus (ši draugija 1926 m. buvo įsteigta Vilniuje, o 1927 m. jos 
skyrius Vidugiriuose) iždininku ir prisideda prie paminklinio kryžiaus sta
tymo savo kaime, nors nuo to paminklo duobės buvo su durtuvu ant šautu
vo nuvarytas. Lietuvoje pradėjus statyti paminklus Vytauto Didžiojo 500- 
osioms mirties metinėms paminėti, Vidugiriuose sugalvota statyti granito 
kryžių. To kryžiaus apatinė dalis, nupjautos keturkampės piramidės for
mos, yra metro trisdešimt cm aukščio, vidurinė - dviejų metrų septyniasde
šimt cm, o viršutinė - kryželis (irgi granito) - pusės metro. Kol rasta tinka
mų akmenų, suderėta meistrai ir kol tie akmenys nutašyta, atėjo ir 1934 m. 
(tokia data iškalta ir kryžiuje). Šio kryžiaus statymas buvo ne kartą sustab
dytas.

Mano dėdė Juozas Liaukevičius, išėjęs iš namų savanoriu, tarnavo Lietu
vos pasienio policijoje ir vis ragino tėvus leisti mane į mokslus, nes be
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mokslo labai sunkus gyvenimas, o rašto reikia ir suaugusiam pramokti. Vi
dugirių kaimas sudeda lentų, padaro suolus, Motiejus Nevulis duoda kam
barį klasei, o mano tėvas - mokytojui, ir valdžia turi nusileisti ir paskirti 
mokytoją. Toje mokykloje mokausi ir aš.

1927 m. man pasitaiko nauja laimė. Vilniaus mokytojų seminarijos auk
lėtiniai Bronius Leskevičius ir Petras Vaitulionis prikalbina tėvą, kad mane 
leistų į Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje; po aštuonerių metų ją baigiau 
vienintelis iš trisdešimt trijų pradėjusių kartu mokytis berniukų. Dvejus metus 
studijuodamas fiziką Vilniaus universitete, mačiau lenkų studentų akcijas prieš 
žydus, o vėliau, tęsdamas studijas Dancigo politechnikos institute, mačiau 
lenkų studentų išvarymą iš paskaitų. Laimė ir čia man nusišypsojo, nes nebu
vau nei žydas, nei lenkas.

Bet tai dar ne paskutinė mano laimė. Pradėjus daugiau parako gaminti, 
lenkų valdžios akys pakrypo nelenkų piliečių naudai. Buvo nerašytas dėsnis, 
kad vyrai su brandos atestatais šaukiami į karininkų mokyklas, o nelenkams 
šios prievolės nebuvo. Taigi aš nebuvau kariškai apmokytas ir, karui prasidė
jus, nebuvau šaukiamas į jokį frontą. Šiuo atveju laimė mane lydėjo ir toliau, 
nes išvengiau vokiško muštro prieš bolševikus ir tarybinio - prieš fašistus, nors 
per tardymus ir gerokai buvo už tai priekaištauta.

O kai dėl tardymų, tai galiu pasakyti, kad buvau tardytas Gdynėje, Eišiškė
se ir Punske lenkiškai, MIavoje rusiškai, o Suvalkuose keturiomis kalbomis: 
rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. Užrakintas buvau keturiasdešimt 
parų. Ir tai aš laikau laime, nes tuo laiku kiti šalo apkasuose ir utėles šerdami. 
Juk tuo metu mano vienmečiai žygiavo Berlyno užimti.

1939 m. rudenį pagal Ribentropo-Molotovo suokalbį Lietuvai reikėjo užim
ti Vilniaus ir Seinų kraštus. Lenkams iš pastarojo pasitraukus, jokia kariuo
menė pradžioje nesirodė. Agronomas Jonas Pajaujis suorganizavo Seinų kraš
te septyniolika pradžios mokyklų lietuvių dėstomąja kalba. Iki ateinant vokie
čiams spalio mėnesį, aš vadovauju didžiausiai Punsko mokyklai. Įžygiavusi 
vokiečių kariuomenė įsikuria mokykloje, ir mokslas nutrūksta. Aš ir Pajaujis 
vykstame į Suvalkus pas mokyklų inspektorių, bet šis pareiškia, kad yra atsiųs
tas tiktai MMi įRe ScRn/en ZM zH/nac/ien (mokyklų uždaryti), o ne steigti nau
jas, tuo labiau lenkiškas. Šios delegacijos nepriima tą dieną Suvaikuose 
viešintis Gumbinės "regyrungsprezidentas".

Pajaujis parenka grupę vaikinų į žemės ūkio mokyklas Lietuvoje, o aš juos 
per sieną pristatau Lietuvos švietimo įstaigoms. Ši išvyka taip pat laiminga, 
nes išvengiu arešto. Mat buvęs Lenkijos pasienio saugumietis vokiečiams pri
kalbėjo, kad lietuviai vasario 16 rengs sukilimą. Gestapas buvo užsiėmęs porą 
savaičių, kol išsiaiškino, kad tai muilo burbulas. Lazdijuose sužinojęs, kad esu 
gestapo ieškomas, pasukau į Vilnių, kur ėmiau dirbti miesto teatro ūkvedžiu 
(teatras tada buvo prie Basanavičiaus ir Teatro gatvių).
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Lietuvos saugumui su Tilžės saugumo viršininku susitarus, kad lietuviai 
Suvalkų krašte nebus represuojami, galėjau grįžti į tėviškę. Bet ilgainiui Suval
kų krašto lietuvių užtarimo vokiečiai ima nepaisyti. Norėdamas išvengti išve
žimo į reicho darbus, susiradau darbą statybinėje vokiečių firmoje praktikan- 
to teisėmis.

1941 m. pradžioje gestapininkai iš Suvalkų krašto važiuoja į Lietuvą, o 
enkavedistai - į Suvalkų trikampį vadinamosios repatriacijos organizuoti. Ne
norinčius repatrijuoti imama represuoti. Tarp šešių dešimčių lietuvių ūkinin
kų, išvežtų į lagerį Suvalkuose, yra ir mano tėvas, kuris su kitais po šešių 
savaičių, repatriacijai apie kovo vidurį pasibaigus, išleidžiamas. Jo ūkėn įso
dinamas vokietis, o jis per dvi valandas perkeliamas į repatriacijos metu palik
tus pastatus Rašačių kaime, už trijų kilometrų.

Karui prasidėjus, matydamas, kas darosi tėviškėje, aš po savaitės dviračiu 
pasiekiu Vilnių. Čia miesto savivaldybė kiekvieną, sušnekantį vokiškai, len
kiškai, lietuviškai ir kiek suprantantį rusiškai, kviečia dirbti ryšininku su vo
kiškomis įstaigomis. Darbo trukmė su pietų pertrauka nuo septintos valandos 
ryto iki devynioliktos vakaro. Aš išsideru keletą valandų lankyti universiteto 
paskaitas.

Uždarius universitetą, ėmiau galvoti apie šeimą. Studijų kolegė būtų suti
kusi tekėti, bet dar nesibaigęs karas. Vieną saulėtą sekmadienį aš su nedideliu 
akordeonėliu nuplaukiu į Valakampius pasižvalgyti. Muzikantą priima ne viena 
kompanija, pasitiesusi staltiesę. Oho! Karo metas, puiku! Kitą sekmadienį, 
per Sekmines, su tuo pačiu akordeonėliu aš jau Trakuose. Po mišių iš bažny
čios išeina ir jaunimas. Viena merginų grupė tariasi plaukti į pilies salą. Tarp 
jų ir Elena Tumėnaitė, nuo Dusetų kilusi Trakų mokytojų seminarijos fizikos 
mokytoja. Atrodo žvali, gyva, bet, kitoms šešioms susiėmus už parankių, jai 
nebelieka poros. Aš, su maršu žygiuodamas per parką už to šešetuko, sakau 
Elenai: "Kibk už rankos!" Elena, kad ir nenorom, bet užkibo... ir ilgam laikui. 
Saloje, pašnekėję apie šeimos gyvenimą, nusprendėme tuoktis ir metrikuotis 
Vilniaus civilinės metrikacijos biure ateinantį ketvirtadienį, atsivesdami kiek
vienas po liudininką.

Užsukęs į metrikacijos biurą, sužinau, kad tiktai ketvirtadienį tarp dvylik
tos ir pirmos yra viena laisva valanda - mat pietų pertrauka. Žydai nemokamai 
nukala du sidabrinius žiedus sutuoktuvėms. Elenos kambario draugė, irgi 
mokytoja, į Vilnių nevažiuoja, nes netiki. Elena turi ieškotis pažįstamos Vil
niuje. Aš telefonu kviečiu į darbovietę vieną savo pažįstamą pusei dvyliktos. 
Tas atvyksta, kilnoja sėdėdamas krepšį su popieriais ir nesulaukia paaiškini
mo, kokiu reikalu pakviestas. Po dešimties minučių ateina Elena su savo liu
dininke. Aš pristatau savo liudininką ir kviečiu į metrikacijos biurą. Po pietų 
pertraukos į savo įstaigą pristatau sutuoktuvių metrikus ir esu išleidžiamas tą 
popietę pietauti. Kitą dieną Pilies gatvėje sutinku vyskupo kurijos kanclerį,
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kuris, išgirdęs naujieną, užsiveda mane j savo įstaigą ir parašo lotyniškai 
leidimą tuoktis bet kurioje bažnyčioje be užsakų. Pasirinkom Lentvarį. Čia 
bažnyčios klebonas, pats būdamas lenkas, iš pagarbos tokiam raštui su
tuoktuvių tekstus duoda skaityti lietuviškai patiems. Beje, mums su Elena 
vėliau dar kartą teko tuoktis Suvalkų teisme, nes neturėjom santuokos met
rikų, o iš Vilniaus jų negalėjom gauti - iš Suvalkų į Vilnių nebuvo galima 
siųsti laiškų, siena buvo stipriai saugoma.

Ir nepasakysiu, kad man toliau nesisekė. Nors ir buvo karo metas, bet 
po jungtuvių gavome poros, tiesa, nedidelių, kambarių butelį. Vilnius ir 
tada buvo perpildytas inteligentų. Vis dėlto Elena pradėjo dirbti pirmojoje 
Vilniaus gimnazijoje, gaudama apie 124 markes mėnesinio atlyginimo (lit
ras degtinės juodojoje rinkoje kaštavo šimtą markių). Jos tėvas buvo rusų 
išvežtas, ir paramos iš kaimo negalėjom tikėtis, o pagal korteles skirto maisto 
neką daugiau kaip lageriuose; bet, žiūrėk, tėvų komitetas savo mokyto
jams Kalėdoms ar Velykoms parūpina po kumpį ar šlaunį mėselės. Taip ir 
vertėmės.

1944 m. pavasarį susilaukėme sūnaus Rimo. Vis artėjo dundėjimas iš iytų. 
Likti mieste su kūdikiu buvo nesaugu. Šį tą įsidėję į vaikišką vežimėlį, paguldę. 
kūdikį, yrėmės pėsti su vežimėliu iš miesto. Pasirodo, Vilniaus miestas eva
kuojamas Kauno linkui. Pėsčiuosius pralenkia mašinos. Sustoja vienos įstai
gos pakrautas nedengtas sunkvežimis. Vežimėlis su kūdikiu ir mudu su žmo
na atsiduriame ant to sunkvežimio ir pasiekiame Kauną, o iš čia traukiniu 
važiuojame į Šeštokų stotį, iš ten per sieną nukeliaujame į Rašačius pas mano 
tėvus, vėliau - į Vidugirius.

Rašačiuose vėl reicho tvarka. Vyrai renkami apkasų kasti. Iš apkasų 
patenku į dvaro kalvę. Žiemą prie žaizdro ne taip šalta, be to, po stogu.

Mano nelaimė, kad studijavau ne Maskvoje ar nors Minske, o vokiškame 
Gdanske, - aišku, fašizmu užkrėstas. Nei man, nei mano žmonai po karo nelei
džiama mokytojauti, tuo tarpu Vidugirių mokykloje dirba tris gimnazijos kla
ses baigusi mokinė.

Rudenį man vėl nusišypso laimė: pranešama, kad iš Marijampolės atvykę 
enkavedistai pateikė nakties areštavimo sąrašą. Aš dingstu iš namų pusantrų 
metų - iki 1947 m. amnestijos išėjusiems iš pogrindžio.

Grįžęs į normalų gyvenimą, padirbėjau valstybiniame žemės ūkyje ir miš
kų urėdijoje, vėliau esu kviečiamas mokytojauti Suvalkų pedagoginiame licė
juje. Nuo rudens imuosi šio darbo. Čia dirbdamas Švietimo ministerijai paki
šu mintį Suvalkuose parengti mokytojų būsimoms lietuviškoms pradžios mo
kykloms. Sudarius tokią klasę, pats dėstau lietuviškai matematiką, fiziką ir 
chemiją. Bet buvau nušalintas ir nuo šio darbo.

1950 m. be savo žinios ir sutikimo tampu naujai organizuojamo Mechani
nio licėjaus direktoriumi, bet, radęs būdą iš tų pareigų beveik po metų pasit
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raukiu. Ilgainiui valdžia sužino apie tą mano būdą ir keršydama atleidžia iš 
darbo. Gaunu du mėnesius mokamų atostogų, o čia nei iš šio, nei iš to man 
vėl nusišypso laimė: esu kviečiamas užimti įmonės darbo saugumo techni
ko postą su dvigubai didesniu atlyginimu negu buvęs mokytojo.

Kilo reikalas Punske steigti lietuvišką bendrojo lavinimo licėjų, o nėra 
mokytojų. Aš sutinku persikelti į Punską su sąlyga, jei gaus darbo ir tarnybinį 
perkėlimą mano žmona. Į Punską persikeliame 1956 m. Pirmuoju Punsko 
vienuolikmetės direktoriumi paskiriamas lenkas Stasys Lysakovskis, o man 
tenka pavaduotojo pareigos. 1956 m. rudenį perimu Lietuvių kultūros namus, 
o nuo 1957 m. esu išrenkamas Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos vice
pirmininku. Darbo - kaip užrišti. Reikia ieškoti laiko pavalgymui ir miegui. 
1959 m. į Punską atvažiuoja buvęs Vilkaviškio vidurinės mokyklos direkto
rius Juozas Dabušinskas; jis skelbia, kad nepraeis nė dešimt metų, o čia niekas 
lietuviškai nebekalbės.

Man pasiseka įtikinti vyresnybę, kad atleistų iš direktoriaus pavaduotojų. 
Aš nepartinis, ir nėra kaip manąs priversti, kad draugijoje ar kultūros namuo
se veikčiau ne pagal liaudies skonį (už tai spaudoje neįvardijant buvau kaltina
mas atitrūkimu nuo liaudies). Balstogės vaivadijos komunistų partijos komi
tete, dalyvaujant Centro komiteto atstovui, buvo kalbama apie pasekmes, ga
linčias susidaryti ištrėmus mano šeimą iš pasienio zonos į šalies gilumą. Aš 
atsisakiau kultūros namų vedėjo vietos ir būti kandidatu į Lietuvių kultūros 
draugijos vicepirmininkus antrai kadencijai.

Punske gyvenome butui pritaikytose buvusios sinagogos patalpose. 1959 
m., pastačius naują mokyklą, atsiranda galimybė pagerinti mums gyvenimo 
sąlygas. Iš Seinų į Punską atsiunčiamas raštas dėl patalpų, kuriose seniau buvo 
klasės, paskirstymo, bet mano šeimai čia buvo nenumatoma. Tačiau, veikiant 
išviršiniam spaudimui, po poros dienų iš Balstogės Seinai gauna anuliuojantį 
raštą. Seinų apskrities pareigūnai supranta, kieno čia intervencija. Aš neieš
kau naujų galimybių ir nesiveliu į ginčą dėl buto. Kiek sugėdinta valdžia mums 
siūlo statytis namą, žada ir sklypą, ir paskolą, o suabejojus, ar nebūsim kur 
iškelti, pareiškia, kad namą galima būsią parduoti.

Ir vėl nusišypso nauja laimė. Man paskiriama 50 000 zlotų paskola, 
neišnaudota Grajevo apskrityje*, sutvarkomas sklypo reikalas, ir praside
da namo statyba, užtrukusi penketą vasarų, kol į tą namą buvo galima šiaip 
taip įsikraustyti.

Nebekaišiojant pirštų į politinius reikalus, aprimo ir persekiojimai. Aš tuo

* Centralizuotoje sistemoje ir paskolos centralizuotos; taigi ir apskritims skirstyta, 
sakysim, po lygiai. Paskolos ne visose apskrityse būdavo išnaudojamos ir grįžda
vo atgal į biudžetą. Taip Grajevo banko likutis galėjo pereiti į Seinų apskritį. 
- y4Mf. /KMįa&a.
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tarpu pradedu užrašinėti dainas, rinkti kitokią tautosaką (aplankiau dau
giau kaip pustrečio šimto jos pateikėjų). Nuo 1968 m., etnografo V Mi
liaus paskatintas, imu domėtis materialine krašto praeities kultūra ir su
renku apie pusantro tūkstančio smulkių eksponatų, kurie gali tūpti mano 
nedideliame name. Pasiunčiu keletą rašinių į Lietuvos spaudą, o savo už
rašytą tautosaką - į Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tutą. Ėmęs rinkti savo tarmės pavyzdžius Lietuvių kalbos žodynui (surin
kau keliolika tūkstančių), lapelius su jais siuntinėjau ten pat.

Laimingai susiklostė ir tai, kad jeigu kas nors atvažiuodavo Punskan iš 
Rytų ir iš Vakarų, tam tekdavo užsukti pas Vainus, nes kiti dar nebuvo pribren
dę priimti tuos gana įvairius svečius. Taip savaime mezgėsi naujos valstybei 
įtartinos pažintys. Bijota, kad Punskas netaptų Vakarų prietilčiu į LTSR. Vadi
nasi, suinteresuotų buvo ne vienas. Ir reikėjo tą laikotarpį išgyventi ramiai, į 
daug ką numojant ranka, išgyventi ligi tol, kol aplinkybės pasikeis labiau, negu 
tikėtasi.

Negaliu pamiršti, kad ir pačioje Lenkijoje veikė įvairios poūtinės jėgos ir 
kad su jomis teko skaitytis. Buvau apdovanotas garbės raštais ir keliais meda
liais. "Lenkijos keturiasdešimtmečio" medalis suteikiamas du kartus, va
dinasi, lenkų visuomenė veikė bent iš dviejų vietų. Mokytojų profesinė są
junga man suteikė auksinius žymenis, esu gavęs nusipelniusio kultūros vei
kėjo vardą, nusipelniusio kooperatinės veiklos veikėjo vardą, aukso kryžių 
už mokytojo darbą, esu apdovanotas Suvalkų vaivadijos medaliu ir "Polo- 
nia restituta" (Lenkijos atgimimo) kryžiumi, kurio gavėjai turi teisę į padi
dintą pensiją. O aš ir nepartinis, ir nelenkas, ir tuos apdovanojimus nešioju 
tik nuo prisegimo iki parėjimo namo, nes į visa tai turiu savo požiūrį.

1979 m. pastačius naują licėjaus pastatą, man buvo leista surinktus daiktus 
eksponuoti keliose buvusios mokyklos klasėse. Šiuos rinkinius dešimtaisiais 
muziejaus gyvavimo metais galėjo apžiūrėti apie 3700 žmonių. Lankytojų kny
goje - lietuviški, lenkiški, vokiški, rusiški, ukrainietiški, latviški, flamandiški, 
švediški, angliški, prancūziški, itališki, olandiški, esperanto ir net arabiški 
įrašai.

Užauginom penkis vaikus, ir visus lietuvius. Vyriausias sūnus Rimas baigė 
matematiką, dirbo Varšuvos universitete, vėliau perkeltas į Politechnikos sky
rių. Vedęs Punsko parapijietę Teresę Jonuškaitę, susilaukė trijų vaikų - Man- 
girdo, Mindaugo ir Rūtos. Jaunesnis sūnus Juozas, baigęs Karinę akademiją, 
įgijęs daktaro laipsnį, pulkininkas, dirbo Lenkijos krašto apsaugos ministeri
joje. Vedęs jurbarkietę Margaritą Rasą Milerytę, augina sūnų Saulių. Sūnus 
Algirdas Jonas baigė Varšuvoje matematikos studijas, mokytojavo Punske, 
Navininkuose, ilgesnį laiką vadovavo Punsko kultūros namams, buvo "Klum
pės" ansamblio vadovu, subūrė mokinių ansamblį. Vedęs kreivėniškę Teresę
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Bansevičiūtę, susilaukė poros sūnų - Edvino ir Dariaus. Duktė Marytė, 
baigusi Varšuvos žemės ūkio akademiją, direktoriavo Punsko ūkio mokyk
loje, dabar dirba direktoriaus pavaduotoja bendrojo lavinimo mokykloje. 
Ištekėjusi už Kosto Misiukonio, augina dukrą Daivą ir sūnų Rimą. Jau
niausias sūnus Viktoras, studijavęs medžio technologiją Varšuvoje ir įsigi
jęs inžinieriaus konstruktoriaus specialybę, dirba Suvalkų baldų fabrike. 
Vedęs punskietę Aldoną Valinčiūtę, susilaukė dviejų dukterų - Dalios ir 
Ritos. Taigi esu laimingas tėvas, turtingas senelis ir pagaliau žmogus, nega
lintis per daug skųstis nueitu gyvenimo keliu ir teigti, kad nesisekė.

1990 Juozas Hz/fia
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DARBO DAINOS

1. SAULUTE MOTUTE, UZTEKEK, UZTEKEK

Sau-lu-te mo- tu - te ,  už-te-kėk, už- te  kėk!

J į  ! į
Mos ma-ži pie-me-nė-liai^mus trum-pi k a i- l i-n ė - iia i ,

au-Sa- lom, su-ša - tom.

Saulute motute, užtekėk, užtekėk!
Mes maži piemenėliai,
Mūs trumpi kailinėliai,
Sušalom, sušalom.

A?;. Jonas Jakubauskas, 50 m.
Žagariu k., 1958

Kviečianti sau!ę piemenų dainelė (LDK D 942), žinoma vakarų Dzūkijoje ir Suval
kijoje. Spausdinamas variantas gerai išlikęs.

2. TPRU NAMO, TPRU NAMO

t h t-,

 ̂ Tprūna-mo,
— L*— M— J— ! 

tpru na- mo,
J-. Jį.*...J 
to-Ii ma- no

-V- J?
na-me-liai,

-į į t. ht h i- į į  -b h. h h*, n
— J—

už aukS-tų-jų k a l-n e-lių , už ža-liiį-jų  g i-ra -lių .
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1. Tpru namo, tpru namo, 
Toli mano nameliai,
Už aukštųjų kalnelių, 
Už žaliųjų giralių.

2. Ateis jaunas kalvelis, 
Padirbs tiltelį.
Tuo tilteliu tekina 
Ir žiedelį ritina.

3. Kur žiedelis nurituos,
Ten sesutė išvažuos.
Kur saulutė užtekės,
Ten sasalė ištekės.

Ra/. Jonas Jakubauskas (žr. 1 dainos metriką)

Piemenų daineiė (LDK D 1018), labiau žinoma rytų dzūkams. Pateikiamas variantas 
kiek sutrumpėjęs; pati pradžia siejasi su kitomis šios tematinės grupės dainomis.

3. AS IŠGINIAU PALSUS JAUČUS

F P ^į  r į į
AS iš -g i-n ia u  pal-Sus jau-čus,

^ ]! P [! P I G .1. .HF-tF F ! ^
 ̂ t o - l i  a t - s i -  sto - jau, to -Ii. at-sk— ato - ( ja u ) .

1. Aš išginiau palšus jaučus, 
Aš išginiau palšus jaučus, 
Toli atsistojau,
Toli atsistojau).

2. Ir pamatiau bernužėlį,
Ir pamatiau bernužėlį 
Keleliu atjojanc,
Keleliu atjojanc).

3. Aš rankele mojau,
Aš rankele mojau,
Žiedeliu viliojau,
Žiedeliu viliojau).

4. - Sėsk, mergele, an pievelės, 
Sėsk, mergele, an pievelės, 
An šaltos raselės,
An šaltos rase(lės).
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5. - Atsitrauki, bernužėli,
Atsitrauki, dobilėli,
No manį, mergelės,
No manį, merge(lės).

A?/. Jonas Jakubauskas (žr. 1 dainos metriką)

Reta naktigonių daina (LDK D1208), užrašyta tik apie Lazdijus ir Prienus. Skelbiamas 
variantas vientisas, tik trečiame posme berneiio veiksmai priskiriami mergelei.

4. MUS SESUTE JAUCUS GANĖ

Jį.įž į  į  J* J* I į  J* J* I A į  į  A r į į . į
MOa ee- su-1 ė jau-Bus ga-nė^ g a n y d a ma  pa-blū-di-na,

. J* ^
 ̂ v i-su  s na-aauavi-ausna-ama p a-k ia i-d i(n o).

1. Mūs sesutė jaučus ganė,
Ganydama pablūdino,
Visus namus paklaidi(no).

2. Ir atjojo ponas Jasius,
Klausinėjo pas sesutę:
- Ar neieškot savo jau(čų)?

3. - Ieškau jaučų, ponas Jasiau.
Ir atsakė ponas Jasius:
- Mano tėvo abaro(sa).

Aar. Marijona Knyzienė, 71 m.
Punskas, 1980

Naktigonių daina (LDK D 1225), paplitusi vakarų Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Patei
kiamas variantas gana lakoniškas.
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5. LAIDOS SAULALĖ

J =96

1. Lai-doa &au-la-rė, lai-dos sau-la-iė va- ka- ra- liuo- aa.

- 4 —^ 1 ____ Lr-!----
= 3 =133 J H --- I-a —̂

tt-eį-dzylrėj. p u ^ ! ^  t^li^o-.a. 
a , ._ 1 , S ^_A 1 !J

ĵ̂ --L - - —C —a —<—-— g
3.Klau-ač aau-la-Iė, klau^sė aau-la-Iė:- ar doug, ar ma-ža,

9. Kap jūa ne-bėg-ait,kap j.ūa ne-bėg-ait,mea pa - va - ry - sim.

1. Laidos saulalė, 
Laidos sauiatė 
Vakarėiiuosa.

2. Atsidzyrėjo, 
Atsidzyrėjo 
Pusrytėliuosa.

3. Klausė sauialė, 
Klausė saulalė:
- Ar doug, ar maža,

4. Ar doug, ar maža,
Ar doug, ar maža 
Šos dzienos darbų?

5. - Nei doug, nei maža, 
Nei doug, nei maža 
Šos dzienos darbų.

6. Šimtų kapelių,
Šimtų kapelių 
Baltųjų rugelių.
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7. Pusantro šimto, 
Pusantro šimto 
Geitonų kvietelių.

8. Bėkit, baraiiai, 
Bėkit, baraiiai, 
Vidurin vaiako.

9. Kap jūs nebėgsit,
Kap jūs nebėgsit,
Mes pavarysim.

Pa/. Jonas Jakubauskas, 49 m.
Žagariu k., 1957

Rugiapjūtės vakaro daina (LDK D 482), žinoma daugiausia vakarų Dzūkijoje ir Suval
kijoje. Skelbiamas variantas šiaip gerai išlikęs, tik pabaigoje pridurtas "barelių" motyvas.

6. OI TU RUGELI

-#— *- į
Oi tu ru- ge- Ii, tu  avy - ruo- nė- I i ,

ta i tu ža- lia  - vai per va - aa- rė- 2į.

1. Oi tu rūgėti,
Tu svyruonėti,
Tai tu žatiavai 
Per vasarėtį. (2x2)

2. Jauni brotatiai 
Tavi pakirto,
Jaunos sesetės 
In pėdus rišo. (2x2)

3. In pėdus rišo,
In rikes statė,
In rikes statė,
In ktuonus vežė. (2x2)

Pa/. Stefanija Cibulskienė-Babkauskaitė, 72 m., g. Vaitakiemio k.
Ožkinių k., 1977

Rugiapjūtės pabaigtuvių daina (LDK D 528), užrašyta pietų ir vidurio Lietuvoje. 
Pateikiami du jos variantai. Pirmasis, kiek sutrumpėjęs, neturi šiam tipui būdingo "ru
gelio žiemkentėlio" įvaizdžio. Antrojo (Nr. 7) siužetas gerokai praplėstas detalizuotu 
talkos parėjimo namo vaizdu, šiaip tipui nelabai įprastu. Šitame variante ryškesnis pasa
kojamasis elementas.
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7. OI TU RUGELI ŽIEMKENTĖJĖLI

į  3 h į  Įį h 1 t Jin---- ------------------------- ]̂ —f)^ ^  _r  fr -jL *__1Z_!___________ -- / '  11 't!t  ̂ " U m- ^ r H   ̂ H ! * " į ___r
 ̂ Oi tu ru- ge- I i .

c . ^ 3 ^  -  ^
ziem-ken-tė -  jė -  ė - I i .

1. Oi tu rugeli, (2) 
Žiemkentėjėli. (2)

2. Tu iškentėjai (2)
Saitą žiemužėię. (2)

3. O ir ateina (2)
Visi kirtėjėiiai. (2)

4. O ir sukirto (2) 
Didelius rugelius. (2)

5. O ir ateina (2) 
Senasis tėvelis. (2)

6. Kiek yr, pamatė, (2) 
Sukirstų rugelių. (2)

Jonas Judickas, 65 m.
Eglinės k., 1963

7. O ir paraina (2)
Visi kirtėjėiiai. (2)

8. O ir parnešė (2) 
Rugelių sukirstų. (2)

9. O ir patinka (2)
Senoji močutė. (2)

10. O ir paėmė (2)
Tąjį vainikėlį. (2)

11. O ir pagyrė (2) 
Jaunuosius pjovėjus. (2)

12. O ir surangė (2) 
Pietelius kirtėjams. (2)

8. PARA1S IEVARIS NAMUOSA

Pa - ra is  ie  - va -  r i s  na -
Sto- s is  ia  - va - r i s  var -

amo- sa, 
tuo- sa.

1. Parais ievaris namuosa, 
Stosis ievaris vartuosa.

2. Stosis ievaris vartuosa, 
O jo šaketės tanguosa.
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3. - Išaik, močute, an dvaro, 4. Tavo talkeiė nuilsusi,
Paimk taikei; no baro. Kalni rugelius nukirtusi.

Pa/. Ona Stanelytė, 92 m.
Vaitakiemio k., 1972

Rugiapjūtės pabaigtuvių daina (LDK D 520), paplitusi pietų ir pietryčių Lietuvoje. 
Spausdinamo varianto kiek savitesnė apibūdinanti ievarą pradžia.

9. KALNE RUGELIAI PRINOKO

K ai- na r  u - ge -  l i a i  p r i-n o -  ko,
So - de vys- na - l ė s  p r i - s i r - p o .

1. Kalne rugeliai prinoko, 
Sode vyšnelės prisirpo.

2. - Išaik, tėveli, an dvaro, 
Inlaisk svetelius in dvarų

3. Inlaisk svetelius in dvarų, 
Atnešk bonkutį an stalo.

4. Atnešk bonkutį an stalo, 
Prašyk svetelius prie stalo.

5. Prašyk svetelius prie stalo, 
Kad padainuotų dainelių.

Pa/. Ona Marcinkevičienė-Jakubauskaitė, 71 m.
Žagariu k., 1973

Rugiapjūtės pabaigtuvių daina, matyt, dainuota šiauresniame plote. Jos pradžia būdin
ga šiai dainų grupei, o toliau gana ryški pasakojimo tendencija, rodanti vėlesnę kilmę.
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10. OI KO DŪSAUJI, JAUNAS BERNELI 

J**96 Poco rubatoĄ # poco ruošto  ̂ ^

-Oi ko dū-sau - j i ,  jau-naa bar-na- I i,

į Ke- na - pjū-vė - Ii?

1. - Oi ko dūsauji, 
Jaunas bemeti, 
Šienapjūvėli?

2. An dalgio koto, 
An dalgio koto 
Pasiramdamas.

3. An pradalgėlio, 
An pradalgėlio 
Bežūrėdamas.

4. Oi ar nulūžo, 
Oi ar nulūžo 
Dalgio kotelis?

5. Oi ar atšipo,
Oi ar atšipo 
Plieno dalgelis?

6. - Anei nulūžo, 
Anei nulūžo 
Dalgio kotelis.

7. Anei atšipo, 
Anei atšipo 
Plieno dalgelis.

8. Tiktai nuilso, 
Tiktai nuilso 
Baltos rankelės.

9. Ir surūdijo,
Ir surūdijo 
Aukso žiedelis.

Jonas Jakubauskas, 65 m.
Žagariu k., 1973

Reta šienapjūtės daina (LDK D 185), kurios keiioiika variantų užrašyta apie Laz
dijus. Skelbiamame pavyzdyje gražiai plėtojamas pjovėjo nuovargio motyvas (tuo tar
pu kituose šienpjūvys susirūpinęs pavytusiais žolynais; be to, kai kurie turi paralelinę 
mergelės šaką).
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11. ARAUPOŠNEEĮ

-n e h ^ .  - - r  -  , .— -h- -
vTTsa a--- n---- r---7--- 1— i---R--- a---jjm ------įi-------

A -  ran poB- ne -  lau-zau žag- ra - l į ,

ne pa-lau- iau a ir- da -iės  an ba-go- čaua dūk- ra(Iės).

1. Arau pošnei;
Laužau žagralį, 
Nepalaužau širdelės 
An bagočaus dukra(Iės).

2. O cik palaužau 
Savo širdelį
An vargdzienės mergelės, 
An jos sunkų darbe(lių).

3. Iš mažumėlės 
Be motynėlės,
Iš mažųjų dzienelių 
An svecimų ranke(lių).

4. Maža papratus 
Vargelio vargcie,
Sunkų darbelių dzirbcie, 
Sunkų darbelių dzirbc.

Pa?. Liudvika Petruškevičienė-Raudonavičiūtė, 85 m.
Žagariu k., 1982

Dviejų šakų arimo dainos (LDK D 20), žinomos vakarų Dzūkijoje ir Suvalkijoje, 
sutrumpėjusios versijos variantas. Plėtojamas vargdienės našlaitės motyvas, ryškus kai 
kuriose šeimos dainose (plg. LDK Š 349).

12. LINELIUS ROVIAU

! į
Li-ne - liūs ro-viau, ran-kas maz-go- jau^

nu-skan-di- nau zie-de - l į  in jū - dug-no-Iį.
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1. Linelius roviau,
Rankas mazgojau, 
Nuskandinau žiede!;
In jūrabų dugne!;. (2x2)

2. Atjoj berne!is,
Atjoj jaunasai.
- Pataikysiu žirge!;,
Išimk aukso žiede!;. (2x2)

3. - Mergela mano,
Jaunoji mano,
Man brangesnis žirge!is 
Negu tavo žiede!is. (2x2)

4. Mergela mano,
Jaunoji mano,
Duok man ža!ių rūteiį, 
Duosiu bėrų žirge!;. (2x2)

5. - Bemeti mano,
Jaunasai mano,
Man brangesnis žiedelis 
Nei tėvulio dvaralis. (2x2)

R?;. Jonas Jakubauskas, 50 m.
Žagariu k., 1958

Linų darbų daina (LDK D 679), papiitusi visoje Lietuvoje. Pateikiamo varianto siu
žetas ne visai nuoseklus.

13. OI PUTE PUTE

į į j - j ' į  i. į j* į  į  <j.
Oi pū-tė pū-tė sau-rus vė - je -  l i s

nog Lie tu -vos sa-la-Iės ir  nog juodų ma-ra-lių.

1. Oi pūtė pūtė 
Šaurus vėjelis
Nog Lietuvos šalalės 
Ir nog juodų marabu. (2x2)

2. O an marabu,
An mėlynųjų 
Plaukia juodas laivebs 
Ir auksinis irk!a!is. (2x2)

3. Tame !aive!y,
Tame juodajam 
Sėdėj sanas tėvelis
Ir jo jaunas sūnelis. (2x2)

4. - Sūneli mano,
Jaunasis mano,
Kur statysim laivei;
Ir auksinį irklai;? (2x2)
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5. - Tėveli mano,
Senasis mano,
Ten statysim laivei;
Po aukštuoju kranteliu,
Kur mano jauna merge(lė).

Bar. Veronika Viikelienė, 75 m.
Dusnyčios k., 1978

Žvejų daina (LDK D1551), papiitusi Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Prūsų Lietuvoje, pavie
nių variantų užrašyta ir kitur. Pateikiamas variantas atstovauja lakoniškesniems, kuriuose 
tik trumpai užsimenama apie mergelę.

KALENDORINIŲ APEIGŲ DAINOS

14. GIEDA GAIDELIAI, LELIUMAI

r J !!
Gie- Aa g ai - de - lia i, le-liu-Mai.

Gieda gaideliai, leliumai,
Gieda ryliuoja, leliumai.
Nei jūs giedokit, leliumai,
Nei jūs man kėlėt, leliumai.

5. Močutės kelta, leliumai,
Patalėlį pastaisiau, leliumai,
Ir saldžiai užmigau, leliumai.
Anytėlės kelta, leliumai,
Šoktele šokau, leliumai.

10. Bėgtele bėgau, leliumai,
Ugnei; kūrau, leliumai,
Ir gailiai verkiau, leliumai.

Bar. Ona Žukauskienė, 60 m., g. Juodeiiškės k.
Seinai, 1973

Viena iš labai retų šiame krašte advento-Kalėdų dainų (LDK K1 156), labiausiai 
žinoma vakarų Dzūkijoje ir Suvalkijoje (pavienių variantų užrašyta ir kitur). Pateikiamo 
pavyzdžio siužetas neišplėtotas, struktūra neposminė.
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VESTUVINĖS DAINOS

15. SIUNTĖ MANE MOTYNĖEĖ

$ 3 ^
Siun-tė ma - ne

J
mo - ty  -  nė -  lė

! r "  j t ' r t , ; !
in du- M  - jų$įE E į

van- de -  nė -  l io ,

in du- no - jų van- de - n ė ( lio ) .

1. Siuntė mane motynėlė 
In dunojų vandenėlio,
In dunojų vandenė(lio).

2. Su dviem varo kibirėliais, 
Su šilkiniais pasaitėliais, 
Su šilkiniais pasaitė(liais).

3. Nedaėjau dunojėlio, 
Nepasėmiau vandenėlio, 
Nepasėmiau vandenė(lio).

4. Ir užpūtė šaurus vėjas,
Ir atplaukė juodas laivas, 
Ir atplaukė juodas lai(vas).

5. Ir atplaukė juodas laivas, 
Tan laively bernužėlis,
Tan laively bernužė(lis).

Antanas Adukauskas, 80 m. 
Vaitakiemio k., *1976

6. - Sėsk, mergela, in laivelį, 
Plauksim mudu juodas maras, 
Plauksim mudu juodas ma(ras).

7. Plauksim mudu juodas maras 
In tėvelio didį dvarą,
In tėvelio didį dva(rą).

8. Po dvaralį bevaikščosim, 
Juodas vuogas berankiosim, 
Juodas vuogas berankio(sim).

9. Juodas vuogas berankiosim, 
Avietėles bebraukysim, 
Avietėles bebrauky(sim).

10. - Juodos vuogos - ašarėlės, 
Avietėlės - graudūs žodžai, 
Avietėlės - graudūs žo(džai).

Pažintuvių daina (LDK V 26), paplitusi visoje Lietuvoje. Skelbiamame variante mer
gelės atsakymas glaustesnis negu kituose.
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16. OI TU ŽIRGE, ŽIRGE

^  ^ į - . M j - 1 ^  j i  j

-Oi tu ž ir -  ge, ^ ir-ge juod-bė- rė -  i i .

J-4 -Jį
ar bū-si lai-m in-gas man ke- le  - ly^ le  - ly?

1. - Oi tu žirge, žirge 
Juodbėrėii,
Ar būsi iaimingas 
Man keieiy? (2x2)

2. Ar būsi iaimingas 
Man keieiy,
Ar nuneši mani 
Pas mergei;? (2x2)

3. Ar nuneši mani 
Pas mergei;,
Ar atkeisi gaiveii 
Vartelius? (2x2)

4. Ar atkeisi gaiveii 
Varteiius,
Ar mindzosi kojeiėm 
Vėjeiį? (2x2)

5. Ar mindzosi kojeiėm 
Vėjeiį,
Ar skaidzysi packavom 
Žameiį? (2x2)

6. Ar skaidzysi packavom 
Žameiį,
Ar karpysi ausatėm 
Rūteiį? (2x2)

7. Ar karpysi ausaiėm 
Rūteiį,
Ar virkdzysi kiėteiėn 
Mergei;? (2x2)

8. - Vai tu broii, broii, 
Broiužėii,
Ar daduosi žirgu 
Abrakėiio? (2x2)

9. Ar daduosi žirgu 
Abrakėiio
Ir čystojo, gražaus 
Vandinėiio? (2x2)

10. Tai būsiu laimingas 
Tau keieiy,
Tai nunešu tavi 
Pas mergei;. (2x2)

11. Tai nunešu tavi 
Pas mergei;,
Tai atkeisiu gaiveii 
Varteiius. (2x2)

12. Tai atkeisiu gaiveii 
Varteiius,
Tai mindzosiu kojeiėm 
Vėjeiį. (2x2)
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13. Tai mindzosiu kojelėm 14. Tai skaldzysiu packavom
Vėjelį, Žamelį,
Tai skaldzysiu packavom Tai karpysiu ausaiėm
Žamelį. (2x2) Rūtelį. (2x2)

15. Tai karpysiu ausaiėm 
Rūtelį,
Tai virkdzysiu kiėtelėn 
Mergelį. (2x2)

Pa;. Rožė Abukauskienė-Nevuliūtė, 78 m.
Užujuodėiės k., 1959

Piršlybų daina (LDK V 58), labiau žinoma Dzūkijoje ir Suvalkijoje, pavienių varian
tų užrašyta ir kitur. Pateiktasis šiam kraštui būdingas variantas gana išbaigtas.

17. KAP AŠ BUVAU MAŽAS

*ar- goj vy-gėj gu-lė-da-mae, mie-go ne-no- rė - jau.

1. Kap aš buvau mažas, 
Mažas nedidelis,
Margoj vygėj gulėdamas, 
Miego nenorėjau. (2x2)

2. O kap aš paaugau, 
Pradėjau vaikščotie,
Po stonelę vaikščodamas, 
Žirgelį dabojau. (2x2)

3. - Oi tėveli mano,
Tėveli sanasai,
Katrį duosi man žirgelį 
Jotie pas mergelį? (2x2)

4. - Oi sūnau, sūneli,
Sūneli jaunasai,
Ko berausiąs, ko risčausias 
Tai tavo žirgelis. (2x2)

5. O kap aš išjojau 
Iš tėvelio dvaro,
Dvaro vartai pastatyti, 
Raktais užrakyti. (2x2)

6. O kap aš išjojau 
Per tėvo pošnelį,
Svyra, grūva rugiai, kviecai 
Žirgu po kojelių. (2x2)
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7. O kap aš dajojau 8. O kap aš dajojau
Vuošveiio pošneiį, Vuošvelio dvarai},
Svyra, grūva dzirsos, smilgos Saudu vartai pastatyti,
Žirgu po kojelių. (2x2) Kuolais paramstyti. (2x2)

Ra;. Liudvika Petruškevičienė-Raudonavičiūtė, 62 m.
Žagariu k., 1959

Piršlybų daina (LDK V 60), populiari visoje Lietuvoje. Pagrindinės tipo versijos 
vieni variantai baigiami bernelio išjojimu iš namų, kiti - nujojimu į uošvio dvarą. Bet nei 
šios, nei kitų versijų žinomuose variantuose negretinama tėvelio ir uošvio dvaras, jų 
laukai. Taigi pateiktasis variantas greičiausiai atstovauja šiam kraštui būdingai versijai.

18. O IR PRIJOJO PILNAS DVARAS SVETELIŲ

^ - - h - 2  h - ,  't -1A.6 .  .  ,  * .
Į, - į  * 3 5 ^  į* f  ^  ^ t

0 ir pri-jo- jo
i  + .  į .

pil-nas dvaras sve-te-lių,

o ir pri-sta-tė pil-nas ato-niaa iir-ge-lių.

1. O ir prijojo 4. O ir atnešė
Pilnas dvaras svetelių, Raudonų obuolėlių,
O ir pristatė O ir pristatė
Pilnas stonias žirgelių. Juodųjų serbentėiių.

2. O ir pristatė 5. - Ne dėt [obuolių]
Pilnas stonias žirgelių, Tokį kelią keliavom,
0 ir prisėdo Ne dėl uogelių
Pilni suolai svetelių. Purvelį bridom.

3. 0  ir atėjo 6. Mes dėl mergelių
Jauna graži mergelė, Tokį kelią keliavom,
O ir atnešė Dėl lelijėlių
Raudonų obuolėlių. Purvelį bridom.
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7. Putino krūmo
Laužėm žalią šakelę,
Ūdrijos kaimo 
Vedėm jauną mergelę.

Ona Žukauskienė (žr. 14 dainos metriką)

Piršiybų daina (LDK V 109), papiitusi visoje Dzūkijoje, žinoma kai kur Suvaikijoje. 
Pateikiamas variantas kiek iakoniškesnis už kitus dzūkiškus.

19. AN TĖVELIO LAUKO

ĘįĮį'% f ? — F— 1- *--- =--- -b—-h— —
rA* j  {į -p -Įį - -----

An tė-ve-lio lau - ko dzvi an- te-iėc plau-ko,
i t i n .  į  t Į į į  .. - . - - ——[)—-h - - --- -

-p p ^
ir at-jo-jo ber-nu-

! Į! 6 ^  ** t -L -Li!
zė-lia an zir-ge- lio lauko.

1. An tėvelio lauko 2. - Atsigrįžk, ante)a,
Dzvi antelės plauko, Atsigrįžk plaukdama,
Ir atjojo bernužėlis Pamislykie, mergužėla,
An žirgelio lauko. (2x2) Už manį aidama. (2x2)

3. Nei aš pijokėlis,
Nei aš laidokėlis,
Ciktai kaimo bernužėlis, 
Tėvelio sūnelis. (2x2)

Pa/. Ona Maiinauskaitė, 77 m.
Šiynakiemio k., 1974

Piršiybų daina (LDK V 199), labiau žinoma vakarų Dzūkijoje ir Suvalkijoje, kitur 
užrašyta tik pavienių variantų. Skelbiamas pavyzdys, atstovaujantis vienai šio tipo versi
jų, gana lakoniškas.
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20. AIK, DUKRA, NAMO

J J - r į
Aik^duk- ra,na-M) jau-no - įt, na- mo -

-p—n*—h—h -h*- trr1— h h r  n -K— 1—n -----f-nJr . t * į M Į į __D_u s__S__ į_į___į .tF t *=*a * —_* 7 T 3--7- ! į- ̂.  r, .......i i  , J —^
at-va-ža-vo Sau-ču-kas,, aik^dnk-ra^na- no.

1. - Aik, dukra, namo, 
Jaunoji, namo - 
Atvažavo šaučukas,
Aik, dukra, namo. (2x2)

2. - Močute mano,
Sanoji mano,
Drotvos verpti nemokėsiu, 
Aš neisiu už jo. (2x2)

3. - Aik, dukra, namo, 
Jaunoji, namo - 
Atvažavo kraučukas,
Aik, dukra, namo. (2x2)

4. - Močute mano,
Sanoji mano,
Verpti siūlo nemokėsiu,
Aš neisiu už jo. (2x2)

5. - Aik, dukra, namo, 
Jaunoji, namo - 
Atvažavo staliorus,
Aik, dukra, namo. (2x2)

6. - Močute mano,
Sanoji mano,
Skiedrų rinkti nemokėsiu, 
Aš neisiu už jo. (2x2)

7. - Aik, dukra, namo, 
Jaunoji, namo - 
Atvažavo artojėlis,
Aik, dukra, namo. (2x2)

8. - Močute mano,
Sanoji mano,
Už artojo tai tekėsiu 
Ir būsiu aš jo. (2x2)

/laį. Agota Vainienė-Liaukevičiutė, 66 m.
Vidugirių k., 1959

Piršlybų daina (LDK V 239), žinoma visoje Lietuvoje. Skelbiamo varianto siužetas, 
nors labai ir neišplėtotas, gana vientisas.
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21. PER ŠILELĮ JOJAU

^  Mf - P t ' l  ! I į  į į į l J . T. - -
Per ši- le-lį jo - jau, Ši- le žir-gų Sė- rau,

^ ^ 1 J J ! B H P I!
an juo-do lai- va - lio Šie-ne- lį pa-

nrr

pa- dzo-viau, džo(viau).

1. Per šilelį jojau,
Šile žirgą šėrau,
An juodo laivelio 
Šienelį padžoviau. (2x2)

2. Žirgelis sukrito,
Šienelis suvyto,
Nežnau, ar dajosiu 
Pas savo panelę. (2x2)

3. - Mergužėle mano,
Balta lelijėle,
O ar negirdėjai
Šile žirgo žvengiant? (2x2)

4. - Girdėti girdėjau, 
Laiko neturėjau,
Senai motynėlai 
Patalėlį klojau. (2x2)

5. Patalėlį klojau,
Už veidelių glosčau:
- Nežadėk, močute, 
Pijoku berneliu. (2x2)

6. O jei pažadėsi 
Pijoku berneliu, 
Nesukrauk, močute, 
Didelio kraitelio. (2x2)

R?;. Ieva Vaznelienė-Staskevičiūtė, 76 m.
Valinčių k., 1959

Piršlybų daina (LDK V 330), paplitusi vakarų Dzūkijoje, Suvalkijoje ir kai kur Auk
štaitijoje. Pateikiamo varianto sutrumpėjusi pabaiga (nėra vargelių, ašarėlių motyvo).

22. MEZGIAU AS TINKLĄ

^  r  p r P ' t p  J J'
Mez-giau aš tink lą rau-do - no Šil-ko.

p p i r p i J p i p ^ . - ^ r
Ai- siu šu - vų šve- jo-tie,ai-siu žu- vų žve- jot.
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1. Mezgiau aš tinklą 
Raudono šiiko. 
Aisiu žuvų žvejotie, 
Aisiu žuvų žvejot.

5. - Nebijau nieko 
Nei nusimenu,
Už tavį, durniau, neisiu, 
Už tavį, durniau, nei(siu).

2. Aisiu žvejotie,
Žuvų ieškotie, 
Mergelei privitiotie, 
Mergelei priviiiot.

6. - Mergeie mano, 
Jaunoji mano, 
Nekiausykie kaibeiės 
Nekiausykie kaibe(iės).

3. -0  draba draba 
Bėras žirgeiis,
Po manim stovėdamas, 
Po manim stovėda(mas).

7. Tas kančukėiis 
Šimtuvėjėiis 
Dėl bėrojo žirgeiio, 
Dėl bėrojo žirge(iio).

4. Tep tu drabėsi,
Jauna mergeie,
Kaip mano vaiioj būsi, 
Kaip mano vaiioj bū(si).

8. O toj nendraiė 
Siūbavėjėiė
Man jaunam pasiramtie, 
Man jaunam pasiramt.

9. Toj mergužėiė 
Baltlelijėlė
Man jaunam pasidžiaugtie,
Man jaunam pasidžiaugt.

Pnf. Ona Malinauskaitė (žr. 19 dainos metriką)

Retesnė piršlybų daina (LDK V 359), žinoma daugiausia Suvalkijoje, kai kur Dzū
kijoje ir kitur. Skelbiamas variantas turi savitai plėtojamą pradžią, o tolesnis siužetas 
prie jos jungiamas ne visai nuosekliai.

23. AŠ PADAINUOSIU DAINŲ DAINELĘ
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1. Aš padainuosiu 
Dainų dainelę,
Aš dainų bernužėlis, 
Aš dainų bernužė(iis).

2. Aš atdarysiu 
Dainų skryneię, 
Paleisiu inliusteiį, 
Paleisiu inliuste(lį).

3. Akmuo be kraujo, 
Vanduo be sparnų, 
Papartis be žiedelių, 
Papartis be žiede(lių).

4. Taip aš, bernelis,
Taip aš, jaunasai,
Be jaunos mergužėlės, 
Be jaunos mergužė(lės).

5. Parduosiu žirgą 
Ir tymo balną,
Samdysiu audėjėles, 
Samdysiu audėjė(les).

6. Ir atsiliepė 
Jauna mergelė,
Po klėtę vaikščodama, 
Po klėtę vaikščoda(ma):

7. - Neparduok žirgo 
Nei tymo balno,
Aš būsiu audėjėlė, 
Aš būsiu audėjė(lė).

Ona Žukauskienė, 60 m., g. Juodeiiškės k.
Seinai, 1973

Sutartuvių daina (LDK V 481), paplitusi vakarų Dzūkijoje ir Suvalkijoje (pavienių 
variantų užrašyta ir kitur). Ją sudaro paralelinės bernelio ir mergelės šakos, bet neretai, 
kaip ir šiuo atveju, dainuojama tik viena šaka.

24. GERAU DIENELĘ, TAMSIĄ NAKTELĘ

!?! Į } Į '  ̂ 1 11' ) į I ' į

$Gė- rau d ie -  ne -  l ę ,  gė-rau nak- t e - l e ,

P P't **
pra-gė- rau,pra-lai-dau Sim-tų Ii* ta - l ių ,  t e ( l ių ) .

1. Gėrau dienelę, 
Gėrau nakteię, 
Pragėrau, prateidau 
Šimtų iiteiių. (2x2)

2. Būčau pragėręs 
Kitų šimte!;,
Bet mano žirgelis 
Nenustovėjo. (2x2)
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3. Mano žirgelis 
Nenustovėjo,
O jauna mergelė 
Miego norėjo. (2x2)

4. Guiėt gulėjo,
Bet nemiegojo,
Mislijo dūmojo,
Kur aug bernelis. (2x2)

5. Ar Vilniaus mieste, 
Ar Varšuvėlėj,
Ar slaunam kaimelin 
Pas tėtužėlį. (2x2)

6. Nei Vilniaus mieste, 
Nei Varšuvėlėj,
Tik slaunam kaimelin 
Pas tėtužėlį. (2x2)

Antanas Adukauskas, 80 m.
Vaitakiemio k., 1976

Sutartuvių daina (LDK V 485), užrašyta daugiausia Dzūkijoje ir Suvalkijoje (pavie
nių variantų rasta ir kitur). Skelbiamas variantas gerai išlikęs.

25. BALNOJAU ŽIRGELĮ

Bal-no-jau žir- ge - lį, jo - siu pas aer- pa - lį,

^ Į?--------------- -
jo-eiu jo- siu pa-&3- rė-tie,ką vei-kiataer- ge-lė, ga(iė).

1. Balnojau žirgelį,
Josiu pas mergelį,
Josiu josiu pažūrėtie,
Ką veikia mergelė. (2x2)

2. Ar rūteles skina,
Ar vainiką pina,
Ar pasrėmus an rankelių 
Manį jauno laukia? (2x2)

3. Per laukelį jojau,
Laukelis dundėjo,
Iš po žirgo pasagėlių 
Ugnelė žėrėjo. (2x2)

4. Oi jojau jojau,
Jodamas dūmojau,
Kų nunešu mergužėlei 
Brangų dovanėlių. (2x2)

5. Ar aukso žiedelį,
Ar šilko skaralį,
Ar vyninį obuolėlį 
Raudonais krašteliais? (2x2)

6. Giralę dajojau,
Giralėn sustojau 
Ir pamačau obelėlį 
Giron an kalnelio. (2x2)
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7. Gražūs obuolėliai,
Ale labai rūgštūs,
Meilūs žodzai mergužėlės,
Ale labai rūstūs. (2x2)

Elzė Brazinskienė-Jakubauskaitė, 63 m.
Žagariu k., 1975

Dovanų motyvas pateikiamą dainą sieja su šį motyvą turinčiomis sutartuvių dai
nomis, ypač su "Šią naktelę per naktelę" (LDK V 494), bet pabaiga yra būdingesnė 
meilės dainoms.

26. AUGO DUKRALE PAS MOTYNELĘ

Au-go duk-rt-lė pas m o-ty-nį-lą,

P p i f. P ^  ̂ ^
duk-ra-JLė vicn-tur-tė-lenkai dar-ži a - guo-nė-lė.

1. Augo dukralė 
Pas motynėlę,
Dukralė vienturtėlė,
Kai darži aguonėlė. (2x2)

2. - Dukralė mano,
Jaunoji mano,
Eik in rūtų daržalį, 
Pasiskink žalią rūtelę. (2x2)

3. - Šandien neskinsiu,
Rytoj ncpinsiu,
Utarnyko vakarą 
Degutė pastėkės. (2x2)

4. - Dukralė mano,
Jaunoji mano,
Ką tu ten radai
Tame naujan dvaralin? (2x2)

5. - Radau anytą 
Nepermainytą,
Šašur; ne tėvelį,
Dzieverus ne brolalius. (2x2)

6. Anyta barė,
Šašuras varė,
Mošatės muštravojo, 
Dzieverai šidavojo. (2x2)
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7. - Anei manį barkit, 8. Neraiks man skripkų
Anei varykit: Nei muzikantų,
Patropysiu kelalį Nei to didžo pulkelio,
In tėvelio dvarai;. (2x2) Su kuruom priviliojai. (2x2)

Ona Agurkienė-Šulcaitė, 70 m., g. Ramonų k.
Šlynakiemio k., 1970

Retesnė mergvakario daina (LDK V 741), dainuojama vakarų Dzūkijoje ir Suvalki- 
joje. Pateikiamo varianto siužetas išplėtotas, sunkios marčios dalios motyvu.

27. AN TĖVELIO DZIDZO DVARO

h h -  h l - J . - h  h " T T l

An tėve - lio

į?,h , .

dzi-dzo dva-ro

t r i j i  p -

p p...p...!. į!---- p- j

le-vend-rų krū- me - lis,

^  p p i
Į! P ^  ̂-1* ^  ̂

b al-c i i i e -  dai, juodos vuo-goa,Ža-lioe Sa-kos links-ta.

1. An tėvelio dzidzo dvaro 
Levendrų krūmelis,
Balci žiedai, juodos vuogos, 
Žalios šakos linksta.

2. Ten vaikščojo uliavojo 
Močutės dukralė. 
Vaikščodama uliodama 
Vainikėlį pynė.

3. Ji pindama, dabydama 
Su vainiku kalba:
- Vainikėli žalių rūtų,
Vai kur mudu teksim?

4. Jei berneliu artojėliu, 
Skrynetėn guldzysiu,
O jei kokiam pijokėliu, 
Ugnelėn degysiu.

5. Kap tu žalias ugnin degsi, 
Tai aš gailiai verksiu.
Tavo žali pelanėliai - 
Mano ašarėlės.

6. Aš parduosiu palšus jaucus 
Ir tėvų žirgelius,
Dovanosiu mergužėlai 
Nor porą šimtelių.

7. - Nusipirkę, mergužėla, 
Vyno ir muilalio, 
Nusiprauskie, mergužėla, 
Nor baltai bumelį.

8. - Kad aš prausiu, bernužėli, 
Rytų vakarėlį,
Jau nebūsiu tokia graži 
Kap pas motynėlį.
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9. Pas močutį, pas širdetį 
Kap langi kvietke!is, 
O pas tavi, bernužėli, 
Kap kampi šluotelė.

10. Pas močutį, pas širdelį 
Kap rožė žydėjau,
O pas tavi, bernužėli, 
Kap rūta suvytau.

R?/. Emilija Goberienė-Baliūnaitė, 44 m., g. Paliūnų k.
Suvalkai, 1959

Retesnė mergvakario daina (LDK V 758), žinoma vakarų Dzūkijoje, pavienių va
riantų užrašyta Aukštaitijoje ir Žemaitijoje. Pateikiamas variantas gana vientisas, nors 
baigiamas motyvu, įprastesnių jaunosios graudinimo dainoms.

28. LĖK, SAKALĖLI

Eėk,sa- ha- iė - Ii,
r—įr-

IėX,aa- kk- - Ii,
f į -  ^  ) 1L ^

lėk,sa- ha- iė - ii, per du- no - jė (lį).

1. Lėk, sakalėli, 5. Galvų šukavo,
Lėk, sakalėli, Galvų šukavo,
Lėk, sakalėli, Galvų šukavo
Per dunojė(lį). Ir gailiai ver(kė).

2. Tan dunojėlin, 6. - Nėr man tėvelio,
Tan dunojėlin, Nėr man tėvelio,
Tan dunojėlin Nėr man tėvelio
Laivelis plau(kia). Dalalai skirc.

3. Tame laively, 7. Nėra močutės,
Tame laively, Nėra močutės,
Tame laively Nėra močutės
Mergelė sė(dzi). Kraiteliu krauc.

4. Ji sėdėdama, 8. Nėra sasalių,
Ji sėdėdama, Nėra sasalių,
Ji sėdėdama Nėra sasalių
Galvų sukau. Vainiku pine.
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9. Nėra brolalių, 
Nėra brolalių, 
Nėra brolalių 
Kebu lydėc.

10. Mėnuoj tėvelis, 
Mėnuoj tėvelis, 
Mėnuoj tėvelis 
Dalai; sky(rė).

11. Saulė močutė, 
Saulė močutė, 
Saulė močutė 
Kraitei; kro(vė).

12. Žvaigždės sasalės, 
Žvaigždės sasalės, 
Žvaigždės sasalės 
Vainikų py(nė).

13. Sietyns brolalis, 
Sietyns brolalis, 
Sietyns brolalis 
Keliu lydėj.

Ona Stanelytė, 92 m.
Vaitakiemio k., 1972

Mergvakario daina, skirta jaunajai našlaitei (LDK V 811), paplitusi visoje Lietuvo
je. Skelbiamas variantas gerai išlikęs.

29. OI ŽYDĖK, ŽYDĖK

f r į
-Oi žy - dėk, žy- dėk, sau - sa o - be-lė-le,

4 " P P P Į! ! ^
oi ^  - dėk, $y- dėk, sau sa be la— pe(lių).

1. - Oi žydėk, žydėk, 
Sausa obeiėie,
Oi žydėk, žydėk, 
Sausa be iape(iių).

2. - O kaip man žydėt, 
Sausai obetėiei?
O kaip man žydėt, 
Sausai be iape(iių)?

3. - Vėjelis supūs 
Žaiiuosius iapeiius. 
Saututė sukraus 
Raudonus žiede(iius).

4. - Vai tekėk, tekėk, 
Vargdiene mergele, 
Vai tekėk, tekėk, 
Vargša našiaitė(ie).
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5. - Vai kaip man tekėt, 
Vargdienei mergelei? 
Vai kaip man tekėt, 
Vargšai našlaitė(lei)?

6. Oi kas man sukraus 
Didelį kraitelį?
Oi kas man sukvies 
Didelį pulke(lį)?

7. - Dienelė sukraus 
Didelį kraitelį. 
Naktelė sukvies 
Didelį pulke(lį).

Ona Babkauskienė-Skroblytė, 81 m., g. Trakiškių k.
Vaitakiemio k., 1972

Viena poetiškiausių mergvakario dainų, skirtų jaunajai našlaitei (LDK V 816), pa
plitusi daugiausia vakarų Dzūkijoje ir Suvalkijoje (kitur užrašyta pavienių variantų). 
Skeibiamas variantas turi savitą pabaigą: vietoj kitų variantų saulės ir mėnulio čia - die
nelė ir naktelė.

30. AN TĖVELIO DVARO TRYS VYŠNIŲ SODELIAI

j*
An tė -v e - lio  dva-ro trys vy3-niiį so -d e -lia į.

Ii
J ' J ' N  Į ! y ^  Į! į

pir-ma-jan so- de -  lin  aa-ka-lai bur-ka-vo, ka(vo).

1. An tėvelio dvaro
Trys vyšnių sodeliai, (2x2) 
Pirmajan sodelin 
Sakalai burkavo. (2x2)

2. Nei sakalų balsas,
Nei giros paukštelis, (2x2) 
Ciktai gailiai verkė 
Tėvelio sūnelis. (2x2)

3. Ciktai gailiai verkė,
In žirgų kalbėjo: (2x2)
- Jou dougiau nešarsiu 
Nog šo rudenėlio. (2x2)

4. Jou dougiau nešarsiu 
Nog šo rudenėlio, (2x2) 
Dougiau neuliosiu 
Nog šo rudenėlio. (2x2)
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5. O tai atsišaukė 6. Raikėj nevaikščotie,
Sanasai tėveiis: (2x2) Kur puikios mergetės, (2x2)
- Raikėj nevaikščotie, Bau puikios mergetės
Kur puikios mergetės. (2x2) Bernetius vitioja. (2x2)

7. O tai prisvitiojo,
O tai pasdabojo (2x2)
Bagočaus dukratė,
Dzidzi cinginėtė. (2x2)

Pa?. Jonas Jakubauskas, 65 m.
Žagariu k., 1973

Mergvakario daina (LDK V 852), žinoma vakarų Dzūkijoje, Suva!kijoje ir kai kur 
Aukštaitijoje. Ji paprastai turi dvi paraleiines šakas - su žirgu atsisveikinančio bernelio 
ir su rūtele mergelės. Skelbiamame variante išlikusi viena šaka, jo pabaigoje šeimos 
dainų motyvas.

