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PRATARMĖ

Šiuo leidiniu tęsiamas iieiuvių pasakojamosios tautosakos anks- 
lyvų/ų užrašymų publikavimas, pradėtas M. Davainio-Siivestrai- 
čio ir M. Siančiausko surinktos medžiagos knygomis. Leidinio 
liksiąs — padaryii lengvai prieinamus ioikioro tyrinėtojams ir vi
siems tiems, kuriems reikalingos autentiškos pasakos ir sakmės, 
iki šiol rankraštynuose saugomus ir bibliografinėmis retenybė
mis tapusiose knygose paskelbtus vertingus tekstus. Kartu sie
kiama parodyti lietuvių rašytojų dalyvavimų XLX a. anlrosios 
pusės — XX a. pradžios folkloro rinkimo sųjūdyje, supažindinti 
literatūros ir kultūros istorijos tyrinėtojus bei visuomenę su ma
žai žinoma arba ir visai netyrinėta šių žmonių veikios sritimi.

J leidinį dedamos pasakos ir sakmės, kurias užrašė lietuvių 
rašytojai iš liaudies pasakotojų arba iš savo atminties taip, kaip 
jas girdėjo pasakojant. Čia neskelbiami kūriniai, kuriuos rašyto
jai parašė remdamiesi liaudies pasakomis bei sakmėmis, taip pat 
jų literatūriškai apdoroti ar beletristiniuose kūriniuose cituoti 
tekstai. Tiesa, kartais (pavyzdžiui, Žemaitės palikime) riba tarp 
autentiškų folkloro tekstų ir autorinių kūrinių pasakų siužetais 
tėra reliatyvi.

Nebuvo užsimota šioje knygoje paskelbti visus pasakų ir sak
mių tekstus, kuriuos užrašė rašytojų paskatinti kiti tautosakos 
rinkėjai. Čia skelbiamos tik L. Ivinskio ir P. Višinskio korespon
dentų užrašytos pasakos, kadangi šie mūsų literatūros ugdytojai 
gerokai pagyvino folkloro rinkimų, bet nerasta /ų pačių užfik
suotų šio leidinio profilį atitinkančių tekstų.

Leidinyje skelbiamos rašytojų surinktos pasakos ir sakmės, ku
rias pavyko surasti Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto rankraštynuose, Vilniaus valstybinio 
V. Kapsuko universiteto Mokslinės bibliotekos, Mokslų Akade
mijos Centrinės bibliotekos, Lietuvos TSR respublikinės bibliote
kos rankraščių skyriuose, taip pat įvairiuose leidiniuose. Atren
kant medžiagų spaudai, pirmenybė buvo teikiama rankraštiniams
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tekstams/ taip pat buvo atsižveigta į kūrinių mokinę ir idė/inę- 
meninę vertę, tekstų užrašymo tiksiumų ir A?. Kadangi spaudai 
ruošiamas speciaius J. Janonio užrašyios tautosakos ieidinys, čia 
neskeibiamos šio poeto užrašytos pasakos. Atskiro ieidinio nusi- 
peino ir S. Daukanto sukaupia tautosaka.

Tekstų redagavimo principai tie patys, kaip ir anksčiau išėju
siuose šios seri/os ieidiniuose; /ie skeibiami dabartinės iiteratū- 
rinės kaibos rašyba, iiteratūrinės kaibos Formomis keičiant teks
tuose esančias dėsningas Fonetikos ypatybes (zr. „Skeibiamų teks
tų kaibos ypatumai ir redagavimo principai").

Skeibiamų tekstų pagrindiniai šaitiniai — rašyto/ų autograFai. 
Kai žinomi to paties kūrinio varianto spausdintas ir rankraštinis 
tekstai, skeibiamas rankraštinis tekstas, atmetant visus ieidė/ų 
taisymus. J paties užrašyto/o taisymus atsižveigiama, svarbiausi 
/ų aptariami paaiškinimuose.

Medžiaga grupuodama pagai užrašyto/us. Skyreiiai išdėstyti 
cbronoiogine tvarka fpagai tekstų užrašymo iaikų, o /eigų jis 
iiksiiai nežinomas — atsižveigiama į rašytojo gyvenimo ir veik
ios iaikotarpį, rankraščio gavimo iaikų). Skyrių vidu/e tekstai 
išdėstyti tokia seka, kaip rankraštiniuose rinkiniuose. Kadangi 
ne vienas rašytojas užFiksavo savo mokamas pasakas, iš tekstų 
sekos šiek tiek gaiima spręsti apie kūrinių vietų jų repertuare. 
Kai autograFuose ar spausdintuose šaitiniuose yra tekstų pavadi
nimai, jie paiiekami be pakeitimų (viena kita išimtis aptariama 
paaiškinimuose). Kai teksto šakinyje pavadinimo nėra, rinkinio 
rengėjos duoti pavadinimai rašomi iaužtiniuose skiiaustuose. Taip 
išskirti ir kiti ieidė/ų įterpiniai. Komentuo/ami tekstų žodžiai ar 
posakiai pažymėti žvaigždute.

