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PRATARMĖ

Knygos „Iš Panevėžio krašto tautosakos”, skirtos Panevėžio Įkūrimo 
500-mečiui (2003-09-07), pirmoji dalis - tai tarpukario metais, trečiajame ir 
ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose, užrašyta tautosaka: pasakos, 
sakmės, papročiai, žiupsnelis mįslių. Antrojoje dalyje bus pateikiama ne tik 
pasakojamosios tautosakos, bet ir dainų su natomis, įvairių pasakojimų, 
atskleidžiančių panevėžiečių etnografiją, buitį, sudėtingas pietų ir šiaurės pa
nevėžiečių tarmes. Antrąjį rinkinį papildys dainų, pasakų, sakmių įrašai 
kompaktinėje plokštelėje.

Pagerbdama savo mokytojų ir mokslo draugių Panevėžio mergaičių gim
nazijoje veiklą, lėšas knygos pirmajai daliai leisti skyrė Aleksandra Kalvėnaitė 
- Kazickienė, 1937 m. abiturientė. Gimnazijos rūmai (arch. Vytautas Land
sbergis - Žemkalnis) buvo pastatyti 1932 m. Pirmasis gimnazijos direktorius 
buvo kraštotyrininkas zoologas Jurgis Elisonas, lietuvių kalbą dėstė kalbinin
kas ir tautosakininkas Petras Būtėnas. Jų su moksleiviais surinktą medžiagą iš 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvo atrinko dr. Rita Repšienė; 
kelis tarmiškus tekstus redagavo kalbininkas Jonas Šukys, 2003 m. Petro Bū
tėno premijos laureatas (lėšas premijai skyrė irgi Aleksandra Kazickienė).

Knygoje pateikiami keli kalbininko Juozo Balčikonio užrašymai Vely
kių parapijoje, dedamos rankraščių faksimilės. Kiti užrašymai - Jono Balio, 
Albino Kriauzos, Kazio Janionio, Alfonso Vepšto - vaizdžiai atspindi krašto 
žmonių savimonę, dvasios bruožus. Knygoje įdėtos fotografijos siejamos su 
krašto likimu, etnokultūra, liudija žymių krašto humanitarų pagerbimą, 
epizodiškai iliustruoja krašto gyvenimo fragmentus.

Pasak kalbininko Jono Šukio, kalbos požiūriu vertingiausi tie rinkinių 
tekstai, kurie užrašyti iš pateikėjų lūpų laikantis pasakojimo manieros, stilisti
kos, nieko nekeičiant ir net stengiantis perteikti tarmišką tarimą. Tokie yra 
kalbininko, busimojo profesoriaus, Juozo Balčikonio tekstai, kai kurie teks
tai iš kalbininko Petro Būtėno rinkinių: Alfonso Vepšto ir Alfonso Urbono 
užrašytieji iš Raguvos valsčiaus, nenurodytų užrašytojų tekstai iš Viešintų ir 
Naujamiesčio valsčių. Jie knygelėje pažymėti žvaigždute (*) ir yra svarbūs tiems, 
kurie norės matyti bent suprastinta transkripcija pateiktą kelių šio krašto šnektų 
vaizdą. Kiti tekstai pateikiami bendrine kalba, tik išlaikomos šnektų leksinės, 
morfologinės, sintaksinės, nedėsningos fonetinės ypatybės, jei užrašytojai jas 
perteikė. Yra tekstų, kurie bendrine kalba tik atpasakoti ir juose nėra beveik 
jokių šio krašto tarmės žymių. Būsimo lietuvių folkloristikos klasiko, tada dar 
15-mečio mokinio, Jono Balio tokie aiškiai atpasakoti tekstai čia pateikiami 
beveik neredaguoti, bet dalies kitų mokinių, ypač kurių kalba nebuvo sklandi, 
tekstus vietomis teko redaguoti.

Manome, rinkinys bus vertingas šeimai ir mokyklai, iš Panevėžio krašto 
kilusiems žmonėms ir visiems tautosaka besidomintiems lietuviams.

Eugenijus Urbonas
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Rengiant spaudai Juozo Balčikonio tekstus, 
jo susidarytoji transkripcija (žr. perfotografuotus tekstus 
7-9 puslapiuose) pakeista dabar įprastine tarptautine fonetine 
transkripcija, priimta 1925 m. Kopenhagoje ir nuo 1930 m. 
Jurgio Gerulio išpopuliarinta Lietuvoje. Ta pati transkripcija 
taikoma ir kitiems tarmiškiems tekstams. Kad skaitytojams 
būtų suprantamiau, trankripcijos variantas labai 
supaprastintas, net nerodoma priebalsių asimiliacija 
ir vartojamos nosinės raidės, nors nekirčiuotoje pozicijoje 
jos ilgumo nereiškia.

Papildomi ženklai

D - neaiškus redukuotas balsis, platesnis už bendrinės kalbos u, 
turintis o atspalvio;

t - neaiškus redukuotas balsis, platesnis už bendrinės kalbos i, 
turintis ė atspalvio;

e - suužpakalėjęs ė, einantis po kietųjų priebalsių 
(ypač po sukietėjusio I);

bi - suužpakalėjęs M (kaip rusų kalbos), einantis po sukietėjusio L 

(u), (t) - suskliaustais (v), (t) parodoma, kad šie balsiai žodžių gale 
yra vos girdimi, murmami.

’ - ženklas po priebalsio rodo jo neįprastą (bendrinei kalbai
nebūdingą) minkštumą.

Sutrumpinimai
LMD - Lietuvių mokslo draugijos archyvas
LTR - Lietuvių tautosakos rankraštyno archyvas

Rengėjai
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Iš kalbininko
JUOZO BALČIKONIO RINKINIO

LMD I 8(809)

Užrašė Juozas Balčikonis
Velykių parapijoje

Strielčių kalba

'fc Vienus saka: „Medžiojo po girio, pamačio - aini) du šerne, vienus 

pasku kito. Misliji sau: šausi(u) vieno, tai kitas manįsudraskis. Tai pataikino, 
kad abiem tektų. Tik tūks šovio: tuoj pirmutinis keviars apvirta, o kitus 
stovi. Pirmutinis šoka ir nulėkė, o kitus vis tebestovi. Teip aš žiūri, žiūri - 
stovi, ir gana. Pasidrosinįs preinu arčiau, žiūriu: stovi žabalus šernus, 
įsikandįs stimburį. Te mat anas to senį žabalį vedžioję, o aš kaip šovio, kad 
abiem tektų, tai tik nutrauki© stimburį. Aš paimio už stimbure, biškį 
truktelėjo ir šernus ainu, te aš, ar vierisi, parsivedžio namo!’.”

Kitus strielčis saka: „Aš rozo išėjo medžiot', o teip šolu, teip šolu. 
Žinamu, nušovio keturis kiškis, desėtko kurapkų ir ainu. Pamačio - atalaki 
pulkus vilkų. Kur aš dabar dėsesi? Tuoj valei ir įlipio unt agle. Šit tuoj 

prilėkė visus pulkus vilkų, suvėde mana kiškis ir kurapkus ir, žiūrėdami 
unt manės agle sėdžiunče, davai staugti. Tuoj aš tūks - vieno nušovio. Tuoj 
to kiti vilke kapt’ kapt’ ir suriję. Daug iššaudžio, ir vis kiti suvėde. Nukrita 
mana skalku, aš pradėjo laist’ seilus, te ling žemė sušąlą. Toki spasabu 
usitraukio skalko ir iššaudžio visus vilkus. Nu ta karta išmažėje vilke.”

Rengėjų pastaba. Skalka svet. - titnaginio šautuvo dalis, kur įdedamas titnagas.

- Žymi tarmiškus tekstus.
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Kaip boba su velniu dirbo

Velnis su bobų susitarė sėti unt pusės merkus. Saka velnis: „Ko tu 
imsi: šaknis ar lapus?” Bobų saka: „Aš imsiu šaknis!” Te velnis lapus 
atsiėmė, o bobų daugybė prisikasė morkų.

Pasku velnis saka: „Tu mani apgave, nieką nėra iš tų lapų. Sekim 
daba kviečis, tai aš imsi šaknis jo, o tu imk sau lapus, ir vienus kitam padėsim 
kulti”. Pasėje - ir užauga geri kviečė. Bobų pjaunu striuke, o velnis neduodu: 
„Pjauk parpus, tau puse - i man’ puse”.

Kaip nupjovė, vienus susikrovė unt vieno galo klojima, kitus - unt 
kito i davai kul’t. Žinamu, iš rugienų niekus nebyru: ir vėtė, ir arpavoje - 

gal' keleto grūdelių gava par visus. O kaip pradėję bobos kviečis kulti, te 
bobe byru. Velnis saka unt bobo: „Kodėl’ tu nemuši labe? Matyk, kad aš 
duodu, te un pagubrė išlaki pėde”. Bobų saka: „O aš kad duodu, unt žemė 
prilimpu”. Velnis saka: „Del’ ka tu toki stipru?” - „Užtat, - saka, - kad aš 
išromitu”. - „Nu te, - saka, meldži, - nu i manį išromik”.

„Teip, - saka, - aš negali tavį išromit’: reiki pririšt’, bo tu lėksi”. 
Velnis sutika. Te ėmus su naujom vadžiom pririšę prie savarstė. Tadu paėmus 
pjautuvo ir romije. Velnis kaip pasipurtina, ko nesugriovė klojima, nutraukė 
vadžis ir nurūką tiesė unt pekle.

Nu ta laika nigdu velnė nebeinu un pusės su nieku.

Rengėjų pastaba. Savarstė - lenta po klojimo durimis; geležinis durų kablys; 
sutvirtinamoji klojimo sienos kartelė.

Kaip velnias skolino žmogui pinigus

"k Sykį žmogus nuvėje pas pono padotkų mokėti ir neturi visų pinigų. 

Ponus saka: „Aik nons pas velnį pasižyčik.” Tai žmogus ko daris? Ir ainu 
par miško. Atėję vakarus, sutema, vis nepreinu nieką. Įvėje tunkynėn’, balęs', 
i pamate ateinuntį prieš savį to nečystąjį. „Kur tu, - saka, - žmogo, aini?”. 

- „Vnt velnio ainu pinigų žyčit!”. Te jis saka: „Aš velnis, aik, kiek tau 

reiks, pažyčisi(u)”. Nusivedė da unt tunkesnė bale žmogų, pakėla kelmo i 
pripyla kepaliūše galvoko pinigų, i paklausė: „Kadu tu man’ atiduosi?” 
Tas saka: „Kad man’ gere seksis, ki išdykisi - ir vėl’ pripilsi tiek, atneši 
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tau”. Velnis saka: „Ki atneši, te manį žinok, kaip šaukti. Sakyk: „Obrėl’, 
Obrėl’, te tau naudus!”. Te aš pribūsi.”

Už kiek metų žmogų pasisekė pririnkti pinigų. Pripylįs nuneše un to 
pačio vieto i pašaukė: „Obrėl’, Obrėl’, te tau naudus!” Par tris rozus. Iš 
treče roza atsilepe kas bale: „Nebėr Obrele, užmušė Dundulys, nešk sau 
naudus namo”. Žmogus parsinešė džiaugdamasis.

Rengėjų pastaba. Galvokas - skrybėlės dalis, dengianti galvą; nons - nors; kad ir.

Iš kur ponai atsirado?
Kaip Dievus tvėre svieto, te sutvėrė žmonis iš prasta mole. Pamate, 

kad visi bus lygus, - pamislije, kad reiki ir švesesnių, ir baltesnių, ir 
dalikatnesnių, te primaišė kvetienės tašles, kad keleto sutverti ponų. Tam 
čėsi Dievus nuvėje pasilsėt’, i kala įpuolus suvėde tašle ir išlėkė. Lakstydami) 
išmėtė po miškus, po laukus. Kur numėtė po obelų, te tas - pan Jablonskį, 
katro unt akmena - te Kaminski, kur po lazdynes - Leščinski, kur un tilta - 
te Mastovič, kur po aglu - te Jalovėcki (ir 1.1.).

Kur tik yra pavardės, te vis iš tos painu.
Pasku(i) Dievus rada visus bajorus stovinčis, o vieno teberada kales 

išmesto tebegulint. Tadu Dievus sake: „Avėk - drėk”, ir iššoka voketis.
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LMD I 809
Velykių par.
(Užr. J.Balčikonis. Nustatyta pagal rašyseną)
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Iš kalbininko
PETRO BŪTĖNO RINKINIO

LTR 940 (29)

Apie aitvarus
3465

Seniau būdavo aištvarų. Vieną kartą buvo toks atsitikimas. Mano 
prasenelis buvo kietas žmogus. Kartą jis atrado klojime pripiltų žirnių 
krūvelę. Jis pradėjo barti savo sūnus: „Kas pripylė tų žirnių?!” Visi sūnai 
gynėsi, kad nieko nežino.

Paėmė mano prasenelis tuos žirnius ir supylė į aruodą. Kitą kartą 
rado vėl pripiltų prie adverijos, vėl taip pat apie saiką mėlynų žirnių. Tas 
prasenelis suprato, kad jo namuose nėra tokių žirnių. Jis išnešė tuos žirnius 
ir išpylė pakluonėn.

Daugiau jam niekados nebeatnešdavo aištvaras žirnių.
Užrašė V.Savickaitė, III kl. mok. 
Alizavos k., Kupiškio vlsč.

LTR 940 (28)

Kaip sodiečiai suprasdavo apie raganas
3665

Sodiečiai kalba, kad ragana - paprasta moterė, tik tarnauja piktai 
dvasiai. Ragana gali užpykus atimti karvei pieną; kad kiaulė nesipenėtų; 
gražią mergaitę paversti negražia - ir dar visokių nedorumų gali padaryti 
užpykus. Naktim jos sukuria vidury gryčios ugnį ir pagal tą ugnį šukuoja 
savo galvas, šnibždėdamos su piktom dvasiom. Vigilijoj šv. Jono raganos 
eina prie upių arba prie duobių su vandeniu ir ten teipogi šukuojas su šepečiu. 
To(ji) naktis yra jų pati didžioji šventė, mat piktos dvasios duoda jom visą 
jų galybę. Šv. Jono naktį raganos nuskina paparties žiedą-jis jom padeda 
raganaut. Raganai priklauso aitvaras - jos pasiuntinys. Jei ragana kokius 
nors namus pamylėdavo, tai siųsdavo per aitvarą į tuos namus ar karvėm 
šieno į kūtę, arba pripildavo į lovius arkliam avižų, šeimininkėm pieno, 
sviesto ir dar visokių gerų daiktų.

Aitvaras tai yra ilgas kaip pagaikštis, lekia ne aukščiau stogo. Kada 
lekia jis pilnas, tada jis visas juodas, o galva blizga kaip saulė. Kaip dykas 
lekia, tai visas blizga.
Užrašė B.Kalkytė, III kl. mok.
Taip kalbėdavo prieš 50 metų Vabalninko parapijoj.
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Velnias ltr 940

2301, 2302

Vienas žmogus važiavo keliu ir jį pasivijo toks ponas. Jis paprašė to 
žmogaus, kad jį pavežtų. Lig tik įsisėdo tas ponas į ratus, buvo labai sunku 
važiuoti - vos tik galėjo arklys pavežti. Kaip tas žmogus važiavo per vieną 
kaimą, jis pamatė pas vieną ūkininką - šviesa.Tas ūkininkas buvo jam 
pažįstamas ir jis užvažiavo pas jį. Įėjęs į vidų paėmė to pono, kurįjis pavežė, 
talubą ir pakabino ant sienos. Tas ponas už tai, kad jam pakabino talubą, 
padėjo ant stalo vieną rublį pinigų. Visi pradėjo sakyti, kad pono nosis be 
skylelių. Tas ponas kad šoks iš užustalio sakydamas: „Pono nosis be skylelių, 
pono nosis be skylelių!” - ir pradingo.Vietoj to pono talubos tik paliko 
eglišakis, o vietoj vieno rublio pinigų liko skiedragalis.

Užrašė V.Savickaitė, III kl. mok.
Alizavos k., Kupiškio vlsč.

Pasaka LTR 940

3664

Seniau labai daug pikta pridarydavo žmonėm raganos. Dažnai 
apkarpydavo aveles.

Susitikę raganą žmonės užrišdavo jai akis ir nuvedę prie upės 
stumdavo į vandenį. Upėje raganos prigerdavo.

Pasakojo M.Gasilionis, Molainių k., Panevėžio vlsč.
1926 m.

Padavimas apie Velžių kaimo ežerą
155

LTR 1828(156)

Senų senovė to vieto, kur dabar yra Velžių ežeras, buvo didelė graži 
pieva. Bitutės ten dūzgė, peteliškės skraidė, o gėlių kvapas buvo toks, kad 
net už kilometro žmonės juto.

Vieną šiltą vasaros dieną iš vakarų pusės atplaukė didelis juodas 
debesys. Jis baisiai ūžė, šniokštė ir kunkuliavo, tarytum ten didžiausi katilai 
vandens virtų. Debesys atplaukė ir sustojo virš pievos. Žmonės išsigando. 

Tada išėjo iš minios vienas senelis: „Spėkite debesio vardą. Kada nuspėsit, 
debesys nukris ir pasidarys ežeras”. Žmonės ėmė spėti. Jie spėjo dvi dienas 
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ir dvi naktis, bet negalėjo atspėti. Trečios dienos rytą viena senutė supykus 
sako: „Tegul jį paibelis, eisiu namo!” Sulig tais žodžiais debesys nukrito ir 
pasidarė ežeras. Jį dabar vadina Paibeliu.

Pasakojo Paulina Labanauskienė, 58 m., Velžių k., Šeduvos vlsč., Panevėžio apskr.

Užrašė B.Gelumbaiiskaitė

Sprindis žmogaus, sieksnis barzdos ltr i 828 < 188)

188

Gyveno senis ir boba, jiem gimė sūnus. Užgimęs sūnus buvo su meškos 
ausyte. Ir tuoj ėmė kalbėti. Jis sako motinai: „Mane girdyk savo pienu ligi 
dvidešimties metų”. Motina labai nustebo, kad sūnus užgimęs kalba. Kaip 
sūnus prašė, motina taip ir darė. Suėjus dvidešimt metų, jis pradėjo vėl kalbėti. 
Dabar jis prašė tėvo, kad nukaltų jam lazdą iš vieno pūdo geležies. Tėvas 
paklausė sūnaus ir nukalė jam lazdą. Parnešęs sūnui padavė, bet jis sakė, kad 
per lengva. Dabar jis prašė nukalti iš dešimt pūdų geležies lazdą. Ir vėl tėvas 
nukalė, bet jam buvo dar per lengva. Dabar jis prašė iš penkiasdešimt pūdų 
nukalti, ir vėl tėvas nukalė. Bet jam buvo dar per lengva, jis sakė: „Kai 
pasiremsiu - sulinks”. Dabar jis prašė tėvo iš šimto pūdų nukalti lazdą. Bet 
tėvas neapsiėmė ir sako jam: „Jei padėsi - tai nukalsiu”. Ir ėmė abu kalti. Kai 
nukalė, jis sako: „Dabar tai pati to” ir išėjo į svietą mandravoti.

Jis beeidamas susitiko Kalnavertį. Meškaausėlis klausia: „Kaip tavo 
vardas?” Jam atsakė: „Kalnavertis”. Jie abu beeidami susitiko Ąžuolvertį. 
Ąžuolvertis klausia Meškaausėlio: „Kaip tavo vardas?” Meškaausėlis sako: 
„Mano vardas Meškaausėlis, o jo Kalnavertis”. Dabar ėjo visi trys. Jiems 
beeinant sutemo, jie įėjo į mišką, miške rado gryčią.Toje gryčioje gyveno 
eigulys. Jie prašė eigulio nakvynės ir valgyti. Eigulys sako: „Aš jums duosiu 
po šautuvą, mano miške yra daug stirnų, pasimedžiokite”. Ir jie visi išėjo. 
Eigulys dar sako jiem: „Už miško yra akmuo. Atverskit tą akmeną, rasit 
gryčią, to gryčio bus visko: ir šaukštų, ir bliūdų, ir malkų, tik valgymo nebus”. 
Jie parsinešė nusišovę stirną, atvertė akmeną, rado, kaip buvo sakyta.

Paliko išvirti Kalnavertį. Tas išvirė, supylė į bliūdus, žiūri - iš 
papeliučkio iššoko sieksnis barzdos, sprindis žmogaus. Ir ėmė mušti 
Kalnavertį. Sako: „Ar duosi valgyti?” Kalnavertis sako: „Neduosiu, mes ir 
taip trys”. Primušęs Kalnavertį, viską suvalgė ir vėl palindo į papeliučkį. 
Parėję Meškaausis ir Ąžuolvertis klausia, kur valgymas. Jis sako: 
„Nepasisekė ir išverčiau”.

Dabar paliko Ąžuolvertis, ir tas taip pat sako. Paskutinis paliko 
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Meškaausėlis. Išviręs mėsą dėjo į bliūdus, bet ir dabar iššoko sprindis 
žmogaus, sieksnis barzdos. Ir ėmė klausti, ar duos valgyti. Bet ir tas sakė - 
neduos. Jis norėjo primušti Meškaausį, bet dabar nepasisekė. Meškaausis 
nutvėręs pradėjo jį daužyti, tas ėmė prašyti paleisti. Meškaausis pasigailėjo 
ir paleido. Ir tik dabar parėję turėjo ko pavalgyti. Taip buvo ten vieną dieną, 
ir vėl ėjo, kur jiem reikėjo.

Pasakojo Veronika Lengienė
Užrašė Glebavičiūtė 
1934 m.

Užkeiktas dvaras ltr i 828 (202)

202

Važiavo vargšas žmogus į turgų su malkom. Ir jam reikėjo važiuoti 
pro užkeiktą vietą.Tenai žmonės sakydavo, kad vaidenas. Žmogus privažiavo 
tą vietą, kaip tik to vieto buvo bala. Žmogaus vežimas su malkom išvirto ir 

niekaip negalėjo jis jo pakelti: buvo naktis, ir dar tokia bala. Jis, betriūsdamas 
aplink vežimą, kažkaip susikeikė.

Tuojau pribuvo toksai ponaitis ir sako: „Žinai ką, žmogau, aš tau 
vežimą prikelsiu, tik tu man prižadėk tą duoti, ko namie nepalikai”. Žmogus 

pagalvojęs, kojis namie nepalikęs, sako: „Gerai, aš tau atiduodu”. Ir tuojau 
vežimas beveik pats atsikėlė. Žmogus, pardavęs malkas, grįžo namo. Jis 

namuose rado gimusį labai gražų vaikutį. Jam labai gaila pasidarė, kad reikės 
po dvidešimt metų sūnų atiduoti kažkokiam ponaičiui. Jis ilgai verkė, ilgai 
dejavo, bet ką padarysi.