31. AINA ONUTE PER DIDĮ DVARĄ

Ai -  na 0 - nu- tė  per d i-d į dva- rą,

į  į i] * l į į
k lo-n io -jos rū -te- lė  ik  s ie -r a i Ža-me-lai.

1. Aina Onutė 
Per did; dvarą, 
Ktoniojos rūtetė 
Ik sierai žametai.

2. - Ačū tau, Onute, 
Jaunoji mergetc, 
Ką mane sėjai, 
Sėjus apravėjai.

3. Ką mane sėjai, 
Sėjus apravėjai,
Ką tu mane žatią 
Vis patiedinėjai.

4. Ką tu mane žatią 
Vis patiedinėjai, 
Ką tu mane skynei 
Vis iš pažamėtių.
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5. Ką tu mane skynei 
Vis iš pažamėiių,
Ką man nenuskynei 
Žalių viršūnėiių.

6. Aina Jonelis 
Per didį dvarą, 
Kloniojas žirgelis 
Ik sierai žamelai:

7. - Ačū tau, Joneli, 
Jaunasai berneli,
Ką mane Šerai 
Grynuoj abrakėliu.

8. Ką mane šėrai 
Grynuoj abrakėliu, 
Ką mane girdei 
Čystuoj vandinėliu.

9. Ką mane girdei 
Čystuoj vandinėliu, 
Ką mane dengei 
Marguoj divonėliu.

10. Ką mane dengei 
Marguoj divonėliu, 
Kąneišlaidai 
Žiemos pagelėliu.

Rožė Abukauskienė-Nevuliūtė, 78 m.
Užujuodėlės k., 1959

Reta mergvakario daina (LDK V 855), kurios keletas variantų užrašyta taip pat 
vakarų Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Skelbiamas variantas vientisas ir meniškas.

32. KO SĖDIT; SVETELIAI

J J U J f — y
-Ko aė-dit, sve-te-iiai,ko na dai- nuo-jai.

r  J ^  r ^
ko aė-dit už ata- la - lio, ko ry-mot an ran- ke(lių)?

1. - Ko sėdit, sveteliai,
Ko nedainuojat, (2x2)
Ko sėdit už stalalio,
Ko rymot an ranke(lių)? (2x2)

2. - Kaip mumiem dainuoti, 
Kaip linksmiem būti: (2x2) 
Turim didžą iškadą,
Didelę iškadė(lę). (2x2)
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3. Subatos dienelę
Per pačus pietus (2x2)
Vėjas laužė roželę,
Ledai kirto rūte(lę). (2x2)

Rnf. Magdė Pajaujienė-Muriniūtė, 65 m.
Agurkių k., 1973

Dviejų šakų mergvakario daina (LDK V 877), žinoma vakarų Dzūkijoje, Suvalkijo- 
je ir Prūsų Lietuvoje. Ši daina, pirmą kartą paskelbta L. Rėzos, dėi "barzdotų vyrų, vyrų 
iš jūrių" neautentiško posmo ilgai laikyta istorine. Tačiau dvi šakos, o ypač nuniokoto 
darželio simbolika rodo jos ryšį su vestuvine liaudies poezija. Skelbiamas variantas vie
nos šakos, be seselių (brolelių) išsilaikymo motyvo pabaigoje (jie išsilaikė už žalios rūte
lės, už irklelio, už rugelių, už žirgelių ir t.t.).

33. PER DZIENEEĮ, PER NAKTELĮ NEMIGAU

į 3 . h lr i. f) h, .lyįAJ)  ̂ - -EEEĮEE P * ' " J < 3 ^ 3
Per dzie-ne-įį, per nak-te- iį ne- mi- gau —

" R Tį==&=  ̂, , , ,
Ji <P F-.!

sw bro- la -liu  o -
-< -< J tJ J,.Lį.=il

ba- ia- i į  so- dzi- nau.

1. Per dzienet;, per naktei; 4. Skinsiu, skinsiu obuoiėiius
Nemigau - Vyninius
Su brolaiiu obeiėiį Ir nunešu kunigėliu
Sodzinau. (2x2) Bažnyčon.(2x2)

2. Datropijau valandėt; 5. Ir nunešu kunigėliu
Ščėslyvų, Bažnyčon,
Kad prigijo obeiėiė Kad prirodzyt mergužei;
Vyninė. (2x2) Mylimų. (2x2)

3. Žydėk, žydėk, obeiėla, 6. Ir prakvipo obuoiėliai
Raudonai. Vyniniai,
Augyk, mokyk obuoiėiius O tai gavau sau mergei;,
Geltonai. (2x2) Mylimų. (2x2)
Tbf. Jonas Grigutis, 65 m.
Kreivėnų k. 1959

Ši jaunojo išleistuvių daina (LDK V 698) žinoma visoje Lietuvoje. Pateikiama;
vyzdys mažai skiriasi nuo kitų variantų.
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34. TU ARŽUOLE, ARŽUOLĖLI

-P  p-?--Įį----h n — h— h— K— "b—

Tu a r- zuo-la,

"S— h--------hrn—

^  J? į
ar- žuo-lė- I i ,

t h h K

4 =
ne-sto- vė- ki

— S— k--------k -tr—

J? J '  ^

ša— l i a  ke- l io ,

4 =  ̂ -
ne-sto- vė- k i

^  -J— 3
Ša- l i a  k e (iio ).

1. Tu aržuole, aržuolėli, 
Nestovėki šalia kelio, 
Nestovėki šalia ke(Iio).

2. Ir ateina šaurus vėjas, 
Laužia tavo tankias šakas, 
Laužia tavo tankias ša(kas).

3. Barstys tavo žalius lapus 
An žarnelės, an sierojos,
An žarnelės, an siero(jos).

4. An žarnelės, an sierojos,
An vejelės, an žaiiosios,
An vejelės, an žalio(sios).

5. Tu mergela lelijėla, 
Nestovėki viduj dvaro, 
Nestovėki viduj dva(ro).

6. Ir atjoja raitų pulkas 
Šaudzydami strielindami, 
Šaudzydami strielinda(mi).

7. Ciktai vienas cykiai joja, - 
Tavo jaunas bernužėlis, 
Tavo jaunas bemužė(lis).

8. Gelsvų kasų išpintojas, 
Vainikėlio nuimtojas, 
Vainikėlio nuimto(jas).

9. Kasnykėlių mąstytojas, 
Aukso žiedų nuimtojas, 
Aukso žiedų nuimto(jas).

Rožė Abukauskienė-Nevuliūtė, 78 m.
Užujuodėlės k., 1959

Dviejų šakų jaunojo sutiktuovių daina (LDK V 910), žinoma Dzūkijoje, Suvalkijoje 
ir kai kur Aukštaitijoje. Skelbiamas variantas gerai išlikęs, ypač raiški bernelį apibūdi
nanti pabaiga.
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35. SASUTE MANO

h" J)--Į—ĮT—̂ „ - -- *)
y p ^ J N  j
-Sa- su-te ma-no,

i -)' "* [! į /  « i r  ^
sa-su-te le - Ii- jė - La,
h h...į - _ n -  h t , t  -n

< į̂t p ^   ̂ j^ į= i
oi ko pa-bo-jai sa-ra-dos va - ka- rė - lį?

1. - Sasute mano, 
Sasute lelijėla,
Oi ko pabojai 
Šarados vakarėlį?

6. - Sasutės mano, 
Sasutės lelijėlės,
Oi kad prisėdo 
Bernelis prie šalaiės.

2. Oi ko pabojai 
Šarados vakarėlį, 
Oi kam aplaidai 
Rankelas in šalaiį?

7. Oi kad prisėdo 
Bernelis prie šalaiės, 
Oi tai apiaidau 
Rankelas in šalaiį.

3. Oi kam aplaidai 8. Oi tai apiaidau 
Rankeias in šalaiį, Rankeias in šalaiį,
Oi ko nubliedo O tai nubliedo 
Veidelių skaistumėlis? Veidelių skaistumėlis.

4. Oi ko nubliedo 9. O tai nubliedo
Veidelių skaistumėlis, Veidelių skaistumėlis, 
Oi ko nutilo O tai nutilo 
Žodelių meilumėlis? Žodelių meilumėlis.

5. Oi ko nutilo
Žodelių meilumėlis, 
Oi ko nuvyto 
Rūtelė an galvelės?

10. O tai nutilo
Žodelių meilumėlis, 
O tai nuvyto 
Rūtelė an galveiės.

/To/. Tapilia KJiūčininkienė-Macioniutė, 79 m.
Radžiūčių k., 1976

Labai reta pasėdo daina (LDK V 1007); jos variantų dar užrašyta apie Varėną, 
Lazdijus, Marijampolę. Skelbiamas variantas gražiai išbaigtas.
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36. AN KALNO KLEVELIS STOVĖJO

Ant kai-no k le- ve -  l i s  sto- vė -  jo,

^  ^  į  į  i J g
kle-ve- l io  la  - pe - l i a i  mir- gė -  jo.

1. An kalno klevelis stovėjo,
Klevelio lapeliai mirgėjo. (2)

2. Tenai ne klevelis stovėjo -
Brolelis an žirgo sėdėjo. (2)

3. Brolelis an žirgo sėdėjo,
Su jauna mergele kalbėjo: (2)

4. - Ko stovi, mergele, nuliūdusi,
Baltąsias rankeles nuleidusi? (2)

5. Ar klausai kranklelio kranklinančo,
Ar muzikantėlio grainančo? (2)

6. - Nei klausau kranklelio kranklinančo, 
Nei muzikantėlio grainančo. (2)

7. Tik laukiu bernelio atjojančo,
Rūtų vainikėlio atnešančo. (2)

Rif. Ona Kalinauskienė-Nevuliūtė, 62 m.
Birutė Kalinauskienė-Gadliauskaitė, 32 m., g. Pristavonių k.
Petelių k., 1974

Vainiko įteikimo daina (LDK V 1123), paplitusi visoje Lietuvoje. Skelbiamas va
riantas gerai išlikęs.
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37. KO ATJOJAI, BERNUŽĖLI

0 .1 -  -K A 1 r-r -1— h k i h— r— r— r-1 ̂ ^  ̂  ̂ T—  ̂ A  ̂ r- " m Sr i ū^  - į__n? * _*'. - _R_* *___*__H_  ̂ -__C_—J -  į  -  Į  ----Į  --------- - *
-Ko a t-jo -ja i,b er-n u -Ž ė-li,k o  at-jo-jai,ber-nu-žė-H ..,
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i

ko a t-jo -ja i,b er-n e- i i ,  š i-tų  ru-de- nė - l į ,  n ė(lį)?

1. - Ko atjojai, bernužėli, 
Ko atjojai, bernužėli, 
Ko atjojai, berneli, 
Šitų rudenėlį? (2x2)

2. Raikė jotie, bernužėli, 
Raikė jotie, bernužėli, 
Raikė jotie, berneli, 
Antrų rudenėlį. (2x2)

3. Neužtvėrė man brolalis, 
Neužtvėrė man brolalis, 
Neužtvėrė brolalis 
Rūtelių daržalio. (2x2)

4. Nepasėjo man sasalė, 
Nepasėjo man sasalė, 
Nepasėjo sasalė 
Žaliųjų rūtelių. (2x2)

5. - Nesirūpyk, mergužėla,
Nesirūpyk, lelijėla,
Nesirūpyk, mergela,
Apie vainikėlį. (2x2)

Tbf. Magdė Pajaujienė-Muriniūtė, 77 m.
Agurkių k., 1985

Rečiau pasitaikanti vainiko įteikimo daina (LDK V 1124), žinoma Dzūkijoje, Su
valkijoje ir kitur. Skelbiamo varianto siužetas ne per daug gerai išlikęs.

38. IR TĖVELIS PRIAIDAMAS

N Įt l  į  H J* f-J!
Ir tė -v a - l ie  pri-ai-da-mas.už ran-ke-Iėa pa-im-da-mas:

' t . . 'Į*r

Verk-si,duk-ra - le,verks ta*vo Sir- de - Lė, de(lė).
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1. Ir tėvelis priaidamas,
Už rankelės paimdamas:
- Verksi, dukrale,
Verks tavo širdelė. (2x2)

2. - Kad ir verksiu, bet ne viena, 
Kad ir verksiu, bet ne viena - 
Verks ir tėvelis,
Dalelę skirdamas. (2x2)

3. Ir močutė priaidama,
Už rankelės paimdama:
- Verksi, dukrale,
Verks tavo širdelė. (2x2)

4. - Kad ir verksiu, bet ne viena, 
Kad ir verksiu, bet ne viena - 
Verks ir močutė,
Kraitelį duodama. (2x2)

5. Ir seselė priaidama,
Už rankelės paimdama: 
Verksi, sesele,
Verks tavo širdelė. (2x2)

6. - Kad ir verksiu, bet ne viena, 
Kad ir verksiu, bet ne viena - 
Verks ir seselė,
Rūtelės skindama. (2x2)

7. Ir brolelis priaidamas,
Už rankelės paimdamas:
- Verksi, sesele,
Verks tavo širdelė. (2x2)

8. - Kad ir verksiu, bet ne viena, 
Kad ir verksiu, bet ne viena - 
Verksi, broleli,
Žirgelį duodamas. (2x2)

9. Ir tėvelis dūsaudamas,
Po dvarai; vaikščodamas:
- Nėra dukralės,
Nėra jos dalelės. (2x2)

10. Ir močutė dūsaudama,
Po klėtelę vaikščodama:
- Nėra dukralės,
Nėr margų skrynelių. (2x2)

11. Ir sesutė dūsaudama,
Po daržai; vaikščodama:
- Nėra seselės
Ties žalia rūtele. (2x2)

12. Ir brolelis dūsaudamas,
Po stainelę vaikščodamas:
- Nėra seselės,
Nėr stonioj žirgelio. (2x2)

Magdė Pajaujienė-Muriniutė (žr. 37 dainos metriką)

Jaunosios graudinimo daina (LDK V 1203), dainuojama visoje Lietuvoje. Skel
biamas variantas vientisas, pabaigoje turi kraičio išvežimo dainų motyvų 
(plg. LDK V 1664).
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39. OI KO AT

- 6 — „-------=-------,---------------,

TOJAI, JAUNAS BERNELI

h y- n— #—p—  n— Į —j----=----"t?-* p- į'* A t/ t! --- r * * ______  _J r Į/ !
Oi ho at- jo - ja i,

—A------------------------------
jau-nas ber- ne - I i ,

 ̂ b Į-- m—*—p- * H--- p---Į " * -- —------ y  'į" —j----- )r r n M 1p- — L-J 'p v f  y ^ r -Lj-
pas ma-ni; ai-ra - tė  - l į ,  pas mani  s i -  ra - tė -  i į .

1. Oi ko atjojai,
Jaunas bemeti,
Pas mani, siratėlį,
Pas mani, siratėlį.

2. Kad tu žinojai,
Jaunas berneli,
Kad aš ne dvaraly augau, 
Kad aš ne dvaraly augau.

3. Tik aš užaugus 
Didin vargelin,
Gailiose ašarėlėse, 
Gailiose ašarėlėse.

4. Kad tu žinojai,
Jaunas berneli,
Kad aš neturu tėvelio, 
Kad aš neturu tėvelio.

5. Mano tėvelis 
Aukštan kalnelin,
Baltajan grabelin,
Baltajan grabelin.

6. O kap aš važuosiu 
Pro aukštų kalnų, 
Stabdykit, broliai, žirgelius, 
Stabdykit, broliai, žirgelius.

7. Tegul aš aisiu
An aukšto kalnelio,
Tėveliu pasikloniosiu, 
Tėveliu pasikloniosiu.

8. - Oi kelkis, kelkis,
Sanas tėveli,
Paskirkie man dalelę, 
Paskirkie man dalelę.

9. Mažas turtelis,
Didis pulkelis, 
Netenku dovanėlių, 
Netenku dovanėlių.

Pnf. Jonas Jakubauskas, 51 m.
Žagariu k., 1959

Jaunosios našlaitės graudinimo daina (LDK V 1292), žinoma vakarų Dzūkijoje, 
Suvalkijoje, kai kur Aukštaitijoje ir Žemaitijoje. Skelbiamas variantas atstovauja versi
jai, kurios pradžia artima mergvakario dainoms (pig. LDK V 815).
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40. AR ŽIBA ZIBURUZAS

I r p t f . . į - l į  į  Į i  r P Ę Š Ę
Ar ži-ba ži-bu-ru - žas,ar de-ga trys lik - tu -žai,

t̂ mll'f P ir p Ip p C t' 'f Į įj f
o ar lau-kia sa-na mo* ču- ta iŽ ke-lio par ke- liau( jant)?

1. Ar žiba žiburužas,
Ar dega trys tiktužai,
O ar taukia sana močutė 
Iš ketio parketiau(jant)? (2x2)

2. Tai žiba žiburužas,
Tai dega trys iiktužai,
O tai taukia sana močutė 
Iš ketio parketiau(jant),
O ir išaina sana močutė 
Jaunųjų pasitikt.

A?;. Agota Vainienė-Liaukevičiūtė, 66 m.
Vidugirių k., 1959

Grįžimo iš jungtuvių daina (LDK V 1432), žinoma visoje Lietuvoje. Skeibiamą va
riantą sudaro šio siužeto fragmentas.

41. IR UZVEDE MARTELĮ UZ SKOMŲ

j į  * ^  j  ^
Ir už-ve-dLė mar -  t e - l į  už sko- mų,

Jį į  J '!  į* jį* J į .) J J -t -j .
akri- d i-  nė- jo kar ve- rė- l ia  po ako- maia.
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1. Ir užvedė martclį 9. Iš perlalių vainikėlį
Už skomų, 
Skridinėjo karvelėlis 
Po skomais. (2x2)

Nupinsiu,
Iš auksalio žiedelį 
Nuliesiu. (2x2)

2. - Oi karveli, karvelėli 
Pilkasai,
Pažičoki no galvelės 
Perlalių. (2x2)

10. Iš auksalio žiedelį 
Nuliesiu,
Iš šilkelių kasnykėlį 
Išsiusiu. (2x2)

3. Pažičoki no galvelės 
Perlalių,
Pažičoki no sparnelių 
Auksalio. (2x2)

11. - Oi martela, martela 
Jaunoji,
Ar daug kartų mergeli 
Mergavai? (2x2)

4. Pažičoki no sparnelių 
Auksalio,
Pažičoki no kojelių 
Šilkelio. (2x2)

12. Ar daug kartų mergeli 
Mergavai,
Ar daug kartų vainikėlį 
Pardavei? (2x2)

5. - Oi martela, martela 
Jaunoji,
Oi kų veiksi no galvelės 
Perlalių? (2x2)

13. Ar daug kartų vainikėlį 
Pardavei,
Ar daug kartų žiedelius 
Sumainei? (2x2)

6. Oi kų veiksi no galvelės 
Perlalių,
Oi kų veiksi no sparnelių 
Auksaliu? (2x2)

14. Ar daug kartų žiedelius 
Sumainei,
Ar daug kartų kasnykus 
Išsiuvai? (2x2)

7. Oi kų veiksi no sparnelių 
Auksaliu,
Oi kų veiksi no kojelių 
Šilkeliu? (2x2)

15. - Oi karveli, karvelėli 
Pilkasai,
Tiktai kartų mergeli 
Mergavau. (2x2)

8. - Oi karveli, karvelėli 
Pilkasai,
Iš perlalių vainikėlį 
Nupinsiu. (2x2)

16. Tiktai kartų mergeli 
Mergavau,
Tiktai kartų žiedelius 
Sumainiau. (2x2)
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17. Tiktai kartų žiedelius 
Sumainiau,
Tiktai kartų kasnykus 
Išsiuvau. (2x2)

Tbf. Rožė Abukauskienė-Nevuliūtė, 78 m.
Užujuodėlės k., 1959

Ry;.: Pasak užrašytojo, seniau šiame krašte, be vištų, avių ir kiaulių, pirkiose laikyta 
ir balandžiai.

Labai reta grįžimo iš jungtuvių daina (LDK V 1438), kurios vienintelis variantas 
užrašytas apie Seinus (galbūt ji žinoma tik šitam krašte?). Savo įvaizdžiais ši daina sieja
si su vakarų Dzūkijoje žinoma "Povinėjo povėlis po dvarą", neturinčia ryškios vestuvi
nės simbolikos ir savo melodija artimesne advento-Kalėdų dainoms. Skelbiamas va
riantas laikytinas šio tipo klasikiniu pavyzdžiu.

42. ANKSTI NEDĖLION VYŠNIŲ SODELIN

^  Į Į  į  į l  M į į U  į  ^
ku -  kau rai- ba ge - gu - tė ,

į ! M O Uy
ku - kau ra i-  ba ge -  gu (tė).

var.@)2-M) (§)? @ 9

! ĮĮ i 'L'  ' į i i i ' J i  į r

1. Anksti nedėiion 
Vyšnių sodetin 
Kukau raiba gegutė, 
Kukau raiba gegu(tė).

2. Ten ne gegutė,
Ten ne raiboji - 
Momutė dukrį barė, 
Momutė dukr; ba(rė)
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3. - Dukrale mano, 
Jaunoji mano,
Kur dėjai vainike!;,
Kur dėjai vainikė(lį)?

4. - Momute mano,
Sanoji mano,
Dunojėlin inmetiau, 
Dunojėlin inme(tiau).

5. An mano tėvo 
Dzidzo dvaralio 
Daug raibųjų ante!ių, 
Daug raibųjų ante(!ių).

6. Oi nuplauks, išims 
Raiba antelė
Tan gi!an dunojėlin, 
Tan gilan dunojė(lin).

7. Oi nuplauks, išims 
Man vainikėlį
An geltonų kojelių, 
An geltonų koje(lių).

8. Nardyt nardijo, 
Plaukiot plaukiojo, 
Nerado vainikėlio, 
Nerado vainikė(lio).

9. Vai cik ji rado 
Pūkų pluoštelį, 
Rūdzymėlio našteiį, 
Rūdzymėlio našte(tį).

10. Lietucis lijo,
Vainiks rūdzijo 
Tan gilan dunojėlin, 
Tan gilan dunojė(lin).

Rar. Jonas Jakubauskas, 65 m.
Žagariu k., 1973

Grįžimo iš jungtuvių daina (LDK V 1452), paplitusi daugiausia Dzūkijoje ir Suval
kijoje, žinoma kai kur Aukštaitijoje. Skelbiamas variantas turi suvalkiečiams būdingą 
išplėtotą vainiko ieškojimo motyvą.

43. KARVELELI MĖLYNASIS

i h  b  < t- J  ^ ̂ ^  J J !
^  *! - p -

Kar-va- lė -  I i mė- ly- na-sia, tu auks-tai la -  kio- j i ,

F į r  - į r  l  r 1
M- *

i š -  Jėk-da- ma6̂

-eP - J -  - J -----J —

,par-iėk-da-maa ži - n e-les
-------J— J— u

ne- so -  j i .
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1. Karvelėli mėlynasis,
Tu aukštai lakioji, 
Išlėkdamas, parlėkdamas 
Žineles nešoji. (2x2)

2. Tu parnešai man žinelę, 
Tik nelabai gerą,
Kad jau mano mergužėlė 
Sliūban išvažavo. (2x2)

3. - Brolužėli dobilėli, 
Balnokie žirgelį,
Josiu josiu pažūrėtie, 
Kaip ją vinčavoja. (2x2)

4. Užtekėjo mėnasėlis 
Terp dviejų žvaigždelių, 
Klūpi mano mergužėlė 
Terp dviejų brolelių. (2x2)

5. - Atsigrįžkie, mergužėle, 
Ča tavo pirmasis, 
Atsigrįžkie, mergužėle, 
Tavo pirmutinis. (2x2)

6. - Bernužėli dobilėli,
Tu man nepatinki,
Turu kitą bernužėlį 
Aš sau išsirinkus. (2x2)

7. Nenorėjai tu mylėtie 
Iš jaunų dienelių, 
Dabar nori atkalbėtie 
No kito bernelio. (2x2)

Paf. Elzė Brazinskienė-Jakubauskaitė, 63 m.
Žagariu k., 1975

Grįžimo iš jungtuvių daina (LDK V1507), populiari visoje Lietuvoje. Iš pateikiamų 
dviejų variantų antrasis (Nr. 44) menkiau išplėtotas, o pirmasis išbaigtesnis, turintis 
savitesnę pabaigą.

44. PARLĖK, PARLĖK, SAKALĖLI

,(,2 Js į  į  ,H į  į  į  į
Par-lėk,par-lėk, sa- ka- lė -  Li, tu rai-bas paukB-te- I i ,

į  į  j, j , i j* J-g 3 = 3
iš - lė k -  da-mas, par- lėk-da- ma* nau-jie-nas ne - so - j i .
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1. Padėk, padėk, sakalėli, 
Tu raibas paukšteli, 
Išlėkdamas, parlėkdamas 
Naujienas nešoji. (2x2)

2. Tu parnešai naujienėlę, 
Bet nelabai gerą,
Kad jau mano mergužėlė 
Šliūban išvažavo. (2x2)

3. Kad jau mano mergužėlė 
Šliūban išvažavo,
Be vainiko, be kasnykų, 
Be žalių rūtelių. (2x2)

4. Kaip ji ėjo per bažnyčą, 
Kai lendrė siūbavo,
Kaip priėjo prie altoraus, 
Linko kai rūtelė. (2x2)

Pnf. Rožė Žebrauskienė-Radzevičiutė, 80 m., g. Pristavonių k. 
Šlynakiemio k., 1980

45. TAI LAISIU, TAI DUOSIU

l ,  ^ - - į - j *  i h t L r ) i į į = į a
4.-Tai lai-siu, t ai duo - siu sa- vo mie-lų duk-ra- iį

In to- Ii- tnų ša-la- lį, 
Kur de- gu- t ė ku-kuo-ja,
Lakk*tin-gė-iė Inkš-tuo-ja, 
Ten bro-la-liai dai-nuo-ja,

Ten bro-la-liai dai-nuo-ja.

-Oi mo-tu- la, oi Čir-de-la,oi kas Ii- na-liua nu-raus?

-Ir be ta- vo nu- ro- vi-no bus Ii- ne-Iiai nu-rau-ci.

1. - Tai iaisiu, tai duosiu 
Savo mieių dukrai;
In tolimų šaiaiį,
Kur degute kukuoja, 
Lakštingėiė lakštuoja, 
Ten broiaiiai dainuoja, 
Ten broiaiiai dainuoja.



VESTUVINES DAINOS 63

- Oi motuia, oi širdela, 
Oi kas linelius nuraus?
- Ir be tavo nurovimo 
Bus lineliai nurauci.

2. - Tai laisiu, tai duosiu 
Savo mielų dukrai;
In tolimų šalai;,
Kur degute kukuoja, 
Lakštingėlė lakštuoja, 
Ten brolaliai dainuoja, 
Ten brolaliai dainuoja.

- Oi motuia, oi širdela, 
Kas tuos linelius nukuls?
- Ir be tavo nukūlimo 
Bus lineliai nukulci.

3. - Tai laisiu, tai duosiu 
Savo mielų dukrai;
In tolimų šalai;,
Kur degute kukuoja, 
Lakštingėlė lakštuoja, 
Ten brolaliai dainuoja, 
Ten brolaliai dainuoja.

- Oi motuia, oi širdela, 
Kas tuos linelius išmins?
- Ir be tavo išmynimo 
Bus lineliai išminei.

4. - Tai laisiu, tai duosiu 
Savo mielų dukrai;
In tolimų šalai;,
Kur degute kukuoja, 
Lakšingėiė lakštuoja, 
Ten brolaliai dainuoja, 
Ten brolaliai dainuoja.
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- Oi motula, oi širdeia,
Kas tuos iineiius nubrauks?
- Ir be tavo nubraukimo 
Bus tineiiai nubraukei.

5. - Tai iaisiu, tai duosiu 
Savo mietų dukrai}
In tolimų šaialį,
Kur degute kukuoja, 
Lakštingėlė lakštuoja,
Ten broiaiiai dainuoja,
Ten broiaiiai dainuoja.

- Oi motuia, oi širdeia,
Kas tuos iineiius šukuos?
- Ir be tavo šukavimo 
Bus iineiiai šukuoci.

6. - Tai iaisiu, tai duosiu 
Savo mieių dukratj 
In toiimų šaialį,
Kur degute kukuoja, 
Lakštingėlė iakštuoja,
Ten broiaiiai dainuoja,
Ten broiaiiai dainuoja.

- Oi motuia, oi širdeia,
Kas tuos iineiius suverps?
- Ir be tavo suverpimo 
Bus iineiiai suverpei.

7. - Tai iaisiu, tai duosiu 
Savo mieių dukratį 
In toiimų šaialį,
Kur degute kukuoja, 
Lakštingėlė iakštuoja,
Tbn broiaiiai dainuoja,
Ten broiaiiai dainuoja.
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- Oi motula, oi širdela,
Oi kas drobelas išaus?
- Ir be tavo išaudimo 
Bus drobelės išaustos.

8. - Tai laisiu, tai duosiu 
Savo mielų dukrai;
In tolimų šalai;,
Kur degute kukuoja, 
Lakštingėiė lakštuoja,
Ten brolaliai dainuoja, 
Ten brolaliai dainuoja.

- Oi motula, oi širdela, 
Kas tas drobelas balcis?
- Ir be tavo balcinimo 
Bus drobelės balcytos.

9. - Tai laisiu, tai duosiu 
Savo mielų dukrai;
In tolimų šalai;,
Kur degute kukuoja, 
Lakštingėiė lakštuoja,
Ten brolaliai dainuoja, 
Ten brolaliai dainuoja.

- Oi motula, oi širdela,
Oi kas marškinius pasiūs?
- Ir be tavo pasiuvimo 
Bus marškiniai pasiūci.

Ona Kalinauskienė-Nevuliūtė, 70 m.
Pelelių k., 1982

Persirengėlių daina, dainuojama laukiant iš bažnyčios grįžtančių jaunųjų 
(LDK V 1529), populiaresnė vakarų Dzūkijoje ir Suvalkijoje (kitur užrašyta pavienių 
variantų). Ji turi raudų intarpus. Skelbiamas variantas gana vientisas.
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46. SUSRINKITį GIMINĖLĖS

^ Į ! '  r  i ^  J
Sus- r in - k it ,  gi - mi - nč - iėa,

į įL -iO į'..i.^
a-r- t i  -  mi su- š ie -  dė - l i a i .

1. Susrinkit, giminėms, 
Artimi susiedėliai.

2. Dovanoti Marytės,
Jos jaunos išvaduoti.

3. Jos jaunos jaunystėms, 
Marytės puikystėms.

4. Dovanoja brolaliai 
Dzidelėm dovanėlėm, 
Auksaliu sidabrėliu.

5. Dovanoja sasalės 
Dzidelėm dovanėlėm, 
Auksaliu sidabrėliu.

6. Dovanoja kaimyai 
Dzidelėm dovanėlėm, 
Auksaliu sidabrėliu.

JTnf. Ieva Černelytė, 60 m., g. Agurkių k.
Punskas, 1959

"Jaunoji stovi už staio su mediniu šaukštu ir, iš bliūdo pripylusi čėr- 
kutę, dėkoja degtine už padovanotus pinigus".

Jaunosios apdovanojimo daina (LDK V 1583), žinoma Dzūkijoje ir Suvalkijoje. 
Skelbiamas variantas yra senesnės kilmės - melodija rodo susiformavusį dviejų eilučių 
posmą.

47. IR SUKRYKŠTĖ ANTELĖ ANT MARŲ
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1. Ir sukrykštė antelė 
Ant marų,
Gailiai verkė mergeiė 
Nevaiion. (2x2)

2. - Vaduok, vaduok, broleii, 
Seselę,
Oi nors aukso žiedelį 
Parduokie. (2x2)

3. - Vėlei tave, sesele, 
Nežinot,
Anei aukso žiedelį 
Paterot. (2x2)

4. Ir sukrykštė antelė 
Ant marų,
Gailiai verkė dukterėlė 
Nevaiion. (2x2)

5. - Vaduok, vaduok, močute, 
Dukralę,
Oi nors margas skrynias 
Parduokie. (2x2)

6. - Vėlei tave, dukrale, 
Nežinot,
Anei margas skrynias 
Paterot. (2x2)

7. Ir sukrykštė antelė 
Ant marų,
Gailiai verkė sūnelis 
Nevaiion. (2x2)

8. - Vaduok, vaduok, tėveli, 
Sūnelį,
Oi nors bėrų žirgelį 
Parduokie. (2x2)

9. - Vėlei tave, sūneli,
Nežinot,
Anei bėrą žirgelį 
Paterot. (2x2)

10. Ir sukrykštė antelė 
Ant marų,
Gailiai verkė brolužėlis 
Nevaiion. (2x2)

11. - Vaduok, vaduok, seserėle, 
Brolelį,
Oi nors šilkų kasnykėlį 
Parduokie. (2x2)

12. - Vėlei tave, broleli, 
Nežinot,
Anei šilkų kasnykėlį 
Paterot. (2x2)

A?;. Emilija Krakauskienė-Ališauskaitė, 66 m., g. Paliūnų k.
Ožkinių k., 1974

Jaunosios apdovanojimo daina (LDK V 1547), žinoma visoje Lietuvoje. Skelbia
mojo varianto sūnelio šaka siejasi su karinėm-istorinėm dainom (plg. LDK K 253-254).
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48. OI NIEKUR NĖRA TOKIO DVARALIO

Oi nie kur nė - ra to-kio dva- ra - lio

kaip no tė - tu - žė - iio^kaip na-no t ė tu - Žė(lio).

1. Oi niekur nėra 
Tokio dvaraiio 
Kaip mano tėtužėiio, 
Kaip mano tėtužė(iio).

2. Aplinkui sodnai, 
Sodnuos obuoliai,
O an vartų kaštonai,
O an vartų kašto(nai).

3. Vai tai tę gėrė 
Ponai bajorai,
Tan tėvelio dvaraiin, 
Tan tėvelio dvara(iin).

4. Jie begerdami, 
Beuiiodami 
Dukralę prižadėjo, 
Dukraię prižadėjo).

5. Oi brangūs, brangūs 
Trys cūgai žirgų,
Dukraiė da brangesnė, 
Dukraiė da branges(nė).

6. Oi aš parduosiu 
Tris cūgus žirgų,
Dukraię išvaduosiu, 
Dukraię išvaduo(siu).

7. Oi brangu, brangu 
Trys poros jaučų, 
Vainikas da brangesnis, 
Vainikas da branges(nis).

8. Oi aš parduosiu 
Tris poras jaučų,
Vainiką išvaduosiu, 
Vainiką išvaduo(siu).

/Tnf. Rožė Abukauskienė-Nevuliūtė, 78 m.
Užujuodėlės k., 1959

Jaunosios apdovanojimo daina (LDK V 1552), žinoma vakarų Dzūkijoje ir Suvalki
joje. Skelbiamas variantas atstovauja versijai, prasidedančiai poetizuojamo tėvo dvare
lio vaizdu (plg. LDK ŠI).
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49. NEKENTI, MAMYTE

-Ne-ken- t i ,  ma -my- te , ne- ken- t i ,  Šir-de- le ,

^ Ę Į
na- nį, dūk- ra-lėa,dar-že rū-te- lės,k lė-tin  mar-gų skry-ne(lių)L

1. - Nekenti, mamyte,
Nekenti, širdele,
Manį, dukralės, darže rūtelės, 
Klėtin margų skryne(lių). (2x2)

2. Išaisiu, mamyte,
Išaisiu, širdele,
Su viena diena, su valandėle, 
Su viena minutė(le). (2x2)

3. - Sugrįžkie, dukrale,
Sugrįžkie, jaunoji,
Tai dabar kęsiu, dabar mylėsiu 
Ir dukrale vady(siu). (2x2)

4. - Ne laikas, mamyte,
Ne laikas, širdele,
Sėdi sveteliai jau už stalelio, 
Bernelis prie šale(lės). (2x2)

Ona Kmieliauskienė-Žukauskiutė, 75 m.
Žagariu k., 1973

Dviejų šakų kraičio išvežimo daina (LDK V 1654), žinomesnė vakarų Dzūkijoje ir 
Suvalkijoje (kitur užrašyta pavienių variantų). Skelbiamas pavyzdys gana lakoniškas.

50. ČERŠKA BARŠKA SKRYNELĖS

Į.į- j ) ---

! f ^ " — !—
. ... ..

J įc<srB-1
!

ka bar s-t

 ̂ r. ,

ca
I

akry-ne-lėa,

-4^

ič klė-te- 1

f T r "

Lės
1

ne- aa- moâ

ff_
j
gaiL-li;

LJ- - 
ai ver- 1

1 * ^  f
ta duk-te-rė-lė, ik ao- mu- 1cės ai- d a- ma.

1. Čerška barška skrynelės,
Iš klėtelės nešamos, 
Gailiai verkė dukterėlė,
Iš momutės aidama. (2x2)

2. - Cit neverki, dukrale,
Cit neverki, jaunoji,
Tu ten rasi dvarai;,
Tan dvaralin bernelį. (2x2)
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3. Cik nerasi, dukrale,
Cik nerasi, jaunoji,
Cik nerasi, dukterėle, 
Naujo rūtų daržalio. (2x2)

4. Sutiks tave, dukrale,
Sutiks tave, jaunoji,
Sutiks tave anytėiė, 
Širdelės graudintoja. (2x2)

Rif. Elzė Brazinskienė-Jakubauskaitė, 63 m.
Žagariu k., 1975

Kraičio išvežimo daina (LDK V 1667), paplitusiinoma vakarų Dzūkijoje, Suvalkijo
je ir daug kur Aukštaitijoje. Šio tipo pagrindinės versijos vienuose variantuose pabrė
žiama močiutės, rūtų vainikėlio netekimas, kituose - dukrelės negalėjimas grįžti atga
lios. Spausdinamas variantas atstovauja retesnei dviejų šakų (dukrelės ir sūnelio) versi
jai, pasitaikančiai apie Varėną, Lazdijus, Vilkaviškį (bet jo teišlikusi viena šaka). Čia 
nėra tradicinės pradžios, nuo kitų variantų skiriasi ir pabaiga.

51. OI LIŪDNA LIŪDNA MANO ŠIRDELEI

L j J ' r  i j  J * i
 ̂ Oi liūd-na liūd-na ma- no š ir -  de - l e i

p p n  r  J* - h
5ų mie- lą ru- de- nė- lį,aq mie-lą ru- de- nė(lį)

1. Oi liūdna liūdna 
Mano širdelei 
Šų mielą rudenėlį, 
Šų mieią rudenė(Iį).

4. - Dėl ko parūpo 
Jaunai mergelei 
Mano sunkūs darbeliai, 
Mano sunkūs darbe(liai)?

2. Oi jauča jauča 
Mano širdelė 
Bernelį tinginei;, 
Bernelį tinginč(lį).

5. Laukus užarsiu,
Šienus nupjausiu, 
Žirgelius priganysiu, 
Žirgelius prigany(siu).

3. Laukai nearta,
Šienai nepjauta, 
Žirgeliai neganyta, 
Žirgeliai negany(ta).

6. Sėjau kvietelius 
Trajis metelius,
Nei diegelis nedygo, 
Nei diegelis nedy(go).
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7. Tiktai išdygo 
Žaiia iiepeiė
Su devyniom šakeiėm, 
Su devyniom šake(iėm).

8. An tų šakeiių 
Aukso spurgeiės, 
Viršūnėiėj degute, 
Viršūnėlėj degu(tė).

9. Kukau degute,
Kukau raiboji,
Koi iškukau mergei;, 
Koi iškukau merge(iį).

10. Tėvų dukrai;,
Broiių sasaij,
Ko gerausių siūgeiį, 
Ko gerausių siūge(ij).

Magdė Pajaujienė-Muriniūtė, 79 m.
Agurkių k., 1987

Išvažiavimo pas jaunąjį daina (LDK V 1700), popuiiari visoje Lietuvoje. Pateikia
muose variantuose (žr. ir Nr. 52) iš močiutės iškukuojamos dukreiės pagrindinis moty
vas siejamas su šeimos dainų bernelio tinginėlio motyvu (plg. LDK Š 279).

52. SĖJAU RUGELIUS, NEVARINEJAU

1

van-de- nė- liu už - ė - jo, ė - (jcį.

1. Sėjau rugelius, 
Nevarinėjau, 
Vandenėliu užėjo, 
Vandenėliu užė(jo).

2. Sėjau kvietelius 
Trajis metelius,
Nedzygo nei dziegelis, 
Nedzygo nei dziege(lis).

3. Oi cik išdzygo 
Žalias aržuolas
Su dzykojom šakelėm, 
Su dzykojom šake(Iėm).

4. An tų šakelių,
An tų dzykųjų
Dzvi degulės kukavo, 
Dzvi degulės kuka(vo).
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5. Tolei kukavo, 6. Momos dukrai;,
Kol iškukavo Brolio šašai},
No momutės dukrai;, Tėvelio užvadėlį,
No momutės dukra(lį).

Pa;. Jonas Jakubauskas, 50 m. 
Žagariu k., 1958

Tėvelio užvadė(tį).

53. VEŽA MUSŲ SESEUĮ

Ve-4a mū- aų ae- se iį per ly- gų- jį lau- he- lį,
n— t n— !

J J n - į - į '  J "  (! ' <
iš ša-lių jo- ja du dzie-ve-rė-liai,sa-su-tį ra-my-da-tni,d a ( )

1. Veža mūsų sesei;
Per lygųjį laukelį,
Iš šalių joja du dzieverėliai, 
Sasutį ramydami. (2x2)

2. - Tylėk, neverkie, sasute, 
Tylėk, neverkie, jaunoji,
Da prisiverksi jauna būdama 
Anytėlės klėtelėj. (2x2)

3. Momutė išaidama,
Dievulio prašydama,
Kad Dievas duotų giedrų dienelį, 
Kad vėjelis nepūstų. (2x2)

4. Kad vėjelis nepūstų 
Nei medeliai neūžtų,
Tai aš girdėtau savo dukrai; 
Kelaliu išvežančų. (2x2)

5. Nei vėjelis nepūtė,
Nei medeliai neūžė,
Nei negirdėjau savo dukralės 
Kelaliu išvežančos. (2x2)

Pa?. Jonas Jakubauskas, 65 m.
Žagariu k., 1973

Išvažiavimo pas jaunąjį daina (LDK V 1709), paplitusi vakarų Dzūkijoje ir Suvalki
joje, žinoma kai kur Aukštaitijoje. Paprastai ji pradedama atsisveikinimo su rūtele vaiz
du. Spausdinamas variantas jo neturi.
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54. KO VĖJAI PUTĖ

s
Ko vė - jai pū - tė, ko me-dzai ū

g
i f r

ko skamba sta k -le -iė s  nau-jon sek- ly -  čon, ly(eon)?

1. Ko vėjai pūtė,
Ko medzai ūžė,
Ko skamba staklelės 
Naujon seklyčon? (2x2)

2. Nei vėjai pūtė,
Nei medzai ūžė,
Nei skamba staklelės 
Naujon seklyčon. (2x2)

3. Tik gailiai verkė 
Sena močutė,
Jaunesnį dukralį 
Šliūban leisdama. (2x2)

4. - Dukrale mano,
Jaunoji mano,
Jau klėties duralių 
Daugiau neversi. (2x2)

5. Klėties duralių 
Daugiau neversi, 
Dvaralio vartelių 
Daugiau nekelsi. (2x2)

6. Pas anytėlį 
Duralas versi
Ir margo dvaralio 
Vartelius kelsi. (2x2)

7. Kukuos gegutė 
Žalion giralėn,
Per visų dzienelį 
Palydėdama. (2x2)

8. Verksi, dukrale,
Verksi, jaunoji,
Per visų amžalį 
Vargan būdama. (2x2)

Tbf. Jonas Jakubauskas (žr. 53 dainos metriką)

Dviejų šakų išvažiavimo pas jaunąjį daina (LDK V 1709), žinoma Dzūkijoje, Suval- 
kijoje, Prūsų Lietuvoje ir daug kur Aukštaitijoje. Daugumoje variantų motina, tėvas 
skundžiasi, kad, išleidus dukrelę, sūnelį, namie nebus kam darbų dirbti. Tuo tarpu skel
biamame variante kalbama apie būsimą dukrelės vargą pas anytėlę. Vietoj kitų variantų 
ia/m /eį.y&?fna čia nežinia kaip atsirado J/m&an /e/M/ania.
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55. OI TAI DĖKUI, MAMUTE

P J; 9 t! .  ̂ f=h----h—)—i ------fn-----_į_  ̂ t t_  ̂  ̂ _* i---n----3—t  ̂ 3^ ^  -*-y-----=—
Oi tai dė-kui, ma-mu-te, ma-no mie-la šir-de-la,

r- - L-  ̂ ^ —-ki-------_^ _ *
^   ̂ /  --' n î   ̂ < L) "

ką ma -ne uz-au-gi-not to-kių gra-žų mer-ge-iį.

1. - Oi tai dėkui, mamute, 
Mano miela širdela,
Ką mane užauginot 
Tokių gražų mergei}. (2x2)

2. Oi tai dėkui, mamute, 
Mano miela širdela,
Ką išrinkot, išdabinot 
Tokį šlaunų vardelį. (2x2)

3. Cik nedėkui, mamute, 
Mano miela širdela,
Ką išrinkot, išdabinot 
Girtuoklėlį bernelį. (2x2)

4. Jis pragėrė namučus 
Ir no lauko rugučus,
Pragers mano jaunas dzienas 
Ir auksalio žiedelius. (2x2)

5. - Grįžk, dukrala, atgalios, 
Grįžk, jaunoji, atgalios, 
Grųžyk skrynias ir pėrynas,
Ir valniosias dzienelas. (2x2)

6. - Oi mamute, negrįšu,
Oi širdela, negrįšu:
Margos skrynios išvožytos, 
Tankios drobės išrėžytos. (2x2)

7. Dovanėlės atduotos,
Valnios dzienos parduotos,
Sumainyci žiedeliai,
Sukaibėci žodeliai. (2x2)

Pa;. Ona Kmieliauskienė-Žukauskiūtė, 75 m.
Žagariu k., 1973

Pyį.. Dainą išmoko iš mamos.

Išvažiavimo pas jaunąjį daina (LDK V 1804), populiari visoje Lietuvoje. Spausdi
namas variantas gerai išlikęs, tik pabaiga kiek lakoniškesnė negu kitų.
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56. ISAIKIE, MOMUTE, VARTŲ ATDARYTI

J) M "." į  h  b F į  įH  [ i----a-----

- iŠ -  a i-k ie , mo- mu-te, var-tų at- da- ry- t i :

įj= E = = Į^
par- ve-že m ar-te-Iį dar-be-liam da- ry- t .

1. - Išaikie, momute, 
Vartų atdaryti: 
Parvežė martelį 
Darbeliam daryt.

2. - O tai aš neisiu 
Ir neatdarysiu - 
Bus mano darbeliai 
Be jos padary(ti).

Par. Jonas Jakubauskas (žr. 53 dainos metriką)

/7s;..* "Kai parveža žentų, gieda: Išaik, išaik, tėtužėli".

Marčios sutiktuvių daina (LDK V 1865), žinoma vakarų Dzūkijoje ir Suvalkijo
je. Kituose variantuose marčios darbai labiau detalizuoti.

57. IŠAIKIE, MOTYNĖLE, MARČOS PASITIKTIE

p p
-I$- ai-kie, mo-ty-nė-le, mar-coa pa- si - tik- tie.

į  J
—d._H __i į. ^ H------- ------- įį— H---------

Par- ve- Sa, par- ve- mar-te- lą iŠ Gdans-ho, Odans(ko).

1. - Išaikie, motynėle,
Marčos pasitiktie. (2x2) 
Parveža, parveža 
Martelę iš Gdansko. (2x2)

2. Išaikie, motynėle, 
Marčos pasitiktie. 
Parveža, parveža 
Pyragėlio pansko. (2x2)
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3. - Išaikie, tėtužėli,
Marčos pasitiktie. (2x2) 
Parveža, parveža 
Martelę iš Gdansko. (2x2)

4. Išaikie, tėtužėli,
Marčos pasitiktie. (2x2) 
Parveža, parveža 
Pyragėlio pansko. (2x2)

Pa?. Ona Marcinkevičienė-Jakubauskaitė, 71 m.
Žagariu k., 1973

Marčios sutiktuvių daina, žinoma vakarų dzūkams. Savo nuotaika ji artima kai ku
rioms svočios sutiktuvių dainoms.

58. OI TU KRAGZDELA, OI TU JUODOJI

juo- do --Oi tu kragž-de - la ,  oi tu juo- do - j i ,  
Pa-dri-tun ta  - ta  , fa-dri-tun  ̂ ta  - ta . ^

ką tu g ir -  dė - ja i tan du- no- jė  - l in ,  ja ( lin ) .

1. - Oi tu kragždela, 
Oi tu juodoji,
Ką tu girdėjai 
Tan dunojėlin, 
Fadritum tata, 
Fadritum tatar, 
Ką tu girdėjai 
Tan dunojė(lin)?

2. - Tai aš girdėjau 
Tan dunojėlin - 
Ketin atjotie 
Jaunas bernelis, 
Fadritum tata, 
Fadritum tata, 
Ketin atjotie 
Jaunas beme(lis).

3. Kad aš žinočau - 
Jaunas bernelis,
Tai aš pakločau 
Jam patalėlį, 
Fadritum tata, 
Fadritum tata,
Jam patalė(lį).

4. Tai aš pakločau 
Jam patalėlį - 
Devynias ailes 
Minkštų plūksnelių, 
Fadritum tata, 
Fadritum tata, 
Devynias ailes 
Minkštų plūksne(lių).
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5. Kad aš žinočau - 
Sanas našlalis, 
Tai aš pakločau 
Jam patalėlį, 
Fadritum tata, 
Fadritum tata, 
Tai aš pakločau 
Jam patatė(tį).

6. Tai aš pakločau 
Jam patalėlį - 
Devynias aiies 
Kiet' akmenėlių, 
Fadritum tata, 
Fadritum tata, 
Devynias aiies 
Kiet' akmenė(iių).

Ona Pečiulienė, 75 m.
Vaitakiemio k., 1959

Dviejų šakų sugultuvių daina (LDK V 1967), žinoma visoje Lietuvoje. Skelbiamo 
varianto našlelio šaka kiek trumpesnė.

59. ŠĄ NAKTELĘ PER NAKTELĘ

Šą nak-te-lę per nalc-te-lę an dva-ro don- dė - jo ,

^ 3
an dva-ro dun- dė (jo ) .

1. Šą naktelę per naktelę 
An dvaro dundėjo,
An dvaro dundė(jo).

2. Motynėlė vaikščodama 
Budino sūnelius,
Budino sūne(lius).

3. - Kelkit, kelkit, sūnaitėliai, 
Vykitės seselę,
Vykitės sese(lę).

4. Pasbalnojį šašis žirgus, 
Visus šašis širmus,
Visus šašis šir(mus).

5. Kur dukralės nuvažuota, 
Rūtelėm barstyta, 
Rūtelėm barsty(ta).

6. Kaip dajojo žalią girą, 
Žirgeliai girdyta, 
Žirgeliai girdy(ta).

7. Apie Ugnę ugnužėlę 
Sasarė šokyta,
Sasarė šoky(ta).

8. An šakelių, an žaliųjų 
Vainikai maustyta, 
Vainikai mausty(ta).
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9. - Sugrįžk, sugrįžk, seserėle, 10. - Jau negrįšu, brolužėliai,
Atgal pas močutę, Jau ne mano valion,
Atgal pas moču(tę). Jau ne mano va(lion).

11. Jau nuimtas vainikėlis 
No mano galvelės,
No mano galve(lės).

Tb;. Stefanija Cibuiskienė-Babkauskaitė, 68 m., g. Vaitakiemio k.
Ožkinių k., 1973

Gaubtuvių daina (LDK V 2121), žinoma visoje Lietuvoje. Pateikiami variantai, ypač 
antrasis (Nr. 60), nėra išbaigti.

60. TRYS GAIDELIAI NEGIEDOJO

Trys g a i-d e -lia i ne- gie-do-jo, kai mo-nu-tė kė - tė ,
R !

^  p p pA t-si-kė-lus u- lia -v o -jo , sū- n e-liu s k il-  no- jo, no(jo)

1. Trys gaideliai negiedojo, 
Kai momutė kėtė. 
Atsikėlus uliavojo, 
Sūnelius kilnojo. (2x2)

2. - Kelkit, kelkit, sūnaitėliai, 
Jūs, penki brolaliai,
Vykit, vykit sasarėlį
An penkių kelalių. (2x2)

3. Pabalnokit penkis žirgus, 
Visus penkis širmus.
Vykit, vykit sasarėlį
Per žalių giralį. (2x2)

Tbf. Jonas Jakubauskas, 65 m. 
Žagariu k., 1973

4. Kur sasutės nuvažuota, 
Rūtelės barscyta,
In pievelį, lygių lankų 
Ugnelė kūryta. (2x2)

5. Kur sasutės nuvažuota, 
Vandinėlis drumsta,
Tai ten bėri žirgužėliai 
Brolalių girdzyta. (2x2)

6. Kad ir tamsi giružėlė, 
Vykit, nebijokit.
Kai davysit šalmį piršlį, 
Tai jį sukapokit. (2x2)
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61. BROLALIAI JAUNI

K* k — "  )3=jy j) į- ;

4 ^ J' J -H-- —E--*— —--- J—

Bro-la-liai jau-ni, bro-la - liai do- bi - lė- liai,

i ,.i-: . n

3kir-kit ta- ke- lį per auki-tų - jį kiė- te(tį).

1. Brolaliai jauni, 
Brolaliai dobilėliai, 
Skirkit takelį
Per aukštųjį klėte(lį).

2. O ir ateina 
Sanoji motynėlė,
Ir atsineša 
Šilkelių skarytė(iį).

3. - Močute mano, 
Močute širdužėla,
Oi ar pabrango 
Darži žalia rūte(iė)?

4. Oi ar pabrango 
Darži žalia rūtelė,
Oi ar atpigo 
Šilkinė skarytė(lė)?

5. - Dukrala mano, 
Dukrala lelijėla,
Del tavį vienos 
Brangi darži rūte(iė).

6. Del tavį vienos 
Brangi darži rūtelė, 
Del tavį vienos 
Pigi šilkų skara(lė).

Jbf. Ieva Čemelytė, 60 m., g. Vaitakiemio k.
Punskas, 1959

Pagal turinį ši daina, kurios variantų daugiau nežinoma, skirtina gaubtu- 
vių dainoms - atnešama skarelė čia reiškia simbolinį dukters atsisveikinimą su rūtų vai
nikėliu (plg. LDK V 2071).

62. GERAU ALUTĮ IR ARIELKELĮ

J' < ^ 1.3  F j ! - p  J
Gė- rau a - lu- tį ir a- riel-kė- lį,

. L t J ?  Į į  į  j  i i n - J -  ^
kad bū- tau gra-Ži, bal- ta rau- do- na.
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1. Gėrau alutį 
Ir arielkėiį,
Kad būtau graži, 
Balta raudona. (2x2)

2. O kas išrašė 
Mano veidelius - 
Ar tas alutis,
Ar arielkėlė? (2x2)

3. Anei alutis,
Nei arielkėlė,
Cik dzieverėlio 
Aštrūs žodeliai. (2x2)

4. Dzieverys tarė 
Užgerdamasai:
- Sveika, martela 
Mano jaunoji. (2x2)

5. - Dar nepramykic 
Manį vardeliu - 
Dar aš ne jūsų 
Esu martelė. (2x2)

6. Dar an galvelės 
Žalios rūtelės,
O an rankelių 
Aukso žiedeliai. (2x2)

7. - Nukris rūtelės 
Tau [nuo] galvelės, 
Rūdys žiedeliai
Tau an rankelių. (2x2)

8. Rūdys žiedeliai 
Tau an rankelių, 
Nušus juostelė
An liemenėlio. (2x2)

Pa?. Jonas Jakubauskas (žr. 60 dainos metriką)

Marčpiečio daina (LDK V 2134), žinoma visoje Lietuvoje. Spausdinama šio tipo 
dviejų versijų pavyzdžiai (Nr. 62,63), turintys skirtingas pradžias, nevienodai piėtojamą 
siužetą.

63. PO VYŠNIŲ SODŲ VAIKŠČOJAU

į
Po vys-nįų so - dų vaiks-So- jau,

p- ^  J Ų  Į* [Į- j  p

vys-ne- lių vuo- gas ran-kio- jau.
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1. Po vyšnių sodų 
Vaikščojau, 
Vyšnelių vuogas 
Rankiojau.

2. Tai aš atradau 
Vuogelį
An mažutėlės 
Šakelės.

3. Tai saidzi gardzi 
Vuogelė
No mažutėlės 
Šakelės.

4. Po jomarkėlį 
Vaikščojau,
Savo mergelės 
Ieškojau.

5. Tai aš atradau 
Mergelį,
Terp dzviejų brolių 
Sėdzincų.

6. Terp dzviejų brolių 
Sėdzincų,
Su dzieverėliais 
Kalbancų.

7. - Jūs dzieverėliai 
Brolaliai, 
Nepermainykit 
Vardelio.

8. Nepermainykit 
Vardelio,
Da aš ne jūsų 
Martelė.

9. Da aš ne jūsų 
Martelė,
Tėvo močutės 
Dukraiė.

R?/. Rožė Abukauskienė-Nevuliūtė, 78 m. 
Užujuodėiės k., 1959

64. OI BERNELI DUOBILELI

-Oi bar-ne- I i duo-b i-lė-li, ar doug ta- vo gi- mi-nė-iių?
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1. - Oi berneli duobilėli,
Ar doug tavo giminėlių?

2. Ar doug tavo giminėlių,
Ar doug raiks man dovanėlių?

3. Mažos mano giminėlės,
Mažos tau bus dovanėlės.

4. Trys keturi dzieverėliai, 
Penkios šašos mošužėlės.

5. Po klėtelį vaikščodama, 
Giminėlių ieškodama.

6. Giminėlių ieškodama, 
Tankias drobes rėžydama.

7. Tankias drobes rėžydama, 
Abrūsėlius dėstydama.

Jonas Jakubauskas (žr. 60 dainos metriką)

Dovanų dalijimo daina (LDK V 2191), žinoma vakarų Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Pa
teikiamame variante bernelio giminės apibūdinami nehiperbolizuotai (skirtingai negu 
kituose).

65. ATVAŽAVO SVOTAI, LELIUMAI

At- va- 25a- vo avo- tai, ie liu- mai,

au dzi-de- iėa  klum- pėm, bus ge -  rai.

1. Atvažavo svotai, 
Leliumai,
Su dzidelėm kiumpėm, 
Bus gerai.

2. Kam tos dzidzos klumpės, 
Leliumai?
Pelanam nešotie 
Bus gerai.
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3. Atvažavo svotai, 
Lcliumai,
Su dzideliais ūsais, 
Bus gerai.

4. Kam ciej dzidzi ūsai, 
Leliumai?
Sciklaliam pašluoscyc 
Bus gerai.

Pnf. Ieva Čemelytė, 60 m., g. Vaitakiemio k.
Punskas, 1959

Piršlio (svotų) apdainavimo daina (LDK V 2341), žinoma vakarų Dzūkijoje ir Su
valkijoje, pasitaikanti ir kitur. Spausdinamo varianto siužetas neišplėtotas.

66. ATVAZAU SVOTAI LABAI BAGOTI

At-va-zau svo - ta i
A ! 1

la -  bai ba -  go - t i .

-Jk-į--- J—J—#----g—į—#— -J. ] J . J J )!
oi o i o i ,  o-pa-pa, la - bai ba - go - t i .

. Atvažau svotai 4. Pamatė krosnį,
Labai bagoti, Sakė - altorus,
Oi oi oi, opapa, Oi oi oi, opapa,
Labai bagoti. Sakė - altorus.

L Kaunierus ilgas, 5. Pamatė ožį,
Utėlių pilnas, Sakė - kunigas,
Oi oi oi, opapa, Oi oi oi, opapa,
Utėlių pilnas. Sakė - kunigas.

k Per slankscį lipo, 6. Ožo barzdelė,
Barzda prilipo, Misno - krapylas,
Oi oi oi, opapa, Oi oi oi, opapa,
Barzda prilipo. Misno - krapylas.
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7. O jo auselės, 
Sakė - liktorai, 
Oi oi oi, opapa, 
Sakė - liktorai.

8. O jo akelės, 
Sakė - žvakelės, 
Oi oi oi, opapa, 
Sakė - žvakelės.

Bar. Stasys Petruškevičius, 61 m., g. Bubeiių k.
Žagariu k., 1973

Kontaminuota svotų apdainavimo daina (LDK V 2590 + 2611). Pirmasis siužetas 
žinomas rytų Aukštaitijoje, antrasis paplitęs visoje Lietuvoje.

67. AN KALNO MALŪNĖLIS

— — hrnį— n —1— n — — tn — į—t— t—i-------- nį į į  . _____ į-

An kal-no ma- 1G- nė- l is ,  pa-kal-nėn a - za- rč-lįSj____ _____& _____ _______ ________ . * į . tfį !!ą !
------------Į

ten hryh5-tė nars-tė rai-ba an-te-lė,ne-tro-pi-jus pul-ke-lio,ke(I^į

1. An kalno malūnėlis, 
Pakalnėn ažarėlis,
Ten krykštė narstė raiba antelė, 
Netropijus pulkelio. (2x2)

2. Tę ne antelė nardė,
Tę ne raiboji krykštė,
Tik gailiai verkė jauna mergelė, 
Netropijus bernelio. (2x2)

3. - Berneli bernužėli,
Berneli dobilėli,
Oi atduok, atduok man vainikėlį 
Ir jaunąsias dieneles. (2x2)

4. - Mergele mergužėle,
Mergele lelijėle,
Seniai sušėrau bėriem žirgeliam 
Su žaliom avižėlėm. (2x2)

Bar. Emilija Krakauskienė-Ališauskaitė, 66 m., g. Paliūnų k.
Ožkinių k., 1974

Grįžtuvių daina (LDK V 2801), žinoma daug kur Lietuvoje (kiek mažiau Žemaiti
joje). Skelbiamo varianto siužetas neišplėtotas.
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68. AN TĖVO DVARALIO

I  ' P P ^
An tė - vo dva-ra- l io ,  an d i- dzo- jo^

J' r  į į  -
tę  au- go ber ža- l i s ,  ie -  va - rė - Lis.

1 An tėvo dvaralio, 
An didžojo,
Tę augo beržalis, 
Ievarėlis. (2x2)

2. O kas tą beržą!;
Pakirs, pakirs,
Jo drabnas šakeies 
Surinks, surinks? (2x2)

3. Tėvelio sūnelis 
Pakirs, pakirs,
Močutės dukralės 
Surinks, surinks. (2x2)

Agota Vainienė-Liaukevičiūtė, 66 m.
Vidugirių k., 1959

Grįžtuvių daina (LDK V 2795), paplitusi visoje Lietuvoje. Pateikiamas variantas 
gana fragmentiškas.

SEIMOS DAINOS

69. TU MANO MOTYNĖLE

)r-i<-. Ld-----J-
Tu m a-no

į

no - ty -

t J
nė- le ,

-—m__  ̂-d---J-H---- Įį -1
motule aen- gal - vė- le,

] į 'A Įįaj i  J J ų + j ų
ga na pa-il-sai,ga-na pa-var-gai,kol ma-ni už- au- gi-nai, gi(nai).
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1. Tu mano motynėle,
Motule sengalvėle,
Gana pailsai, gana pavargai, 
Kol mani užauginai. (2x2)

2. Kol mani užauginai,
Kol mani užauklinai,
Tu nedadirbai dieną darbelių, 
Naktelę nemiegojai. (2x2)

3. Dienelę ant akelių,
Naktelę ant rankelių,
Tu prarymojai baltas rankeles 
Ant margų priegalvėlių. (2x2)

4. Dienelę ant akelių,
Naktelę ant rankelių,
Tu pražūrėjai šviesias akeles, 
Kol mani užauginai. (2x2)

5. Kol mani užauginai,
Kol mani užauklinai,
Tu pasenėjai, tu sulinkėjai 
No sunkaus vargelio. (2x2)

Tbf. Petras Venslauskas, 77 m.
Kreivėnų k., 1972

Šis tipas, žinomas vakarų Dzūkijoje, Suvalkijoje ir kitur, paprastai skiriamas vestu
vinėms piršlybų dainoms (LDK V 197). Bet skelbiamas variantas, neturintis bernelio 
atjojimo motyvo ir apibendrinantis motinėlės vargą pabaigoje, skirtinas šeimos dainoms.

70. KO BERNELIS LIŪDNAS

Ko ber-ne- l i s  liū d n a s , Kodėl ne- d a i-n ų o .- .j įfį ''a
į  J) į  J* į  J r - į  J t ! į  į  į  į  J  i:
ar ž ir -g e - lis  ne-pa-sar-tas,ar ne-pa bal- no - ta s , no(tas)?