Tekstus parengė ir komentavo, ieidinio įvadų parašė ir rodyk- 
ies sudarė B. Kerbeiytė.  Tekstus redagavo, skeibiamų teks
tų kaibos ypatumus aptarė ir žodynėiį sudarė K. Aieksynas.  
Kaibiniais kiausimais konsuitavo V. Vi tkauskas.  Spaudai 
parengtų rankraštį recenzavo A. Vidugiri s.



LIETUVIŲ RAŠYTOJAI XIX a — XX a. PRADŽIOS 
TAUTOSAKOS RINKIMO SĄJŪDYJE

Kai lietuvių raštija žengė pirmuosius žingsnius, lietuvių folklo
ras seniai buvo pasiekęs raidos viršūnę, todėl visai natūralu, 
kad jis visokeriopai veikė įvairių rašytų kūrinių autorius. Dėl 
savo sinkretiškumo folkloras buvo gana įvairiai panaudojamas 
raštijoje. Kai XVI a. Lietuvos metraščių bei kronikų autoriams 
prireikė žinių apie tolimą praeitį, jie pasitelkė ne tik ankstes
nius rašytus šaltinius, bet ir liaudies padavimų fragmentus. Kaip 
liaudies pažiūrų atspindys folkloras įsiveržia į religines XVI a. 
knygas, kaip liaudies gyvenimo, jos darbų, papročių ir apeigų 
iliustracija jis panaudojamas etnografiniuose tyrinėjimuose, o 
kaip gyvosios lietuvių kalbos pavyzdžiai folkloro tekstai (ypač 
patarlės ir priežodžiai) gausiai pateikiami XVII—XVIII a. žody
nuose bei gramatikose. Lietuvių folkloru, kaip menine vertybe, iš 
esmės imta domėtis tik XIX a. pradžioje.

Liaudies sąmojo, papročių vaizdų, dainų ir pasakų įvaiz
džių randama jau K. Donelaičio poezijoje. XIX a. lietuvių lite
ratūros kūriniuose folkloro elementų ypač pagausėjo. Antai dau
giau ar mažiau perkurtas pasakas, padavimus, sakmes skelbė 
XIX a. vidurio švietėjai L. Jucevičius ir L. Ivinskis. Didaktinių 
kūrinių autorius A. Tatarė šalia literatūrinės kilmės siužetų pa
naudojo ir populiarias liaudies pasakas. M. Valančiaus didakti
nėse knygelė$e skelbiami gimtosiose apylinkėse girdėtų padavi
mų, sakmių ir pasakų perdirbiniai, o „Palangos Juzėje" gausu 
ištisai pacituotų liaudies dainų, oracijų, tiksliai aprašytų papro
čių. Šių autorių kūryboje iškeliama tautosakos kūrinių didaktinė 
ir pažintinė reikšmė, folkloro tekstai daugiausia įterpiami, norint 
sukurti reljefišką liaudies gyvenimo vaizdą.

Be folkloro įtakos vargu ar būtų atsiradęs toks savitas feno
menas, koks yra Žemaitės kūryba. Ne vienu atveju sunku net 
nustatyti, ar prieš mus — kiek savotiškai pasektos pasakos, ar 
liaudies siužetai, sąmoningai transformuoti ir pritaikyti rašyto
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jos kūrybiniams sumanymams. Žemaitės kūryboje panaudota gana 
įvairi tautosakos medžiaga *. Vien pasakojamosios tautosakos 
siužetų — daugiau kaip 50. Yra beveik nepakeistų pasakų (ypač 
„Rinkinėlyje vaikams"), gana autentiški anekdotų tekstai. Žemai
tė pasekė ar perkūrė ne tik labai populiarias pasakas (apie ožką 
ir vilką — AT 123, apie lapės ir vilko žvejojimą — AT 1 + 2, apie 
melagę ožką — AT 212, apie gudrų vagį — AT 1525E, 1525Q), 
bet ir lietuvių folklore retus siužetus (apie gandro ir lapės vai
šes— AT 60, apie juodvarnio ir skruzdės lažybas — AT 280, sak
mę apie vėjus ir kt.). Kai kurios pasakos Žemaitės taip talen
tingai pasektos, kad jos tekstai vėl grįžo į liaudį ir buvo užrašyti 
iš liaudies pasakotojų. Ypač išpopuliarėjo Žemaitės savitai per
teikta pasaka „Mikė kvailutis" (AT 1696): įvairiuose Lietuvos 
TSR rajonuose užrašyta variantų, labai artimų ar net daugeliu 
detalių sutampančių su Žemaitės tekstu