Sukako dvidešimts metųjaunikaičiui. Tėvas pasiėmęs jį vedė į tą pačią 
vietą, kur vežimas buvo parvirtęs. Kai jie nuėjo prie tos vietos, vėl išėjo toks 
pat ponas ir sako: „Na gerai; išpildei, ką žadėjai, duok man jį”. Pargrįžęs 
tėvas labai ilgai dejavo, bet nieko nepadėjo. Sužinojo, kad jis velniui buvo 
aprašęs savo brangų kūdikį. Ponaitis paėmęs vaikiną nusivedė į kažkokį dvarą. 
Tam dvare jaunikaitį uždarė ir liepė būti. Kartais išleisdavo jį pasivaikščioti.

Jaunikaitis pamatė tam dvare labai gražią mergelę. Jis su juo (=ja) 
susieidavo, bo daugiau nieko dvare nebuvo - tik jie.

Vieną dieną atėjo tas pat ponas ir sako: „Dabar tu pasilsėk tris dienas, 
o paskui aš tau pasakysiu, ką daryti.” Po trijų dienų atėjo ponas ir sako: 
„Dabar turėsi tu man tiltą pastatyti per vieną parą- duodu laiko”. Jaunikaitis 
palikęs vienas ilgai verkė, bet atėjo to panelė ir sako: „Nebijok tu, aš tau 
padėsiu, klausyk, ką aš tau pasakysiu. Tenai, matai, prie slenksčio yra kirvis, 
šitą kirvį paėmęs suduok tris kartus į slenkstį ir sakyk: „Kelkitės, broliai, 
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padėkit man vargą vargti”. Jaunikaitis paėmęs kirvį ir sudavė į slenkstį tris 
kartus taip sakydamas: „Kelkitės, broliai, padėkit man vargą vargti ”, Tuojau 
pribuvo labai daug žmonių ir pradėjo tiltą statyti per jūrą, ir kai oras jau 
aušo, kalė paskutinį vinį. Kai jau pabaigė tiltą statyti, atėjo ponas ir sako: 
„Na, gerai atlikai savo darbą, dabar ilsėsies vėl tris dienas. Po trijų dienų aš 
vėl ateisiu”. Po trijų dienų atėjo ponas ir sako: „Dabar turėsi man apsėti 
lauką miežiais, išauginti, nupjauti, surišti ir alų padaryti, duodu laiko aš tik 
vieną parą”. Jaunikaitis labai persigando, kad tiek mažai laiko davė, ir verkia. 
Atėjo šita panelė ir jam liepė taip pat daryti, kaip ir pirmą kartą. Jis, paėmęs 
kirvį, taip pat pakartojo tris kartus. Prisirinko labai daug žmonių ir kad jie 
dirbo, net negalima įžiūrėti: vienas sėja, kitas pjauna, kitas vėl alų daro. 
Kai aušo oras, tik alų pylė į paskutinę bačką. Ponas, apžiūrėjęs, kad gerai 
padaryta, vėl davėjam tiek pat laiko. Atėjo po trijų dienų, liepė jis jam, kad 
trijų metų eržilą prajodinėtų. Nuvedė jį į stainę, parodė eržilą ir sako: „Va 
šitą”. Jaunikaitis dar labiau persigando: eržilo akys kaip žarijos, labai didelės, 
panosėįj) žarijos liepsnoja, iš gerklės eina ugnis. Labai verkė, verkė ilgai. 
Pagaliau pavargo eržilas ir nusileido. Paskui prie jo priėjo to mergelė ir 
sako: „Bėkim dabar, bo tu kur prajodinėjai, tai yra tas pats ponas. Jis yra 
velnias, dabar jis ilsisi pavargęs”.

Pabėgo jie. Bėgo bėgo, pagaliau išgirdo atūžiant dabar jį. Sako: „Tai jis 
atūžia, tu būk pjovėjas, o aš būsiu avižos, tu pjauk tas avižas”. Pribėgęs velnias 
klausia: „Ar nematei bėgant mergaitės su berniuku?” „Mačiau,- sako, - kai 
tas avižas sėjau”. Ir velnias grįžo atgal.Vėl bėga, girdi - atūžia. Ji sako: „Aš 
būsiu koplyčia, tu būsi kunigas, kai atjos velnias, sakyk: „Mačiau, kai tą 
bažnyčią stačiau”. Atjojęs velnias klausia: „Ar nematei bėgant mergaitės su 
berniuku?” „Mačiau, - sako, - kai tą bažnyčią stačiau”. Velnias vėl grįžo nieko 
nepešęs. Parjojęs namo jis suprato, kad tai jie buvę. Vėl bėga, išgirdo atūžiant, 
ji sako: „Aš būsiu ežeras, tu būk antinas ir plaukyk po vandenį.” Kai atjojo 
velnias, jis gėrė gėrė visą vandenį. Jis su vandeniu sutraukė ir antiną. Ir pavargo. 
Jaunikaitis išskrido iš pilvo, paėmėjo kardą, jam galą padarė. „Dabar, - sako 
ji, - mes jau esam laisvi ir galim grįžti jau laisvai”.

Pagaliau jis šakojai: „Kad mane taip gelbėjai, aš norėčiau tave pasiimti 
per žmoną”. Ji sutiko. Jiem persiskiriant ji sako: „Kai pareisi namo, tu visus 
pasveikink, tik mažo vaiko, kur gulės lopšely, nesveikink, o aš pas tave po 
mėnesio ateisiu”.

Jis, parėjęs namo, rado dar didelių brolių, seserų, pasveikino visus, 
tik to vaiko nesveikino. Pavargęs po ilgų metų atsigulė pasilsėti. Motina 
pastebėjo, kad jo (mažylio) nesveikino; ji prinešė vaiką prie lūpų, ir vaikas 
jį pabučiavo. Atbudęs jis viską pamiršo - kaip šiandien gimęs. Pagaliau jis 
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panoro vesti, išsirinko iš savo kaimo mergelę ir norėjo daryti vestuves. O 
čia ir atvažiavo pirmoji sužieduotinė. Ji sako jam apie dvarą, kaip jie bėgo. 
Jis niekaip negali atsiminti. Paskui ji sako: „Duokit man rugienės tašlos”. 
Šeimininkė padavė jai. Ji parpjovė per pusę ir išmetė aukštyn. Pasidarė du 

karveliai, balti kaip sniegas. Ji nuo pradžios iki galo jam pasakoja kaip 
buvę, o karveliai, skraidydami po kambarį, pritaria : „O nugi, nugi, nugi”. 
Pagaliau jis pradeda viską atsiminti. Ir kai ji paskutinius žodžius pasakė, jis 
viską atsiminė, o karveliai išnyko.

Jaunikaitis vedė savo tąpirmąpanelę ir gerai gyveno ilgus ilgus metus.

Pasakojo Veronika Lengienė, gyv. Panevėžyje.
Užrašė H.Gumbinaitė

Mielaširdingas darbas
77

Gyveno vienas turtingas žmogus ir sykį priėmė ant savo žemės 
pustelninką. Pustelninkas labai buvo neturtingas, dėl to turėjo prašyti 
turtuolio pastatyti kokį nors namelį.Turtuolis jam tą namelį pastatė. 
Pustelninkui iš dvaro atnešdavo valgyti vieną bandelę. Turtuolio tarnas 
nuneša ir paduoda bandelę. Pustelninkas sako: „Gerai darai - sau rasi, blogai 
darai - sau rasi”. Daugiau nieko nekalba, kaip tik tuos žodžius.

Turtuolio žmonai labai įgriso tas jo pasakymas, ji kartą ėmė ir įdėjo į 
bandelę nuodų. Ir nunešė.

Turtuolio sūnus išėjo medžioti ir pasiklydo. Vaikščiojo vaikščiojo ir 
pamatė triobą. Tai buvo to pustelninko. Turtuolio sūnus ir ėjo į tą pusę, kur 
matėsi žiburys. Jis buvo labai nuvargęs, sušlapęs ir labai išalkęs. Nuėjęs 
pas pustelninką paprašė duonos, - jis ir padavė tą bandelę, jo motinos kepimo. 
Tik suvalgė pusę bandelės - tuoj mirė. Turtuolio dvare kilo triukšmas: 
prapuolė sūnus. Kai turtuolio tarnai rado sūnų pas pustelninką, labai 
nusigando ir nunešė turtuoliui. Tada jo žmona tesuprato tuos žodžius.

Pasakojo Kotryna Stankevičienė
Užrašė Antanas Petrulis
Panevėžys, 1928 m.

Vargas
82

Kitą kartą gyveno du broliai.Vienas jų buvo turtingas, o kitas 
neturtingas, neturėjo nė juodos duonos, badavo.
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Artinosi Velykos, ir neturtingasai brolis nuėjo pas turtingąjįpaprašyti mėsos 
ar duonos gabalo. Atėjęs pas turtingąjį brolį paprašė tarno, kad apie jo atėjimą 
pasakytų broliui - nori gauti ko nors valgyti. Tarnas pranešė savo ponui, kad pas 
jį atėjo brolis ir prašo ko nors valgyti. Turtingas, kur tuo metu valgė skaniausius 
valgius, paėmė kaulą ir liepė tarnui paduoti tą kaulą savo neturtingajam broliui. 
Nusiminęs ėjo namo neturtingas brolis: „To kaulo vienam žmogui neužtenka, o 
mano didelė šeimyna, negi teks badu mirti. Ne, geriau suvalgysiu pats tą kaulą: 
gėda ir namo tokią brolio dovaną nešti”. Taip galvodamas pradėjo graužti kaulą ir 
pamatė, kad prieš jį kažkoks rūkas sukinėjas ir sako:

- Žmogau, atiduok man kaulą.

- Ne, aš nekvailas ir kaulo neduosiu,- atsakė neturtingas ir paklausė: 
- O kas tu esi?
- Aš esu tavo vargas,- atsakė rūkas.
- Na gerai,- tarė rūkui žmogus,- lįsk kaulo skylėn, ten rasi dar 

smagenus.
Rūkas įlindo skylėn, o žmogus nieko nelaukdamas užkišė pagaliuku 

ir tą kaulą įmetė upėn. Nespėjo žmogus nė namo pareiti, kai jo vaikai 
linksmais veideliais pranešė, kad jis jau paskirtas prie vieno dvaro užvaizdu 
ir kad jau turi pinigų valgiui.

Praslinko dveji metai. Neturtingas pralobo, namus pasistatė, arklių, 
karvių, avių daugybė.

Sužinojo jo brolis ir nuvažiavo pas jį svečiuos. Atvažiavęs ir klausia:
- Brolau, nuo ko tu taip pralobai?
- Nuo tavo kaulo,- tarė brolis ir papasakojo visą atsitikimą su vargu.
- Nurodyk man tą vietą, kur tu įmetei kaulą,- prašė brolis.
Jis nurodė jam vietą, kur numetė kaulą su savo vargu. Brolis, 

važiuodamas namo, įbrido į upę ir surado tą kaulą. Sakė pats sau:
- Na, broliuk, man nepatinka, kad tu taip pralobai. Palauk, išleisiu 

tavo vargą ir žinosi, kad vargas dar tavęs neužmiršo.
Taip taręs atkimšo kaulą, iš kur išlindo vargas. Išlindęs su džiaugsmu 

apkabino pralobusio žmogaus brolio kaklą ir tarė:
- Dėkui tau, žmoge, pas aną jau neisiu, atsidėkodamas pasiliksiu pas 

tave.
Nuliūdo žmogus, susiprato, bet per vėlu - vargas sunaikino jo visą 

turtą. Ir paliko neturtėlis, koks buvo pirmiau jo brolis.

Pasakojo S.Baronienė
Užrašė P.Baronas
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Ovinai, ovinai, pasipurtyk! ltr i 83 i

156

Gyveno trys broliai. Vienas buvo durnas, o du razumni. Mirdamas 
tėvas razumniem paliko visų gaspadorystį, o durniui tik prastų jaučiukų. 
Broliai papjovė tų jaučiukų, suvolgė ir durnelį išvorė iš namų.

Durnius, aidamas par miškų, susitiko senelį - tas prošė ait pas jį avių 
ganytų. Durnius nuėjo ir gonė visus metus. Kalėdose senelis jam dovė ovinų. 
Ir šoko jam senelis: „Kai raiks tau pinigų, pasakyk žodžius: „Ovinai, ovinai, 
pasipurtyk ir gausi”. Durnius parsivedė ovinų namo ir paprašė pasipurtyti. 
Kad pribyrėjo aukso! Broliai tuoj susirinko pinigus ir apmainė jam ovinų (į 
prastą).

Paskum jį vėl išvora iš namų. Jis ir vėl aina aina ir susitiko tų potį 
senelį. Senelis vėl prašo ait unt jį abrūsų skalbtų. Jis paklausė, nuėjo. Skalbia 
visus metus, už kų jam senelis (jis buvo Dievas) dove vienų abrūsų, katras 
pasokius „Abrūsai, išsivyniok”, išsivynioja ir možna gauti, ko tik nori 
volgyti. Jis vėl parsinešė namo, pasirodė broliam.

Broliai atojėma abrūsų ir jį vėl išvorė iš namų. Jis vėl aina par tų patį 
miškų ir susitinka vėl tų senelį - tas jį kviečia kėselių pintų. Durnelis nuėjo 
unt senelį ir pina kęselius par visus matus. Už dorbų govo vienų kėselį. Tas 
kėselys, kaip tik pasakai „Maršolka, maršolka, išsivyniok!”, tuoj iššoka 
daug saldotų ir muša, kų tik paliepi.

Durnius parsinešė namo kėselį ir šoko broliam: „Jūs nesakykit 
„Maršolka, maršolka, išsivyniok, bo tuoj jum bus blogai”. Broliai mislijo, 
kad vėl kai kas gero bus, kaip tik teip pasakys. Jie suriko: „Maršolka, 
maršolka!” Kad iššoko saldotų, kad pradėjo bizūnais duoti brolius, - tuoj 
pusmiriai liko. Pristota ir ovinų, ir abrūsų, bet saldotai vis mušė ir mušė, 
kol užmušė. Tada visa gaspadorystė liko durniui.

Pasakojo Julius Ragauskas
Atkočiškių k., Viešintų vlsč., Panevėžio apskr.

Apie ponią raganą ltr i83i (ioi>

"k Vienu poni gyvena našia. Jin būva raganų ir jin turėja dukterį ir kito 

mergaitė - pakajavo. Nu ir daba ta poni su dukteri išvažiava. Pakajavo palika 
namie. Ta, atlikus namie, vakari nuėja int pravaro karvių melžt'. Jin dejuoji: 
„Oigi, Dievi Dievi, pri ka aš šindė atsigulsi?” Ir (vyras) atsiliepi: „Aš pas 
tavį ateisi”. Jin labė nusigunda. Parėja in pakajį ir verdasi sau večerijo. 
Atbėga katyte: „Panyt panyt, duok ir man večerijos, aš neščėstis atbusi”.
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Jin duodi) jai ėst. Pasku atbėga kalyte: „Panyt panyt, duok ir man', aš 
neščėstis atbusi”. Pasku vištyte ir pasku gaidžiukus. Jin visiem davė.

Daba jin pati pavalgė večerijo ir išgirdą už durų: „Pan pan, lais'k”. 
Jin nusiunči katytė ir liepi jam (tam atėjusiam), kad gražiausio šilkinė suknė 
atneštų, ti tadu lais. Jis tuoj atneše. Ir vėl' teip saka. Jin nusiunči kalytė. 
Liepi visokių nučynų kad būtų. Ir jis pristata jai, ir vėl' praša lais't. Jin nusiunči 
vištytė ir liepi, kad jai atneštų visokių gražiausių daiktų, kokių unt svietą 
yra tik. Jis atnešu ir vėl' saka: „Pan pan, lais'k”. Tik gaidžiukus „Kakariko” 
- ir pražūva tas ponus.

Unt rytojos parvažiava ta poni su dukteri. Pamate, kad pakajavu už 
jo daug bagotesne. Jin panorėją, kad ir jos duktė būtų toki bagotu. Kitodien 
jin palika dukterį namie.Ta nėję karvių melžt'. Jin padejava, kaip ir ana. 
Vėl' atsiliepi: „Aš pas tavį ateisi”. Jin nusidžiaugė. Vakari ateinu ir saka už 
durų: „Pan pan, lais'k”. Jin tuoj įlaidži.Tas ponus atsisėdu galu stala priešes. 
Jin juokdamasi saka: „Kode tamstos nage tokie ilgi?” „Kad par ilgus metus 
žemis kasio”. „Kode tamstos tokie ilgi dunčė?” „Kad daug metų žmonis 
ėdžio ir tavį suėsi”. Ir suėdė. Raganų parvažiavus rada sava duktės tik 
kaulalis.

Taigi mat kaip tai ragane būva.

Pasakojo Barbora Repečkienė, 88 m., gim. Garšvių k.. Naujamiesčio vlsč., 
dabar gyv. Pabiržių k., Krekenavos vlsč., Panevėžio apskr.

Raganų kerštas
165

LTR 1831 (165)

Šv. Jono vakarą ėjo vienas žmogus pasižiūrėti rugių. Jis ėjo ežia per 

rugius. Beeidamas pamatė apie ugniakurą šokinėjant raganas. Kaip tik 
pamatė jį ten einant, dvi raganos prilėkė, pagriebė už sprando ir ėmė sukti. 
Paskiau sako: „Jei niekam nesakysi, ką matei, tai paleisim.Tik žiūrėk, kad 
ką išgirsim, tai šiam sviete negyvensi”. Jis prižadėjo nesakyti ir sugrįžo 
atgal.

Jam baigiant eiti per rugius, išlėkė iš rugių didelis šuva; taip ėmė 
pjauti, kad let atsigynė. O tokio šunies nebuvo nė viso apylinkė. Tas žmogus 
parėjęs sirgo kelias savaites, kol sugijo sprandas.

Užrašė O.Tamošauskienė
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Pasivaidenimai ltri83i

167, 168

Pompėnų valsčy, Gegužinės dvare, buvo toks pušynėlis, vardu 
Čiolnikas. Jame buvo ponai palaidoti. Žmonės sako, kad yra matę, kaip iš 

to pušynėlio išeidavo trys žvakės. Jos eidavo aplink pušynėlį ir vėl nueidavo 
į tą pačią vietą, iš kur buvo išėjusios. Bet dabar jau to nebematyti.

(Man pasakė mano bobutė)

***

Vieną kartą seniau važiavo iš Gegužinės kaimo daug vyrų. Žiūri - ant 

kalnelio stovi baroniukas ir bliauna, o vienas sako: „Nueik tu kaip 
gailestingas žmogus paimti to baroniuko”. Jis sako: „Padėkit man sugauti 
jį”. Jie (vyrai) sugavo ir pradėjo nešti į ratus, bet jis buvo toks sunkus, kad 
let ne let arklys pavežė. Paskui pavažiavo jie toliau, pakilo vėjas ir išgirdo 
- kažkas nusijuokė. Žiūri - baroniuko nebėra ratuos. Tai buvo Šilo miške.

(Man tą atsitikimą pasakė bobutė)

Užrašė K.Andrejevas
Užrašyta Gegužių k., Pumpėnų vlsč.

Pasaka apie užburtą dukterį ltr i 83 i <2 i 6)

Vienas ponas turėjo užburtą dukterį, ji buvo atskirame name. Ponas 
jai turėdavo kiekvieną naktį duoti žmogų, kad ji suėstų, bet jeigu ponas 
neduodavo, tada ji ateidavo pas poną ir neduodavo jam ramumo. Taip ponas 
ilgus metus duodavo jai maistui žmogų. Kiekvieną rytą žmonės susirinkę 
išmėtydavo to žmogaus kaulus.

Vieną kartą iš Vilniaus ėjo klierikas ir užėjo pas poną nakvynės 
paprašyti. Ponas jįpriėmė ir leido į tą kambarį, kur buvojo duktė. Klierikas 
užsidegė žvakę, su šventa kreida apsibrėžė ratą ir pradėjo melstis. Atėjus 
devintai valandai, iš kamino pradėjo rėkti: „Pulsiu, pulsiu, pulsiu!” Klierikas 
ir sako: „Pulk”. Nukrito viena koja, jis paėmė ir numetė ją į šalį. Ir vėl 
klierikas sako: „Pulk”. Nukrito kita koja, taip nukrito viena, paskui kita 
ranka ir paskui visas liemuo ir susijungė visos dalys. Kad atsirado graži 
mergaitė! Ji pradėjo lakstyti aplinkui stalą ir rėkauti, kad jai tėvas neduoda 
valgyti. Priėjus dvyliktai valandai, mergaitė pranyko.

Rytą ponas atėjo pažiūrėti ir išmėtyti klieriko kaulų, bet rado jį dar 
gyvą ir vėl pradėjo prašyti, kad klierikas pasiliktų nakvoti. Klierikas vėl 
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atėjo, apsibrėžė šventa kreida ratą ir pradėjo melstis. Prisiartinus devintai 
valandai, pradėjo rėkti: „Pulsiu, pulsiu!” Klierikas ir sako: „Pulk!” Ir vėl 
krito po vieną koją, ranką, galiausiai ir liemuo. Ir vėl pradėjo bėgioti aplink 
stalą ir rėkauti, kad jau antrą dieną tėvas neduoda valgyti.Taip ji rėkė iki 
gaidžių. Kai gaidžiai sugiedojo dvylikto(j) valando(j), ji nesuspėjo išbėgti 
ir krito šalia rato. Tada klierikas uždėjo jai ant veido stulą ir pradėjo melstis.

Rytui auštant ji atbudo ir pradėjo dėkoti klierikui, kad ją išgelbėjo.
Rytą žmonės pamatė ponaitę gyvą, pradėjo džiaugtis ir apsakinėti 

kitiem žmonėm. O ponas užmokėjo tam klierikui daug pinigų ir parvežė jį 

namo.

Užrašė Zabaraitės

Pasaka apie vieną gydytoją ltr.2458 (109)

109

Vienos žmogos biedne gyvena. Ir jis aino keliu. Susitika jis senelį, 
saka:

- Kur či, žmogel, aini? Sėsk, - saka,- pasilsėsim.
A tas senelis mat būva Dievus.
- Aš tau, - saka, - duosi talentų. Tik tu, - saka, - niekam nesakyk, 

gydik, - saka,- žmonis.
- Kad, - saka,- aš nieką nežino, nieką nemoko, prastos žmogelis.
Saka:
- Prisirink visokių žolalių i gydik ligonis. Kur, - saka, - išgirsi, kas 

sergo, tinai ir aik. Inteik, - saka,- gryčion i, kad matysi - giltine galo kojų 
stovi, te tu ligonį gydik, garintuok, kad tas ligonis sugis, a jėgo galo galvų 
stovi giltine, ti ta ligonia negydik, sakyk, kad unt dveja.