1. Ko bernelis liūdnas,
Kodėl nedainuoji - 
Ar žirgelis nepašartas,
Ar nepabalnotas? (2x2)

2. Jei ketini vestie,
Aš tau prirodysiu.
Nevesk, nevesk dvaro panos 
Tu sau už mieliausią. (2x2)

3. Nevesk labai grąžos,
Ba bus dažnai svečų, 
Bus ir ponų, ir bajorų, 
Bus ir karaivėlių. (2x2)

4. Neveskie turtingos,
Su dideliais turtais,
Ba ji tankiai iškalbinės, 
Ką tėvelis davė. (2x2)
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5. Neveskie našlelės 
Su mažais vaikeliais, 
Ba tu jos neapkęsi 
Ir mažų vaikelių. (2x2)

6. Tiktai veskie tokią, 
Koksai patsai ėsi,
Tai bus meilė ir vienybė, 
Dievo padėjimas. (2x2)

Tbf. Elzė Brazinskienė-Jakubauskaitė, 63 m.
Žagariu k., 1975

Šeimos sukūrimo tematinės grupės daina (LDK Š 187), žinoma Dzūkijoje, Suvalki
joje ir daug kur Aukštaitijoje. Skelbiamas variantas kiek nenuoseklus (nemotyvuota, 
kodėl nereikia vesti dvaro panos).

71. BERNELI SOKIAS

į  i j  A i  į  į  J w i  į
-Ber ne- I i  So- kias., ber ne- I i  to- k ia į.

^  ^  Į l  ' J  į
ber ne- I i  p i- jo - kė- I i  ir  d i- d is la i-  do - k ė ( li) .

1. - Berneli šokias, 
Berneli tokias,
Berneli pijokėli
Ir didis laidokė(li).

2. Ar ilgai gersi,
Ar mani barsi,
Berneli pijokėli
Ir didis laidokė(li)?

3. Bark mani svirne,
Bark kamaroje,
Bark mani pas daržai}, 
Pas žaliųjį rūte(Iį).

4. Barė bernelis 
Ir pas daržai;,
Rūtelė gailiai verkė 
An man; žūrėda(ma).

5. Oi aisiu, aisiu,
Aš ca nebūsiu,
Ca mano ne tėvynė,
Ca mano ne tėvy(nė).

6. Ilgiau pabūsiu,
Labiau sudzūsu, 
Siūbuosiu kai jandralė, 
Siūbuosiu kai jandra(Iė).

Tbf. Tapilia Kliūčininkienė-Macioniūtė, 79 m.
Radžiūčių k., 1976

Dviejų šakų vyro ir žmonos tematinės grupės daina (LDK Š 295), žinoma Suvalkijo
je, Aukštaitijoje ir kai kur Žemaitijoje. Pateikiamo varianto tėra viena šaka, pabaigoje 
turinti marčios dalios dainų motyvą (plg. LDK Š 558).
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72. AUKŠTAM KALNELIN

AukS-tam kalne- lin, sie-ron ža- me- iėn,
f  į-1, f=t į  f,

**
ten gu- Ii mū- siį sa-ni tê - ve- liai.

Aukštam kalnelin, 6. Kad prasivožtų
Sieron žamelėn, Balta trūnelė,
Ten guli mūsų Kad užsikeltų
Sani tėveliai. (2x2) Sanas tėvelis. (2x2)

O an kapelio 7. Kad užsikeltų
Žalia vejelė, Sanas tėvelis,
Ža!ia vejelė, Kad pažūrėtų
Rytų rašale. (2x2) Mano vargelio. (2x2)

Kad užtekėtų 8. Kad pažūrėtų
Šviesi saulalė, Mano vargelio,
Kad sušildzytų Oi kad subartų
Rytų rasai;. (2x2) Savo žantelį. (2x2)

Kad sušildzytų 9. Oi kad subartų
Rytų rasai;, Savo žantelį,
Kad pradzovytų Kad neglūmytų
Sierų žameiį. (2x2) Manį, dukraiės. (2x2)

. Kad pradzovytų 10. Kad neglūmytų
Sierų žameiį, Manį, dukralės,
Kad prasivožtų Kad nevirkdzytų
Balta trūnelė. (2x2) Mano širdelės. (2x2)

Rožė Abukauskienė-Nevuliūtė, 78 m.
Užujuodė!ės k., 1959

Vyro ir žmonos tematinės grupės daina (LDK Š 349), žinoma Dzūkijoje, Suvalkijo
je ir kai kur Aukštaitijoje. Skelbiamo varianto pradžia skiriasi nuo tradicinės šio tipo 
pradžios ("Iš mažumėlės be motinėlės"), kur akcentuojamas mergelės vargo motyvas 
išėjus už girtuoklio bernelio.
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73. MANO BERNELIS KARČAMON GERA

Ai-siu ai-#iu g a i-lia i verk-da-ma,pa-ni-akų-aiu tė-ve-liu, vê Liu).

1. Mano bernelis karčamon gera, 
Namo parėjis vis mani bara. 
Aisiu aisiu gailiai verkdama, 
Pasiskųsiu tėveliu. (2x2)

2. Mano tėvelis ir ateidamas, 
Rankon rykštei; atsinešdamas:
- Oi žanteli, barkie dukrai;, 
Jau dabar tavo valion. (2x2)

3. Mano bernelis karčamon gera, 
Namo parėjis vis mani bara. 
Aisiu aisiu gailiai verkdama, 
Pasiskųsiu močutei. (2x2)

4. Mano močutė ir ateidama, 
Rankon rūtelį atsinešdama:
- Oi žanteli, barkie dukrai;, 
Jau dabar tavo valion. (2x2)

5. Mano bernelis karčamon gera, 
Namo parėjis vis mani bara. 
Aisiu aisiu gailiai verkdama, 
Pasiskųsiu sasalai. (2x2)

6. Mano sasaiė ir ateidama, 
Meilus žodelius atsinešdama:
- Kų darysim mudzvi sasutės, 
Kad tep Dzievulis davė. (2x2)

7. Mano bernelis karčamon gera, 
Namo parėjis vis mani bara. 
Aisiu aisiu gailiai verkdama, 
Pasiskųsiu brolaliu. (2x2)

8. Mano brolalis ir ateidamas, 
Rankon kardelį atsinešdamas:
- Švogerėli, tu pijokėli,
Aš tavi pamokysiu. (2x2)

9. Kirto galvelį kai kopūstėlį,
Laido kraujų kai vandenėlį.
- Tai tau, tai tau, švogerėli,
Sasutės ašarėlės. (2x2)

Pa?. Veronika Kereišienė-Nevuliūtė, 56 m., g. Didžiulių k.
Vaitakiemio k., 1959

Pyf.. Daina išmokta iš močiutės, kilusios iš Bielėnų k.

Vyro ir žmonos tematinės grupės ne per daug dažna daina (LDK Š 412), žinoma Dzūkijoje, 
Suvalkijoje ir Aukštaitijoje. Skelbiamas variantas vientisas, turi savitų realijų.
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74. GIEDA GAIDELIAI, GIEDA JAU ANTRI

0.'' h ------ t . h -f=sį- - ..... ) ̂  ̂ 1' 1̂ ^ 1— -- 1' ! ^ ^ . —  "3"
A - a r t e- n : H H.į? ..h n na

- r — — "  r p------ *------^ --------
Gie da gai-de-iiai, gie-da jau ant-Ti.

Ver-kė mar-te- lė auka-toj klė-te- lėj.

1. Gieda gaideliai,
Gieda jau antri.
Verkė martelė 
Aukštoj klėtelėj. (2x2)

2. - Oi tit, neverkie, 
Jauna martele,
Leisiu aš tave
In jaunimėlį. (2x2)

3. - Visos mergelės 
Šoka, dainuoja,
O jau aš jauna 
Suolelin sėdžu. (2x2)

4. Oi kų aš veiksiu 
Tan jaunimėlin 
Be žalių rūtų,
Be vainikėlio? (2x2)

5. Visos mergelės 
Su vainikėliu,
O jau aš jauna
Su nuometėliu. (2x2)

6. Šašuris tarė 
Pritarydamas:
- Gykie, martele,
Palšus jautelius. (2x2)

7. Ginė martelė 
Palšus jautelius,
Per aukštus kalnus,
Per dobelynus. (2x2)

8. Žydi bijūnai 
Baltais žiedeliais.
Verkė martelė 
Graudžais žodeliais. (2x2)

Pn;. Birutė Kalinauskienė-Gadliauskaitė, 32 m., g. Pristavonių k.
Pelelių k., 1974

Dviejų šakų marčios dalios tematinės grupės daina (LDK Š 431), žinoma Dzūkijoje, 
Suvalkijoje ir kai kur Aukštaitijoje. Pateikiamas variantas priklauso Liaudies dainų ka
taloge nenurodytai versijai (turinčiai marčios siuntimo į darbą motyvą, būdingą šios 
grupės dainoms, plg. LDK Š 497, 535).
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75. KAI AŠ AUGAU RAS MAMUTĘ

1. Kai aš augau pas mamutę, 
Pas mamutę, pas širdelę,
Pas mamutę, pas širde(tę).

2. Anksti guliau, vėtai kėtiau, 
Žaliu vynu burną prausiau, 
Žatiu vynu burną prau(siau).

3. Žatiu vynu burną prausiau, 
Abrūsėtiu nusištuostiau, 
Abrūsėtiu nusištuos(tiau).

4. Kai patekau pas anytą,
Vėtai gutiau, anksti kėtiau, 
Vėtai gutiau, anksti kė(tiau).

5. Ašarėtėm burną prausiau,
Rankovėte nusištuostiau,
Rankovėte nusištuos(tiau).

Jonas Jakubauskas, 51 m.
Žagariu k., 1959

Marčios dabos tematinės grupės daina (LDK Š 474), dainuojama Dzūkijoje ir Auk
štaitijoje. Pateikiamas variantas tėra šio tipo siužeto fragmentas.

76. OI OI OI OI OI DIEVULIAU MANO

Oi oi o i oi oi Di$-vu- linu ma- no,

^ " . Į T P  ! ] ! ' )  ^  L ? - '  į - į - į
ta i ge-rai bū -  t ie  paa jno- ty - nė- l į .
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1. Oi oi oi oi oi 6. Saulelė laidos -
Dievuliau mano, Rugelius pjoviau,
Tai gerai būtie Naktelė temė -
Pas motynėlį. Pėdus nešojau.

2. Tai gerai būtie 7. Anyta tarė,
Pas motynėlį, Martelį barė:
Kad visur laidža - Kelkis, martele,
In atpuskėlį. Jau pasilsėjai.

3. Naktelė temė - 8. Kelkis, martele,
Dar jaunimėlin, Jau pasilsėjai,
Vartelius kėliau - Žalių rugelių
Gaidžai giedojo. Aik pamolėtie.

4. Oi oi oi oi oi 9. O kaip sumalsi
Dievuliau mano, Žalius rugelius,
Tai šlėkta būtie Gykie, martele,
Pas anytėlį. Palšus jautelius.

5. Tai šlėkta būtie 10. Aina jauteliai
Pas anytėlį - Keliu baubdami,
Niekur nelaidža Aina martelė
In atpuskėlį. Gailiai verkdama.

/Ta?. Jonas Jakubauskas, 65 m.
Žagariu k., 1973

Dviejų šakų marčios da!ios tematinės grupės daina (LDK Š 535), žinoma vakarų 
dzūkams ir suvaikiečiams. Skelbiamas variantas, atstovaujantis vienai jos versijų, nėra 
vientisas.

77.0 KAI AŠ AUGAU PAS MOTYNĖLĘ

4 ^  į
0 kai aS au- gan pas mo- ty- nė- lę,

prau-siau bar-ne- lę rū-tų ra- ae- le.
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1. O kai aš augau 
Pas motynėlę, 
Prausiau burnelę 
Rūtų rasele. (2x2)

7 .-0  kap sumalsi 
Žalius rugelius, 
Gykie, martele,
Palšus jautelius. (2x2)

2. Nei vėlai guliau,
Nei anksti kėliau,
Nei prie darbelio 
Sunkaus aš ėjau. (2x2)

8. Aina jauteliai 
Keliu baubdami,
Aina martelė 
Gailiai verkdama. (2x2)

3. Liepė mamutė 
Man pagulėtie, 
Liepė mamutė 
Da pailsėtie. (2x2)

9. Oi oi oi oi oi 
Dievuliau mano, 
Kaip sunku būtie 
Pas anytėlę. (2x2)

4. O kai patekau 
Pas anytėlę, 
Prausiau burnelę 
Su ašarėlėm. (2x2)

10. Oi oi oi oi oi 
Dievuliau mano, 
Kaip gerai būtie 
Pas motynėlę. (2x2)

5. Ir vėlai guliau,
Ir anksti kėliau,
Ir ko sunkiausius 
Darbelius dirbau. (2x2)

11. Kaip sunku būtie 
Prie anytėlės,
Niekur neleidžia 
In atpuskėlius. (2x2)

6. Liepė anyta 
Man pailsėtie,
Žalių rugelių 
Ait pamolėtie. (2x2)

12. Saulutė laidos - 
Rugelius pjoviau, 
Naktelė temė - 
Pėdus nešojau. (2x2)

Rif. Jonas Jakubauskas (žr. 75 dainos metriką)

Dviejų šakų marčios dalios tematinės grupės daina (LDK Š 497), žinoma vakarų 
Dzūkijoje ir Aukštaitijoje. Skelbiamas variantas kontaminuotas iš šio ir kito tipo 
(LDK Š 535) motyvų.



94 ŠEIMOS DAINOS

78. KAP AŠ VAKAR LABAI LINKSMA BUVAU

J* f  į  f 3 į
Kap aS va - kar la- bai links-ma bu- vau,

į  n
o jau San- die pa- g i- rom ne- ga- liu

1. Kap aš vakar 6. - Oi močute,
Labai linksma buvau, Motinėle mano,
O jau šandie Šašurėlis
Pagirom negaliu. Anksti ryto kėlė.

2. Aš nuvėjau 7. Šašurėlis
Dunojin vandinio Anksti ryto kėlė,
Ir pamačau Anytėlė
Antelį plūkančų. Vandinėlio siuntė.

3. Ten ne raiba 8. - Oi dukrale,
Antelė plūkojo, Dukrytėle mano,
Tiktai mano Ar tau linksma
Močutė senoji. Tolimon šalalėn?

4. - Oi dukrale, 9. Ar tau linksma
Dukrytėle mano, Tolimon šalalėn,
Oi kas tavi Ar tau ramu
Anksti ryto kėlė? Svetimon draugelėn?

5. Oi kas tavi 10. - Oi motula,
Anksti ryto kėlė? Motinėla mano,
Oi kas tavi Tai man linksma
Vandinėlio siuntė? Tolimon šalalėn.

11. Tai man linksma 
Tolimon šalalėn,
Tik neramu 
Svetimon draugelėn.

Rar. Emilija Goberienė-Baliūnaitė, 44 m., g. Paliūnų k.
Suvalkai, 1959

Retesnė marčios dalios tematinės grupės daina (LDK Š 464), žinoma vakarų Dzūki
joje ir Suvalkijoje. Pateikiamas variantas gerai išlikęs.
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79. ŽYDI KLĖSTI RADASTĖLĖ

g a i-lia i ver-kė mer-gu- žė-lė aukš- to-jon klė- te - lėn, te(lėn).

1. Žydi klėsti radastėlė 
Vidurin daržaiio,
Gailiai verkė mergužėlė 
Aukštojon klėtelėn. (2x2)

2. - Kelkis, kelkis, motynėle, 
Intaisyk stakleles, 
Intaisykie man stakleles, 
Inrėdyk drobeles. (2x2)

3. - Nesikelsiu, dukružėle, 
Netaisau staklelių,
Aš netaisau tau staklelių, 
Nerėdau drobelių. (2x2)

4. Tegul taiso tau stakleles 
Sena anytėlė,
Tegul rėdo tau drobeles 
Jaunos mošytėlės. (2x2)

5. Kai anyta stakles taisė,
An rankų rymojau,
Kai mošalės drobes rangė, 
Labai gailiai verkiau. (2x2)

6. - Tu martele, tu jaunoji,
Tu giružėn augai,
Tu giružėn, tu žaliojon - 
Ne pas motynėlį. (2x2)

7. - Nei giružėn, nei žaliojon, 
Tik pas motynėlę,
Tik pas savo motynėlį,
Tik pas širdužei;. (2x2)

8. Kai mamytė stakles taisė, 
Aš mažytė buvau.
Kai seselės drobes audė, 
Dar man nerūpėjo. (2x2)

9. Žydi klėsti bijūnėlis 
Vidurin daržaiio,
Gailiai verkė bernužėlis 
Aukštajan kalnelin. (2x2)

10. - Kelkis, kelkis, tėtužėli, 
Intaisyk žagralę,
Intaisykie man žagralę, 
Pajungyk jautelius. (2x2)

11. - Nesikelsiu, sūnaitėli, 
Netaisau žagralės, 
Netaisau tau žagružėlės, 
Nejungiu jautelių. (2x2)

12. Tegul taiso tau žagralę 
Senas vuošvytėlis,
Tegul jungo tau jautelius 
Jauni dieverėliai. (2x2)
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13. Kai vuošvelis žagrą taisė, 
An rankų rymojau,
Kai dzieverai jaucus jungė, 
Labai gailiai verkiau. (2x2)

14. - Tu žanteli, tu jaunasai,
Tu giružėn augai,
Tu giružėn, tu žaliojon - 
Ne pas tėtužėlį. (2x2)

15. - Ne giružėn, ne žaliojon, 
Tik pas tėtužėlį,
Tik pas savo tėtužėlį,
Tik pas sengalvėlį. (2x2)

16. Kai tėvelis žagras taisė, 
Dar mažukas buvau,
Kai broleliai jaucus jungė, 
Dar man nerūpėjo. (2x2)

R?/. Emilija Goberienė-Baliūnaitė (žr. 78 dainos metriką)

Ši dviejų šakų daina, paplitusi visoje Lietuvoje (kiek mažiau Žemaitijoje), Lietuvių 
liaudies dainų kataloge skiriama audimo dainoms (LDK D 1428). Tačiau išsamus mar
čios (žento) padėties svetimoje šeimoje apibūdinimas ją labiau sieja su šeimos dainomis 
negu su darbo. Skelbiamas variantas gana vientisas.

80. AUGO IEVARIS VIDURIN GIROS

r. ! * f! t .  -  h t  į = i
-*y" P "  "  ^

Augo ie -  va- r is vi-du-rin  g i-  ros,

-  + h t=i
4 *  -p  ^  ^

au go ža - I i  a -si s vi-du-rin  g i-  ros,
į į r u - Į  -

za - l ia s ,  gra-&us, v i-du-rin  g i- ros.

1. Augo ievaris 
Vidurin giros,
Augo žaliasis 
Vidurin giros, 
Žalias, gražus, 
Vidurin giros. (2x2)

2. Nukris lapeliai, 
Atsprogs ir kiti, 
Nukris žalieji, 
Atsprogs ir kiti,
Žali, gražūs,
Atsprogs ir kiti. (2x2)
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3. Nupūs čebatai,
Tai bus ir kiti, 
Nupiiš sanieji,
Tai bus ir kiti, 
Nauji, gražūs,
Tai bus ir kiti. (2x2)

4. Numirs tėveliai,
Jau kitų nebus, 
Numirs sanieji,
Jau kitų nebus, 
Mieių, brangių 
Tėvelių nebus. (2x2)

Pnf. Ona Kmieliauskienė-Žukauskiūtė, 75 m.
Žagariu k., 1973

Našlaičių daina (LDK Š 820), žinoma visoje Lietuvoje. Geriausiai išlikusiuose va
riantuose minimi visi šeimos nariai, o spausdinamasis gana lakoniškas, apibendrintai 
kalbantis apie tėvelių mirtį.

JAUNIMO IR MEILES DAINOS

81. PASIDAINUOKIM MES, DZVI SASUTĖS

Pa- ai- dai- nuo - kiną mes, dzvi s a- su - tės,!i !rs-

į  H i ' H T
kol jau-nos, kol gra- žos, kol pas mo- cu - t į ,  Ču(tį).

1. Pasidainuokim 
Mes, dzvi sasutės,
Ko! jaunos, ko! grąžos, 
Ko! pas močutį. (2x2)

2. O kap pateksim 
Pas anytėlį,
Kitokias dainetas 
Mudzvi dainuosim. (2x2)

3. Raiks anksci ke!cie 
Ir vėtai gu!cie,
Anytų, moša!as
Raiks pamigdzycie. (2x2)

4. Anytų, mošaias 
Raiks pamigdzycie, 
Svecimų šaimynų 
Raiks pribudzycie. (2x2)

Par. Antanas Adukauskas, 80 m.
Vaitakiemio k., 1976

Dviejų šakų populiari daina (LDK J 16), paplitusi visoje Lietuvoje. Šio tipo skelbia
mi du variantai, turintys po vieną šaką. Antrasis jų (Nr. 82) kiek detalesnis.
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82. KAI MUDU AUGOM, DU BROLUŽĖLIAI

J* p l f  p I p p p I
Kai mu- du au - yom, du bro-Lu- žė- Ii ai,

r P f F ^ - y r  j'_] —
!E-------

4^^!^— ** ^ [i į— ^  y  ^ ^
du jau-ni, du era- žus, pas tė- tu- žė- lį, žA(lį)

1. Kai mudu augom, 4. Nei anksti ryti
Du brolužėliai, Tai užsikeltie,
Du jauni, du gražūs, Nei bėri žirgeliai
Pas tėtužėlį.(2x2) Tai pasišartie. (2x2)

2. Du jauni, du gražūs, 5. Kai mes pateksim
Pas tėtužėlį, Žmonių žanteliais,
Žaiiojoj giraiėj Raiks mudviem, broleii,
Du sakaiėiiai. (2x2) Budresniem būtie. (2x2)

3. Mumiem, broieliam, 6. Raiks mudviem, broleii,
Nieks nerūpėjo, Žirgeliai šartie,
Nei anksti ryti Svetima draugelė
Tai užsikeltie. (2x2) Raiks pribudytie. (2x2)

7. Svetima draugelė 
Raiks pribudytie,
Seni tėveiiai
Raiks pamigdytie. (2x2)

Andrius Valinčis, 75 m. 
Pristavonių k., 1959
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83. AUGIN MAMUTĖ DZVI DUKTERĖLAS

į = ĖJ J U  ,
Au- gin ma - mu - t ė dzvi duk-tc- rė - las

. J . ! į į į į —^  i !
an dzi-dzų dzy - vų, an pa-mihk- - lių, lė(lių),

1. Augin mamutė 4. - Dukraiės mano,
Dzvi dukterėlas Viešnelės mano,
An dzidzų dzyvų, Ilgai nebūkit
An paminklėlių. (2x2) Tan jaunimėlin. (2x2)

2. Abiem užtvėrė 5. Dar mes nespėjom
Po rūtų daržo, Anei paraitie,
Abiem pasėjo Anei parėjus
Po žaliai rūtai. (2x2) Nei nusirangtie: (2x2)

3. Abiem nupynė 6. - Dukraiės mano,
Po vainikėlio, Viešneiės mano,
Abi išlaido Ko ilgai buvot
In jaunimėlį. (2x2) Tan jaunimėlin? (2x2)

7. Vargo mergelės
Darbelius dzirba,
Mano dukratės 
Po gražume!;. (2x2)

Ieva Šimčikienė, 73 m.
Skarkiškių k., 1959

Pagal turinį daina skirtina jaunimo dainoms, vaizduojančioms nerūpestingą dukre
lių buvimą pas močiutę. Jos pradžia sutampa su vieno šios tematinės grupės tipo pra
džia (plg. LDK J 3), nors siužetas plėtojamas kitaip.
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84. AN KALNO GLUOSNYS

5Ė
An k&l-no gluo$-nyS) pa-kat-nėn šu l- nys,

ten ato-vė- jo g r a ž i  pa-na p a -ti sau v ie- na-

1. An kaino giuosnys,
Pakainėn šulnys,
Ten stovėjo graži pana 
Pati sau viena. (2x2)

2. Atjojo kazoks 
Žirgelio girdzyc:
- Sustok, palauk, graži pana, 
Duok žirgu vandens. (2x2)

3. - Nenoru stovėc,
Su tavim kaibėc - 
Šaita rasa, o aš basa, 
Kojas nušaisiu. (2x2)

4. - Ša tau šūbužas,
Vyniok kojužas,
Tau nupirksiu juodo jukto 
Naujus kamašus. (2x2)

5. - Neturu savo,
Nenoru tavo,
Ba aš turu tėvą motką, 
Nupirks man dvejis. (2x2)

Rnf. Rožė Liaukevičienė-Valinčiutė, g. 1857 m.
Vidugirių k.

Populiari meiiės daina (LDK M 29), paplitusi Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Aukštaiti
joje. Skelbiamas variantas gana vientisas.
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85. SANDIE GERSIM ULIAVOSIM

Šan-die ger-aim u -  Lia-vo- sim. ^

ry- to j 5 v e n -ta - is -  mie-go- sim, i š -  mie-go(sim).

1. Šandie gersim uliavosim, 
Šandie gersim uliavosim,
Rytoj šventa - išmiegosim, 
Rytoj šventa - išmiego(sim).

2. Rytoj šventa - išmiegosim, 
Rytoj šventa - išmiegosim,
Kur ketinom, tę nujosim,
Kur ketinom, tę nujo(sim).

3. Žaiias giras raiti josim,
Žaiias giras raiti josim,
Lygias tankas pėsti aisim, 
Lygias tankas pėsti ai(sim).

4. Lygias tankas pėsti aisim, 
Lygias tankas pėsti aisim, 
Nemunėtiu ptaukte ptauksim, 
Nemunėtiu ptaukte ptauk(sim).

5. Ptaukiau, ptaukiau Nemunėtiu, 
Ptaukiau, ptaukiau Nemunėtiu 
Ir priptaukiau aukštų kainų,
Ir priptaukiau aukštų kat(nų).

6. An to katno žatia tiepa,
An to katno žatia tiepa,
Po tiepetei šattinėtis,
Po tiepetei šattinė(tis).

7. Ten sesetės burnas prausė, 
Ten sesetės burnas prausė, 
Karaivėtiai žirgus girdė, 
Karaivėtiai žirgus gir(dė).

8. -0  jūs sesės, nebijokit,
O jūs sesės, nebijokit - 
Mes jum nieko nedarysim, 
Mes jum nieko nedary(sim).

9. Vainikėtius nusagysim, 
Vainikėtius nusagysim,
Aukso žiedus numaustysim, 
Aukso žiedus numaųsty(sim).

10. Iš rūtetių vainikėtio,
Iš rūtetių vainikėtio 
Bus žirgetiu abrakėtio,
Bus žirgetiu abrakė(tio).

11. Iš auksinių žiedužėtių,
Iš auksinių žiedužėtių 
Bus žirgetiu packavėtės,
Bus žirgetiu packavė(tės).

12. Iš šitkinių kasnykėtių,
Iš šitkinių kasnykėtių 
Bus žirgetiu kamanėtės,
Bus žirgetiu kamanė(tės).
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13. Klausinėjo motinėlė, 14. Kur kaldytos packavėlės,
Klausinėjo motinėlė, Kur kaldytos packavėlės,
Kur kaldytos packavėlės, Kur siūdytos kamanėlės,
Kur kaldytos packavė(lės). Kur siūdytos kamanė(lės)

15. - Kaune kaltos packavėlės, 
Kaune kaltos packavėlės, 
Tilžėj siūtos kamanėlės, 
Tilžėj siūtos kamanė(lės).

7%. Jonas Jakubauskas, 65 m.
Žagariu k., 1973

Populiari meilės daina (LDK M 63), žinoma visoje Lietuvoje. Skelbiamas variantas 
išbaigtas ir meniškas, su savita pabaiga.

86. IR NUVEJO MERGELE GRYBAUCIE

f, ]   ̂ - t p  į  s p į  h n

Ir nu- vė- jo

— S— KT i ,

mer-ge- lė

h s  h

gry-bau-cie,

J * - J .  #
pa-blti- dzi-no,

[i
ke- la - lio ne -  Si- no,

 ̂ ; * ; -  ^
T*. --- Į . M

pa-blū- dzi-no, ke- La- lio  ne- zi(no).

1. Ir nuvėjo 
Mergelė grybaucie, 
Pablūdzino,
Kelalio nežino. (2x2)

2. Pablūdzino,
Kelalio nežino 
Ir išėjo
An ultojaus dvaro. (2x2)

3. - Tu ultojau, 
Raudonas kazoke, 
Išvesk mani
Iš žalios giralės. (2x2)

4. - Jei man rūtų 
Vainikėlį duosi,
Tai iš giros
Tavi išvaduosiu. (2x2)
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5. - Velei blūdna 
Po girų klaidzosiu,
Velei blūdna
Metelius blandzosiu. (2x2)

6. Vėlei vlūdna
Metelius blandzosu,
Velei juodas
Vuogeles rankiosiu. (2x2)

7. Velei juodas
Vuogelas rankiosiu,
Vainikėlio
Tau nedovanosiu. (2x2)

Pat. Jonas Jakubauskas (žr. 85 dainos metriką)

Pagal turinį daina pritampa prie retesnių meilės dainų, kur paklydusi mergelė pra
šo, kad bernelis išvestų ją iš girios (plg. LDK M 46-49).

87. ŽALIOJOJ GIRAITĖJ

Ža-lio-joi e i-  ra i-tė j au- po dre-bu- la i-  tė .

? r  : ' - p . ;
Tai ta - nai 9to-vė-jo jau-no- j i  mer-gai- tė , g a i(ta ).

1. Žaliojoj giraitėj 
Augo drebuiaitė.
Tai tenai stovėjo 
Jaunoji mergaitė. (2x2)

2. Tai tenai stovėjo 
Jaunoji mergaitė,
Labai gaiiiai verkė, 
Laivinykus šaukė: (2x2)

3. - O jūs taivinykai,
Jūs jauni bemeiiai, 
Parvežkit jūs mane 
Per jūras mareles. (2x2)

4. Parvežkit jūs mane 
Per jūras mareles,
Tai tenai aš rasiu 
Tėvelio dvaralj. (2x2)

Tbf. Jonas Kalinauskas, 74 m.
Pelelių k., 1974

Daina skirtina meilės dainų grupei, kur mergelė prašo bernelį padėti pasiekti na
mus. Šiame krašte tokią pradžią turi ir daina, kurioje mergelė prašo močiutės neleisti už 
girtuoklio bernelio.
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88. BARĖ MANE TĖVAS

$ į Ę Į Ę t
Ba-rė ma-ne tė-vaa, se na mo-ty- n ė-lė ,

P J' J.  I ^ f

į
kam 6U-kai-ti- nau bė-rą-jį žir-gc-lį,

kaw au-kai-ti- nau bė-rą-jį žir-se(lį)<

1. Barė mane tėvas,
Sena motynėle,
Kam sukaitinau 
Bėrąjį žirgelį. (2x2)

2. - Nebark, tėtužėli,
Sena motynėle,
Daili ir meili
Mano mergužėlė. (2x2)

3. Kaselių geltonų, 
Veidelių raudonų, 
Skaisti, patogi
Mano mergužėlė. (2x2)

4. Barė mane tėvas,
Sena motynėlė,
Kam suvytinau 
Rūtų vainikėlį. (2x2)

5. - Nebarkie, tėveli,
Sena motynėle,
Dailus ir meilus 
Mano bernužėlis. (2x2)

6. Plaukelių geltonų, 
Veidelių raudonų, 
Šviesiai mėlynų 
Bernelis akelių. (2x2)

7. Patalėlį klojau,
Su rankele mojau:
- Aikšie pas mani, 
Mylimas berneli. (2x2)

Bar Tapilia Kliūčininkienė-Macioniūtė, 79 m.
Radžiūčių k., 1976

Ne per dažniausiai pasitaikanti dviejų šakų daina (LDK M 152), žinoma visoje Lie
tuvoje. Skelbiamas variantas, atstovaujantis vienai jos versijų, gerai išlikęs.
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89. MOČUTE MANO

h t
-^ " 8  p p : — D 'Į L - į - 4 L . .L į - = B

Mo- eu - te na- no, šir-de- le ma- no,
h - ^ —#---p---p---——J-------- r Į

** P H  P P p t. . ........^l
duok man va- le- lę šį ru- de - nė(lį).

1. Močute mano, 4. Tai ir nušlaviau,
Širdele mano, Gražai dvarai;,
Duok man valelę Tai išsibarsčau
Š; rudenė(Iį). (2x2) Žalia rūte(Ie). (2x2)

2. Duok man valelę 5. Tai ir atjojo
Š; rudenėlį Jaunas bernelis,
Pauliavotie Gražai papuošta
Po jaunimė(Iį). (2x2) Mano dvara(Iis). (2x2)

3. Aš nusišluosiu 6. Mane pagyrė
Gražai dvarai; Jaunas bernelis,
Ir išbarstysiu Tai jam patiko
Žalia rūte(Ie). (2x2)

Riį. Andrius Valinčis, 75 m. 
Pristavonių k., 1959

Mano dvara(Iis). (2x2)

Daina skirtina mergelės lankymo dainų tematinei grupei. Atrodo, jos siužetas nela
bai vientisas, paskutiniuose dviejuose posmuose akivaizdi rašytinės poezijos įtaka.

90. O AŠ IŠĖJAU POŠNELĖS ARTI

0 as įč -  e -  jau

i  — S h  ] N t

poš-ne- lė s  ar - t  i i "

--)----- k" , ' į

įu -m is-lį-jau  m is - le - l į ,  su- go- do -  jau g o -d e-lį.
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1. O aš išėjau 
Pošnelės arti,
Sumislijau mislelį, 
Sugodojau godelį.

2. Aš sumislijau 
Vienų mislelį
In karčamėlę aide,
In jaunimėlį šokcie.

3. Oi šoka šoka 
Kaimo mergelės.
Čia nėr mano mergelės, 
Nėr baltos lelijėlės.

4. Aš paprašysiu 
Savo brolalių, 
Nuoviemiausių tarnelių, 
Nuoviemiausių tarnelių.

5. Kad pavadytų 
Mano mergelės, 
Mergelės lelijėlės, 
Mergelės lelijėlės.

6. Ateina ruduoj,
Šaltos naktelės,
Šalta vienam gulėcie, 
Šalta vienam gulėcie.

7. Be patalėlio,
Be paduškėlių,
Be jaunosios mergelės, 
Be baltos lelijėlės.

Rnf. Rožė Abukauskienė-Nevuliutė, 78 m.
Užujuodėlės k., 1959

Labai reta meilės daina (LDK M 224), kurios pora variantų (be melodijų) užrašyta 
apie Lazdijus. Juose vietoj posmų su bernelio ketinimu kviesti mergelę į karčemėlę - 
posmai apie jos atėjimą visus darbus nudirbus ir tolesnį linksminimąsi. Skelbiamo va
rianto pabaigoje - šeimos dainų motyvas (LDK Š 101).

91. KAP AŠ PASĖJAU RUTELĮ

ta i a& in - sa - ltisu, tai in-kai-
, , , t T '

^  J>. u .  .

jau
!

bal-ta-jam do -  b i- i ė  -  l iu , lė ( l iu ) .
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1. Kap aš pasėjau rūteiį 
Per viso sodo ažaiį,
Tai aš insakiau, tai inkaibėjau 
Baitajam dobiiėiiu: (2x2)

5. - Oi ko atjojai, berneli,
Oi ko atjojai, jaunasai,
Oi ko atjojai, jaunas berneli, 
Pavasaro dzieneiį? (2x2)

2. - Tadu gtjokie, bemeti,
Tadu atjokie, jaunasai,
Tadu atjokie, jaunas berneli, 
Rudenėtio dzieneiį. (2x2)

6. Ar bėro žirgo pravaikyc 
Ir naujų rūbų pravėdzyc?
Oi ko atjojai, jaunas berneli, 
Pavasaro dzieneiį? (2x2)

3. Kap ais kvieteliai žalmenin, 
Žaiios rūteiės stomenin, 
Tadu atjokie, jaunas berneii, 
Rudenėiio dzieneiį. (2x2)

7. - Nei bėro žirgo pravaikyc, 
Nei naujų rūbų pravėdzyc,
O tai atjojau, bau pasdabojau 
Savo jaunų mergeiį. (2x2)

4. Kap aš išėjau an gonkų 
Ir atsirėmiau an rankų,
Žūrau - atjoja jaunas berneiis 
Pavasaro dzieneiį. (2x2)

8. - Ar nepatinka veidelis,
Ar mano rankų darbelis,
Ar nepatinka, jaunas bernelis, 
Kad aš su kitu kalbu? (2x2)

9 .-0  tai patinka veidelis 
Ir tavo rankų darbelis,
Tik nepatinka, jauna mergela, 
Kad su kitais kalbi. (2x2)

R?;. Jonas Jakubauskas (žr. 85 dainos metriką)

Dviejų šakų daina priklauso priekaištavimo dainų tematinei grupei (LDK M 495), 
paplitusi visoje Lietuvoje. Skelbiamas variantas turi tik mergelės šaką, bet yra išbaigtas. 
Kiek Savičiau plėtojamas jo siužetas.

92. SAKĖ MANE ŠOKIA

Jį=fFfr-t------1—J —
Sa kė ma ne Sa - kia,

Ą sa-kė ma-ne to - kia.
į - i '  h h h * į  r r  r*nJ? * -

Sa-kė ma-ne kai-mo bar
- — L v  J*—įL-LJ— — H
-nei, kad aB ii -  gai mie - gu.
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1. Sakė mane šokia,
Sakė mane tokia.
Sakė mane kaimo bernai, 
Kad aš iigai miegu. (2x2)

2. Ko aš anksti keisiu,
Ko aš vėiai guisiu -
Aš nejaučiu šan kaimeiin 
Mylimo bemeiio. (2x2)

3. Anksti ryto kėiiau, 
Vandenėiio ėjau,
Išgirdau girdėjau 
Muzikantus grojant. (2x2)

4. Muzikantai graina, 
Jaunimėiis šoka,
Šoka mano bernužėiis 
Su kita paneie. (2x2)

5. Aš inėjau daiiiai, 
Apsiverkiau gaiiiai,
Kad in mane bernužėiis 
Pažūrėjo žvairai. (2x2)

6. Nor žvairai žūrėjo,
Bet meiiiai kaibėjo - 
Gaii būti bernužėiis 
Mano myiimiausias. (2x2)

Ri;. Anelė Pakuckienė-Sidaravičiūtė, 60m., g. Pelelių k.
Taurusiškės k., 1983

Dainos siužetas sudurstytas iš meilės ir vestuvinių motyvų (LDK M 409 + V 835 + 
111), todėl jos skyrimas meilės dainoms gana sąlygiškas. Į leidinį dedama labiau dėl 
vertingos melodijos.

93. AUSTA, AUSTA AUSRYTELE

į j  n  .  u  j  j = Į

į
Au$-ta, auš- ta  auš-py- tė -  l ė ,

ĮS I Į- J IH į J - J - 1 3
jau te  -  ka sau- le  - lė , ir  at- e i - na

J  J J n r  p P M  r
mo- ty - nė- lė kelt 9a- vo dūk- ra - lės.

1. Aušta, aušta aušrytėtė, 
Jau teka sauieiė,
Ir ateina motynėiė 
Kett savo dukraiės. (2x2)

2. - Keikis keikis, dukrytėle, 
Iš saidaus miegeiio - 
Džūsta, vysta žalia rūta, 
Laikas paiaistytie. (2x2)
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3. - Tegu! džūsta, tegul vysta, 
Aš jos nelaistysiu,
Aš su savo bernužėliu 
Dar pauliavosiu. (2x2)

4. - Uliok uliok, dukterėle, 
Rytas vakarėlis,
Tik neuliok, dukterėle, 
Vidury naktelės. (2x2)

Ra/. Juozas Zakaris, apie 62 m.
Raistinių k., 1972

Dviejų šakų daina, priklausanti prarasto vainiko tematinei grupei (LDK M 741), 
nors ir ne dažna, tačiau jos variantų užrašyta visoje Lietuvoje. Skelbiamą variantą suda
ro mergelės šaka, jo siužetas neišplėtotas.

94. VAIKSCOJO MERGELE PO LEVENDRŲ DARŽĄ

Vaikš-įo-jo mer- ge - lė  po le-vend-rų dar*- žą,

į  J!  į Į J? į  j !  Jt l
vaikš-čo-da- ma, dai-nuo-da-ma au le-vend-raia kal ba.

1. Vaikščojo mergelė 
Po levendrų daržą, 
Vaikščiodama, dainuodama 
Su levendrais kalba: (2x2)

2. - Oi tu levendrėli,
Žalias žolynėli,
Ar nematei to bernelio, 
Kurį aš mylėjau? (2x2)

3. Kurį aš mylėjau,
Širdelėj turėjau,
Po beržąįiu sėdėdama, 
Žodelį kalbėjau. (2x2)

4. Viduryje kiemo 
Gilus dunojėlis,
Ten mergelė lelijėlė 
Baltas drobes skalbė. (2x2)

5. Atjojo bernelis,
Baltas dobilėlis:
- Padėk Dieve mergužėlei 
Baltas drobes skalbti. (2x2)

6. Pririšo žirgelį 
Prie rūtų daržalio 
Ir nuvėjo bernužėlis
In aukštą klėtelę. (2x2)
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7. - Mergužėle mano, 8. - Bernužėli mano,
Balta lelijėle, Baltas dobilėli,
Kad priėmei mani jaunų, Kad nuėmei vainikėlį,
Priimk ir žirgelį. (2x2) Vesk ir mane jauną. (2x2)

/Ta?. Emilija Krakauskienė-Ališauskaitė, 66 m., g. Paliūnų k.
Ožkinių k., 1974

Prarasto vainiko dainų tematinei grupei priklausantis tipas (LDK M 833), žinomas 
visoje Lietuvoje. Skelbiamas variantas nevientisas - prie šiam tipui būdingos pradžios 
jungiami skalbimo, piršlybų dainų motyvai, o paskutiniame posme pernelyg tiesmukai 
kalbama apie vedybas.

95. O KUR TU JOSI, MANO BROLALI

1. - O kur tu josi,
Mano brolali,
Nežinomu kelaliu, 
Nemokytu žirgeliu? (2x2)

2. - Cit, nesirūpyk,
Mano sasala,
Manim, jaunu brolaliu, 
Mano bėru žirgeliu. (2x2)

3. Aš išmokysiu 
Savo žirgelį 
Kelaliu keliaudamas,
Pas mergelį jodamas. (2x2)

4. O kap prijosiu 
Vuošvio dvarai;,
Tai šoks, tai žvengs žirgelis 
Po vuošvelio dvarai;. (2x2)

5. O ir išėjo 
Sanas vuošvelis,
Ir priėmė žantelį
Ir jo bėrų žirgelį. (2x2)

6. - Oi vuošve, vuošve, 
Vuošveli mano,
Ar namieje dukralė,
Mano jauna mergelė? (2x2)
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7. - Oi žante, žante,
Žanteii mano,
Tai namieje dukralė,
Labai sunkiai negaii.(2x2)

8. Duraias vėrau,
Už rankų stvėrau:
- Ar ištiksi, mergeia,
Ar tu mano tai būsi? (2x2)

9. - Išiikt neištiksiu,
Tavo nebūsiu.
Daris brotis trūnelį 
Battos tiepos tantetių. (2x2)

10. Aš padarysiu 
Savo mergetai 
Battos tiepos trūnelį 
An varinių kojetių. (2x2)

11. Aš pakavosiu 
Savo mergelį 
Bažnyčon po attorum,
Kur kunigėliai gieda. (2x2)

12. Kunigai gieda,
Vargonai graina,
Gaitiai verkė bemetis 
Savo jaunos mergelės. (2x2)

13. Aš attankysiu 
Savo mergelį 
Kas mietas vakarėtis,
Kas šventa nedėiėlė. (2x2)

Anelė Maksimavičienė-Pajaujytė, 57 m.
Ožkinių k., 1971

Mirštančios mergelės tematinės grupės daina (LDK M 979), žinoma visoje Lietuvo
je. Skelbiamas variantas, pradedamas savitu sesers ir brolio dialogu, turintis nuosekliai 
plėtojamą siužetą ir ištobulintą poetinę formą, skirtinas meniškiausiems šio tipo pavyz
džiams.

96. GIEDA VOLUNGĖLĖ VYŠNELIŲ SODELIN
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1. Gieda volungėlė 
Vyšnelių sodelin,
O sakyt nesako - 
Sarga mergužėlė. (2x2)

2. - Broleliai jaunieji, 
Balnokit žirgelį,
Josiu aplankyti 
Sargančos mergelės. (2x2)

3. Mano žirgas ramus, 
Neraikia daboti,
Jis kelelį žino
Pas mergelę joti. (2x2)

4. Jojau per laukelį,
Grait vijau žirgelį,
O mano širdelė
Da labiau nuliūdo. (2x2)

5. Dajojau daržalį,
Žūrau in daržalį,
Žūrau, ar apskinta 
Daržalin gėlelės. (2x2)

6. Dajojau vartelius,
Vartai užrakyti,
Neišėj mergelė 
Mani pasitikti. (2x2)

7. Išėjo vuošvelis 
Kai baltas gulbelis,
O mano mergelės 
Nematyt išainant. (2x2)

8. Einu į klėtelę,
Visi žvakes turi,
Aš už ašarėlių 
Nematau, kur guli. (2x2)

9. Guli mergužėlė 
Stiklinin grabelin,
Aplink apstatyta 
Vaškinėm žvakelėm. (2x2)

10. Duokit, broliai, kardą,
Aš nusižudysiu
Ir savo širdelės 
Daugiau negraudysiu. (2x2)

11. Gerau man, berneliu, 
Grabelin gulėtie, 
Nekaip tavi jauną 
In kapus lydėtie. (2x2)

Ra;. Emilija Vektarienė-Vilkeliūtė, 39 m.
Žagariu k., 1959

Mirštančios mergelės tematinės grupės tipas (LDK M 1011), turintis užrašymų iš 
visos Lietuvos. Skelbiamo varianto siužetas išplėtotas, pradžia būdinga vestuvinėms ir 
kitoms dainoms.
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97. SIUNTĖ MANI MOTYNĖLĖ

J* AU* r į
Si.un-tė ma-ni mo- ty-nė-lė, oi oi oi,

j! J  - į l U  J  Js į  M  H * ]s H

in dLu-no-jį van-de-nė-lio, oi oi oi oi oi.

1. Siuntė mani motynėiė, 5. Ir nupūtė vainikėlį,
Oi oi oi, Oi oi oi,
In dunojį vandenėlio, In gilųjį dunojėlį,
Oi oi oi oi oi. (2x2) Oi oi oi oi oi. (2x2)

2. Su dviem varo viedružėliais, 6. Anoj pusėj dunojėlio,
Oi oi oi, Oi oi oi,
Su sidabro našuiėliais, Stovi pulkas bernužėlių,
Oi oi oi oi oi. (2x2) Oi oi oi oi oi. (2x2)

3. Nedaėjau dunojėlio, 7. - Akšta, akšta, bernužėliai,
Oi oi oi, Oi oi oi,
Nepasėmiau vandenėlio, Jūs paduokit vainikėlį,
Oi oi oi oi oi. (2x2) Oi oi oi oi oi. (2x2)

4. Ir ištiko šaurus vėjas, 8. Vainikėlis an krantelio,
Oi oi oi, Oi oi oi,
Ir nupūtė vainikėlį, Bernužėlis an dugnelio,
Oi oi oi oi oi. (2x2) Oi oi oi oi oi. (2x2)

Petras Vensiauskas, 77 m.
Kreivėnų k., 1972

Populiarus meilės dainų tipas ("Kas subatos vakarėlį", LDK M 1040), paplitęs viso
je Lietuvoje. Skelbiamo varianto pabaiga ne visai nuosekli.
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Jh-b ̂ # f

98. O AN KALNO ARŽUOLĖUS
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du-no-jė-lis,

<P--f -p 'f....  ̂ *5
g i- lūs du- no- jė -  I is ,čys-tas van-di- nė - l i s .

1. O an kalno aržuolėlis,
O po kalnu dunojėlis,
Gilus dunojėlis,
Čystas vandinėlis. (2x2)

2. Ten mergelė mergužėlė, 
Balta graži lelijėlė,
Baltas drobes skalbė, 
Rankelas mazgojo. (2x2)

3. Ir atjojo bernužėlis,
Baltas gražus duobilėlis:
- Palaikyk žirgelį,
Plauksiu per marales. (2x2)

4. Jei perplauksiu, tavo būsiu, 
Jei nuskįsiu, tai pražūsiu. 
Nesakyk, panela,
Kad per raspustėlį. (2x2)

5. Cik sakykie, mergužėla, 
Balta graži lelijėla:
Bėrų žirgų girdė, 
Pentinėlius šveitė. (2x2)

6. Nekavokie, mergužėla, 
Balta graži lelijėla,
An aukšto kalnelio,
Prie viešo kelalio. (2x2)

7. Cik kavokie, mergužėla, 
Balta graži lelijėla, 
Rūtelių daržalin,
Po žaliu rūteli. (2x2)

8. Kadu skinsi - bėdavosi, 
Kadu pinsi - žėlavosi,
An galvelės dėsi - 
Labai gailiai verksi. (2x2)

R?f. Magdė Pacenkaitė, 78 m. 
Punskas, 1978

Meilės daina, skirtina tipui apie bernelį, skęstantį dėl vėjo nupūsto vainiko ir drau
džiantį mergelei tai sakyti (LDK M 1057), žinomam visoje Lietuvoje. Skelbiamoje 
dainoje pagrindinis motyvas interpretuojamas kitaip: bernelis skęsta ne dėl vainiko, o 
norėdamas plaukt per mareles.
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SOCIALINĖS DAINOS

99. IŠVAŽAU TĖVELIS IN ŽALIŲ GIRALĮ

1LČ- va- iau tė -  ve- l i s  i-n  ža- lių  g i- r a - i į

kirse g i-ros me- de- lį^ ža-lių  ų - žuo- lė -H

1. Išvažau tėvelis
In žalių girai; (2x2)
Kirsc giros medelį,
Žalių ųžuoiėlį. (2x2)

2. Ateina strielčukas,
Giros valdaunykas, (2x2) 
Iškinkė žirgelį
Už giros medelį,
Žalių ųžuoiėlį. (2x2)

3. - Nekinkyk žirgelio,
Aš duosiu šimtelį (2x2) 
Už giros medelį,
Žalių ųžuoiėlį. (2x2)

4. - Nenoru šimtelio,
Aš imu žirgelį (2x2)
Už giros medelį,
Žalių ųžuoiėlį. (2x2)

5. - Neimkie žirgelio,
Aš duosiu dukrai; (2x2) 
Už giros medelį,
Žalių ųžuoiėlį. (2x2)

6. - Išmainiau mergei;
Už giros medelį, (2x2) 
Už giros medelį,
Žalių ųžuoiėlį. (2x2)

P?f. Emilija Goberienė-Baliūnaitė, 44 m., g. Paliūnų k.
Suvalkai, 1959

P#.. Pateikėja dainą išmoko iš sesers uošvio Vailionio, atėjusio XX a. pradžioje 
žentu į Vidugirius.

Ši nepopuliari daina (LDK Sc 127) apie miško sargų žmonėms daromas skriaudas 
žinoma Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Skelbiamo varianto siužetas neišplėtotas.
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KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

100. OI LEKIA, LEKIA GULBIŲ PULKELIS

1. Oi tekia, tekia
Gutbių putketis, (2x2) 
Oi neša, neša 
Margą taišketį. (2x2)

6. Saulalė laidzas, 
Mėnulis teka, (2x2)
O trys panelės 
Tarp savį šneka. (2x2)

2. Kad mūs brotetiu 
Raiks karan joti, (2x2) 
Mūsų šatetės 
No priešų gintie. (2x2)

7. Parlėk žirgelis,
Kracas balnelis, (2x2) 
Šalyse liaksto 
Aukso kilpelės. (2x2)

3. Viena sesetė
Batnoj žirgetj, (2x2) 
Antra sesetė 
Rangė brotetj. (2x2)

8. - Oi tu žirgeli,
Tu juodbėrėli, (2x2) 
Kur tu padėjai 
Mūsų brolelį? (2x2)

4. O ši tračoji,
Ko jauniausioji, (2x2) 
Vartus atkėtė 
Ir patydėjo. (2x2)

9. - Jūs brolužėlis
Vilniaus miestelin, (2x2) 
Nukirsta galvelė 
Kai kopūstėlis. (2x2)

5. Per aukštus naujus 
Varo vartelius, (2x2) 
Pro damijono 
Naujų daržatį. (2x2)

10. Saulelė leidos - 
Brolį pakirto, (2x2) 
O kai tekėjo - 
Brolį lydėjo. (2x2)
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11. Aukštan katnelin,
Naujan kapetin, (2x2)
Naujan, supiltan 
Smitčų žarnelės. (2x2)

/į?;. Petras Venslauskas (žr. 97 dainos metriką)

Viena seniausių dainų apie kareivio žuvimą (LDK K 320), paplitusi visoje Lietuvo
je. Skelbiamas variantas ne per daug vientisas, jam būdinga naujesnė poetika.

101. NE BILE LANKELEJ DOBILAS AUGO

Me bi- le lan-ka- lėj do- bi- las au- co,

J I S  p f
n--- "i '!

pen-lcial& še-SLais la-pa-liais,su de-vy-niais zie-de-liais, de
(liais).

1. Ne bile lankelėj 
Dobilas augo, (2x2)
Penkiais šešiais lapeliais,
Su devyniais žiedeliais. (2x2)

2. Ne bile kaimely 
Mergelė augo, (2x2)
Vėjo pučama graži,
Ir balta, ir raudona. (2x2)

3. Žmonių kalbama
Da raudonesnė, (2x2) 
Neatbojo kalbelių,
Vis mynė po kojelių. (2x2)

4. An dvaro brolelis 
Žirgą balnojo,
Sesutė daržaly 
Rūteles sėjo:
- Oi kur josi, broleli,
Kam balnoji žirge(lį)? (2x2)

5. - Išjot išjosiu,
Sugrįžt negrįšu, (2x2) 
Parbėgs mano žirgelis 
In septintus metelius. (2x2)

6. Parbėga žirgelis 
Garsiai žvengdamas,
Išaina seselė 
Garsiai verkdama:
- Oi žirge juodbėrėli,
Kam palikai brole(lį)? (2x2)

7. - Kad aš galėčau,
Tai prakalbėčau,
Kad išmanyčau,
Tai apsakyčau:
Liko tavo brolelis 
Tolimojoj šale(lėj). (2x2)
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8. Pirmoj varnelėj 
Žirgelis klupo,
Antroj varnelėj 
Kardelis lūžo,
O šoj tračoj vainelėj 
Pats galvelę padė(jo). (2x2)

9. Kur galva krito,
Rožė išdygo.
Kur kraujas tryško, 
Žamčūgai blizga,
Nuvirto liemenėlis
Kai giros aržuolė(lis). (2x2)

Bnf. Emilija Goberienė-Baliūnaitė (žr. 99 dainos metriką)

Retesnė kareivio žuvimo tematinės grupės daina (LDK K 328), daugiausia žinoma 
Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Prūsų Lietuvoje. Skelbiamas variantas gerai išlikęs.

102. AUŠTA AUŠRALĖ

<AuS- ta auč-ra- lė , Svie-ca pa- za- rė- Lis,
ri į "Įjirr*

į  ̂  j  -
Tan-gės bro -  l ia i  ka— rėn jo - t i ,  ka-rėn jot.

1. Aušta aušralė,
Švieca pazarėlis, (2x2) 
Rangės broliai karėn joti, 
Rangės broliai karėn jot.

2. Išaj tėvelis
An dzidzo dvaralio (2x2) 
Atsisveikyc sūnaitėlio, 
Atsisveikyc sūnaitė(lio).

3. Išaj močutė
An dzidzo dvaralio, (2x2) 
Verkė savo sūnaitėlio, 
Verkė savo sūnaitė(lio).

4. Išaj mergelė
An dzidzo dvaralio (2x2) 
Atsisveikyc bernužėlio, 
Atsisveikyc bernužė(lio).

5. - Berneli mano,
Mano mylimasai, (2x2) 
Neužmirški manį jaunos, 
Neužmiršk! man; jau(nos).

6. - Tol neužmiršu,
Kol kitų surasiu, (2x2)
Kol surasiu sau cinkamų, 
Kol surasiu sau cinka(mų).

Paf. Elzė Brazinskienė-Jakubauskaitė, 63 m.
Žagariu k., 1975

Viena iš kareivio žuvimo tematinės grupės dainų (LDK K 345), paplitusi visoje Lie
tuvoje. Skelbiamo varianto siužetas neišplėtotas, tekalbama apie kario atsisveikinimą 
su artimaisiais. Jo pabaigoje - meilės motyvas.
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103. ČULBA ČULBU 

rį.ą. ,  ̂ ^  , ...h ) )

T1S ČULBUOJA

!'J — į
Čul-ba &ui-bu- ti* cul- bu 
bro-liai Sir-ge-iius bal- no

o- ja, 
- ja.

—c—T-n-c į ! n--- n-1 c --rr* r r-- . nt t į  ̂ i 1 !/ K s )/ \ ^ L L i !TT)_' /__ZL"H_UH___J*_H_7_*_ 1̂' Z_U_3-̂  3__t_it
... --* * į į

Jie j bal- no- da- mi, ka- M-no- da- mi pa-ne-lę bu- di- no.

1. Čulba čulbutis čulbuoja, 
Broliai žirgelius balnoja.
Jiej balnodami, kamanodami 
Panelę budino: (2x2)

2. - Kelkis, mergele, nemiegok 
Ir atsikėlus nerymok - 
Prauskis burnelę, šukuok kaselę, 
Palydėsi mane. (2x2)

3. - Aš palydėti ketinu 
Iki būralio raitelių,
O kai išjosi svetimoj šalyj,
Neužmirški manęs. (2x2)

Rgf. Elzė Brazinskienė-Jakubauskaitė (žr. 102 dainos metriką)

Išvykimo į karą daina, turinti karų su prancūzais atgarsių (LDK K 623), žinoma 
visoje Lietuvoje. Skelbiamas variantas tėra jos siužeto fragmentas.

104. AUGIN TĖVELIS MUS, DU SŪNELIUS

J* Jį
Au-gin td-ve-lis mus,du sū- ne-lius,

1—n * H
J  į r—p---------- L J.... ^  . - —l--k

kaip so-di o- buo-Iė-lius,kaip dar- Ži bi- jū-*nė-lius.

1. Augin tėvelis 
Mus, du sūnelius,
Kaip sodi obuoiėlius,
Kaip darži bijūnėlius. (2x2)

2. Jau, girdim, rašo, 
Girdim, diktuoja 
Mudu, jaunus brolalius, 
In didžų kelionė!;. (2x2)
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3. O ir išvežė 
Mudu, brolaiius,
Iš Lietuvos šaialės
In maskoliaus žamelį. (2x2)

4. Armotos dunda,
Ugnei) rodo,
Pištalietai ūžauna,
Verkia broliai, dūsauna. (2x2)

5. Kuikelės iakia,
Broiaiius kraca 
Kaip sodi obuolėiius,
Kaip daige duobiiėiius. (2x2)

6. O ir atlėkė 
Raiba degute
Iš Lietuvos šaialės 
In maskoiiaus žamelį. (2x2)

7. Kukau degute 
Gražu baiseiiu
Tan karaiiaus sodeiin,
Tan obeiies medeiin. (2x2)

8. - Degute raiba, 
Raibapiunksneia,
Parnešk mūsų kauiaiius
Nor saniejiem tėveiiam. (2x2)

9. Parnešk mūsų kauiaiius 
Nor saniejiem tėveiiam 
Ir mūsų giminėiai,
Ir jaunajai mergeiai. (2x2)

R?;. Stefanija Cibulskienė-Babkauskaitė, 53 m., g. Vaitakiemio k.
Ožkinių k., 1959

Retesnė daina, priklausanti kareivio žuvimo dainų tematinei grupei (LDK K 369), 
kurios po keletą variantų užrašyta vakarų Dzūkijoje, Suvalkijoje ir rytų Aukštaitijoje. 
Kaip matyti iš minimų realijų, skelbiamas variantas sietinas su vėlesniais, greičiausiai 
XIX a., karais.

105. AUGINO TĖVELIS TĄ VIENĄ SŪNELĮ

Au- gi-no tė- ve - Ii e tą vie-ną sū- ne- Ii. ^

P Lf C P P
grau- di-no ke-ti-no į ian-tua iš- leis- ti, leis(ti).
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1. Augino tėvelis 5. O dabar mergelė
Tą vieną sūnelį, Trylikos metelių.
Graudino ketino Barė tėvas ir motyna,
Į žantus išleisti. (2x2) Ką per jauną ėmiau. (2x2)

2. Į žantus neleido, 6. - Palydėk, mergele,
Vaiskelyj pateko. Ik žaliai giralei,
0 tai tau, sūnaitėli, Užkukuos gegužėlė,
Tai ne pas tėvelį. (2x2) Bus ramiau širdelei. (2x2)

3. Pas tėvelį augai, 7. Užkukau gegutė,
Valelę turėjai, Da liūdniau širdelei.
O kas šventą nedėlėlę - Grįžk atgalios, mergužėle,
In bažnyčą jojai. (2x2) Pas savo tėvelius. (2x2)

4. In bažnyčą jojai, 8. Kad aš primanyčau,
Ties karčma sustojai, Tai pasiskandyčau,
Ties karčma sustodamas, Anei tave, mergužėle,
Mergelių dabojai. (2x2) Atgalios grąžyčau. (2x2)

Agota Kavaliauskienė-Balytaitė, 69 m.
Ožkinių k., 1974

Išvykimo į karą daina, skirta kario atsisveikinimui su mergele (LDK K 85), žinoma 
Dzūkijoje, Suvalkijoje ir kai kur Aukštaitijoje. Skelbiamo varianto siužetas ne visai nuo
seklus.

106. NETURU TEVELIO

F 2 h i — 1----
įj * į *--- **— -— n------- ---—

Me-tu-ru tė -  ve - l io  a - nei mo-ty- nė- lė s  -_________
_____  , t į t______ t t !A La j

kas is-rangs, iB-ly-dės ma- ni in vai-ne- iį, ne(iį)?

1. Neturu tėvelio 
Anei motynėlės - 
Kas išrangs, išlydės 
Mani in vainelį? (2x2)

2. Neturu brolalio 
Anei sasarėiės - 
Kas balnos, kamanos 
Žirgų juodbėrėlį? (2x2)
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3. Aš pats pasišarsiu,
Pats pasibalnosiu,
Aš pats, jaunas karaivėiis, 
In karužį josiu. (2x2)

Emilija Krakauskienė-Ališauskaitė, 66 m., g. Paliūnų k.
Ožkinių k., 1974

Gana reta kario našlaičio išvykimo į karą daina (LDK K 58), aptikta vakarų Dzūki
joje, Suvalkijoje, Prūsų Lietuvoje ir kai kur Aukštaitijoje. Skelbiamas variantas tėra jos 
siužeto fragmentas.

107. ANOJ PUSĖJ EŽERĖLIO

A s i  į  J J'i.h.J' J JnJ*J*
A - no j pu- sėj e- Be- rė- lio lan-ke- lė ža- lia-vo.i  ̂ L A į n /ĮĮna '*1

^ [ !  I! r- Į! lJ* į  J JĮįJ> į
grėbė se- *e- lės šie-ne- lį ir liūd-nai dai-na- vo,na(vo).

1. Anoj pusėj ežerėlio 
Lankelė žaliavo,
Grėbė seselės šienelį
Ir liūdnai dainavo. (2x2)

2. - Nedainuokit, seserėlės,
Tų liūdnų dainelių, 
Negriaudykit man širdelės, 
Jaunam karaivėliui. (2x2)

3. Kaip aš jojau į karužę, 
Dievas nepadėjo,
Ir sutikau pirmą kulką, 
Širdelę pervėrė. (2x2)

4. Guli, guli karaivėiis 
An karo nušautas,
Stovi žirgas juodbėrėlis, 
Kamanom pamautas. (2x2)

5. Stovi žirgas juodbėrėlis 
An žalios žolelės,
Stovi žirgas juodbėrėlis 
Sali jo galvelės. (2x2)

6. - Kad galėčau surašyti 
Margą gromatėlę,
Tai nuneštai motynėlei 
Liūdną naujienėlę. (2x2)

7. Bėk, žirgeli juodbėrėli,
In mano namelius, 
Pranešk sanai motynėlei, 
Kad žuvo sūnelis. (2x2)

8. Kas pašars bėrą žirgelį 
Žaliuoju šieneliu?
Kas pagirdys juodbėrėlį 
Tyru vandenėliu? (2x2)
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9. Pašars žirgą man sesutė 
Su žaliom rūtelėm,
Pagirdys sana močutė 
Gailiom ašarėlėm. (2x2)

Ra/. Veronika Kereišienė-Nevuliūtė, 56 m., g. Didžiulių k.
Vaitakiemio k., 1959

Vėlesnių laikų daina, priklausanti kareivio žuvimo dainų tematinei grupei 
(LDK K 331), populiari visoje Lietuvoje. Skelbiamo varianto siužetas nėra išplėtotas.

108. ŽALIOJ GIROJ, LYGIOJ LANKOJ

^ 2  J* J* į  JH
Ža-lioj gi- roj, 
Ten sto-vė- jo

ly - gioj len-ltoj, 
ar- Šuo- lė- lis.