XX a. pradžioje bene gausiausiai tautosaką naudojo Vaižgan
tas. Jo kūriniuose randama įterptų beveik nepakeistų ištisų tau
tosakos kūrinių (pvz., „Pragiedruliuose"—populiari pasaka apie 
lino vargus, padavimai apie milžinus), folkloru paremtų siužetų 
(pvz., pjesė „Nepadėjus nėr ko kasti", „Pragiedruliuose"—„Juo 
donių legenda", „Juodžiaus kelmas" ir kt.), pavaizduotų iiaudies 
pasakotojų (pvz., „Pragiedruliuose"—„Alijaušo pasakos"). Ale
gorijų vaizduose" Vaižgantas perkūrė romantinius literai ulinės 
kilmės kūrinėlius ar literatūriškai apdorotus folkloro siužetus 
(„Mildė", „Saulytė", „Vilniaus pilies pasaka"). Tai rodo, kad 
Vaižgantas pažinojo lietuvių folklorą tiesiogiai iš tradicijos, bet 
kartu duomenų apie jį ieškojo ir raštijoje.

Žemaitės ir Vaižganto kūryboje jaučiamas folkloro, kaip este
tinės vertybės, poveikis. Jų raštuose nemaža folkloro meninės 
išraiškos priemonių ir kitų liaudies prozos stiliaus elementų. 
Pasakų sekimo ir sakmių pasakojimo tradicija, be abejonės, pa
dėjo susiformuoti savitai Žemaitės-pasakotojos manierai. Vaiž
gantas pakilią publicistiką taip pat nuolat derina su liaudies pa
sakoms būdingu ramiu, net monotonišku epiniu pasakojimu.

Liaudies pasakų kalbos meniškumą, jų siužetų darnumą ypač 
iškėlė V. Pietaris, talentingai perkūręs daugelį liaudies pasakų

* Apie tai žr. Jonynas  A. Gaivinanti tautosakos srovė. V., 1979, p. 190— 
219.

s 2r. LMD III 217(113); LTR 260(448), 789(38), 3783(1769), 3858(3), 3905(1287), 
3928(2).
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apie gyvūnus, jas sujungęs į ciklą ,,Lapės gyvenimas ir mirtis". 
V. Pietaris cituoja liaudies pasaką, kai reikia sukurti komišką 
veikėjo charakteristiką (apsakymas „Nelaimingas vokietėlis"), o 
kartais pasakose ieško analogijų XX a. pradžios gyvenimo reiš
kiniams (apysaka „Kelionės").

Čia mes priminėme tik pačius akivaizdžiausius folkloro panau
dojimo faktus XIX a.— XX a. pradžios lietuvių rašytojų kūri
niuose. Folkloro įtaka, kantais gana sunkiai apčiuopiama, jaučia
ma ir daugelio kitų lietuvių rašytojų kūryboje. Galima drąsiai 
teigti, kad iš liaudies kūrybos mokėsi kone visi XIX a.— XX a. 
pradžios lietuvių rašytojai.

Tautosakos įsiveržimą į to laikotarpio rašytojų kūrybą nulėmė 
socialinės priežastys. Ėmė formuotis buržuazinė lietuvių nacija, 
stiprėjo tautinė savimonė, ir jaunos lietuvių literatūros kūrėjams 
teko ieškoti atramos savo tautos tradicijose, o jas geriausiai 
buvo išsaugojusi liaudies poetinė kūryba. Ne mažiau svarbu 
buvo tai, kad XIX a. lietuvių literatūrai nebūdingas atotrūkis 
nuo liaudies masių, kurį patyrė ne vienos tautos to meto lite
ratūra. Lietuvių literatūros kūrėjai buvo kilę iš liaudies, jie 
aiškiai suvokė savo, kaip liaudies švietėjų ir tautos kultūros kė
lėjų, misiją ir vykdė ją su didvyrišku atkaklumu, pasitelkdami 
ne tik pasaulinės literatūros, bet ir savo liaudies kūrybos patirtį. 
Jie rašė daugiausia kaimui ir apie kaimą, todėl tautosakos siu
žetai, kalba ir stilius visiškai organiškai ir natūraliai įėjo į lite
ratūros kūrinius. Norint pažinti folklorą, rašytojams nereikėjo 
specialiai „eiti į liaudį" ar ieškoti medžiagos kokiuose nors rašy
tuose šaltiniuose, kurių tada mažai tebuvo: jie patys buvo iš
auklėti folkloro tradicijų dvasia, nuolat bendravo su tais visuo
menės sluoksniais, kurie jas saugojo ir puoselėjo. Jie jautėsi pil
nateisiais liaudies kultūros atstovais. Tai ypač rodo rašytojų laiš
kai, į kuriuos spontaniškai įsiterpia folkloro tekstai ar jų 
fragmentai. Taiklių liaudies posakių, patarlių gausu Žemaitės laiš
kuose. V. Pietaris, norėdamas pasakyti, kaip jis vertina savo li
teratūrines pajėgas, laiške paseka net ištisą pasaką s.