Nu, jis kaip pradėja gydit žmonis, tė jis prabagotėja. Jis visa turi: ir 
duonas, ir užsivilkimų - ir pati, ir vaike apdingti.

Apsergo jis - agi stovi giltine jam galo galvų. Jis mata ir žiną, kad 
jam gi reiks mirt'.

Ti jis praša lovas apgrįžt'. Apigrįžo lovų - ir jam vė galo galvų. Tė 
jis paprašė, kad jam lovų padarytų ont sprandžinų ir šriūbų. Kojom atsispyrė 
- lovo atsigręžto, a giltine galo galvų i galo galvų. Jis tėp grąžėsi - vis tiek 
galo galvų.

Nu, jam ir reikėją mirti.

Pasakojo Elena Kielaitė, 79 m., Užunevėžių k., Raguvos vlsč.

Užrašė Alfonsas Urbonas
1943 m.
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Pasaka apie Elenytę ir baroniuką
no

LTR 2458

Būva dėdelis ir bobute. Turėja Elenytį ir Joniukų. Jie (senukai) numirė. 
Elenyte (tarmėje paprastai tariama Alenyte) su Joniuku aino keli(u). 
Joniukos įsinorėja gert'. Priėja jaučia pėdų, jis praša:

- Elenyt' sesut', pazvalyk man' gert'.
- Joniuk broliuk, neger'k. Pavirsi jauteli(u).
Priėja baroniuka pėdelį. Jis vėl' praša:
- Elenyt' sesut', pazvalyk man' gert'.
- Joniuk broliuk, neger'k.
Jis neklause, atsigėrė ir pavirta baroniukv. Ji nuveja dabar miškan, 

užlipė unt stirtas šieną, a baroniukos ėdi) ape stirtų. Ji išgirdą medžiojint - 
tė unt stirtas ir ripuoji:

- Kas ti medžioji, 
Kas ti medžioji? 
Nepabaidykit mana baronėlia - 
Šilkų vilnelas, 

Auksą ragelė.
Kitų dienų - vėl' karaliūnos. Ji vėl ripuoji: 

- Kas ti medžioji, 
Kas ti medžioji?
Nepabaidykit mana baronėlia - 
Šilkų vilnelas, 

Auksą ragelė.
Jie paklausa medžiodami, paklausa i saka karaliūnų:
- Oi, - saka, - poni karaliūne, kadgi, - saka,- grąžė ripuoji.
Trečio dieno vėl' tėp pat ripuoji:

- Kas ti medžioji, 
Kas ti medžioji?
Nepabaidykit mana baronėlia - 
Šilkų vilnelas, 

Auksą ragelė.
Tado priėja visi tame. Karaliūnos ir praša jas lipti no stirtas.
- Ženysiuos, - saka.

A jin saka:
- Nepjausi mana baronėlia?
Karaliūnos prižado nepjaut. Parsivedė namon ir apsiženija.
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Jie (vyrai) išeidava medžiot'. Ji vis valga - kaip didela poni.Tai mat 
atėjus laume tai pone saka:

- Prašom, - saka, - poni, ait* pasivaikščiot'. Aš pasilsėsi, ponias vieto 
pagulėsi.

Laumė atsigula ir jin liepi Elenytį bačkon indėt', unt undenį vntlaist'. 
Paskumjis (karaliūnas) atnešt) visokių paukščių prišovįs. Jin nevalga, praša 
jin, praša, kad baruniukų pjautų. A baruniukus išgirstu, kad jį žadu pjaut'. 
Mata, kad geldus mazgoji, peilis galundu. Jis praša vakari, kad laistųjį 
atsigert' unt upelį.

- Atsigersi,- saka, - mana bus daugio kraujelia, kė papjaus.
Jis nuainu unt upelį ir ripuoji. A jie klausė, kaip jis nuėja unt upelį 

gerti.
- Elenu sesi, žadu manį ponus pjaut', 
Elenu sesi, žadu manį ponus pjaut'. 
Tame geldus jo mazgoji, 
Slūgas peilis jo galundu.

A jin, undeny būdamu:
- Juniuk bruliuk,
Pul'k ponu karaliūnų kojelosna, 
A slūgelių kaktelesna.
Tegul' suvara visų valsčių,
Tegul' nudirbu šilkų tinklų, 
Tegul' sugaunu manį jaunų.

Du vakaru klausė poną tame. Pasku pats karaliūnus išėja paklausyt'. 
Pasku sugava jų, ištraukė iš undenia, a ji bačko kelis dienus būva gyvu. 
Paskio, kėp jų sugava, laumį išmėtė. A jų parsivedė vėl', gyvena grąžė.

Ir aš tinai buvo unt vestuvių, vynų, midų gėrio.
Pasakojo Elena Kielaitė, 79 m., Užunevėžių k., Raguvos vlsč.
Svetur nebuvusi, svetimų kalbų nemokanti.
Užrašė Alfonsas Vepštas 
1943 m.

Pasaka apie našlaitę ir pamotės dukterį ltr 2458 < 154)

154

Būva dėdelis i bubute. Numirė bubute, dėdelis apsiženija laumį 
raganų. Rada močeku Alenytį, tė jin jas tėp nekinči. Susilaukė sava tris 
dukteris. Tėp dedelį prikalbu:

- Išvežk miškun.
(A miški būdava dykų gryčelių). Dėdelis kintįs nesikintįs vežu tų 
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sava dukterį Alenytį miškun. Rada miški gryčelbi i saka:
- Pabūk, aš tau malkų prikirsi.
Palika i parvažiava namo.
A to gryčelo meškas gult' naktį aidava. Atainu vakari meškų jo gult'. 

Meškų pajuta, kad yra kas, i saka:
- Mergų mergų, daryk durelus. Kad bijė su runkelem, tė daryk su 

pagaikštėli.
Nu, jine atidarė duris.
Meškų vėl' saka:
- Mergų mergų, kel'k manį par slunkstį. Kad bijė su runkelem, tė su 

šakelėm.
Jin pajėme grąžė, įkėla su rankom. Tė meškų vėl':
- Mergų mergų, kel'k manį unt pečia. Kad bijė su rankelėm - tė su 

šakelėm.
Mergų užkėla, paguldė meškų unt pečia.
Meškų sušyla, pagulėja, tadu vėl' praša:
- Mergų mergų, kel'k manį nu pečia. Kad bijė su rankelėm - tė su 

šakelėm.
Jin pajėme grąžė su rankom - unt žemes. Vėl' praša:
- Mergų mergų, paješkok man galvelbi.
Jine jieška.
- Mergų mergų, pakrapštyk man auselbi. Kad bijė su rankelėm - ti su 

pagaikštėli.
Jin grąžė su pirštu pakrapštė - kad išėja (iš meškos ausies) arklių 

poru, karietų, bundu, apsitaisyt' drapanų. Kad apsitaisė: važiuos jo svečiuos 
unt dedelį.

Tė mat kalala kintus nepakintus pajuta, kad atvažiuoji, i loji:
Diedą duktė su bundelem, 
Čiau riau riau.

Atvažiuoji diedą duktė:
Su bundelem, su karietų, arklių poru -
Man bundela ko didžiausi, ko minkščiausi.

Tadu išlakė laume raganų, kad duos par kojų:
- Kų tu či loji: jo (ji) senė pakačergy.
Kalala:
- Kejei, kejei,- palinda pu pučklači unt trijų kojų (t. y. viena koja jau 

pamušta).
Tė vėl' kalala pabuvus neiškinči, mat jo arčio privažiava, bundelas 

labjo kvepi, tė vėl' tėp:
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- Čiau riau riau.

Atvažiuoji diedą duktė:
Su bundelem, su karietų, arklių poru -
Man bundela ko didžiausi, ko minkščiausi.

Vėl laume par kitų kojelbi kėp duodu.
Nu vėl' kalala pašliaužė unt dvejų kojelių. Nu tė vėl' kintus nepakintus, 

vėl' neiškinči - vis kvepi, i vėl':
- Čiau riau riau.

Atvažiuoji diedą duktė:
Su bundelem, su karietų, arklių poru -
Man bundela ko didžiausi, ko minkščiausi.

Močeku vėl' išlakė laukan i - dur-dur-dur, i atvažiava Alenute. Tadu 
kalale bundu ko didžiausių, ko minkščiausių. I dėdeliu davė, a laumė ragane 
- sudžiūvusių kietų.

Pasku užsimėtė (t. y. užsigeidė) močeku jas (t. y. savo) dukterį vežt'. 
Pasikinkė arklį, nuveže i palika gryčio. Jin mislija, kad i jas duktė tėp 
atvažiuos apsitaisius, su karietų.

Nu, tadu atainu ton meškų:
- Mergų mergų, daryk durelus. Kat bijė su runkelem - tė su pagaikštėli.
Kad atidarė su pagaikšči: tėkš par klemkų!
- Mergų mergų, kel'k manį par slunkstį. Kad bijė su runkelem - tė su 

šakelėm.
Tė kuopt, šakis nutvėrė - blinkt meškų par slunkstį. Jo meške negere. 

Nu, vė praša:
- Mergų mergų, kel'k manį unt pečios. Kad bijė su runkelem - tė su 

šakelėm.
Mergų vėl' blinks meškų su šakėm unt pečios. Meškų nur-nur-nur 

niauroji, pykstu. Pagulėjus praša kel't nu pečios:
- Mergų mergų, kel'k manį nu pečios.Kad bijė su runkelem - tė su 

šakelėm.
Tė jin kuopt šakis, blinkt meškų nuvertė unt žemes. Meškų papyka, 

ale praša mergų:
- Mergų mergų, paješkok galvelbi. Kad bijė su runkelem - tė su 

šakalėli.
Jin dryks dryks su šakali i krapštą.
- Mergų mergų, pakrapštyk man auselbi. Kad bijė su runkelem - tė su 

pagaikštėli.
Tė jin nutvėrė pagaikštį, matar matar pu ausį: meške kraujis pradėja 

bėgt'. Meškų papyka, mergų suvėde, pakačergy kaulus i sukrovė.
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Lauki lauki laume ragam), kad atvažiuotų jas duktė. Lauki lauki i 
nesulauki. Siunči dedelį:

- Važiuok, pasižiūrėk, ka tėp neatvažiuoji ilge.
Dėdelis pasikinkė kiaulalbi geldele i važiuoji. Nuvažiava, žiūri - kaule 

pakačergy sukrauti: susidėja tuos kaulalis i važiuoji namo.
Kalala pajautė tuos kaulalis i dedelį - i giedu:

- Čiau riau riau.

Atvažiuoji dedelelis:
Su kiaulalu, su geldelu, su kaulalės -
Man kaulalis ko didžiausis, ko minkščiausis.

Vėl išlakė laume ragam): kėp duos kalale par kojų:
- Kų tu či loji? Mana duktė atvažiuos su karietų, arklių poru.
Nu vėl' kalala kintus nepakintus išlakė iš pu priekelia i vėl giedu:

- Čiau riau riau.

Atvažiuoji dedelelis:
Su kiaulalu, su geldelu, su kaulalės -
Man kaulalis ko didžiausis, ko minkščiausis.

Vėl' laume raganų kėp duos kalale par kojų:
- Kų tu či loji? Mana duktė atvažiuos su karietų, arklių poru.
Tadu i atvažiava su kiaulalu, su geldelu, su kaulalės, a laume raganų 

raudoja raudoja dukteres.

Pasakojo Konstancija Statkevičienė (Tvaskaitė), 60 m., Užunevėžių k., 
Raguvos vlsč., kilusi iš Šapio k. Svetimų kalbų nemoka, svetur nebuvusi.

Užrašė Alfonsas Vepštas
1943 m.

SMULKIOJI TAUTOSAKA
Mįslės

Kojas turi - neina, šiaudų turi - neėda, plunksnas turi - neskrenda, 
dūšią turi, bet ne visada.
(Lova)

Vienas prašo, kad išaustų, kitas prašo, kad neišaustų, o trečiam - vis 
tiek.
(Lova, durys ir langas)

Vienam žiemą geriau, kitam vasarą, trečiam - vis tiek.
(Ratai, rogės ir arklys)
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Stovi kertė trupinys - nepaveža nei arklys.
(Pečius)

Višta tupi, žarnos krinta, vis uodegą kraipo.
(Namas, žmonės ir durys)

Vieno bačkelė du trunkai.
(Kiaušinis)

Kaba kabikas - galelis plikas.
(Riešutas)

Nei Dievo sutvertas, nei žmogaus padarytas - pats atsirado.
(Plyšys)

Močios skrynia neužrakinama, tėvo pinigai nesuskaitomi, dukterės 
kasos nesupinamos, sūnaus žirgas nesugaudomas.
(Krosnis, žarijos, liepsna, dūmai)

Kur buvęs, kur nebuvęs - capt už diedo bambos.
(Durų klemka)

Kojom mina, pilvą trina, kur šiepiasi, ten kiša.
(Audėja audžia)

Visas lygus ąžuolėlis, ant viršūnės burbuolėlis.
(Linas)

Terpu bobos rietu - veselija.
(Ratelis)

Donata Šneiderienė, 64 m.

Užrašė V.Antanaitis

Vyno smokas, juodas kalpokas, akmeno širdis.
(Vyšnia)

Kai mažas buvau - keturis valdžiau, kai užaugau - kalnus verčiau, 
kai numiriau - bažnyčion ėjau.
(Jautis)

Mėsiniam puode geležėlė verda.
(Pažabotas arklys)

Tėvas tyslis, močia pumpla, vaikai čečeriukai.
(Žirnis)

Juodas - ne juodvarnis, su ragais - ne jautis, šešios kojos - be kanopų, 
kai eina - žemę ardo.
(Šūdvabalis)

Dyvinas bernas, įvijos kelnės.
(Grąžtas)
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Du stumia, du traukia, du išsižioję laukia.
(Nosį valo)

Miške augo, miške lapojo, namo parėjo - šventu pastojo.
(Kryžius)

Anelė Šlikienė, 40 m.

Užrašė V.Antanaitis

Du bėga, du veja - niekad nepaveja.
(Ratai)

Du kiškeliai pjaunasi, balti kraujai bėga.
(Girnos)

Višta nupešta, tvoron įkišta.
(Šluotražis)

Paukštė skraido be sparnų, strielčius šauna be strielbos, kukuris kepa 
be ugnies, ponia valgo be dantų.
(Sniegas, lietus, saulė, vėjas)

Bėga dvi lapelės su užriestom noselėm.
(Rogės)

Tėvas neužgimė, sūnus karan išjojo.
(Nepasikūrinusio pečiaus dūmai)

Žvengia žvingulis ant aukšto kalno, sidabrinė galva, kanapinė uodega.

(Varpas)
Šuliny raguolis.

(Mėnulis)
Slunku pilvu taukš.

(Senovinė langinė)
Mėnesį mojaus atalakia iš gojaus: kas jį užmuša, savo kraują pralieja.

(Uodas)
Visi joja, tik nė vienas nešeria.

(Slenkstis)
Po gojelį du rateliai.

(Ausys)
Juoda bačkelė, raudona volelė.

(Žąsis)

Du statukai, du klausukai, keturi adomėliai.
(Karvės ragai, ausys, speniai)

Dvi pupos visą lauką aplakstė.
(Akys)
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Be dūšios, be kvapo, visą teisybę pasako.
(Bezmėnas)

Sniegena puorena lipa aukštyn kiaušinio dėti.
(Apynys)

Panelė nuoga, užanty marškiniai.
(Žvakė)

Kukutis pažemutis nešė lizdą erškėtinį, dės kiaušinį šimtatrynį. 
(Agurkas)

Jurgis Gabnys, 60 m., Užunevėžių k., Raguvos vlsč.
Užrašė Alfonsas Vepštas 
1943 m.

Stovi kertėj kupetis, jaunų mergų rūpestis.
(Žlugtas)

Alfonsą Statkevičiūtė, 22 m., Užunevėžių k., Raguvos vlsč.

Čigonė gryčio, kaklas ore.

(Balkis)

Veronika Marytė Statkevičienė, 22 m., Užunevėžių k.. Raguvos vlsč.
Užrašė Alfonsas Vepštas 
1943 m.

Vienas sako: „Bėkim”.
Antras sako: „Čia stovėkim”.
Trečias sako: „Čia linguokim”.

(Vanduo, akmuo, nendrė)
Tupi diedelis ir pypkę rūko.

(Kaminas)
Du broliukai per vieną ežią negali pereit.

(A kys)

Elena Sprindytė, 60 m., Užunevėžių k., Raguvos vlsč.
Užrašė Alfonsas Vepštas
1943 m.
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IŠ JURGIO ELISONO RINKINIO
LTR 768

Padavimas apie Čičinską
3748

Jei kunigas norėdavo laikyti mišias, tada turėdavo paprašyti Čičinsko, 
kad jam leistų laikyti mišias jo dvare. Jei Čičinskas leisdavo, kunigas mišias 

tada laikydavo, jei neleisdavo, tai nelaikydavo.
Vieną kartą reikėjo kunigui laikyti mišias, o Čičinskas miegojo. Niekas 

nedrįso j į pažadinti, o parapiječiai visi susirinko į bažnyčią. Ir kunigas turėjo 
laikyti - ir laikė mišias. Atsikėlęs Čičinskas ir tai sužinojęs. Greit sėdo ant 

savo žirgo ir sako sau: „Kaip tai kunigas galėjo laikyti mišias be mano 
žinios? Aš esu šio dvaro vyriausiasis, nors ilgiausiai miegočiau”.

Ir jis su žirgu nujojo į bažnyčią prie altoriaus, tik atsigręžęs taft - ir 
nušovė kunigą su lievorveriu, ir išjojo iš bažnyčios. Kai jis išjojo iš 
bažnyčios, sugriaudė perkūnas ir jį užmušė, o jo dvaras paskendo. Kur yra 
paskendęs Čičinskas, dabar vadina Čičinsko kalnu.

Pasakojo V.Vidugirienė
Užašė O. Gumbrevičiūtė

Perkūnas
Perkūnas buvo dievaitis stabmeldžių, ilga barzda ir ūsais, su ilgu 

apsiaustu. Turėjo jis porą arklių, - su jais važinėdavo po dangaus gatves. 
Kaip jis važiuoja, ratai vežimo darda, tada žmonės sako: „Griaudžia 
perkūnas”.

Pasaka apie baisų vyrą
363

Viena sena mergaitė labai norėjo ištekėti. Ji meldė Dievą, kad prisiųstų 
jaunikį. Taip jos prašymas ir išsipildė: atvažiavo iš kitos valstybės turtingas 
jaunikaitis, ir buvo iškeltos puikios vestuvės.

Po kelių savaičių važiavo ji su savo vyru į tėviškę. Bevažiuodami 
pamatė prie kelio stovinčią stiklinę bažnytėlę. Vyras sustabdė arklį ir liepė 
žmonai sėdėti ratuose ir laukti, kol jis ateis. Jis nuėjo į bažnytėlę, prisakęs 
žmonai, kad ši neitų prie bažnytėlės durų ir nežiūrėtų, ką jis ten daro.
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Moteriškė, nesulaukdama ateinant vyro, nuėjo prie bažnytėlės durų. Ir ką gi 
pamatė! Jos vyras valgė numirėlius. Greitai vėl sugrįžo į ratus ir vėl laukė. 
Atėjęs vyras klausė, ar ji nemačiusi, kąjis daręs. Žmona gynėsi, kad nieko, 

ničnieko nemačius.
Taip jie parvažiavo namo. Vyro sesuo klausė, kaip jai patinka jos brolis, 

ar geras. Moteriškė sako:
- Ne koks iš jo gerumas: numirėlius ėda ir daugiau nieko. Aš dabar su 

juo net bijau gyventi.
Sesuo viską pasakė broliui, ką buvo girdėjus iš jo žmonos. Brolis 

labai užpyko ir atlėkęs prarijo žmoną.

Pasakojo Astrauskienė, Motkūnų k., Pušaloto vlsč., Panevėžio apskr.
Užrašė A.Antanaitytė

Pasaka apie geraširdį kvailelį
554

Kartą gyveno trys broliai: vienas buvo kvailas, o du gudrūs. Vieną 
dienąjie visi trys išjojo laimės ieškoti. Tas kvailys atsiskyrė nuo jų ir nujojo 
sau. Joja jis pagal upę, mato bitutę let gyvą einančią. Jis paėmė ją ir padėjo 
ant medžio. Bitė pasakė, kad jam nelaimėje padės. Joja toliau ir mato, kad 
skruzdėlė guli leisgyvė ant kelio. Jis paėmė ir nunešė ją į skruzdėlyną. 
Skruzdėlė sakė - jam padės.

Jis bejodamas prijojo didelį miestą. Tam mieste gyveno viena karalaitė: 
pasakė, kad ji tekės už to, katras išpildys jos užduotus darbus. Jis nuėjo pas 
ją ir pasakė, kad išpildys jos duotus darbus. Ji paėmė dešimt maišų aguonų 
grūdų ir išbarstė po visus laukus. Ir įsakė jam surinkti, kol ji atsikels. Jeigu 
jis nesurinks, tai galvą nukirs. Jis išėjo aguonų rinkti, bet nė vieno grūdelio 
negalėjo įžiūrėti. Atsisėdo ir verkia. Paskiau gi žiūri, kad ateina visas pulkas 
skruzdėlių ir sako jam, kad jis išgelbėjo jai gyvybę, tai ji jam surinks su 
savo draugėm visus aguonos grūdelius. Karalaitė atėjo ir pasakė:

- Gerai, kad išpildei.
Davė antrą darbą: kad iš vaško nulipdytų jai bažnyčią ir viską, kas 

bažnyčiai reikalinga. Tą darbą jam padarė bitės už tai, kad išgelbėjo jų 
draugės gyvybę. Karalaitė atėjo vakare pažiūrėti, ar viskas padaryta. Ir sutiko 
už jo tekėti.

Ir šliūbą ėmė toj bažnyčioj, kur jis nulipdė. Kai senas karalius mirė, 
tada jis paėmė valdyti jo sostą.
Pasakojo Medišauskienė iš Subačiaus
Užrašė Medišauskaitė
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Pasaka apie keistus pinigus
3648

Kartą gyveno latvis. Jis buvo labai turtingas, turėjo labai daug miško. 
Ir jam tą mišką naktim labai vogdavo.