1. Žalioj giroj, iygioj iankoj, 
Ten stovėjo aržuolėlis.

7. O žirgelis šaurum vėju, 
O balnelis akmenėliu,

2. Ten stovėjo aržuolėlis,
Po aržuolu aukso krėslas.

8. O balnelis akmenėliu, 
Kamanėlės žilvitėliu?

3. Po aržuolu aukso krėslas, 
Ten sėdėjo mocynėiė.

9. - Oi močute, mocynėla, 
Pabijojau žaunierckėlės,

4. Ten sėdėjo mocynėiė, 
Sėdėdama gailiai verkė:

10. Pabijojau žaunierckėlės, 
Tai pavirtau aržuolėliu.

5. - Oi sūneli, sūnaitėli, 
Ko pavirtai aržuolėliu,

11. Žirgs pavirto šaurum vėju, 
O balnelis akmenėliu,

6. Ko pavirtai aržuolėliu, 
O žirgelis šaurum vėju,

12. O balnelis akmenėliu, 
Kamanėlės žilvitėliu.

Rz/. Anelė Maksimavičienė-Pajaujytė, 57 m.
Ožkinių k., 1971

Karinė baladė (LDK K 400), žinoma vakarų Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Skelbiamo 
varianto siužetas gana vientisas.
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109. MOMUTE MANO

-Mo- mu- te ma - no, sa- no- ji ma- no

1. - Momute mano,
Sanoji mano,
Kelk mani rytoj anksti, 
Gaideiiam negiedo(jus). (2x2)

2. - Dukraie mano,
Jaunoji mano,
O kų gi tu tep veiksi,
Kokį darbeiį dirb(si)? (2x2)

3. - Momute mano,
Sanoji mano,
Baitai prausiu burnetį, 
Sušukuosiu galve(tį). (2x2)

4. Ketin atjoti 
Jaunas poneiis
Iš Varšuvos miesteiio 
Pas Lietuvos merge(iį). (2x2)

5. - Dukraie mano,
Jaunoji mano,
Kur dėsi vainike!;,
Žaiių rūtų kvietke(iį)? (2x2)

6. - Momute mano,
Sanoji mano,
Pririškie prie kardeiio,
Prieg poneiio varde(iio). (2x2)
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7. - Dukrale mano,
Jaunoji mano,
Ką tu ten pasiklosi,
Oi kuo tu užsiklo(si)? (2x2)

8. - Momute mano,
Sanoji mano,
Rasele pasiklosiu,
Miglele užsiklo(siu). (2x2)

Jįif. Jonas Jakubauskas, 65 m. 
Žagariu k., 1973

Kario išvykimo daina, pasakojanti apie mergeiės ketinimą keliauti drauge 
(LDK K 132), žinoma vakarų Dzūkijoje, Suvalkijoje ir kai kur Aukštaitijoje. Nors skel
biamame variante vietoje "žalnierėlio" - "jaunas ponelis iš Varšuvos miestelio", bet 
kitos siužeto detalės sutampa su viena šio tipo versijų.

110. STATYČA STUBELĘ

f " ^ * T**'" F F F—F— *— *—
p p p p J

Stn-ty- c a stu-be- lę
. p - Į į — ^
an m a- rų Teras-te- lio,

------ ^
.'P-rCL-p—E-.-pJ"B 5*' ^

vi l i o t a  pa- ne- iį dvy-li- kos me- te- lių, te(lių).

1. Statyča stubetę
An marų kraštelio, (2x2) 
Vilioča panelę 
Dvylikos meteiių. (2x2)

2. - Neviliok, bemeii,
Baitas duobiiėii, (2x2) 
Dar aš gaiiu augtie 
Pas savo močutę. (2x2)

3. - Dar tu gaii augtie,
Dar gaii paiauktie - (2x2) 
Vargas man, berneiiu, 
Svetimon šaieiėn. (2x2)

4. An tavo kojeiių 
Jukto kamašėiiai, (2x2)
O an mano jauno 
Barška pentinėiiai. (2x2)

5. An tavo peteiių
Šiiko kaspinėliai, (2x2)
O an mano jauno 
Trumpa mundierėiė. (2x2)

6. An tavo gaiveiės 
Rūtų vainikėlis, (2x2)
O an mano jauno 
Aukšta kaškietėlė. (2x2)
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7. An tavo rankelių 
Aukselio žiedelis, (2x2) 
O an mano jauno 
Blizganti šoblelė. (2x2)

8. Prie tavo šalelei 
Močutė stovėjo, (2x2) 
O prie manęs jauno 
Sunki armotėlė. (2x2)

Pnf. Petras Venslauskas, 77 m.
Kreivėnų k., 1972

Daina priklauso kareivio dalios dainų tematinei grupei (LDK K 200), yra žinoma 
visoje Lietuvoje. Skelbiamo varianto siužetas plėtojamas nuosekliai.

111. OI MOČUTE, OI ŠIRDELE

Į.*  * J' J' J' !
Oi mo- ču- t e ,  oi š ir -d e- le .

j
kam pa-gi^-dei an var-ge- lio^ g e(lio )?

1. Oi močute, oi širdele, (2)
Kam pagimdei an vargelio? (2)

2. Tais kelaliais nevaikščosiu, (2) 
Dobilėlių nemindžosiu. (2)

3. Raikė neštie ko toliausia (2)
Ir įmesti ko giliausia. (2)

4. Gerau mažam vandenėly (2) 
Nei užaugus karaivėliu. (2)

5. Gerau mažam su žuvelėm (2) 
Nei užaugus su šoblele. (2)

6. Gerau mažam žamėj pūti (2) 
Nei užaugus karėj būti. (2)

Pnf. Emilija Goberienė-Baliūnaitė, 44 m., g. Paliūnų k.
Suvalkai, 1959
Pst.: Dainą pateikėja išmoko Budzisko k. iš Mackevičienės.

Tipas skiriamas nepopuliariai kareivio dalios dainų tematinei grupei (LDK K 194), 
jo variantų užrašyta visoje Lietuvoje. Pateikiamas pavyzdys gerai išlikęs.



KARINES-ISTORINES DAINOS 127

112. O IŠ KUR PRADEDA AUŠTI

1. O iš kur pradeda aušti, 
O iš kur pradeda aušti, 
Ten teka saulelė,
Ten teka saule(lė).

4. Karvelėli mėlynasai, 
Karvelėili mėlynasai, 
Nusileisk an žamės, 
Nusileisk an ža(mės).

2. Nieks nežino, kas ten dedas, 
Nieks nežino, kas ten dedas, 
Ten toli rytuose,
Ten toli rytuo(se).

5. Parnešk mano tėtužėliu, 
Parnešk mano tėtužėliu 
Nors gelsvą plunksnelę, 
Nors gelsvą plunksne(lę)

3. Aš pamačau karvelėlį, 
Aš pamačau karvelėlį, 
Aukštai lakiojantį, 
Aukštai lakiojan(tį).

6. O senajai motynėlei, 
O senajai motynėlei 
Nors kraujo lašelį, 
Nors kraujo laše(lį).

7. O mylimai mergužėlei, 
O mylimai mergužėlei 
Nors aukso žiedelį, 
Nors aukso žiede(lį).

Pa?. Alfonsas Jonuška, 63 m.
Seivų k., 1973

Daina sietina su Pirmuoju pasauliniu karu (LDK K 763), keletas jos variantų yra 
užrašyta Suvalkijoje ir Dzūkijoje. Skelbiamas variantas neturi kitiems būdingų šiurpių 
mūšio lauko vaizdų.
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BALADES

113. UL1JANA, GRAŽI R\NA

2̂ J) J? J j"" ̂  ^  ^
 ̂ f f 14 4̂. H-v* A )H 1 ̂U- I i -  ja-na, cra-Ži pa- na, pa-ke-lė-je ii-n u s rauna,

y y T j ^
oi-lia,oi-lia oi- ly-lia-lia, pa-ke-lė-je li-nus rau(na).

1. Ulijana, graži pana, 
Pakelėje linus rauna, 
Oilia, oilia oilylialia, 
Pakelėje linus rau(na).

2. Ir atjojo generolas, 
Generolas, didis ponas, 
Oilia, oilia oilylialia, 
Generolas, didis po(nas).

3. - Ulijana, graži pana, 
Padėk Dieve linus rautie, 
Oilia, oilia oilylialia, 
Padėk Dieve linus raut.

4. - Oi tai dėkui, generole, 
Generole, didis pone, 
Oilia, oilia oilylialia, 
Generole, didis po(ne).

5. - Ulijana, graži pana,
Ar tu turi tėtę, mamą, 
Oilia, oilia oilylialia,
Ar tu turi tėtę, ma(mą)?

6. - Aš neturu tėtės, mamos, 
Tik aš turu vieną brolį, 
Oilia, oilia oilylialia,
Tik aš turu vieną bro(lį).

7. - Nužudyk tu savo brolį, 
Būsi mano mylimoji, 
Oilia, oilia oilylialia,
Būsi mano my!imo(ji).

8. - Generole, didis pone,
Aš nežinau tokios žolės, 
Oilia, oilia oilylialia,
Aš nežinau tokios žo(lės).

9. - Ulijana, graži pana,
Tu nueik į vyšnių sodą, 
Oilia, oilia oilylialia,
Tu nueik į vyšnių so(dą).

10. Tu nueik į vyšnių sodą,
Tai tu rasi tokią žolę, 
Oilia, oilia oilylialia,
Tai tu rasi tokią žo(lę).
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11. Baitais žiedais žydėjusi, 
Juodom uogom uogojusi, 
Oiiia, oilia oiiyiiaiia,
Juodom uogom uogoju(si).

12. Tu priskinkie tų uogelių 
Ir primerkie in vyne!;,
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Ir primerkie in vyne(iį).

13. Parjos broiis no vaineiės, 
Duos seseiei baitą ranką, 
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Duos seseiei baitą ran(ką).

14. Tu neduok jam baitos rankos, 
Tiktai duok jam žaiio vyno, 
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Tiktai duok jam žaiio vy(no).

15. Parjoj broiis no vaineiės,
Dau seseiei baitą ranką, 
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Dau seseiei baitą ran(ką).

16. - Tau neraikia baitos rankos, 
Tiktai raikia žaiio vyno,
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Tiktai raikia žaiio vy(no).

17. Pusė stikio neišgėrė - 
Jam gaiveię suskaudėjo, 
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Jam gaiveię suskaudė(jo).

18. - Oi seseie ieiijėie,
Kiok man jaunam pataiėiį, 
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Kiok man jaunam pataiė(iį).

19. - Tau neraikia pataiėiio,
Tik tau raikia grabo ientos, 
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Tik tau raikia grabo ien(tos).

20. Dar sauiutė netekėjo,
Jau broieiį išiydėjo,
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Jau broieiį išiydė(jo).

21. Lydėj broiį ūiyčomis,
Ėj seseiė gronyčomis,
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Ej seseiė gronyčo(mis).

22. Ir sutiko generoią,
Generoią, didį poną,
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia, 
Generoią, didį po(ną).

23. - Generole, didis pone,
Jau nužūdžau savo broiį, 
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Jau nužūdžau savo bro(iį).

24. - Uiijana, graži pana,
Kad nužudei savo broiį, 
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Kad nužudei savo bro(iį),

25. Kad nužudei savo broiį, 
Nužudysi mane jauną,
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia, 
Nužudysi mane jau(ną).

26. - Oi Dievuiiau, Dievuiėiiau, 
Nei broieiio, nei bemeiio, 
Oiiia, oiiia oiiyiiaiia,
Nei broieiio, nei beme(iio).
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27. Raiks man jaunai ubagauti, 28. Aisiu, aisiu an kalnelio,
Už brolalį poterauti, Gailiai verksiu aš brolelio,
Oilia, oilia oilylialia, Oilia, oilia oilylialia,
Už brolalį poteraut. Gailiai verksiu aš brole(lio).

Bar. Emilija Goberienė-Baliūnaitė (žr. 111 dainos metriką)

Byr.. Dainininkė dainą išmoko iš Vidugirių Vailionienės.

Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Aukštaitijoje žinoma baladė. Spausdinamas variantas labai 
vientisas, gerai išlikęs, pasižymi tobula poetika.

VAIŠIŲ DAINOS

114. KUR MŪS BROLELIAI GĖRĖ

q I--- 1—h h—ts— h———^ —------h— h-----h \  , ,A!<f M n O ! ! ! i ^ J /  TZįįatį v *t * H H ^  H J L ^  H ^  m _ _H__

Kur mūs b ro -le - lia i ge-rė, ten kelmai s  kvie-eiai zė- lė.
^---! : ^  r":—t i

LT ^ # J - -M t y J  J?---  "Į
^ — " f  į j J

Ku-ltau de-gu- tė so- d e-lin , o sn-ka-lė - l i s  o - be-lin .

1. Kur mūs broleliai gėrė, 
Ten kelmais kviečai žėlė. 
Kukau degute sodelin,
O sakalėlis obelin. (2x2)

2. Kur mūs sesutės gėrė, 
Ten rūtų krūmas žėlė, 
Kukau degute sodelin,
O sakalėlis obelin. (2x2)

3. Kur mūs tėveliai gėrė,
Ten kviečai krūmais žėlė.
Oi žėlė, žėlė ir susivėlė,
Nei rankom rautie, nei dalgiais pjautie.

Bar. Elzė Brazinskienė-Jakubauskaitė, 63 m.
Žagariu k., 1975

Bareikos psr.. "Šitų dainų kap uždainuoja, tai vis lietuviais pastoja".

Daug kur Lietuvoje žinoma vaišių daina. Pateikiamas variantas turi savitesnį prie
dainį.
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LITERATŪRINĖS DAINOS

115. AN KRAŠTO MARŲ

J* J* J ,! ! j- h tt
 ̂ An kraš to ma- rų, Pa- lan-gos m ies-te- ly , 

kur gy- ven mū- sų b ro-lia i ze-mai- t ė - l ia i ,

ten aukš tas kal-nac, Bi- ru- t e  va- din-tas^

---į*
ža- liom pu- še -  lėm v i-  aas ap- ao- d in-tas.

1. An krašto marų, Palangos miestely,
Kur gyven mūsų broliai žemaitėliai, 
Ten aukštas kalnas, Birute vadintas, 
Žaliom pušelėm visas apsodintas.

2. Tuokart laiminga buvo žemė mūsų,
Nebuvo ponų nei gudų, nei prūsų. 
Graži ir skaisti kaip rožė ir rūta 
Kunigaikštienė gyveno Birutė.

3. Ji savo darbo drabužius turėjo,
Trumpą rainuotą sijoną dėvėjo.
An gelsvų kasų rūtų vainikėlis,
An balto kaklo gintaro šniūrelis.

/į?;. Ieva Černelytė, 60 m., g. Vaitakiemio k.
Punskas, 1959

lai A. Valiūno "Birutės daina", paplitusi visoje Lietuvoje. Skelbiamas variantas 
prastai išlikęs.
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į

116.0! GENELI, GENELI

į  j) ) . , ] ]J*
-Oi ge-ne- Ii, ge- ne-li, ko ne- i - įni

-- #7- -J
tu aukš-tos?

--įĮį. Jį ! -f - r -į 1J 1 L i-J— J
-Im

-

- ča ir aukS- tę — ne - maz-go- ei

—  ...... ...... ......  t_į . J) ^

Sauks- tai.

-  J)- ^  ! ^  Į- -J J' ^  J
Kas man iŠ jos, kas man saukš-tus iŠ- maz gos?

1. - Oi geneli, geneli,
Ko neimi tu aukštos?
- Imča ir aukštą - 
Nemazgoci šaukštai.
Kas man iš jos,
Kas man šaukštus išmazgos? (2x2)

2. - Oi geneli, geneli,
Ko neimi tu juodos?
- Imča ir juodą - 
Nemazgoci puodai.
Kas man iš jos,
Kas man puodus išmazgos? (2x2)

3. - Oi geneli, geneli,
Ko neimi Daratos?
- Imča Daratą - 
Nelipa iš ratų.
Kas man iš jos,
Kas iš ratų iškilos? (2x2)

4. - Oi geneli, geneli,
Ko neimi Agotos?
- Imča Agotą - 
Ji labai bagota.
Kas man iš jos,
Kas jos šarvus suvažos? (2x2)

5. - Oi geneli, geneli,
Ko neimi Barboros?
- Imča Barborą - 
Neperlip per tvorą.
Kas man iš jos,
Kas per tvorą ją kilos. (2x2)

Rnf. Agota Vainienė-Liaukevičiutė, 66 m.
Vidugirių k., 1959

/wf.. Šią dainą 1919 m. Agotai Vainienei padainavo viena ubagė.

Literatūrinė daina, skeibta dar A. Juškos rinkiniuose. Žinoma įvairiose Lietuvos 
vietose, bet daugiausia variantų užrašyta apie Panevėžį. Skelbiamas variantas ne per 
daug išplėtotas.
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117. TAI BUVO NAUJIENA, NIEKAD NEGIRDĖTA

Į ! ------------- UY

bu- vo nau-jie-na,nie-kad ne-cir-dė-ta,kad 
žmo-nės baz-ny-Čoj negauna sau vie-tos.

J* t h h į  .  J - 4 — t
^ į = + << p * *E=

0 kas at- si- t i -  ko mies-te Kal-va- ri- jos.
į  -į

" F  -P J į - d į--- 1----

len-kai lie-tu- vi- jos la- bai bai-6iai bi-jos,
r=-------- —ji --------------.^ [1 rtt. L !

į
*̂J*__t —

#— #------------ — *
la- bai b a i-s ia i bi - jos.

1

1. Tai buvo naujiena, niekad negirdėta,
Kad žmonės bažnyčoj negauna sau vietos.
O kas atsitiko mieste Kalvarijos,
Lenkai iietuvijos labai baisiai bijos. (2x2)

2. Aštuntą rugsėjo mieste Kalvarijos -
Tai tą dieną buvo gimimas Marijos,
Tai tą dieną buvo Marijos gimimo - 
Atlaidas ištremtas an to atminimo. (2x2)

3. Lietuviai bažnyčoj pradėjo giedoti,
O lenkai su krukiais pradėjo žegnoti,
O lenkai sumanė, skerdynes sutaisė,
Kad lietuvių giesmės bažnyčoj užkenkė. (2x2)

Marė Palionienė-Gausiūtė, 80 m.
Radžiūčių k., 1976

Individualios kūrybos daina, kurioje rado atgarsį lietuvių kalbos persekiojimas šio 
krašto bažnyčiose.
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GIESMĖS

118. IŠRYTI GIMĖ, PIETUM! MIRĖ

1. Išryti gimė,
Pietumi mirė.
Nėr tai dūšalai,
Nėr dangun vietos. (2x2)

6. - Oi tu panela,
Panela šventa,
Oi ar nėr čia man 
Cianai danguj vietos? (2x2)

2. Yra tau vieta 
Vidurin laukų, 
Vidurin laukų,
Tarp akmenėlių. (2x2)

7. - Yra tau vieta 
Vidurin marų,
Vidurin marų,
Viršun vandinėlio. (2x2)

3. O ji ten buvo 
Trisdešims metų 
Ir nesulaukė
Iš dangaus ratunko. (2x2)

8. O ji ten buvo 
Trisdešims metų 
Ir nesulaukė
Iš dangaus ratunko. (2x2)

4. O ir atlėkė
Angels iš dangaus,
O ir nunešė
Pas rojaus vartus. (2x2)

9. O ir atlėkė
Aniuols iš dangaus,
O ir nunešė
Pas rojaus duris. (2x2)

5. O ji ten rado 
Panelį klūpancų,
Anosa knygosa 
Tenai beskaitancų. (2x2)

10. O ji ten rado 
Panelį klūpancų,
Anosa knygosa 
Tenai beskaitancų. (2x2)
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11. - Oi tu panela,
Panela šventa,
Oi ar nėr čia man
Cianai dangun vietos? (2x2)

12. - Yra tau vieta 
Vidurin girų,
Vidurin girų,
Viršun visų medzų. (2x2)

13. O ji ten buvo 
Trisdešims metų 
Ir nesulaukė
Iš dangaus ratunko. (2x2)

14. O ir atlėkė 
Angeis iš dangaus,
0  ir nunešė
Pas rojaus duris. (2x2)

15. O ji ten rado 
Panelį kiūpancų,
Anosa knygosa
Tenai beskaitancų. (2x2)

16. - Oi tu panela,
Panela šventa,
01 ar nėr čia man 
Cianai rojun vietos? (2x2)

17. - Yra tau vieta 
Vidurin rojaus,
Vidurin rojaus,
Viršun visų dušų. (2x2)

Ra?. Rožė Abukauskienė-Nevuliūtė, 78 m.
Užujuodėlės k., 1959

/M?..* Pagiedojusi moteris pridėjo, kad tos giesmės nėra kantičkose, o ta giesmė 
būdavo giedama per nekrikštytų vaikų šermenis.

Ry?..* Kadangi neužrašyti kitų melodijos posmų variantai, neaišku, kaip tolesniuose 
posmuose santykiauja melodija su tekstu.

Labai reta laidotuvių giesmė, giedota apie Merkinę, Rodūnią, Lydą. Iš negausių 
variantų skelbiamojo siužetas labiausiai išplėtotas. Jam gana artimas Merkinės varian
tas. Akivaizdi šios giesmės tautosakinė pasaulėjauta.

119. NEDĖLIOS RYTŲ PAŽARAS SKYRĖSI

į..į J*
Ne -  d ė - lio s  ry- tųNe -  d ė - lio s  ry- tų pa- za- ras sky- rė- s i ,

Jė- zau ma- no, Jė- zou, pa- za- ras sity- rė- s i .
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1. Nedėlios rytų 
Pažaras skyrėsi, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Pažaras skyrėsi.

9. Toje bažnyčon 
Trys švenci altorai, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Trys švenci altorai.

2. Tame pažare
Aukso krėslas stovi, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Aukso krėslas stovi.

10. Pirman altorun
Pats mielas Dzievulis, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Pats mielas Dzievulis.

3. An to krėslalio 
Panelė sėdėjo, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Panelė sėdėjo.

11. Antran altorun 
Dzievulio Sūnelis, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Dzievulio Sūnelis.

4. Panelė sėdėjo, 
Sūnelį turėjo,
Jėzau mano, Jėzau, 
Sūnelį turėjo.

12. Tracan altorun 
Motina Švencausia, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Motina Švencausia.

5. Sūnelį turėjo, 
Poterėlį mokė, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Poterėlį mokė.

13. Prieš Ponų Dzievulį 
Šviesi žvakė žiba, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Šviesi žvakė žiba.

6. Poterėlį kalba, 
Gadzinkėlas gieda, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Gadzinkėlas gieda.

14. Šviesi žvakė žiba, 
Visam svietu švieca, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Visam svietu švieca.

7. Vidury marų
Baltas akmuoj stovi, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Baltas akmuoj stovi.

15. Prieš Dzievo Sūnelį 
Aniuolėliai gieda, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Aniuolėliai gieda.

8. An to akmenėlio 
Bažnyča stovėjo, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Bažnyča stovėjo.

16. Aniuoiėlių balsas -
Visam svietu dzaugsmas, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Visam svietu džaugsmas.
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17. Prieš Panų Švencausių 
Leiijėlė žydzi,
Jėzau mano, Jėzau, 
Leliėjlė žydzi.

18. Leiijėių šaknys - 
Visam svietu macis, 
Jėzau mano, Jėzau, 
Visam svietu macis.

Pa/. Rožė Abukauskienė-Nevuliūtė (žr. Nr. 118 metriką)

Dz/: ps/..* Į katalikišką giesmyną neįtraukta liaudies kūrybos giesmė. Liaudies požiū
riu, pakanka Tėvo, Motinos ir Sūnaus, o teologiniu - trūksta Šventosios Dvasios. Galbūt 
sekmadieniais tiems, kas liko namuose, pakako ir tokios giesmės.

Taip pat reta giesmė, žinoma kai kur Aukštaitijoje ir Žemaitijoje. Spausdinamame 
variante kontaminuojami dviejų giesmių siužetai. Kai kurie variantai pratęsiami trijų 
kunigų motyvu, juose ryškesnės bažnytinės realijos. Akivaizdus giesmės poetikos ryšys 
su kalendorinėmis dainomis. Kitų variantų priedainiai - M:/ D/eve manį?, (% Dieve ma-

RAUDOS

120. GASPADORĖLI, MANO ŠIRDELA

4 -Į .n p į . į  j į  .[!  ̂ p ?
Gas-pa-do-rė-li., ma-no s ir -d e-ia , ta i  tu nu-mi-rai.

rauda

Gaspadorėli, mano širdela, tai tu numirai 
O tai privažau pilnas dvaralis mūs giminėlių 
Brolių sasarų nėr kam pasicikc, nėr gaspadoro
0 išaik, išaik, mano tu mielas, gaspadorėli
Tai tu priimkie, tai tu vadzykie in aukštų klėtelį [HMraM&yMngs].
01 nėra, nėra kam pasicikcie tavo giminėlių 
O tai ir nėra kam pastatycie bėrų žirgelių

Pa/. Agota Vainienė-Liaukevičiūtė, 66 m.
Vidugirių k., 1959

Dzr ps/.. Taip raudota 1908 m. Vidugiriuose.

Šia rauda žmona apgarbsto vyrą. Šis ir tolesnis garbstymas (Nr. 121) neišplėtotas, 
nepasižymi didesniu poetiškumu ir yra artimesnis suvalkiečių raudoms.
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121. MOCULE MANO, S1RDELA MANO

JU j Jrj'Jrr
Ho-cu-le ma-no, šir-de-la oa-no, kų tu pa-da-rai?

Mocule mano, širde!a mano, kų tu padarai? [M4r%M&y7fna,y]
Tai tu jaunas patikai pulkų jaunų vaikelių, pulkų siratėlių
Kas juos dabar išmaicis, kas juos išaugis, kas juos išmokis? [NMr#M&yįfM%.s]
Kad būtai turėjis gyvus tėvelius,tai būtai nemiris
Tavi tėvelis būt aprūpinis, čėsu daktarį parvežis

Agota Vainienė-Liaukevičiūtė (žr. Nr. 120 metriką)

p̂ ..* Šią raudą pateikėja girdėjo 1946 m. Dusnyčios k.

Nors pateikėjos nenurodyta, bet tai rauda, kuria turbūt sesuo apgarbsto mirusį brolį.
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PASAKOS APIE GYVŪNUS

1. LAPĖ IR TETERVINAS

Tupi tetirvinąs medzin ir gieda. Ateina tapė ir gira, kad gražai gieda.
- Ačiū, ačiū, - atsako tetirvinąs.
- Kų sakai? Negirdėc, nulipk žamėn.
- Kad mum uždrausta.
- Išėj įsakymas, kad niekas nieko blogo nedaris.
- Tai ko ateina šaulys su dzviem šunim?
Lapė nugirdus ėmė bėgė.
- Tai ko tu bėgi, kad tokias įsakymas yra?
- O kas žino? Gal tokio įsakymo ir nebuvo?

Pa?. Juozas Paznėkas, 67 m.
Lovuočių k., 1974

AT 62. Tradicinė pasaka, žinoma įvairiose Lietuvos vietose. Neretai kontaminuoja
ma su kitais tipais. Nemažos dalies variantų pagrindiniai veikėjai - !apė ir gaidys.

2. ŠUNIO PASAKA

Gyveno pas žmonis sanas labai šuoj, labai labai sanas. Jau jis nepajė
gė nei loc, nieko, ciktai stubon po lovų kur gulėj. Sykį atėj pietų. Tėvas 
sako:

- Vaikai, imkit tų bjaurybį nuskandzykit, kad nepajėgia nei loc.
Šuoj išgirdo, per duris ir nuvėj in girų. Vaikščoja, vaikščoja po girų ir

verkia. Suscinka vilkų. Vilkas sako:
- Ko tu, šuneli, tokias liūdnas, ko tep verki?
- Kap aš neverksiu? Kol jaunas buvau, žmonėm tarnavau, gyvulius 

ganiau, ir man ėsc gerai dau, ir škadavoj, ir guldė gerai, o dar, - sako, - 
norėj nuskandzyc.

- Nebėdavok, šuneli, - sako vilkas, - aš tau duosiu vėl duonos. Popiet 
ateis tavo šaiminykai rugių kirsc ir atsineš mažų vaikucį. Tai jiej kirs 
rugius, o vaikucį pasdės. Tai, - sako, - aš pagriebis nešu, o tu rėk, kad 
vilkas vaikų neša.

Na, gerai. Pagulėj abudu pagirin, kap sykis ateina gaspadorai prie 
rugių. Pasdėj tų vaikucį, kerta rugius. Vilkas iš giros, už to vaiko ir neša, 
o šuoj rėkia:

- Vilkas vaikų neša, vilkas vaikų neša.
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Kap pamatė ciej žmonės, kap ims prašyc:
- Šuneii, acimk, šuneli, acimk.
Nulėkė šuoj ir atėmė. Atėmė, kap parnešė tų vaikų, ak jai, kiek dzaug- 

smo. Kiaušinienės buvo priskepį ir tam šuniu atdavė, šiitai paguidė. Dar 
šuniu gerai - cik išaina pasivaikščoc.

Ateina viikas.
- Tai kap, - sako, - tu man neatiygysi nieko?
- Tai, - sako, - kap tus vaikas užaugs ir žanysis, tai vesaiiion tavi pa

prašysiu.
Tus vaikas užaugo, žanijas, jau suvėj, suvažau daug svecų. Ateina ir 

viikas. Šuoj paguidė j; po pripečku ir kų nugriebis visko jam neša: mėsos 
kur šmoteiį, šnapso kur čėrkutj. Viikas ėdė, ėdė, gėrė, gėrė ir pasigėrė. 
Sako:

- Oi šuneii, jau giedosiu.
- Cyiėk, - sako, - ba kap išgirs ciej žmonės, tai bus ca ir tau, ir man.
- Oi giedosiu, neištrivosiu.
- Cyiėk, - sako, - ba bus bėda.
- Ū-ūūū! - kap užtrauks viikas. Žmonės kap suriks:
- Viikas, viikas!
Griebė kas kačergų, kas iazdų, viikų sumušė, per duris išmetė. Na ir 

nuvėj iedva gyvas. Aie už kiek čėso sako:
- Šunie, aš tau nedovanosiu. Aš tavi apskųsiu.
- Tai jau skųsk, jei kaitas. Bus prova, - sako.
Ir aš kap žinojau. Tai va Damnioki an Gerieko kaino toj prova buvo. 

Už iiūdzinykus viikas pasėmė meškų, pasėmė iapj, pasėmė šuoj gaigaių 
ir gaidzį. An pievos atėj viikas su savo iiūdzinykais pirma. Sėdėj, sėdėj, 
iaukė, iaukė, laukė, iaukė. Sako an iapės:

- Lėk tu, kūma, an kaino, kų gi jiej t; daro?
Užlėkė, o iapė gi moka gerai meiuoc. Sako:
- Oi bėkim, ba jiej kap ateis, tai bus visiem. Vienas aina - gieda, kitas 

gaivų kraipo ir šneka: "Tep bus, tep bus", o tracas tokių dzidų iškėtis in 
viršų. Jiej mus apgalės.

Kap šoks meška in medzj, iapė in girų, viikas in girų. Visi iškriko. 
Šuoj atėj su iiūdzinykais, sėdėj, sėdėj an kaino, sutemė, ir namo parėj. Ir 
šandzie da jis tį gyvena gražai.

Marė Staneiytė, 72 m.
Šiynakiemio k., 1959

AT 101 +100+104. Tradicinė pasaka, papiitusi visoje Lietuvoje; daugiausia variantų 
užrašyta Žemaitijoje ir šiaurės rytų Aukštaitijoje. Dažniausiai prie pagrindinio tipo (jo 
variantų nedaug) jungiama kiti, pasakojantys apie šuns ir viiko, iapės ir vilko nuotykius.
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3. VILKAS IR OŽIUKAI

Buvo miški pirca, ir toj pircoj sapcyni ožukai. Ožka nuveina vis in 
girų, priedą šienuko, paskui parama namo ir vis šaukia:

- Vaikucai, vaikucai, atdarykit durukes! Pamešau pilnus papelius pie- 
ne!io, pilnus ragelius šienelio.

Ciej vaikeliai atdaro, priedą jau jiej t; šienelio, atsigera pienelio. O 
vilkas už pirtukės sėdėj ir klausė, kap jau toj ožka šaukė tų vaikų. Ožka, 
aidama in laukus:

- Uždarykit drūčai vartelius ir užsukit raktų tris rozus, tegu vilkas 
daužo kaktų.

Kap ji nuvėj, už kiek čėso jis atėjis tokiu storu balsu:
- Vaikeliai, vaikeliai, atdarykit duralas! Pamešau pilnus papelius pie

nelio, pilnus ragelius šienelio.
ojiej:
- Ei, ka ka ka! Mus mamytė ne tep šneka, mus mamytės plonas bal

selis.
Jau jam neišaina gerai. Nuvėj jisai pas kalvį ir prašo, kad jam liežuvį 

pakaltų, padarytų plonų. Kalvis katė, katė, padarė tų liežuvį plonų. Nu 
atėjo, vė jis šaukia,jau plonas balsas, o ciej:

- Ėėėė... ne tokio plauko mūs mamytė. Mūs mamytė balto plauko, o 
ca tamsus.

Vė bėda tam vilku. Nuvėj jisai in melnyčų,išsivolioj, išsivolioj mil- 
tuosa, parėj ir jau šaukia vėlei jus:

- Vaikeliai, vaikeliai, atdarykit duralas! Pamešau pilnus papelius 
pienelio, pilnus ragelius šienelio.

- Ojai, tėkim atdaryc durukių jau. Parėj mūs mamytė geroji.
Kap cik pradarė durukes - ir jis tuos vaikus ryc, ryc. Nei jis numaustė 

kailalių, nei nusuko ragelių ir gyvus nurijo, nurijo. O vienas už spintos 
pasikavoj.

Paraina ožkytė, žūro, kad ir durės atdaryta, ir viskas. Jau nėra ožalių - 
ciktai vienas. Nu ir verkė, verkė jau jiej. Nu jau gana bus verkcie:

- Aikim in girų, tai mažu rasim brolių, sasalių nor kaulalių.
Nuvėjo - kad vilkas guli jau už agiės ir ten krankia jau jis, krankia.

Žūro, kad kruta gyvi ožukai pilvi. O jiej, kų jiej? Pasigriebė nutekus 
peilį, perpjovė pilvų. Ciej ožukai ciktai stryke, stryke visi ir ištėkė. Nu 
prinešė akmenų, prinešė, tam vilku pilvi sudėj, sudėj, užsiuvę jau tų pil
vų, o ciej ožukai išlakstė visi ir dzaugiasi, kad jau pabėgo. Paskui vilkas 
užsimanė gere. Ais in upelį atsigercie. Akmenai svėrė, ir vilkas prigėrė.
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Paskui jau visi - ir žogeiiai, ir žvėraiiai, ir visoki paukšteiiai o šoka, o 
gieda susėmį.

Ba;. Marė Stanelytė (žr. 2 pasakos metriką)

AT 123. Visoje Lietuvoje paplitusi tradicinė pasaka. Skelbiamas variantas gerai išli
kęs, nedaug tesiskiria nuo kitų.

4. GYVULIAI PAGALBININKAI

Važau ponai keliu ir žūro - prie kelio tupi žąsinas. Jiej vienas - imc, 
kitas - neimc, o žąsinas sako:

- Imkit mani, aš jumi būsiu raikalingas.
Pasėmė žąsinų, važuoja toliau. Yla stovi an kelio. Vienas - imc, kitas - 

neimc, o yla sako:
- Imkit, aš jumiem būsiu raikalinga.
Pasėmė ylų. Toliau važuoja - arklys sanas an kelio. Vienas - imc, ki

tas - ne. Arklys sako:
- Kad aš jumiem būsiu raikalingas.
Toliau važuoja - avinas an kelio. Vienas - imc, kitas - ne. Avinas vė 

atsiliepia:
- Imkit, aš jumiem būsiu raikalingas.
Pasėmė ir avinų. Paskiau toliau kacinų rado. Pasėmė, ir gaidzj pasė

mė. Susdėj viskų in vežimų ir važuoja. Važau, važau, užpuolė nakcis 
juos. Rado kokių stubukį giron. Suvėj nakvoc. Arklius pastatė tvarti, 
vežimų an kiemo, ponai lovoj sugulė, o ylų pastatė an krėslo, žąsinų 
patupdė an pripečko, arklį, avinų ir šunį priemenioj, o kacinų ir gaidzį 
an aukšto.

Dar nakcu paraina razbainykai, sako:
- Tai pasipelnysim. Va kokias vežimas ir arkliai koki geri.
Apžūrėj tuoj, o in stubų nei vienas nenori aic - bijos.
Vienas drąsesnis radosi. Inėj in stubų - ir kap sanovėj toki pečai bu

vo su pripečku, tai žarjas palieka an to pripečko.
Paėmė balanų ir puca - užsižiebs, o žąsinas, patupdzytas an pripeč

ko, kap paspurtė, jam akis užpylė pelanais.
Jis žino, kur krėslas - sės an to krėslo. Tį yla staca stovėj. Kap sėdos 

an to krėslo - yla kap durs jį in užpakalį. Jis iėkc per duris. Arklys kap 
ėmė spardzyc, o avinas ragais, šuoj in kiškų inkando, gaidzys an aukšto 
gieda, o kacinas cik rėkia.
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Nulėkė jis pas savo draugus ir sako:
- Bėkim, ba ca bėda, ca mes nei vienas gyvas neišaisim. Nuvėjau už

sižiebė balanos, tai kap liej kibiru vandinio an manį. Norėjau sese an 
krėslo, kap kando gyvatė, tai aš bėgė, tai priemenioj kap ėmė laisc klep- 
kom [šulais] in mani, kap dau kukiu kaktoj, kap griebė karštom raplėm 
už kiškos, an aukšto vienas gieda, o kitas sako: "Paduok man, paduok 
man". Kad jau jam būt padavį, tai jau gyvas būtau neatėjis.

Tai visi in girų pabėgo, o jiej pemakvoj. Antryt užsikėlį nuvažau.

Pnį. Marė Stanelytė (žr. 2 pasakos metriką)

AT 130 B. Tradicinė pasaka, žinoma įvairiose Lietuvos vietose. Kai kurių variantų 
kitokia pradžia, įvairuoja veikėjai gyvuliai.

STEBUKLINES PASAKOS

5. UŽKEIKTA MERGA

Buvo biednas žmogus ir turėj sūnų. Abudu ėj ubagauc. Ateina jiej in 
dvarų, o tus dvaras buvo užkeiktas. Atėj, prašo almužnos. Dvarokai sa
ko:

- Palik vaikų, tai gausi almužnos.
Tėvas sūnų paliko, bet išaidzinėdamas insakė:
- Kap ateis tau pakloc lovos ir guldzyc, tai tu ton lovon negulk, bet 

palįsk po lovų ir gulėk.
Jis tėp ir padarė. Kap atėj dzvylikta, tai pasdarė baisus ūžimas. Atėj 

kas prie lovos ir sudraskė patalynį. Antryt tus dziedas, kų jį nuvedė gul- 
cis, ateina išmesc kaulų ir žūro, kad jis cielas.

Kitų vakarų tus pats dziedas veda jį prie skiepo durų ir liepia stoc, o 
paskui liepia ineic. Ineina jis vidun, o tį stovi grabas, ir jam raikės tį 
atsigulė. Jei nelais, tai raikia mokėc poterauc ir žagnocis. Tan grabi gu- 
lėj to dvaro pono dukra, o ji buvo užkeikta. Kap jis poteravo, tai jų at- 
keikė.

Antryt ateina dziedas išmesc kaulų ir mato, kad jiej abu - tus vaikiš- 
čis su tuom dukteri - sėdzi, tai jis iš baimės ėmė ir numirė. Kap atėj 
ponas ir pamatė, kad jo dukra gyva, tai juos abudu apžanijo, o jiej da ir
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dar gyvena. Ir aš ton vesailio buvau ir valgiau, ir gėrau, ir degtinė per 
barzdų varvėj.

Pc;. Ona Burinskienė-Liaukevičiūtė, 49 m.
Sitkaviznos k., 1950

AT 307. Tradicinė pasaka, paplitusi visoje Lietuvoje. Kai kuriuose variantuose deta
liau vaizduojama mirusios karalaitės (piktosios dvasios, baidyklės) susidūrimas su hero
jum.

6. KALVIS IR VELNIAS

Gyveno kalvis, ir jis buvo labai neturtingas. Neturėj nei stubukės, nei 
nieko.

- Man kad ir nežnia kas pinigų paskolyt, tai ir iš jo imtau.
Aišku, atsirado tokias ponaicis ir sako:
- Nori pinigų paskolyc?
- Nu. Noru.
- Gerai, paskolysiu. Pasirašyk, - sako, - už kiek metų atduosi, o jei 

neatduosi pinigų, tai tavi imsiu.
- Gerai, tegu bus tep.
Ir pasirašė jisai. Tus nuvėj, o jis likos, pastatė stubų, nuspirko karvį, 

prasgyveno ir gyveno neblogai. Ale velniukas laukia, laukia - pinigų ne- 
atduoda. Atėj, sako:

- Atduok pinigus. Kiek galiu lauke?
- Kad aš neturu, - sako.
- Tai akšį pats, važuosim.
- Aš be darbo negaliu, - sako, - raikia darbo kokio pasimc. Cvekų 

paduok iš tarbos.
Tus inkišo rankų in tarbų, pasisėmė cvekų ir negali ištraukė. Indegi- 

no raplas, pasėmė kūjį, kad ėmė jį kankyc, kad ėmė kankyc, tus ištrūko 
iš tarbos ir nuvėj in peklų.

Atėj ir vė in kiek metų kitas.
- Atduodzi pinigus ar ne?
- Neturu, - sako.
- Akšį, važuosim.
Sako:
- Kad aš nedabeigiau darbo. Aik atneši obuolių, nuskinsi man ir sau, 

o aš dabeigsiu darbų, ir tadu važuosim.
Inlipo jis in tų obelį, pradėj krėsc obuolius, bijos išlipė.
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Jis vė indegino kūjį, gelažis ir kad ėmė jį velėc, tai tus pasėmis nuvėj 
in pekių.

Atėj šventas Petras pas jį arkiių kauscycie, ir jam pakaustė. Tus kiau
šiai

- Tai kap? Ar tau užmokėc, ar in dangų inlaisc, kap numirsi?
- Tai man, - sako, - užmokėk pinigais.
Dabar kaivis gyveno, gyveno, gyveno, gyveno, an rašto [pagaiiau] ap

sirgo. Sako:
- Kap aš numirsiu, tai man in grabų indėkit rapias, plaktukų ir cvekų.
Tep ir padarė šaimyna. Dabar ais jis in dangų jau. Aina in dangų, o

šventas Petras sako:
- Tu, gyvendamas an žamės, nenorėjai dangaus. Aik, kur nori.
Ais in pekių. Kap pamatė ciej velniukai, kad ateina kalvis, užsidarė, 

užsirakino duris, cykiai sėdzi. Ale sėdėj, sėdėj, ir vienas tokiu smailu 
nosių per rakto skytį inkišo. Tus kalvis raplėm kape, cveku prie adverijos 
prikalė ir liko, o tus lupės, lupės, draskęs, draskęs, duris išvertė, ir visi 
pabėgo iš peklos velniai. Pabėgo, po svietų pakriko, o kalvis vienas liko 
pragari. Nu tai paskui kapgi jau canajus? Jau pradėj aniej daryc škadas 
an žamės, tai Dzievas pasgailėj, visus velniukus surinko no žmonių, o 
šventas Petras turėj kalvį in dangų priimc.

Bar. Marė Stanelytė (žr. 2 pasakos metriką)

AT 330 A. Tradicinė pasaka, paplitusi visoje Lietuvoje. Daugelyje variantų kalvio 
daiktų nepaprastumas motyvuotas: už arklio pakaustymą jis prašo šv. Petrą, kad kiek
vienas, prisilietęs priėjo daiktų, priliptų (paprastai apie tai pasakojama pradžioje). Skel
biamas variantas nelabai nuoseldus.

7. PODUKRA MIŠKO TROBELĖJE

Numirė sanio žmona ir kitos sanės vyras. Liko mergaitė vienam ir 
kitam. Ir kų jiej sugalvoj? Susižanijo: gyvensim abudu. Sanelė neturėj 
kam uždzirbc duonos. Sanelis ėj in miškų, skynė šakutes, rišo šluotas ir 
nunešis in miestų pardavinėj. Nuperka duonos, nuperka kruopų, nu
perka druskos, nuperka žuvų ir riebalų. Nu, ir gyvena. Pamotė sanelio 
tos mergaitės labai nekentė, o ta buvo kvacki [vikri], tokia darbinykė. 
Sanutės mergaitė, buvus prie motinos, nenorėj dzirbc. Šita pavalo, šita 
viskų padaro, o jai neraikėj nieko. Ir tep gyveno sau, gražai atrodė, o 
šita buvo nuvargyta. Šitoj padeda iš giros malkų parnešė, o toj sau pagu
li, išsimiegci, gardzai pavalgo, tai gražau ir atrodo.
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Pamotė nekentė podukros ir tam sanuku kurkia:
- Kam tau tep sunkiai dzirbc? Ji tep daug vaigo, tokia negera, ne

klauso manį. Mano mergaitė viskų padaro, o šita cik guli ir nieko neda
ro. Kam tu jų laikai?

- Tai kur aš jų dėsiu?
- Nuvesk in girų ir palik tj. Jų žvėrys suvės, niekas nei nežnos.
Saniu škada tos mergaitės, bet kad liepia, tai raikia tep daryc. Sako

an tos mergaitės:
- Tu apsirank, tai aisim malkos parnešė.
Toj paklausė. Apsirangė, pasėmė šniūrukus ir nuvėj abudu. Pririšo 

jai an pecų du pagalukus ir sako:
- Tu gali aic toliau, rasi gerų šakų, tai man attįsi, o aš sukaposiu, tai 

bus langviau parnešė. Kap jau negirdėsi manį kapojanc, tai grįžk atgal, 
o kap bus girdėc, tai gali aic ir aic.

Toj mergšė aina, o ciej pagalukai vis tuk tuk, tuk tuk. Ji ėj, ėj, ėj, ėj, o 
ciej pagalukai an pecų stuksi. Labai toli nuvėj, pablūdzino. Jau ir vaka
ras užpuolė, jau tamsu, tai ji verkc:

- Kur aš, Dzievuliau, dėsiuos? Pablūdzinau, nesugrįšu pas tėvų.
Žūro, kad stovi tokia trobukė, ir šviesukė yra.
- Aisiu in tų trobukį, mažu priims mani an nakvynės.
Nuvėj in tų trobukį, inėj. Zūro - žvakutė žiba, mašinukė kūrinas, 

šilta. Prisiglaudė basa. Nu, ir kap nakcis atėj - sėdzi. Stuk stuk stuk - kas 
pasbaldoj.

- Prašau!
Inšoko zuikucis:
- Mergaite, mergaite, sušildzyk vandinėlio, išprausk man galvelį - 

gausi viso gero.
Kap ji tokia kvacki, insipylė bliūdelin vandinio, išprausė jam galvelį.
- Stukterk in mano auselį - gausi viso gero.
Stukterė. Ir iškrito visokio apsiavimo, ir šiltesnio, ir šokio, ir tokio, 

da ir zoposo. Ji patenkyta, dzaugiasi, kad patropyt namo paraic, tai da ir 
sasutei pamešt. Klauso vė - puk puk puk.

- Kas ca? Prašau.
Atbėga lapytė.
- Mergaite, mergaite, prišildzyk vandenuko, išprausk man galvytį - 

gausi viso gero.
Ji grait išprausė.
- Stukterk man in auselį, gausi viso gero.
Stukterė. Daug drapanų kad jau pripuolė, o ji tokia patenkyta pači
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sau misna: "Kad aš namo paraitau, tai turėtau ir sau, ir kam duoc". 
Sėdzi ir girdzi, kad vė kas - puk puk puk stuksi.

- Prašau.
Atidaro - meška ateina.
- Nu kų?
- Išprausk man gatvei; - gausi viso gero.
Tep ji graita išprausė.
- Stukterk in mano ausytį - gausi visko.
Kad pripylė pinigų, o ji juos rinko, rinko in maišatį ir patenkyta mis

na: "Ai ai ai, kad aš namo paraitau, tai dar mano tėtukas neit in miškų, 
netųsyt matkų, turėt už kų duonelės nupirkę. Turėt visko". Ji tep galvoja 
apie gerų gyvenimų, o ca puk puk, puk puk - stuksi kas.

- Nu, prašau.
Inbėga vilkas:
- Mergaite, mergaite, išprausk man gatvei; - gausi viso gero.
Tep ji graita tam vilkeliu išprausė galvelį ir jau stukterė in tų auselį - kad 

iššoko purmonas su arkliais, su pajazdu [karieta], su viskuom. Sako:
- Sėsk, mergaite. Vešu pas tavo tėvelį.
Ji pasėmė savo tų viskų, kų. cik turėj: apsiavimų, drapanas ir tuos 

pinigus. Perėj visa dziena, kol parvažau, ba labai toli buvo.
Urs sanelis nuvėjis in miškų verkia, šakutes skina:
- Ak tai jų paterojau, mažu jų vilkai sudraskė. Kokia jai sunki smer- 

cis buvo. - Tep škadavoj tos mergaitės. Parėj namo ir atsisėdis verkia, o 
sanė sako:

- Ko tu tokias nuliūdis? Mažau tau raikės procavoc, mažau duonos - 
tokia ėdri buvo. Bus mumiem langviau gyvenc.

Ale klauso sanukas - dun dun dun. Kas ca važuoja? Žūro - kad jo 
duktė parvažuoja.

- Va, tėveli, neisi tu skinc tų šakelių. Parvežau pinigų, bus an duone
lės ir an visko. Turėsim.

Tus sanelis bucuoja iš dzaugsmo. Žūro, kad visko turi, labai bagotas. 
Drapanų va ir pamotei duoda:

- Ir jumi, mamyte, bus apsirangc.
O toj pamotė tokia nuliūdus žūro, kad to sanio duktė tep visko turi. 

Klausia jų:
- Kur tu ėmei tų viskų? Kas tau davė?
- Nu, ėjau, ėjau ir paklydau. Radau tokių stubukį, ir aš tep ir tep 

padarau, ir man dau.
Sanelis dzaugias, pripirko visko, o toj sanė negali miegoc. Sako an to 

sanio:
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- Vesk ir mano mergaitį, tai ir ji gaus, tadu tai iabai gerai gyvensim. 
Tegu ir ji gauna.

Nuvedė tus saneiis in miškų, tuos pagaiukus pririšo, ir toj mergaitė 
ėj, ėj ir rado tų stubukj. Nuvėj in tų stubukį ir jau t; sėdzi, taukia, kadu 
atneš tas drapanas ir pinigus ir kadu bus viskas gatava. Ale toj nebuvo 
pasakius, kad vis prausė galvytes - cik lapė davė, zuikucis dau, nu ir visi 
davė.

Zuikucis prašo:
- Išprausk man galvukį.
- O, aš da žvėrai galvų prausiu.
Zuikucis kap šoks, jai akis apdraskė, apdraskė ir pabėgo.
O ji sėdzi, kraujas jai bėga, skauda. Atbėga lapė:
- Mergaite, mergaite, išprausk man galvytį, gausi viso gero.
- O, aš ca da jumiem prausiu. Jau vienas apdraskė, kraujai bėga, da 

kitas draskis.
O lapytė vuodegu kap jau puolė, inmušė ir pači nubėgo.
Ji da gerau verkia visa sumušta. Atbėga meška, ir toj prašo.
- Jau mani visi žvėrys sumušė, apdraskė, da ir tokiai žvėrai galvų 

prausiu?
Toj meška kap griebė ir dėj in žamį. Ji jau visai nepasikelia, visai guli. 

Atbėga vilkas.
- Mergaite, mergaite, išprausk man galvytį, gausi viso gero.
- Kibą šiciej žvėrys an man; užsiųsci? Sudaužė, sudraskė - aš visa 

pasijudzyc negaliu.
Tus vilkas pažūrėj, kad tokia niekam verta, cinginė, kap griebė jų, 

suvedė, kaulukus išnešė už stubukės, išmetė ir pats nuvėj priėdis.
Laukia toj sanutė, kadu parvažuos dukralė. Laukia ji - nėra.
- Aik, saneli, paieškoc. Mažu kur paklydo? Neparaina.
Jau ji laukia, kadu jai parveš to visko. Parama saneiis, parneša tarbu- 

kėn kaulukus. Sako:
- Va cik kaulukus radau už stubukės.
Ir toj sanelė nuliūdo, ir turėj prie to sanuko būc gerai ir tų mergait; 

šėnavoc. Ir sanuko duktė dalaikė juos. Pinigų turėj, saneiis jau in miškų 
nėj, nėj tų šakų ir gerai gyveno.

/Ta?. Ona Burinskienė-Liaukevičiūtė (žr. 5 pasakos metriką)

AT 480. Tradicinė, įvairiose Lietuvos vietose iabai paplitusi pasaka. Variantuose 
veikėjai, su kuriais susiduria podukra, gana įvairūs (dažniausiai gyvūnai, bet kartais - 
žmogus, senelis - Dievas, laumė, ragana, boba su ilgais dantim ir t.t.). Kai kur herojė turi 
vardą (Elenytė, Alenėlė, Marytė ir t.t.).
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8. PELENĖ

Gyveno tokia moteris su vyru. Tepgi turėj dzvi dukteris, o viena po- 
dukrė buvo. Tos podukrės labai nekentė ir vis jau in sunkiausius darbus 
varė jų. Nu jau tį ir in dvarų ėj dzirbc, ir visur. Tai kap ji apsirangia aic in 
dvarų darban, tai ima anos močekos dukterės pelanais apbera - išpela- 
nuoja. Nu jau jų praminė Pelanė. Ir netoli buvo dvaras, ir niekap ponai- 
cis neišsirinko sau mergos. Tai tokia pričinia, tai tokia, ir vis neišsiranka. 
Paskui sumisno, kad padarycie tokias balius, tai mažum, kap priais iš 
visur, tai jis išsirinks sau mergų. Nu gerai. Jau toj motka savo dukteris 
inrėdė, inrėdė. Gražai jau tį parėdė, ir in tų balių aina. O toj podukrė 
sako:

- Ir aš norėtau.
- O kuom tu apsirangsi, Pelane?
Ji išėj lauki ir klausos. T; buvo ąžuolas dzidelis. Žūro - pas tų ąžuolų 

žiba. Nuvėj pas tų ąžuolų ji. Tus ąžuolas atsidarė, ir rado visokių skarų 
brangių, kad ji kap apsirangia, tai švieca kap saulė. Ir jau arkliai pakin- 
kyci. Insėdo, nuvažau ji. Ale liepė jėji ilgiau nebūc - cik ik dzvyliktai 
valandai, o po dzvyliktai aic namo. Jau tus ąžuolas pasakė.

Nuvažau in tį, o pasciko tus ponaicis ir daugiau su nieku nei šneka, 
nei gera, nei valgo tynajus, cik vis su juom. Ji jau namo, o ciej prašo, kad 
nevažuot. Sako:

- Negaliu, aš turu važuoc namo.
Da dzvyliktos nebuvo, parvažau namo, nuvėj tan ąžuoli ir apsirangė 

savo tais skudurais pelanuotais.
Tus ponaicis jų klausė:
- Iš kokio tu dvaro?
- Iš Pelanių.
Parėjo paskiau tos jau motkos dukterės.
- Kap tynai tus balius buvo? Mažu katrų pasdaboj ponaicis?
- Kur tį pasdabos, - sako, - kap atvažau tokia, o gražai apsirangus, 

švieca kap saulė. Cik su tuoj šoko tį ir vaikščoj, ir gėrė, ir daugiau nieko 
nežūrėj.

Paskui vė padarė balių - kitu rozu. Toj vė tep padarė - inlindo tan 
ąžuoli ir apsirangė da gražau: kap žvaigždių ciej parėdai visi. Nu ir jis vis 
klausia:

- Iš kur tu?
- Iš Pelanių dvaro.
Nu palauk, jis negali niekap sugaucie jos. Ji ir in bažnyčų kap aina,
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tai tep apsirangia - tokiais grąžais. Tai parėjį tos dukterės pasakoja:
- Yra ir bažnyčon toj ponaitė gražai apsirangus, ate ji panaši in mūs 

Pelanį.
O ji buvo labai graži, toj mergšė. Nu, kap jis dar padaris? Negali 

niekap sužinoc, iš kur ji. Tai ėmė an bažnyčos slanksco smalos pripylė, 
tai kap ji ėj ir užsistoj, tai ėmė viena kurpaitė ir prilipo. Jis su tuoj kur- 
paiti ieško. Ieško visur, an kano kojos eikš toj kurpaitė. Atvažau pas tų 
močekų.

- A, tai ca mūs, mūs mergšų.
Mauna an kojos. Kur tį? Negali užmauc - net kraujas bėga. Sako:
- Ir anos kojos raikia pamieryc.
Pamierino, ir an jos kojos cinką. Jis ėmė jų nusvežė ir labai gerai 

gyveno, o toj močeka iš pavydo trūko.

Bar. Ona Burinskienė-Liaukevičiūtė (žr. 5 pasakos metriką)

AT 510 A. Tradicinė, daug kur Lietuvoje žinoma pasaka. Nemažoje dalyje variantų 
pasakojama apie rūbų gavimą iš mirusios motinos (tėvo). Dažnai nurodoma, kad tai sau
lės, mėnulio ir žvaigždžių rūbai (jie slepiami ąžuole). Herojė vadinama įvairiai: Pelenė, 
Pelenikė, Pelanrusė, Krosnalanda, Šunlakė, našlaitė ir t.t.

9. PODUKRĄ GELBSTI KARVE

Buvo sanis ir sanutė. Abu turėj po dukterį, ir močeka podukrės ne
kentė, nor toj buvo gera ir paklusni. Pamotė vis saniu jų skundė, kad 
necikus, kad nieko nemoka. Sanis vis jos gailis, tos mergaitės. Pamotė 
jos nieko nemokina, cik vis varo ganyc. Toj pagano karvį, pargena ir, kų 
liepia, padaro.

- Išaugai tokia dzidelė ir nieko nemoki. Te linų, susiverpk ganydama, 
išsiausk ir pasisiūk marškinius.

Kap toj mergaitė padaris niekad to nedarus? Pamotė indavė da to
kių špūlių, kap saniau verpė.

- Va šitų špūlių pasikabyk an šakutės ir suverpsi.
Pasikabino ir verkia. Kap ji verps, kad nemoka. Nuvėj pas karvukį, o 

toj klausia, ko ji verkia.
- Man liepė suverpė ir išausc, o aš nieko nemoku.
- Indėk linų grįžtelį in mano auselį ir ištrauk per kitų, tai bus ir su

verpta, ir išausta.
Ir ji tep padarė. Indėj linų grįžtei; in karvės auselį ir ištraukė jau
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suverptų ir išaustų. Parnešė ir padavė pamotei jau gatavų audeklų. Ji 
nusdzyvino, kap ji galėj tep padaryc. Nu tai kitųdzien ji dau vė kuodelį 
ir aina pilniavoc. Kap padaro? Karvukė ėmė ir neliepė tep daryc kap 
pirma, cik sako:

- Duok, aš suvėsiu.
Suvedė, ir vė jai ištraukė iš kosarės. Viskas gatava.
Tep močeka in savo sanį sako:
- Šita mūs karvė negera, raikia pjauc.
Toj mergaitė girdėj ir apsikabinus karvį verkia:
- Aš girdėjau kad tavi žada papjauc. Kap aš be tavį gyvensiu?
- Neverk, tegu pjauna. Kap mani papjaus, tai tu prašyk, kad tau duot 

žarnas išdarinėc, tai rasi špilkų ir žiedų. Tų žiedų užsidėk an piršto ir 
autuku užsivyniok, kad pirštų insipjovei, o tų špilkų insidėk sau in plau
kus. Pasodzyk tų špilkų palei kelių, tai išaugs obelis, tų žiedų padėk 
palei obelį, tai bus šulnys iš to žiedo. Ir tu iš to žiedo gyvensi.

Nu tai kap tų karvį papjovė, tai ji paprašė ir išdarinėj tas žarnas. 
Rado tų žiedų ir špilkų ir padarė, kap toj karvukė sakė. Nuvėj, pasodzi- 
no tų špilkų, ir išaugo labai graži obelis, o tokių obuolių vison apylinkėn 
nebuvo. Kap saniau traukinių nebuvo, tai ir karaliai keliais važinėj. At- 
važuoja karalius su slūgom. Kad visiem labai kvepia. Sustojį žūro - kad 
už šulnio obelis. Nori pasisamc vandinio, ir kap katris siekia - nupuola 
vanduoj, o tep, rodos, per viršų bėga.

- Raikia nuveic in šitų stubukį ir paklausc. Tegu jiej pasama, duoda 
atsigėrė ir šitų obuolių paragauc.

Toj mergaitė atsinešdzinėj sau, tėvu ir pamotei, ir visi valgė ir gėrė ir 
dzaugėsi. Net prasigyveno, ba tį vynas buvo, cik toj podukra buvo ap- 
laista, menkai aprangta, o močekos dukra gražai inrangta. Mato, kad 
jau tį ne bile kas važuoja, tai ar tokių lais.

- Kode ne? Galim duoc, pasamc.
Cik an tos dukterės:
- Imk viedrukų, bėk pasamsi.
Da puodukų indavė. Toj nubėgo ir kap cik šame - vynas nupuola, 

kap obuolius skinc - šakos pakyla. O tus karalius žūro ir sako:
- Tai kap jūs pasisamat, kap norit gere?
Močeka sako:
- Yra tokia pas mus, kad ir pasama, ir paskina, cik tokia apsilaidus, 

nedakepus, sarmata kam ir parodyc.
- Tai kų? Pašaukit, gera bus ir toj. Mes norim pažūrėc.
Atėj, o tas vynas, rodos, net in viršų šoka. Pasėmė, pačestavoj. O
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tokio vyno ciej niekur nei negėrė. Nuvėj su žurstu, obuolių priskynė, o 
kad skanūs. Karaiius pažūrėj ir klausia:

- Kode šiciej negaii nusiskinc, o tu gali?
- O aš gaiiu.
- Tai kas šitų obelį pasodzino?
- Nu aš.
- O šitų šuinį kas padarė?
- Nu aš.
- Kap tu tep galėjai padaryc?
Ir ji pasakoja karaiiu savo gyvenimų. Karaiius sako:
- Tu negalėtai su savim pasiimc šito šuiinio?
- Kode ne? Ir šitų obelį aš gaiiu pasiimc.
Nuvėj, pakrapštė, špiikų išėmė iš žamės - ir obeiies nėr. Insidėj in 

gaivų. Nuvėj pas šuinį, pakrapštė, žiedų an piršto užsidėj. Nėr šuinio.
Tus karaiaicis pasėmė jų su savim, o tarnus pasėmė pirmiau, ba sar- 

macinos jos vežčis in tų karaiystį, tai tarnus nusiuntė, kad atvežt apsi- 
rangc. Parėdė tį jų, apavė, išriktau kap raikia ir pamatė, kad ji iabai 
graži ir tvarkinga. Ji nuvėjus paiei karaiiaus paiocus iš vienos pusės pa
sodzino obeiaitį, o iš kitos pusės pastatė tų šuinį. Ir vynas buvo puikiau
sias, ir obuoiiai gardzausi. Paskui padarė vestuvį, susiprašė svecų iš vi
sos karaiystės. Ir mani užprašė an tos vestuvės. Nu ir aš nusibaiadojau ir 
viskų matiau. O ko jau tį nebuvo - visko piina. Gėrau ir vaigiau ir bur- 
non nieko neturėjau, nor per barzdų varvėj. Buvo vasara, ir gaias dau, 
nusibaiadojau basa. Baiiavojom, baiiavojom, atėjo ruduoj - šaita. Prašau 
karaiiaus, kad duot kuoj apsiauc, ba sušaisiu. Dau scikiinius batukus 
man. Nu ir aš ainu, ainu, ainu, ainu ir niekap namo daaic negaiiu, o dau 
man kručko vežimukų. Pasistosiu aš ant akmenuko pažūrėc, ar toii na
mo. Ėmė bateiiai ir sutruko. O tį piemenai ganė. Kiaulės priėj ir tų veži
mukų suvedė. Ir parėjau gryna namo, kap išėjus.