Iki pat XIX a. pabaigos lietuvių tautosaką rinko pavieniai as
menys. Nebuvo vieningos rinkimo programos, skyrėsi medžia
gos užrašinėjimo tikslai ir metodai. Tautosaka buvo renkama 
kaip kalbinė medžiaga, kaip priemonė tautos istorijai, papročiams

s 2r. Pi e t ar i s  V. Rinktiniai raštai. V., 1973, p. 573—575.
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bei mitologijai pažinti, kaip didelė estetinė vertybė. Ją rinko 
kitų tautų mokslininkai ir lietuviai inteligentai, išprusę kaimo 
amatininkai ir vos rašyti pramokę valstiečiai. Pastarieji, patyrę 
rašymo ir skaitymo džiaugsmą, užrašinėjo dainas ir pasakas, nes 
tai buvo vieninteliai jiems prieinami grožiniai tekstai. Vieni tau
tosakos rinkėjai bendravo su mokslininkais, gaudavo iš jų nuro
dymų, surinko gana daug vertingos medžiagos ir tapo žinomi. 
Kiti pasimokyti galėjo tik iš negausių tautosakinių rinkinių, dar 
kiti užrašinėjo tekstus, vadovaudamiesi vien savo nuovoka. Dau
gelio tautosakos rinkėjų nežinomos net pavardės: jie tarsi susi
liejo su liaudimi, sukūrusią ir išsaugojusia iki mūsų dienų ne
įkainojamą poetinę vertybę.

Tautosakos rinkimas gerokai pagyvėjo ir pagerėjo tekstų už
rašymo kokybė, kai 1880—1883 m. Kazanėje ir Peterburge buvo 
išleisti didžiuliai A. Juškos surinktų dainų tomai. Iš šių knygų 
mokėsi ne vienas tautosakos rinkėjas. Medžiagos rinkimą paska
tino ir suteikė jam kryptį 1883 m. „Aušroje" paskelbti J. Basa
navičiaus raginimai. J. Basanavičius užmezgė ryšius su daugeliu 
pavienių tautosakos rinkėjų, jiems metodiškai vadovavo. Įvairių 
asmenų surinktą pasakojamąją tautosaką jis išleido net septyniais 
stambiais tomais*. Tautosakos užrašymus, kaip gyvosios liaudies 
kalbos tekstus, iš įvairių asmenų kaupė J. Jablonskis, vieną kitą 
lietuvių tautosakos rinkėją paskatino kitų tautų kalbininkai ir 
folkloristai, užsimoję tyrinėti lietuvių kalbą ir mitologiją. Kai 
1907 m. Vilniuje buvo įkurta Lietuvių mokslo draugija, įvairių 
žmonių užrašyta tautosaka pateko į jos fondus ir sudarė lietuvių 
dvasinės kultūros lobyno, vėliau daugelį kartų pagausinto ir iki 
šiol tebegausinamo, pagrindus.

Tuo pat metu lietuvių tautosakos rinkimą skatino ir Rusų geo
grafijos draugija. Buvo leidžiamos specialios anketos, siunčia
mi į Lietuvą šios draugijos nariai, kurie rinko etnografinę me
džiagą, o labiausiai ieškojo vietinių rinkėjų, juos rėmė ir skatino. 
Vertingų lietuvių folkloro rinkinių pateko į Rusų geografijos 
draugijos archyvą; dalis šios medžiagos buvo paskelbta rusų et
nografiniuose leidiniuose.