Jis buvo labai drąsus. Atsikeldavo naktį vienas ir eidavo žiūrėti miško. 
Kartą jis eina naktį, eina vienas, bet girdi - kas užpakaly jo šlama, eina. Jis 
atsigręžė, pasižiūri - nieko nemato. Antrą kartą atsigręžė - taip pat nieko 
nemato, tik girdi, kad eina. Trečią kartą atsigręžė - pamatė, kad užpakalyje 
eina vokietukas. Jaunas, gražiai apsirengęs, su lazdele rankoj. Prisiveja jis 
tą latvį ir eina jie abu. Eina, rado ant kelio vyžą, tas vokietukas liepia žmogui 
pakelt tą vyžą. Tas žmogus pažiūrėjo į vokietuką, bijo, bet ką darys, turėjo 
paduoti. Paėmė iš jo vokietukas vyžą, pažiūrėjo ir sako:

- Eik paskui mane.
Vedė jis jį toli toli per tankumynus, per mišką. Paskui privedė prie 

tokios skrynios. Atidarė ją ir toj skrynioj kryžmai buvo sudėti škaplieriai 
Šv. Pranciškaus. Jis sako:

- Paimk tuos škaplierius iš čia.
Ir tas paėmė škaplierius. Žiūri - ten pinigai. Sako:

- Semkis kiek tik nori pinigų.
Tas žmogus sėmė pilnas kešenes, užantį, ir tas vokietukas liepė 

daugiau semti. Sako:
- Jau gana, padėk vėl tuos škaplierius, kaip jie buvo sudėti.
Žmogus vienus padėjo taip, kaip buvo , o kitų ir nespėjo padėti, kaip 

ta skrynia užsidarė. Jis žiūri, kad jam nieko neliko. Jis tik vienų vienas. 
Škaplieriai iškrito jam iš rankų. Jam pasidarė baugu - persižegnojo ir eina 

namo. O tie pinigai jam traukia kešenes. Jis eidamas sako:
- Reikia pažiūrėti to lobio, kas čia per pinigas.
Jis ištraukė sudegusį anglį, bet sako:
- Nemesiu, nešiu parodyt žmonai.
Atneša namo, išpilia, žiūri - pinigai sidabriniai.
Ir žmona apsidžiaugė, ir vaikai, jis pats džiaugėsi, kad jų neišmetė. 

Matyt, ten buvo angelas, o ne velnias. Visi dėkojo Dievui.

Pasakojo E.Savickas iš Panevėžio
Užrašė Sofija Galiukevičiūtė
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Joniukas ir Onytė
313

Seniau, labai seniai gyveno Joniukas ir Onytė. Bet atsitiko nelaimė: 
Joniukas susirgo ir mirė. Onytė labai nuliūdo netekus savo broliuko.

Vieną kartą, kai ji sėdėjo taip nusiminus, atbėgo labai didelis arklys. 
Pribėgęs arklys prie namų šaukė:

- Onyte Onyte, kelkis! Važiuojam.
Onytė jam atsakė:
- Tu toks didelis, aš negaliu užlipti.
Tada arklys sumažėjo, ir Onytė užlipė. Kai Onytė užlipė, arklys vėl 

padidėjo. Arklys Onytę pradėjo nešti. Bet tuoj arklys pradėjo šaukti:
- Mesk, ką turi!
Onytė išmetė rožančių. Pajojus kelio šmotuką, arklys vėl pradėjo 

šaukti:
- Mesk, ką turi!
Onytė išmetė medalikėlį.
Bejodama Onytė labai ištroško. Netoli ji pamatė trobelę. Toj trobelėj 

gyveno Švenčiausia Panelė Marija. Marija liepė Onytei grįžti namo, o pati 

pradėjo įkalbinėti arklį, kad eitų pažiūrėti javų. Grįždama namo Onytė 
sutiko Šv. Petrą. Šv. Petras davė Onytei medalikėlį, triūbelę, rožančių ir 

pasakė:
- Tave vysis visas pragaras, bet tu pridėk triūbelę prie ausies ir, kai 

užgirsi, kad velniai jau arti, mesk medalikėlį - iš jo pasidarys labai tanki 
giria, kad negalės net pralįsti. Ir kai vėl išgirsi atsivejant, tada mesk rožančių, 
iš jo pasidarys labai ilga upė.

Beeidama toliau ji išgirdo atsivejant velnius. Tada ji metė medalikėlį 
- pasidarė giria.Tada velniai bėgo aplinkui girią ir vėl pradėjo ją vytis. Onytė 
metė rožančių ir iš jo pasidarė ilga upė. Velniai pradėjo gerti vandenį. Bet 
kol jie išgėrė vandenį, Onytė parbėgo namo.

Pasakojo E.Sakalauskienė
Užrašė S.Sakalauskaitė

Trys broliai ir karalaitė
422

Vieną kartą gyveno karalius ir jis turėjo gražią dukterį. Kartą ta duktė 
apsirgo ir jos negalėjo niekas išgydyti.

Gyveno viename kaime trys broliai. Jauniausią brolį visi vadino 
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dumiu. Vieną kartą broliai eina į miestą pirkti obuolių ir susitiko seną senelį. 
Tas senelis jų klausia:

- Kur einat?
Jie atsakė:
- Einam į miestą obuolių pirkti.

Tas senelis sako:
- Tuos obuolius nuneškit karalaitei. Kai ji suvalgys vieną, tai ir 

pasveiks.
Tada broliai nuėjo į miestą, nusipirko obuolių ir nešasi kiekvienas 

savo maiše. Jie vėl susitiko tą patį senelį.
Senelis sako sutikęs vyriausią brolį:
- Ką neši ?

Brolis sakytis nenori. Sako:
- Nešu varles karalaitei.
Tada senelis sako:
- Tegu būna varlės.
Kai vyriausias brolis nuėjo pas karalių į rūmus, tarnai klausia:
- Ko tau reikia ?
Jis sako:
- Noriu obuoliais išgydyti karalaitę.
Tada jį įleido, jis nuėjo prie karalaitės ir atrišė maišą. Žiūri, kad ne 

obuoliai, bet varlės. Karalius jį išvarė.
Senelis susitiko antrą brolį ir klausia:

- Ką neši ?
Tas sako:
- Nešu akmenis karalaitei.
Tada senelis sako:
- Tegul būna akmenys.
Ir paskui taip pat atsitiko su tuo broliu, kaip ir su anuo.
Kai senelis susitiko trečią brolį ir paklausė, ką neša, tas atsakė:
- Nešu obuolius karalaitei.
Tada tas sako:
- Tegul būna obuoliai.
Kai tas nuėjo pas karalių, tai tarnai nenorėjoje įsileisti. Bet jis sakė: 

„Tikrai nešu obuolius”, tai ir įleido. Kai jis padavė karalaitei vieną obuolį ir 
kai ji suvalgė - tuoj ir pasveiko. Tada karalius atidavė jam savo dukterį ir 
daug turtų.

Pasakojo O.Bistrienė iš Noreikių k., Krekenavos vlsč., Panevėžio apskr.
Užrašė Irena Stanevičiūtė
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Pasaka apie mergaitę ir raganą
482

Gyveno tėvas ir motina, jie turėjo vieną sūnų ir tris dukteris. Motina 
vienos dukteries labai nemylėjo ir liepė tėvui išvežti į girią. Vieną dieną 
tėvas važiavo į girią ir išvežė dukterį. Tėvas paleido ją miške ir liepė eiti 
uogų rinkti, o aš čia kaposiu malkas. Tėvas paėmė lentą, pririšo prie medžio, 
lenta pokšėjo - ir ji manė, kad tėvas medžius kapoja. Atėjo vakaras. Ji eina 
pas tėvą, žiūri - lenta pririšta ir beldžia. Mergaitė ėjo toliau į girią, girioje 
pamatė trobelę ir įėjo į ją. Trobelėj nieko nebuvo, tik ant suolo stovėjo 
miltai ir pečius kūrenosi. Mergaitė įsimaišė tešlos ir ėmė kepti bandukus. 
Išlindo peliukė ir prašo:

- Duok man kokį vieną banduką.
Mergaitė paėmė banduką ir padavė. Peliukė nubėgo į urvą atgal. Po 

kelių valandų atėjo ragana ir sako:
- Mergaite, jei nenori įkelti su rankelėm, įkelk mane su šakelėm .
Mergaitė įkėlė raganą su rankelėm, ragana užlipo ant pečiaus. Kaip 

tik mergaitė ėmė lakstyti, ragana ėmė mėtyti akmenis. Išlindo iš urvo peliukė, 
paėmė iš mergaitės divanėlį ir sako mergaitei:

- Lįsk po geldele ir tavęs neužmuš, o aš mažutė: įlįsiu į skylutę - ir 
manęs neužmuš.

Ragana nustojo mėtyti akmenis ir liepė lipti mergaitei ant pečiaus 
paieškoti galvos. Mergaitė užlipo, paieškojo. Ragana sako:

- Pūsk per vieną ausį.
Mergaitė papūtė, ir išoko graži karieta ir arkliai. Ir ji laimingai 

parvažiavo namo.

Pasakojo Ona Kasperaitienė, gim. Valiliškių k., Smilgių vlsč., Panevėžio apskr. 
Užrašė B.Guokaitė

Pasaka apie du auksaplaukius brolius
300 (505)

Gyveno senelis ir senutė. Gyvenimas buvo labai vargingas. Senelis 
buvo žvejys. Vieną dieną žvejojo jis, bet jokių žuvų nesugavo. Tik pavakare 
pagavo didelį lydį. Lydys prašosi:

- Paleisk, žmogau, mane.
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Žmogus sako:
- Žvejojau visą dieną ir jokios žuvies nesugavau, tai nepaleisiu tavęs. 
Žuvis sako:

- Parnešęs mane sukapok į astuonias dalis. Du gabalu duok savo 
žmonai, du gabalu kumelei, kalei ir du gabalu padėk kamaroj.

Tas taip ir padarė.
Ryto metą žmona turėjo du sūneliu, kumelė du kumeliuku, kalė du 

šuniuku ir kamaroj visko buvo valgyti ir gerti, ko tik norėjo.
Vaikai buvo labai gražūs. Turėjo aukso plaukus. Užaugę prašė tėvų 

leisti laimės paieškoti. Tėvai sutiko. Apsiginklavę nujojo, paskui juos sekė 
šunys. Prijojo kryžkelę. Kryžkelėj stovėjo didelė pušis. Vienas brolis sako 

antram:
- Čia reikia mum skirtis. Vienas jokim vienu keliu, antras kitu. Dabar 

šaukim į tą pušį. Jeigu sugrįžus į tą vietą tavo skylutė bus apibėgus sakais, 
žinosiu, kad tu žuvęs. Jei mano skylutė apibėgs sakais, žinok - aš žuvęs.

Abu broliai atsisveikinę nujojo kiekvienas savo keliu. Paskui juos 
sekė šunys.

Vienas brolis prijojo karaliaus rūmus. O tas karalius tuo laiku turėjo 
karalaitę slibinui atiduoti.

Žvejo sūnus apsigyveno pas vieną neturtingą žmogų. Apsirengė 

prastais drabužiais ir ėjo klausinėti tarnystės, bet niekas nenorėjo duoti. Tik 
vienas liokajus sutiko, kad jis jam nešiotų vandenį ir malkas. Jis prašosi 
liokajaus, kad leistų pažiūrėti, kaip karalaitė bus atiduota slibinui. Liokajus 
leido. Žvejo sūnus įjojo į trobelę, kur sėdėjo karalaitė. Po kiek laiko atplaukė 
slibinas su šešiomis galvomis. Žvejo sūnus su kalaviju ir nukirto visas šešias 
galvas. Šuva, pasislėpęs nuo didelės minios žmonių, pakasė liežuvius po 

žemėm. Tas pats buvo su antra ir su trečia karalaite - taip pat išgelbėjo 
žvejo sūnus.

Išgelbėjus karalaites, kiti karalaičiai prigrasė jas, kad sakytų, kad jie 
išgelbėjo nuo slibino. Karalius, pamatęs dukteris sveikas, liepė imti sau už 
žmonas. Ir darė jau vestuves. Bet atėjo žvejo sūnus. Karalaitės pamatė 
išgelbėtoją, sakė karaliui, kad tas ją išgelbėjo. Karalaičiai gynėsi, sakė ir 
slibinų galvas turim. Žvejo sūnus paklausė, ar slibinai be liežuvių. Šuva 
atnešė liežuvius. Karalius liepė karalaičius nubausti. Žvejo sūnus vedė 

vyriausią karalaitę. Karalius jam dovanojo pusę savo karalystės.
Karalaitės vyras, atsiminęs brolį, išjojo jo ieškoti. Prijojo kryžkelę, 

pamatė, kad skylutė apibėgusi sakais. Tuomet nujojo brolio keliu. Prijojo 
mažą trobelę. Prie trobelės buvo daug akmenų. Prie jų skraidė varna. Varna 
prabilo žmogaus balsu:
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- Pririšk šunį.
Karalaitės vyras užrišę virvę ant šunio kaklo. Varna puolė priėjo, bet 

šuva sugavo ją už sparno. Jis sako varnai:
- Atiduok brolį, jo žirgą ir šunį.
Ir tuoj iš akmenų atvirto žmonės. Tuomet šuva paleido varną. Abu 

broliai nujojo į karaliaus dvarą. Karalaitė net nepažino, katras jos vyras, - 
abu buvo labai panašūs. Karalaitės vyro brolis vedė kitą karalaitę ir laimingai 

gyveno.

Pasakojo Veronika Malinauskienė, 83 m.
Užrašė O. Malinauskaitė

Pasaka apie velnio laužimąsi
482 (3252)

Gyveno vienas žmogus ir turėjo dvi dukteri. Sykį jis išvažiavo 
svečiuos, o jaunylę paliko namie. Ta nuėjusi liuobtis dejuoja: „Su kuo aš 
gulėsiu”. Tada nuo gurbo atsiliepė storas balsas: „Su manim gulėsi”. Nieko 
nemanydama parėjo gryčion ir ėmė virti vakarienę. Jai pradėjus valgyti, 
atbėgo ir katytė su kalyte - ir jos norėjo gaut vakarienės. Paėmusi šaukštą 
košės, numetė abiem pastalėn. Jos ir vėl linksmos nubėgo sau. Mergaitei 
atsigulus, ėmė duris belst, o tenai buvo velnias. Tuoj išbėgo kalytė ir sako:

- Mergaitė prašė šilkų.
Velnias atsitraukė nuo durų. Po kiek laiko vėl beldžias, numetęs šilkus. 

Tada išbėgo katytė ir sako:
- Mergaitė prašė aukso, karolių ir dziegorėlių.
Jis ir vėl atsitraukė. Velnias, atnešęs tuos daiktus, vėl pradėjo belstis, 

būtų ir duris išlaužęs, bet jau baigėsi dvylikta, gaidys sugiedojo, ir velnias 
prasmego žemėn, palikęs visus daiktus. Kai parvažiavo tėvai, mergaitė viską 
parodė ir papasakojo.

Kitą sykį pasiliko antroji duktė. Kai nuėjo liuobtis, sudejavo: „Su 
kuo gulėsiu”. Atsiliepė tas pats storas balsas. Parėjusi namo virė vakarienę. 
Pribėgus katytei su kalyte, nieko nedavė, tiktai vienai kaukšt, kitai kaukšt 
su šaukštu, ir tos nubėgo nuliūdę. Naktį vėl ėmė belstis, bet jau niekas 
nebeišėjo, ir velnias įsilaužė. Pamačiusi jį, ta labai persigando, bet visgi 
paklausė:

- Kodėl tavo tokie ilgi plaukai?
- Tiek metų žemėse gulėjau.
- Kodėl tavo tokie ilgi nagai?
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- Tiek metų žmones draskiau, einu ir tave sudraskysiu.
Tėvai parvažiavę rado savo dukterį sudraskytą.

Pasakojo G.Keršanskaitė, gyv. Janiūnų k., Subačiaus vlsč., Panevėžio apskr. 
Užrašė A.Kakčiukaitė

Apie kalvį ir velnią
3325

Gyveno vienas neturtingas kalvis. Jis vieną kartą nupaišė ant durų 
velnią ir jam vis degindavo akis. Vieną kartąjis kalvė(j) kalė ir, jam bekalant, 
atėjo kažkoks žmogus tarnauti kalvė(j) pas jį. Kalvis sako:

- Aš pats mažai darbo turiu, dar tave priimsiu.
Bet tas žmogus sako:
- Aš pas tave tamiausiu tik už pavalgymą.
Galų gale kalvis sutiko. Tas kalvio padėjėjas labai gerai viską 

atlikdavo, net ir geriau už patį. Vieną sykį jis sako kalviu(i) :
- Žinai ką, aš galiu iš seno jaunu paversti.

Jie abu tuojau prikalė prie kelio iškabą. Vieną sykį važiuoja pro šalį 
labai turtinga ponia. Tuojau sustojo ir skaito, perskaičiusi paklausė tarno:

- Ar taip, kad iš seno gali jaunu paversti ?
Tarnas atsako:
- Taip.
Kaip ta ponia buvo sena, ji tuojau užvažiavo ir paklausė kalvio 

padėjėjo, ar gali jauna iš senos paversti. Jis sako: „Galiu”. Jis tuojau prinešė 
daug pieno ir tuojau tą ponią į košę, į krosnį - ir sudegino. Paskui surinko 
kaulus ir, įdėjęs į pieną, pradėjo pūsti. Pūtė, pūtė ir tuojau iššoko labai graži 
ponia ir labai jauna.

Už tai ji suderėjo labai brangiai, bet kai turtinga, tai užmokėjo. Ponia 
parvažiavo namo ir vyras jos nepažino. Ji pasakė, kad yra vienas žmogus, 
kurs iš seno paverčia jaunu. Tas ponas labai apsidžiaugė - mat buvo senas. 
Tas tarnas kalviui sako:

- Tu dabar jau matei, kaip aš dirbu, tai vienas dabar gali dirbti.
Ir išėjo. Tas ponas nuvažiavo pas kalvį. Prašos, kad iš seno jaunu 

paverstų. Jis tuojau atnešė pieno, sudegino poną, surinko kaulus ir įpylė į 
pieną, ir pradėjo pūst. Pučia pučia, bet pono nei seno, nei jauno nebėra.

Tuojau jį suėmė ir nuteisė pakarti. Jį vedė pakarti, bet ateina priešais 
tas pats velnias ir sako:

- Ar tu man daugiau nebedeginsi akių ?
Jis sako:
- Ne.
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Tai velnias sako:
- Eik namo.
Velnias persivertė kalviu ir ėjo kartis vietoj kalvio. Kitą dieną atėjo 

žmonės ir žiūri, kad kalvis namie, o ano vietoj kaba šiaudų kūlis.

Pasakojo Jurgis Mačionis, Alukėnų k., Raguvos vlsč., Panevėžio apskr. 
Užrašė Elena Kudokaitė

Kodėl šunys neapkenčia katės, o katė - pelės

Vienoj šaly gyveno labai daug šunų ir kačių. Jie negalėjo sutikti. Tai 
susirinko pulkas šunų ir kačių ir nutarė išsikraustyti iš tos šalies. Gavę 
atleidimo raštus, pasirišę juos po kaklais ir iškeliavo. Ilgai ėjo ir priėjo upę. 
Šunys mokėjo plaukti, o katės - ne. Šunys kates paėmė ant savo nugaros, 

perplaukė per upę. Bet šunys labai buvo pavargę ir jų raštai sušlapę, tai 
ieškojo kokios nors daržinės, kur galėtų pasilsėti. Kiek paėję rado daržinę. 
Šunys labai apsidžiaugė ir, pasidėję raštus, taisėsi gulti. Guldami katėm 

įsakė saugoti raštus, kad kas nepavogtų. Katės, truputį pasaugojusios, 
neišsilaikė ir užmigo. Atbudę šunys ir katės pamatė iš raštų tik skutelius 
likus. Tuomet šunys pradėjo pykti ant kačių. O katės, kur tik pagavę pelę, 
tuojau ją suėda.
Pasakojo Rozalija Bausienė, 78 m., Subačiaus vlsč.
Užrašė Agnietė Lukšytė

Pasaka apie našlaitę
481

Gyveno vieną kartą senelis ir senutė, jie turėjo dukterį. Galų gale 
senutė numirė. Senelis vedė kitą pačią, turinčią dvi dukteri. Viena duktė 
turėjo tris akis, o antra turėjo dvi akis.

Senutė mirdama paliko dvylą karvytę. Vieną kartą pamotė liepė, kad 
nusivilktų marškinius, ir davė linųgrykštę. Mergaitė išsivarė karvytę ir ėmė 
labai graudžiai verkti. Karvytė priėjo ir klausia:

- Ko tu verki ?
- Ko aš neverksiu, man pamotė liepė suverpti marškinius, o aš negaliu 

susiverpti.
- Tylėk, neverk,- tarė jai karvutė. - Aš suverpsiu tau ir suausiu 

marškinėlius.
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Karvytė ėmė ir sugromulojo tuos linus. Mergaitė priėjo, papūtė į vieną, 
į kitą ausį - ir karvytė atrijo gražius pasiūtus marškinėlius. Parginė karvytę 
namo, pamotė pamačiusi labai nustebo.

Ant rytojaus pamotė liepė vėl nusivilkt marškinius ir davė linų grykštę, 
o paskui ją išsiuntė savo dukterį su dviem akim. Mergaitė nusivarė karvytę 
į mišką ir sako pusseserei:

- Duok man, paieškosiu tau galvą.
Ji padavėjai galvą ieškoti. Ieškodama taip dainavo:
A a, užmerk vieną akytę,
A a, užmerk kitą.
Pribėgusi papūtė į vieną ir į kitą ausį - ir suverpia marškinėlius.
Antrą dieną pamotė siuntė kitą dukterį. Ta mergytė taip pat padarė su 

ja, bet pamiršo trečią akį. Ir visa pamatė, ką ji darė, ir viską pasakė savo 
motinai.

Motina nutarė karvytę papjauti. Tai išgirdusi, mergaitė ėmė verkti. 
Pamačius karvytė klausia:

- Ko tu taip verki ?
- Ko aš neverksiu, žada tave pjauti.

- Neverk,- tarė karvutė.- Rasi mano viduriuose aukso obuolį. Tu paimk 
obuolį ir pasodink palangėj.

Iš to obuolio išdygo obelė, jos obuoliai buvo auksiniai, o po obele - 
vyno šulinys. Iš to šulinio ir nuo obelės niekas negalėjo pasemti ir nuskinti.

Vieną kartą važiavo pro šalį karalius ir, pamatęs tą obelę, paprašė 
obuolių nuskinti, pamatęs šulinį - vyno pasemti. Tai pamotė tuojau paslėpė 
tą mergaitę ir išsiuntė savo dukteris, bet nė viena negalėjo nei nuskinti, nei 
pasemti.