Pa/. Ona Burinskienė-Liaukevičiūtė (žr. 5 pasakos metriką)

AT 511. Tradicinė, visoje Lietuvoje popuiiari pasaka. Pasitaiko trumpesnių varian
tų, baigiamų herojės praturtėjimu. Neretai ji turi tikrinį vardą: Sigutė, Alenytė, Aneiiu- 
tė, Almutė ir t.t.
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10. SĄRANČIUS - VARANČIUS

Gyveno pamiškėn žmogus. Jis mėgo vakarais pasivaikščoc. Aina sau 
vakari paiei miškų, kiaušo - miški kas cupu iupu, cupu iupu. Klauso. 
Kas ca būt? Jis pasėjėj, sako:

- Kas gi ca?
- Mes.
- Nu, kas gi jūs?
- Velniukai.
- Tai kų jūs ca darot?
- Nu, mušamės, sugadzyk mus.
- Kų duosit, tai sugadzysiu?
- Duosim.
Nu gerai. Nuvėj in miškų, išsipjovė gerų ųžuolinį lazdų. Pasėmė. Nu 

ir kų?
- Akšate šica, aš jus sugadzysiu.
Vienas sako:
- Duosiu aš tau tokius batus. Kap insistosi - sapcynias mylias nušoksi.
Gerai. Paėmė už vuodegos, užsisukę už rankos, kap ėmė duoc, kap

ėmė duoc, o tus rėkc:
- Bus gana, ir zgada.
Tų palaido:
- Akšį kitas. Kų duosi?
- Aš duosiu kepurį. Kap užsidėsi, tavį niekas nemacis.
Pasėmė. Kap ėmė jam pilc, kap ėmė pilc skūroj. Nu jau, sako, už

tenka, bus zgada.
Nu, tai gerai.
- Akšį tracas. Kų tu duosi?
- Aš tau duosiu žiedų tokį. Kap tu jį an piršto dėsi ir sakysi "šaran- 

čus", o kap numaudzinėsi - "varančus", tai tau iš to žiedo pinigas byrės. 
Prisidarysi pinigų, kiek cik norėsi.

Tų žiedų užsidėj, tam velniuku inpylė. Sugadzino ir tų. Velniukai pa- 
sėmį nuvėj. Jis pagalvoj: "Kas ca daryc?" Insistoj tuosa batuosa. Kap 
šoko, nušoko net už miško. Sapcynios mylios - tai toli. Nu o kų? Jau 
vėlu ir valgyc noris. Galvoja: "Ar aš tropysiu kur pemakvoc". Žūro - 
obuolukų tokių yra, o gražūs. Pavaikščoj, pasėmė vienų, suvalgė ir pasda- 
rė ožka. Vaikščoja po miškų ir mėėė, mėėė, mėėė... ptrukum mukum 
mėėė.

Ir kas daryc? Protas būt žmogaus, o išvaizda ožkos. Batais negali



STEBUKLINES PASAKOS 155

apsiauc, aina toliau. Plonos kojos, batai neslaiko.
"Užsidėsiu kepuri - niekas manį neras". Vaikščoja. Rado vė obuolu- 

kų. Sugraužė. Iš ožkutės pasdarė žmogus.
- Aha, jau dar aš razumų turu.
Prisirinko tų gražų obuolukų vienų kišanių, kitų prisirinko anų obuo- 

lukų, insistoj in batus ir nušoko net palei karaiiaus dvarų. Apsidairė:
- Jau dar tai aš pagyvensiu.
Pinigų neturėj, bet užsidėj žiedų ir:
- Šarančus - varančus, šarančus - varančus...
Prisdarė pinigų. Pavaigė, nuspirko stalalį ir an to stalalio obuolukus 

pasdėj. Tų, ką žmogus pasidaro, niekam nerodė, cik tuos, ką ožka. Ir 
brangiai prašė. Gražūs tai gražūs, ale labai brangūs - niekas neperka.

Aina ir karalaitė an spacieraus. Pažūrėj, toki gražūs obuolukai. Ką? 
Ji nenusipirks? Užmokėj brangiai, nuspirko. Nuspirko, sugraužė ir pasda
rė ožka. Karalius tuojau ieškoc, kur ca tus su staluku. O jis ką? Kepurį 
užsidėj ir mato, kad visi ieško. Rastų, tai tuoj nubaust. Neranda jo. Ka
ralius sako:

- Kad kas atliekavot mano dukterį, tai aš pušį karalystės atduotau.
Ten jisai atsišaukė ir nuvėj.
- Aš, - sako, - geras gydytojas. Galiu atliekavoc tep ir tep. - Nuvėjis 

nuspirko kvepianco vandinio, dau jai pagraužė obuolukų, pagerc to van- 
dinio, kad skaniau būt burnoj, ir atliekavoj. Duktė pasdarė vė karalaitė. 
Karalius būt jau patenkytas, ale raikia atduoc pusė karalystės, ir jis liks 
biednas, o turi da skolų.

- Ko karalius bėdavoji? - sako jisai. - Mes galim da ir daugiau at
pirkę. Aš pinigų turu.

Karalių nematanc, pasėmė maišus ir nuvėjis pridarė, pridarė tų pini
gų. Pilni maišai aukso. Karalius pažūrėj.

- O, - sako, - tai ca žėdnos [jokios] bėdos nėr. Mes galim ir pušį kara
lystės nupirkę, ir skolas atduoc, ir tu mano žantas būsi.

Ir jis apsižanijo su tuoj karalaiti. Ir kokia vestuvė puiki buvo. Kap jis 
pinigų turėj, visko pripirko, visokių valgių ir gėrimų. Net ir mani užpra
šė an tos vesailios. Buvau, viskų matiau ir valgiau, ir gėrau, ciktai per 
barzdų varvėj ir bumon nieko neturėjau.

Ona Burinskienė-Liaukevičiūtė (žr. 5 pasakos metriką)

AT 518+566. Tradicinė, daugelyje Lietuvos vietų žinoma pasaka. Tokia tipų konta
minacija randama Aukštaitijoje ir Suvalkijoje. Kai kuriuose variantuose nurodoma vel
nių (milžinų, brolių, vyrų) nesantaikos priežastis: jie nepasidalija nepaprastų daiktų. 
Nemaža variantų baigiama laimingu herojaus grįžimu namo.
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11. ARKLYS PAGALBININKAS

Gyveno trys broliai. Du buvo razumni, o tracas kvailesnis. Jiej turėj 
labai dzidelas pievas. Ir kasnakc vis jiem išėda ir išėda kas tas pievas, 
išbraidzoja. Vienųnakc vienas sako:

- Ainu aš pilniavoc.
Nuvėj, pilniavoj, pilniavoj ik dzvyliktai. Po dzvyliktai užmigo. Pri- 

bunda - kad pieva išėsta ir nieko nėr. Kitųnakc kitas brolis. Ir tam tep 
išėj. Tracųnakc tus kvailas sako:

- Aisiu aš - laiskit mani.
- Tai kur tu, - sako, - aisi? Nepagausi. Jeigu mes nesupilniavojom, tai 

ir tu nesupilniavosi.
Prašės, prašės, ir jį.laido. Nuvėjis atsisėdo, miega sau. Atėj dzvylikta - 

miegas, baisiausias snaudulys, ale jis prisirišo šapecį prie barzdos ir kap 
cik linktera - indura jam in smakrų. Klauso jis apie pusė dzvyliktos - kad 
ėda kas pievon. Žūro - trys arklukai toki maži. Jis turėj kilpų prisrikta- 
vis, tai kap metė, tai vienų pagau, o du pabėgo. Jis sau sako:

- Pas brolius negrįšu. Josiu tj, kur mani neš.
Sėdo ir joja. Joj, joj jis prieš tok; kalnų, žūro, kad an kelio guli [auk

sinė] paukščo plūksna. Arklukas sako:
- Neimk tu jos.
O jisai pasėmė, už anco ir toliau joja. Joja toliau, žūro - an kelio guli 

kasa mergos. Jis ir tų kasų pasėmė, o arklukas sako:
- Neimk - turėsi daug ašarų.
Pasėmė, užsidėj už anco ir joja. Joj, joj, dajoj dvarų. Užėj pas ponų, 

sako:
- Mažu kokio darbo gautau?
- Kų tu moki?
Sako:
- Aš nieko nemoku.
Kap nieko nemoka, tai jau dau jam kvietkus ravėc. Jis kap kvailas, 

tai tį jam galvoj. Išrovė ir kvietkus, ir žolas ir viskų išmetė. Atėj ponas, 
pažūrėj, kad užpyks baisiausia.

- Jei tu man nepasodzysi šitų kvietkų ir už trijų valandų nepražydės, 
kap buvo, tai tau galvų nukirsiu.

Nu jis nuvėj pas tų arklukų, apsikabino, kap ėmė verkc, kap ėmė 
verkc. Arklukas sako:

- Pūsterk dar man in ausį, tai išpuls sėklų pundukas, ir tu pasėsi.
Tus kap pūsterė in aus;, išpuolė pundukas, nuvėj pasėj. Ciej kvietkai
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bematanc per tris vaiandas užaugo, pražydėj, ir da gražasni, kap buvo.
Paskui ponas myiėj jį. Jam tį buvo gerai. Ale jis nuveina pas tų arklu- 

kų ir pažūro tos plūksnos auksinės, o ciej kici tarnai jam pavydėj, kad 
jam tep gerai. Indavė ponu. Sako:

- Jis gaii rase tokį paukščį su auksinėm piūksnom.
Ponas pasišaukė jį ir liepė jam joc, o jisai:
- Kap aš josiu, kad nežnau kur nei nieko.
- Ale jok, ba kap nejosi, tai smercį padarysiu.
Nuvėj pas tų arklukų. Kap ėmė verkc, kap ėmė verkc. Sako:
- Aš sakiau, kad nejudzyk. Tai sėsk - josim.
Joja jiej per girų, žūro - kad paukščo lizdas, ir vanagas puola tuos 

paukštukus lupę, o tus paukščis tep gina. Jis paėmė šautuvų, tų vanagų 
nušovė, ir tus paukščis prašnekėj žmogaus balsu. Sako:

- Ko nori už tai?
Tušai arklukas jam pasakė, kad prašyt vieno paukštuko.
- Duok vienų paukštukų.
Atdavė jam tų paukštukų - kad su auksinėm piūksnom, visas auksi

nis. Parnešė tam ponu. Kokio dzaugsmo. Tus ponas jį da gerau mylėj. 
Dar jis pamiršo - pasėmė mergos kasų auksinį ir varto. Tarnai pamatė, 
indavė kici. Sako:

- Jis gali suieškoc tokių panų kap šita kasa, su dzviem kasom.
Atėjo ponas ir liepė joc ieškoc, o jis sako:
- Ne. Kur aš? Nežnau niekur nieko.
Ponas sako:
- Jei tu man jos neparvesi, tai turėsi aic sėdėc.
Nuvėj vė pas tų arklukų, kap ėmė verkc, prašyc jo.
- Matai, aš tau sakiau, kad neimk. Kam ėmei? Sėsk, josim ieškoc.
Užsėdo, nu ir joj, ir joj, ir joj, o toj merga buvo pas tokį piktų raga

nių. Nujoj pas tų raganių. Sako:
- Tai aš žinau, ko tu ieškai. Tai pirmiausia turi pamelžė mano karves.
O tos karvės gelažinės. Arklukas pūsterė tas karves. Atsivertė. Jis

grait pamelžė ir sako:
- Kad aš nelabai švarus. Raikia nusprausc.
- Tai tan pieni nusprausk.
Nuveina - kad tus pienas verda. Tus arklukas vė kap pūsterė, tus 

pienas atšalo. Jis inšoko, grait išsimaudė. Ir jau atdavė jam tų mergų. 
Vedasi, vedasi, vedasi, an to arkluko joj jiej abudu, joj ir beveik pusė 
kelio suscinka tuos du arklukus. Ciej arklukai sako:

- Tu žinai? Kirsk mumi galvas visiem.



158 STEBUKLINES PASAKOS

O jis verkia, sako:
- Jūs man ciek gero padarėt, man tep gyveno gerai.
O jiej sako:
- Jei nekirsi tu mumiem gaivos, tai mes tau nukirsim.
Nu, nėr rodos. Išsitraukė kardų, nukapoj gaivas ir aina abudu su mer

gų verkdami. Aina, aina, suscinka tris vyrus. Gražūs toki vyrai. Sako:
- Tai ko judu tep verkiat?
Sako:
- Va arkiukai man gero ciek padarė, o dar turėjau gaivas jiem nu- 

kirsc.
Tai sako:
- Tu neverk. Tu dzaukis, ba, - sako, - tu gaivas nukapojai, tai dar 

matai, koki mes vyrai fainūs, o buvom paversci arkiiais, koiei mumi gai
vas kas nukirs.

Atsisveikino, padėkavoj vieni kiciem ir nuvėj.

Atį. Marė Stanelytė, 72 m.
Šlynakiemio k., 1959

AT 531. Tradicinė pasaka, žinoma visoje Lietuvoje. Jai būdingas stebuklingasis pa
galbininkas arkliukas, tik kai kuriuose variantuose visas kliūtis įveikia pats herojus, nie
kieno nepadedamas. Skelbiamo varianto pabaiga savitesnė nei kitų.

12. BROLIS ĮVEIKIA SLIBINĄ

Gyveno karalius ir karalienė ir turėj tris dukteris. Labai grąžos buvo. 
Atėj sykį tokia žynė sanetė ir jam išpranašau, kad mergaites, kap su- 
iauks dzvyiika metų, visas jas paims no tėvo - pavogs. Dabar viena su
laukė dzvylika metų, tai tėvai jos neišlaido niekur, cik laikė prie namų, 
ir prie marų išėj pasivaikščoc. Išlindo iš marų vielioribas [banginis], pa
griebė ir nunešė jų. O kita paskiau jau sulaukė dzvylika metų, tai išėj in 
sodų pasivaikščoc, išlindo iš krūmų alnias ir tų nunešė. Tracos jau nie
kur nelaido, gonkosa sėdėj. Atlėkė aralys ir tų nunešė.

Dabar gimė jiem sūnus. Tus vaikas augo, jau paaugo ir sako:
- Kode aš vienas būnu? Ar pas mus nebuvo daugiau nei brolių, nei 

sasutių, nieko?
Mama pradėj verkc ir pradėj pasakoc. Tus sūnus sako:
- Mama, aisiu aš ieškoc sasutių.
Mama sako:
- Vaikeli, kur tu aisi? Ir tu žūsi.
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Pradėj verkc motina. Ale ne, jis užsispyrė, kad ne, ir gana.
- Ainu ieškoc sasutių.
Išėj jisai ir ėj, ir ėj, ir ėj, ir ėj. Inėj in girų. Rado tokių stubukį tuščų 

an vištos kojos. Jis apėj apie jų du rozu, atsivertė an kito šono, inėj in 
vidur; - kad sėdzi kokia sanukė ir verpia.

- Tai kur tu ca, - sako, - vaikeli, vaikščoji?
Sako:
- Sasutių ieškau.
- Nu tai gerai, kad tu tokias geras, aini sasutių ieškoc. Aš tau duosiu 

tok; kamuolukų, tai tu j; palaisk, ir kur šitas kamuolukas ais, tai ir tu aik 
ir aik, aik ir aik, tai daaisi pas pirmų sasutį, aralys kų paėmė.

Nu, jisai palaido tų kamuolukų ir ėj, ėj ir ėj, ėj ir ėj, daėj in dvarų. 
Tan dvari sėdzi viena mergina, labai liūdna, baisiausia. Jis inėj, pasvei
kino jų. Sako:

- Tai kaipgi tu cianai atėjai? Čia ciek metų gyvenu, ir jokias žmogus 
nebuvo. Mano vyras tai aralys. Jis dzienų laksto po kalnus - visur, o 
nakcu pas mani parlakia - viena bijaus. Bijaus, kad jis neparait ir tav; 
neužkapot.

- Tai aš paskavosiu, - sako. - Nieko.
Paskavoj jisai, parlėkė aralys, tris sykius persivertė, sparnai nukrito, 

pasdarė labai gražus vyras ir sako:
- Ca kas pas tavi turi būc - lyg kokias vyras.
- Ne, - sako, - kas gi ca? - O paskiau sako: - Brolis mano.
- Nu, tai, - sako, - atvesk tu j; canai.
Atvedė j;. Tep jiej pašnekėj, pašnekėj. Sako:
- Žinai, mes asam po galybi baisaus smako. Tus smakas turi mūs sa- 

sarį paėmis, o mes po jo galybi. Tai kad mes išsivaduotum, tai būt labai 
gerai, ir sasar; savo pasiimtau. Kap aš pasiversiu rytoj araliu, išpešk iš 
mano sparno tris plūksnas, tai kap tau kur ko raiks, tai aš atlėksiu ir tau 
padėsiu.

Jis tų kamuolukų vė palaido ir ėj, ir ėj, ir ėj. Nuvėj pas kitų sasar;. Toj 
buvojau ainio. Irgi tep. Apsivertė tus in vyrų, pašnekėj, pašnekėj ir pa
skui jau sako:

- Antryt, kap aš pasiversiu in ainių, tai tu iš mano nugaros išlupk tris 
župsnius šarscies. Kap raiks - patrinsi, tai aš atlėksiu.

Nu ir vėl ėj, ėj ir ėj, ėj ir ėj. Nuvėj pas vielioribų - pas tracų sasar;. Tep 
tus kap šiciej t; pasisveikino, pašnekėj. Sako:

- Tu dabar aik pagal maras, tai kap raiks ko, tai pašauksi mūs.
Aina jisai palei maras, o prie tų marų tai buvo už smako sasuoj. Jų

sasuoj. Jis nuvėj pas jų. Sako:
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- Kap tu, žmogau, atėjai? Tu neliksi gyvas. Tokias baisus smakas. Kap 
jis parais, tai ca iš sykio tau bėda.

- Tai nieko, - sako. - Negalėtai pas jį išklausė, kur jo galybė?
- Nu , - sako, - mažu ir išklausiu.
Jis tį kur paskavoj. Pritemė. Parlėkė tus smakas, apsivertė žmogum 

ir vuosto, vuosto.
- Kas ca? - sako. - Kur žmogum smirda. Su kuom tu ca šnekėjai?
- Ne, nieko ca pas mani nebuvo.
Jiej sugulė. Ji sako:
- Kode aš tokį čudnų sapnų sapnavau?
- Tai kokį tu sapnų sapnavai?
- Sapnavau, kad vienas karalius turėj dukterį, ir toj duktė prapuolė.
- Nu tai, - sako, - tu toj nelaiminga duktė.
Dar jiej sumigo, vė ji pribudo ir sako:
- Ciek metų aš pas tavi gyvenu, ir ar tu negalėtai pasakyc, kur tavo 

galybė.
- Hm, galybė? - sako. - Yra marosa skrynia gelažinė. Ton skrynion 

yra zuikis, tan zuikin karvelis, tan karvelin kiaušinis. Mano galybės nie
kas nepaims. Jei ištrauks skrynių, tai pabėgs zuikis, jei pagaus zuikį, tai 
pabėgs karvelis, o jeigu karvelį pagaus, tai kiaušinis pabėgs.

Nu gerai. Jis nuvėj pas maras, patrynė šarscį, išplaukė vielioribas. 
Sako:

- Ko nori?
- Ištrauk man, - sako, - skrynių iš marų.
Vielioribas sušaukė visas žuvis, išvertė tų skrynių iš marų. Perkando. 

Išlėkė zuikis ir kabina, kiek cik gali. Jis patrynė to ainio šarscį - atlėkė 
alnias. Sako:

- Ko nori?
- Suplėšyk zuikį.
Tus perplėšė zuikį - kad išlakia karvelis. Kap išlėkė karvelis, tai tus 

patrynė plūksnas arabo. Atlėkė aralys:
- Ko nori?
- Perplėšk, - sako, - karvelį.
Tus perplėšė karvelį - išritau kiaušinis ir rituoja in maras. Pagriebis 

metė tų kiaušinį. Pasliej. Pasgirdo iš marų balsas:
- Prakeikei! Jūs laimė - mano nelaimė.

Marė Stanelytė (žr. 11 pasakos metriką)

AT 552+302. Tradicinė pasaka, žinoma įvairiose Lietuvos vietose. Skelbiamame 
pavyzdyje prie pagrindinio tipo prijungta kitas - apie kiaušinyje paslėptą slibino gyvybę. 
Si versija nėra dažna, žinomesnė Žemaitijoje, Suvalkijoje ir Aukštaitijoje.
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13. GAIDŽIO PASAKA

Sanų sanovėn gyveno žmogus prie marų kranto. Jis labai sanukas 
buvo ir ruošės mirė. Pašaukė savo sūnų ir sako:

- Sūneli, duonų sėk, tai duonų ir turėsi.
Ir tus sanukas numirė, o tus sūnus nesuprato, kas tai būt, tai kas cik 

pas jį užėj, tai jis kiekvieno klausė, kap tų duonų sėc ir kap jos sulaukė. 
Atėj sanukas pavargėlis, ir jo klausia:

- Tėvas man tep ir tep insakė, ir nežnau, kas būt.
Sanukas pasakė:
- Kas lieka an stalo, trupiniai koki, tai nešk in maras ir duok žuvimi, 

tai tokias tėvo bus insakymas.
Tai jis išsyk nešė po pusai kepalo duonos ir bulves, kap lieka, ir žūro, 

kad jis pats neteks ir vaikam neliks, o tos žuvės cik sulakia, suveda - ir 
nėr. Paskui metė jis tų šėrimų. Nešė cik kokias lupynas, trupinėlius - 
gerau neneša nieko. Sykį nunešis metė in maras, tai sulėkė daug žuvų, 
griebė vuodegu viena jį nuo kranto ir nunešė. Supyko, kad per mažai 
maisto, ir nunešė in maras pas karalių ir klausia:

- Karaliau, karaliau, - sako, - nurijau žmogų, kas su juom daryc?
Klausia karalius:
- Kode nurijai tu jį?
- Visadu mus šėrė, - sako, - o dar tai cik mus kirko. Mes sulakiam 

visos, ir nieko nėr. Nėr kuom pasdalyc.
- Nešk tu jį an kranto, - sako, - ir išspjauk. Kap jis gaiėj, tai jus maici- 

no, o dar gal jis ir pats neturi. Ir išmokyk tu jį visokių kalbų - ir paukščų, 
ir gyvulių.

Nunešė toj žuvis jį an kranto, išspjovė, išmokino visokių kalbų, o tus 
žmogus guli šlapias, dairosi, žūro, kas ca būt. Žūro - laksto kranklys ir 
krankliukas viršuj. Ir krankliukas:

- Tėvu, tėvu, kirsiu aš šitų žmogų akin.
Kranklys sako:
- Ei, nekirsk, ba jis gyvas.
Tus krankliukas dabinas jo nukirsc. Lakstė, lakstė, atsitūpė jam an 

kulno. Tus lape už kojos ir pagau tų krankliukų. Tus kranklys suka ap
link ir prašo:

- Palaisk, palaisk mano vaikų, tai aš tau parodzysiu dzidelį skarbų, 
cik palaisk tų vaikų.

Nulakia an akmenio tus kranklys, dzobu pamuša, pamuša in tų ak
menį.
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- Va ca atversk šitų akmenį, rasi dzidelį skarbų, cik palaisk mano 
vaikų.

Jis paiaido tų krankliukų, atvertė tų akmenį, pažūro - kad baisiau
sias puodas su pinigais. Užvožė tų akmenį vė, parėj namo, pasiėmė sau 
maišų, nuvėj, parsinešė tuos pinigus. Jis paskui labai gerai gyveno. Nu
sipirko dvarų, gyvuiių, daug turėj visko, ir jis viskų žinoj, kap šnekas.

Dzienų arė bernas jaucais ir paiaido, o vienas jaucis neėda, atsiguiė 
sau, o ožys iaksto apiink ir jam pasakoja.

- Tu, durniau, - sako, - tu dzirbi, veži, ir da an tavį turi botagų piūšoc.
- O kas daryc?
- Gulėk, - sako, - perdzien, neims tavį vagoj, kad sargi.
O tus šaiminykas girdzi viskų ir cik juokias.
Popiet aina bernai are, o tus šaiminykas sako:
- Nekeikit paišo jauco, tegu jis pasilsės, o jo vieton pakinkyc ožys.
- Ožys neveš.
- Tai nieko, kad jis neveš, aie gerai bizūnu užiupkit jam. 

Paskinkė tų ožį. Tus ožys šokinėja, tus ožys šokinėja.
- Kad jis ir neveš, - sako tus šaiminykas, - aie jam botagu užiupkit.
Paarė no piet in vakari, o tus jaucis guii an baios. Paiaido, ir atiakia

tus ožys pas tų jaucį, o jaucis sako:
- Kap jau tau ėjos?
- Man cik juokas, - sako, - pašokinėjau, pašokinėjau ir paiaido, aie 

tau biogai. Liepė šaiminykas išgeiųsc daigį ir kad tavi užpjaut, ba jau tu 
sargi, tai jau tavį neraikia.

Jaucis kad šoko, iaksto iinksmas, o ožys jau iedva juokais neatiaiko, 
kad jau apšukoj. Na, o tus šaiminykas cik vaikščoja ir jam cik juokai, kap 
jis pasikiauso gyvuiių tų kaibų. O jau toj žmona:

- Ko gi tu juokies? Kas gi tau yra?
O jau jam iiepė, kad niekam nesakyt. Ir jis nesako niekam, o ji užsis

pyrė:
- Būtinai pasakyk, kas gi ca tavi per juokai ima? Ko gi tu juokies? Ir 

tais gyvuiiais iiepi tai vienu are, tai kitu ir vis nesakai.
- Kap aš tau pasakysiu, tai aš mirsiu, tai aš negaliu sakyc, kokių aš 

paslapcį turu.
O ji užsispyrė:
- Kad ir mirsi, ale vis ciek man pasakyk.
Jisai pasdarė grabų ir jau mirs, pasalos jai, ir jau miršta jisai. O ji vis dek:
- Kap jau bus, tep bus, ale pasakyk.
Jisai jau pasdaris grabų, tan grabi atsigulė ir jau pasakis. Ir da sako:
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- Pašaukit šunis, jiej man visadu tarnau, tai aš dar paskuciniu rozu 
pašarsiu juos.

Atvedė šunis bernai in stubų, ir jis atpjovė duonos po šmotą, metė 
jiem ir:

- Ėskit, ba aš jūs daugiau nešarsiu.
Ciej šunės aina cik pasuolėm toki nuliūdį ir neima tos duonos nei 

nieko, ba gaspadorus mirs, tai jiem škada. O gaidzys kap išlėkė iš po 
pečaus su vištom, kad dau: "Kut kut kut..." - šaukia vištų, kad duonų tų 
sulast, o šunės sako:

- Tu besarmaci, mumi dau, o mes neėmėm, kad mūs gaspadorus mir
šta, o tu tokias linksmas su savo šaimynu.

Gaidzys kad rėš sparnu in žamį, kad užgiedos:
- Aš dzvylika moterų turu, o sutvarkau, o gaspadorus vienos nesu

tvarko.
- Hm! - gaspadorus pažūrėj, pažūrėj, nusjuokė, atsikėiis lazdų paė

mė ir sako:
- Jeigu gaidzys supranta, kap sutvarkyc, o aš ne, tai kitap ir neraikia.
Tai gaidzo pasaka vadzinas.

Mikasė Puniškienė-Valinčiūtė, 58 m.
Burbiškiu k., 1973

AT 670. Tradicinė pasaka, ypač populiari Žemaitijoje ir šiaurės Aukštaitijoje, žino
ma Suvalkijoje. Ne visuose variantuose pasakojama apie žuvų šėrimą. Spausdinamas 
variantas gerai išlikęs.

PASAKA-LEGENDA

14. ŽUVIES TULŽIS

Gyveno tokias sanas žmogus ir turėj sūnų; jiedu gyveno, ir tus tėvas 
buvo neragincys. Ir jam prisisapnau, kad atėj aniuolas ir jį kėlė. Sako:

- Kelkis ir prikelk savo sūnų - siųsk in kitų karalystį. Yra našlė jauna, 
dar ir labai turtinga. Siųsk sūnų, ir jis apsižanis ir parsives tų žmonų, 
praturtėsi, gerai gyvensi.

Jis cik pabudo, pagalvoj ir vė užmigo. Ir vė sapnuoja. Nu, jis užsikė
lė, prikėlė sūnų, sako:

- Tep ir tep sapnavau, tai raikia atsidėc an Dzievo valios, tai keliauk 
in tų karalystį.
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Nu, jis apsirangė, tus sūnus, pasėmė maišatį, insidėj sūro pagraužė, 
ir jis iškeiiau. Kolek žinoj keiių, ėj vienas. Paskui radosi ir kitas draugas 
jam. Šneka, kad tus draugas žino keiių ir in tų miestų ir apsima nuvesc 
jį. Jau draugai bus. Ėj, ėj, ėj perdzien, o kap iiga dziena, tai in vakarų jau 
jis vaigyc užsimanė. Klausia tus draugas:

- Kų tu turi tan maišalin?
- Nugi sūro insidėjau.
- Gerai, - sako, - kap jau apiisim, tai atsisėsim kur ir užvaigysim.
Jis užsimanė vaigyc, jau neiaukė nei draugystės. Paskiau ėj jis pir

miau, atsiiauža - suvaigo ir vė atsiiauža - suvaigo. Vaigė, vaigė ir suvaigė 
visų sūrį. Tus jau žino, jų jis daro, aie neatsišaukia, nežūro. Priėj prie 
upeiio gražų pievukį.

- Ca graži pievukė, vanduoj teka, sėskim, pasilsėsim ir užvaigysim. - 
Atsisėdo, sako: - Dabar tu išsiimk tų sūrį, ir vaigysim.

Išvynioja maišukų, kad sūro nėr.
- Kas gi ca?
Sako:
- Aš nežinau.
- Tai tu suvaigei?
- Ne, - sako, - nesuvaigiau.
- Kap tai, - sako, - kur jis prapuis? Skylės nėr maiši.
- Nu nėr, aie aš nevaigiau.
- Ciek to, - sako, - tep pasilsėsim.
Pakilo aie. Sako:
- Aisim drauge, ba netoii vakaras.
Ir toiiau pasėjėj - upė giii, vanduoj cik vercas. Tus atėj ir tep kap per 

staių ir perėj, o jisai stovi ir bijosi aie. Sako:
- Bijaus.
- Ko tu bijais? Aik! Aš perėjau, ir tu peraisi.
- Ne, aš bijausi.
- Pamėgyk aie.
Pradėj aie, jau pusiau kiškas daėj vandenin, ir jo nekelia.
- Tai tu suvaigei sūrį.
-Ne.
- Nu, tai aik!
Aina toiiau, vis ciek nekelia vanduoj. Brida. Inlindo jau pusiau šo

nus, sako:
- Neisiu toliau, bijausi, mani nuneš vanduoj.
- Tai tu suvaigei sūrį?
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- Ne, nesuvalgiau.
- Tai aik toliau.
Aina da toliau. Daėj iki pažastių ir jau žūro, kad jau atplaukia baisi 

žuvis dzidelė. Žuvis tep in jį bėga, plaukia ir išsižojus. O jis ėmė rėkė:
- Gelbėk, gelbėk, jau praris mani.
- Tai tu sūrį suvalgei?
- Suvalgiau.
- Tai tu nebėk, kap ji atplauks cies tavim, tai griebk tu jų ir perplėšk.
Atplaukė cies juom išsižojus. Griebė, perplėšė.
- Mesk dar an kranto.
Metė. Aukštai išsikėlė, perėj [vandenį] kap ir anus.
- Žinai dar kų? Turi peilį?
- Turu.
- Kap ji perplėšta, tai išpjauk tulžį ir surišk skepetukės kampukan, 

insidėk kišaniun, - sako, - raikalinga bus.
Tep ir padarė. Nuvėj in tų miestų, rado tų turtingų našlį, apsižanijo. 

Jis tį padėj apžanyc - už piršlį buvo. Po vestuvių važuoja namo. Jau jis in 
savo traukia pušį. Parsivaro gyvulių, raguotų pulkų, avių pulkų. Kokiu 
ketvertu arklių parvažuoja. Dau žinių. Tėvas neragincys lazduki takšč, 
takšč jau aina pasicikc marcos, kad jau parvažuoja ca. Jam pasakoja - va 
kiek gyvulių parvaro, visko. Iš dzaugsmo nesulaukia, kol jis an kiemo 
užvažuos, aina pirmiau pasicikc. Sūnus pamatė, kad jau ateina sanis 
pasicikc. Jau svotas jam sako:

- Tu žinai, kap davažuosi cies tėvu ir jis sustos, tai tu iššok graita, 
išsiimk tų tulžukį ir tėvu patepk akis.

Tep ir padarė. Kap cik patepė, tuoj tėvas ir pražūrėj - viskų jau mato. 
Dzaugias, linksminas, kad jau sūnus tokias bagotas parvažau ir jau jam 
šviesų parvežė. Jis mato. Parvažau, puikias vestuves iš dzaugsmo iškėlė. 
Suprašė kaimynus ir gimines, saldų midų gėrė. Ir aš tį buvau, gėrau, per 
barzdų varvėj ir visiem linksma buvo. Jiej da ir dar linksmai ir bagotai 
gyvena.

7%. Juozas Nevulis, 48 m.
Raistinių k., 1961

Reta pasaka, iš dalies primenanti AT 551 tipą apie neregio tėvo pagydymą.
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NOVELINĖS PASAKOS 

15 TĖVO PAMOKA

Tėvas mirdamas mokina sūnų, kap gyvenc an svieto.
- Jeigu aš numirsiu, o tu norėsi gerai gyvenc, tai nesakyk niekam 

"Padėk Dzieve!", vatgyk duonų su medum ir visadu naujais batais vaik- 
ščok.

Tėvas numirė, sūnus liko, aina in laukus, niekam "Padėk Dzieve!" 
nesako. Parėjis valgo duonų su medum - daugiau nieko. Valgė, tep gy
veno, gyveno ir batus visadu naujus nešoj. Apsiavė sykį, ir jau jis juos 
metė. Tėvas gyveno ir turėj visko. Sako:

- Kas ca tokio yr - ir tėvo klausau, ir tep man nesiaina.
Ateina tokias sanelis.
- Ar tu nežinai, kas ca tokio būt?
Sanelis sako:
- Vaikeli, tu nesupratai, kap tavi tėvas mokino. Tu pirmas aik in lau

kus, kad pirmas būtai, tai niekam "Padėk Dzieve!" nesakysi, o kap tu 
padzirbsi gerai, tai parėjis duonų valgysi su medum, o batus - parėjai iš 
kur, tai juos nuvalyk ir padėk, kad būt kap nauji.

Jis tep pradėj daryc ir prasigyveno paskui.

Ra?. Marė Stanelytė, 72 m.
Šlynakiemio k., 1959

AT 915 A. Tradicinė pasaka, žinomesnė Žemaitijoje ir šiaurės rytų Aukštaitijoje. Ji 
lakoniška, variantai didesniais skirtumais nepasižymi.

16. KIEK ŪKININKAS TURI PELNO

Sanovės laikais nežnau kokias tai rusų caras norėj žinoc, kap jo val- 
stynėn žmonės gyvena. Tai, žinoma, sanovėn nebuvo kokių tai mašinų, 
tai jis arkliais važinėj. Išvažau jis iš Petragrado - Peteburku vadzino sa
novės taikais. Nu ir važuoja ketiu. Privažuoja ūkinykų. Jis dzirbo prieg 
kelio. Šaukia jis jo sustojis. Macyc, žinoma, gal laukas jo buvo tį neblo
gas ir budinkai gražūs. Klausia:

- Kiek tau per metus pelno lieka šiton gaspadarkon?
Tį būta gudraus ūkinyko, sako:
- Man lieka viena kecvirta dalis, kuru galiu padėc toliau.



NOVELINES PASAKOS 167

Tai jam labai galvon stoj: "Kap tai ca galėt būc? Šitokia gaspadarka". 
Jis išsiklausinėj, kas dzirba, kap, kų ir kad cik kecvirta dalis lieka, tai kur 
daugiau, kur kitos dalys?

Jis jam sako:
- Paprastai. Vienų dalį - kecvirtų - tai duodu karalių.
Nor jis nepažino, kad karalius, ba kitap apsirangis. Tus pripažino:
- Tep.
- Vienų dalį tai skolos turu, o vienų tai paskolinu.
Tai labai karalius ėmė in galvų. Kap tai yr?
- Kadgi skolos turi, o kitų dalį skolini, tai skolų pirmiau atduok, o 

paskui galėsi skolyc daugiau.
- Tep negalima, - sako jis, - aš tep turu daryc.
Jam labai cakava, ir:
- Pasakyk, kap tai ca išaina.
Jis nesako, bet karalius, žinoma, išsiėmė tį kiek pinigų, dau.
- Pasakyk.
Nu tai gerai, jis tuoj. Sako tep:
- Viena dalis, kų skolų atduodu, tai turu sanų tėvų - jis nieko nevei

kia, cik valgo, tai man visiem metam išaina viena kecvirta dalis turto, aš 
turu jam atduoc an valgio ir an viso apžiūrėjimo.

- Nu, o kas da viena, kad tu skolini?
- Dukterį auginu, paskolų duodu, ba ji mani kadu mažu užlaikis.
Aha, tai raikia pasoga surinkę. Nu tai labai gerai ca viskas išėj.
Ir karalius sako:
- Žinai, su kuoj kalbi?
- Nežnau, - [sako] žmogus.
- Aš, - sako, - esu karalius, ir šito dalyko negalima niekam sakyc tol, 

kol pamacysi mano veidų, ir galėsi tadu viskų išaiškyc, o tep tai niekam 
o niekam nesakyk, ba būsi nukorotas labai dzideliu koru. Gali net smer- 
cu būc nukorotas.

Na ir gerai, karalius nuvažau. Parvažau jisai namo in Petragradų, ir 
jis užėmė, panie, savo visų valdybų, tuos visus ministerus, kad sužinot 
šitų dalykų, kap tai yra. Turi žmogus skolos ir kiciem skolina. Ciej supy
ko, žinoma, an joj, bet nėr rodos. Jis insakė, kad tam ir tam čėsi būt šitas 
sužinota, ba koros. Keikia visa toj vyrausybė: kad jį velnias! - tep, šitep, 
bet nėr rodos. Ale vienas sako:

- Ca jis buvo kur išvažavis. Raikia važuoc maždaug keliu, patėminus, 
kur jis važau. Ca galima bus sužinoc.

Jiej išvažau ir važuoja ar tį kokias ministeris, ar tį kokias generolas.



168 NOVELINES PASAKOS

Davažuoja vė tų pacį žmogų prie kelio. Tus vė tį kų dzirba. Paklausinės, 
ar ca nevažau kas, ar tep, ar šitep. Pasakoj, kad važau. Na ir dar jiej 
klausia apie šitai, ar jis ko nešnekėj, ar kų. Tušai žmogus:

- Nu kam aš tau dovanai pasakosiu? Mokėk, tai pasakosiu.
Tus generolas dau jam vė pinigų, jis jam išpasakoj tų pacį dalykų, ir 

gerai. Važuoja. Parvažuoja jis namo. Žinoma, ir kiciem pranešdzinėj, 
kad toks ir toks dalykas buvo. Ir karalius užklausė. Jis pasakoja jau.

- Ca, - sako, - velnias, tai jisai papasakoj.
Nu gerai, šaukia visos vyrausybės. Sušaukė, ir to žmogaus pašaukė. 

Ir užėmė jį karalius:
- Tai tu turėjai pranešė. Tu žinai, kap aš tau daviau pinigus ir pasa

kiau, kad cyiėtai, kol pamacysi mano veidų, tai tadu gali cik pasakoc, o 
tu pasakojai tep tuos raikalus.

O tus žmogus:
- Aš tol nepasakojau, kol tus generolas išėmė pinigų, an kuro buvo 

tavo veidas, ir aš tadu papasakojau.
- Aaa, tai tu tokias kytras.
Ir baigėsi jų šnekta.
Padaro karalius balių dzidelį. Sušaukia visokių jau generolų, minis- 

terų ir tų. Susėda. Dzidelis stalas - aplink stalų, ir tus žmogus iš kairo 
šono sėdzi karaliaus. Nu, ir dar karalius paima bonkų snapso ir pila in 
seikiu, ima savo rankon, sveikina in dešinį šonų. Kairėn turi seikiu ir 
sveikina generolų, o ciesiuoj ranku rėža jam per veidų. Pakalieju turi aic 
aplinkui. Kadu priais prie to žmogaus, tai tus žmogus turės sveikyc an 
karaliaus ir karalių per veidų turės rėžė. Karalius užsidėjis karūnų kara
liškų ir prieš šitai jisai apskelbė, kad prieš karališkų karūnų rankos nie
kas negali pakele, ba jei kas pakels rankų prieš karališkų karūnų, bus 
nukorotas smercu. Nu ir tep išaina, kadu tus žmogus gers šnapsų an 
karaliaus, tadu jis jau inklius. Turės per veidų rėžė karalių. Ėj, ėj tus 
sciklas aplinkui ir priėj prie to žmogaus. Ir visi jį jau dar ima:

- Gerk.
O jis da nori kelis žodzus pasakyc.
- Prašom.
Jis atsistoj ir sako tep:
- Buvau prieš keletu dzienų pajūrin nuvėjis ir matiau - nežnau iš 

kur - atplaukė dzidelis laivas, pilnas žmonių, ir sustoj no krašto labai 
toli, ir visi, panašai ciej jūrinykai, kuriej vežė, pasakė tep: "Ar lipkit iš 
laivo ir aikit in krantų, o jei nenorit lipe, tai grįžkit atgal", ba neįmano
ma buvo daaic - būtų turėjį žūc.
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Dar jis klausia juos visus, kap jiem gerau buvo padaryc, ar lipe ir žūc, 
ar grįžč atga!. Pagalvoj visa vyrausybė:

- Na, grįžč atgal.
- Tai grįžtu ir aš atgal. - Jis ima seikiu gere ir rėža atgal. Kap tep, jau 

ca karalių niekas neišaina. Jis mato, kad jis jo neapšukos, tai sako:
- Kas tau už šitų vargų - kokias atlyginimas, ba aš tavi tusiau. Ko tu 

nori - ar pinigais, ar ko? Tu tokias gudrus.
- Aš nieko o nieko nenoru, ba aš visko turu, cik turu arklių, o balno 

neturu. Tai man sanų kokį balnų.
Karalius pagalvoj.
- Tai naujų.
- Ne, užteks ir sano.
O tį netoli buvo labai geras dvaras, vadzinosi Staroje siodla*. Nu kap 

sano, tai parašė "staroje siodla" ir padavė jam kortų. Jis, parėjis namo, 
nuvėj pas tų, o tį kokis generolas buvo gavis ir užsitamavis tų dvarų. 
Nuvėj pas tų genenrolų, kad tus turėj išaic, ba kito kelio nebuvo - kara
lius jam dau. Turėj tep padaryc.

A?;. Jonas Kalinauskas, 60 m.
Pelelių k., 1960

AT 921 A + 922 B + 1557 +927. Tradicinė pasaka, žinoma visoje Lietuvoje, bet 
nėra populiari. Spausdinamame variante jungiami keli tipai: ūkininko (odininko, kup- 
čiaus, medkirčio, žmogelio ir t.t.) pelnas, gudrus ūkininkas ir karaliaus valdinys, ūkinin
kas karaliaus puotoje, balno dovanojimas. Analogiškų variantų užrašyta šiaurės rytų 
Lietuvoje ir vakarų Dzūkijoje.

17. GUDRUS PIEMUO

Ponas parašė kortų ir prilipdė prieg kelio, kad kas jam pasakyt, kas 
tai yra bėda, ba jis nežino. Jis prilipdė ir kur nuvėj ar nuvažau, ale va- 
žuoja karalius. Sustojis perskaito, kad jam pasakyt, kas tai yra bėda. 
Vienas, kitas ir purmonas - nu, kas? Sanovės laikais niekas nemokėj 
rašyc, tai cik ponas gaiėj parašyc.

- Aha, - karalius sako, - tai jis nori žinoc, kas tai yra bėda.
Parvažau namo karalius ir siunca kokį tai tarnų, kad tus ateit. Atėj 

ponas.

Senas balnas (rn̂ ., ne?aMy%/.).
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- Tu nori žinoc, kas tai yra bėda?
- Tep.
- Nu gerai. Pasakyk man, kiek yra dangun žvaigždių?
"Kas jas skaitė?" - galvoj, galvoj, neperskaicis. Nu kas jas perskaicis?
- Nežnai?
-Ne.
- Tai jau viena bėda.
O paskui:
- Kur vidurys žamės?
Vė nežino - kita bėda.
- Kiek mėnasis svera?
- O kas jį svėrė?
- Nežnai ir to?
-Ne.
- Nieko nežnai, jau bėdų bus daug. Pasakyk nei šį, nei tų.
Ir jis vė nežino. Karalius sako:
- Per penkias dzienas turi laiko sužinoc ir atėjis papasakoc, o kap 

ne - būsi nukorotas.
Jau bėda. Jau kap jis parlėkė, tai ir tį lakia, ir tį lakia, ir pas visus 

gimines lakia, kad kas nor vienų klausimų žinot, o ca nei vieno. Kas 
daryc?

Piemuoj užsikėlė mažu in antrųdzien ar in tracų, varo kiaulas in lau
kus, ir tus in kiaulas insimaišis laksto ir pats nežino, kur lakia. Piemenu
kas insižiūrėjis:

- Ei ponas! Gal sarga ponas? Gal pilvų skauda ar kų pametė?
- Ei vaikeli, ne, nepametiau, ale bėda, bėda.
- Kokia bėda?
- Nu, karalius uždavė tokius uždavinius, kad nei vieno nežnau.
Tus vaikas klausia. Jis jam papasakoj.
- Ir nežnai, ponas, nei vieno?
-Ne.
- Kad būt kam kiaulės ganyc, tai aš jam ryt nuvėjis papasakotau.
- Oi vaikeli, cik tu aik, aš pats kiaulas ganysiu.
Nu gerai. Jis tį ankscau parginė, tai jis da apdabino tų piemenukų, 

padavė jam tų kortų. Nuvėj pas karalių.
- Ko nori, vaikeli?
Nu, jis padavė kortų no karaliaus. Ponas nežino, tai jis atėj atsakinėc 

už ponų. Tį sargai pralaido, kaj.
- Tai tu žinai?
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- Žinau.
- Tai kiek mėnasis svera?
- Svarų vienų.
- Iš kur tu žinai?
- Užtai aš žinau, kad svaras turi keturas čvercis, o mėnasis turi ketu- 

ras nedėlias, ir kap rozas išaina po čvercis svaro.
- Nu kiek dangun žvaigždių?
- Nu penki šimtai t; kap šašosdešims trys.
- Iš kur tu žinai?
- Nu kad aš skaitiau, o jei karalius nevierinat, tai galit perskaicyc.
- Tegu bus tep, o kur vidurys žamės?
- Nu va ca, kur aš stoviu.
- O iš kur tu žinai?
- Nu ciktai, karalius, išaik lauki ir pažūrėsi aplinkui, ir visur bus vie

nodas tolumas.
- Tep išaina, o pasakyk, kad būt nei š{, nei tį.
- O ca langviausias atsakymas. Vakar kiautas ganiau, o šandzie su 

karalium šneku.
- O, šitep tu moki, - sako karalius, - tai tu būsi ponu, o ponas kiautas 

ganis.
Ir tep pasiliko.

Pa?. Jonas Kalinauskas (žr. 16 pasakos metriką)

AT 922. Tradicinė, ne per daug populiari pasaka, žinomesnė Aukštaitijoje, jos va
riantų užrašyta kai kur Žemaitijoje ir Suvalkijoje. Variantuose dažnai skiriasi veikėjai 
(karalius, raštininkas, žydas; klebonas, ponas, bernas; karalius, popas, piemuo; caras, 
popas, malūnininkas ir t.t).

18. ŽMOGUS IR VELNIAS PUSININKAI

Velniukas susiderėj su žmogum - sės javų. Pirmiausia buives paso- 
dzino.

- Nu tai kap dar bus, kas tau?
- Man šaknys, tau viršai.
Dar atėj ruduoj. Žmogus atėj, buives nusikasė, o veiniuku iiko bui

volai. Dar kitą metą velniukas sako:
- Tep nebus. Kap sėsim, tai man šaknys, o tau viršus.
Pasėj rugius. Žmogus nukirto rugius, pasiėmė, o velniukas prisrovė 

rugienos ir vė sako:
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- Tu mani apšukoji. Palauk.
Atėj in namus barcis. Aina jis pro stuipų - stovi akėcos, da sanoviš- 

kos, medzinės. Sako:
- Kas ca tavo?
- Tai mano nabaščiko dziedulio šukos.
- Tai kad dar tu man jas atduotai?
Aina toliau - stovi avilys - tokias ilgas medzis. Sako:
- Kas ca tavo?
- Dziedulio akuliorų makščis.
- Tai kad dar tu man jų atduotai?
Sako:
- Imk.
- Kad tu dar man jas panėšėtai, ar kap?
Sako:
- Vaikščoja po mano javus tokias gyvulys, ir aš negaliu pagauc, bet tu 

gali pagauc ir nujoc.
O tį buvo meška. Užėj an kalno.
- Ana, - sako, - vaikščoja po avižas, tai tu pasgauk ir jok.
Tai tus skuodė, skuodė, daiėkis čups už vilnos. Tai kap ėj in girų, kap 

ėmė jį daužyc in medzus ir tų avilį mėcyc. Apdaužė jį, apmušė. Sako:
- Nenoru su tavim draugystės turėc, nei su tavim sėc, nei pjauc.

Pa?. Mikasė Puniškienė-Valinčiūtė (žr. 13 pasakos metriką).

AT 1030. Visoje Lietuvoje papiitusi tradicinė pasaka. Kai kurie variantai pratęsiami 
teismo vaizdavimu (teisėja tapė), jungiama su kitais tipais. Skelbiamasis ne visai nuo
seklus, sietinas su tipu apie velnio imtynes su žmogaus seneliu - meška.

19. BERNAS GYDO VELNIĄ

Vienuosa namuos vaidenosi. Užėj kokias vaikinas ir prašo nakvynės.
- Mes pacys namie nenakvojam.
- Galit jūs aic kur visadu, o aš vienas nakvosiu.
Gerai, sutemus ateina velnias. An vienos akies mato, an kitos ne.
- Kas tu per vienas? Ar tu manį neišgydzytai?
- Kode ne, cik nulėk in Maskvų gelažies ir in Sibiru virvių.
Tus cik išūžė ir netrukus jau ca.
- Dar per vėlu, išgisus ugnis. Prirauk kelmų, bus ugnies, tai gydzysim. 
Prirovė.
- Ale žūrėk, kap gydzysiu, kad nei ašara neiškrist.
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Bernas pririšo velnių prie stuipo, o tus klausia:
- Kap tu vadzinies?
- Aš pats.
Tus kap pasvilino tuom gelažu, tai velnias su stulpu in peklų nurovė. 

Pekloj skundzasi, kad jam paskucin; akį išsvilino. Tai ciej klausia:
- Kas tau tep padarė?
- Aš pats.
- Iki ko tu nori?
Ir tam bernu nieko nebuvo.

fu f. Petras Tumelis, 58 m.
Kreivėnų k., 1962

AT 1135. Tradicinė, nelabai populiari pasaka, žinoma Žemaitijoje, šiaurės rytų Auk
štaitijoje, atskirų variantų užrašyta Dzūkijoje. Variantai per daug nesiskiria, labiau įvai
ruoja pagrindinis herojus (žmogus, gaspadorius, kareivis, kalvis, ubagas, pirtininkas ir t.t.).

JUOKAI IR ANEKDOTAI

20. KUMELIUKO PERĖJIMAS

Vieni žmonės pasodzino sėklų - dynų daug. Ir priaugo dynų daug. Ir 
labai dzideli užaugo. Nu jau dėl savį per daug.

Sako:
- Raikia vežč an jomarko - nupirks kiek.
Nuvežė žmogus an jomarko, stovėj, stovėj - kas pirks?
Nu, radosi tokias žoplys. Atėj, klausia lenkas. Sako:
- Kas čia?
- Kiaušiniai.
- Keno?
Sako:
- Kumelės.
- Tai kap tai yr?
- Nugi sudeda kiaušinį ir paskui tupi, ir kumelukų ištupi.
Klausia:
- Cikrai? Nemeluoji?
- Nu ne, - sako, - iš kurgi kumelukai būna? Ištupi.
Derėc, derėc, jis nor vienų nupirks. Nuspirko tų dynų ir klausia:
- Tu jau žinai gerai apie juos, tai papasakok, kap jiej ištupėc.
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- Parsivesi namo, - sako, - tai paiei arkiių tvartų, palei duris, prisi- 
nešk šaudų, šieno - tokį iizdų padaryk ir pats visadu tupėk. Menas; pa
tupėsi - ir kumeiukų ištupėsi. Ale, - sako, - niekas tavį nei pamainyc 
negali, cik tu pats turi tupėc. Ir tai labai geros veislės - gerų arklių.

Jis pagalvoj: mažu ir gerai bus. Nuspirko, parsivežė. Pasdarė lizdų ir 
tupėj. Tupėj, tupėj dziena nakcis. Jam ir valgyc atnešė šaimyna, ir jis 
visadu tupėj. Išėj keturos nedėlios. Žūro - kad to kumeluko nėr. Jis pa
rūkau: litvin, tai apšukoj jj. Jis supyko, paėmė tų dynų ir neša. Išnešė. 
Už tvarto akmuoj tokias buvo dzidelis. Jis in tų akmenį jau sumuš, o 
zuikis gulėj už to akmenio. Jis atėj, tai kap dėj in tų akmenį tų dynį. Tus 
trūko pusiau, zuikis iš miegų šoko lėkc, o jis pagalvoj, kad kumelukas, 
vejasi ir:

- Kuziu, ksiu ksiu, kuziu, kuriziu... kuziu...
Tus kap ėj, tep nuvėj. Nuvėj ir jo vargas, kad tupėj.

Pa/. Marė Stanelytė, 72 m.
ŠĮynakiemio k., 1959

AT 1319. Tradicinė pasaka, žinoma įvairiose Lietuvos vietose, bet jos variantų užra
šyta ne per daugiausia. Jie mažai tesiskiria, labiau įvairuoja apgautieji veikėjai (prūsas, 
vokietis, žydas, čigonas, mozūras).

21. PLEPI ŽMONA

Vienas vyras turėj labai pletkingų savo moterį. Nu, ir jisai rado, kap 
tai sanovės čėsuos, pinigų. Jis galvoja, kap jis pasakis jai, tai toj toliau, 
toliau, ir sužinos visa apylinkė. Ale jis gudrus buvo. Nuvėj, nuspirko 
saldainių, baronkutių, lydekų ir zuikį. Nunešė zuikį bučun inkišo, lyde
kų kilposa, o tų saldainių, baronkutių tai palei namus prisėj. Ir netoli 
buvo kartuvės padaryta ponų žmonis už prasikalcimus kare, tai jis nu- 
nešis tį kokį župonų pakabino an kartuvių, parėj namo ir sako:

- Žinai tu kų, kad niekam nesakytai, tai aš radau ca kų.
- Tai kų?
- Ale žūrėk, kad niekam. Pinigų radau.
O niekam ji nesakis.
Vedas ir jų pinigų parsinešė.
- Iš kur ciej saldainiai su baronkutėm?
- Nugi vėtra pribarstė.
Aina toliau.
- O kas dar ca, kad lydeka kilposa?
- Per vėtrų iškilo vandenys, tai su vandiniu atnešė.
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Aina da toliau - kad zuikis bučun.
- Tai toj pači vėtra ir šitų bucų atnešė.
Aina, aina vis toliau ir toliau.
- Kas t; tosa kartuvėsa karo?
- T{ niekas gyvas nepakarta, ale velnias prie to vaito prisikabino, kad 

žmonis labai kankina, tai ca atsivedė skūros lupc, župonų nusvilko, pa
korė ir mato, kad ne baikos, tai jis prašys, kad dovanot ir kad daugiau 
tep nedaris.

Pasėmė tuos pinigus, šo to nuspirko, ir žmonės jau mato, kad jau 
nebiednas. Ėmė pas jų klausinėc. Pradzoj gynės, gynės, ale kur tau iškįs. 
Pasakė vienai, toj kitai, kita dar kitai, ir jau visi žino. Šaukia jį vaitas.

- Pinigų radai.
Jis:
-Ne!
- Kap tai ne. Moterė visiem pasakoja, kad radai.
- O kų aš žinau, mažu ji ir rado.
Pašaukė jos. Ir jų užėmė:
- Ar radai pinigus?
Tai ji gincis, gincis. Tį kap nupasakoj, o vaitas klausia, už kų nuspir

ko tų ir tų. Nėr rodos - prisipažino, ale ji nežino tų dzienų, ale tadu, kap 
vėtra buvo ir saldainių su baronkutėm primėtė.

Vaitas kraipo galvų, kad tokios vėtros neatsimena, ir klausia toliau, o ji:
- Nu tadu, kap vėtra lydekų kilposa pakorė.
- Ale kadu tep buvo?
- Nu kap zuikis buvo bučun.
- Tai ot visgi raikia gerau žinoc, kadu tas buvo.
- Gali žinoc pats ponas ir gerai pamyc, kap ponų velnias buvo pas 

kartuves atsivedis skūros lupc už tai, kad per daug žmonis mūčini.
Ciej cik žūro, kų ji ca velnių pasakoja.
- Paciesc ir duoc dzvidešims penkias.
Paciesį kap drožė jai per užpakalį, tai paskėlus sako lankiškai:
- Cno?# n#J cMofgfTM į/TyMiač za z?&a/7M. *

Tbf. Jonas Kalinauskas, 60 m.
Pelelių k., 1960

AT 1381. Tradicinė pasaka, žinoma visoje Lietuvoje. Nemaža užrašymų iš Suvalki
jos. Variantai nedaug skiriasi, labiau įviruoja veiksmo aplinkybių apibūdinimas (žmogus 
rado pinigus, kai blynais snigo, geležinsnapiai skraidė, ponas kriokė velnių plakamas; 
silkėm lijo, geležinsnapiai lėkė, velnias poną nešė; dešrinė tvora užtverta, lydžiai ant 
kelio, velnias ponui barzdą skuto ir t.t.). Vietoj pono kitur - karalius, vaitas ir pan.

* Dorybių dorybė laikyti liežuvį už dantų. (Len/r.)
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22. GUDRŪS VAGYS

Sanovės laikuosa suvažau karalius rusų ir prancūzų. Nu ir jiedu abu
du sėdzi ir šnekas. Ir prisišnekėj jiedu, kad raikia saugocis vagių. Prancūzų 
karalius sako:

- Pas mani tai jų nėr.
O rusų karalius sako:
- Pas mani tai yr, ale baisiai gudrūs. Ateis va pas tavi, tai laikrodį ar 

kų tai pavogs.
- Kap tai?
- Nu va, aisi gatvi ir pavogs.
- Negali būc.
Šitas rusų karalius dau žinių vagiam, kad jau jiej an miesto išaina su 

prancūzų karalium, ir aina gatvi abudu. Cik aplinkui koki pūkai su rozu 
puolė an žamės, aplipo pūkais abudu ir aina. Ir daugiau žmonių šluos
tos pūkus no bumos. Ale pasėjėj kiek toliau, prišoko koki trys vyrai, ba 
tai negali tep aic, raikia valyc. Pripuolė su šapecais, braca, raz apvalė, 
lūs prancūzų karalius išėmis penkis rublius dau jam. Jis puolė an kelių 
jam kojų pabucuoc ir tuom čėsu išsagė jam auksines pasagas [sagtis] ir 
prapuolė. Aina toliau - kad puola jam nuo kojų kamašai, pasilanks užsi- 
sagc - kad nėra pasagų. Paskėlė, žūro - kad ir laikrodzo nėr.

- Matai, - sako.

Atf. Jonas Kalinauskas (žr. 21 pasakos metriką)

AT 1525 G. Lietuvoje gana reta, mažai žinoma pasaka.

23. APGAUTI LENGVATIKIAI

Gyveno toki žmonės, neturtingi buvo, vienų karvukį cik laikė, ir toj 
jau mažai pieno dau. Sugalvoj žmogus vesc an jomarko parduoc. Nuve
dė, karvį pardavė ir nuvėj in karčmų, ir šinkorkai, kap vadzino sanoviš- 
kai, sako:

- Mažu kadu man ca su kuom teks ateic gere, o aš tadu neturėsiu 
pinigų, tai aš tau dabar kiek duosiu.

Ir pagalvojis kiek - dau. Gerai. Na, vienai užmokėj mažau, nuvėj in 
kitų karčmų ir vė tį tep papasakoj, kad ateisiu gere, neturėsiu pinigo, tai 
duosiu kiek pinigų. Nuvėj in tracų, ir biskį jis tį gėrė - alų kokį, užmokėj 
ir vė paliko da daugiau pinigų.
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- Kam, - sako, - tu palieki pinigų?
- Nu, - sako, - aš bijaus, kol turu pinigų. Man pastaiko su pažįstamais 

gerais vyrais, draugais išgerc, o kap aš neturėsiu ir man raikės užmokėc, 
tai man sarmata.

Na gerai, užmokėj, toj tį užsirašė. Išėjis sau vaikščoj, vaikščoj po jo- 
markų. Tį jomarkas buvo. Buvo ir iš kitų valstybių atvažavį kupčų kokių. 
Anpiet užėj užpietauc ciej kupčai. Jis atėj ir su kokiu pažįstamu savo 
pristaikė prie tų žmonių, kupčų, ir biskį užpietau. Pasistoj prie staiaiio, 
o turėj tokių apskritų kepurukį. Tų kepurukį šitep pakėlė, an galvos su
ka ir sako:

- zapAzcono?*
Sako:
- Zap/acono.
Ir jau jis ais. Ciej sako:
- Kap tai zap&zcono, kad tu cik atėjai?
- O! Aš tai ne jūs, - sako. - Jūs bagoci, tai jūs galit mokėc pinigais, o 

aš biednas, tai mano šita kepurė viskų daro. Aš užvalgau ar išgeru, tai 
šituoj kepuri...

- Kap tai galėt būc? - ciem parūpo.
- Netikit? - sako. - Akšakit! In kitų karčmų.
Nuvėj, sako:
- Palaukit, aš pašauksiu dėl visų.
Pašaukė, tį išgėrė biskį, užsikando, ir vė jisai tep pasuke kepurį:
- tSzyH%%/%#, zap&tcoMO?
- zap?%coMo.
- Ainam, - sako, - in tracų.
Buvo trys karčmos. Vėl tep išgėrė, pasuke kepurį:
- 5zyM%af%a, zap/acono?
- Zap&icoMO, zapįaconc.
Ba tį nedaug gėrė, tai jai lieka daugiau pinigų - toj net rankom su- 

ptoj.
- Matot, - sako, - kad ne šita kepurė, tai kap aš gyventau.
Nu jau ciej ponai, kupčai, deryc kepurį iš jo. Jisai užsiprašė dzviejų 

šimtų. Jiej deryc, deryc. Ne, jisai kitap neduos. Užmokėjo. Užmokėj 
jam, atsisveikino ir išėj. Išsiklausė, kur jis gyvena, ir išėj. Jis parlėkė grai- 
cau namo, o ciej kupčai po miestelį dar vaikščoj. Parlėkė graitai, pasė
mė šatrukį, nutašė, tokių lazdų padarė ir kampi pastatė. Liepė savo žmo
nai paruošė, paguldzyc - jau jis numiris, matai. Ir pasakoj žmonai:

*Šinkorkė)e, užmokėta? (Ač*nA.)
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- Jei ca kas ateis, verk, kad aš numiris.
Jau jis žinoj, kad ciej atlėks. Nuvėj ciej in tų karčmų, užvalgė, išgėrė, 

tuoj tų kepurukį pasuke an galvos, sako:
- zap&icoMC?
Toj sako:

f o K į e d Į y  /o ̂  - Ir t; juos subarė. Turėj užmo-
kėc. Nuvėj kiton, ir ton tep. Ir tracon tep. Tracon tai da ir subarė an jų. 
Sako:

- Kas jūs? Žulikai koki, ne žmonės.
Išėj. Kas dar daryc?
Sako:
- Raikia lėkė šviežai, tai da atsiimsim pinigus.
Nu jau jis pilniavoj. Kap ciktai pamatė, kad jau atvažuoja, tai jis grai- 

ta įsitaisė - ir negyvas, jau jis numiris. Kap ciej in stubų, toj jo žmona kap 
ims rėkė, verkc.

- Sveculiai mieliausi, jūs su mano vyru valgėt, gėrėt, - sako, - jis parė
jįs pasakoj. Ko jūs jam uždavėt, kad jis cik parėj ir va numirė?

Ciej paklausė, paklausė, nu kų negyvam padaris? Nu nor raikia at
mušė jam skobos [šonkauliai]. Ima tų lazdų iš kampo.

- O! - sako. - Kap sykis va ir lazda stovi. Rozų kap traukė tep per 
šlaunis - biskį sukrutėj, kitu rozu kap traukė, jau labiau sukrutėj. Tracu 
rozu kap traukė, kap šoko jis, kap griebė už lazdos, tų lazdų bucuoc, 
sako:

- Lazduke mieliausia, tu mani išvedei iš peklos. Velniai jau buvo nu
neš;, jau būt in pacų peklų nugramzdinį, o kiek t; žmonių matiau pažįs
tamų.