Tame palyginti gausiame ir margame XIX a.— XX a. pradžios 
tautosakos rinkėjų būryje buvo ir lietuvių rašytojų. Kai kurie 
mūsų literatūros pradininkai tautosakos rinkimą laikė svarbia

* 2r. BsLP I, II; BsLPY I—IV; BsV.
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veiklos sritimi, yra išleidę savo užrašytų tekstų rinkinius. Jie 
skatino ir telkė kitus tautosakos rinkėjus, iš esmės paveikė lie
tuvių tautosakos rinkimo raidą. L. Rėza, 1825 m. išleidęs pirmą 
atskirą lietuvių liaudies dainų rinkinį, atkreipė dėmesį į liaudies 
dainų grožį. Šia prasme reikšmingi buvo S. Stanevičiaus ir 
S. Daukanto išleisti dainų rinkiniai. S. Daukanto rūpesčiu įvai
rūs asmenys surinko pirmąjį mums žinomą lietuvių pasakų pluoš
tą—,.Pasakas masių" (1835 m.), kuris, deja, beveik šimtą metų 
(iki 1932 m.) išbuvo rankraščiu ir negalėjo turėti didesnės įta
kos kitiems pasakų rinkėjams ir bendram pasakų suvokimui. 
Smulkiosios tautosakos rinkimui svarbūs buvo L. Jucevičiaus ir 
M. Valančiaus patarlių rinkiniai.

Tačiau daugelio rašytojų veikloje tautosakos užrašinėj imas 
yra tik epizodas, kuriam jie neteikė didesnės reikšmės. Todėl 
apie šį darbą patys rašytojai ir jų biografai arba nieko nekalba, 
arba užsimena prabėgomis, nesigilindami į detales, neaiškindami 
stimulų. Rašytojų surinkta tautosaka ne vienu atveju pateko į 
įvairių nežinomų asmenų rinkinius, dažnai neturima duomenų 
apie rankraščių gavimo aplinkybes, o prie tekstų nerandama ži
nių apie užrašymo vietą ir laiką. Nemažų pastangą pareikalavo 
šių žmonių užrašytų pasakų suradimas ir tekstologinis darbas, 
tačiau dar negalima drąsiai teigti, kad tarp daugybės anonimi
nių rankraščių neliko tekstų, priklausančių lietuvių rašytojų 
plunksnai.

Apie rašytojų požiūrį į tautosakos rinkimą vis dėlto daugiau
sia galima sužinoti iš pačių rankraščių, iš užrašytų tekstų. Todėl 
apžvelgsime folkloro rinkinius tų rašytojų, kurių surinktos pasa
kos ir sakmės skelbiamos šiame leidinyje.

Iki Lauryno Ivinskio „Kalendorių, arba metų skaitlių" leidimo 
pradžios (1846 m.) į spaudą pateko tik pavieniai lietuvių pasako
jamosios tautosakos kūriniai (M. Valančiaus, L. Jucevičiaus ir 
kitų autorių raštuose). Pirmuosiuose kalendoriuose L. Ivinskis 
paskelbė patarlių ir dainų, o pasakų, daugiausia verstinių — jos 
imtos iš įvairių leidinių — randama tik nuo 1856 m. sąsiuvinio. 
Vėlesniuose kalendoriuose įdėta ir lietuvių tautosakoje populia
rių siužetų, tačiau tekstai gerokai suliteratūrinti: ištęsti situacijų 
aprašymai, įterpta buitinių detalių, personažų poelgių motyvavi
mų, moralizavimų.

Nežinia, ar pasakas perkūrė pats L. Ivinskis, stengdamasis 
įvairiomis priemonėmis paryškinti jų didaktinę paskirtį, ar jis
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tokius tekstus gavo iš savo talkininkų. Buvus talkininkų rodo 
L. Ivinskio rankraštinis palikimas. Jame randamos 36 įvairių as
menų užrašytos dainos (dalį jų 1857 m. užrašė kažkoks kunigas 
Viesulaitis), 2 oracijos s. Nežinomas L. Ivinskio korespondentas, 
užrašęs 8 pasakojamosios tautosakos tekstus, po jų prirašė sam
protavimų, kuriais siekė interpretuoti kūrinius religiniu požiū
riu  ̂ (gal dėl to J. Basanavičius šį užrašytoją laiko kunigû ).

Pats L. Ivinskis daugiausia dėmesio skyrė kalbinės medžiagos — 
žodžių, ypač antroponimų, toponimų bei botanikos terpimų,— 
rinkimui, yra užrašęs apie 1000 patarlių bei priežodžių, kelis šim
tus mįslių". Rasti vos 3 L. Ivinskio ranka slaviškomis raidėmis 
rašyti nepakankamai nuoseklūs pasakojamosios tautosakos teks
tai 9.