Tuomet jis klausia, ar nėra trečios mergaitės. Pamotė sako:
- Yra, bet visa purvina.
Tai jis sako, kad leistų tą mergaitę. Pasėmė ir vyno, ir nuskynė obuolį. 

Pamieravo jai batukus, suknelę ir grįždamas pasiėmė tą mergaitę, o iš paskos 
nusekė obėlė.

Jie laimingai gyveno ir dabar tebegyvena.
Užrašė D.Tulytė

Kaip gyvuliai galvažudžius išgąsdino
130 B.

Vieną kartą gyveno ponas ir turėjo gražų šunį. Šuva buvo jaunas, 

gražus ir vikrus. Ponasjįlabai mylėjo. Kur tik ėjo, vis šunį vedėsi, o šunelis 
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jautėsi laimingas. Kai ponas iš kur grįždavo, tai vis jį šunelis pasitikdavo.
Bet neilgai jis toks laimingas buvo. Šuva paseno, ir ponas ėmė jo 

nemylėti, net norėjo nušauti. O šunelis, sužinojęs apie tokią pono mintį, 
pabėgo nuo pono.

Ėjo nuliūdęs, neėdęs ir sušalęs. Beeidamas sutiko gaidį. Šuva paklausė 

gaidžio, kur eina ir ko ieško. Gaidys atsakė:
- Aš einu, o kur - pats nežinau. Tarnavau pas vieną poną. Ponas mane 

labai mylėjo, bet dabar, kai pasenau, nebegaliu vištų po kiemą vedžioti nei 
giedoti, tai ponas mane pažadėjo žydeliui parduoti arba papjauti. Taigi aš ir 
išėjau.

- Na, tai einam kartu,- pasakė šuo ir ėmė pasakoti savo gyvenimą.
Eidami kartu sutiko katiną. Pasisveikino visi ir ėmė klausinėti katino, 

kur jis keliauja. Katinas atsakė:
- Buvau pas vieną poną. Kai aš jam tarnavau, tai ir jis mane mylėjo, 

bet dabar pasenau, pelių gaudyti negaliu, ir ponas manęs nebemyli, net norėjo 
upėje prigirdyti. Aš pabijojau ir išėjau iš pono namų. Einu nežinau kur.

- Tai prisidėk prie mūsų,- sako šuva.
Kartu jiem buvo drąsiau, ir ėjo visi į mišką. Mišku eidami sutiko ožį 

- tas taip pat buvo pabėgęs iš savo pono, nes jau buvo senas ir niekam tikęs. 
Tas irgi prisidėjo prie jų būrelio - ir ėjo visi miško keliais.

Užėjo vakaras, pradėjo temti. Išalkę ir nuvargę, norėjo jie kur apsistoti 
pasilsėti. Netoli pamatė namelį - priėjo. Namelis buvo uždarytas, bet 
neužrakintas. O viduj buvo stalas su visokiais valgiais, lova, pečius. 
Apsidžiaugė radę tokią nakvynę. Pradėjo susėdę už stalo valgyti. Bet pavalgę 
bijojo ramiai atsigulti: ar kas neprašytų svetelių neišvaryt, ar dar blogiau ko 
nepadaryt. Taigi susitarė pasislėpti. Pradėjo visi slapstytis: šuva palindo po 
stalu, gaidys užšoko ant lentynos, katinas įlipo įpečionę, o ožys atsigulė po 
palange.

Kas vakaras į tą namelį rinkosi galvažudžiai. Atėjo ir dabar, bet, pamatę 
jau uždegtą šviesą, išsigando ir bijojo eiti į vidų. Tik vienas drąsuolis sutiko 
eiti pirmas. Kai tik duris pradarė, tuoj šuva iš po stalo kad šoks ir kad griebs 
jam už šlaunies! Ožys šoko ir įrėmė ragus į pilvą, katinas griebė už galvos 
ir ėmė draskyti, o gaidys, užšokęs ant galvos, ėmė kapoti akis. Spruko pro 
duris galvažudys rėkdamas. Taip jie ir nukūrė visi, palikę miške tą namelį.

O tie visi ten gyvena ir džiaugiasi.

Pasakojo Arlauskienė, Sidabravos k., Smilgių vlsč., Panevėžio apskr.
Užrašė S. Mažiulytė
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Kodėl šunys susitikę uostinėjusi
1202

Šunys išrinko sau karalių. Norėjo jį apvainikuoti ir balių iškėlė. Valgė, 

gėrė labai daug ir bevalgydami pritrūko pipirų. Tada karalius pakvietė mažą 
šunytį ir įsakė parnešti pipirų. Pipirai augo labai toli. Šunelis bėgo per laukus, 

per pievas, per miškus ir pribėgo miškelį, kur turėjo augti pipiro krūmas. 
Aplink tą krūmą augo gėlės ir labai kvepėjo. Šunelis susigundė ir, užmiršęs 

karaliaus įsakymą, ėmė uostinėti gėles. Apsvaigęs nuo kvapo užmigo. Visi 
laukė grįžtant su pipirais pasiųsto šunelio - mat be pipirų neskanu buvo. 
Nesulaukę pikti išsiskirstė.

Nuo to laiko šunys susitikę viens kitą uosto, norėdami suieškoti tą, 
kur buvo pasiųstas atnešti pipirų.

Pasakojo U.Zdanevičienė iš Panevėžio
Užrašė J.Liutkutė

Maišelis, pypkė ir piniginė
330 B.

Ėjo keliu paleistas iš tarnybos kareivis. Jam davė kelionei tik butelį 
vandenio, kepalėlį duonos ir pinigą: Ėjo ėjo, sutiko ant kelio elgetą. Elgeta 

paprašė atsigerti. Kareivis davėjam vandenio ir nuėjo savo keliu. Beeidamas 
toliau sutiko kitą elgetą. Tas elgeta paprašė valgyti. Kareivis, nieko kito 
neturėdamas, atidavė duoną - dabar jam beliko tik pinigas. Bet toliau eidamas 
sutiko trečią elgetą ir pinigą atidavė.

Beeidamas mišku jis sutiko tuos pačius tris elgetas, tie paklausė: 
„Kokio nori atlyginimo?” Kareivis paprašė tokio maišelio, kad, pasakius 
„Visi į maišelį”, visi tuoj būtų tam maišely. Paskui paprašė tokios pypkės, 
kurios niekad negalima būtų išrūkyti. Ir dar paprašė tokios piniginės, kuri 
visada būtų pilna pinigų. Elgetos jam viską davė ir nuėjo savo keliu.

Kareivis, išėjęs iš miško, pamatė didelius namus. Pabeldė, bet niekas 
neatidarė. Tada jis nuėjo į gretimą namą ir paklausė, kas to namo savininkai. 
Žmonės atsakė, kad tas namas jų, bet jame niekas negali gyventi dėl to, kad 
vaidenasi. Bet kareivis pasiprašė tenai pernakvoti. Šeimininkams leidus, 

nuėjo į tą namą, užsirūkė pypkę ir, atradęs lovą, atsisėdo.
Po kiek laiko tik sutrinksėjo, tik subildėjo ir atbėgo visas būrys velnių. 

Vyresnysis priėjo priėjo ir sako:
- Dabar tau, berneli, galas. Aš tave pasmaugsiu.
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Kareivis atsakė, kad tegu duoda pabaigti pypkę išrūkyk Velnias sutiko, 
bet nesulaukdamas galo pasakė, kad duotų jam pabaigti. Kareivis davė. 
Velnias kad pradėjo rūkyti, kad dūmai kaip iš kamino rūko, bet ir jis negalėjo 
baigti. Tada velnias metė pypkę:

- Vis tiek dabar tave pasmaugsiu.
Ir jau norėjo pasmaugti, bet kareivis išsiėmė maišelį ir sako:
- Visi į maišelį.
Sulig tais žodžiais visi velniai buvo maišely. Paskui paėmė maišelį su 

visais velniais ir pradėjo daužyti į sieną. Visus užmušė, tik vienas, kuris 
buvo raukšlėj pasislėpęs, paliko gyvas, bet ir tas, kai tik atrišė maišelį, 
nudūmė į pragarą.

Pernakvojęs ramiai tą naktį, kareivis keliavo toliau.
Priėjo valstybę, kuriąpriešai rengėsi užpulti. Kareivis nuėjo pas karalių 

ir pasakė, kad jis vienas visus nugalės. Karalius jam už tai pažadėjo didelį 
atlyginimą. Kareivis nuėjo priešų pusėn, išsiėmė piniginę ir pabėrė pinigų. 
Visi kareiviai puolė rinkti. Tada jis išsiėmė maišelį ir, jam pasakius „Visi į 
maišelį”,visi priešai buvo maišely. Jis juos nunešė karaliui, bet karalius 
visus kareivius paleido, tik vadą pasodino į kalėjimą.

Kareivis to(j) valstybėj) apsirgo ir pamatė šalia lovos mirtį. Tada jis 
atsiminė, kad turi maišelį, ir pasakė:

- Lįsk į maišelį.
Kai mirtis įlindo, kareivis ją įsidėjo į kešenę ir greitai pasveiko. Nuo 

to laiko žmonės nebemirė. Kareiviui taip pat nusibodo gyventi. Kartą jis 
atsiminė, kad giltinė jo kešenė(j). Jis ją paleido ir sako:

- Dabar imk mane.
Bet giltinė neėmė, o pabėgo. Kareivis nuėjo į pragarą ir manė, kad 

tenai jį priims, bet, jam priėjus, velniai iš tolo užuodė, kad tai jis, ir visas 
duris uždarė.

Tada nuėjo į dangų, bet prie vartų stovėjęs Šv.Petras jo neįleido. Jis 
užrišę jį į maišelį ir nuėjo pas patį Dievą. Dievas paklausė, kur yra Šv. 

Petras, kad jį įleido. Kareivis parodė maišelį. Dievas tuojau liepė jį paleisti. 
Po kiek laiko Šv. Petras įsibrovėlį išvarė.

Dabar kareivis atsiminė, kad dar yra skaistykla, ir ten nuėjo. Ir tenai 
jo nenorėjo leisti, bet ilgai prašėsi, tai įleido. Kiek pabuvęs ir tenai visiem 
įgriso. Visi sumanė jo atsikratyti. Pasaugojo, kada jis užmigo, paėmė ant 
rankų, įsiūbavo ir metė. Bekrisdamas jis užsikabino už mėnulio ir pasiliko 
ten kabėti. Jį ir dabar galima matyti kabantį.

Pasakojo C.Mulerytė
Užrašė Pranė Aukštikalnytė
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Giltinė
332

Gyveno žmogus su savo žmona. Jie buvo labai neturtingi. Susilaukė 
sūnaus. Tas žmogus negalėjo niekur gauti krikšto motinėlės. Jis sugalvojo 
keliauti per visą pasaulį ir, ką kely sutiks, tą prašys pabūti krikšto motinėle. 
Kely sutiko vieną moterę ir paprašė, kad ji eitų pakrikštyti jo sūnaus. Ji 
prižadėjo, bet pasisakė, kad yra giltinė. Bet tas žmogus nenusigando ir 
nenustojo jos prašyti. Tada ji pabuvo krikšto motinėle.

Paskui šita giltinė išmokė savo krikšto sūnų daktaru. Ji jam pasakė, 
kad jis pagarsės po visas šalis, kad jos klausys. Ji jam pasakė taip:

- Jei tavęs kas prašys pas ligonį nueiti ir nuėjęs pamatysi mane stovint 
prie ligonio galvos, tai tegul būna silpniausias ligonis, vis tiek pagis, ir 
galėsi gydyti jį. O jei aš stovėsiu prie kojų, tai tada ligonis nepasveiks, ir jo 
negydyk.

Jis ilgus metus taip žmones gydė, kaip jam buvo įsakyta. Ir jis paliko 
didžiausiu ir garsiausiu daktaru.

Vienoįj) vietoįj) apsirgo labai graži karalaitė. Atvežė šitą daktarą, 
kad jis ją pagydytų. Bet jis, nuvažiavęs pas ligonę, pamatė savo krikšto 
motinėlę prie ligonės kojų. Tai ženklas, kad ligonė mirs. Bet visi labai prašė 
ir verkė, kad tik jis išgydytų karalaitę. Tai jis sugalvojo taip: reikia ligonės 
galvą padėti kojų vietoj, tai tada giltinė paliks prie galvos, ir ligonė pasveiks. 
Giltinė jam grūmojo pirštu, kad taip nedarytų. Bet žmogus neklausė ir savo 
darbą darė toliau. Ir gražioji karalaitė pasveiko.

Po kelių dienų pas daktarą atėjo giltinė. Ji buvo labai pikta:
- Jei varginai mane, tai turi mirti.
Žmogus puolė ant kelių ir mirė.

Elenutė, karaliaus pati
403 B.

Vieną kartą gyveno toks bajoras. Jis turėjo dukterį, vardu Elenutė. 
Elenutė buvo labai graži. Bet jos mamytė sunkiai susirgo ir numirė. Tuomet 
tas bajoras vedė raganą. Ta labai nekentė Elenutės. Ji turėjo savo dukterį, 
tik labai negražią. Pagaliau Elenutę ragana išvarė iš namų.
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Elenutė ėjo ėjo ir priėjo didelį mišką. Ji ėjo tuo mišku kelias dienas ir 
vis nebuvo matyti galo. Pasisekė prieiti miške trobelę, kur gyveno žilas 
senukas. Ji pristojo pas tą senuką tarnauti.

Vieną kartą to(j) girio(j) medžiojo karalius. Jis pamatė Elenutę 
beganant žąsis. Taip jam patiko, kad norėjo turėti ją per žmoną. Paprašė to 
senuko, kad jam atiduotų Elenutę. Ją parsivežė į savo dvarą ir vedė.

Karaliaus motina labai nekentė Elenutės. Naktį, kai ji miegojo 
pagimdžiusi, ragana sūnelį pavogė, o lūpas iškruvino. Rytą, kai karalienė 
Elena atsikėlė, sūnelio neberado. Karalius labai užpyko ir savo žmoną liepė 
sudeginti. Tarnai sukrovę padegė didelį laužą. Tada karalienei pasirodė 
angelas ir velnias. Velnias ją žadėjo išgelbėti, bet liepėjai sėsti ant jo ragų. 
Ji velnio neklausė, o paklausė angelo. Užėjo labai didelis lietus ir užgesino 
laužą. Tada ją įvedė į tokį namelį ir padegė jį. Bet kai rytą ėjo tarnas parnešti 
jos kaulų, rado jąsu sūneliu bežaidžiančią. Tarnas pasakė tą karaliui. Karalius 
liepė sudeginti raganą, ir jie toliau laimingai gyvena.

Pasakojo Ona Minkevičienė, Šeduva

Užrašė Pranė Aukštikalnytė
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IŠ JONO BALIO UŽRAŠYTOS TAUTOSAKOS
LTR (27, 42, 138, 687, 688, 764, 979)

Auksanosis

Senuose laikuose gyvenęs vienas turtingas ir galingas karalius. Jis 
turėjęs vieną dukterį, kuri buvusi be galo graži, bet išdidi ir nedora. Daugel 
jaunikiųjai piršosi, bet nė už vienoji nenorėjo tekėti. Galop, nebegalėdama 
apsiginti, liepė paskelbti, kad tekėsianti tik už to, kuris turėsiąs auksinę 
nosį.

Kartą ėmęs ir atvažiavęs turtingas, bet bjaurus karalaitis, kuris tikrai 
turėjęs auksinę nosį. Karalaitė jau turėjusi eiti, kad ir labai nenorėjusi.

Po vestuvių išvažiavo už devynių mylių, devynių girių į gražią savo 
vyro pilį. Pragyveno tris metus, buvo patenkinta ir laiminga.

Kartą išvažiavo vieni du pasivažinėti. Privažiavus kapus, vyras 
sustabdė arklius ir tarė savo žmonai:

- Palauk truputį, aš tuoj grįšiu.
Padavęs jai vadžias nuėjo ant kapų. Žmona atsistojusi vežime ir žiūrinti 

per mūrą, ką vyras ten beveikia. O jis priėjęs prie pirmo kapo, spyręs koja ir 
taręs:

- Ei, kelkis!
Išsikėlęs į paviršių grabas, bet pasirodęs, kad dykas. Priėjęs prie kito 

kapo, vėl spyręs koja, sušukęs - ir vėl pasirodęs grabas. Atsidaręs, radęs 
numirėlį ir suėdęs. Žmona baisiai persigando. Atsisėdo drebėdama ratuosna 

ir laukia. Neužilgo sugrįžo vyras. Ji nudavė nieko nemačiusi ir parvažiavo 
namo.

Už kiek laiko vėl išvažiavę pasivažinėti ir, privažiavus kapus, vėl tas 
pats pasikartoję. Kai vyras sugrįžęs rado drebančią žmoną, tai jam dingtelėjo: 
ar tiktai ji nežino, ką jis ten daro. Parvažiavęs namo, sako žmonai:

- Žinai ką? Mes čia vieni gyvenam, nuobodu. Reikėtų iškelti puotą ir 

pakviesti tavo tėvai, broliai, seserys...
Žmona labai nudžiugo. Vyras pasiuntęs į žmonos dvarą kvieslį ir ėmęs 

ruošti puotą.
Kai viskas buvę suruošta, atvažiavę į dvarą tėvai, seserys, atjoję broliai. 

Ji visa pro langą mačiusi. Dar prieš puotą norėjusi pasimatyti su namiškiais. 
Vyras sutikęs. Nuėjusi į savo kambarį ir laukianti. Mąsčius mąsčius, ar 
sakytis, kad vyras lavonus ėda, ar ne. Galop nutarusi jauniausiai seselei vis 
dėlto pasisakyti.
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Atėjęs tėvas, motina, broliai. Pasikalbėję, o kai klausdavę apie vyrą, 
tai atsakydavo:

- Nieko sau, geras.
Neužilgo įėjusi sesutė... Jai užklausus, ši taip atsakiusi:
- Geras vyras, bet tik bėda, kad lavonus ėda.
- Hm..., - surikus tariamoji sesutė,- aš tave suėsiu!
Ir pradingusi. Pasirodo, kad nebuvę nei tėvų, nei brolių, o tik jų 

pavidalu pasivertęs vyras savo žmoną kvotęs. O tas vyras buvęs velnias.
Pilis išnyko, ir ji pasijuto tarp dviejų pušų miške bestovinti. 

Parkeliavusi savo tėvo karalystėn, bet ten atradusi jau kitą karalių. Niekas 
jos nepažinojęs, ir skurde turėjusi gyventi. Taip ji liko nubausta už savo 
išdidumą.

Panevėžys, 1924 m.

Velnio apsėsta mergaitė

Viename kaime apsėdo velnias mergaitę. Ji šoka, kiek tik galėdama 
rėkia, o velnias ją baisiausiai kankina, drasko. Kai veždavo ją į bažnyčią, ji 
lipdavo iš ratų, rėkdavo. Kunigas liepdavo kas sekmadienį atvežti ją į 
bažnyčią. Tenai ją šventindavo ir liepdavo velniui išeiti. Velnias iš vidaus 
klausia kunigo: „Per kur man išeiti ir ką išsinešti?” Kunigas sako: „Nieko 
nesinešk, o išeik, per kur įėjai”. „Aš įėjau per gerklę,- sako velnias,- kai ji 
per pakylėjimą žiovavo”. Velnias vis klausdavo, kas išsinešti. Mat jis norėjo 
tos mergaitės sielą peklon nusigabenti.

Toji mergaitė taip velnio kankinama ir numirė.

Užrašyta Alksnupių k., Šeduvos parap.

Kaip velnią romijo

Žmogus pjovė šieną. Pietų jam atnešė rūgusio pieno. Jis pavalgė ir 

sako: „Ot tvirtas palikau, galėčiau su velniu eiti imtynių.” Atsiranda velnias 
ir sako: „Einam!” . Žmogus: „Padėk, Dieve!” ir eina prie velnio. Velnias 
spiriasi: „Kam tu, - sako,- su talkininkais?” Žmogus vėl: „Padėk, Dieve!” 

ir eina prie to velnio. Velnias nusigando. Jis klausia žmogaus: „Kodėl tu 
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toks stipras?” „Kad aš skapas,- sako,- tai aš ir stipras”. Velnias prašo: 
„Išromyk ir mane, gal ir aš būsiu stipras”. Žmogus sako: „Gerai. Ateik 

rytoj į mišką, atsinešk gerą lenciūgą ir susirask drūčiausią miške ąžuolą. 
Paskum lauk manęs”. Kitą dieną velnias pasiieškojo ąžuolą, atsinešė 
lenciūgą, bet žmogus neatėjo. Kitą dieną jis ateina pas žmogų ir klausia: 
„Kodėl vakar neatėjai?” „Neturėjau laiko”. „Einam dabar”. „Einam”. 
Žmogus pasiėmė skerspjovę, ir jie nuėjo. Miške pririšo jis velnią prie 

drūčiausio ąžuolo ir davai pielavot velniui myžeklį. Velnias kaukdamas 
ištrūko, išrovė ąžuolą su šaknim ir nudūmė per mišką.

Pasakojo K.Razgaitis, Gikonių k., Rozalimo vlsč.

Kaip ožys išgelbėjo merginą

Vienas miške pasiklydęs senis šaukiasi Dievo: „Dieve, Dieve, išvesk 
mane iš to miško!” Neprisišaukia. Ėmė šaukti velnią: „Nei velnias manęs 

neišneša iš to miško!” Velnias tuoj ir pribuvo. „Seni, - sako,- pažadėk man 
savo dukterį, tai aš išvesiu tave iš to miško”. Senis ir pažadėjo. Rado kelią 
ir parėjo į namus, bet dukteriai nieko nesakė. Atsikėlė anksti rytą, išsikraustė 
iš tų namų, tik paliko vieną ožį su dideliais ragais ir dukterį. Duktė, atsikėlusi 
ir visa pamačiusi, nuėjo į tvartą, apsikabino ožio kaklą ir verkia: „Oželi 
oželi, mes tik du čionai likom”. Oželis sako: „Neverk! Paimk kuokštelę 
šieno, susivyniok ir atsigulk tarp mano ragų. Aš nunešiu tave pas tavo tėvus”.

Susivyniojo, tarp ragų atsigulė, oželis ir neša. Susitinka atvažiuojantį 
velnią. Velnias klausia: „Oželi oželi! Ar nėjai per karaliūno dvarą, ar nematei, 
ką dirba mano panytėlė?” Oželis atsakė: „Ėjau pro karaliūno dvarą, mačiau, 

ką dirba tavo panytėlė: vidur dvaro sėdėdama, šilko kasas pyniodama, aukso 
žiedu mūvėdama laukia Jūsų”.