Jis kap ėmė pasakoc, kiek jau jis tį tokių matė ir tokių matė, ką ir 
nesaniai mirį. Ciej jau pamiršo viskų. Ir:

- Parduok tų lazdų.
A jis neparduos.
- Nagi, - sako, - ji iš ano svieto mani prikėlė.
Kap ėmė prašyc, kap ėmė - suderėj. Šimtų rublių užmokėj už tų 

lazdų. O tį kur karaliaus duktė pabėgus buvo, tai jiej vedlug to lazdų 
pirko. Jiej jau laiko tų lazdų parsivežį ir laukia, kadu karaliaus duktė, 
karalaitė, numirs. Gal kokios kelios dzienos praėj, jau aina žinia, kad 
karalaitė numirė. Jiej nuvėj ir tį lekoju kokiam kuknion pasakė, kad yra 
ca žmogus, ba vienas cik nuvėj, kad jų atgaivis ir tuoj gyva bus karalaitė. 
Karalių pasakė. Tuoj karalius liepė pašaukė.

"Kaip užmokėta? Kada tai buvo? (LenA:.)
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- Kas, karaliau, bus, tai tuoj vaikščos duktė - sveika bus.
Pusė dvaro žadėj jiem ir pinigų daug.
- Nu, mes, - sako, - atgaivysim, ale visi iš šito kambario išaikit.
O giedoj giesminykai. Nu ir kiek tį jų buvo ir giminių, ir ko, ir visi 

išėj, o jiej cik liko ir užsirakino. Tuom lazdų pradėj atgaivyc. Traukė tai 
panaitei per kojas rozų, kitu rozu. Žūro, kad toj panaitė nekruta nei 
biskio. Ėmė labai jau kūle jų. O dzenčikas [patarnautojas] buvo kytras 
tokias, tai jis per rakto skylutį žūrėj, kap jiej atgaivis. Pamatė, kad tep 
muša, kad toj nabaščikė šokinėja, sako:

- Karaliau, ar tu sudurnavojis? Karalaitei negyvai kaulus sulaužis.
Tuoj juos sugriebė, suraštau, kap ingrūdo kur in kalėjimų, ir mani

festo nebuvo, tai jiej da ir šandzie sėdzi.

Raf. Magdė Balkuvienė, 66 m.
Trakiškės k., 1972

AT 1539. Tradicinė pasaka, paplitusi visoje Lietuvoje. Variantuose apgavystės būdai 
nevienodi (prikišama arkliui į užpakalį, į karčius, priberiama į mėšlą pinigų, ir arklys 
parduodamas kaip stebuklingas; parduodamas "verdantis be ugnies puodas", zuikis "laiš
kanešys" ir t.t.). Prie šios apgavystės kartais jungiama ir kitos (taip pat "stebuklingo
sios" kepurės pardavimas).

24. "PADĖK BALTAI ŽIEMAI"

Gyveno dziedas su bobų, tai dziedas rinko pinigus, vis nešė bobai ir 
sakė:

- Te, bobula, padėk baltai žiemai.
Nu tai ta boba padėj, padėj, ir atėj balta žiema. Ais jau jis in miestų 

kur pasivaikščoc. Atėj žilas dziedas ubagaudamas, ir ta boba:
- Oi dziedule, tai gal tu balta žiema?
-Aš.
- Tai te pinigai.
Atdavė. Ir parama dziedas, o ji:
- Jau baltai žiemai atdaviau pinigus.
- O, tu tokia ne tokia, atdavei pinigus. Kų dar mes darysim?
Tus dziedas paėmė maišalį ir aina per svietų. Ir:
- Jei rasiu tokių dūmų kap tu, tai aš grįšu dar, o jei ne, negrįšu.
Aj, aj, aj tus dziedas - ir pastacyta trobelė be langų. Žmonės sietais 

gaudo ir neša šaulį in trobų. Nu ir nėra tos saulės. Trobon vė tas pats.
- Kų man duosite, - sako, - tai aš padarysiu, kad būtų saulė.
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- Mes duosim ciek ir ciek tau, kad cik būt.
Tai ėmis išpjovė langus, ir šviesa buvo.
Nu, aina toliau dziedas. Kelia žmonės jauc; an trobos, kad nuėst žo- 

lj. Nu ir vė tam dziedu užmokėj kiek pinigų ir ko kito, o tus dziedas 
nupjovė ždį, ir neraikė kelc jauco.

Aina da toliau dziedas. Aj, aj ir aj per dvarų, va šitep in viršų an 
saulės žūrėdamas. Stovi an durų pakajauka ir sako:

- Gal tu, dziedule, iš dangaus, kad tep in dangų žūrai?
- Aha, - sako, - iš dangaus.
- Tai mano, - sako, - duktė numirė. Tai kap ji tį?
Sako:
- Vargsta, tegu Dzievas myli.
- Oi akšį, užaik.
Tai tam dziedu pridėj ir pinigų, ir visko, kad nunešt tai dukterai. Dzie

das žūro, žūro ir parėj namo žūrėdamas.
- Dar, - sako, - dumesnių radau kap tu, tai parajau.

Rnf. Tapilia Kliūčininkienė-Macioniūtė, 75 m.
Radžiūčių k., 1972

AT 1541 + 1245+1540. Tradicinė pasaka, žinoma visoje Lietuvoje, bet iabai nepapli- 
tusi. Pagrindinio tipo variantai nedaug skiriasi, tik gerokai įvairuoja blogai suprastas 
laiko ar tikslo nusakymas (pavasaris, vasara, darbymetis, kitas kartas, zopostas, bėda ir 
t.t.). Beje, variante, užrašytame apie Biržus, nurodoma "ilga šalta žiema". Tipas kartais 
kontaminuojamas su kitais (dažniausiai su kvailesnių ieškojimu). "Dangaus svečias" pa
sakos pabaigoje gana retas.

25. ŽYDAS "ŠMUICINA"

Gyveno miestelin žydelis, ir jis išaidavo in kaimus siūt pas ūkinykus. 
Ir sugalvoj žanycis. Jis jautė, kad buvo miestelin tokia žydė, negraži, 
biškį kvaiša ir pinigų turėj - tris šimtus rublių. Nežūrėj jos nei kvailumo, 
nei negražumo - pasivarė an pinigų ir vakari šneka:

- Nu, žinai, mano miela Sora, jei nepripuls kokia bėda, pripodkas 
[nelaimingas atsitikimas], neščėscis, tai mes gerai gyvensim, - sako, - aš 
pinigų užsisiuvu, o tu vė iš pasogos, tai gerai gyvensim.

Nu jiej tep pasišnekėj, paskui išėj po nedėliai žydelis in kaimų siūc 
an visos nedėlios. Koki vaikiozaliai vaikščoj apie langus ir nuklausė, kap 
jiej šnekėjos. Kap toj žydelka buvo viena, tai jiej atėj, vaikščoja, balado
jasi in langus. Žydė acidarė duris, klausia:
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- Kas ca?
Sako: -
- Bėda.
- Ko tu nori?
- Šimto rublių.
- Nu gerai.
Išnešė šimtų rublių - dau. Dzaugiasi - jau nuvėj, apspakajino. Kitų 

vakarų vėl baladoja. Vėl ji išėjus klausia:
- Nu, kas ca?
Sako:
- Pripodkas.
- Ko tu nori?
- Šimto rublių.
Vėl dau šimtų rublių. Tracų vakarų vėl atėjo. Da labiau baladoja, jau 

net ir in langus.
- Nu, kas ca?
- Neščėscis.
- Ko tu nori?
- Šimto rublių.
Atnešė, davė ir tų šimtų rublių. Ir dzaugias, kad jau dabar jau gerai 

gyvens, ba jau apspakajino viskų. Ji nesulaukia žydo parainanc iš dzaug- 
smo, kad jau labai gerai. Parėj žydas. Griebė žydų, apsikabino:

- Mano Chaimke, kap tu žinai, kap mudu gerai gyvensim? Aš viskų 
apspakajinau. Gerai, jau dar cik in gyvenimų.

- Ko? Gerai gyvensim? Iš kur? Kap?
Ji papasakoj, kad atėj tris vakarus ir davė pinigus, tai žydelis iškart 

sudumavoj - išbėgo in laukus.
In laukus išbėgo, žydė liko cik viena namie. Nuvėj netoli kryžkelių. 

Mėnulis švietė. Šokinėja. In viršų šoka, in žamį kranta, rėkia:
- Ui vai, gvalt, goj.
Gojai apšukoj. Žūro - atvažuoja koki žmonės. Arcau atvažuoja - 

koki ponai. Ketvertas arklių, karetka faini. Ciej žmonės žūrėj. Žūrėj 
ponai:

- Kas dar ca daros tam žmogų?
Kap šoks in viršų aukštai, puola, tai vė lakia, rankas matoja. Sustojo, 

sako:
- Žmogeli, kas tau yr?
- Ko, ponule? Mani ponas Dzievas atsiuntė iš dangaus žmonių pa- 

šmuicyc.



182 JUOKAI IR ANEKDOTAI

Ponia sako:
- Prašyk, mažu ir mus pašmuicis. Tus jau ponas sako:
- Mažu tu ir mus pašmuicytai?
- Kode ne? Ale aš dovanai negaliu.
- Ko tu nori?
- Nu, trys šimtai rublių, ba šmuicyc tai raikia sveikatų ir galvų turėc.
Da ponas galvoja, ar ca duoc, ar ca ne, o ponia sako:
- Duok, pašmuicis - mažu saksis gerai gyvenimas. Iš dangaus žmogus 

atėjis šmuicyc.
Ponas tus užmokėj jam tris šimtus rublių. Insidėj kišaniun, sako:
- Ui, ko? Kap aš dabar vienas, tai da negaliu šmuicyc. An kryžkelių - 

šituoj keliu tai mano draugas nuvė šmuicyc. Aš vienas negaliu be jo - jis 
be manį. Raikia man jis aic pašaukė.

Ponas sako:
- Nu tai palauk, žmogeli, mes išlipsim iš tos bričkos, palauksim, o tu 

važuok, graicau bus - atsiveši jį.
Ir kap jis išvažau ir išvažau, da ir šandie jo nėr - negrįžta.
Jau laukė, laukė ponai, ponia:
- Oje, kadu gi jis atvažuos mus apšmuicyc? Man jau prailgo.
Ponas sako:
- Da tavi mažai apšmuicino? Pinigus atdavėm, arklius ir bričkų atda- 

vėm, tai neapšmuicino?
Ašaras apsišluostė ir nuvėj ponai pėsci.

Ra;. Magdė Balkuvienė (žr. 23 pasakos metriką)

AT 1541 + 1540. Ankstesnės pasakos (Nr. 24) savitas variantas, taip pat baigiamas 
"dangaus svečiu".

26. ČIGONAS TEISME

Pavogė čigonas arklį. Nu ir pagau jį, pagau jį ir, žinoma, in teismų 
atvarė. Ir an jo užsipuolė:

- Tai kų? Arklį pavogei?
-Ne.
- Tai kaipgi, kad pas tavi rado.
- Nu tai cik paklausykit, nu aš teisingai papasakosiu. Ėjau tokiu siau

ru gatvuki. Arklys stovi skersai gatvukį. Iš vieno šono namai ir iš kito. Aš 
aic pro pasturgalį - žmonės suriko: "Neik, ba spirs ir užmuš". Tai aš 
mėgysiu aic pro galvų, ir vė žmonės suriko, kad kanda. Tai aš galvojau,
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kad perlipsiu kap per tvorų. Kap aš iipau, kap jis griebė, kap jis ėj ir 
nunešė mani.

Jonas Kalinauskas, 60 m.
Pelelių k., 1960

AT 1624 C. Tradicinė pasaka, žinoma įvairiose Lietuvos vietose. Skelbiamas varian
tas turi atitikmenų Aukštaitijoje, Suvalkijoje ir Dzūkijoje.

27. TRYS BROLIAI IR PUODAS PINIGŲ

Buvo trys broliai: vienas dūmas, o du razumni. Ciej razumni aina 
visur in visokius darbus ir šitų vedas. Nuvėj jiej grabių kascie. Kasa, 
kasa, o laukai platūs, tai jiej vis kasa ir kasa. Nukasė toli ir iškasė skar- 
bų. Buvo tokias apskritus puodas, pridėtas pinigų. Buvo auksas. Nu ir 
ką dabar? Raikia ciej pinigai parsinešė, o su tuom puodu labai sunku, 
nepaneš. Raikia maišo - insipilc. Pamisno vienas: "Dar aš aisiu to mai
šo, tai šitus gali šitų pinigų insipilc kur", o kitas misna, kad anus gali 
pinigų nusisamc.

- Aik tu.
- Aik tu.
Ir nei vienas neina. Tegu aina šitus - jau durnas. Šitus sako:
- Aš pamiršu, kol paraisiu namo.
- Sakyk: maišas, maišas, maišas ir nepamirši, o namie tau tėvas pa

duos.
Aina jis ir vis: maišas, maišas, maišas. Ir žūro - žmogus tupi, o jis vis: 

maišas, maišas.
O tus:
- Aš tau parodzysiu - maišas. - Ir jį primušė, primušė, ir tus pamiršo, 

ko aina. Grįžo atgal. Grįžis pasakoja, kap buvo.
- Tai aik da rozų ir sakyk: maišas, maišas, maišas, o kap pamacysi, 

kad žmogus tep daro, tai sakyk: kad kiaulės suvest.
Nu, aina jis, žmogus žirnius sėja.
- Kad šituos žirnius kiaulės suvest, kad šituos žirnius kiaulės suvest.
- O tu, besarmaci, aš noru, kad šituos žirnius kardais mieruotau, o tu - 

kad juos kiaulės suvest.
Jam maišu per akis, per akis, ir jis vė pamiršo. Nuvėj pas tuos bro

lius, sako:
- Žmogus žirnius sėj, tai pasakiau, kad tuos žirnius kiaulės suvest, tai 

jis mani inmušė, ir aš pamiršau.
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- Tai tau raikė sakyc: kad tu, žmogeli, karčais mieruotai, karčais mie- 
ruotai, o dar šitep sakai.

Aina jisai vė: maišas, maišas, maišas. Ateina žmogus marškinius nu- 
siviikis, blusas gaudo ir vaiko. O jis:

- Kad tu, žmogeli, šitas blusas karčais mieruotai, kad tu šitas blusas 
karčais mieruotai.

- O tu, padlina, aš ir tep vietos neturu be karčų. - Ir tais marškiniais 
jam per akis. Jis ir vė pamiršo. Grįžta pas tuos brolius.

- Pamiršau. Žmogus blusavos, tai kap pasakiau, kad tu, žmogeli, 
šitas blusas karčais mieruotai, tai jis mani inmušė, inmušė ir palaido.

- Ale kad tu ir dūmas. Ką mes su tavim darysim. Lik tu pilniavoc šitų 
pinigų, tai mes ainam abudu.

- Nu tai gerai, aikit.
Kap ciej nuvėj, jis kelnes no savį nusiavė, galus tokiom juostukėm, 

kaip saniau, užrišo. Pripylė vienų klešnį pinigų, kitų, kiek lindo. Da ne- 
landa - geras puodas buvo. Nusvilko ir marškinius, rankoves šap tep 
užrišo. An vieno peco, an kito užsidėj tuos pinigus ir nuvėj sau su pini
gais.

- Keliausiu - pinigų turu, priims mani nakvynėn ir pavalgyc gausiu.
Aina, aina, kur užaina - užmoka ir aina toliau. Jau jam žmonės už

pinigus duoda ir gerai apsirangc. Priėj tokį palivarkų, mažasnį kap ka
ralystė ir biednesnį. Užaina, o tį skundzasi, kad skolų turi. Tep jisai sa
ko, kad jam atduotų pušį to, tai jis skolas apmokėt. Tai tus kunigaikštis, 
ar kas, jam ir sako:

- Jei tu skolas apmokėtai, tai aš turu dukterį, galėtai būc mano žan- 
tas, ir kartu gyventum.

Gerai. Susgadzino. Atnešė jam vienų maišų pinigų, kitų aukso. O! 
Kap nusdzaugė tus kunigaikštis, kap priėmė jį in žantus, skolas apmo- 
kėj, jį gražai parėdė, visko pripirko, iškėlė vestuves, o ūžimas buvo, o 
vesailia, bet manį neužprašė.

Rgf. Ona Burinskienė-Liaukevičiūtė, 49 m.
Sitkaviznos k., 1950

AT 1696. Tradicinė pasaka, žinoma visoje Lietuvoje, bet jos variantų užrašyta ne per 
daugiausia. Minėtina Mikės kvailučio (kvaito Jonelio) versija, turinti tik vieną neišma
nėlį veikėją (be brolių). Veikėjų poelgiai variantuose įvairuoja.
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28. ČIGONO IŠPAŽINTIS

Kartų čigonas atėj in klebonijų ir, nieko neradis klebonijon, pažūro 
puodi: kumpis yra. Jis, nieko nelaukis, išsitraukė - ir in krapšį. Pažūro - 
kunigo kamzūlia karoj an sienos. Pažūro - kad laikrodzis. Laikrodzį kiša- 
niun ir išėj. Išėj, gaspadinė atėj in kuknių ir pažūrėj, kad nėra mėsos. 
"Nu, trudna, - galvoja, - kas čia būt, kad niekas nebuvo kuknėn, ir mėsa 
prapuolė. Nu, ale nieko nepadarysi". Indėj kitų kavalkų ir verda toliau, 
o jis atėj in bažnyčų, o žmonės pas spaviednyčų stovi, ir sako:

- Mažu prastrauktūt. - Ba jis in išpažintį ais, ba jis dzidelis grieš- 
nykas.

Žmonės laido. Priėjo jisai ir kunigu sako:
- Aš labai daug sugriešinis.
- Nu tai prašau, šnekėk, ką tu sugriešinai?
- Nu, kiaulę išvarau iš kopūstų.
- A, tai gerai padarai, iš to neraikia spaviedocis.
- Laikrodį pavogiau.
- A, tai atduok.
- Nu tai te, - sako.
- Atduok, iš ko paėmei.
- Kad aš daviau - neėmė.
- Nu kap neėmė, tai prislaikyk sau. Nu tai ką daugiau sugriešijai?
- Nu, nepoteraunu.
Nu tai kunigas:
- Ražančų sukalbėsi už pakutą.
Nu gerai. Jis išėj. Išėjis vaikščoj, vaikščoj, kunigas atliko visus raika- 

lus, nuvėj namo, pietų atsisėdo. O jis sugalvoj, kad už šicieka griekų 
ražančus atkalbėc tai daug. Ais pas jį in namus, mažu sumažis kunigas. 
Nuvėj, tus pietus valgo. Nuvėj in kuknį.

- Pašauk kunigo.
- Pietuja, - sako.
Jis sako - turi labai svarbų raikalų.
- Pašauk.
Gaspadinė, ar tį merga, nuvėj, pašaukė. Jis, kap inėj kunigas, puolė 

an kulnų:
- Garbė Jėzų Kristų.
- Per amžus.
- Garbė Jėzų Kristų.
- Per amžus.
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- Garbė Jėzų Kristų.
- Per amžus, nu, sakyk, ko gi tu čia nori.
- O, matai, - sako, - kokias tu kytras. Kap man uždavei ražančų ka!- 

bėc. Ar tį cik trys rozai yra "Garbė Jėzų Kristų"? Kiek tį tų "Garbė būk 
Dievu Tėvu"? Kiek "Cikiu in Dievą Tėvą"? Kas klausys, kad tu trijų 
rozų nenori klausyc?

Ir pasėmis išėj. Kunigas apsigalvoj, kad ca tus ašukancus pabėgo.

Aif. Jonas Kalinauskas (žr. 26 pasakos metriką)

AT 1807. Tradicinė, bet Lietuvoje per daug nepaplitusi pasaka. Daugiau variantų 
užrašyta Aukštaitijoje ir Žemaitijoje. Neretai kontaminuojama su kitais tipais. Skelbia
mas variantas turi savitesnę pabaigą.

MELŲ PASAKŲS

29. PIEMENUKO NUOTYKIAI

Buvau pas gaspadorų už piemenukų ir buvau nuvėjis namo. Suscin- 
ku tris vyrus. Vienas an pecų nešas kokių gelažį maiši ir sako:

- Kur aini?
Sakau:
- Namo.
- Tai akšį su mumi.
Ale aš tep nenorėdamas, ale ainu. Ėjom, ėjom ir ėjom. Toli vedė. 

Davedė. Žiburys da žiba. Trobos. Sustoj jau jiej tį už svirno. Nu ir stovi 
cykiai. Laukia, kadu užgesins žiburį. Užgesino jau tų žiburį, tai jiej iš to 
maišo, kų in kert; inkišo, išsukę, iškėlė kert; in viršų, padarė plyšį. Sako:

- Lįsk per šitų plyšį, lipk skadais, tai rasi an aukšto skilandzį, tai nu
mesk jį, mes per šitų skyiį priimsim. - Turėjau aic.

Išsitraukė, sako:
- Aik, da lašinių atnešk vienų pale;.
Atnešau.
- Nu, - sako, - da aik, tį rasi dešrų.
Aš ieškau, ieškau, nėr nieko. Ateinu, kad jau nėr plyšo. Kertė nulais- 

ta. Likau uždarytas. Nu, kas dar bus? Stoviu, stoviu ir nėr nieko. Klau
sau - jau gaspadoras sako:

- Petrai, kelkis šarc arklių.
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Tus užsikėlė, pašėrė arklius. Gaspadorai pakinkė arklius ir važuoja 
jomarkan. Išvažuodamas sako:

- Tu, Petrai, aisi mine linų, o merga iš svirno atsineš miltų ir prikeps 
blynų.

Ieškau, kur ciej miltai yra. Nor mažas buvau, ale šų tų sugebėjau. 
Radau tuos miltus, ir kap ji atėj tų miltų, tai aš saujų pasisėmis jai in akis 
tais miltais ir pats pasprukau. Jai išpuolė tus bliūdas, ir ji rėkė:

- Žmonės, gelbėkit, vagiai!
O aš bėgau, bėgau, dabėgau kokius krūmus, lyg kokį miškelį, kokį 

ėglynukų. Žūrau - da kokias žiburukas žiba - kokia pircis, ba linų myni- 
mas. Prasdarau duris, nu kad vė ciej trys vyrai sėdzi ir valgo tų mėsų. Tai 
sako:

- Akšį, akšį, sėsk ir tu užvalgyc.
Pažino jiej mani.
- O ne, paklydau.
- Sėsk, sėsk, - nelaido manį, terpu savį pasikuždėj apie bačkutį.
- Aš ainu, ainu namo, raikia gyc gyvuliai, ba jau rytas, jau šviesu.
- Tai mes pavėžėsim.
Išsivedė mani - in bačkų, užkalė, insidėj vežiman ir veža. Vėžė, vežė, 

vežė, vežė, kur per kalnus - kur. Cik šuse ir ištrankė. Da nugirdau:
- Dar tai jau prapuolis bačkon.
Gerai, kad aš buvau su klumpėm, tai vienų klumpį nusiaviau - šaka 

buvo klepkon [šule]. Aš tų šakų baldoc, baldoc, ėmė ir išpuolė šaka. Jau 
plyšys biskį, jau man šviesu. Ale kas vuosto, vuosto tų bačkų. Vuosto, 
vuosto ir ima grauže, grauže, grauže tų bačkų. Jau mani šurpas. Vilkas 
per tų skytį vuodegų kiša ir inkišis lamatoja. Aš už tos vuodegos laikyc, o 
jis bėgė. Ciktai pliume in vienų kelmų, pliume in kitų kelmų. Ėmė ir 
pairo toj bačka. Cik lankai man an kakli liko, o vilkas pradėj triesc, ap- 
triedė rankas, tai palaidau, ir jam galas parėj.

Parainu.
- O kur tu buvai? Kur prapuolei?
O aš vis da be žado.

7b/. Jonas Stankauskas, 43 m.
Vidugirių k., 1964

AT 1875. Tradicinė pasaka, žinoma visoje Lietuvoje. Variantuose herojaus nuoty
kiai skiriasi. Jis - piemuo, samdinys, kareivis ir dažnai pasakoja savo vardu.
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30. NEGIRDĖTA NEREGĖTA PASAKA

Buvo jau trys broliai, ir jiej gyveno, gyveno ir neteko mėsos.
- Aisim in girų, mažu kų nuduobsim - ar kokį zuikucj, ar lokį.
Ciej rangiasi aic abu, ir tus durnius nelieka. Aina, aina, nuvėj aniej 

toliau, o jisai šaukia:
- Broleliai, akšyte: kų aš radau.
Ateina - kad jis pas akėcvirbalį: jau turis akėcvirbalį.
- Tai bus, - sako, - geras iešmas briedzu nudurcie.
- Ot, - sako, - kvailas buvai ir kvailas pasilieki. Kap tu akėcvirbaliu 

briedzį nudursi?
Pabarė jį ir nuvėj toliau. Klauso, kad jis vė šaukia. Ir aic ciej broliai, 

ir neįc.
- Nuveinam pažūrėcie.
Nuveina - kad jis pas sausų kelmų stovi ir:
- Štai, ca bus geros malkos briedzu kepcie.
Jiej vė jį išlojoj, išlojoj. Pasėmį nuvėj. Nuvėj toliau - kad in kiek čėso 

vė šaukia:
- Oi brolaliai mieliausieji, duobilėliai gražausieji, akšyte: kų aš ra

dau.
Ateina - kad briedzis guli ir miega, o jis stovi palei briedzį. Sustoj, tų 

briedzį tuojau užmušė, skūrų nulupę. Mėsos parvežė tris vežimus net. 
Parvežė ir tų malkų, kų jau jis rado. Nu, viskas gerai, visko būt, cik ug
nies nėr. Kapgi kepc ir virė toj mėsa, kad ugnies nėr? Nugi žūro, kad 
palei girų džiedukas kūrina ugnį. Ais jau vienas ugnies. Prašo pas tų 
dziedukų ugnies. Sako:

- Jei pasakysi nebūtus, negirdėtus daiktus, tai gausi ugnies. Ne, tai, - 
sako, - išrėšu iš pecų dziržų.

Nu, jis mik mik mik - nieko nežino. Išrėžė dziržų ir nuvėj. Ais jau 
kitas. Ir tam tas pats. Jau tam du dziržų iš pecų. Nu, dar jau ais kvailas. 
Nuvėj tus kvailas, sako:

- Mažum duotūt, dziedule, ugnies?
- Pasakysi nebūtus, negirdėtus daiktus, tai gausi ugnies, o jei ne, tai 

tris dziržus rėšu iš pecų.
- Aš pasakysiu, ale jei tu pasakysi, kad meluoju, tai aš tau tris dziržus 

rėšu.
Nu, jis prasdėj pasakoc.
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- Ainu per girų, klausau, kas ca braška, traška. Nugi devynios stirnos 
an vienos kojelės šoka. Aš per tų kojelį paukšč, toj kojelė traikšč - nulūžo, 
o stirnos cik blake - ir guli.

- Galėj būc, galėj būc.
- Aš kailukus nusimaustiau, nusimaustiau, užsidėjau an pecų ir ainu 

per girų. Klausau - kad staugia, birbia. Kas ca daros? Pažūru - kad 
devyni vilkai vienų bitį pjauna. Aš tuos vilkus nuvaikiau, bitį pasėmiau, 
kailukuosa insisukau ir ainu.

- Galėj būc, galėj būc.
- Ainu, ainu, o toj bitė prinešė man pilnus kailukus medaus. Paskui 

ainu ir daėjau upį. Kap žangsiu per tų upj, ėmė kailukai išpuolė ir me
dus išsilaido.

- Galėj būc, galėj būc.
- Atsiguliau an kranto ir gere tų vandinį. Nugi klausau, kad žmonės 

juokias iš manį. Aš pasgriebis šakų lėkė, lėkė, ale kur dėsiuos? Tai aš 
tuoj šakų lipe, lipe, dalipau netoli dangaus. Žūrau - kad danguj skylė 
yra. Aš inlindau in dangų.

- Tai kų tu tį matei danguj?
- Nugi Viešpats Jėzus rašo, o Motina valgį gamina. Vaikščojau, vaik- 

ščojau, ale žūrau - kad labai graži kepurukė yra. Ėmiau tų kepurukį ir 
pavogiau. Vaikščoju ir klausau, kad jau manį ieško. Kur aš dėsiuos? Da- 
lėkiau skylį - kad jau tos šakos nėr. Tai aš in miežinius pelus inlindau ir 
ėmiau virvį vyc, vyc iš tų miežinių pelų. Prisikabinau jų prie dangaus ir 
laiscis tuoj virvi žamyn. Nu ir pritrūko man tos virvės.

- Galėj būc, galėj tep būc.
- Tai aš iš vieno galo pjauc, kitan gali durc. Kap trūko toj virvė, tai aš 

nukritau ir sulig pažastų inlindau žamėn. Nuvėjau namo, atsinešau lo
petų, išsikasiau ir vaikščoju. Atėjau net pas tavi ugnies.

- Tai kur tu tų kepurukį dėjai, kų dangun pavogei?
- Nu, kap tavo tėvas pas mano tėvų kiaulas ganė, tai pavogė.
- Melagi, melagi, kadu mano tėvas pas tavo tėvų kiaulas ganė?
Ir jau paskui išrėžė tam saniu tris dziržus ir ugnies parsinešė.

7̂ /. Ona Burinskienė-Liaukevičiūtė, 49 m.
Sitkaviznos k., 1950

AT 1920 H. Tradicinė pasaka, paplitusį visoje Lietuvoje. Kai kurie variantai praside
da kitaip (broliai išeina laimės ieškoti, duonos ieškotis, paklysta vaikščiodami po mišką 
ir t.t.). Juose įvairuoja ir kvailojo brolio sekama pasaka.
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FORMULINĖ PASAKA

31. GAIDUKAS IR VIŠTYTĖ

Buvo sanis ir sanutė. Sanis turėj gaidukų, o sanytė vištukį. Ir jiej abu
du išėj riešutautie. Užkopo gaidukas in lazdynų ir skynė riešutus, o viš
tytė rinko. Gaidukas skynė ir vis in sijonėiį metė. Ėmė užkabino ir per
plėšė iazdynas jam keinytes, o jis vištytei kap metė - ir išmušė akytį. 
Parėj vištytė pas sanutį ir sako:

- Saneie, saneie, man gaidukas išmušė akytį.
Sanytė nuvėj ir sako:
- O kam tu, gaideii, išmušai vištytei akytį?
Jis sako:
- O kam man iazdynas keinytes perplėšė?
Nu toj sanytė sako:
- Lazdynai, iazdynai, nu kam tu keinytes perplėšai?
- O kode mani ožka pagraužė?
- Ožka, ožka, kam tu iazdynų pagraužai?
- O kode manį piemuoj neganė?
Nuvėj pas piemenį:
- Piemeny, piemeny, kode tu ožkos neganei?
- Kode man šaiminykė nedavė pusrycų?
- Nu, o kode tu, šaiminykė, nedavei piemeniu pusrycų?
- O kam jis viiku paršaiį atdavė?
Nu, nuvėj pas viikeiį:
- Viikeii, viikeii, o kam tu paršaiį paėmei?
- O kode mano kosarė nei kaitų nekaita, nei grųžtu negrįžta?
Kapse už tos sanelės - ir jų suvedė.

Pnį. Ona Burinskienė-Liaukevičiūtė (žr. 30 pasakos metriką)

AT 2021 B. Visoje Lietuvoje paplitusi tradicinė pasaka. Variantuose kiek skiriasi jos 
pradžia ir pabaiga.

MITOLOGINES SAKMES

32. VELNIAS ŠOKDINA MERGĄ

Kur apie 1925 metus užėj bernai pas mano sasarį, o ji nenorėj su jais 
ait į gužynes, tai išėj viena. Aidama sutiko iyg ir draugą, ir tas ėmė ją
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šokdyt po laukus. Norėj pasprukt, bet negalėj. Abu nušokau ant vieno 
kaino. Tada tas sušuko:

- Laimė tavo, kad pataikei an šito kaino! - ir dingo.
Atėjus į vakarei;, rado tą vaikiną šokyje, bet tas išsigynė, kad niekur 

kitur nebuvęs, tik vakaruškose. Ant rankų buvo juodos dėmės, o ant to 
kaino tik jos vienos pėdsakai, o veinio pėdsakų nebuvo.

R:f. Veronika Šimeievičienė, 54 m.
Mikolajaukos k., 1966

LPK 3251. Viena iš sakmių apie velnią, žinoma rytų Aukštaitijoje, Dzūkijoje ir Su
valkijoje. Skelbiamas variantas gana lakoniškas.

33. VELNIŲ VESEILIA

Ėj muzikantas in vakarei;. Susciko keiyj saneiį, ir tus saneiis sako:
- Nuveik in mūs dvarų. Mūs dvari yr vestuvė ir nėr muzikanto, tai tau 

užmokės. Cik gerai nepasakysiu, kokius pinigus. Kap duos, tai vienus 
dėkis in kepurį, o kitus dėkis šaly. - Ir dar saneiis tep pasakė: - Ateis 
nuoteka baitais apsirangus, tai visiem daiis dovanas. Kabis an kaklų bai
tus rankšiuoscus, tai tu neduok, kad ji kabyt an kakio, aie tu atkišk kojų.

Ir jis nuvėj. Dvaras gražus. Nuvėj in kambarus, sienos iakeruotos, pa- 
diagės žiba, vestuvinykai gražai pasipuoš; žaiiais skribiiukais, smailais.

Kap nuvėj, tai jis graino, graino, už kožnų šok; mokėj. Ir ateina nuo
teka in tuos kambarus ir visiem rankšiuoscus an kaklų kabina. Priaina 
pas jį, ir kap jam tus saneiis sakė, tep jis ir padarė: atkišo kojų. Kap 
atkišo kojų, tep visur pasdarė tamsu, ir jį pakorė po baikiu, ir išpuolė 
smuikas. Jis grabosi, grabosi, kad spaiiai an grindų. Jis iedva tų kojų 
ištraukė, rado skripkų ir pabėgo. Tai buvo pircis, ir ton pircin pasikorė 
prūsė, o tai buvo velnių vesaiiia.

Girdėjau per karų, aie kas jų pasakoj, nepamenu.

Ona Stanelytė, 85 m.
Ožkinių m., 1965

LPK 3278. Sakmė populiari visoje Lietuvoje. Kai kurie variantai labiau išplėtoti.
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34. VERŠIS DURPINĖJ

Už Kosto, kur durpinės, ca buvo tušča - šniūrų galai. Nusilaido dzie- 
dulis no kalno. Klauso - bliauna veršis durpinėj. Kieno jis bus? Galai 
laukų. Ais jis jo gelbėc. Veršis da gerau bliauna. Padeda kojas an kran
to, ir kap jis už ausų pradeda j; trauke - jis vė durpinėn. "Kap aš atšoku 
ir žūrau - jis vė liūdnai bliauna. Kap aš už ausų - jis vė durpinėn. Tep aš 
atgalias, atgalias - persižagnojau, kepurį rankon ir pas Meškauskus". 
Buvo rudens metas. Kap jis perbėgo per grab;, tus veršis nusijuokė dur
pinėj ir nustoj bliovis. Šaiminykė nepažino, da nemiegojo. Bus jau virš 
šimto keturosdešimts metų. - Sanovėj nei laukų švencino, nei ko.

Pa/. Jonas Brazauskas, 54 m.
Seivų k., 1961

LPK 3300. Įvairiose Lietuvos vietose paplitusi sakmė. Variantuose pasakojama apie 
velnią, pasivertusį kokiu nors gyvūnu (ožiuku, katinu, veršiuku, kalakutu ir t.t.).

35. APIE RASTĄ BARONĄ

Jau bus apie šimtas dešimts metų, kap Mockevičius parvažau iš tur
gaus ir sako:

- Ar girdzi, Mociej, aik išriši baronų. Radau tokiu dzideii vilnų, ledvi 
inritau vežimi.

Atėj sūnus:
- O kad tavi velniai, akmenį insiritis.
Antryt nuvėj pats, rado akmen; ir užkeikė.

Pa/. Magdė Sidarienė-Sikorskiūtė, 68 m.
Lumbių k., 1959

36. VERŠIUKAS ANT KELIO

Vilkapėdzų Kaškelis važau iš Smalėnų gerokai išgėris ir susvėlinis. 
An kelio rado surištų veršukų, o Šavelis, Smalėnų žydelis, tųdzien per
klojo veršukus. Bus pametis. Insidėj ir važuoja. Kiek pavažavis mato - 
arkliai iškaitį. Jis norėj to veršuko išmesc, o tus užbliovė ir pats nubėgo.
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37. JAUTIS KŪDROJE

Vilkapėdzų Šaščavičus ėj in Žvikelius sutemus pro malūnų, ir buvo 
prūdas. Nakcu rado suldimpusį jaucį. Galvoja ir purina an piemenų, 
kad jauco neuždarė. Kap priėjo geibėc, tus jį an ragų, per savi in mulų 
[dumblų] inmetė, o pats pasispardis kap ėj, tep nuvėj. Koki aštuonios- 
dešimts metų.

Tbf. Antanas Krakauskas, 71 m.
Vaiinčių k., 1960

LPK 3301. Daug kur Lietuvoje paplitusi sakmė. Kai kuriuose variantuose (Nr. 36- 
37) plačiau pasakojama apie tariamo gyvulėlio (ožiuko, kačiuko, avino, veršio ir kt.) 
radimo aplinkybes.

38. VELNIAS IR JAUČIAI

Saniau važuodami vis karčamosa sustodavo. Valinčų vyrai turėj Su- 
valkuosa jaucus parduoc, bet nepardavė. Išėjį iš Cipliškių karčamos, ve
dėsi jaucus per Šaltėngirį ir susciko velnių. Jaucai sustoj ir nei iš vietos. 
Varė, varė, apėj ir aplinkui, ir nieko.

- Kibą velnias?
Tai kap bliaukterėj, tai abu kap ėj, tai juos tįsc. Sustoj prie Šaltėnų 

karčamos, tai vienas kito nepažino. Kų tas jaucas velnių supras? Pelėda 
ūkterėj.

Tbf. Antanas Černelis, 53 m.
Šlynakiemio k., 1965

LPK 3420. Įvairiose Lietuvos vietose žinoma sakmė. Viena šio tipo versijų - sakmė 
"Velnias vedžioja" (Nr. 39).

39. VELNIAS VEDŽIOJA

Cipliškėn karčama, Šaltėnuosa kita, o tai saniau vis da medzinės klum
pės buvo. Keraišis, išėjis iš karčamos, sako:

- Tai vesk mani, velne, namo!
Tai jį vadzoj, vadzoj apie kalnų. Kap išsišvietė, parėj namo su nuply- 

šusiom klumpėm.

Tb;. Antanas Šliaužys, 40 m. 
Šlynakiemio k., 1960
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40. KEIKŪNAS BERNAS

Pas mus buvo bernas Petras kur apie 1917 metus. Jis buvo kokių 
aštuonioiikos metų, bet iabai keikdavo ir mylėj išaic in kaimų. Ej no 
Staneiio, rugiai jau buvo paaugį, ir per rugius ciktai šuokc, šuokc kokias 
žvėris ir in jį. Jis lėkė ir žūro - kad vejas, tai jis namo, o iiko kokias šimtas 
metrų. Kap atlėkė, kap dėj rankom in duris, durės atsidarė. Cik spėj 
duris užtrankc, tai kas nagais per duris nusgrabojo. Net šaimyna nusgan- 
do, o jis juodas visas. Mama sako:

- Neraikia keikc.
Gai du mėnasiu nėj in kaimų.

Pa/. Antanas Aleksa, 60 m.
Vaitakiemio k., 1969

LPK 3440. Ši ir tolesnė sakmė "Kumelė paplentėje" (Nr. 41), žinomos kai kur Lie
tuvoje, taip pat pasakoja apie žmogaus susidūrimą su velniu įvairiomis aplinkybėmis.

41. KUMELE PAPLENTĖJE

Iš Cipliškių ėjo plentu vyras pro Gierlako kalnų, o kokios moteriškės 
kumetė vaikščoj paplentėn. Užsėdo ir joja. Bet nors girtas buvo, supra
to, kad per graita joja. Ir jį kad dėjo, tai dėjo durpinėm Jis rėkė pagel- 
bos. Atėjį rado iki pažastų instrigusį.

Pa;. Petras Venslauskas, 63 m.
Kreivėnų k., 1959

42. SUŽVEJOJO VELNIĄ

Teta su bradziniu brido iki kakli, o tarbų turėj pagal antajuoscį. Trau
kia bradzinį, traukia, o sunku, o sunku, bet traukia. Traukė ir ištraukė 
dzidetį žuvį, cik juodų. Ais toliau gaudzyc, bet ėmus persižagnoj, o žuvis 
prapuolė ir prapuolė.

Sakė:
- Mani šurpas ėmė, kai tų žuvį rišau.
Velnias buvo, ne kas. Velnių pagau.
Pa/. Ona Vaičiulienė, 43 m.
Ožkinių k., 1960

Labai reta sakmė apie dingstantį žvejų laimikį. Jos užrašyta vos keli variantai (Igna
linos ir Varėnos r.). Skelbiamajam artimesnis užrašytasis Zervynose apie dideles - vel
nio - žuvis.
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43. MIRUSI MOTINA PAREINA NAMO

Trakiškėj iš kapų mama namo paraina. Saulai nusilaidus šuoj išaina 
iš namų ir aina in kapines, o grįžta atgal vuodegu iimendamas, nor nie
kam nieko nemacyc. Durės būna uždarytos. Girdėc, kap stūmų atstu
mą. Katė, ir toj, kap ta saba ineina, patempia kuprą. Tėvukai gyveno 
kamaroj, ir ciej pasdarė krūkų iš akėcvirbalio. Užkabina tas duris iš vi- 
duro. Tai kap krastera tas duris - brinkė ir atsidaro, ir jau vaikščoja pas 
tėvukus.

Sasuoj su mergų guiėj svimi.
- Kode pas mus nigdi neateina?
Kitų vakarų ateina svirnan. Aha, jos paduškas po pažasti ir stubon.
Tėvas nuvėj pas kunigų ir pasakoja. Tas sako:
- Nėra tep bloga. Dūša raikalauna graitos pagelbos. Duokit an mišų 

ir atpoteraukit ražančų.
Mojaus mėnasin poteravom litanijų. Prasdarė durės. Žangė ji per 

duris, o mes kap poteravom, tep poteravom. Pastovėj, pastovėj, išėj ir 
daugiau neatėj. Kap išaina, durų neuždaro.

Bnf. Jurgis Vaznelis, 70 m.
Valinčių k., 1964

LPK 3505. Sakmių apie mirusius artimuosius, pareinančius namo, ir jų elgesį parė
jus užrašyta įvairiose Lietuvos vietose. Iš skelbiamų pavyzdžių (Nr. 43-47) galima būtų 
spėti, kad Seinų-Punsko krašte jos buvo paplitusios.

44. MIRUSI BOBUTE PAREINA NAMO

Mirė bobutė. In kectvirtųdzien gegužo mėnasio, o karščis, kad nak- 
cu išaidavom atsivėdzyc. Vincus buvo išėjis, o aš vienas gutėjau priemi- 
nėn. Atsistūmė stūma - misnau, vagis. Kopėcom užlipo ir vaikšto po 
aukštų. Nuvėjau pas tėvus, o tėvai gutėj kamaron, ir sakau:

- Kas atėjo.
- Gal tu sapnavai?
Bobutė kap inėj prieminėn, viedras barkšterėj, ir žosmį [šneką] jos 

girdėjau. Sulaukus kito vakaro, vė ateina. Užsistumk kap nori - atsistu- 
ma. Viskas girdzisi. Žūrėk kap nori - nematai. Šuva, katė mato - aina 
paspūtį paskui. Tėvas aina pas kunigų Simonaitį. Sako:

- Nebūkite nusiminį. Gal ji, turėdama malonių, raikalauna graitos 
pagalbos.
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Tai dau ubagam, an misų ir an zakvijų, o gegužės mėnasj, poterauda- 
mi litanijų, žvakį uždegam. Lanko kas vakaras. Atsikabina durų kabliu
kai,-vaikščoja jau ir po kamarų. Mama sako:

- Nuveik pas kalvį ir atsakancus krūkus sudaryk.
Padarė iš akėcų suvertuvių. Bus praba, kas bus. Sugulėm. Šuoj pascin- 

ka ravelin - nei jis staugia, nei loja, cik vuodegu limena. Stūma tuoj 
atsistuma. Aina prie tėvų durų. Du kartus trankė - duros neatsidarė, 
tracu gal gerai pykšterėj, kad tinkas nupuolė ir kablys atšoko. Katė vis 
paskui varosi, o nieko nemacyc. Visi užstengsta ir neprašneka, o tėvas ir 
drųsus buvo.

Katrė gulėj svirni ir juokus turi iš mūs. Sako:
- Aš tai neklaustau, ko nori.
Aha, kitų vakarų ateina pas jų ir kap užslėgė, vos neužduso po pata

lu. Atlėkė kap gali kabyc iš svirno.
Sykį išėjom vakari su Vincum, o šuoj duobėj vis suka ir vis in namus, 

ir jau netoli beržyno. Parbėgom, užsistūmėm, klausom: stūma barkšč - 
ir atsistūmė.

Paskucinį vakarų, kap litanijų kalbėjom ir gramnyčų deginom, atėj, 
pastovėj, visi girdėjom, kap duris užtrankė, ir daugiau neatėj. Kap pa
pasakoji, kici sako "ė", bet...

Antanas Staskevičius, 63 m.
Trakiškės k., 1959

45. PARĖJUSI MOČIUTĖS SIELA

1945 metais Damnioki saulai laidzancis iš giros išėj Jončų močutės 
siela su tuoj pacu pajuosti, kų buvo palaidota, ir aina namo. Kap jau 
buvo cies vartais, vaikai užsistūmė duris. Ji, praėjus vartus, nuvėj an 
tvarto, kur saniau gulėj. Tėvai, grįžį iš Rytprūsių, viskų iškrėtė, bet nie
ko nerado.

Antanas Jončys, 40 m.
Damnioko k., 1950
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46. MIRUSI UOŠVĖ PAREINA NAMO

Pasiprašė kaimynas evangelikas mergų iš Zovados, kad ji per šven
tes prižūrėtų namus ir jo gyvulius, o patys išvažau pas gimines. Sako:

- Apsižūrėjau gyvulius, prikūrinau ir atsiguliau. Vėlai ateina vuošvė 
[mirusi], vaikščoja, plauna puodus. Pilkas andarokas buvo. Padirbėjo ir 
išėjo pro duris. Ciek baimės buvo, kad neklausk.

Grįžo ūkinykai ir klausia, ar gerai buvo. Ji visa pasakoja, kas buvo.
- Tai aš pamiršau pasakyti, kad nieko nedaro ir iki metų vaidenasi. 
Kunigas pasakoj, kad pas mus, katalikus, birmavonė trukdo dvasioms

vaikščoti.

Pa?. Pranas Januševičius, 70 m.
Soželkų k., 1966

47. MIRUSI MOTINA RŪPINASI VAIKU

Burokuosa labai saniai - Durtonienė pasakoj - buvo du žmonės. Jiej jau 
turėj vienų vaikų, ir gimė da vienas. Atėj kaiminka aplankyc ir šneka:

- Kad tu dar numirtai, tai tavo Matas žanytųsi.
O toj moteriškė sako:
- Jei močeka cik mano vaikų pajudzytų, tai atėjus plaukus nurautau.
Šnekta šnektų, o moteriškė ėmė ir numirė. Matas paėmė antrų, ir

antros buvo du vaikai. Ir kap tadu gavėnios buyo sunkios, tai tėvas parne
šė silkių, o mama darinėj. Posūnis, kap dzidesnis, lindo pirmas, o ta: 
"Bastry, palauk, spėsi!" - ir pirmiau saviem padavė. Ir nakcu pradėj jų 
tųsyc, ir tėvas matė. Turėj parduoc namus ir nuspirko kur už Rudami
nos. Išsikraustė ir ramiai gyveno. Liko du pjautuvai, jis atėjis tuos pjau
tuvus pasėmė, o nakcu ir jam prisisapnau:

- Matule, aš tavį ciek čėso ieškojau ir negalėjau rase, tai pjautuvai 
šieiej surado. Jau man žmonių šunės ir kojas apgraužė tavį beieškanc, o 
radus pjautuvus, radau ir tavi.

Pardavė ir šitų ūkį ir paskiau važinėj su būdu [kaip pavargėlis].

/Ta?. Petras Venslauskas, 63 m.
Kreivėnų k., 1959

LPK 3527. Įvairiose Lietuvos vietose žinoma sakmė, tačiau ne itin popuiiari. Va
riantai gerokai įvairuoja.
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48. KAUKOLĖ IŠ KAPINYNO

Vienas susilažino, kad in karčamų parneš kaukuolę iš kapinyno kop- 
lyčos. Ir atnešė, padėj an stalo, pats puolė ir mirė. Tuojau ėmė kau- 
kuolėj beišeis. Išsigando ir vyrai. Pabėgo, bet grįžo visi ir rado šikšnos
parnį.

Pa/. Petras Venslauskas (žr. 47 sakmės metriką)

LPK 3534. Sakmė žinoma kai kuriose Lietuvos vietose. Jos variantuose taip pat 
pasakojama apie ėjimą į kapines ko nors parnešti. Pabaigoje pagrindinis veikėjas daž
niausiai miršta persigandęs.

49. ŽVAKUTĖ KAPINĖSE

Jalauskų senelis vedė arklius ganyc an kapinių. Dzienų neves - mato 
žmonės. Sutemus nuvedė arklius ir dzvilypuoja [vieną prie kito pripančio- 
ja]. Pasirodo jam žvakutė, ir vis dzidesnė ir dzidesnė, ir aina in jį. Pasi
darė kamuolukas kap točkos ratukas. Jis išpancavo ir bėgė. Žūro - kad 
jau kap ratas dzidumo. Bėga raitas. Pribėgo prie Dubaklonio kalno. Pa
sakė jam:

- Tavo čėscis.
Labai išsigando ir tracon dzienon numirė.

Pa/. Kostas Vaičiulis, 69 m.
Ožkinių k., 1963

LPK 3538. Tai sakmė apie žmogaus susitikimą su "žiburiniais", kurie įvardijami tik 
kai kuriuose variantuose (dažniausiai žemaitiškuose). Jos variantų daugiausia užrašyta 
Žemaitijoje ir šiaurės Aukštaitijoje, šiek tiek Suvalkijoje. Siužetai įvairuoja, nes pasa
kojama kaip apie tikrai buvusius įvykius.

50. VAIDUOKLIUI NUKERTA GALVĄ

Apie 1850 metus, dar prieš sukilimų, Maceika vaidenos, kur Graužų 
ežeri buvo prigėris. Nukirto ir jam galvų ir padėj gaii kojų. Nustoj.

Pa/. Stasys Kuosa, 63 m.
Graužų k., 1959

LPK 3546 ATS. Sakmė paplitusi visoje Lietuvoje. Veikėjai - dažniausiai pikti ponai 
ir nelaikiai numirėliai, nerandantys ramybės kape. Šiam tipui atstovauja ir Nr. 51-53.



MITOLOGINES SAKMES 199

51. VAIDUOKLIUI TRISKART KERTA GALVĄ

Mirė žmogus ir vaidenos. Kas daryc? Raikia nukirsc galva. Nėr išai- 
cies. Ar pacys, ar nusamdė - nukirto galvų ir indėj an krūcinės. Pasėmė 
tus rankom, užsidėj ir vė parėj. Kitu sykiu atkasė ir padėj terpu kojų. Vė 
parėj. Guli ir misna: "Raikia padėc žamiau kulnų, gali kojų, - neda- 
sieks".

Kazimieras Baievičius, 36 m.
Kampuočių k., 1958.

52. GERLACHUI NUKERTAMA GALVA

Gierlachas mirė ir iiepė pakavoc jį giroj. Padarė t{ staių, suolų ir vis 
nešoj jam valgyc. Ir kada jis išaidzinėj ir pastodzinėj kelių žmonėm, ka
da arkliai susiplentoja [susipainioja], kada atvažuoja ponas brička in 
dvarų - purmonas nuveina atnešč, tai stvera už plaukų. Pakajuose bal- 
dojasi, tegul Dzievas myli kas darėsi. Žmonės negau rodos. Nukirto gal
vų ir padėj pagal kojas, kad negalėt vaikščoc. Pas tuos ponus Stankevi- 
čus tamau.

Ai;. Ona Vaičiulienė, 43 m.
Ožkinių k., 1960

53. GRYBAS NUKERTA GERLACHUI GALVĄ

Gerlachas mirė, kavot in girą vežė. Kai per pošnią [per dvaro lauką] 
važavo, arkliai vežė, o per rubežų - nei krust. Nunešė žmonės ir užkasė. 
Piemenis gąsdino. Grybas buvo Šaltėnuose, tai jis atkasė, nukirto galvą 
ir prie kojų padėjo. Tai ir Grybui strokas pasdarė. Paėmė virvę ir pasiko
rė, o žydas Paibė atėjo pas Grybienę virvės pirkt. Rokavo, degins ir in 
snapsą dės - daugiau pritrauks girtuoklių.

/Ta?. Martynas Krakauskas, 67 m.
Ožkinių k., 1959

LPK 3546 A. Sakmės Nr. 52 kontaminuotas variantas. Beje, Punsko-Seinų krašte 
sukurta nemaža sakmių apie žiaurų Žabariškių dvaro valdytoją vokietį Gerlachą.
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54. PAKARUOKLIS VAIDENASI

Grybas pasikorė. Namuosa vaidenosi, žmonai nedavė ramumo. Atėj 
an kapinių, atkasė karstą, nukirto gaivą ir padėj pas kojas. Kūma per 
kūmą, ir sužinoj vaidza. Atvažau siedevateiius vietoj su stražnykais. 
Raikėj šarvarku bendrom jėgom vė atkasė. Baisi smarvė, tegu Dzievas 
myii, tai vyrai rūkė tabokų. Tėvas tris dūmus užtraukė ir nuvirto duobėj. 
Atkasė vargais negaiais, išėmė viršun ir pjaustė. Siedevateiius an žmo
nos sako:

- Būsi bausta.
- Kad, ponuie, nedavė ramumo.
- Raikėj iigą kuoią įkait, įsmeigt į širdį - būt nesivaidenį.
Jos nenubaudė. Gatė būc apie 1903 metus.

Pnf. Martynas Krakauskas (žr. 53 sakmės metriką)

LPK 3546 B. Tai retos sakmės tipo variantas, kurio pasakojimas gerokai sukonkre
tintas. Savita šio varianto pabaiga, nes kituose patariama perkalti vaiduoklio karstą šer
mukšnine lazda.

55. KAIP VAIDENASI

Už Moiiušo gyveno Murinai, lynai vaidenosi. Nuvėj karvių melžč - 
kabo an baikio žmogus. Nuveina vyrai - kūiys kabo. Girdzi - kluoni bu
lius baubia. Nuveina - iš akių šviesa plieskias. An keiio pasirodė stuipas 
ir arklį užgruvo. Vasaros metu an kelio moteriškė su drobule stovėj.

Pa;. Petras Venslauskas, 63 m.
Kreivėnų k., 1959

Sakmės apie įvairius vaiduoklių pavidalus paplitusios visoje Lietuvoje. Jie pasirodo 
moters, keisto žmogaus, keisto raitelio, keistos būtybės, keisto gyvulio, ugnies kamuolio 
ir kitokiais pavidalais (Nr. 55-61). Kartais jie nieko nedaro, o kartais vejasi, persekioja 
žmones.

56. BALTA YPATA

Tėvas matė du sykiu. 1905 metų Užgavėnių antradienį ėjo iš Punsko 
įsigėris. Parėj išsigandis. Cies Saradzinsku atėjo devintą valandą vakaro - 
ir stovi balta ypata. Klausia: ko nori? Cyli. Klaupiasi - cyli. Aina jis, ir



ypata atbula aina prieš jį. Šasi žingsniai cies kluonu sunyko. Antryt, Pe
lenų dieną, nuėjo bažnyčon. Kunigas Simonaitis išaiškino.

Riį. Kostas Vaičiulis, 69 m.
Ožkinių k., 1963
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57. BERNAS ANT GERLACHO KALNO

Į Moskevščizną atėj stambus ir drąsus bernas. Iš kalbų išėjo, kad nie
kas nakča nenueitų ant Gerlacho kalno. Tus bernas pasišovė, kad jis ir 
vienas nueitų. Gerai, sutarė ženklus, ir tus išėj. Adventuose, jau buvo 
pašalį. Prieina bernas tokias dideles egles, o po egle stovi baltas arklys 
prie vežimo, o čigonas su čigone baltą sūrį valgo. Jis juos labu vakaru 
pasveikino, o čigonas kad nusikvatoj, net visa gira suskambėjo. Jis grait 
ant plento, atsigrįžta - baltas stulpas. Jis bėgo, o stulpas vijosi. Sugrįžis 
nė žodžo nepratarė.

Stasys Kuosa, 63 m.
Graužų k., 1959

U& /M?.: Taip žmonės vadino tą kainą miške, kur Žabariškės dvaro vaidytojas evan- 
geiikas Geriachas buvo paiaidotas (žr. Nr. 52 - 53). Dar šio šimtmečio piemenys atsimi
nė, kad mauzoiiejus buvęs išmūrytas ir patikta skyič išeit maistui pasiimti. Keturiuose 
kampuose buvę pastatyti stuipeiiai ir kapas buvęs aptvertas.

58. SUSITIKIMAS SU NUMIRĖLIU

Gibavičus Kociolkų važau in Suvalkus. Atsikėlė prieš dzvyliktų. Cies 
Murankais suscinka numirėiį.

- Man piaukai an galvos ir atsistoj.
Numirėlis priėj prie jo, pasiėmė už drobynos. Arkliai sustoj. Nieko 

nesako. Jis arkliam botagu, o ciej nei iš vietos, cik prunkšča ir prunkšča. 
Jam jau ir kvapo mažai, o tus laikos kap pusvalandzj. Kap palaido veži
mų, arkliai ėmė bėgc be sustojimo. Tai daug sykių pasakoj.

Bar. Antanas Kružikas, 49 m.
Budzisko k., 1958
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59. SKENDUOLĖ VEJASI

Man tep buvo. Aš ėjau tep, o jis tep - kryžmai. Atsigrįžtu atgai,žūrau - 
mani vejas. Tu žinai, tųdzien gaudė žuvis - skandine buvo išėjus.

- Ar tu girdėjai, kap tupsėjo? - klausia kitas.
- Ne.
- Tai matai.

Pa/. Ona Vaičiulienė, 43 m.
Ožkinių k., 1960

60. SUSITIKIMAS SU PAKARUOKLIU

Pastatėm an kalno malūnėlį. Čyplys atvežė malt apie tris čvertkas 
1936 metais. Aisiu nakcu pilniavoc, kad kas nepavogt. Nusinešau porą 
kūlalių, pasciesiau porą maišų, atsiguliau ir guliu kniūpscas. Galva an 
šono. Nugi no Durtono, iš klonio, ateina dvieja - no tos pusės, kur Gry
bas palaidotas, - pakaruoklis. Viena koja arklio, kita gaidzo. Aš nelauk
damas pasikėlis bėgė, nespėjis nei persižagnoc. Parbėgis duris išmušau. 
Niekas nieko nevogė.

Pa/. Kostas Vaičiulis (žr. 56 sakmės metriką)

61. NAKVYNE PRIE BALOS

Virbylos balosa instūmė moteriškį, ir ta prigėrė. Aidamas pro tas 
balas, žmogus susciko pažįstamų, ir [tas] sako:

- Ainam, pernakvosim, duonų kepėm, tai da pečus šiltas.
Nuvėjis gavo duonos, ir sugulė. Ale tas sako:
- Pasislink, bus šilcau.
Jis prieš duonos valgymų persižagnoj. Žūro - kojos vandinin, o ran

kon ne duona, cik durpės šmotas.

Pa/. Petras Venslauskas, 63 m.
Kreivėnų k., 1959
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62. STIPRUS PATEMPIONAS

Balosa gaisai pasirodzydavo. Išaidavo patempionas tokios jėgos, kap 
gyvas turėdavo. Daugiausia vadzino galynėn.

Pa;. Petras Venslauskas (žr. 61 sakmės metriką)

Ši ir tolesnės sakmės (Nr. 63 - 68) siejasi su sakmėmis apie imtynes su vaiduokliais 
(LPK 3542). Patempionas (lenk.poįgpienįec - prakeiktasis, pasmerktasis amžinoms kan
čioms) - ypatingas vaiduoklis, būdingas šiam kraštui. Jis turėtų atitikti Lietuvos sakmių 
Mpiorų - vaikščiojantį numirėlį. Tai žmogui pavojingas vaiduoklis.

63. ŽMOGUS IR PATEMPIONAS

Vienam žmogui teko muščis su patempionu. Antryt tų vietų pacikri- 
nis, rado, kad akmuoj buvo kruvinas. Irgi patempionas [virtęs akme
niu].

Pa/. Petras Venslauskas (žr. 61 sakmės metriką)

64. PATEMPIONAS AKĖJA SMĖLĮ

Pas Rūdnykų Pajaujį iš po nakcies pieskos išakėtos, o krūkelis [kru- 
kis] krantan suvarytas. Tai buvo patempionas.

Pa;. Petras Venslauskas (žr. 61 sakmės metriką)

65. PATEMPIONAS VEJASI RAITELĮ

In Sainus raitas nunešė mokesčus. Buvo ilga eite, ir sutemė. Cies 
Klevų kapinėm žybterė - ir iš kapų išlindo patempionas ir jį vycis, o tus 
raitas turėjo šunį. Šuoj ėmės su patempionu, o tus atlėkė in Ramoniš- 
kius [pusantro kilometro] ir inbėgo pirkion. Ryti buvo ir šuoj sudrasky
tas, ir arklys negyvas.

Pa;. Kazimieras Balevičius, 36 m.
Kampuočių k., 1958
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66. PATEMPIONO GALYNĖ SU VYRU

Jončio bobutė pasakojo. Ėjo jos vyras iš karčamos, bet negirtas. Išai- 
na iš giros patempionas ir vadzina galynėn. Vyras parmeta, o tas nepa- 
iaidza. Kap cik atsistoja, ir vėi gaiynėn. Pavargo. Apie dzvyiiktų nustoj.

Paf. Ona Burinskienė-Liaukevičiūtė, 49m.
Sitkaviznos k., 1950

67. VALINČIO GALVNĖ SU PATEMPIONU

Tėvas pasakoj. Burbiškčj buvo karčama, apie Puniškį, toliau no ke
lio. Valinčis užėj išsigerc. Vieną kartą ilgiau pagėrę ir vėlesnę valandą 
eina namo. Rikterė an Valinčo:

- Stok!
Apsidairė - nieko nesimato. Eina toliau, ir vė šaukia:
- Stok!
Apsidairė ir aina. Tračąsyk:
- Stok, ko neklausai? - Lapt už pečų ir: - Ainam galynėn!
Paėmė, metė ir jau ait namo, o tus už pečų ir vė - galynėn. Jis ait, o

tus vis galynėcis. Valinčis nors užsimenčinis [prisikamavęs], bet vis me
ta. Cik netoli namų tus patempionas:

- Laimė tavo, kad dzvylikta valanda.

Bar. Vincas Žukauskas, 61 m.
Budzisko k., 1965

68. KAZOKAS IR PATEMPIONAS

Valinčų dzialkuosa [lenk. dRaMai - sklypas] patempionas vis pasto
davo kelių.

Joja kazokas. Dajoj salukį - lyg kas už pavadzo traukia.
- Što takoj?*
Cyli. Jis šaudzyc - niekas nesdaro. Šaudo toliau. Kadu lyg du sykiu 

kur užkliuvo, tadu klupo arklys. Kad liej kokiu smalų - smarvė kokia. 
Klausia kazokas saltyšaus. Valinčis jam papasakoj, o kazokas pabėgo.

Ateidzinėj kas iš Užkalnių [7 kilometrai]. Rasta tį grabo antvože, o 
antvožėj trys kulkos ir du kirčai.

Bnį. Kazimieras Baievičius (žr. 65 sakmės metriką)

Kas čia?(/?M&,
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69. NUGRIMZDUSI SKRYNIA

Saniau tai anksci keldavosi, pjautuvais pjaudavo, ir mano močutė 
ėjo pas rugius. O mūs šniūras - kur dar Dapkevičiai gyvena. Klauso - 
kokias barškėjimas, o daugiau da nieko nebuvo iaukuosa. Pasgrįžta in 
ažarų - kad kokia skrynia plaukia. Pradėj šaukė, tai toj skrynia cik užstau- 
gė, užūžė ir vė nugrimzdo Galadusin. Žagarai 1909 metais ėjo an kalio- 
nijų, o ji matė kokiais 1903 metais.

Pat. Ona Kmieliauskienė-Žukiauskiūtė, 71 m.
Žagariu k., 1969

LPK 3631. Įvairiose Lietuvos vietose žinoma sakmė. Punsko-Seinų krašte ji gana reta.

70. DEGANTYS PINIGAI

Palei Liūtų Šaltėnuosa aukštas kalnas. An jo užkastų skarbų rado. In 
kiek metų skarbas dega. Aš matiau in laukus - liepsna mėlyna. Aš bėgė, 
bėgė, ateinu - blaksc, užgiso. Nėra nieko. Nakcu tai aš neitau - man t; 
auksas būtų, tai aš neitau. Su nakcu, vandiniu ir ugniu nerizikavok.