Nors L. Ivinskio kalendoriuose paskelbtos pasakos gerokai nu
tolusios nuo autentiškų tekstų, jų pasirodymas tokiame populia
riame leidinyje paskatino kitus šviesuolius šiam darbui. Įdomu, 
kad visas pasakas iš kalendorių nusirašė Vaižgantas pats rin
kęs lietuvių tautosaką.

Antanas Baranauskas lietuvių folklorą ėmė užrašinėti greičiau
siai A. Kaša/husko paskatintas. A. Kašarauskas domėjosi lietuvių 
kalba, etnografija, sukaupė gana stambų šios medžiagos rinkinį, 
pavadintą „Lituanica czyli wiadomošci o Litwie". Siame rinki
nyje yra ir A. Baranausko užrašytos tautosakos. Kalbinių duo
menų pluoštelyje (be datos) yra viena vestuvinė rauda su melo
dija", o 1858 m. Varniuose rašytame laiške įdėta 10 liaudies 
dainų melodijų Atrodo, tuo pat metu rašyti ir 8 trumpi teks- 
teliai — sakmės, tikėjimai bei pasakojimai apie papročius Dai
nų užrašytos tik poetinio teksto pradžios ar šiaip fragmentai ir 
atpasakojami jų turiniai, arba užrašyto jas prisipažįsta toliau ne
beprisimenąs. A. Baranauskas sakosi mokąs ir daugiau lietuviškų 
dainų, bet jų neužrašęs, kadangi jos „nėra nei mitologinės, nei

s 2r. LKLIR F 1—650, 652, 653, 659.
2r. LMD I 227, šio leidinio Nr. 1—5.

? 2r. BsLev, p. 46.
" 2r. RGD sk. 53, a. 1. Nr. 20, 21; CABR F 12—1648. 
s 2r. LMD I 98.

2r. VUBR F 1 F 341.
" 2r. VRBR F 24—15, 1. 131. Sp. TD III, p. 127.
'7 2r. ten pat, I. 227—229. Sp. TD III, p. 141—144; BR II, p. 112—116. 
's 2r. ten pat, 1. 265. Sp. TD III, p. 147—148, šio leidinio Nr. 6—13.
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istorinės, o tiktai jausminės, taigi tautos senovės tyrinėtojui tarsi 
mažiau įdomios"

A. Baranausko palikime yra ir daugiau liaudies dainų bei jų 
melodijų kurias jis užrašė iš įvairių dainininkų Anykščių apy
linkėse. Jis stengėsi kuo tiksliau užrašinėti. Laiške A. Kašarauskui 
skundžiasi, kad sunku užrašinėti melodijas, nes nežinąs „paslap
ties, kaip išreikšti tą graudulį ir ilgesį, kuris sudaro tikrąjį liau
dies dainų grožį"

Ėmęs tyrinėti lietuvių kalbos tarmes, A. Baranauskas 1879— 
1882 m. paskatino savo mokinius — Kauno kunigų seminarijos 
auklėtinius (tarp jų buvo ir A. Dambrauskas) užrašyti tekstų 
gimtąja tarme. A. Baranausko talkininkai greičiausiai iš atmin
ties užrašė gana daug folkloro kūrinių (191 pasaką ir 14 sakmių), 
tik 44 tekstai — įvairūs vietovių, darbų ir konkrečių įvykių apra
šymai Pasakos ir sakmės gana autentiškos. Atrodo, kad A. Ba
ranauskas kreipė dėmesį ne tik į kalbinę pusę, reikalaudamas 
tikslumo, bet ir į pasakų turinį. Antai prie vienos pasakos (AT 
1381) jis prirašė pastabą, jog ją girdėjęs iš savo tėvo, tik dvi 
frazes jis kitaip sakydavęs *s. A. Baranausko talkininkų užrašy
tos pasakos ir sakmės vertingos ne tik tarmių tyrinėjimams, bet 
ir folkloristikai.

Didaktinių knygelių autorius, švietėjas, kalbininkas, 1863 m. 
sukilimo dalyvis Mikalojus Akelaitis liaudies kultūros puose
lėtojo pavyzdžiu laikė lenkų folkloristą muzikologą O. Kolber- 
gą. Jis svajojo, kad ir Lietuva susilauktų savo kolbergų Yra 
žinių, kad O. Kolbergas 1857 m. kvietęs jį vykti kartu į Lietuvą 
užrašinėti dainų 2°. 1860 m. O. Kolbergas iš tikrųjų rinko dai
nas Suvalkijoje ir išleido jas atskiru rinkiniu bet ar M. Ake
laitis dalyvavo užrašinėjant, neužsiminė. Tesakoma, kad M. Ake
laitis vertė dainas į lenkų kalbą.