Oželis bėga greičiau ir vėl sutinka velnius atvažiuojant. Velniai klausia: 
„Oželi oželi, ar nėjai per karaliūno dvarą, ar nematei, ką dirba mano 
panytėlė?” Oželis atsakė: „Ėjau pro karaliūno dvarą, mačiau, ką dirba tavo 

panytėlė: vidur dvaro sėdėdama, šilko kasas pyniodama, aukso žiedu 
mūvėdama laukia Jūsų”. Oželis ėmė dar greičiau bėgti. Susitinka patį 
jaunikaitį. Jaunikaitis klausia: „Oželi oželi, ar nėjai per karaliūno dvarą, ar 
nematei, ką dirba mano panytėlė?” Oželis atsakė: „Ėjau pro karaliūno dvarą, 

mačiau, ką dirba tavo panytėlė: vidur dvaro sėdėdama, šilko kasas 
pyniodama, aukso žiedu mūvėdama laukia Jūsų”. Oželis ėmė lėkti. Prilėkė 
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prie upės ir šaukia: „Ponai ponai! Tiesk per upę ploną drobę, aš išgelbėsiu 
panytėlę nuo velnių”. Ponas patiesė per upę drobę, oželis perbėgo - ir jie 
važiuos, bet visi prigėrė.

Tada ponas paėmė oželį, įvedė į pakajų, mylėjo, kol jis gyveno, ir 
niekur neišleido.

Panevėžio apskr.

Kodėl ožkos trumpa uodega

Sulūžo tiltas. Žmonės paskyrė labai didelius pinigus tam, kas per tris 

dienas naują tiltą pastatys. Vienas ūkininkas ėmė galvoti, ar negalėtų jis 
pastatyti. Jam begalvojant atlėkė velnias ir sako: „Jei tu man pažadėsi atiduoti 
tą, kas pirmas iš tavo namų pereis per naują tiltą, tai aš tau jį pastatysiu”. 
Ūkininkas prižadėjo. Velnias viską laiku padarė. Tada ūkininkas paėmė ožką, 

pavėdėjo ligi tilto ir paleido. Ožka pati pabaigė eiti per tiltą. Velnias, pamatęs 
kažin ką einant iš tų namų, čiupo ir pagavo ožką už uodegos. Ožka kad 
suriks, velnias persigandęs kad bėgs - ir nutraukė ožkai uodegą. Todėl ir 
dabar ožkos trumpomis uodegomis.

Pasakojo Petras Petrulis, Pavašuokių k., Subačiaus parap.

Pakasti pinigai

Senieji pasakoja, kad seniau pasirodydavę žmonėms degą pinigai. 
Vieną kartą vėlai vakare grįžo piemenukas nuo ūkininko pas savo tėvelius. 
Beeidamas pro miškelį pamatė besikūrenančią ugnelę. Piemenukas norėjo 
pasišildyti, bet pasirodė, kad ta ugnelė esanti visai šalta. Piemenukas labai 
išsigando ir pabėgo. Jis tuo tarpu niekam nesipasakojo ir buvo net visą 
atsitikimą pamiršęs.

Po kelių dienų vėl atėjo pas tėvelius ir ėmė pasakotis apie rastąją 
ugnelę. Tada jo tėvai suprato, kad ten turį būti užkasti pinigai. Nuėję į tą 
miškelį, kur buvo ugnelę matęs, rado išdraskytą kelmą ir paliktą duobę. 
Aplink buvo pribarstyta nudegusių naujų rūdžių.

Kartais žmogus ir didelę laimę turi, bet nemoka jos paimti ir sunaudoti.

Pasakojo M.Kriščiūnaitė, Piniavos vlsč., Panevėžio apskr.
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Kaip aitvarą prisivilioti

Seni žmonės pasakoja, kad aitvaras lėkdavęs pasivertęs ugnies 
kačerga. Tos kačergos vienas galas buvęs drūtesnis, kitas laibesnis. Jis 
lėkdavęs oru, bet neaukštai. Jei jis kąnešdavęs, tai atrodydavęs mėlynas, o 
jei būdavęs dykas, tai raudonas kaip ugnis. Jis tarnaudavęs tiems žmonėms, 
kurie buvę jam atsidavę ir ko tiktai jie norėdavę, tą iš jo gaudavę. Jei, 
pavyzdžiui, nori gauti valgių, išnešk ir padėk už durų kokį indą, tai rytoj ir 
rasi pilną. Jei nevykėliai pamokslininkai jam atsiduodavę, tai pradėdavę 
labai gražius pamokslus sakyti; Kiti sako, kad jis tiems tenešdavęs, kurie 
buvę jam atsidavę ir lekiant užnerdavę virvę (škaplierius). Dar kiti pasakoja, 
kad seniau po kaimus vaikščioję vengrai, pardavinėdavę vaistus, o kartais 
ir aitvarus. Kas nusipirkdavęs, tam jis tarnaudavęs ir visko prinešdavęs.

Pasakojo B.Kurlenskis, Naurašilių k., Smilgių vlsč., Panevėžio apskr. 
1926 m.

Kaip bernas užmušė aitvarą

Vienas ūkininkas turėjo daug miškų ir žemės, todėl jai apdirbti vis 
samdė darbininkus. Vienais metais pasitaikė negeras samdininkas, kuris 
net šeimininko aitvarą visaip išjuokdavo.

Kartą jų kaime buvo vestuvės. Šeimininkas jau iš anksto žinojo, kad 

tas samdininkas per kiauras naktis nemiegos, daužysis vestuvėse, todėl 
sumanė kaip nors jį sutrukdyti.

Samdininkui taisantis į vestuves, šeimininkas sako: „Ne, dar neik! 
Pirma sumalk man šituos grūdus”. Kai samdininkas nuėjo malti, ūkininkas 
liepė savo aitvarui nešti ir pilti į tą indą grūdus. Jis mala mala, bet sumalti 
negali. Supykęs kad duos į tą indą - ir pataikė aitvarui į kaktą,-kuris tuokart 
grūdus pylė. Bematant sumalė. Parėjęs sako šeimininkui: „Jau sumaliau”. 
Šeimininkas nustebęs išėjo pažiūrėti. Gi žiūri - užmuštas aitvaras. Bernas 

išėjo vestuvėsna, o šeimininkas nuliūdęs atsigulė.

Pasakojo A.Kuodys, Ramygala
1925 m.
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Vilkolakiai

Viename kaime buvo gražios vestuvės. Jaunimui besilinksminant 
staiga visi virto vilkais ir išbėgo į mišką. Ilgą laiką teko likusiems žmonėms 
vaikščioti po apylinkes, klausinėti, ar nematė vilkų gaujos lakstant, ir prašyti, 
kad jų nešaudytų.

Netoli to kaimo vienas vaikinas pamatė slankiojant apie tvoras visai 
nebaikštų vilką. Jis, nieko nežinodamas, ėmė ir nušovė. Beimdamas kailį 
po to vilko oda rado pliką žmogaus kūną, ant kaklo rožančių, paskum ir 
kitas žmogaus žymes. Nuo to laiko ir pasklido gandas, kad žmonės išsiverčia 
į vilkus.

Pasakojo M.Kriščiūnaitė, Piniavos vlsč., Panevėžio apskr.
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KAZIO JANIONIO RINKINYS
LTR (772, 859, 909, 1729)

Užrašė Kazys Janionis, gyv. Griciūnų (Miškinių) vienk., 
Ramygalos parap., Panevėžio apskr.
1936 m.

Apie paparčio žiedą

Kartą vienam žmogui prapuolė jaučiai. Jis išėjo jų ieškoti. Vaikšto, 
vaikšto jis po tankynes, bet neranda jaučių, ir tiek. Bet vienu kartu jis jau 
žino, kur jo jaučiai. Jo jaučiai labai toli, o čia vyžos peršlapo. Na, tai jis 
parėjo namo ir persiavė kojas. Ale jis nebežino, kur jo jaučiai. „Na, kas gi 
man čia dabar suglumijo (apsukę) galvą?” - mano sau senis.

Bet kai jis tik apsiavė vyžom,- ir vėl žino, kur jaučiai. Nusiauna - ir 
vėl nebežino. Pasku(i) rado, kad į vyžos ąselę įkritęs paparčio žiedas. Mat 
jis ieškojo jaučių Šv. Jono naktį, o tada papartis žydi.

***

Kitas žmogus tyčia ieškojo paparčio žiedo. Parsinešė jis papartį namo 
ir užsiaugino.

Šv. Jono naktį užsidegė po puodu žvakę ir meldžiasi. O kad pradėjo 

visoki driežai, varlės, rupūžės, velniai, žvėrys eiti, kad pradėjo... Nori jį 
atitraukti nuo maldos, stengiasi išgąsdinti. Bet žmogus meldžiasi, ir tiek. 
Tik, žiūrėk, jis mato po savim gilią duobę, o jo(je) - velnias. Velnias užkabino 
su kabliu, tokiu kaip mėšlu(i) mėžti, už skverno ir jau traukia į peklą. Žmogus 

tik „Oi!” suriko - ir viskas prapuolė. Papartis peržydėjo. Ir atiteko piktom 
dvasiom, o jom paparčio žiedo labai reikia. Kitaip jos negalėtų žinoti visko, 
kur reikia gundyt ir kaip.

Jei kuris žmogus nusiskina paparčio žiedą, tai, būdavo, prapjauna 
delną arba koją, įdeda į žaizdą žiedą ir vėl užaugina. Tada žmogus negali 
paparčio žiedo pamesti.
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Katė ir arklys

Kai katė puruoja (t. y. purkuoja, niurzga), tai ji myli žmogų. O kai 
nepuruoja, tai ji mislija žmogų pjaut.

Arklys taip pat labai pyksta ant žmogaus. Jis jau norėtų pult ant 
žmogaus ir sumindyt, ale jam atrodo, kad žmogus labai didelis. Taip ir vėl 
jis susilaiko, nebepuola.

Vieversėlio kilmė

Vieversėlis kilęs iš grumstelio. Velnias užpyko ant Dievo ir metė 
grumstu į dangų, o tas grumstelis pavirto vieversėliu ir ėmė giedoti.

Gegutės vyras

Gegutė turėjo vyrą, vardu Jokūbą. Tas vyras mirė, tai dabar gegutė 
visur jo ieško šaukdama:

- Jokūbai, vyreli, ku-kū! Jokūbai, vyreli, ku-kū...
Išeidama ieškoti savo vyro, gegutė paprašė kielės, kad jai išperėtų 

vaikus. Dabar gegutė ir deda kiaušinius pas kielę: pati neturi laiko ir negali 
perėti, mat našlė.

Neatsivėręs ežeras

Prieš kokį keturiasdešimt metų Masiokuose apie balandžio mėnesį, 
kaip tik saulė leidžiasi, nuo Papurvinęs lig Baltiškių girdėdavosi lyg kas 
lekia ir rėkia: „Oi!Oi!Oi!Oi!..” Ir taip kasvakar atskambėdavo, 
nuskambėdavo ir vėl nutildavo.

Vieną kartą ėjo žmogus per tą ganyklos aikštę ir išgirdo, kad atrėkia 
tiesiai į jį. Jis sustojo ir klauso. Girdi, kaip visai netoli lekia kas par šerkšną 
- čiarkš, čiarkš, Čiarkš... Ale nematyti nieko.
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Masiokų vyrai tarėsi paklausti balso, kojis reikalauja. Ale nesusitarė, 
o po kelių metų tas vaitojimas išnykio. Sako, ten būtų ežeras atsivėręs.

Dubarų žemė(j) taip pat rėkė seniau. Rėkdavo balo(j), už Telėtnikų. 
Sakė, atsivers ežeras, bet neatsivėrė. Niekas, matai, neatspėjo vardo.

Gaspadorius ir bernas

Gaspadorius susitaisė pinigų, susidėjo į puodą ir jau eis jų paslėpti. 
Bernas pajuto, kad gaspadorius slėps pinigus, ir padabojo, kaip jis užkeiks. 
O gaspadorius įdėjo puodą į duobę, pridėjo ant to puodo savo mėšlo ir 
sako:

- Kas tą šūdą suės, tas tuos pinigus vartos.
Bernas nusidžiaugė, kad tik taip gaspadorius užkeikė pinigus. 

Gaspadinė tuo laiku kaip tik buvo užminkiusi duoną. Bernas tą mėšlą į 
tešlą, sumaišė, ir kvit. Šeimininkė iškepė duoną ir visi suvalgė. Bernas be 

baimės pasiėmė pinigus.

Aitvaras

Vienas žmogus pasiprašė nakvynės. Toj gryčioj tada buvo veselija. 
Keleivį priėmė ir paguldė klėty. Naktį tas žmogus girdi, kad ant užlių kažkas 
kriaukši. Atsikėlė žmogus, užlipo ant užlių, gi žiūri - stovi dvi geldos, o į 
jas dvi kirmėlės vemia. Viena - sviestą, o kita - varškę. Rytą šeimininkas 
atnešė veselninkam varškės, sviesto, davė ir keleiviu(i), ale tas nevalgė. 
Jam taip britku pasidarė, kad tuoj išėjo.

Pastaba. Aitvarą dar vadina aičvaru. Užliai - klėties pastogėj prieklėčio lubos.

Skiepą kasu!

Vienas žmogus miega ir sapnuoja, kad po lova yra užkasti pinigai. Jis 
atbudo ir pradėjo po lova kasti. Iškasė duobę jau ligi pusiau, gi žiūri - prie 
durų stovi boba. Žmogus labai nusigando ir sušuko:

- Skiepą kasu!
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Jis manė, kad atėjo ta boba iš jo pinigų atimti. Jis paėmė ir paleido 
lopetą tai bobai. Norėjo užmušti. Bet iš tos bobos tik dzir-r-r-r... ir pabiro 
pinigai. Mat ten buvo išsikėlę pinigai.

Žmogus iš išgąsčio mirė.

Baronas

Pusbrolis Pranas Masiokas su seseria Magdalena gulėjo klėty. Pranas 
atbudo naktį ir žiūri - klėty stovi baltas baronas. Tamsu, bet baltas baronas 
matosi. Pranas ir kelia savo seserį:

- Žiūrėk... Žiūrėk...

- Ką tu čia kalbi? - klausia atbudusi sesuo. - Ką tu matai?
- Žiūrėk, baronas.

Sesuo žiūri - baronas. Paskui jis prapuolė.
Kai jie papasakojo, ką naktį matė, tai seni žmonės sakė, kad jei būtų 

kuo sudavę, tai būtų pabirę pinigai. Po ta klėtim, matyt, buvo pinigai užkasti: 
ten dažnai matydavo pinigus degant.

Irgi vaidinosi

Masiokuose pas mus (M. Janionienės tėviškėįj) pas tėvą A.Masioką) 
irgi vaidinosi. Taip vieną kartą, kai nieko nebuvo namie, kitam gale 
gyvenantys žmonės matė, kaip gryčios durys atsidarė ir vėl užsidarė, lyg 
kas būtų įėjęs. Žmonės įėjo į gryčią - nieko nėra. Tai buvo dieną.

O kartą kitam namų gale taip pat atsidarė durys. Buvo šalta naktis. 
Merga gulėjo priesieny ir viską matė. Virst - atsidarė stancijos durys ligi 
galiai. Tik kai pajuto žmonės, kad šalta, atbudo. Merga tai net apsirgo iš 
išgąsčio.

Silsis dvasia

Kartais žmogus atbundi, bet negali nei prakalbėti, nei pasijudinti. Taip 
esti kelias minutes. Rodosi, kad kas užgulęs laiko. Net baisu. Sako seni 
žmonės, kad tada dvasia pasilsi ant žmogaus. Jinai tik ant žmogaus gali 
pasilsėti.
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Čičinsko dvare

Buvo toks kriaučius. Vieną naktį jis ėjo iš Tamagalės į Zubiškius. 
Beeidamas pradėjo mislyti apie Čičinską, apie buvusį jo dvarą. Ir užėjo jam 
kažkoks noras užeiti į Čičinsko kalną. Buvo naktis. Jam beeinant pritampa 

(prisigretina) priėjo senas seniukas. Įsikalbėjo jie abu. Kriaučius pasisakė, 
kad nori užeiti ant Čičinsko kalno. O tas seniukas jam ir sako:

- Jei nori, aš tave nuvesiu į Čičinsko dvarą. Einam.

Jie ir eina. Seniukas įvedė į dvarą, išrodė visus pakajus. Tuose 
pakajuose nei žmonių, nei nieko. Jie dyki. Teip jiem besižvalgant, tik 
„kakariekū-ū-ū!”- sugiedojo gaidys. Nežinia, ar dvare, ar kur toliau. Ir kad 
pradėjo tą kriaučių kažin kas plėšyt, draskyt. Tai manė, kad nebeišliks gyvas. 
Taip suplėšė jam visus rūbus, kad jis atliko nuogas.

Kai jis vėl sugrįžo į Tamagalę, jau buvo rytas. Žmonės let (vos) įsileido.

Pastaba. Tamagalė ir Zubiškiai - ne per tolimi nuo Čičinsko kalno kaimai.

Čerauninkai

Seniau buvo visokių čerauninkų. Vaišvilčiuose (kaimas nuo Panevėžio 
važiuojant į Upytę) gyveno Abukevičius. Turėjo jis (samdytą) mergą, ale tą 
ėmė mylėti Abukevičiaus sūnus. Mergina buvo neturtinga, tai Abukevičius 
nenorėjo, kad ją sūnus apsiženytų, ir išvarė.

Po kiek laiko ėmė ir sudegė Abukevičiaus triobos. Liko tik gryčia ir 
klėtis. Metė bėdą ant išvarytos mergos. Taip jis, nieko nelaukdamas, su 
vienu savo sūnum nuvažiavo į Panevėžį pas čerauninką. Čerauninkas 

klausia:
- Ką nori, kad pasidarytų tam, kas padegė?
- Kad sutrauktų!- sako Abukevičius.
- Ar kad tuoj?- klausia.
- Kots (nors) ir tą pačią valandą!
Vos parvažiavo jie namo, ir sūnu(i) ėmė gelti koją. Po kiek laiko 

sutraukė visus jo vaikus. Mat jie rūkė ir padegė tvartus.
Juozas Abukevičius (sūnus) dar dabar tebegyvena. Jis šlubas.

Pastaba. Pasakojimus, kur figūruoja Vaišvilčiai, Zubiškiai,
M. Janionienė išmoko iš savo motinos, kuri iš ano krašto kilusi.
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.Jotainių čerauninkai

Daugiausia čerauninkų ir čerauninkiųbuvo Jotainių kaime. Buvo labai 
didelis kaimas, žmonės retai eidavo į bažnyčią (toli), tamsūs. Tiem 
čerauninkam užeidavo tokia valanda, kad jie būtinai turi ką padaryti.

Taip kartą užėjo čerauninku(i) tokia valanda, ale nėra ką sutraukti. 
Jis eina per Jotainių ulyčią ir mato pro langą, kad gryčioj guli mergaitė. Įėjo 
jis į gryčią ir paprašė vandenio. Mergaitė žinojo, kad jis čerauninkas, alėjai 
anei galvo. Ji atsikėlė ir padavė čerauninku(i) stiklinę vandenio. Vos tik 
padavė, ir sutraukė į kamuolį.

O jei užeidavo valanda, kai reikia ką padaryti, o nebūdavo gyvo daikto, 
tai Jotainių čerauninkai apčerėdavo kad ir sūrį. Ir baltas sūris tuoj visas 
juodas kaip anglis pasidarydavo. Kai kurie čerauninkai moka gerai atčerėti, 
tai iš juodo sūrio vėl pasidaro baltas, o jei katras nemoka visai atčerėti, tai, 
žiūrėk, ant sūrio ir lieka juodas taškas.

Burtininkė

Gyveno Rimaisų kaime (Ramygalos parapija) tokia boba. Ji turėjo 
vieną karvę, ale pieno pas ją būdavo kiek nori. Ta boba, būdavo, kaip tik 
rasa, paima milžtuvę ir velka ją per žolę. Ir pas ją sueidavo viso kaimo 
pienas: ji turėjo pieno kaip vandenio, o kiti - nė lašelio.

Vieną rytą žmogus ėjo namo arklius sužiūrėjęs. Ir mato, kad boba po 
rasą laksto su milžtuve. Žmogus ir sako jai:

- Padėk, Dieve!
Ta boba nieko neatsakė, tik labai nusigando. Žmogus parėjo namo. 

Jis pakabino apynasrius priesieny, o iš jų kad bėga, kad bėga pienas... Mat 
kažkaip tas pienas perėjo iš čerauninkės milžtuvės į ūkininko apynasrius. 
Pasku(i) čerauninkė kažką vėl padarė, ir pienas sugrįžo pas ją.

Pastaba. Iš kitų senų žmonių girdėjau, kad čerauninkės lakstydavo su milžtuvėm nuogos. 
Šiame pasakojime tai nepaminėta.
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Pinigų prakeikimai

Jei žmonės pasiima užkeiktus pinigus, tai tiem žmonėm nelaimės ir 
nelaimės.

Gyveno Pašilių kaime (Ramygalos valsčius, Truskavos parapija) tokie 
Ramonai. Dabar jie gyvena netoli Upytės. Labai bagoti žmonės, ale visi 
lozoriai. Tai šlubi, tai kitam veidas sugadintas. Jie seniau rado pinigus.

Jei nori žinoti, ar pinigai užkeikti, ar ne, reikia pakasti juos po obele. 
Jei obelė nudžiūsta, tai pinigai užkeikti, o jei žaliuoja - drąsiai vartok: 
neužkeikti.

Velnias jodinėja

Masioko Prano (Masiokų k.) ėmė velnias jodinėti kumelę. Arklys iš 
nakties šlapias, kaip kažką dirbęs. Kažin kas liepė pakabinti po kaklu 
devyndrekį. Sako, nebejodinės. Paskum liepė padaboti velnią. Sako, 
pasistatyk stainio(j) staliuką, ant jo pavožk po puodu uždegtą žvakę ir dabok. 
Kai velnias ims jodinėti, atimk puodą. Bet jis dabojo ir nenudabojo. Kai 
atidengė puodą, velnio nebepamatė.

Kai velnias arklį joja, tai, sako, joja atžagariai: ne į priekį, o į uodegą 
žiūri.