Pat. Antanas Čemelis, 53 m.
Šiynakiemio k., 1965

LPK 3632. Visoje Lietuvoje papiitusi sakmė apie užkeiktus pinigus. Aplinkybės, 
kuriomis matoma degantys pinigai (turtas), nusakoma gana įvairiai.

71. PASKENDĘ PINIGAI

Paliūnuosa yra trys ažarėliai. Vienas tokias Kalninis. Tai apie jį yra 
toks padavimas. Buvo toks ponas ir paskandzino su pinigais skrynių. Ir 
paskui toj skrynia išplaukė ir plūkojo per tų ažarukų. Ir ponas norėj tos 
skrynios pasgauc. Iškasė grabį in kitų ažarukų. Stulpus inkasė, dratais 
aptvėrė, ir jis jų pasgaus. Ej vanduoj in tų ažarukų, ir toj skrynia rozu ėj. 
Tai toj skrynia kap daužė, tai numušė tuos dratus ir nuvėj in kitų ažaru
kų, in Gulbiecį, ir tį nuskindo, o ciej stulpai da ir šandzie žym.

Pat. Emilija Krakauskienė-Ališauskaitė, 64 m.
Ožkinių k., 1972

AT 3642. Kai kur Lietuvoje žinomas sakmės tipas apie plaukiojančią ežere skrynią 
su užkeiktais pinigais.
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72. PIENAS IŠ VADELIŲ

Saniau boba no bobos pienų acimdzinėj, buvo daug raganių. Būdo, 
lupasi ir iupasi.

Pasakodavo, kad raganiai vaikščoja su vadeiėm po rasotas pievas, o 
parsinešę namo pakabina jas ant vagio, ant sienos. Tai tas pienas čur- 
kom bėga tom virvėm.

Rnf. Petras Venslauskas, 63 m.
Kreivėnų k., 1959

LPK 3651. Sakmė žinoma įvairiose Lietuvos vietose. Daugelyje variantų nurodoma, 
kad pienas atimamas Joninių rytą. Priemonės, kuriomis naudojasi atėmėja (rečiau - 
atėmėjas), gana įvairios: apinasriai, brizgilai, kamanos, vadžios, pala, marška, baltas 
abrusas, staltiesė, koštuvis ir t.t.

73. NUBAUSTA BURTININKE

Sėda šaimyna valgyc. Atlanda per langų rupūžė ir neduoda vaigyc. 
Kas šaiminykei darodzino: "Užpūk verdancu vandiniu". Toj prisigami
no verdanco vandinio ir pietumi kap iiej, ir daugiau neatėj. Girdėj paskui, 
kad miešti boba apšucyta.

Pa;. Petras Tumeiis, 58 m.
Kreivėnų k., 1962

LPK 3657. Visoje Lietuvoje paptitusi sakmė. Variantuose burtininkės ar burtininkai 
nubaudžiami ir kitaip - neretai jiems kertama kirviu ir t.t.

74. KAIP BUVO NUBAUSTAS RAGANIUS ŠMAJUS

Zervynų Burbos prodziedzis ateidzinėj giron, o ca buvo raganius 
žydas Šmajus, ir jis degė vopnų. Tai jis užtaisė kaimynu ko pikto. Ciej 
nuvažau in Koiietnykų pas Peieckį [mozūrą], užkalbinėtoją, ir parvežė 
jį. Tus klausia:

- Kap nori - kad žydas pastiptų ar jo karvės?
Žmogus atsakė:
- Kų jos kaltos.
Liepė pamelžė karves ir jų pieną virino. Virydamas ką tai kalbėjo ir 

liepė pašaukt vyrų, kad kap žydas atlėks, kad jį išvaryt. Žydas atbėgo gal
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penkis kartus, o ciej nedaiaido - jam vis karšta buvo, ir grįždamas krito. 
Žmonės sakė: "Suvirino kap Šmajų".

7b?. Julė Miliauskienė, 45 m.
Šiynakiemio k., 1969

Taip pat viena iš sakmių apie burtininko nubaudimą. Laikytina Nr. 73 versija.

75. SKERDŽIUS BURTININKAS

Vienas dvaro skerdzus sulygo su ponu: kiek bus margo prieauglio, 
tai bus jo. Nusidrožė jis iazdų, išmargino ir kap nuvaro gere, tai tų lazdų 
laiko gyvuliam prieš akis ir vis varinėja nuo gėrimo. Atsivedis gyvulių 
prieauglis buvo margas.

7b?. Antanas Makauskas, 68 m.
Kreivėnų k., 1965

Labai reta sakmė, kurios užrašyti tik du variantai - apie Kernavę ir Punską.

76. RAGANIUS GERIA MAGARYČIAS

Tėvas pardavė karv; miešti. Turi duonos, dešros, ir gers visi magary- 
čas. Abi pusės turėj draugų, ir vienas buvo raganius. Vienas žmogus 
norėj gere, tai persižagnojo. Cik džingt ir trūko sciklukas, ir išsiliej an 
vežimo rato, o štanga cik terkšč, ir toj trūko.

7b?. Alfonsas Jonuška, 59 m.
Seivų k., 1969

77. DIEDULIS TALKOS PABAIGTUVĖSE

Dzieduiis baudzavų ėj. Važinėj in talkų, o paskui paprašė in balių. 
Jis nuvėj, o visi jau girsnoja. Pripylė sciklukų, o savo nustūmė.

"Aš peržagnojau, o scikiuko dugnas ir atstoj. Visi rėke:
- Kų darot?
- A, panie, kas ca pasdarė? Aš nieko nekaltas.

Žagaruosa pas Virbickų tep buvo".

Ona Kmieliauskienė-Žukauskiūtė, 71 m.
Žagariu k., 1969

Nedažnos sakmės, žinomos šiaurės Lietuvoje ir Suvaiikijoje, variantai. Jie paprastai 
per daug nesiskiria.
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78. APRAGANAUTAS PIEMUO

Tėvas pasakoj: "Ganiau už piemenį miškuosa. Pietų išsivarau an lau
ko, tai ateina pamainyc. An tėvo lauko buvo pircis, ir du sanukai gyve
no. Sanukė buvo raganius. Pasivuogauna, pasigrybauna, buivių pasiso- 
dzina ir gyvena. Linam mine prasišalina ir žiemon vė sugrįžta". Išginė 
jis gyvulius iš miško, ir ciej sugulė, o jis nuvėj susišilę in pircį. Užėj jai 
noras užtaisyc tėvu baikų.

- Adomuk, akšį, karštų grybų užvalgysi.
- Nenoru, ateis pamainyc.
"Insiūlė ir užvalgiau. Ėmė krėse. Išbėgau prie gyvulių. Atėj pamai

nyc. Parėjis ne turu kur dėcis".
- Adomuk, kas tau? Adomuk, kas tau?
O jį cik visų peršči.
- Kas, no ko? - sako. - Gal kas grybų dau?
Jo tėvas tuoj suprato - už lazdos, ir in pircį. Nuvėjis rėžė.
- Šimai, nustok, Adomukas pasveiks, bus gerai.
- Aik pači ir taisyk, ba da gausi.
- Nuveisiu, nuveisiu.
Atėj, paglostė.
- Adomule, nieko, nieko, pasveiksi.
Ir pradėjo gerau darycis, o antryt da gerau, ir pasveiko.

Pa/. Alfonsas Jonuška (žr. 76 sakmės metriką)

LPK 3665. lai sakmė apie raganas, raganius (burtininkus), magiškų sugebėjimų dė
ka įvairiais valgiais ir gėrimais (kartais kitais būdais) susargdinančius žmones. Jos va
riantų užrašyta šiaurės Aukštaitijoje, Dzūkijoje ir Žemaitijoje (mažiausiai). Šioms sak
mėms priklauso taip pat Nr. 79-81.

79. PELELIŲ BURTININKAI

Cėraunykų buvo Pelaliuosa Kupstas ir Nevulienė. Jei induoda kokį 
valgį, žmogus miršta ragincai. Piktumu negali, o gražumu ir intaiso. In- 
davė mergai bulvį, ir ji rėke.

- Gal tau Nevulienė kų indavė?
Kupstas pripylė šnapso ir užgėrė. Kici negėrė.
- Tai tu, Sanda, man sarmatų darai. Tai, kad aš kų žinotau, tai ar 

darysiu?
In Sapackinį, in Leipalingį ir dabar dar visokių burtų turi.
Pa/. Rožė Sidarienė, 52 m.
Klevų k., 1959
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80. BURTININKĖ MĖGINA UŽBURTI MARČIĄ

Dar prieš tris dešimtis metų šnekėdavo žmonės, kad Dusnyčoj gyve
na čėraunykė. Kaimynai matę, kaip senė, parsinešus žalių šakų, aptęsė 
apie marčą. Bet ji su marča piktai sugyveno, tai negalėj jos užburti.

Art. Jonas Pinkevičius, 61 m.
Žagariu k., 1958

81. UŽBURIA MOTERIS

Valalienė Žvikelių Raisciniuosa buvo apččravota. Gėrė alaus, ir jai 
kas pasdarė. Lojo kap šuoj cies kryžum. Žurinskas atliekavoj. Kap jų 
nuvežė pas Žurinskų, tai jis paklausė:

- Ar tu an manį ioji?
- An visų loju. Aš tavį nekencu.
Davė vaistų ir liepė gerai padėc ar užrakyc. Pamiršo ir neužrakino. 

Rado po iovu išversta, bet vėliau pasitaisė.

R:;. Ieva Jankauskienė, 80 m.
Pagavieniškės k., 1960

82. KAIP BUVO UŽKALBĖTAS KUNIGO JAUTIS

Alksnėnų Bandoms mokėj užkalbėc. Būk tai pasiutį gyvuliai atsitai
so. Indavė kunigu, kad moka užkalbėc. Kunigas pašaukė jį ir išbarė. 
Pasiuto ir kunigo jaucis. Tus kraipiasi pas Bandorų. Bandoms neina.

- Baraisi, kad negydzytau kiciem, tai ir tau nevalia.
Ale kunigas prašė, prašė, tai tus užkalbėj, ir jautis pasveiko. Pasišau

kė kunigas jį vė pas savi ir klausia:
- Kokiais žodzais kalbi?
Jis papasakojo, ir nieko nesakė.

JTnį. Ieva Cirusytė, 71 m.
Kampuočių k., 1960

LPK 3665. Sakmė žinoma įvairiose Lietuvos vietose, bet ne per daug populiari. 
Variantuose pasakojama apie gyvatės įgeltų, pasiutusio šuns aprietų, sergančių gyvuiių 
(karvės, arklio, kumelio), kartais net apie kunigo ištinusios kojos pagydymą.
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83. SKERDŽIUS VILKOLAKIS

Skerdzus, būdavo, kai jį supykina, tai aina, per kraisų [ežia, riba] 
persiverca ir, pavirtis vilku, pjauna galvijus. Vienas gaspadorus žinojo, 
kad jis tep daro, tai nedavė jam valgyt, tik pasmaugė telyčą. Skerdzus 
įširdęs, kad negauna valgyt, persivertė per kraisų ir, pavirtęs vilku, ėda 
tą telyčą. Palaido eržilą, kad tas vilką užmuštų. Arklys inspyrė, bet ne
užmušė. Vilkolakis numirė in tračą dieną.

Ra/. Kazimieras Balevičius, 36 m.
Kampuočių k., 1959

LPK 3671. Viena retesnių sakmių, kurios variantų užrašyta apie Raseinius, Zara
sus, Eišiškes. Jose pasakojama apie žmogaus virtimą vilkolakiu persivertus per kelmą, 
perlindus per lanką ir t.t.

84. VILKOLAKIS ATVIRSTA ŽMOGUM

Muloko Žvikelių dancys buvo atėsci, nei smegenų neturėj. Pavertė jį 
vilku, ir vilku buvo devynis metus. Vilkai jį šėrė. "Suvėdėm paršų, ir 
buvo upelė, aš perplaukiau, parsikratiau, ir skūra nukrito".

Ra/. Jokūbas Jonušonis, 86 m.
Šlynakiemio k., 1957

Taip pat gana reta sakmė apie vilkolakius ir šiame krašte, ir kitur Lietuvoje.

PADAVIMAI

85. IŠ KUR VYGRIŲ EŽERE KRAUJAS

Vygrų vikaras užsinorėj žuvų. Nakcu ateina ponas su juodu kepeliu- 
šu ir sutara, kad iki dzvylikai jis jos pristacis. Kunigėlis pajuto, kad ca 
gali būc negeras. Tai jis dziegorų užsukę an antros ar an tracos. Ateina 
tus. Kas ca būt, kad užsidaris.

- Per vėlai atnešai.
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O velnias kap lėkė, tai kampų bažnyčos nunešė. Supylė jam vienam 
kampi. Ir dabar, kap gaudo tas žuvis, tai kraujas ciktai.

B??. Jonas Cirušis, 51 m.
Kampuočių k., 1960

Abu padavimai (ir Nr. 86) susiję su buvusiu kamaldulių vienuolynu, stovinčiu prie 
Vygrių ežero (į pietryčius nuo Suvalkų). Apie šį vienuolyną išlikę nemaža liaudies pasa
kojimų, kuriuose vienuoliai nušviečiami ne itin palankiai.

86. KAIP VYGRIŲ EŽERE ATSIRADO SIEJOS

Ir Vygrų vienuolis buvo su velniu susdėjis. Bet kap velnias pareika- 
lau, kad jam pasirašytų, tai liepė jam iš Italijos pamešč žuvį sieju [syką]. 
Buvo vėlu, ir vienuolis manė, kad tus nesuspės, ir vis meldėsi, bet užgir- 
dis, kad tus par ažarų atūža, pasuke laikrodzo rodyki; vieną minutę. 
Varpas skambterėjo. Velnias nugirdo, kad pavėlau, tai metė in ažarų tų 
žuvį. Ir no to laiko Vygrų ažari yra sieja.

P?;. Kazimieras Balevičius (žr. 83 sakmės metriką)

PASAKOJIMAI

87. DVI MERGOS

Ėj dzvi mergos, ir vienos buvo čysci viedrai, labai gražūs, cik kojos 
purvinos, kitos čystos kojos, o viedrai purvini. Tai ėj du bemai ir vienas 
kitų klausia:

- Katrų tu imtai?
- Nu šitų, katros viedrai čysci.
- O aš tai šitų, katros kojos čystos, ba viedrus tai galėj motka išmaz- 

goc, o kojas tai jau pači nusprausė.

Rif. Juozas Vaina, 65 m.
Vidugirių k., 1950
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88. PIENO TAISYMAS

Žmonių, kap pasakyc, tokias žopiumas buvo - ubagų kap buvo sano- 
vės čėsuosa. Vienas ubagas - nu, žinoma, ne vienas vaikščoj, vaikščoj jų 
daug - puikai, aie gudrus iabai būvis. Atėj jis pas vienų gyventoj; nakvy
nėn vakari. Nu, žinoma, jį priėmė kap žmogų, jam vaigyc dau, pakioj tį. 
Aie jis paprašis šaiminykės pieno - mažu skiėnyčų, kap sakyc. Toj sako:

- Oi tėvuie, pieno neturim, ba mažas vaikas - vaiku nėr, ir tus pagedis.
Aie jis norėt pamacyc.
- Atnešk, parodzyk, kas per pienas.
Nu, toj pripylė kokian tai indi, ar kami, atnešė. Pažūrėj.
- O, vaikeii, užtrūcytas, užčėravotas pienas, jo negaiima vaigyc.
- Nu tai kas daryc, tėvuie? Būt kokia rodą?
- Tai būt rodą, aie, žinai, ir man raikia ko.
Nu, toj suciko duoc jam ar tį kiaušinių ar tį iašinių.
- Nu tai kų turu daryc?
- A, ca, veinias, daug raikia, aie nėr rodos, raikia stengeis, ba visai 

negaiit vaigyc šito pieno. Raikia tep padaryc. Ateis dzvyiikta vaianda 
nakcies, tai pasipiik in sposkų [muštuvis] kad ir vandinio, išsirank nuo
ga, - an tos šaiminykės, - ir atsistok pas iangų, užsižiebk kokį žiburį ir 
mušk sviestų, tai katri pagadzino tau pienų karvės, tai ji ateis pas iangų 
pažūrės, tai tu, šiuotų pasėmus, išlėkus jai per akis, per akis.

Nu, ir gerai. Laukė, koieik ubagas išėj, ir ji tų vakarų... o mažu da 
nedarė, mažu tį in keiintų vakarų tep padarė. Prispylė vandinio, atsi
nešė pas iangų, užsižiebė žiburį ir muša sviestų, o jis kitų vakarų nuvėj 
pas kitų ir tep vė padaro. Vė prašo, kad jam pieno duot. Nu, toj ir tep 
pasakoj, kad neturi pieno, kad cik dzvi [karves] turi. Nu, tai jis prašo, 
kad jam parodzyt. Jis pažūrės, ar geras pienas. Atnešė šaiminykė. Jis 
pažūrėj:

- Eėė, vaikeii, užčėravotas, negaiima vaigyc šitokio pieno.
- Nu tai kas daryc?
- Nu, kas daryc? Yra rodą, raikia geibėc, bet ir man turi kų duoc.
Ir toj jam davė tį iašinių, ko.
- Raikia tep padaryc: kap ateis dzvyiikta vaianda nakcies, nusirank 

nuoga ir pasimk iazdų, ir išaik iauki, tai pamacysi, kur žiba, kokion stu- 
bon žiburėiis, tai žinok, kad iš tavo pieno sviestų muša. Galėsi nuveic po 
iangų pažūrėc, tai ji išlėks, o tu jai iazdu.

Nu, toj viena pamatė, išlėkė su šiuotu, o anoj su iazdu, ir riksmas 
pakito. Nuogos bobos mušas.
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- Jėzau, kas ca būt?
Žmonės atlėkė. Nuogos bobos mušas ir nežino už kų.

JTnf. Jonas Katinauskas, 60 m.
Peietių k., 1960

89. PIEMUO MUZIKANTAS

Ganiau dar. Vis akvacinau graic. Nu ir tėvu lindau, kad nupirkt skrip- 
kų. Nu ir nupirko, o aš ganydamas grainu. Tai buvo vaikų, kad jau nega
no, o nedėiiom susranka prie sūpiaukių po Drūco, tį prie kraisai, tai jau 
atvaro katri paganyc, o aš ainu jiem pagraic. Ir žinai, kap pirmiau būtų? 
Tokį vaikelį kur an šokio rastų, tai gausi dziržu, tai išiįsi per šitokį iangu- 
cį. Tį nepasirodzysi. Kap mokėjau biskį graic, tai mani laido. Sako:

- Tu prisiklausyk, tai gerau išmoksi.
Ir buvo nuspirkį bernai baltų tokį arklį. Nupirko tį tokį, sanų, ir mes 

tį jį šėrėm visi. Tai šieno po glėbio nunešam, tai po kokio gorcaus avižų 
no tėvo pavagiam. Ir tep tų arklį peržiem, o in pavasarį tų arklį parduo
da. Žinai, daug buvo mūs, tai tas arklys neveža, ba kap prisėdzį daug, tai 
sunkios tos rogės. Pririšam an ilgos virvės kitas rogutes užpakaly ir va- 
žuojam [į vakaruškas ar vestuves], o kap an dvejų rogių, tai žinai, vienos 
jau aina nuo kalno, kitos prieš kalnų, ir tam arkliu langviau. Lygumu vė 
jau traukia. Nu, ir turėjau tokius baltus kailinukus. Buvo man pasiuvį. 
Žinai, paprastai, nusvilkis, padėjau an pabalio, o atėjus karvė ėmė ir 
atžindo. Kad būtaū nenužūrėjis, ta būtų tuos kailinukus visus suvedus. 
Su tais kailinukais ir ėjau visur, ba kitokių neturėjau. Da kap prie moče- 
kai gyvenau, tai kas tį t avį žūrėj.

Nu dar, žinai, pas Vaznelius Vidugiruosa buvo vesailia. Marė, ca, 
kur in Damniokų išėj. Tai, žinai, važau visi in tų vesailių, ir aš tį kur 
užsikoris važuoju. Nusvilkau tuos be vieno skverno kailinukus, ba ne
gražu, visi juoksis. Milončų Vincus, kokias kraivakojis muzikantas, su 
vienu skripku daugiausia graino. Pašaukia visus ca vakarienės, o ca, kap 
saniau, priaina tį iš kelinto pasvieco pilna stuba. Tį lempukė - va kala- 
morukan [ropėn] - žiba pastacyta. Kas dar ca paliko? Visi rėkia. Nu ir 
dar atėjis Milončus sako:

- Mažu tu jiem ca pagraitai biskį ko?
- Nugi,- sakau, - jeigu duosit pyrago.
O žinot, pyragas buvo, o da pikliavotų miltų, tai ne baikos. Ca cik 

kadu šventėm iškepė to pyrago, o tep tai tį kokio malto pakepa kadu, tai 
ca jau labai baisiai kas buvo.
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Dar to pyrago niekas nekepa ir niekas nevaigo, o pirmiau. Jis nuvėjis 
pas šaiminykį paprašė. Atneša, braca, man per visų kepatų riek;. Aš, 
braca, kišaniun insidėjau ca, ir jau bus baiius. Tai gai jau buvau geras 
vyras, jeigu sakiau: "Jeigu duosi pyrago, tai pagraisiu". Ale kurgi dar 
pasdėc, kad piina stuba priskimšį, ir an suoių, ir visur piina. Kap ca 
pečai, o ca no pečaus in duris tokias užkaboris, tai stovėj kopūstų dzide- 
lė bačka. Kap pirma vesaiiios buvo po tris dzienas, tai nuvėj ir kopūstai. 
Ir ciej kopūstai išimta, o to skyscimo pusė bačkos. Dartės sako:

- Ca tau bus gera vieta šica.
Atnešė Juozas iš Raiscinių tį kur gaių iantos, padėj an tos bačkos, 

mani da užkėlė ir sako:
- Ca bus tau gera vieta, ca niekas nejudzis tavį.
Ir toj lanta buvo iigoka. Atsistojau ir jau grainu, jaucu - pyrago riekė 

kišaniuj. Nu ir nežinau, ar kas tyča, ar netyča, o mažu tyča, kap užkabis 
tų iantų aidamas, kap patrauks, aš, braca, ciktai šumsc sulig toiei toj 
bačkoj kopūstų, tan šoki. Sušiapo mano ir pyragas, ir po mano grajaus, 
ir nuvėj mano visas uždarbys per nieką. Visi juokės, o aš ko neverkiau.

Pai. Petras Nevutis, 66 m.
Didžiulių k., 1981

ISTORINIAI PASAKOJIMAI

90. APIE BAUDŽIAVĄ

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės /a/Aa/s .šiame krašte didikai turėjo 
dovanotų žemių, bet dažniausiai čia negyveno. Po trečiojo Lietuvos-Len
kijos va/stybės pada/ijimo iš netekusių savininkų dvarų buvo sudaryti ad
ministraciniai dvarų centrai, kuriuos va/dė atsiųsti pareigūnai. Po 7i/žės 
sutarties (T#07) j š/ kraštų /žygiavus /enkų kariuomenei, dvarus perėmė 
va/dyti /enkų karininkai. Bet toks va/dymas teikė mažai naudos, todė/ apie 
/#42 m. pradėta dvarus nuomoti. Nuomininkas j va/stybės iždų turėjo 
/nešti nustatytų sumų. Vė/iau kai kūne nuomininkai praturtėju iš va/sty
bės, dvarus išsipirko. Numalšinus /#63 m. suki/imų, / kai kunuos dvarus 
buvo atsiųsti rusų karininkai.

Ne visi kaimai ėjo baudžiavų. Buvo toks /atkas, kad jeigu kaimui j dva
rų buvo fo/iau negu šeši ki/ometrai, tai to kaimo gyventojai mokėdavo 
mokest/ ar at/ikdavo kitas pareigas.
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/aį%M.y

Kreivėnai, karališkas kaimas, baudzavos nėj.

R?;. Petras Venslauskas, 63 m.
Kreivėnų k., 1958

Lumbiai baudzavų ėj pas Kunatų Krasnagrūdoj.

Rimkažerai Dumblin ėjo baudzavų. Kap pavėluoji, varo namo.

Magdė Sidarienė-Sikorskiūtė, 68 m.
Lumbių k., 1959

Klevų kaimas ėjo baudzavų Klevų dvari gal keturas dzienas, o dzvi - sau.

Tb;. Bronius Balulis, 48 m.
Klevų k., 1965

Soželkų kaimas dirbo Kadariškių dvari baudzavų.

Grumodziškės dvaras priklausė Vygram [kamalduliams].

Tbf. Bronė Baranauskaitė, 47 m.
Valinčių k., 1962

Šaltėnai baudzavų ėjo Saivuosa. Močutė mirė 1923 metais, sulaukus 
devyniosdešimts metų, o da ėjo baudzavų. Tris dzienas dzirbo jam [dva
rui]), tris sau. Už mani aidavo paganyc, tai sau pasakoja, o aš klausau. 
Saivų dvarų kamedulai laikė.

- Vaikeli, pažūrėtai, da ir skiepų yra po tuom dvaru, ir dar ne visur 
inėjo.

Aš tai nesuprantu, kap tai galėjo būc. Kamedulai gi kunigai buvo, o 
jei pavėlini, tai kailin dau. Kas nesuskubo, tai raici jodė ir dziržus rėžė iš 
pecų. Kitusyk žinosi, kadu darban ateic.

Tb;. Ieva Vaznelienė-Staskevičiūtė, 84 m.
Valinčių k., 1967
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Šeipiškėj ėjo baudžavą Polesius, Smalėnai, Rudauka ir Muravotas 
Ciltas.

Pa?. Pranas Vaicekauskas, 60 m.
Vilkapėdžių k., 1959

Vidugirai Tauruciškėj baudzavų ėj. Kanceiiarijoj nuteisia, kiek ryk- 
štių. Vis muša šviežu. An šunio žmogų išmainė, ba trūko darbinyko.

Pa;. Vincas Kraužiys, 63 m.
Vidugirių k., 1960

Artojų muša. Šienpjūvį, kuris paskiau pjauna, ir inšucina rapnyku:
- Pjauk lygiai, kap visi.
Pa;. Stasys Dabulis, 100 m.
Dusnyčios k., 1958

Jančulytį pamilo prižūrėtojas, bet ji jo nepristoj. Sodzino bulves, tai 
jis atėmė iš jos kašj, uždėj pajuostį ir vis po pilnos [bulvių], kad spėtų 
artojam mėse. Metė iki pavakarų. Prasmušė kraujas per bumų ir nosį, ir 
an lauko numirė.

Alnu dvari buvo Paškevičius, tai tį labiau mušė žmonis. Vienų bernų 
mušė, mušė, tai jis ištrūkis puolės in ažarų ir perplaukė in Krasnagrūdos 
dvarų. Atsiuntė ponas žmonis aplink ažarų, kad jį parvestų, ale jis pra
šės Krasnagrūdos pono, ir jo neišdavė. Šais laikais auga dzirgėlės ir ki
tos žolės prie ažaro, kur žmonis mušė. Tai žmonių kraujo aplietos.

Tėvas gimė Stabingiuosa. Pažūrėj in baudzaunykus, tai nervai nene
šė. Buvo devyniolikos metų, tai ūkį paėmė Žagaruosa, valakų žamės. 
Mokėj devynis talerus metam ir skaitėsi kap bajoras, o bernų laikė, tai 
mokėjo du taleru.

Pa;. Liudvika Petruškevičienė-Raudonavičiūtė, 61 m.
Žagariu k., 1958

Vienų darbinykų dažnai mušė, o buvo labai drūtas. Kluoni buvo, ir 
už kų tai akamonas ėmė jį mušč. Pastvėrė akamonų, nunešė sožalkon ir 
paskandzino, o pats pabėgo.

Pa;. Antanas Kuliešius, 64 m.
Žagariu k., 1958
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Žvikeliuosa pas Jonušonį bernas slūžino, ir jis bemų varė dvaran 
are. Tais metais buvo sausra, motis ir akmenai, o žagri arė. Vogį padarai, 
tuoj ir kapoja. Vyrai tarėsi, tarėsi, kas daryc, kad kotų nudėjus, o jis kiek 
metų jau kapoja.

- Kiek duosit, - sako bernas, - nudėsiu.
Sutarė ir sudėj dzviem žąsinam [0,75 i storas iigakakiis butelis] spiri

to. Kitųdzien atsinešė bernas naujų viržį su kilpų kišaniuj. Atėjis kotas 
cik velniokuoja, cik velniokuoja:

- Kieno šitas arimas? - Ir pribėgis bernu kuoke. Bernas viržį iš kiša- 
niaus, kilpų kotu an kaklo, viržį an pecų ir nutįsę in Smalėngirį. Dziena 
saulėta, graži, išpiecai macyc, o akamonas pietų neparaina. Ateina pa- 
kajauka pietų šaukc. Nėra akamono. Ponas in Punsku, dau žinių žanda
ram. Žandarai su žmonėm visų mėnasį ieškoj ir nerado, o bernas nubė
go kur in Marijampolės apskritį. Turėj kur gerai pakišč.

Pzf. Juozas Paznėkas, 67 m.
Lovuočių k., 1974

Žmonės pasakoj, kad Seivų dvari buvo įkyrus vaitas. Žvikelių kaimo 
baudzaunyko samdzinys pasiklausė vyrus, kiek jie gali susimesc pini
gais, kad tus vaitas jų nekankytų. Susimetė nedaug - bonkai degtinės. 
Atsinešė tus bernas su savim viržį su užnerta kilpa ir nerangiai dirba. 
Vaitas, pribėgis prie jo, kirto rapnyku. To cik teraikėj. Bernas išsitraukė 
viržį, kilpų užmetė vaitui an kaklo, virvį persimetė per petį ir nutempė 
vaitų Raiscinių kryptimi. Vaitas neatėj laiku pietų. Tarnaitė iš dvaro atėj 
šaukc. Per tamaitį sužinoj dvaras ir ėmė ieškoc, bet nieko nelaimėj. Nieks 
ir dar nežino, kur dingo vaitas ir kur atsidūrė bernas.

Pa?. Stasys Dabuiis, 100 m.
Dusnyčios k., 1958

Kirsnoj atėj ponas su akamonu ir barasi, kad per povaliai kulia, o 
buvo apie trisdešimts vyrų, tai kap suriekė spragilais, tai pabėgo.

Pif. Antanas Aleksa, 60 m.
Vaitakiemio k., 1969

Saniau dvari kūlė, žinia, ledva šugžda virkščos. Akamonas intardzi- 
nėj ir, norėdamas išmėgyc, palindo po žirniais ir guli. Vienas kūlikų apžū- 
rėj, mirktelėj ir sako:
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-Ale ca vyrai storau, tai paspauskim.
Ir kad davė visi, tai tus ir atsišaukė.

Pnf. Ieva Staskevičienė, 69 m.
Trakiškės k., 1961

An Valinčų žamių per baudzavų su volkūnais vazojo akmenis. Aka- 
monas ne vienam gerai daėjo, o tį drūtas vyras buvo. Atėj akamonas ir 
lazdų užvažau, tai tus jį an volkūnų pasguldė, an sprando atsisėdo ir kap 
išvažau, tep išvažau. Ir po šai dzienai nėra nei to, nei to.

/Tgį. Jurgis Vaznelis, 70 m.
Valinčių k., 1964

Dzirbo žmonės Krasnagrūdoj. Šienpjūvys insidėj tarbon akmenį vie
ton duonos ir sudrožė akamonu. Paskiau perėj in kitų vaicystų.

Pnf. Liudvika Petruškevičienė-Raudonavičiūtė, 61 m.
Žagariu k., 1958

Pas žmogų užėj pakeleivis. Gaspadinė atsikėlus verda pusrycus, o jis 
sako:

- Kam tu anksci keliesi?
- Raikia aic in baudzavų, pavėluosi, tai muša.
- Jei nori, aš už tavi nuveisiu.
Šnekėc, šnekėc - gerai, suciko. Išvirė pusrycus, ir tus nesikelia. Atsi

kėlė, pavalgė, gal dešimta valanda.
- Rankite jaucus.
Uždėj žagrį an volkūnų, ir jis aina. Visi ara. Atlakia, atlakia akamo

nas ir užtraukė rapnyku. Žmogus pastatė jaucus, vienu ranku stvėrė aka- 
monų už krūtų, nusinešis an krūsnies pastatė, tai kaulai išsinėrė.

Pa?. Pranas Januševičius, 70 m.
Soželkų k., 1966

Atjoja raitas akamonas varyc darban. Vienas davė jam pavalgyc ir 
gere, o tus vis darban varo. Nuvedė an sūplaukių, pasupę, o tus vis dar
ban varo. Tai susišlapinis virvi jam kad davė, tai davė. Teismi teisinasi:

- Kap su mažu pasielgiau: pavalgydzinau, pagirdiau, pasupiau. - Da 
atsigrįžis: - Ar ne tep buvo? O jam vis negerai, tai ir supyliau!

- Gerai padarai.
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Vyro tėvas buvo Panarvės dvarokas, tai pasakoj, kad vyrai šienų pjo
vė, o moteros atnešė pietus. Vyžiiauskų, akamonų, Karkėzu vadzino. 
Čapanonis, aidamas pro jį, užkarkė. Ėmė kaucis, ir bobos atgynė. Paraj 
namo, o Karkėzas pas ponų šaukia. Ponia sako:

- Ryt pakarci būsit - dziedas ir boba.
Išsiprašė da ponų išpažinties. Nuvej Šventažarin ir dau in šventų An

tanų. Laukia budeiiai an durų. Juos kunigas išspaviedoj ir ligai neko- 
munikavoj, koi žmonių prisrinko. Patiko duris zakristijos atdaras, tai 
ciej keturpėsci išropojo. O Sainuosa jau buvo rusai. Ėjo per Sainų girų, 
o an kainuko stovėj metežnykų sargyba, tai jiej metės šonan ir nuvėj in 
Sainus. Iki ražancavai [spaiio mėn.] buvo prie karaivių, koi metežnykus 
sumušė, ponus iškorę. Tai ir vėi grįžo.

Rnf. Liudvika Petruškevičienė-Raudonavičiūtė, 61 m.
Žagariu k., 1958

Linus verpimu duoda ponas, o tu suverpk tep pionai. Ponia priim- 
dzinėj toikas. Pertraukia toikų per žiedų, tai gerai, o jei ne, tai toiku per 
akis - ir aik namo. Toikos skaicytos dzvidešimts posmų po keturiasde- 
šimts siūių. Ir kanapes raikėj verpc ponu.

Ra/. Stasys Tumelis, 71 m.
Punskas, 1959

Baudzavoj mušė ranča [prievaizdas] rapnykais, šnekėj iyg iankiškai. 
Susivėiysi, tai gausi ir turi vaiandas atdzirbc.

Ai;. Petras Kalesinskas, 70 m.
Šaltėnų k., 1966

Mano tėvas Augustas [g. 1846] buvo nedzideiis, tai jau vaikščoj bau
dzavoj už krasaunykų [iaiškų nešiotoju]. Sako, kas praskaista, tai gauna 
šiknon ir spirito pašmaruoc, kad neprismest. Tai spiritų išgera, o šūki 
pašmaruoja. Ir jis aidamas nusiskynė porą ankščių žirnių. Gau šiknon 
tepgi.

Pa/. Petras Kraužiys, 69 m.
Kreivėnų k., 1958

Tėvo motka, aidama baudzavon, užaj pas susiedkų, ir abidzvi susvė- 
iino. Ranča tep ir rėžė rapnyku. Ėj no rapnyko ir parodė susiedkai, tai
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kap pirštas rumbės - už pavėiavimų. Tėvas pasakoja ir nusjuokia: "Parėj... 
atvertė andarokų ir rodo, o tos rumbės prie pacies ravo".

Bar. Kazimieras Balevičius, 36 m.
Kampuočių k., 1958

Statė keturis, murgan [margas], kad nupjaut. Tai rankasi gerasni pjo
vėjai, ba raikia aic antryt iš savo dzienos ir dabaigc.

Pa/. Jonas Pinkevičius, 61 m.
Žagariu k., 1958

Trys dzienos baudzavos. No sapcintų metų rugius pjauna. Priduoda 
žmogų prižūrėc, ir jei katris nespėja, tai gauna kaiiin. Visa šaimyna ėj 
dvaran. Cik viena gaspadinė iieka namų apžūrėc ir vaigyc išvirė. Per 
palietes [lietingus orus] namuosa papjauna. Davė ir javu, ir žųsimi. Va- 
dzino doklais. Javo po du karču ir dzvi žųsi, ancimi po keturas, jei netu- 
rėj žųsų. Ir pinigais mokėj.

Bar. Stasys Dabuiis, 100 m.
Dusnyčios k., 1958

Staigarų dvari ir žaurūs ponai buvo. Sušaukė ponas žmonis in balių, 
ir ciej atėj. Paskui ponia jų klausia:

- O jūs ponu kų už tai?
Ciej sako, kad padėkavosim. Pači šokdama uždainavo:
- 7gfMo. tKszysįAie /ad!zre J/a pana /rzmzų Jač po Pararia*.
Ir turėj duoc, bet ne kožnas turėj, tai dar kitas sodzus ėmė priešycis. 

Liepė tadu suveic, uždarė kluoni ir per šarangų varė, o du paėmė po 
rykštėm. Vienas po rykštėm numirė, o kitas irgi labai rėkė. Kici kluoni 
sumišo, ir moterys ėmė spiegc. Palaido iš kluono.

Bar. Liudvika Petruškevičienė-Raudonavičiūtė, 61 m.
Žagariu k., 1958

Pigu. Visi žmonės ponui turi duoti po aviną. (Len%.)
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Pasklido gandai, kad Rudaukos kaimo baudžiauninkas Ažukas ren
giasi bėgti. Klevų dvaro ponas pasiuntė į Rudauką savo vaitą patikrinti. 
Vaitas rado Ažuką tvorą tveriantį ir taip pranešė ponui. Ponas pagalvo
jo, kad jeigu žmogus pavasarį tvorą tveria, tai nesirengia bėgti. Kiek jau 
to baudžiauninko mantos? Pasijungė Ažukas jaučius, daiktus susikrovė 
į vežimą ir išvažiavo. Vaito įpareigoti sargybiniai pranešė į Klevus, kad 
Ažukas išvažiuoja. Iš Rudaukos į Klevus dvigubai daugiau kelio negu į 
tiltą Seivų kunigaikščio valdoje, pastatytą ant Juodės upelio, ištekančio 
dabar iš Bokšų ežero. Ažukas neturėjo pinigų muitui per tiltą sumokėti, 
tai iš Klevų dvaro atsiųsti raiti sargai rado jį ant tilto. Kleviškiai nori 
bėglį grąžinti, o tilto sargai neduoda, netgi leidžia Ažukui pervažiuoti 
per tiltą. Ginčą išspręs pats kunigaikštis.

Rytą atjojo kunigaikštis prie tilto, ir jam patiko Ažuko trys posūniai 
Budzeikos. Paskyrė jis jiems po keturias dešimtis margų už Juodžio eže
ro, ir taip atsirado naujas Užujuodėlės kaimelis Punsko parapijoje, po 
šio karo priskirtas prie Bokšų seniūnijos, bet dar priklausančios Punsko 
valsčiui. Klevų kaimo bajoras užvedė bylą Trakuose, nes Klevai ir Seivai 
priklausė ne tik Trakų vaivadijai, bet ir pavietui ir bet kas neturėjo teisės 
bylinėtis su kunigaikščiu. Trakuose kunigaikštis bylą užbaigė žodžiais:

- Ažuką gali pasiimti, nes tinginys, o Budzeikučiai bus mano.
Budzeikų šeimoje išaugo kunigas, sukilimo dalyvis. Sukilimui nepa

sisekus, kunigėlis, numetęs savo drabužius, apsirengęs sermėgėle, užsi
dėjęs grėblį ant peties, patraukė į Vakarus.

Pa;. Danielius Makauskas, 36 m.
Vaičiuliškių k., 1959

91. PRANCŪZAI VAITAKIEMYJE

Vaitakiemio moterims įkyrėjo prancūzai per prancūzmetį: liepdavo 
joms riebalais trinti jų kelnių odines dalis. Būdavo, vakari pasirams 
prancūzas ant rūtų daržalio tvoros, užpakalį atstato, o tu, moterėle, trink 
jo kelnių odinę dalį, kad jam minkščau būtų balne sėdėti.

Pa?. Petras Vasiliauskas, 67 m.
Damnioko k., 1969
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92. MOTERYS BĖGA NUO PRANCŪZŲ

Prancūzų karaivių bijojo ir kitų kaimų moterys. Kraivėniškės naktin 
bėgdavo miegoti į girą, bet su savimi nešdavosi vištas ir gaidžus, kad jų 
nepaimtų prancūzai. Žinia, kad gaidžai ir naktį pagieda. Kai tik vienas 
gaidys užgiedos, tai ir visos baios gaidžai gieda. Nuo to laiko ir dabar 
kraivėniškiai bą balą vadina Gaidzabalė, nors jau ne visi žino kode!. 
Vakarais išėję prancūzai šaukdavo:"Ona! Maha! Aik namo!"

Paf. Pranas Vaicekauskas, 60 m.
Viikapėdžių k., 1959

93. APIE PRANCŪZŲ ŽIAURUMĄ

Dzieduliai pasakoj. Napoleonas perėj per Lenkiją ir Rosiją ir labai 
kankino žmonis, kurie slėpėsi miškuose. Kai išverda valgyc - neša miš
kan. Ir tie perprato šaukc.

Pagauna, užmuravoja, o pacys bijojo miškan aic. Moterim krūtis at- 
pjaudinėjo. Kai grįžo, tai net moterys bejėgius šluotom mušė, vandiniu 
akis šutino. Žmonės pasakoj, turėjo keturis tūkstancus savo karuomenės.

Paf. Pranas Januševičius, 70 m.
Soželkų k., 1966

94. APIE 1905 M. REVOLIUCIJĄ

1905 metų įvykiai Rusijoje Punską pasiekė 1906 m. pradžioje. Vie
ningiausias tuo metu Punske buvo bažnytinis choras. Choristai labiau
siai ir veikė. Sukilėliai nuginklavo žandarus, paskiau nuėjo į mokyklą. 
Čia buvo pasakyta lietuviškai prakalba. Po to liepta nukabinti nuo sie
nos caro Mikalojaus portretą tariant: "Na, Mikuti, lipk nuo sie- 
nos".Vėliau vyrai nuėjo į monopolinę parduotuvę mušti degtinės indų.

Pa;. Kostas Vaičiulis, 69 m.
Ožkinių k., 1963

Sukilėliai, atėję į monopolį, atidarė langą, palangėje padėjo akmenį, 
kad išmesti stikliniai daiktai sudužtų. Pradžioje, kol buvo mėtomi žąsi
nai ir stiklo buvo mažai, degtinė liejosi gausiai. Mažėjant bonkoms,
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daugėjo stiklų, ir dalis netgi nesuduždavo. Atsirado tokių, kurie sveikas 
bonkas iš palangės parinkinėjo. Žmonės pasakoja, kad Agurkių ežere 
priskandinta bonkų su degtine. Ir dar pasakoja, kad moterys iš griovio 
sėmė degtinę šaukštais, o vyrai pasilenkę gėrė.

Pasidarbavę prie monopolio, sukilėliai nuėjo teismo draskyti. Popie
rius draskė ir išbarstė po rinką prieš bažnyčią. Ir šis darbas valdžiai la
biausiai krito į akis, nes išdraskytos buvo nereikalingos bylos, o reikalin
gos knygos liko neliestos. Valdžia suprato, kad toks darbas negalėjo bū
ti padarytas be šeimininko žinios. Po kelių dienų karinis komisaras, ulo
nų lydimas, iš Suvalkų per Punską rogėmis patraukė į Mockavos dvarą. 
Čia buvo papjauti du jaučiai, degtinės jau buvo pagaminta iš anksčiau, 
ir prasidėjo apklausa, kuri gana gerai pasibaigė. O Svida nustojo būti 
Punske teisėju, nors ne jis tam sukilimui vadovavo.

Rzf. Pranas Vaicekauskas, 60 m.
Vilkapėdžių k., 1959

1905 metų sukilimų organizavo Lelešus ir Svida. Visi bažnytinio choro 
dalyviai jami dalyvavo. Dalyvavau aš, Vaznelių Vincus iš Valinčų, Gri- 
gucų Jonas ir Petras iš Kampuocų, Mielkus Daminykas iš Alksnėnų, 
Valinčis Antanas, Sanavaicai, Ivoška Juozas iš Valinčų, Kazys - slūžino 
Ožkiniuosa, tai visi choristai. Pas Miltakį buvom pamokosa. Ivoška Juo
zas užsakė būtinai visiem susirinkt mokykloj. Atvažau Svida su Lele- 
šum, kai mes suvėjom. Caro paveikslas an sienos kabo.

- Mikuti, lipk no sienų, - liepė nukabyc, - gana ponauc. - Bet nieko 
nedarė, už šėpos pastatė.

- Vyrai, pradėkim veikt, ba jau kumelė stimpa, tik atsargiai, nes gali 
dar inspirt.

Uždavė užduotis - man, Pacenkai ir Sloviku išdaužyt Sožalkų mo
kyklų ir knygas rusiškas. Rusų neraikia, ba da pasispardo. Kitiems Va
linčų [kaimo] - Lazdijų načalnyką nurėdyt, o Radziuškių Makausku lan- 
cūgą nuėmė. Jis buvo Mockavos vaitas, labai viemas. Punsko policiją 
nuginkluoc, monopolį išdraskyc ir teismą išdraskyc. Nuginkluoc vis bu
vom. Apsimaskavom. Kailinukais apdriskusiais apvilko ir liepė aic, iš 
kur atėjį, bet jie nesipriešino, tai nieko nedarė, o knygas [teismo] išdras
kė. Tik pusnis ėjo per Punską. Grigucų Antanas dzidelis, vis no lancy- 
nos ima ir per langą duoda, o už lango Vaznelių Vincus, jau miris, pri- 
imdzinėj. Dzvylika metų katorgos gavo, ir mušė. Monopolį mušė, šnap- 
sas bėga, o kiti vėl suguiį gera iš rištoko [vandens nutekamojo griovio].

Parėjom namo vesailion. Atėjo Nevulis ir sako: "Ale kas Punski da
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ros? Per Kraivėnus turėjom važuoc". O aš cyliu. Ir jiej Punsku apsukę, 
kad kas kadu nepriskabyt.

Ra/. Vincas Pauliukonis, 79 m.
Vaičiuliškės k., 1965

95. PO REVOLIUCIJOS

Svidos atleidimu nuo teisėjo pareigų Punske bėdos nepasibaigė. 
Valsčiui buvo uždėta trijų tūkstančių rublių kontribucija. Vieną tūk
stantį turėjo sumokėti vieni Punsko žydai, bet ir tie dalyvių neišdavė 
sakydami:

- Ui, ko ca nepažyc, kų bumų insisuodzini.
Pinigine bauda galėjo viskas ir baigtis, bet vienas dalyvis per vaka

ruškas įžeidė merginą. Ta keršydama parodė jį Lazdijų žandarams. Vy
ras buvo suimtas ir išvežtas į Vilniaus kalėjimą. Galėjo ir iš čia grįžti 
teismo nenubaustas. Prieš pat bylą su teisiamuoju susitiko žandarų vir
šila, vyriausias ir vienintelis valdiškas liudininkas. Jis pasakė:

- Aš tavęs galiu nepažinti.
Ar vyras lėtai galvojo, ar nemokėjo su liudininku derėtis, ar neturėjo 

pinigų, kad tas žandaras visgi teisme kaltininką atpažino, o tas atsėdėjo 
ketvertą metų.

AM. Pranas Vaicekauskas, 60 m.
Vitkapėdžių k., 1959

96. APIE KARIUOMENĘ IR KARUS

Lenkia; žolnierz - karys, /š čia /r bus išvesta kareiyysfės sąvoka, se
niau žaunierckėle vadinta. Lenkijos karalystėje vyrai buvo verbuojami prie
varta j vokiškas žodis Werbung reiškia "agitacija"). Jie siapstydavosr nuo 
verbuotojų, stengdavosi pabėgti. įprastai verbuodavo pora raitų žanda
rų, vartas desėfnykas, keir kaimo vyrai. Jie iškrėsdavo tvartus ir ant tvartų, 
k/uone perversdavo šiaudus, ieškodavo svirne irpo svirnu, išlandžiodavo 
pirkios pa/ėpes.

Vė/iau šio krašto vyrai prievarta ponų buvo atiduodami rekrutais j ca
ro kariuomenę, i #63 m. ponai mėgino verbuoti vyrus j suki/ė/ių eiies, bet 
prievartos nevartojo. Rekrutus pakertus visuotine karine pnevo/e, Jie ture-
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jo fan/auf/ caro kanuomenė/e. Asakoj/mų ap/e fan/av/m ĵo/e /rrekn/fus 
pavydo užraki/ nedaug, bei žmonėm gera/ pn /̂mena P/rmų// pa^au//n/ 
karų.

Šimas Sidaris su kitais keturiesa obuoiiau Klevų Baravičaus sodi, ir 
juos sargybiniai pagau, tai jiej juos sumušė ir pabėgo. Šitų gerausia pa
žino ir už tai ponas atdavė jį in rekrutus. Tai jis pėscas Peterburgan nu- 
vėj. Po dešimts metų gau atostogų trim metam ir parėjo namo pėscas. 
Grįžo pulkan ir po dzvylikai metų vė grįžo namo pėscas. Grįžo po suki- 
iimo. Pirmų kartų kap ėj - vedė iš gubernijos [tada čia buvo vaivadija].

Tb/. Izidorius Sidaris, 57 m.
Klevų k., 1965

Klevų kaimo Sidaris su kitais trimi kaimo bernais nuėjo į dvaro sodą 
pasiobuoliauti. Tikros priežasties neteko sužinoti: ar sodo sargai tik vie
ną nučiupo, ar iš baiso pažino, ar jis su tais sargais mušėsi, ar dar kito
kios priežastys buvo. Nu, tą bemą ponas atidavė į rekrutus. Sidaris karo 
tarnybos į Petrapilį nuėjo pėsčias. Atitarnavęs pusę tarnybos, iš Petrapi
lio parėjo į Klevus pėsčias trejų metų atostogoms. Po atostogų Sidaris 
kariuomenėje gaudavo medžiagos ir siūdavosi sau, o gal ir kitiems ka
reiviams naujokams, drabužius ir batus. [Batus anuomet siūdavo ant 
vieno simetriško kurpaiio, kad batas tiktų bet kuriai kojai.] Batus siuvo 
ir iš kariuomenės grįžęs. Atitarnavęs dvidešimt penkerius metus, iš Pet
rapilio grįžo į Klevus dar pėsčias, bet jau po numalšinto sukilimo.

R!/. Katrė Valinčienė, 61 m.
Valinčių k., 1958

Savickas Mikalajaukos nuvažau Mandžūrijon. Tai buvo po mūšo 
[1905m.]. Numeta duonos, tai nei vaikai neima, o valgė varias.

Pa/. Veronika Šimelevičienė, 54 m.
Mikolajaukos k., 1966

Kunigas Katilius per Žolines Punski [1914 m.] užsakė, kad žmonės 
keptų duonų karuomenei. Suvežė iš parapijos keturis šimtus pūdų duo
nos. Žydam buvo insakyta pjauc gyvulius. Moterys šnekėj, kad ciek duo
nos negrait suvalgis, bet kap padvados išvežė, tai no Cypliškių ik Vižai- 
nės [20 kilometrų] neprivežė ir suvalgė.

Petras Venslauskas, 63 m.
Kreivėnų k., 1958
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Keturoliktais metais sustojo pas mus vokiečai. Vienoj priemenėj pri
statė keturolika arkiių. An blėtų virtuvėj susistatė kaciiukus ir verda bul- 
ves kas sau. Kūrina visi, kad an mūraiio sunku išsėdėc, tai pasciesė ian- 
tas. Tėvas nugriebis puskarčį avižų po spaliais papylė. Vienas vokietys 
nužūrėj, užlipo an aukšto ir rado. O tį būta skylės [dūminėje pirkioje 
dūmams išleisti]. Buvo kaminėlis ir jam skylė, bet toj skytė buvo langvai 
užkalta. Vokietys kap ėj, cik lepc an tų kacilukų, o aniej j; mušė.

Rnį. Pranas Januševičius, 70 m.
Soželkų k., 1966

Per Pirmų karų vokiečai irgi gaudė vyrus. Mani pagau Punski ir išva
rė in liagerį prie Vilniaus. Tbčkom žamį važojom, kasėm ir kitokius dar
bus darbujom. Kas mažai žamės veža, gauna kolbų. Valgyc mažai davė. 
Sucinis devyniolika dzienų ligoninėj gulėjau. No Punsko ir daugiau vy
rų buvo išskirscyta nedzideliais pulkeliais. Kici pabėgdavo ir per Nemu
nų persikeldavo. Grįžis baisiai atrodiau. Su mėšlais išmestas lupynas 
rinkom. Bulvinių, šaudzinių ir medzinių miltų duona būdavo. Katė jau 
ar šuoj pro mus, jei pasisukę, tai jau neprabėgs.

Rnf. Jonas Grigutis, 70 m.
Kreivėnų k., 1964

Per Pirmų karų buvo prisakyta in Punsku pristacyc po pusai svaro 
sviesto no namų. Lipnioko desėtnykas nunešė ir atdavė, bet kas palaido 
gandus, kad ne viskų atdavė. Susrinko saniai ir privertė, kad tus prista- 
cyt pažymėjimų. Kų veiksi, raikia, tai raikia. Tus nuvėj ir parnešė, kad 
už visų mėnasį atduota, bet už pabaudų kaimiečiai gavo dzvigubų nor
mų darbo, už tai, kad netikėjo. Tadu saniai turėj aic su dovanom atsip- 
rašyc, kad nedzidzytų normų.

Ra?. Ona Burinskienė-Liaukevičiūtė, 49 m.
Sitkaviznos k., 1950

Stoskeliūnas Kampuocų pasakoj, kad Pirmo karo metu rusam raika- 
lingi buvo vežimai. Kampuocokai gegužės mėnasį numirėlį rogėm vežė 
in kapus, o karaiviai juokiasi:

- Ot, duraki! - Ir palaidza, bet jei kas važau vežimu, tai karstą iškel
davo, o vežimą paimdavo.

Ra;. Jonas Staskevičius, 55 m.
Trakiškės k., 1969
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Per anų karį perėjo frontas. Rusus nuvarė, tai aš nuvėjau in savo 
iaukus pažūrėc, ir kap sykis ruskis lakia. Aš atkišau pirštų, o ca vokiečai 
užlėkė. Aš nusgandau, o jiej cik nusjuokė ir atgal. Buvau su baltom kel
nėm. Pas lenkus jau to nebuvo, tai ir ciej juokės, o mes mergas vedam, 
ale šokam. Juostas turėjom, šokom su medzokais.

Tbf. Petras Kaizė, 70 m.
Šlynakiemio k., 1962

Per Pirmų karų, atrodo, jau nieko netekom: vokiečai kiaulas išsker
dė, karves išpjovė, apkasus kasa vieni vienoj, kici kitoj pusėj namų. Bė
gam. Buvom Trakiškėj (už dviejų kilometrų), užėj vokiečai, tai mes in 
Raiscinius. Atėj ir tį vokiečai. Gavom valgyc bulvių košės, ba buvom 
alkani, tai puodų prišucino, ir visi pavalgėm. Ir kur dėcis? Parainam 
namo - kad dziedulis ancį papjovis ir po mėšlu pakasis, kad būt ko val
gyc. Nugi žūrom, kad toj ancis išlindo ir vaikščoja su papjautu kaklu, o 
ca baisu, kad vokiečai nepamacyt. Svirni buvo duobukė, ir tį buvo pri
dėta ir valgio, ir javų, ir bulvėm užpilta, o an tų bulvių ridzikų, tai vokie- 
cai galvoj, kad tį vieni ridzikai, ir neėmė. Vieno tį lįsta pažūrėc, tai nu
šautas, o kitukart kap parėjom, tai avės no lubinų nubaidzyta, iš duobių 
išimta. Aisim in kitų linijų, tai kap pradėj vokiečai šaudzyc, tai cik už 
akmenų sugulėm ir sakom: jau pabeiga gyvenimo. Pas Kibyšus, an kal- 
nuko, negerai, po Markevičų klyksmas - vyrus ima. Aisim in Čamelį - tį 
cyku, nieko nėr. Per langų žūrau - kap dėj granatų - žamė ik debesų in 
viršų. Čarnclienė užmaišė duonų - pasiliktum. Užėj trys vokiečai ir nak
vos. Samasi raugo ir valgo. Sugulė, ir cik prašvito - užaina rusai ir klau
sia: "Giermancov niet?" Sakom, yra, o jiej šautuvus sustatė ir sugulė. 
Kelia - neskelia. Čarnelienė inėjus išnešė šautuvus. Tep ciej inėj, "Ran
kas in viršų!" - ir paėmė.

Air. Ona Stanelytė, 85 m.
Ožkinių k., 1965

Per anų karį frontas buvo an Červonkos. Tadu varinėjosi: nuveis ru
sai in Vokietijų, tai vė atgal varosi vokiečai. Saniau labai škadas darė. 
Liko cik viena karvė, o tep nei jokio paukščo. Javas buvo nedanokis. 
Liepė javus išnaikyc. Vieni kirto, kiciem raikėj volu išvolioc. Paskiau 
arkliarūškių sėklas rinko ir kitas nuobiras ir duonų darė. Laukai stoj
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zolagais [dirvonais]. Vienu karvi neišgyvensi. Balevičus priėmė vaikus iš 
už Becaiių. Vaikucis mirė, gai dzovų gau, o paaugus mergiotė nuvėj 
namo.

Bar. Petras Tumelis, 58 m.
Kreivėnų k., 1962

Vokiečai viskų rinko. Ėmė ir drapanas, ir skepetukes, ir mano kam- 
zūlį paėmė. Tėvai pripylė pelanų in avižas, tai aiškinosi, kad no pelių. Ir 
karves ėmė, ir mėsų. Apšlavė baisiai. Užgavėnėm buvo skersta ir lovin 
po lovų buvo pastumta. Mama pastūmė. Dikčai vokiečų buvo. Išmėtė 
suolus visur, kad daugiau vietos būt gule, o mėsų išnešė an kiemo ir ne 
po dzidelio šmotuko dalino. Rado ir lajų. Skilandzis buvo duobėj, duon- 
kubilin, po kruopom. Sėmė ir kruopas, bet po kruopom ir liko. Skilan- 
dzį padėjo vėpūcinin. Užėjo rusai. Arkliai iškapstė ir tų skilandzį.

Pat. Jonas Grigutis, 70 m.
Kreivėnų k., 1964

1918-1919 metais Sainuosa, šitame name [kur buvo "Šaltinio" spaus
tuvė], stovėjo lietuvių karuomenė. Susirinko savanorai. Kas šautuvų 
turėj, kas kų. Su klumokėliais [ryšulėliais] atėj. Pats viršila, tamsta, ka- 
raivius mokė, ir pats buvo su klumpėm.

Bar. Stasys Petruškevičius, 60 m. g, Bubelių k.
Žagariu k., 1972

97. APIE LIETUVIŲ KOVAS SU LENKAIS

Lenkai laukia iš šitos Sainų pusės, kadu puls lietuviai prieš dzienų*, 
o lietuviai atėj per Pockūnus plentu ir an to plento sargybinius nužudė, 
rodosi. Inšoko lietuviai Sainuosa ir ėmė mėcyc rankines granatas. Kalė
jimų atdarė, o lietuvių sėdėj sapcyniosdešimts vyrų, kuriej buvo paimci 
šitan Glęboki Bradi [čia ant Juodosios Ančios lietuviai laikė sieną]. At
mušė duris, ir ciej išėjo. Ba ca buvo kokias tūkstancis lenkų partizanų 
tokių, o lietuvių atėj sapcyniosdešimts ir sapcyniosdešimts išlaisvino - 
lietuvius savo draugus. Ir tadu padarė tokį sumišimų Sainuosa.

Mano tėvas - nakcu tas viskas darėsi - ant rytojaus aina pažūrėc. Ir

Kalbama apie lietuvių kovas su lenkais 1920 m.
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dziedulis buvo paimtas. Sainuosa buvo. Ciej aina no Sainų ir sako:
- Lietuviai atsitraukė jau.
Jisai aina ir randa šautuvų. Nutrauktas buvo galas to šautuvo. Ir kap 

kvailys užsidėj tų šautuvų ir aina namo. Atsirado tokių, kad pamatė ir 
pasakė, kad jis buvo užpuolimi an Sainų. Na, tai tadu prikibo lenkai. 
Sapcynias nedėlias buvo Lietuvoj išbėgis. Paskiau lenkų kamendantas 
Kiaulevičius sako mamai:

- Pasakyk, tegu jisai grįžta, aš pasistengsiu, kad jam būt dovanota.
Tėvas, žinoma, paraidzinėj namo. Mama pasakė, bet, žinoma, ne

buvo dar drąsos. Tadu vienųsyk jau grįžo. Ca paruošė lyg tokį baliu
kų tam kamendantu. Tus kamendantas jau atvažau, ir tėvas namo 
sugrįžo. Ca viskas jau tvarkon. Ale po kokios savaitės ateina tus Kiau
levičius ir sako:

- Aš tavi išlaisvinau, o dar tu mani išlaisvyk. Vesk mani in Lietuvų, ir 
jei tu užtarsi, tai manį gal nepakars. - Jis norėj grįžč in Lietuvų.

Tėvas sako:
- Visų dancys balci, už niekų negaliu garantuoc.
Lietuvių kariuomenė apsupę tų Varviškį, kur buvo lenkų partizanai, 

uždegė kaimų ir iššaudė partizanus.

Pnf. Stasys Petruškevičius

Aštuonioliktais, rodosi, mus mobilizau. Apie du metu išplūšinau aš 
tį. Po Vilnium nuvėjom - nuvežė - Gardiški stotis. Ir ar tį raici jojo, ar 
kap, o mes per upį perėjom šaltai. Tai sutruko man bintai - išcinė koja. 
Mūs ėj batalionas smarkiai, ale kad biškį negerai. Kad būt prisilaikį - 
daug iškirto labai. Ale kad ne prancūzų delegacija, tai būt Vilnių paėmį 
lietuviai. Kap pradėj lietuvių partizantka iš vieno šono, iš kito, tai jau 
lenkų pairo. Žaligovskis, sakė, kad po ladu buvo palindis, o tadu šalcis 
buvo. Mūs gi alkūnės buvo kur nuzulytos. Atšalo.

Vincas Agurkis, 61 m.
Vaičiuliškės k., 1959

Atej lenkų karaivis padvados, kad in Sainus nuvežtau, o aš buvau 
tokias drąsus. Kur ciktai - tai jau mani varė tėvas. Dartės paėmė iš Kara- 
necko važalį vieno arklio, ale možna ir poru. Buvo arkliai smagūs. Tė
vas sako:

- Važuok.
Tai apsirangiau sarmėgu tėvo. Čia sniego daug. Davažuojam Berži
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nių taukus, davėjam kitų. Liepia sese. Ir važuojam. Suprašė tai aš su
prantu lankiškai. Šnekėc negalėjau. Dar sako, kad kur virstų šitas kūlys, 
tai iš sniego neišlįst. Davažavom Zagautį. Užpuscyta, tai kap vožau aš 
juos, tai cik atsigrįžau an kito kalnuko, ba kap sėdzynė, čia kojas iš
traukė nemožnėj, tai rogutės atsivertė. Cik žūrau, kad traukia už kojų iš 
sniego tų, kų ne "kūlys". Iš šito šono kap sėdėj ir kap vertė, tai galvų ir 
inkišo. Kų gi? Durnas buvau. Nuvežau in Sainus, o arkliam nei abrako - 
nieko, ba pasakė cik in Sainus. Liepė iškinkyc.

- Pailsėsi biskį.
Misnu pats sau: "Kas gi dar čia?" Atej kokias civilnas:
- Važuosim in Augustavu.
Sakau:
- Aisiu, paimsiu abrako pas žydų.
Visi pažįstami buvo. Neatlaidza:
- Neisi.
- Neisiu tai neisiu - nenuveis arkliai, nei šieno, nei nieko nėr.
Sako:
- Bet žinai kelių čia in Gibus.
- Buvau, - sakau,- sykį, ale nežnau.
Išvažavau, pablūdzinau biskį. Du kilometrus pavažavom, žūrau - kad 

ne tas kelias, tai grįžau. Išvažavom mes važuoc, pušį kelio invažavau in 
tų Augustavu, arkliai sustoj, atsiklaupė ir sako: "Neisiu".

Sakau:
- Matai, jie neis, pailso.
Išsitraukė braunykų, rozų šovė, kitusyk iššovė iš braunyko.
- GAįc/%
O čia žmonių nėr arei kaimų. Arkliai atsistoj, nusprunkštė.
Sakau:
- Nežnau, ar davažuosiu.
Sako:
- Tu nesbijai?
- Tu turi braunykų, ko aš turu bijocies.
Pasilsėj biskelį, nuvej in tų Augustavu per visų miestų kitan šoni net. 