" BR 11. p. 116.
's 2r. LKLIR F 1—205, 206, 210, 214, 215; CABR F 12—321, I. 49—50.
" BR II, p. 112.
'' 2r. Litauische Mundarten, gesammelt von A. Baranowski .  Bd. I: Texte. 

Herausgegeben von Dr. Franz Specht .  Leipzig, 1920.
'* Ten pat, p. 31.
'9 2r. LKLIR F 1—33.
9" 2r. Janul a i t i s  A. Mikalojus Akelaitis. V., 1967, p. 17.

2r. Kol berg O. Piešni ludu litewskiego. Krakow, 1879.
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M. Akelaitis buvo plačių interesų žmogus, bendravęs su dau
geliu šviesuolių, vienaip ar kitaip susijusių su lietuvių folkloro 
rinkimu bei vertinimu. 1858 m. jis kartu su S. Daukantu gyveno 
Svirlaukio dvare (netoli Mintaujos) pas dvarininką P. Smugle
vičių^. 1859 m., viešėdamas Rietave pas I. Oginskį, jis galėjo 
susitikti su L. Ivinskiu. Žodyno rengimo reikalais jis rašė laiškus 
M. Valančiui 23, o leisdamas liaudžiai skirtas knygeles, bendra
darbiavo su lenkų rašytoju J. I. Kraševskiu. Taip pat jis rašė 
korespondencijas į lietuvių folklorą propagavusio A. Kirkoro 
leidžiamus laikraščius.

M. Akelaitis domėjosi lietuvių mitologija. Pastabos apie lie
tuvių dievų sąrašą s* rodo jį turėjus ne tik kalbininko intuiciją, 
bet ir neblogai pažinus lietuvių folklorą.

M. Akelaitis buvo sumanęs parašyti liaudžiai skirtų apysa
kaičių, kuriose būtų vaizduojama laumė, laimė, perkūnas ir kiti 
folkloro personažai 2$. Sis sumanymas nebuvo realizuotas, bet 
galbūt dėl jo M. Akelaitis ėmė užrašinėti liaudies pasakas.

M. Akelaičio užrašytų pasakų (50 tekstų) rankraščiai nežino
mais keliais pateko J. Jablonskiui, jais naudojosi J. Basanavičius 
savo studijoje 26, o vėliau jie atsidūrė rankraštyne 2?. Rankraš
čiuose nepažymėta, kur ir kada pasakos užrašytos. Pasakų teks
tuose dominuoja gimtoji M. Akelaičio vakarų aukštaičių tarmė, 
tačiau yra ir kitų tarmių elementų. Įvairios retos siužetinės de
talės, rastos M. Akelaičio tekstuose, ne vienu atveju pasirodė 
esančios tik vakarų aukštaičiuose užrašytuose atitinkamų pasakų 
variantuose.

Visų M. Akelaičio tekstų gerokai panaši kalba ir stilius. Saki
nių konstrukcijos dažnai būdingesnės rašto, o ne šnekama j ai 
pasakų kalbai. Tekstuose randama individualių detalių ir jung
čių, kuriomis norėta likviduoti tariamus nelogiškumus tekste, o 
iš tikrųjų jos pažeidžia pasakų meninį audinį, nes neatsižvel
giama į joms būdingą epizodų tarpusavio ryšio sąlygiškumą.

22 2r. J a n u 1 a i t i s A., min. veik., p. 19.
2r. TŽ III, p. 294—299.

2* 2r. A k i e 1 i e w i c z M. SIowko o bogach litewskich.—,,Biblioteka War- 
szawska", 1858, III; Ak i e l i e wi c z  M. Spis bogow žmudzkich.— Kn.: Lele-  
wel  J. Pisma rozmaite. Wilno, 1863.

2s 2r. 2ukas  V. Iš tautosakos rinkimo ir spausdinimo istorijos.— Kn.: Liau
dies kūryba, I. V., 1969, p. 124—125.

26 2r. BsLev, p. 27, 45—46.
27 2r. LKLIR F 1—43, 44; šio leidinio Nr. 14—60.
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Greta pasakų M. Akelaitis užrašė ir literatūrinės kilmės kūrinių, 
neprigijusių lietuvių sakytinėje tradicijoje. Visa tai leidžia ma
nyti, kad pasakas M. Akelaitis rašė ne tiesiogiai iš pateikėjų, o 
iš savo atminties.