Netyčia pasikorė

Kažkur buvo kūlimas. Stapka buvo baigta, jau movė kitą. Jauni ir 
jaunos štukavoja, juokiasi. Viena merga tyčia ir sako:

- Imsiu ir pasikarsiu.
Na, ji paėmė vieną šiaudą, prisirišo už balkio, paskui užsinėrė ant 

kaklo ir pasileido. Pasileido ir pasikorė. Kai kiti pamatė, kad čia nebe štukos, 
buvo jau vėlu. Bet kaipgi galėjo šiaudas ją išlaikyt? Paskui žiūri - į šiaudą 
įkišta drata. Mat velnias tokiem, kur negerai mislija, padeda...
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Ugnelė išeina pasiulioti

Kartais ugnis ima ir išeina iš krosnies. Dažniausia teip atsitinka jaujose. 
Ugnis pavaikšto, pavaikšto (ore skraidžioja) ir vėl grįžta į krosnį. Krosnis 
vėl ima degti. Sako: „Ugnelė išeina pasiulioti”.

Varlių psalmės

Vienas žmogus ėjo anksti rytą sužiūrėti arklių. O tos varlės kad kvarkia, 
kad kvarkia. Žmogus ir pyksta:

- E, tos varlės! Išmušt jas! Neduoda nė arklių paklausyti.
Tada prieš jį strykt strykt - atšoko viena varlė ir sako žmogaus balsu:
- Ko tu pyksti ant mūsų? Tu išėjai iš namų nė nepersižegnojęs, o mes 

jau ketvirtą kartą giedam psalmes!

Čia tau, Dieve, čia man...

Eina kartą žmogus ir mato žmogų - šokinėja nuo vieno stuobrio ant 
kito ir sako:

- Čia tau, Dieve, čia man. Čia tau, Dieve, čia man...

- Ką tu čia darai? - klausia žmogus.
- Meldžiuos,- atsako anas.
- Tai kokia čia tavo malda? Jei nori melstis, tai eik į bažnyčią.
- Kad aš nežinau, kur bažnyčia,- sako šokinėjantis ir šokinėja toliau.
Žmogus eina bažnyčion, o jį pasiveja senelis. Jis ir sako:

- Ano atsiskyrėlio malda geresnė už bažnyčioj esančio - jis garbina 
Dievą kaip moka, iš širdies.
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Ramygalos varpai

Ramygalos bažnyčiai buvo nupirkti trys varpai. Vienas vardu 
Kundrotas, kitas - Mykolas, o trečias - Jonas. Dabar tėra tik du. Kundrotas 
buvo užkeiktas ir jis nuskendo nešant par tiltą.

Seniau tiltas per upę buvo ne toj vietoj. Buvo ten, kur už Karmazino 
melnyčios yra šaltinis. Tam šaltiny ir nuskendo varpas. Tiltas pasviro, ir 
varpas amžinai į kiaurą žemę prasmego.

Bet kartą dar būtų varpas išsikėlęs. Vienam kunigu(i) prisisapnavo, 
kad gali varpą išgelbėti, tik reikia nueiti pas upę su viskuo, kas reikalinga 
mišiom laikyti. Nuėjo daug žmonių prie šaltinio - ir varpas iškilo. Bet 
zakristijonas buvo užmiršęs pasiimti tą, kur žvakes gesina. Taip ir vėl 
nugrimzdo Kundrotas. O Jonas su Mykolu vis šaukia: „Kundrot, broli, 
Kundrot, broli...”

Kaip apsisaugoti nuo aitvaro

Kad nori apsisaugoti nuo aitvaro, tai reikia viską peržegnoti. Todėl 
seniau dėdavo kryžiaus ženklą visur, kaip dabar tebededa ant duonos 
pirmutinio bakano. Daikto su kryžium aitvaras negali paliest.

Čysčius

Girdisi kartais, kaip kai kurie medžiai girgžda. Daugiausia žilvičiai. 
Tuose medžiuose, kur girgžda, yra čysčius. Tenai kenčia dūšios.

Negeros akys

Atžindžiai turi netikusias akis. Atžindžiai yra tokie žmonės, kur, 
būdami vaikais, buvo nuo krūčių nujunkyti. Bet arba apsirgo, ar kas, ir 
motina vėl ėmė kūdikį žindyti. Toks žmogus pasižiūrės į kokį gyvulį, tai ir 
ims tas susti.
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Kaip apsaugoti nuo negerų akių

Mum nesieidavo žąsys. Kartą atėjo Cibienė Adomienė ir sako:
- Žiūrėk, susiedėl, ką. Reikia (vos) tik iš kiaušinio išėjusius žąsiukus 

perkišt per kelnę. Tada nei kokios akys nevodys, ir bus gerai.
O kartą mum Masiokuose paršas suso. Atėjo ubagė ir sako:
- Parvilk iš susiedo atžagarią (atvirkščiai, ne už koto) šluotą ir ja 

parūkyk paršiuką. Bus gerai.

Kad vištos dėtų vietoj

Masiokų Kuodienė sakydavo, kad reikia per Kūčias duoti lesti vidury 
lanko, tai vištos nemėtys kiaušinių, nesislapstys, o dės vietoj. Ji nuimdavo 
nuo kubilo lanką ir lesindavo vištas jo vidury.

Švarplė dantyse

Kartais žmogus turi priekiniuose dantyse lyg ir spragą. Ji yra todėl, 
kad kūmai, veždami į bažnyčią krikštyti, nesusiglaudę sėdėjo.

Baronai ar avytės

Jei per Kūčias pirmas ateina vyras, tai šią žiemą avelės turės baronus. 
O jei pirma ateina moteris - gerai, bus avytės.

Nevėžio ir Panevėžio vardų kilmė

Ėjo du žmonės, burliokai, ir pamatė upėj vėžį.

- Pane, vėžys,- sako draugas.
- Ne vėžys,- atsakė draugas.
Nuo to ir ėmė vadinti upę Nevėžiu, o miestą - Panevėžiu.
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Įžeisti aitvarai

Vienas ūkininkas turėjo aitvarų. Aitvarus penėdavo koše. Padėdavo 
košės bliūdą ant jaujos, o iš ten aitvarai sotindavosi.

Kartą užtiko tą košę ūkininko bernas. Jis suvalgė košę, o jos vieton 
pridėjo savo mėšlo. Parskrido aitvarai pusryčiaut ir pradeda valgyti. Ale 
košė negardi. Vienas aitvaras ir sako:

- Čiūdas.
- Čiočė, - sako kitas.
- Čiūdas.
- Čiočė...

Taip jie ilgai ginčijosi, bet pagaliau pasikėlė kaip pagaikščiai 
liepsnodami ir uždegė ūkininko triobas. Mat jiem nepatiko „košė”.

Velnią apgavo

Vienam žmogu(i) labai prireikė pinigų. Tai jis ėmė ir pasiskolino iš 
velnio. Velnias klausia:

- Kada atiduosi pinigus?
- Atiduosiu, kai lapai nukris,- sako žmogus.
Velnias mano: „Ateis ruduo ir nukris lapai”. Rudenį atėjo velnias pas 

žmogų ir prašo atiduoti pinigus. Žmogus nuvedė velnią pas ąžuolą ir sako:
- Žiūrėk, dar lapai nenukritę.

Tada velnias pakirto visas ąžuolo šakas ir vėl sako žmogu(i):
- Atiduok pinigus. Jau lapai nukrito.
Žmogus nuvedė velnią į eglyną ir sako:

- Aure, dar visas miškas žaliuoja.
Taip velnias ir negavo pinigų - gi eglių spygliai niekada nenukrinta.

Užrašyta iš V.Janionytės, gim. Griciūnų (Miškinių) vienk.,
Ramygalos parap., Panevėžio apskr.
1936 m.
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Iš ko sutvertos moterys

Dievas sutvėrė Adomą, ale jam labai nuobodu buvo vienam. Jis ir 
prašo Dievą, kad sutvertų moterį.

- Gerai,- sako Dievas,- sutversiu, ale duok išimti vieną šonkaulį.
Adomas davė Dievu(i) išimti šonkaulį. Dievas padarė operaciją ir 

padėjo šonkaulį šalia. Tuo metu šuva tik kapt už šonkaulio ir katioš.
- Vykis, Adomai,- sako Dievas,-jei nori moteries!
Adomas dui vytis. Ale kur tu pavysi šunį? Adomas tik už uodegos 

pagavo. Jis taip stipriai įsikabino į šunies stimburį, kad net nutraukė, o šuva 
su šonkauliu ir nulėkė.

Sugrįžo Adomas liūdnas pas Dievą ir sako:
- Neatėmiau šonkaulio.
- O ką čia rankoj turi? - klausia Dievas.
- Šunies stimburį.

- Na, tai gerai,- sako Dievas,- padarysim moterį iš stimburio.
Taigi moterys yra sutvertos iš šunies stimburio.

Užrašyta iš Mykolo Janionio, gyv. Griciūnų (Miškinių) vienk., 
Ramygalos parap., Panevėžio apskr.
Moka skaityti, rašo. Bernas būdamas mėgdavo pasakas. Gyvena Griciūnuose visą laiką.

Apie milžinus

Seniau buvo labai didelių ir labai mažučių žmonių. Milžinai buvo 
tokie dideli, kad vienas pasiremdavo ant stogo viename kaime, kitas - kitame 
ir taip kalbėdavosi. Arba ant žardo taip pat pasiremdavo. Žmogų jie 

pasikišdavo po pažasčia ir nešdavosi kaip nieką. Jų grybai irgi buvo labai 
dideli, kad ar lietus, ar ką, tai milžinai, būdavo, ir palenda po jais.

Masiokų kaimo laukuose, netoli Obelinės tilto, imamas žvyrius. 
Bekasdami žvyrių, žmonės randa kaulų, patkavų, barškučių (džiugulių) ir 
kt. Sako, ten buvo milžinų susirėmimas. Kaip jie buvo apsivilkę, tai su 
viskuo juos ir pakavodavo. Kartu pakasdavo ir jų arklius. Todėl ir randas 
ten visko.

Netoli tos vietos teka srauni Obelinės upelė. Sako, kad ją išnešė 
milžinų, užmuštų per susirėmimą, kraujas.
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Milžinų pirštai

Kartais po lietaus randa žmonės tokių akmenų. Jie gydo nuo 
įsipjovimo. Paskuti tokį akmenį, pridedi jo miltelių prie piršto ir kaipmat 
užgyja. Vieni sako, kad tai senovės gyvulių papai, dar kiti - kad griausmo 
kulipkos, o dar kiti - tai yra milžinų pirštai.

Milžinų pėdos

Važiuojant iš Ramygalos į Šėtą, nuo Šukionių kaimo lig Šėtos 

piliakalnio yra daug apskritų duobių. Tai milžinų pėdai. Jų yra ir kitur (vienas 
Dubarų ganykloj, ant Aukštatrakio, du Naujadvario ganykloj), išmėtytų retai, 
- mat jų žingsniai buvo labai dideli.
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ALBINO KRIAUZOS RINKINYS

Tikėjimai, burtai

Viską papasakojo Ipolitas Jančys, 89 m., Paketurių k., Kupiškio vlsč., Panevėžio apskr.
Užrašė Albinas Kriauza 
1938 m.

Kad pelės nekapotų

Seniau, prieš aštuoniasdešimt ar septyniasdešimt metų, dvare ponas 
visuomet, kaip tik suveždavo visus nuo lauko javus klojiman, tai paskutinį 
vežimą ar miežių, ar avižų vis paversdavo ant kluono, gale klojimo iš šiaurės 
pusės. Paversdamas vis pašaukdavo: „Cip cip cip, pelytės, tai jum”. Ir taip 
kasmet. Tai vis būdavo dėl pelių. Ir kad žinotum, tai stebuklai! Kada tik 
kuls, ar apie Kalėdas, ar Velykas, tai niekur klojime nei šiaudelis nesukapotas, 
nei joks javas. Nesukapodavo jam nei šiaudų, nei linų, nei pelų, nieko o 
nieko. Gi po tuo vežimu tai pelių net pilna peržiem.Taip sučemėsydavo, 
kad da smulkiau už čiečką.

Kad paukščiai pasėlio nelestų

Sėdamas javus vėl turėdavo burtus. Būdavo, kaip tik kokį varstą pasėja, 
tai tuoj įpils javų kešenėn ir barsto aplink eidamas pakraščiais, „put put put 
put” šaukdamas. Taip apeina apie visą lauką, kur kokius javus pasėja, ir 
paskiau, jeigu dar kešenėj liko, tai išpiliajuos ant kelio. Tai daro dėl paukščių, 
kad paukščiai javų nekultų. Ir, žinotum, tai javai tartum užrėžti. Neliečia - 
lyg užkerėti. Ar tau pasės prie krūmų, ar prie kokių trobų, tai nė varpelės 
nekulia. Atskrenda, pačirškia, pačirškia aplink, kol užusėta iš kešenės, o 
giliau - nė kojos. Ir kad žinotum, ar jis tokio dieno gimęs, ar kokiuos burtus 
vis turi, kad jam ir neliečia. Apeina jis sausa kešene, ir spakaina. O kitiem 
lesa. Kad ir nusižiūri, kaip jis dirba, padirba ir kitas, tai, žiūrėk, nei mačija, 
nei ko. Kad apipuola, tai net tamsu, o jo neliečia, nors ir šalimais būtų 
pasėta.
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Artojų palydos

Išleidžiant pavasarį pirmą kartą į lauką artojus, pats Zabelinos ponas 
eidavo kartu ir, kaip tik pradeda vagą, tai tuoj iš butelio ir pilia vandenį ant 
arklių. Pliupt vis šalia eidamas, pliupt - tai balnelio vieton, tai pavaiko. 
Sakydavo, kad tada ariant arkliai nevargs ir nešils. Vandenio butelį 
prisipildavo eidamas laukan pašulny, nieko nedėdavo, čysto.

Pastaba. Zabelinos dvaras buvęs netoli Palėvenės dvarų (Noriūnų, Gumos ir kt.).
Toks nedidelis palivarkėlis, ar keturi-penki valakai tiktai.
Šiuos tris dalykus sakydavęs vis pasakotojo tėvas Jančys, tame dvare tarnavęs net šešis metus 

ir matęs tai savo akimis, miręs jau gal prieš penkiasdešimt-šešiasdešimt metų 
(turėjęs apie septyniasdešimt metų).

Kodėl akmenys nustojo augti

Kai Viešpats Dievas ant žemės sėjo javus, bulves, medžius, tai velnias, 
prasidaręs langą, žiūrėjo, ką Dievas dirba, ir pamislijo, kad reikia pasėt ant 
žemės akmenų. Kada daug akmenų užaugs, tai javai nustos augę, ir žmonės 
nebeklausys Dievo, o jiems - pelnas. Paėmė akmenis ir prisėjo.

Po nedėlios Dievas žiūri, ar dygsta medžiai. Ogi net nusigando: tik 
kur ne kur daigelis, o kur tik žiūrėk - vis akmenys ir akmenys. Pamatė, kad 
jau blogai,- priaugs akmenų ir nebebus nei kur kitiem daiktam augti, blogai. 
Tuoj pašaukė šalną, o ta, nugriuvus ant žemės, akmenis ir nukando. Užtat 
jie visi dabar ir nebeauga. Koks tik lig tol užaugo, ir dabar teberiogso.

Kaip atsirado akmenys

Seniai, dar labai seniai, kol dar nebuvo nieko - nei žemės, nei dangaus, 
o tik rūkas ir vanduo, Viešpats Dievas su Šv. Mikalojum susėdo ant tvoros 

ir išmislijo, kad reikia sutvert žemę, žmones, gyvulius, kad būtų kas jį 
garbina. Gerai. Sutverk tai sutverk, ale iš ko gi? Pamislijo, pamislijo, 
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pasišaukė savo spalvininką ir pasakė:
- Pasinerk į vandenį ir paėmęs snapu atnešk iš dugno dumblo.
Spalvininkas pasinėrė galan, atanešė dumblo, išspjovė ant torielkos 

ir truputį pasiliko. Žiūrės, ką Dievas iš to dumblo dirbs, tai dirbs ir jis.

Viešpats Dievas paėmė šmotą dumblo ir įmetė rūkan:
- Tegul bus žemė.
Kitą:
- Tegul bus saulė.
- Tegul bus mėnuo.
Ir visa tuoj taip stojos.
Tam čėse spalvininkas kad pradėjo pūst, kad pradėjo pūst, išputo kaip 

didžiausias kubilas. Pamatė ir Dievas. Ir kad surėkė:
- Spalvininkai, ką tu dirbi, pertrūksi! Tu dumblo pasilikai, spjauk greit.
Spalvininkas kaip tik purkš, tai ir - pr pr pr - pasipylė ant žemės 

akmenai iš to dumblo. Užtat jų dabar ir yra. Kad ne tas Dievo spalvininkas 
toks veidmainiškas būtų buvęs, tai ir akmenų tiek daug nebūtų. O dabar tai, 
kai purškė, tai vietom daugiau, vietom mažiau - taip po visą žemę ir išbarstė.

Na, ale Dievas ir jį nubaudė. Dabar vis kur buvęs, kur nebuvęs lenda 
dumblan ir turškia, kad gaut vėl tokio dumblo, tik jau tokio niekur 
nebeužeina.

Pastaba. Dievo spalvininkas - Antinas.

Kodėl beržo šakos žemyn svyra

Vieną kartą Viešpats Jėzus ėjo su savo apaštalais iš Jeruzolimos. Ir 
užėjo toks didelis lietus, kad nei kur dėtis. Ir taip pilia, ir taip pilia - tartum 
iš viedro. Eina jie po vienu medžiu, prašos prieglaudos - nepriima, kitur vėl 
jokio užtarimo negauna. Žiūri, kad lauke stovi berželis, ir nuėjo pas jį. Tik 

paprašė užuovėjos, beržas tuoj nulenkė savo šakas ir apgaubė Viešpatį Jėzų 
nuo lietaus.

Užtai dar ir dabar beržo šakos vis žemyn palinkę ir jis dabar - šventas 
medis. Beržais taiso Sekminėse namus, bažnyčias. Ar varduvės kokios - 
vis beržas ir beržas.
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Kaip velnias marčios džiugą vogė

Seniau, kai būdavo veselijos, tai jose eidavo ir kartu šokdavo ir velniai, 
ir žmonės - visi.

Vienąkart eina veselijon toks muzikantas ir, skripką po pažasčia 
pasikišęs, sau čyruoja. Susitinka ponaitį tokį, o tas klausia:

- Tai kur dabar taip linksmas eini?
- Nagi va, nežinau, einu veselijon.
- Tai ir aš einu veselijon, eisme abu.
Eina. Ir taip muzikantas žiūri, jau ir taip žiūri, kad jo tavorščius ne 

visai toks kaip kiti - tikrai velnias, ir kad tokia tavorščystė nepasibaigs gerai. 
Ale eina ir laukia, kas bus toliau. Tas tavorščius muzikantą ir klausia:

- Sakyk tu man, ką tose veselijose veiksi?
Kaip muzikantas, tai ir gudrus, žino, kad su velniu eina, tai greit ir 

atsigodė, kas atsakyt.
- O ką gi, tik niekam nesakyk. Vogsiu jaunojo kumelę.
- O kaip tu ją pavogsi?- klausia vėl tavorščius.
- Ogi taip. Kaip tik išeis jau visi prieš išvažiavimą „sudiev” sakyt, 

sėsiu ir išvažiuosiu. O tu ką gi veiksi?
- Aš irgi einu vogti, ale aš vogsiu marčios džiugą.
- Tai kaip jį pavogsi?
- Ogi taip: kai tik marčią šokins, aš pasiversiu muse ir įlįsiu jai nosin, 

ir tenai pakutensiu. O kai ji sučiaudės, visi bus užsiėmę šokimais, grojimais, 
kalbom. Tai niekas ir „ant sveikatos” neatsakys. Ir jeigu taip per triskart 
niekas negirdės, marčios džiugas ir bus mano.

Jie abu nuėjo. Muzikantas mislija, kad reikia marti gelbėt nuo 
nedorojo. Tai jis ar groja, ar taip sėdi, vis marčios iš akių nepaleidžia. Tik 
šokant marti „apči!”, jis „ant sveikatos!” Kitą kartą vėl „apči, apči!”, 
muzikantas vėl „ant sveikatos!” Trečią kartą ir vėl kad sučiaudės, jis 
grodamas ir vėl išgirdo. Tik skripką iš pasmakrės ir - „ant sveikatos!” Tam 
čėse kad surėks surėks už lango:

- Kumelvagis čia, kumelvagis!
Taip velniui ir nepasisekė marčios džiugo pavogt.

Pastaba. Marčios ,,džiugas” - džiaugsmas, sveikata, laimė. Jeigu „džiugą” jos pavogs ar padirs, 
tai nebus laiminga. Bus vis ligota, apsiblausus ir t.t. Seniau marčios džiugą vis norėdavo pavogti 
arba pagadinti per veselijas velniai arba raganos, tik ne visada pasisekdavo, vis kai kas 
sutrukdydavo. Paaiškinimas pasakotojo.
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Pasaka apie žaltį ir Palioriją

Vienas ponas turėjo tris dukteris ir du sūnus. Visi užaugo ir taip buvo 
gražūs, kad nors ir žiūrėk. O užvis gražiausia buvo jauniausia sesuo Paliorija. 
Kas jos per lieknumas - kaip liepa, šviesumas - kaip saulė, o vikrumas - 
kaip kielė! Kiti dar tik ką pamini, o ji strikt - nulėkė ir padirbo arba atanešė. 
Užtat ją taip visi mylėjo, taip mylėjo, kad net gana.

Nežinau, kaip ten atsitiko, kad apsirgo jos močia ir jai reikėjo ją 
prislugavot. Mat ji jaunesnė, lipšnesnė, tai ir močia kur buvus vis šaukdavo 
ir šaukdavo:

- Palioriut, tą paduok! Palioriut, tą paduok!
O ta vis pirmutinė.
Vienąkart sutemus močia paprašė, kad atneštų vandenio šalto. Ta tuoj 

viedrą- ir išdulkėjo. Tik priėjo prie versmelės ir sems jau vandenį, pasilenkė 
pažiūrėt, ar nesudrumstas. Tam kartui tik kapt - už kasų žaltys ir traukia 
versmėn. Ta ir taip prašo paleist, ir taip: kad mama serga, gert nori, o žaltys 
neleidžia:

- Tai ko tu mano vandenį be pazvalenijos semi, neleisiu, įtrauksiu 
versmėn, ir bus gatava. Kad nori dar likt gyva, tai prižadėk, kad būsi mano 
pačia.Tada paleisiu.