Aš in jį sakau:
- Mažu kur možnėt pernakvoc - dzienų kitap važuoc.
Sako:
- Jei turi kur, tai gali nakvoc.
- Duok, - sakau, - kokį leidimų man, ba Sainuosa, palei girų in mus,ka- 

raiviai mani sulaikis.

Kurčias, nei nejuda. (Len%.)
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Išrašė jis man tų leidimų. Išvažavau važuoc čia in mūs pušį, pra- 
dėj lyc, snigc. Drėgnas oras. Pastovėjau valandų tep, cik daviau atsi
dusę. Išvažavom čia in girų per ciltų, o dar gal buvo cik sapcinta 
valanda vakari.

Ale vienas:
- Pavėžyk!
Manau sau: "Aš tavį nevešu - škada darbo". Trukterau vadelas. Šoko 

kap paukščai: jauni buvo, botago neraikė jiem. Ir nusitvėrė vienu ranku 
už važalio. Kap nusitvėrė, tai aš botagų kap kilsterėjau - paslėkėj biskį ir 
išsiciesė jau. Puolė. Paskčlis vycis. Tai kur tį, jeigu laikeis, o palaidai, tai 
cik nugirdau:

- Turi laimį, kad pabėgai.
Kap palaidau aš juos, tai atsikliuvau Sainuosa [42 kilometrai]. Pusė 

vienuoliktos namie buvau. Tai da čia Sainuosa sulaikė. Sakiau, kad ku
rnėtai galas bus. Pasturgalinė koja buvo išcinus. Tris dzienas gulėj. Ne- 
kauscyta, čia plentu pradėj lyc, slidu.

Atej komendantas, rado namie. Brolis medzokus darėsi. Nu ir an 
tėvo sako:

- Imsiu tavo sūnų vienų [į kariuomenę].
Aš pašokau, sakau:
- Tai mani?
- Ne, - sako, - brolį tavo. - Sako:- Rankis.
Tus sako:
- Va pasdarysiu medzokus, tai gerau aic bus.
Sako:
- Nedarysi.
Ne tai ne. Jiej mistino, kad juokai. Kap tep, tai jisai rangiasi. Tai tėvų 

pinigų prašė, kad duot an kelio. Apsispakaino ir tus komendantas. Atsi
sėdo. Aina per duris be kepurės.

- Kur aini?
- Ainu, - sako,- an savo raikalo.
Jis išaj per duris, per tvorų... su raikalais. Lukterė biskelį.
- Tai tep ilgai neateina?
Nu, tai sakau:
- Kapgi, kol užsilatvis, graita neateis.
Išėjau per duris, žūrau - sliedas yr. Aš jį užmindzojau, tų sliedų, tep 

kap jausdamas. Jau žūrau - kad netoli Juodeliškės laukų [apie kilomet
ras] per kalnų droža.
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Komendantas nėjo, dar laukė, tai an aukšto, tai in kamarų, ko! ap- 
iandzoj visur. Išaj, rado ir siiedų. Atėjis sako:

- Pabėgo, nuvej tas ir tas. - Ir vycis.
Kap sykis Jasevičius pietujo. Jis užaj. Žūro - kad ir komendantas 

ūiyčukėj. Jis an aukšto pasmuko. Kluonas atdarytas, tai komendantas in 
kluonų, o tas per kitų šonų vėl nuvej. Klausia, ar nebuvo.

- Ne, mes, - sako, - nematėm.
Da jam tį užfundavoj. Žėdnas jų nešaukė, ale katri pasgau, tai...
Paraj vakari, jau sutemus. Aš gulėjau an pečaus, tėvas an mašinos 

[viryklės]. Atėjis tėvu kolbų krūcinėn. Tai aš nušokau nog pečaus, sa
kau:

- Ką tu čionai?
Aš per duris, močekė per duris in Karaneckų, aš in šaltyšų arklį nu- 

sistvėris. Karaneckas bernų turėj, tai su bernu atlėkė, atsidarė duris, 
žūrės, kas čia darosi. Aš parlėkiau no šaltyšaus, cik raz - ir šaltyšus rai
tas. Nu, parlėkėm, čia šautuvų atkišis ir šaus.

- Neikit, ba šausiu.
Karaneckas paėmė už liufo [vamzdžio]:
- Šauk! Ką tu čia avantūrų keli?
Žūro, kad čia jau vyrų susirinko. Išaj ir girtybė. Tėvas guli an lovos, 

dejuoja. Komendanto padas atsilupis no čebato, kap lėkė per purvynų, 
basa koja. Dar an desėtnyko sako:

- Duosi padvadų.
- Kur aš tau duosiu nakciu?
Tadu prašo manį. Sakau, šitų perkūnų vešu - aš jo nevešu. Atej dau- 

žycis. Turėj rankosa, tai raikė turėc. Ėmė šaltyšus prašyc.
- Tai kur dabar aš aisiu? Nuvežk - čia ne toliausia.
Nutįsiau aš jį.
- Tai antras tep padarė, velnias- tai Rašacų Sasnauskucis ir šitas.
Tėvas antiyt pas daktarų abdukcijų padarė, tai per vasarų nemacyc

buvo nei dūko nei vieno. Paraj an Galinių prova. Atej dzvieja, atsinešė 
šnapso, ėmė prašyc, kad dovanot ir važuoc in Suvalkus. Sakau:

- Rozu tai nevažuosim.
Tai giedoj ir lietuviškai, ir visap. Lakė, lakė, o aš negėrau, tai an kai

linių pylė. Buvau kap iš ažaro ištrauktas. Tėvas dovanojo.

Tbf. Jurgis Vaina, 72 m.
Paežerėlių k., 1975
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Šležavičus Punski da prieš žmonis šnekėj, kad daugiau karo nebus, 
kad lietuviai prezidentų rinks. Pasakoj, kad bus Lietuva. Caras kap dvar
ponis gynė savo ūkį, o prezidentų po trijų metų rinks kitų. Su juom buvo 
dar koki trys karininkai, ir ciej tų pacį pasakoj.

Buvo nustacyta rubežus per Červonkų, bet kap bolševikai nuvėj to
liau ir prie Varšuvo lenkų neatlaikė, tai lenkai vėl grįžo. Ir Punski buvo 
karaivių. Atlėkė pas mus policinykas ir užsakė karaivių sužaistų vežč. 
Nuvežau in Kalvarijų, ir vis prašė gere, bet tų sužaistų nei perrišo, nei 
kų - ir vis toliau. Neturėj nieko ciej karaiviai ir mušėsi. Rusai tai turėj 
nor merlės prie šobliai prisiriš; pirmai pagelbai. Užvažau Kalvarijoj, kad 
ciej, kų lankiškai šnekėj, jau dzaugiasi. Tai aš namo. Suscinku rusus, ir 
ciej klausia, ar toli Kalvarija.Užvažavau pas lenkus, ir ciej nelaido va- 
žuoc, ba nakcu ar vieni, ar kici nušaus. Nakvojau. Ir lenkai sakė prakal
bas, bet kalba buvo kalbu, o gyvenimas savo keliu nuvėj.

Pa?. Petras Venslauskas, 63 m.
Kreivėnų k., 1958

98. KARUI PRASIDĖJUS

In Suvalkus pašaukė in 41-o pulko kašarus [kareivines] ir tį nukirpo 
plaukus. Dzvi nakcis pernakvojau Suvalkuosa ir cik švietėsi, tai [mus] in 
vagonus, in Augustavu, o iš Augustavo in Bialystokų ir iš tį in Varšuvų. 
Varšuvoj jau mumi traukinin kapojo. Rėkia, laikraščus mėto per langus, 
kad jau Anglija išaina an prūso. "Me an/ gaz/A:a ny/znųč/"
[Neduosime nei vienos sagos išpjauti!]

Iš vagonų ir per giras, per giras ėjom, tai temc pradėj. Kap rudenį 
bulvienojai dega - daėjom Sulejavų [*SM̂/dtveA:]. Da kap in Sulejavų ėjom 
per vienų miestukų, tai degė. Ne, ir Sulejavas degė. Išėjom iš giros in 
Sulejavų, ir prieš tų stotį sulaikė mus. Toj stotis ir gelžkelis tai sumušta " 
na drobiazgi" - in skutukus. Ir nubėgom kap kas an tos stocies pažūrėc. 
Gelžkelieco šitep kojos nukirsta, kojos, guli du vaikai. Ir mus vėl per 
miestelį. Dega, kur kokian patvorin girdėc unksca kas. Prie bažnyčos 
šmėsterė kokias žmogus. Pradėj šviescis lyg an dzienos. Už Sulejavo to
kia pelkė - alksnynas, tai mus suvarė in tų alksnynų. Pradėj šviescis ge- 
rau, o už alksnyno tai lyguma, ir bulvės žaliuoja tep gražai, tai mus in tas 
bulves trajera išsklaidė. Užėj [lėktuvai], kolera, kap rudenį varnos. Lak
sto. Paskraidė, paskraidė po tas lygumas, ir kap cik paliko, tai mes atga
linį, kas kų turėj, drožė. Buvom išiėkį kokį pušį kilometro, kad juosė in
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tų alksnynų, tai cik šaknys ėj in viršų, iš lėktuvų, o mes "chodu" - bėgt. 
Jau an rašto mažu koki du desėtkai liko [iš kuopos]. Ir paskui in giras. 
Kokios tį giros, tai ventaris žino, ale per tų Sulejavų tai nėjom. Vedė 
mus kap in šoni, in kitas giras. Upė placi, ir jau karuomenė ciltų buda- 
voja, o minia karuomenės sutraukta ir su viskuoj laukia to cilto. Ir kap 
sutvėrė tų ciltų, tai čėsais cik fiūūt - peraina šviesa.

Kap jau vakaras atėj, kad jau rušyc [ pajudėt], tai t; ir pėscas, ir va- 
žuotas. Tį nebuvo, kad palauk, aš ainu, ar įdž [neik]. Brukėsi, kap 
kas gali, tai kas perėjo, tai perėj. Aš perėjau, ir daugumas perėj, o kap tų 
patrankų pilnas ciltas buvo, tai kap juosė an to cilto iš viršaus, tai ne 
vanduoj, ciktai kraujas buvo. Rašta liko. Ėjom gal pemakc tuoj mišku. 
Tį kap krašti miško sustabdė mus. Sustojom. Ir pažįstamų dasimušė, 
kap iš Žagarų vargonykas Antanavičius. Ir giron sustojom. Paskui vė 
maširavom. Ėjom, ėjom, jau ir sutemė, priėjom tuščų kaimų, kad bitės, 
ir tos išdraskytos. Palikom ir mes viskų tan kaimukan, cik šautuvus pasė- 
mėm. Ir šinieliai, viskas liko.Buvo kunigas, ėj ir majorus. Ciej ėj keliu, o 
mes, kad cik juos macyc, laukais, ir daėjom tokį perėjimų. Tį upė nepla- 
ci, možna akmeniu permesc. Ar gili - nemieravau, nežnau. Ca ne ciltų 
darė, cik tas padkladkes [padėklus] dėjo, o jau daugiau nieko. Ir kap 
pradėj aicie, tai prūsai iš vienos ir iš kitos rankinėm [granatom] kap dėj, 
tai ir tan upelin buvo ne vanduoj, o kraujas. Mes da in Sulejavų ėjom, 
tai per langus šaudė. Tį toki prūsai buvo po lenkais, kap dar mes, lietu
viai, tai tep tį buvo [vokiečių kolona]. Tai kad aš būtau spėjis peraic per 
tas padkladkes, tai cikrai būtau šandzie namie nebuvis. Būtau an pacos 
Varšuvos ugnies - obronos [gynimo], tai tį Dzievas žino, kap būt būvį.

Ar ca Dzievas mani vedė? Kibą velnias. Nežnau.

Paf. Jurgis Sutrinavičius, 69 m.
Būdos k., 1983

Py?..* Ištrauka iš ilgesnio pasakojimo apie Antrojo pasaulinio karo pradžią.
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1. Gaiva visų žmogų vadzoja.
Raistinių k.

2. Kas neturi gaivoj, tai turi kojosa.
Šaitėnų k.

3. Išmano kap kiaulė debesį.
Viikapėdžių k.

4. Žūro in knygų ir kiausia kap žydas keiio an keiio stovėdamas.
Viikapėdžių k.

5. Į ką mažas įprasi, tą sanas teberasi.
Vaičiuliškės k.

6. Iš miego duonos nekepsi.
Kampuočių k.

7. Liga raita atjoja, pėsca išaina.
Damnioko k.

8. Nu, iiga ne motina, pėsca neišaina.
Šiynakiemio k.

9. Duona kap aguona.
Agurkių k.

10. Juoda duona - ne badas, o baita - ne medus.
Žvikelių k.

11. Jei neprivaigei, tai nepriiaižysi.
Vidugirių k.

12. Kokia vaigienė, tokia ir darbienė.
Kampuočių k.

13. Vaikščoj apdriskis kap skudurų aniuolas.
Paliūnų k.

14. Dūmas per visų pilvų.
Vidugirių k.



PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, POSAKIAI 237

15. Durnių ir bažnyčon muša.
Vidugirių k.

16. Dumiu nei sėja, nei pjauna - jiej ir pacys auga.
Šlynakiemio k.

17. Gerau su razumnu pamesc, negu su durnium rase.
Viikapėdžių k.

18. Aina per maras vandinio ieškodamas.
Šlynakiemio k.

19. Ne visi akli dzienų mato.
Vidugirių k.

20. Žodzis ne darbas, juom sotus nebūsi.
Agurkių k.

21. Žodzais kailinių nepasiųsi.
Klevų k.

22. Tarškia kap Grigo ratai.
Vidugirių k.

23. Aš negaliu daug šnekėc, ba mano liežuvio cik ciek, kiek landa burnoj.
Kreivėnų k.

24. Daug kalbėsi - mažai nuveiksi.
Vaičiuliškės k.

25. Cyli kap kuolų prarijis.
Žvikelių k.

26. Ko tep susiraukis kap devynios pėdnyčos?
Vidugirių k.

27. Ne tas sciprus, katris muša, bet katris atlaiko.
Damnioko k.

28. Kas drąsus - nepražus, nors ir kažin kas bus.
Vaičiuliškės k.

29. An žamės sėdėdamas bijo nukrisc.
Viikapėdžių k.
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30. Sėdzi kap cvekas.
Kampuočių k.

31. Velkasi lyg žydo pančaka.
Žvikelių k.

32. Staugia kap morčinis kacinas.
Vilkapėdžių k.

33. Malasi kap šuoj buizoj.
Vilkapėdžių k.

34. Dėk grūdų prie grūdo, pridėsi aruodų.
Vidugirių k.

35. Kas neduoda grošo, tai duoda du.
Šaltėnų k.

36. Gerau duoc nei prašyc.
Kreivėnų k.

37. Išlošė kap Zablackas an muilo.
Vidugirių k.

38. Cinką kap kiaulai ragai.
Žvikelių k.

39. Gyvenimas be žmonos - tai daržas be tvoros.
Trakiškės k.

40. Negirk iš ryto dzienos, o apsižanijis pacos.
Didžiulių k.

41. Kas neklauso tėvo motkos, tai paklausis šunio skūros barškancos.
Vidugirių k.

42. Kas tėvų neklauso, valgo duonų sausų.
Vidugirių k.

43. Muša ir verkc neduoda.
Vidugirių k.

44. Vaikai obuolius valgo, tėvam dancys šimpa.
Šlynakiemio k.

45. Atriekta riekė neprilips.
Vilkapėdžių k.

46. Kap an savo subinės sėsiu, tai ir su lupynu suvėsiu.
Kampuočių k.
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47. Duona ne marei: nenusduos - kitų pakepsi.
Vilkapėdžių k.

48. Aha, tep kap visi dvarai - ašarom mazgoci.
Vaitakiemio k.

49. Bagociem ir peklon langviau.
Žvikelių k.

50. Bagotam pinigai iš dangaus krinta.
Vaitakiemio k.

51. Bagotas pinigus krauna, velnias mašnų siuva.
Šiynakiemio k.

52. Bagočum neprisidengsi, vandeniu nepasiramsi.
Vaičiuliškės k.

53. Graitesnis mužiko ištesėjimas negu pono.
Raistinių k.

54. Kam gaspadorus dzirbs, kad turi bernų.
Seivų k.

55. Atėjo Kalėdos, tai gaspadoram bėdos, o slūžaunykam dzaugsmas.
Seivų k.

56. Kamašis vyžų ne slūga.
Klevų k.

57. Vyžuotas nenuveisi nei prie pono, nei prie klebono.
Šiynakiemio k.

58. Plaukia kap pinigai in kunigo kapšį.
Žvikelių k.

59. An pečaus žamės nėr, cik molis.
Agurkių k.

60. Už pinigus ir velnias šoka.
Vilkapėdžių k.

61. Bėda daug gali.
Vidugirių k.

62. Bėdoj ir lazda šauna.
Damnioko k.

63. Kur trumpa, t; trūksta.
Vidugirių k.

64. Lauk, šunie, kol kumelė pascips.
Vilkapėdžių k.
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65. Negrabok puodų, ba per vesailių lis.
Šlynakiemio k.

66. Laksto kap velnias aplink sienas.
Vilkapėdžių k.

67. Nesėsk an žamės, ba vilkų gausi.
Kampuočių k.

68. Kur du - nenuobodu.
Damnioko k.

69. Namai pragarai, o be jų negerai.
Didžiulių k.

70. Visur gerai, namie gerausia.
Vidugirių k.

71. Ne kasdzien švento Jono.
Vidugirių k.

72. Aklam veidrodzo neraikia.
Šlynakiemio k.

73. Atras ugnis taukus.
Didžiulių k.

74. Be žvakės ir danguj tamsu.
Damnioko k.

75. Ciesiog arcau, aplink graicau.
Klevų k.

76. Cyki kiaulė gilių duobį rausia.
Vidugirių k.

77. Cukrum kartaus gyvenimo nepasaldzysi.
Ožkinių k.

78. Dainuoja lyg prie numirusių.
Agurkių k.

79. Kad katės lot, tai šunų neraikėt.
Kampuočių k.

80. Giliau kasi, daugiau rasi.
Vaičiuliškės k.

81. Kalnas su kalnu nesusciks, bet žmogus su žmogum visadu.
Vaitakiemio k.

82. Kap gaila stojosi, ir žodzai radosi.
Vilkapėdžių k.
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83. Kap nėra stotko, tai nėra ir upotko.
Vidugirių k.

84. Kap nori šunį mušė, tai ir lazdų randzi.
Vidugirių k.

85. Kiaulė kūda, boba girta ir žydas ubagas - tai necinkami dalykai.
Šiynakiemio k.

86. Kiekvienas medzis savo šilu oša.
Damnioko k.

87. Kiekvienoj gryčoj yra dūmų.
Damnioko k.

88. Klanan puolis, sausas nekelsi.
Kampuočių k.

89. Kuom turu, tuom duru.
Vilkapėdžių k.

90. Kur mesi, tį rasi.
Agurkių k.

91. Lig čėsi zbonas vandinį neša.
Vidugirių k.

92. Nauja šiuota gerai šluoja.
Vidugirių k.

93. Nekaitos ašaros niekais nenuaina.
Šaltėnų k.

94. Nelipk in medzį iš viršūnės.
Seivų k.

95. Nieks to nematė, kad šuoj mylėt katį.
Vilkapėdžių k.

96. Ne tus pirmas ėjo, kas rado, bet tus, kuris pametė.
Damnioko k.

97. No viiko bėgo, an meškos užlėkė.
Vidugirių k.

98. Pirmiau raikia pamesti, paskiau rasti.
Vaitakiemio k.

99. Ricierus savo mircu nemiršta.
Kreivėnų k.

100. Smagu gerai, cik neilgai.
Klevų k.
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101. Šakuti duonos neatrieksi.
Agurkių k.

102. Vienu užpakaliu dešimts suolų neužsėsi.
Vidugirių k.

103. Visi velniai vienodzi - ciek raguoci, ciek vuodeguoci.
Trakiškės k.

104. Blogi darbai akis bado.
Agurkių k.

105. Kap pasiklosi, tep išsimiegosi.
Vidugirių k.

106. Kol pirštu nebakšters, tol nevieris.
Kampuočių k.

107. Kų pasėjai, tų ir pjausi.
Vidugirių k.

108. Kas tau nemiela, to ir kitam nelinkėk.
Žvikelių k.

109. Nekask duobės kitam, ba pats inpulsi.
Vidugirių k.

110. Nemokyk kunigo poterauc.
Vidugirių k.

111. Nespjauk in akis, kad neraikt apsilaižyc.
Kreivėnų k.

112. Nespjauk in vandinį, ba pats gersi.
Vidugirių k.

113. Kap sanieji švilpė, tep jaunieji šoko.
Klevų k.

114. Aš tavi mylėsiu, kap vilkas neš - per tvorų pakylėsiu.
Didžiulių k.

115. Apsiėmei šuniu būc, tai lok.
Vilkapėdžių k.

116. Varnos varnu akies nekerta.
Šlynakiemio k.

117. Žydas muša, žydas verkia.
Vidugirių k.

118. Dešimts vieno nelaukia.
Vidugirių k.
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119. Iš svecimo vežimo norbi [lenk. cAoččy] purvynan sėsk.
Kreivėnų k.

120. Kur tj lygycis rupūžai su debesiu.
Didžiulių k.

121. Vaikščoja lyg garnys griekus pametis.
Žvikelių k.

122. Kad ir varysiu, ale ptruč nesakysiu.
Kreivėnų k.

123. Begėdis visadu priėdis.
Didžiulių k.

124. Sarmata cik vogė.
Vidugirių k.

125. Sarmata ne dūmai, akių negrauža.
Vidugirių k.

126. Sėdzi kap žvirblis an vesailios.
Damnioko k.

127. Šokinėja lyg varlė prieš debesį.
Vidugirių k.

128. Kiek teks, ciek užteks.
Damnioko k.

129. Kas šmaruoja, tas ir važuoja.
Vidugirių k.

130. Tuščas puodas garsiai skamba.
Didžiulių k.

131. Geri, geri, ciktai suplyš;.
Šlynakiemio k.

132. Neperšokis per grabį, nesakyk op.
Vidugirių k.

133. Penki plaukai, devyni rėdai.
Šlynakiemio k.

134. Iš adatos vežimų priskaldė.
Vidugirių k.

135. Apie vilkų šneki, o vilkas jau ca.
Vidugirių k.

136. Puodas puodų padzyvina, o abudu juodzi.
Kreivėnų k.
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137. Kap buvo žadėta, tep rasi padėta.
Klevų k.

138. Žadėj duonos, dau akmenį.
Damnioko k.

139. Kur šuoj laka, tį ir loja.
Vaitakiemio k.

140. Kieno šuoli sėdzi, to ir giesmį trauk.
Didžiulių k.

141. Pila po biskį kap žydas pipirus.
Didžiulių k.

142. Traukiasi kap žydo procentas.
Vilkapėdžių k.

143. Neik su velniu riešutauc, ba neteksi nei riešutų, nei tarbos.
Žvikelių k.

144. Kur du mušas, tį tracas laimi.
Klevų k.

145. Nor dancys balci, bet duonų griebia juodų.
Paliūnų k.

146. Tegu pro mani, bile ne mani.
Kreivėnų k.

147. Vienas dejuoja, kitas dainuoja.
Agurkių k.

148. Žopcoja kap prūso kišanius.
Klevų k.

149. Svecimam sodelyj obuoliai gardesnį.
Ožkinių k.

150. Svecimos rankos cik žarjos žarscyc, o ne pinigai skaicyc.
Šlynakiemio k.

151. Gerasnis žvirblis rankon kap briedzis giron.
Šlynakiemio k.

152. Miški staklės, an avių vilna, o jau audza.
Šlynakiemio k.

153. Nekaisk puodo, kol voveris šakosa.
Šaltėnų k.

154. Grabojasi kap aklas už tvoros.
Raistinių k.
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155. Trauko lyg Adomas voverį.
Vaitakiemio k.

156. Berk in sienų žirnių, ar prilips.
Kreivėnų k.

157. Kur dzvi nešotės, t; vaikas be nosies.
Vidugirių k.

158. Jūrų perplaukis, klani nuskindo.
Šlynakiemio k.

159. Neperkandis kevalo, branduolio neragausi.
Klevų k.

160. Kokį darbų pradėjai, tokį baik.
Vaitakiemio k.

161. Kur išginei, tį ganyk.
Klevų k.

162. Atsarga gėdos nedaro.
Vidugirių k.

163. Čigonas, kopūstais apsišucinis, ir pro daržų aidamas, puca.
Damnioko k.

164. Kap jau išvagia arklius, tai tadu tvartus rakina.
Raistinių k.

165. Pažūrėsim, kap dugnų dėsim.
Vidugirių k.

166. Pažūrėsi, kap kojų an kaklo dėsi.
Vaičiuliškės k.

167. Darbas laimės šalcinis.
Šlynakiemio k.

168. No darbo nebūsi bagotas, cik kuprotas.
Vilkapėdžių k.

169. Kas dirba, tas ir turi.
Vaičiuliškės k.

170. Kas nedzirba, mielas vaike, tam ir duonos duoc neraikia.
Šaltėnų k.

171. Darbymeco laikas brangesnis už auksų.
Vilkapėdžių k.

172. Cinginys du kartus dzirba, turtuolis du kartus moka.
Šlynakiemio k.
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173. Kvackas [vikrus] kap apacinis girnų akmuoj.
Kreivėnų k.

174. Rangosi kap vilkas vieno kaulo.
Vidugirių k.

175. Dzirba kap jaucis.
Vidugirių k.

176. Ne laikas šunės šarc, kap an paliavonės važuoji.
Vidugirių k.

177. Kapliu an mėnulio neužlipsi. [Nuvažau ir grįžo kosmonautai.]
Vaitakiemio k.

178. Gera audėja tai ir tvoroj audza.
Didžiulių k.

179. Moki žodzį, žinai kelių.
Trakiškės k.

180. Iš mokyto ir kiaulės gardzau ėda.
Žvikelių k.

181. Mokinį mylėk kap dušų, o krėsk kap grūšų.
Vilkapėdžių k.

182. Ale ir rašai kap višta an mėšlyno.
Vaitakiemio k.

183. Devyni amatai, dešimtas badas.
Vidugirių k.

184. Kam kalvis degs nagus, kad turi raplas.
Vilkapėdžių k.

MĮSLĖS

1. Pana lauki,
Kasos pirkioj.

Pat. Ona Kmieliauskienė-Žukauskiūtė, 71 m. 
Žagariu k., 1969

2. Vidurin dvaro 
Blynas karo.

Pat. Elė Sidaraitė, 17 m. 
Klevų k., 1969
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3. Laukas nematuotas,
Avės neskaicytos.

( j /r žvaįgz&įy)
7̂ .̂ Antanas Baranauskas, 58 m.
Valinčių k., 1966

4. Pilna marška gurinių.
(ŽMMgž&įy į/angM/e)

Petras Čemelis, 57 m.
Agurkių k., 1959

5. Sesės kasos nesupinamos, brolio žirgas nesulaikomas.

Ona Vaičiulienė, 43 m.
Ožkinių k., 1960

6. Aukso lanta praskilo - 
Visas svietas sukilo.

R*;. Ona Staneiytė, 85 m.
Ožkinių k., 1965

7. Nakcis iškratė,
Saulė surinko.

Jonas Stankauskas, 43 m.
Vidugirių k., 1964

8. Sidabro laukas be takų.

Bronius Žukauskas, 17 m.
Burbiškiu k., 1969

9. - Kur tu aini,
Šleivi, kraivi?
- Kas tau galvon,
Skuste, pešte?

gr#&e /gnovHį/, /ržo/ė /mgMO/a)

Katrė Valinčienė, 61 m.
Vaiinčių k., 1958
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10. - Kur aini, drumsčiau?
- Kas tau galvon, kirčiau?

(t̂ ?ė /r pį^va)
Ĵ ar Aldone Aleksaitė, 17 m.
Vaitakiemio k., 1969

11. Tėvas negimė, o sūnus in vaiskų išjoj.
(Dama/)

/Tat. Juozas Uzdila, 52 m.
Kreivėnų k., 1959

12. Atrituoja ritelis,
Ne per mierą dzidelis,
Per molienos kalnų,
Per alksnynų gojų.

(Zįf7MU Mį/a)
Azr Juozas Abukauskas, 45 m.
Užujuodėlės k., 1959

13. Du šturliukai 
Buksvosa pjaunasi.

(L̂ waį po
Ĵ a/. Vincas Pužauskas, 70 m.
Vaičiuliškės k., 1967

14. Marei pircyj,
Kasos lauki.

(Morka)

Juozas Abukauskas (žr. 12 mįslės metriką)

15. Raudona vištukė po žami gieda.
(Morka)

Ona Kuosaitė, 17 m.
Vidugirių k., 1969

16. Raudonas gaidukas po žami gieda.
(Burokas)

Baf. Teresė Vitkauskaitė, 17 m.
Šlynakiemio k., 1969

MĮSLĖS
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17. Šimtu mesta,
Šimtu vyta,
Šimtu pavijota.

(Aopiįstaį)
7b;. Jurgis Slovikas, 35 m.
Kalinavo k., 1958

18. Atpūruoja pūralis
Su devyniom skūralėm.
Kas pajudzina,
Gailiai verkia.

7b;. Ona Alavočienė, 88 m.
Punskas, 1968

19. Daug drabužių velku,
Kai velku, tai verkiu.

(SvOgMMgį)
7b;. Albertas Žukauskas, 17 m. 
Vaičiuliškės k., 1969

20. Tėvas sieksninykas,
Motka sprindinykė,
Vaikai pabiručiai.

7b;. Aldone Aleksaitė, 17 m. 
Vaitakiemio k., 1969

21. Mergų mergavau,
Martu martavau,
O kap pasanau,
Per akį išlindau.

7b;. Bronius Balulis, 48 m.
Klevų k., 1965

22. Viršum medzo duona rūgsta.
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23. Raudona, vyno skonio, akmens širdzis.

/Ta;. Aldone Aleksaitė (žr. 12 mįslės metriką)

24. Silpnai užaugis,
Silpnai siūbuoja,
Visas apžėiis,
Galukas laukas.

/Ta;. Jonas Kalinauskas, 60 m.
Pelelių k., 1960

25. Nei žydzi, nei sprogsta, o vuogas turi.

/Ta;. Marė Stanelytė, 72 m.
Šlynakiemio k., 1969

26. Močia viduryj,
Vaikai aplinkui.

(Medį?)
/Ta;. Jonas Stankauskas, 43 m.
Vidugirių k., 1964

27. Keturlapis, keturšakis,
An viršūnės šaute teka.

/Ta;. Ona Alavočienė, 88 m.
Punskas, 1968

28. Kap mažas buvau, tai keturis valdiau,
O kap užaugau - kalnus vertiau,
O kap numirau - in bažnyčų ėjau.

(L&rRy ž;n&), arą į? <9&w čebâ a;)
/Ta;. Juozas Abukauskas, 45 m.
Užujuodėlės k., 1959

29. Nei sopa, nei sarga, o vis dejuoja.
(73aa/ą)

/Ta;. Vincas Nevulis, 52 m.
Vidugirių k., 1961

MĮSLĖS
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30. Šarangė varangė 
Po suolu susrangė.

Agota Vainienė-Liaukevičiūtė, g.1893 m. 
Vidugirių k.

31. Du rozu gema,
Rozų miršta.

Pnf. Juozas Talaišis, 42 m.
Šiynakiemio k., 1961

32. Ne vežimi sėdzu,
Ne arkliais važuoju,
Ne plūksnas pesu,
Ne mėsų valgau.

Marė Valinčienė, 63 m.
Valinčių k., 1966

33. Juodzi jaucai šoka,
Pėdų nepalieka.

/b;. Rožė Abukauskienė-Nevuliūtė, 78 m. 
Užujuodėlės k., 1959

34. Ateina ponas,
Raudonas župonas:
- Vištas pravykit,
Šunų nesbijau.

Baf. Bronius Balulis, 48 m.
Klevų k., 1965

35. Du švenci prašė pas vienų prakeiktų brangesnio kap dangus ir žamė.
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36. Alus be putų,
Duona be plutų,
Graži pana be vainiko.

(TuM/ngas prie a/toriaMį)

Bar. Marė Valinčienė (žr. 32 mįslės metriką)

37. Dzvidešimts keturi kulia, o totorukas varinėja.
/įeŽMvįį)

38. Balytos balaitėj 
Paskindo kumelaitė,
Penki vilkai traukė,
Du vanagai laukė.

Bar. Agota Vainienė-Liaukevičiūtė (žr. 30 mįsiės metriką)

39. Per vienų skyiį inlanda, per tris išlanda.

Bar. Ona Alavočienė, 88 m.
Punskas, 1968

40. Mergų varstotas,
Aplinkui kudlotas,
Vidurin skylė.

(Crz/rorzrzj)
Bar. Rožė Kupčinskienė-Baliūnaitė, 77 m.
Šlynakiemio k., 1969

41. Dzienų kaulus nešoja, nakcu žopso.

Bar. Emilija Drūčiūtė, 64 m.
Šlynakiemio k., 1967

42. An nosies sėdzi, už ausų kojas laiko.
(<4AMMgį)

Pa/. Rožė Kupčinskienė-Baliūnaitė (žr. 40 mįslės metriką)

MĮSLĖS
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43. Mažas, mitrus, no šančaus bėga [An/ė/Mno] in šančų, visų svietų 
aptakia, pats sau niekam nevertas, o visiem raikalingas.

Leonas Ivoška, 50 m.
Kreivėnų k., 1960

44. Ne žmogaus taisytas,
O skanumas neišpasakytas.

Pa/. Ona Pečiulienė, 53 m.
Kampuočių k,. 1959

45. Marškiniuosa gimsta,
O nuogas vaikščoja.

(Sįįnį)
Pa/. Elena Makauskienė-Uzdiliūtė, 56 m.
Kreivėnų k., 1958

46. Mažoj bačkutėj nevienokias alus.

Pa/. Marė Valinčienė, 63 m.
Valinčių k., 1966

47. Užmušiu mūsiį,
Po padu pūst;;
Kap toj pustė truks,
Baltas kaulukas išsmuks.

Pa/. Tapilia Kliūčininkienė-Macioniūtė, 75 m.
Radžiūčių k., 1972

48. Mažasnis už žimj,
Piktesnis už velnių.

Pa/. Katrė Valinčienė, 61 m. 
Valinčių k., 1958
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49. Aukšta pana pypkį ruko.

Ra/. Jonas Judickas, 65 m.
Eglinės k., 1963

50. Ilgakaklis midų gera.
(DMfMįrgMAiy)

Rif. Leonas Ivoška (žr. 43 mįslės metriką)

51. Aukšta mergaitė, po nosim burbulas.
(*SMRny.y, įyįrfįy)

Anelė Maksimavičienė-Pajaujytė, 57 m. 
Ožkinių k., 1971

52. Giroj augo,
Giroj lapoj,
Namo paraj,
Šventu pastoj.

(Auryz/Mj)
Rar Juozas Abukauskas, 45 m.
Užujuodėlės k., 1959

53. Kiemas niemas,
Langai akli.

(5^0 pro
R:/. Marė Valinčienė (žr. 46 mįslės metriką)

54. Jaucis tvarti,
O ragai lauki.

Rožė Kupčinskienė-Baliūnaitė, 70 m. 
Šlynakiemio k., 1969

55. Kur būvis, kur nebuvis,
Už bobos bambos čupc.

(Klemka)
Agota Vainienė-Liaukevičiūtė, g.1893 

Vidugirių k.

MĮSLĖS
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56. Giron gimis, giron augis, parėjis namo visiem in terpukojį žuro.

Rar. Ona Kuosaitė, 17 m.
Vidugirių k., 1969

57. Kūdas meitėiis kiekvienam klynan žūro.

Ra/. Aneiė Bansevičienė-Serafinaitė, 48 m.
Valinčių k., 1963

58. Stovi kampi gurinys,
Neišveš jo nei arkiys.

Ra/. Jurgis Slovikas, 35 m.
Kaiinavo k., 1958

59. Keturos panaitės po vienu skėcu.
(Sfa/as)

Ra/. Aldone Aleksaitė, 17 m.
Vaitakiemio k., 1969

60. Turi šaudų - neėda, turi kojas - nevaikščoja, dušų kadu turi, kadu neturi.
(Lova)

Ra/. Marė Valinčienė, 63 m.
Vaiinčių k., 1966

61. Trys broliai kalbasi: "Mandzienųgerau", kitas: "Man nakcį", o 
tracas: "Man dzienų ir nakc; vis ciek skauda akis".

(Lova, da/yy įr/a/igaį)

Ra/. Ona Alavočienė, 88 m.
Punskas, 1968

62. Siutur musiur, musia pasikorė.

Ra. Aldone Aleksaitė (žr. 59 mįslės metriką)

63. Visas miškas lygus, o dzvi pušys aukštesnės.
(AjM&į/gį)

Ra. Ona Kuosaitė, 17 m.
Vidugirių k., 1969
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64. Juoda vištukė an raudonų kiaušinių tupi.
ant zan/ų)

Par. Marytė Miliauskaitė, 17 m.
Šlynakiemio k., 1969

65. Juodas čigonas an raudono arkiio.
an? Mgnįeį)

Ieva Jankauskienė, 80 m.
Pagavieniškės k., 1960

66. Pilnų tvartų raudonų kumeiukų vienas juodas atlėkis išvaiko.
(%?<:e?ga)

/Ta?. Ona Kuosaitė (žr. 63 mįslės metriką)

67.Aukšta iaiba mergeJė pirma žmogaus bėginėja.

Rzį. Ona Stanelytė, 85 m.
Ožkinių k., 1965

68. Lino iiemuoj,
Bitės gelmuoj,
An viršaus sautė teka.

(ŽvaA:̂ )
Pa/. Anelė Abukauskaitė, 17 m.
Užujuodėlės k., 1969

69. Pats nuogas, marškiniai už ancaus.
(Žvakėj

Pa/. Veronika Jalauskienė, 51 m.
Ožkinių k., 1960

70. Skamba skambutis,
Žvengia žvangutis 
An aukšto kaino 
Su sidabro gaiva,
Su kanapių uodega.

Pa/. Juozas Abukauskas, 45 m.
Užujuodėlės k., 1959
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71. Du zuikucai pjaunas,
Baid kraujai bėga.

(Ganos,
Aif. Ona Alavočienė (žr. 61 mįslės metriką)

72. Ne dek dvari dvaronų,
Kiek avino šiknon ronų.

(Ka&ė ma/̂ ô ns
Aar. Elė Sidaraitė, 17 m.
Klevų k., 1969

73. Meška stovi,
Ausės kruta.

(Gnįda grMcį)
A:r. Jurgis Slovikas, 35 m.
Kalinavok., 1958

74. Du dura,
Du moja,
Du rauna,
Boba putoja.

(DMOM% f?HM%o)
Anf. Jonas Kalinauskas, 60 m.
Pelelių k., 1960

75. Kainais nuginiau,
Kainais parginiau,
Vieno avino netekau 
Ir to ieškojau.

(Gį/at aMdžtanf HMįrM&Mį)

An. Bronius Balulis, 48 m.
Klevų k., 1965

76. Dvinugaris žirgas,
Trinugaris raiteiis,
Baito varo kamanos.

Ant. Daminykas Krakauskas, 60 m.
Trakiškės k., 1962
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77. Katė loja.
(AfįMįMMM)

Jurgis VSazneiis, 70 m.
Valinčių k., 1964

78. Višta appešta,
Po strieku pakišta.

Ona Burinskienė-Liaukevičiūtė, 49 m.
Sitkaviznos k., 1960

79. Avytė burytė bebėgdama priėdę.

Ona Alavočienė, 88 m.
Punskas, 1968

80. Dešimt arklių neužveža, viena boba užneša prieš kalnų.
(AjHAMMO/yį)

7%. Bronius Baiuiis (žr. 75 mįslės metriką)

81. Pykšt pokšt an lantos,
Kybur vybur an tvoros.

(Drapanų
Rz?. Ona Alavočienė (žr. 79 mįsiės metriką)

82. Aina jaucis vandinio gere, o namie pilvas lieka.

Petras Valinčis, 58 m.
Vidugirių k., 1969

83. Jaucis ėjo plaucis, pilvų namie paliko.

Leonas Ivoška, 50 m.
Kreivėnų k., 1960

84. Dyvinas bernas 
Įvijos kelnės.

Liudvika Petruškevičienė-Raudonavičiūtė, 61 m.
Žagariu k., 1958
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85. Aina in miškų - namo žūro, aina namo - in miškų žūro.
f/anįy)

Tbf. Agota Vainienė-Liaukevičiūtė, g. 1893 m.
Vidugirių k.

86. Ryja, ryja ir niekada nepriryja.

Aibertas Žukauskas, 17 m.
Vaičiuliškės k., 1969

87. Du galu ir galas.
(ŠaMy)

Fbf. Teresė Vitkauskaitė, 17 m.
Šlynakiemio k., 1969

88. Lapė karo an zotvaro,
Šiknoj tiškų varo.

(LaįyfyfMMM
Elė Sidaraitė, 17 m.

Klevų k., 1969

89. Tupi kampi kacinas,
Kap pajudzini - bažinas.

(5pragf/â , zvanaį)
Ona Kmieliauskienė-Žukauskiūtė, 71 m.

Žagariu k., 1969

90. Galva nupjauta,
Širdzis išimta,
Duoda gere - 
Ima šnekėcie.

(Žuvies p/MM%sna)

Rzf. Ona Malinauskaitė, 72 m.
Šlynakiemio k., 1969

91. Ristum dzienų,
Ristum nakcį,
Dzievo dziržo nesuristum.

Rif. Ona Kuosaitė, 17 m.
Vidugirių k., 1969
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92. Margas karvelis po visų pasaulį laksto.
(LgįsMazį)

A:?. Jonas Cibulskas, 59 m.
Šilainės k., 1971

93. Loja šuniukas be gaivos ir be uodegos.

Ar. Anelė Skirkevičiūtė, 17 m.
Ožkinių k., 1969

94. Aina ir ratai rituoja, o vis vietoj.
(La&ro&y)

Ar. Bronius Žukauskas, 17 m.
Burbiškiu k., 1969

95. Sapcynios mylios cilto, už to cilto lelija; kap ta lelija pražydės, 
visas pasaulis užgiedos.

(Gavėnra,
Ar. Vitas Vaznelis, 17 m.
Valinčių k., 1969

MINKLES

1. Kokį cūdų Dzievas padarė an svieto?
- Sutvėrė žmona?, rr r̂ra&

Ar. Katrė Valinčienė, 61 m.
Valinčių k., 1958

2. Kas du rozu gimė, o rozų mirė?
- Darue/rag - įįsp/'ovė.

Ar. Marė Valinčienė, 63 m.
Valinčių k., 1966

3. Kokian mėnasin daugiausia skylukių in dangų? 
- Kap rKgiMį arr^rta.
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4. Kokias daiktas be spalvos?
- (prie tSpa/vay aepn̂ ar/ęŷ rj.

Bar. Katrė Valinčienė (žr. 1 minklės metriką)
5. Kode marų vanduoj sūrus?

- Xa<% p/aa/ao/a.

6. Kokių akmenų daugiausia ažari?
- S/apių.

Bar. Antanas Čemelis, 53 m.
Šiynakiemio k., 1965

7. Kokių medzų daugiau giroj?
- ̂ p^nfų.

Bar. Antanas Baranauskas, 58 m.
Valinčių k., 1966

8. Kokis medzis nežydzi, o vaisių išduoda?

Bar. Juozas Abukauskas, 45 m.
Užujuodėlės k., 1959

9. Kadu karvė storausia?
- Aiap pavModeg /aižo, dzvf/fnka.

Bar Jonas Agurkis, 60 m.
Šiynakiemio k., 1969

10. Kode karvė priėdus guii?
- Aja J įė<%ėc negaR.

Bar Antanas Černeiis (žr. 6 minklės metriką)

11. Ko zuikis prieš kainų bėga?
- Ajnd Ra/nas prie? jį ne&ėga.

Bar. Marė Valinčienė (žr. 2 minklės metriką)

12. Suiig ko zuikis iakia, iakia, sustoja ir atsigrįžis žūro?
- Uẑ ar, RaR â pa&aĄj nebari aRrų.

Bar. Jurgis Vaznelis, 70 m.
Valinčių k., 1964
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13. Kode zuikis gerau bijo baito šunio kap juodo?
- gįro&į vieMmarf/HMM, graicaM /?avy&

Rar Zita Jonuškaitė, 17 m.
Seivų k., 1962

14. Kadu varna pusiau?
- Kadu an v̂orô  jėd!zf.

Ra;. Antanas Čemeiis (žr. 6 minkiės metriką)

15. Kas varnai dedasi po šašų metų?
- Bras/deda sapcmci.

Ra;. Juozas Abukauskas (žr. 8 minkiės metriką)

16. Ko varna in girų iakia?
- L%at, %ad yra pa  ̂jų neaf/aA:;a.

Ra;. Antanas Čemeiis (žr. 6 minkiės metriką)

17. Kas po smerci gražasnis?
- kežys.

18. Be ko niekas an svieto negali būtie?
- Be vardo.

Ra;. Marė Valinčienė, 63 m.
Valinčių k., 1966

19. Kas be cveko karoja?
- SnafgĄįy.

Ra;. Juozas Abukauskas (žr. 8 minkiės metriką)

20. Kokias žmogus an pasauiio drąsiausias?
- P/;%a& Jam aeâ M̂oj.

Ra;. Antanas Baranauskas (žr. 7 minkiės metriką)

21. Kadu kraučus dovanai siuva?
- Kap aeazmezga mazgo.

Ra;. Juozas Uzdila, 52 m.
Kreivėnų k., 1959
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22. Kas motkai tangviausias?
- raa^.

Pijus Senda, 39 m.
Valinčių k., 1967

23. Kas už Napoleono taikų nešoj dzidzausių kepurį?
- Avrė/ č/ẑ zaâ fų ga/vų.

Elena Makauskienė-Uzdiliūtė, 56 m.
Kreivėnų k., 1958

24. Kas saldesnis už cukrų?
- Af/egas.

Pijus Senda (žr. 22 minklės metriką)

25. Kas minkščausias ir mieliausias?
- Kafni/įy /r Miegas.

/Ta?. Marytė Miliauskaitė, 17 m.
Šlynakiemio k., 1969

26. Kiek in cielų pečų caglų raikia?
- Â į t?a c/̂ /a&

Juozas Uzdiia (žr. 21 minklės metriką)
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ŽAIDIMAI
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VARLIŲ KRIMTIMAS

Pnsidainup/a yaun/mas bê oArdamas rafeZ/us, fa/ dabar re/Aria Ar/foAriz/ 
žaid/mz/. de/gu /ifenAra vietos susėsti anf suo/z/, anf Zovp, us/ano, marinos, 
fada menamos m/s/ės ar kremtamos vartės. "M/rZ/z/ Aromf/Aras" afs/sfo/a 
pne durų, nus/gr̂ žys nuo vis//, ir/auAria. Dažn/ausia/ me/gina prae/7/a pro 
sėdinčiuosius /r /AiArZauso, Aras fyZ/a/ / aus/ saAroma apie "var/iz/ Arnmf/Ar̂  ", o 
pasAr/au, afs/gr ž̂us/ / Arnmf/Ar̂ , afpasaAro/a Ar̂ nugirdusi.* vienas ar viena 
saArė - gražus bernas, Arifas, Arifa saArė, Arad durnas, Žabai užnešta nosis, 
aps/nuArus/os Are/nės /r f. f. "MzrZ/z/ Ar/imf/Arui" fenAra atspėt/, Aras Arg pasaArė. 
Je/gu afspė/a, ėst/ /aisvas /r eina / taip pasaAr/us/o/o v/ef̂ , o / "var/iz/ Arnm- 
f/Aro" v/ef̂  - ta ar tas, Aru/į "Arrimf/Aras"/minė.

LADUŠKOS

Mado/e būdavo taduškos, Arūnas žaidė nebūf/na/ per gūžinės, bet /r 
gavėnio/e, Arada dainavimas būdavo draudžiamas. Afs/sėda vienas ar vie
na ant suoio, Ararfa/s užsimeta pagatvy anf Aro///, o dažniausiai - n/eAro. 
Menas žaidiArz/ pas/ZenAria /Ari sėd/nč/o/o Arei///, /r sėdintysis dar b? âZ/z/ yo 
ve/d̂  pndeng/a deZnais, Aradpas/ZenArusysis nematyt// / 3a/is, nes apačio/ 
bus pagaZvė, žiurstas ar Are/nės. Pas/ZenArusysis sus/Ar/yž/uo/a ranAras ant 
užpaAraZ/o deZnais / viri//. Kas nors ii apsfo/us////// suArerfa deZnu pas/Zen- 
Arusia/am per deZnus. de/gu iis afspė/a Aras, fa/ yo vieton eina tas, Aruos / 
deZnus Arirto, /r fa/p žaidžiama foZ/au.

ŽIEDO DALIJIMAS

Žiedo dalijimas - dažniausiai f/Ar ža/d/mz/ pradžia. Nusėda žaidė/a/ ir 
fa/p Are/iz/ Za/Aro ranAras, sudėtas deZnais, o vienas ar viena daii/a ž/edg, 
Za/Arom̂ fa/p deZnz/ fa/p, Arad stebintys nematyt//, / Ar/eno ranAras žiedas 
/smuAro. ZVeafspė/us, "pas Ar// žiedas žydzi" re/Aria duoti Zanfg. PnrinArus 
Zantz/, re/Aria yuos iipi/Arfi. ZipirArimai /vairūs. Duodama Aram padainuot/, 
Aram m/s/p /minti, Aram su Aruo pasibučiuoti, Aro/omis /ubas pasieArfi. Čia ne 
vienas pasuAra ga/v̂ , Araip fa/ padažyti. O paprastai - /mama Arėdė /r pr/Zy- 
f/ma Aro/omis pne Zubz/. GaZirna nepnê farauf/, nes nepasaAyta, Ar/eno Aro- 
yomis Zubos sieArfinos.
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PEČIAUS PRAŠYMAS KUMYSTĖN

JuoAo ga/ima piidaiyfi iš pečiaus prašymo kūmyston. 7Šperkanč/am 
/anfų /iepiama pečių paprašyt; Aūmysfon. /iperšranfysM, pnė/^s pne pe
čiaus, saAo; "Lėčiau, pečiau, prašau Aūmysfon PanfųsurinAė/asA/ausia. 
"O Ap fa u Dzievas dau?" /r čia pasipiia nefiAėfumų; Menam parčuAiį, Al
fam veršuAų, fracam Aa/aif/ ar ve/niuAų. 7ada A/ausia; "i(uo vardu AnAščy- 
si?" Čia visAo pnsaAoma. Būna ir faip, Aad pečius afsisaAo paslaugos da- 
lyfi. "NemoAė/ai prašyc. PrašyA grąžą u, mažu pečus ais?" Čia Aaip pir- 
šiiui reiAa/ingas smaiias /iežuvis su geru sųmo/ū.

LAŽYBOS

Liesomis meftį dienomis, advenfuose irgavėnip/e, o ir faip mėgsfa ta- 
žytis iš Aonors. Busiiažina iš Ao, Aad faupasaAys, Aaip fu sfoviišė/ ŝ už 
durų, sakysime, piiemenė/e, fiAreiAia pačiam A/ausfi. "Xap ašsfoviu?" 
Ne vienas paga/vo/a - Aaip jisga/ės afspėfi nemanydamas už uždarų durų, 
ir/aži/asi. PaA/ausęs "Xap aš sfoviu?" išgirsfa afsaAymų; "i(ap šuo/ už 
durų ". f^uo ilgi durų afsidaiyfi nemoAa, fai ir sfovi už durų J Aifi juoAia- 
si, o pra/oš ŝ iažybas /eina gaivų panarinus. Lažyfasi dažnai ir dėi daug 
Ao. Pavyzdžiui, saAo; 'Aš išaisiu už durų, o fu in aus/ pasaAyA jam AoA/ 
žodz/, ir fau aš iš dešimfo (ar Auro) syAio afspėsiu ". kaipgi? Jis išeis už 
durų, o aš šifam / aus/ pasakysiu Aų, ir fas a f spės? Lažinasi. iše/̂ s iauAan 
irgi/ž^s išgirsfa / vaidus spė/imus, Aų fasga(ė/&s jam / aus/ pasaAyfi, ir vis 
saAo; "Ne", išgirdus bef AoA/ AefurAo//; arAi/, Aarvę, šun/arsfa/ų, darafsa- 
Ao.* "Ne", o po fo jau saAo.* "7aip". Na ir esfi afspėfa.

Busi/ažina vėi, Aad "neperžangsi per šaudų, Aad ir frumpų, nesumuši 
siefu Aiaušinio; aš fns Aarfus AūioAu rėšu sfa/an, o fu po juo neišsėdėsi". 
7ai pafiesia šiaudų pne sienos, Aiaušin/ padeda Aampan, o virš paiindu- 
sip/o po sfaiu Aarfų ardu Aarfu Aumščiu suduoda, na, nebūfinai smarAiai. 
Neperžengdamas per sienų, neperžengsi per šiaudų; siefas apsAnfus, o 
Aampas sfafus, ir Aiaušinio siefas nepasieAia; fu po sfaiu dabar sėdėA ir 
iauA, Ao/ anas frečių Aarfų afeis suduofi.
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1. Juozas Vaina 1958 m. /i J. Huncs a/6M/no
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2. Juozas Vaina užsiima etnografija. 1968 m. Mi/iam nuo#:
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3. Juozas Vaina su žmona ir sūnumis Juozu ir Rimu Suvalkuose apie 1950 m. 7?
.A

4. Žvilgsnis į Punską iš šiaurės pusės. 5/ ir fo/aynay (4-4$) MMoįraiiAay 
7. HiifičH
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5. Ramonai. 1967 m. pavasaris

6. Juodeiiškė. 1969 m.
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7. Klėtis su dvejomis durimis. Soželkos, 1977 m.

8. Etnografas V Milius fotografuoja Burbiškiu kaime. 1968 m.
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9. Ūkininko Šarkos sodyba Vaičiuliškėje. 1967 m.

10. Kalvė Smalėnuose. 1957 m.
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11. Vaičiuliu vėjinio malūnėlio liekanos Ožkiniuose. 1972 m.
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12. 1793 m. pastatyta Žagariu kaimo bažnytėlė, 1985 m. sudegusi. 1976 m.

13. Kiemelis Vaitakiemyje. 1969 m.
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14. Amalo apniktas beržas Vaičiuliškėje. 1970 m.
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15. Vaičiuliškės kaimo kieme. 1973 m.

16. Dengtas Judickų maniežas Eglinėje
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17. Seinų šilelyje prie kelio, kuriuo važinėjo vyskupas Antanas 
Baranauskas
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18.1882 m. liaudies meistro išdrožtas kryžius Trakiškėje. 1972 m.
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19. Liaudies meistro drožinys iš Rimkežerių kaimo 
kapinėlių. 1975 m.



M
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H
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20. Punsko kapinių koplyčia, kurioje palaidotas poetas kun. 
S. Norkus. 1972 m.
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23. Iki 1930 m. naudotas 
šepetys-šukos iš kiaulės 
šerių. 1969 m.

24. XIX a. vidurio 
pintinė grūdams. 
1968 m.



285

25. Pienpuodis ir puodynė sviestui sūdyti

26. Puodynės ir puodai B. Gausės kieme Burbiškiuose. 1968 m.
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27. Stalelis žievėms nuo medžių skusti. 1968 m.

28. Lovys gyvuliams girdyti. 1971 m.
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29. Tautosakos pateikėjas Aifonsas Jonuška su žmona per bulviakasį.
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30. Verpstė. Buda, 1970 m.
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31. Juozas Vaina, apdovanotas Gedimino ordino I iaipsnio medaliu 1995.XII.3, 
greta Lietuvos Respublikos ambasadorius A. Valionio ir generalinio konsulo S. 
Adomavičiaus.

32. Punsko krašto etnografiniame muziejuje. 1994 m.
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33. Suolas. Pašalčiai, 1969 m.

34.1906 metų reketukas - siūlų vytuvas. Būda, 1970 m.
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35. Su geldele Vaiponioj. 
1977 m.

36. Mintuvai (linų 
laužymas). 
Vaiponia, 1968 m.
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37. Mokyklos sklypo tvarkymas. 1959 m.

38. Kiaulės svilinimas Smalėnuose . 1957 m.
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39. Pristavonių dainininkas Andrius Vaiinčis
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40. Punskietė sekmadienį. 1961 m.
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41. Kampuočių audėjos lovatiesė. 1972 m.

42. Megzta staltiesė. 1971 m.



296

43. Elena Vainienė ir J. Vainos teta pasakotoja Ona Burinskienė- 
Liaukevičiūtė. Punskas, 1961 m.
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44. Vaitakiemio dainininkas Antanas Adukauskas
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47. Tragiškai žuvusio jaunuolio laidotuvės. 1976 m.

48. Vestuvės Punske. 1976 m.
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49. Dainininkas ir pasakotojas Petras Vensiauskas su marčia ir anūkais prie 
knygnešio kryžiaus Kreivėnuose



301

SUTRUMPINIMAI

/iM?. -  autorius
/IT - A. Aarnės ir S. Thompsono pasakojamosios tautosakos motyvų 
katalogas // Tautosakos darbai. - T2. - K., 1936 
D - darbo dainos 
g. -  gimęs (-usi)
7 - jaunimo dainos
yį- karinės-istorinės dainos

- kaimas
A7 - kalendorinių apeigų dainos

- Lietuvių liaudies dainų katalogas 
/enA:. - lenkiškai

-  Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas 
Af - meilės dainos

- metai
MCfaįyyA:/. -  netaisyklingai 
Ar. - numeris 
Ra;. -  pateikė 
P .̂ -  palygink 
py?. - pastaba 

- rusiškai
- socialinės dainos 

- šeimos dainos
L%p.y;. - užrašytojo pastaba 
U - vestuvinės dainos 
žr. - žiūrėk
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STRESZCZENIE

Publikowany w niniejszym zbiorze fotklor pochodzi z terenow Potski 
polnocno-wschodniej, z okolic Punską i Sejn, ziem graniczących z 
pohidniową Litwą. Stanowi on częšč rękopišmiennych zbiorow znanego 
nauczycieta i krajoznawcy z Punską Jozefą Vainy (ur. 1916). 
Dziaiatnošcią krajoznawczą J. Vaina zajmuje się od 1956 r., tj. od czasu 
- od osiedtenia się i podjęcia pracy w Punsku. Pošwięcii jej kitką 
dziesięcioleci, niestrudzenie gromadząc przyklady duchowej i 
materialnej kuttury tudowej miejscowej tudnošci. Zgromadzil dužo 
utworow literatury ludowej, zapisal wiele wyrazow dla

zebrai okoio dwoch tysięcy eksponatow tudowej kuttury 
materialnej. Te ostatnie rozrosly się w Muzeum etnograficzne ziemi 
punskiej, ktore jest ticznie odwiedzane zarowno przez turystow potskich, 
titewskich, jak i przybywających z innych krajow europejskich.

Na początku ksiąžki, tuž po przedmowie autorki opracowania, 
zamieszczono žyciorys Jozefą Vainy, będący swoistym wstępem do 
spotkania z najtepszymi przykiadami tworczošci artystycznej 
miejscowych autorow. Następnie w kilku rozdziaiach przedstawiony 
zostai fotklor od nich zapisany: "Fotktor špiewany", "Fotktor 
narracyjny", "Folklor drobny", "Zabawy". Pierwsze trzy rozdzialy zostaly 
podzielone na podrozdzialy wedlug gatunkow. Przedstawione utwory, 
zwlaszcza te zapisane w latach pięčdziesiątych, szeščdziesiątych i 
siedemdziesiątych są bardzo wartošciowe, a w niektorych wypadkach 
są to wręcz unikatne przyklady kuttury duchowej Litwinow z okotic 
Punską i Sejn.

Publikowane piešni są biiskie piešniom špiewanym przez Dzukow 
zachodnich i Suwatszczan (iit. po stronie titewskiej, inne
zaš są rozpowszechnione na calym terytorium Litwy. Jednak nawet 
najbardziej znane wątki są tu interpretowane swoišcie, wzbogacone o 
nowe motywy, posiadające w!asny wyraz artystyczny, niektore 
udoskonatone wręcz w sposob ktasyczny.

Došč ciekawy, choč niezbyt iicznie w tym regionie występujący, jest 
fotklor narracyjny, zwlaszcza bašnie i podania. Wšrod bašni dominują 
popularne wątki międzynarodowe ("Witk i kožtęta", "Brat zwycięža
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smoka", "Pasierbica w iešnej chatce", "Kowat i diabeP' i inne), 
charakteryzujące się wyrazistymi cechami iokalnymi. Prezentowane 
podania mitoiogiczne (o diaMach, o zmartych i duchach, o czarach i 
czarownikach) pod wzgiędem fabuiy są zbiižone do anaiogicznych podan 
Htewskich. Na uwagę zastugują jednak podania o potępiencu powstate 
byč može pod wp}ywem motywow poiskich.

Oryginainošcią wyrožnia się w niniejszym zbiorze foikior drobny 
(porzekadta, przysiowia, zagadki i zgadywanki), bardzo obrazowy, peten 
mądrošci i iudowej giętkošci. Lokainy koioryt mają rowniež 
prezentowane zabawy.

Pubiikowany tu folkior šwiadczy o bogactwie i roinorodnošci 
artystycznych przekazow iudowych tego regionu, o ich związkach z 
analogicznymi utworami z rožnych regionow etnograficznych Litwy, jak 
rowniež z kuiturą poiską.

Wszystkie prezentowane utwory opatrzono metryką i krotkim 
komentarzem. Na koncu ksiąžki zatączono skorowidz osobowy 
informatorow.

"Od Punską po Sejny" (t.l) - to jedna z pienvszych ksiąžek 
pošwięconych !udowej kuiturze duchowej mieszkancow okoiic Punską 
i Sejn, mąjąca sporą wartošč poznawczą i naukową.
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SUMMARY

The folklore to be pubiished in this collection comes from the north- 
east of Poland, from the vicinity of Punsk and Sejny, this is the area 
bordering on the south of Lithuania. This collection accounts for a 
part of the manuscript collection of Jozef Vaina (b. 1916), a renowned 
teacher and sightseeing expert from Punsk. His sightseeing activities 
has continued since 1956, when he settled down and started his profes- 
sional work in Punsk. He has been devoted to this work for Severai 
decades and has been really tireless in collecting examples of spiritual 
and material folk culture of the local communities. He has accumu- 
lated many works of folk literature, noted many words for ?%e D/cOo- 

o/ ZJį/įMaMMM Lauguagc, collected about two thousand pieces of 
material folk culture. The latter have grown to become the Ethno- 
graphical Museum of Punsk Region, being frequented both by Polish 
and Lithuanian tourists as well as by those coming from other Euro- 
pean countries.

The beginning of the book, just after the foreword by the author of 
the publication, contains Jozef Vaina's biography, which constitutes a 
unique introduction to the meeting with the best examples of art by 
local artists. The following chapters contain the folklore they have pro- 
vided: "Singing Folklore", "Narrative Folklore", "Small-sized Folklore", 
"Gamės". The first three chapters have been divided into subchapters 
according to the genre. The works presented, especially those acquired 
in the 50s, 60s, and 70s are extremely valuable, and in some cases even 
unique examp!es of spiritual culture of Lithuanians from the area of 
Punsk and Sejny.

Some songs pubiished in this book are very close to those sung by 
Westem Dzuks and Suwalszczyzna people in the territory of Lithuania, 
others are renowned in the who!e territory of Lithuania. Būt even the 
most popular elements have here been interpreted originally, and en- 
riched with new motives, some enjoy their own artistic form, others 
are improved classically.

Not frequent though it is būt the narrative folklore of this region is 
quite interesting, especially fairy tales and legends. The fairy tales are
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dominated by popular intercuitura) motives ("The Woif and the Kids.", 
"The Brother defeats the Dragon", "The Step-daughter in a Forest 
Cabin.", "The Btacksmith and the Dėvi!." and others), which feature 
distinctive iocai trait. The mythoiogicai iegends (featuring deviis, the 
dead and ghosts, magic and witches) aiso presented here considerabiy 
resembie those of Lithuania proper as far as the very narrative is con- 
cerned. The reader's attention may as weii be attracted by a tegend 
about a reprobate, which probabiy is of Poiish origin.

The smaii-sized folkiore (sayings, proverbs, riddies, quibbies) is 
worth mentioning for its originaiity, it is extremely vivid, fuii of foik 
wisdom and fiexibility.

The foikiore presented here speaks for the affiuence and diversity 
of foik artistic forms existing in the region, for their iinks with ana- 
iogue pieces from other ethnographic regions in Lithuania proper as 
wc!) as from Poiish culture. Ali the presented forms are provided with 
an editor's note and a short presentation. The book contains a name 
index of informants.

"From Punsk to Sejny" (voi. 1) is one of the first books devoted to 
the foik spirituai cuiture of the inhabitants of the region of Punsk and 
Sejny, and is substantiaiiy vaiuabie both scientificaiiy and as far as 
popuiarisation is concerned.
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