Paliorija dar ir taip atsikalba, ir taip, o jis vis savo:
- Prižadėk būt mano pačia, tai paleisiu.
Ką gi daugiau darys. Visgi kad ir už žalčio ištekės, tai nors gyva bus, 

o kas kad ji numirs - nieko nebus. Prižadėjo. Kaip tik prižadėjo, ją tuoj 
žaltys teliunkš vandenin ir klausia:

- Tai kada gi bus mūsų veselios?
O ta viena moteriška, nusigandusi, tai ir sako:

- Už kokių trejų metų.
Kad ji būt sakius bent už dvidešimts ar penkiolika, tai dar būt 

pagyvenus, o kai dabar už trejų, tai tie treji metai netruks praeiti.
Parėjo ji namo, pasisakė, kas jai atsitiko: kad ši prižadėjo taip ir taip 

už trejų metų būt žalčio pačia. Blogai. Nuliūdo visi, nusiminė. Ale ką gi 
darysi, kad jau prižadėjo, tai reiks. Broliai tarias kaip nors tą žaltį, kai 
pasirodys, nugalabyt ir seserį išgelbėt. Kurgi tai matęs, tokia graži mergytė 
bus žalčio, tokio bjauraus gyvulio, pačia.

Taip praėjo metai, kiti, o treciuos jau žaltys pradėjo pasirodyti. Būdavo, 
vakare ir šaukia prie vartų:
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- Paliorija, mano pati! Paliorija, mano pati, išeik!
Ir tol šaukia, kol tik ji išeina. O neišeis, šauks per naktį. Ką gi darysi, 

kad prižadėta, reikia išeit. O kaip tik išeina, tai randa ar kokią gražią skarelę 
dovanų, ar gintarus kokius, ar suknią, ir vis kad gražius, kad naujus, net 
akys žeria!

Atėjo jau ir ta diena, kai pasibaigė treji metai. Atėjo žaltys prie vartų 
ir šaukia:

- Paliorija, mano pati, eik jau gana namo! Apsitaisyk ir ateik prie ežero.
Ką darysi, visi rauda, gaili, o eit reikia. Išmislijo broliai, kad ką gi tas 

durnas gyvulys žaltys numano? Sugavo ožką, aptaisė jo dovanotom 
drapanom ir nuvedė prie tos versmės. Vakare išlenda iš versmės žaltys, 
vaikščioja apie tą ožką ir džiaugias:

- Ot tai Paliorija, mano pati, ot Paliorija!
Tam čėse išlindo iš airių (t. y. ajerų) varlė ir pradėjo kvarkt:
- Kvar kvar, durniau, čia ne tavo pati, ne Paliorija. Kvar kvar, čia žila 

ožka!
Žiūri žaltys - tikrai ožka. Tuoj ją nugalabijo ir ant rytojaus vėl šaukia:

- Paliorija, mano pati, eik namo! Paliorija, mano pati, eik namo!
Broliai vėl aptaiso avį ir nuveda, o Paliorijai padavė kalvartą ir - verpk. 

Žaltys vėl kaip ir pirmai džiaugias, kad jo Paliorija, jo pati. Tam čėse 

užuskrido žvirblis ir pradėjo čirškėti:
- Čir čir, asilai, čir čir, asilai, čir čir, čia ne tavo pati Paliorija, čia avis 

suvyniota. Tavo Paliorija vilnas verpia!
Žiūri žaltys, kad tikrai avis, užtat ir ją tuoj nugalabijo ir vėl šaukia:

- Paliorija, mano pati, eik namo! Paliorija, mano pati...
Broliai vėl aptaiso šiaudų kult nuneša prie versmės ir pastato. Žaltys 

vėl šaukia ir džiaugias apie tą kūlį, kad jo pati. Atskrido gegutė, atsitūpė 
medy ir, pamačius, kad žaltys apie kūlį trepsi ir džiaugias, kad ims juoktis:

- Kva kva kva kva, kū-kū, čia ne Paliorija, čia šiaudų kūlis! Kva kva 
kva kva, kū-kū, Paliorija plunksnas plėšo ir padušką pila.

Žaltys vėl kūlįsuarkojo - dvaran, susirado Palioriją ir vedas. Prisivedė 

prie eketės, įšoko ir ją įtraukė.
Ant rytojaus Paliorija nubunda, ogi puikiausi rūmai, tarnai aplink su 

pūkiniais čebatais vaikščioja po pakajus, kad (ji) nenubustų. O pakajų 
gražumas, o sodų puikumas, kad nei vienoj karalystėj taip nėra! Tik 
apsižiūrėjo visa, kaip atėjo toks gražus ponaitis. Toks gražus, kad tik žiūrėk 
ir norėk. Apskabino ir klausia:

- Na, pačiut, kaip išmiegojai?
O tai džiaugsmo: toks vyras, tokie namai, tokie palivarkai, net miela!
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Taip jie ir gyvena. Sugyveno trejetą sūnų ir net ketvirta duktė atsirado. 
Ji, ten bebūdama, pasiilgo jau ir namų, ir brolių - pradėjo prašyt, kad 

leistųjų namo. Tas gi kratos, kad anaiptol, ale kai ta labai prašo, tai sutiko. 
Nuėjo maltuvėn, atanešė kuodelį pakulų ir sako:

- Te, suverpk! Kai šitą kuodelį suverpsi, tai tuomet galėsi važiuot 
namo.

Ta verpia vieną dieną, kitą, o kuodelis vis toks pat, nė kiek ne mažesnis. 
Jau ir nedėlia praėjo, ir dvi, o kuodelio niekaip negali suverpt, kad ir pernakt 
kitąkart išsėdi.

Jai kartą verpiant ir raudant išlindo iš kertės pasuolio rupūžė ir, užlipus 
ant suolelio prie jos, prakalbėjo žmogaus balsu:

- Gana, moterėl, ko čia taip mūčijies verpdama. Sublogai, pageltai ir 
vis skubi. Neskubyk, pasikalbėsme, vis bus geriau, ir man labai nusibodo 
vienai kirksot.

- Tai kad, mieloji, aš labai skubinu verpt. Sakė, kai tą kuodelį suverpsiu, 
tai leis tėvynėn kieminėt, užtat ir skubu. Ale, kad tu žinotum, skalsumas: 
jau trečia nedėlia - ir vis tiek, ir tiek.

- Tai, mieloji, to kuodelio per gyvenimą nesuverpsi. Tavo vyras žaltys 
nenori, kad tu važiuotum namo, tai jį tau ir davė. Jeigu nori greit suverpt, 
tai pabučiuok mane, o aš tave pamokysiu.

Jai nei šiaip, nei taip - kaipgi tokį bjaurų daiktą kaip rupūžė bučiuosi. 
Ale ir namo labai rodą, labai visų pasiilgo - ką darysi nebučiavęs. Pasiėmė 
tą rupūžę ir pabučiavo. Kaip tik pabučiavo, tuoj pavirto mergaite ir sako:

- Ačiū, kad tu mane išgelbėjai, tai ir aš tau padėsiu. Nieko daugiau tu 
nedaryk, tik nusinešk tą kuodelį pirtin ant krosnies ir perpilk triskart 
vandeniu, ot pamatysi ir suverpsi.

Ji taip ir padarė: nusinešė tą kuodelį pirtin, perpylė ant krosnies 
vandeniu ir kaip sėdo, per pusę dienos ir gatava - ir suverpta. Žalčiui nebėr 

kas daryt, reikia leist tėvynėn kieminėt. Paėmė ją ant kupros, visus tris vaikus 
ir išnešė iš ežero. Išnešęs ir sako:

- Kai kieminėt nusibos, tai ateikit prie ežero ir sudainuokit: 
Žalteli kirmėlėle, 

Ežero karalėli, 
Jeigu gyvas - pieno kunkulas, 
Jei negyvas - kraujo kunkulas.

Tai jeigu pasirodys pieno kunkulas, tai aš dar gyvas, stokit ir eikit, o jeigu 
bus kraujo kunkulas, tai jau manęs nebėr gyvo.

Taip jie ir parėjo namo. Ogi namie kas da linksmybė brolių, tėvų, 
tartum jau jie ant kito svieto būtų. O ji, kad ir tėvynėj ir kad žaltys pats, tuoj 
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pasiilgo (jo) ir pradėjo kalbėt apie namus. Broliai draust, klaust, kaip ji 
ežeran nueis, kaip ji savo vyrą šaukia, kaip vadina - ir visa, kad sužinoję 
iššauktų jos vyrą ir užkapotų šobliom. O šoblias jau jie seniai išsigalando. 
Bet nieko ji nesako, ir tiek. Jos jau širdis jaučia, kad nebus čia gerai.

Seniau mat būdavo mada jot nakties arklių ganyt. Išjoja, susikuria 
ugnį ir guli, o arkliai ėda. Sumislijo jos broliai, kad reikia išsivadint vaikai 
nakties, tai jeigu nepasakys geruoju, tai pasakys piktuoju. Paskui tai ir jie 
žinos, kas jau padaryti.

Vieną vakarą jodami nakties pasiėmė ir visus vaikus.
- Šiandien šiltas vakaras, jokim, vaikai, nakties; susikursme ugnį, 

žiūrėkit, kaip gražu!
Išjojo. Susikūrė ugnį ir pradėjo klausinėt, kaip jų tėtę mama šaukia, o 

jie ginas iš kaklo, kad nežino. Ir tą žada duot, ir tą - nesako nei vienas, ir 
gatava. Pamatė, kad geruoju nieko, nuėjo krūmuos, išsipjovė karklinių, 
susuko ir įkepė ugnin. Vaikai klausia:

- Ką gi, dėdės, dirbste su toms vytinėms, kad šutinat?
- Ogi jum lupsme! Jeigu pasakysit, kaip mama tėtę šaukia, tai nieko 

nedarysim, o jeigu ne, tai tol lupsme, kol tik šitos visos vytinės sutruks!
Vaikam jau baisu, tik pasižiūrėjo vienas į kitą ir tyli visi. Broliai tuoj 

pirmą nučiupo vyresnįjį. Stramužijo, stramužijo, ant galo ir lupt pradėjo, o 
tas tik rėkia, raitos kaip gyvatė, įmesta ugniakuran, o kaip mama tėtę šaukia, 
ir nesako. Kitam daugiau teko, ale vis tiek nieko negavo, tik šniukščia ir 
graibo paskuigalį. Ant galo griebėjau ir dukterį. Ta pamatė, kad anie rauda 
ir kaip anuos lupė, tuoj pradėjo prašytis:

- Palaukit, dėdytės, tik nebemuškit, pasakysiu, pasakysiu.
- Na tai sakyk, nemušme.
- Ogi taip. Kai prieis prie ežero, tai reikia uždainuot:

Žalteli kirmėlėje,

Ežero karalėli,
Jeigu tu gyvas - pieno kunkulas, 
Jei negyvas - kraujo kunkulas.

Jos jau nebelupė, o paglostė, kad gera, ir visi sugulė prie ugnies. Kaip 
tik visi sugulė, tuoj broliai šoblias nučiupę valiai prie ežero ir dui dainuot:

Žalteli kirmėlėle,

Ežero karalėli,
Jeigu gyvas - pieno kunkulas, 
Jei negyvas - kraujo kunkulas.

Kad sujudo ežeras, tartum užvirė. Atplaukė pieno kunkulas ir sustojo 
prie kranto. Broliai gi šobliom - valiai kapot, valiai kapot, net visas ežeras 
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krauju paplūdo. Apkapojo, paliko ir vėl sugrįžo pas vaikus. Rytą parjojo 
namo linksmi, kad sesuo vyro neberas, tai pasiliks namie ir vėl visi gražiai 

gyvens.
Apie pietus jau močia pradėjo ruoštis su vaikais namo. Atsisveikino 

ir nuėjo prie ežero. Nuėjus žiūri, kad ežeras tartum nebe toks. Tartum 
pasruvęs, tartum sudrumstas. Jai jau smilkt per širdį - tik ar nebus čia blogo 
ko nutikę. Pradėjo šaukt:

Žalteli kirmėlėle,

Ežero karalėli,
Jeigu gyvas - pieno kunkulas,
Jeigu negyvas - kraujo kunkulas!

Kad pradėjo eit iš visų pakraščių kraujo kunkulai, net šiurpas krato. 
Ji pamatė, kad jau blogai. Žiūri tai ežeran, tai į vaikus ir tuoj suprato, kas 

čia yra: vaikai pasakė, kaip šaukia mama tėtį, o broliai ir nugalabijo. Pradėjo 
ji klausinėti, kas pasakė. Tai jie ir pasakė, kaip buvo: kaip juos lupė ir kaip 
sesuo pasakė. Tada močia, kad nebegrįžt pas brolius, prakeikė iš sielvarto 
ir vaikus, ir save. Vieną pavertė ąžuolu, kitą - uosiu, pati pavirto gegute. O 
tą minkštaraukę dukterį už tai, kad pasakė, mama kaip tėtę šaukia, tai pavertė 
epuše. Užtat dabar iš epušės nedirba nei grabo, nei padlago deda - ir ji stovi 
už niekus. Malka, ir ta prasta, kaip rūkas koks: nei šilumos, nei nieko.

Vaistas nuo utėlių

Seniau vaikščiodavo tokie vengrai. Būdavo, pamatysi - ir ateina, už 
kupros terbelę prisitaisęs, su tavoru - jie nešiodavo. Daugiausia tai - 
liekarstas, citvarą, devyndrekio, kaukaspenius ir kita. Tai jie sakydavo, kad 
devyndrekis - tai pirmutinė liekarsta nuo utėlių. Jeigu žmogų labai gyvis 
puola ir nieko negelbsti: nei marškinių mainymas, nei niekas, vis yra ir yra 
- tai reikia paimt devyndrekio ir įsiūt po šmotelį kalnieriun, pažastyse ir 
nešiot. Tai kaip sunešiosi, kad atliks kaip juktas ir ant nugaros net limpa, o 
gyvio nerasi jokio - nei utėlės, nei blusos.

Pastaba. Šitą vengrų pasakymą labai gerai ištyręs pats pasakotojas ir įsitikinęs, 

kad tai tikra teisybė: nešioja marškinius net du mėnesius, o utėlės nepamatysi.
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Burtai Velykų rytą

Jeigu nori kokiais metais, kad nematytum kokių vaidinuoklių, raganų, 
aitvarų, tai Velykų rytą, einant apie bažnyčią ant šventoriaus, nusigręžęs 
nuo bažnyčios, sukalbėk penkerius poterius, tai nieko tais metais nematysi 
- nei jokių vaidinuoklių, nei vedžios kas, nei paklaidins.

Kaip gauti gyvačių karaliaus karūną

Seniau vėl sakydavo seni žmonės, kad kam pasiseka atrasti gyvačių 
karaliaus karūną, tai tas žino viso pasaulio, kur pinigai užkasti, kas ką 
mislija. Ale tą karūną labai sunku gaut ir prieit prie jos. Jeigu nori prie jos 
prieit, tai reikia visam žmogui nuogam nusitaisyt ir apsivyniot gyvom 
gyvatėm apie visą kūną, kad nei adatos dūrimo nebus, ir tada eiti. Mat 
einant reikia eit per septynias gyvačių pilnas balas, o jos labai puola ir 
kapoja. Ale per gyvates neperkerta.O jeigu tik rado pliką nors adatos dūrį, 
tai vis tiek įkirs - ir mirsi.

Pastaba. Šitą istoriją vis sakydavęs toks Tikaras, jau žmogus senas:pasakotojas dar buvęs tik piemuo, 

o tas Tikaras jau buvęs vyras žilas kaip obelis. Jis gyveno Rudilių kaime, Subačiaus valsčiuje.

Burtai bitėms privilioti

Jeigu nori naujan avilin atkviest bičių spiečių, tai nuo altoriaus (imtos) 
vaškinės žvakės galiuku išrūkyk avilį ir pabarstyk kodylu, tai pamatysi - 
bitės ir yra.
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Skruzdžių kodylas

Kodylo tai galima gauti tik skruzdėlyne. Šv. Jono rytą, prieš saulės 

užtekėjimą, kožno skruzdėlyno skruzdėlės išneša pravėdint ant viršaus savo 
kodylą - toks baltas kaip ir bičių korys, ir neilgai telaiko - tik minutę. Jeigu 
toj minutėj pataikysi, tai gausi, o jei nepataikysi, tai pareisi namo kaip 
magdžion pabučiavęs.

Gegutės pranašystės

Jeigu gegutė ant baslio kukuoja, tai tuos namuos bus bėda.
Jeigu gegutė pirmą kartą pavasarį kukuoja sausam medy, tai bus blogi 

metai, o jeigu žaliam - tai geri.
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IŠ ANTANO TAMAŠAUSKO RINKINIO
LTR 368

Katė, žiurkė ir blusos
273

Senovė(j), kada dar velniai vaikščiojo po pasaulį, pasikvietė 
Liucipierius Dievą svečiuosen. Dievu(i) pas Liucipierių bebūnant atėjo 
vakaras, tai Liucipierius prašė Dievo apsinakvoti.

Vidunaktį Dievu(i) užmigus, Liucipierius sutvėrė aibes žiurkių, kad 
jos Dievu(i) miegoti neduotų, o vėliau ir žmonėm žalą darytų. Kai žiurkės 
suėjo kambarin, kur Dievas miegojo, Dievas numetė tuo laiku žemėn 
pirštinaitę - ji virto kate ir pradėjo gaudyti žiurkes.

Rytą Liucipierius klausia Dievą:
- Ar gerai, Dieve, miegojai?
- Gerai. Dabar prašau ateiti svečiuosen pas mane,- užsiprašė 

Liucipierių Dievas.
Atėjo Liucipierius pas Dievą svečiuosen. Dievas jį vaišingai priėmė 

ir, vakaru(i) atėjus, apnakvino. Bet jam ramiai tą naktį miegoti neteko: mat 
Dievas tą naktį sutvėrė blusas ir jom užleido Liucipierių.

Rytą pabudus klausia Dievas Liucipieriaus:
- Ar gerai miegojai?
Liucipierius norėjo sakyti „Gerai”, bet tuo kartu blusos kad užniks 

kapoti Liucipierių, kad jis nesikęsdamas, trindamasis į erškėčius ir namų 
kerčias, viesulu nuūžė pragaran.

Nuo to laiko katė iki šiai dienai gaudo žiurkes (mat anuomet jų visų 
neišgaudė).

Blusų gi pilnas pragaras. Jos ten kanda nusidėjėlius, neužmiršdamos 
ir šiam pasauly gyvenančių nusidėjėlių.

Pasakojo Ignas Kriaučiūnas, 40 m., Krekenava
Užrašė A.Tamašauskas
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Dobža, takich čeba
274

Ėjo kartą keliu elgeta. Patiko jis bevažiuojant kelis sukčius 

(apgavikus).
- Žinai ką, tėvai,- sako sukčiai,- mes esame turtingi pirkliai. Norim ir 

tave turtingą padaryti, kad tau nereiktų elgetauti. Ar sutinki?
Seniukas galvoja taip, galvoja šiaip, pasigodėjo turtuolio gyvenimo 

ir sako:
- Sutinku.
- Mes tave dabar aprengsim kaip kokį poną, įsodinsim į ratus ir 

nuvešim miestan. Mieste sustosim prie vienos sankrovos (parduotuvės). 
Tave išvešim, nešte nunešim sankrovon ir pasodinsim kėdėn. Rodysim tau 
įvairias prekes, o tu į kiekvieną mūsų rodomą prekę turėsi atsakyti: „Dobža, 
takich čeba (gerai, tokių reikia)”.

- Ar gerai? - klausia sukčiai.
- Gerai, - sutiko seniukas, nesuprasdamas apgavikų klastos.
Sukčiai aprengė seniuką. Nuvežė miestan ir, įnešę sankrovon, pasodino 

kėdėn.
Neša apgavikai įvairias prekes ir rodo seniukui. Seniukui pasakius 

„dobža, takich čeba”, apgavikai parodytą prekę krauna ratuos. Kai buvo 
prikrauti pilni ratai, apgavikai sėdo ratuos ir nuvažiavo savu keliu.

Kada seniukas, ilgai vagių nesulaukęs, norėjo išeiti, tai krautuvininkas 
pareikalavo užmokėti už paimtas prekes. Mat krautuvininkas puikiai 
aprengtą seniuką palaikė dideliu ponu, vagis - jo tarnais.

Paaiškėjus, kad tariamas ponas yra paprastas elgeta, krautuvininkas 
susiprato (esąs) apgautas ir liepė iš seniuko atimti gražius rūbus, kur jam 
vagys buvo padovanoję. Seniukas pasižadėjo: kol gyvas gyvens, ponu 
nebesidėti.

Pasakojo Domas Kuprys, 85 m., Krekenava
Užrašė A.Tamašauskas
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Apie keletą žymesnių Panevėžio krašto tautosakininkų

Juozas Balčikonis (1885-1969)
Kalbininkas, akademikas, vertėjas, Lietuvos MA narys. Redagavo „Lietu

vių kalbos žodyną”, parašė kitų kalbos darbų.
1972 m. išleistos „Druskininkų dainos” (profesoriaus užrašytų dainų rinki

nys).
Mokytojaudamas Panevėžio vyrų gimnazijoje ir vėliau kartu su savo moki

niais, studentais rinko tautosaką.

***

Petras Būtėnas (1896-1980)
Kalbininkas, pedagogas, vertėjas, kraštotyrininkas, folkloristas.
Dirbdamas Panevėžio gimnazijose su savo mokiniais rinko tautosaką. 1925 

m. parengė „Lietuvių tautotyros ir senienų rinkimo programą”. Paskelbė tautosakos 
tyrinėjimų.

Parašė sintaksės, akcentologijos ir kt. vadovėlių.

***

Jurgis Elisonas (1889-1946)
Pedagogas, zoologas, tautosakininkas.
Nuo 1900 m. susidomėjo kraštotyros darbu. 1923 m., mokytojaudamas Pa

nevėžio gimnazijoje, įsteigė Gimtajam kraštui tirti draugiją, kurios pirmininku 
buvo iki 1940 m. 1925 m. pradėjo organizuoti Panevėžio muziejų. 1935-1938 m. 
Lietuvių tautosakos archyvo tarybos pirmininkas. 1939-1940 m. Antano Smeto
nos lituanistikos instituto lietuvių tautosakos skyriaus narys. 1941 m. Lietuvos 
MA Etnologijos instituto tautosakos poskyrio bendradarbis - korespondentas. 1942 
m. Lietuvių tautosakos archyvo kodifikuotojas. 1942-1944 m. Panevėžio muzie
jaus vedėjas, Kultūros paminklų apsaugos įgaliotinis Panevėžio apylinkėms. Pa
skelbė straipsnių kraštotyros temomis „Mūsų tautosakoje”, „Tautosakos darbuo
se”.

***

Jonas Balys (gim. 1909).
Tautosakininkas.
Redagavo leidinį „Tautosakos darbai”.
Paskelbė folkloristinių studijų: 1936 m. „Lietuvių pasakojamosios tautosa

kos motyvų katalogą”, 1938 m. „Lietuvių liaudies balades”. 1939 m. „Griaustinis 
ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje”.

Sudarė tautosakos rinkinių.
Rengėjai
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