Greičiausiai savo atmenamą pasaką užrašė ir Jonas Šliūpas, 
nes ji užrašyta Maskvoje Jos pradžia gerokai subuitinta ir per
krauta detalėmis. Pavyzdžiui, J. Šliūpo tekste plačiai aprašinėja
mos aplinkybės, dėl kurių tėvas pažadėjo velniui savo sūnų, tuo 
tarpu liaudies pasakotojui čia pakaktų vieno kito lakoniško 
sakinio. Tačiau juo toliau, juo labiau J. Šliūpo įsijausta į liau
dies pasakos stilių, ir tekstas, nors turįs individualių detalių, iš 
esmės autentiškas. Pastaba apie siužeto varijavimą rodo, kad 
J. Šliūpas šią pasaką girdėjęs ne kartą. Beje, ši pastaba visiškai 
teisinga.

Liudvika Didžiulienė-Žmona augo aplinkoje, kur nuolat skam
bėjo liaudies dainos ir pasakos. Gyvenimo pabaigoje prisimin
dama savo vaikystę, ji rašė apie senelę (tėvo motiną): „Neuž
miršiu nei tų pasakų, kurių ji prisakydavo, nei tų dainų, kurias 
ji dainuodavo." ^

Dainomis domėjosi Liudvikos tėvas Antanas Nitas: 1854— 
1856 m. jis net surašė Rokiškio parapijos Skiemonių kaime gir
dėtas dainas. Dar vaikystėje Liudvika persirašė iš tėvo sąsiuvinio 
dainas, įterpdama tas, kurias ji pati girdėjo (susidarė 170 dainų), 
užrašė 54 mįsles, perrašė 2 pažįstamo jaunuolio užrašytas pasa
kas 3°. Apie 1875 m. ji užrašė dar 74 dainas 3'; vėliau — liaudies 
medicinos žinių pluoštą 32.

Ištekėjusi 1877 m. už Stanislovo Didžiulio, Griežionėlėse (dab. 
Anykščių raj.) Liudvika pateko į aplinką, skatinusią dar labiau 
domėtis tautosaka ir kultūra apskritai. S. Didžiulio bičiulis buvo 
A. Baranauskas. Laiškuose S. Didžiuliui jis pasakojo apie savo 
kalbinius darbus 33, atvažiuodavo į Griežionėles paviešėti, domė
josi Didžiulių šeimos reikalais. Greičiausiai jo paveiktas S. Di
džiulis 1872 m. surinko nemažą pluoštą patarlių, 11 pasakoja-

2" 2r. MtG I, p. 358; šio leidinio Nr. 61.
29 D i d ž i u 1 i e n ė L. Ką aš beatmenu. K., 1926, p. 20. 
9° 2r. LMD I 456.
3' 2r. VUBR F 1 D 355 a.
92 2r. LKL1R F 1—473.
33 2r. BR 11, p. 119—123.
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mosios tautosakos tekstų ir pluoštą mįslių rinko tarmių me
džiagą 3s. Ne vieną patarlę jis užrašė iš Liudvikos Didžiulienės 33.

Griežionėlėse L. Didžiulienė susipažino su J. Jablonskiu, o vė
liau, gyvendama Mintaujoje, su juo nuolat bendravo. Į J. Jab
lonskio Tankas pateko dalis L. Didžiulienės užrašytų dainų 3? ir 
daugumas pasakų. J. Jablonskio suredaguotų 12 pasakų 1905 m. 
buvo paskelbta vaikams skirtame rinkinyje, nurodant, kad jas 
užrašė Didžiulienė su dukterimis 33. L. Didžiulienės rankraščius 
turėjo ir J. Basanavičius: 5 pasakas jis paskelbė, užrašytoja lai
kydamas ,,Didžiulytę iš Andrioniškio" 39. Mūsų surasti autogra
fai 4° liudija, kad pasakas rašė pati L. Didžiulienė: J. Jablonskio 
redaguoti tekstai rašyti jos ranka; be to, tada, kai pasakos buvo 
užrašinėjamos (kai kurie rankraščiai datuoti 1883 m.), Didžiulių 
dukterys dar buvo mažametės.

L. Didžiulienė nepaliko pastabų, kaip ji rinko tautosaką. Dainų 
sąsiuviniuose nurodomos užrašymo vietos — Rokiškio, Kamajų, 
Viešintų, Raguvos parapijos, o apie pateikėjus duomenų nėra. 
Vienos dainos užrašytos gana tiksliai (teisingai suposmuotos, ret
karčiais net pažymėti eilučių kartojimai), o kitose yra ritmo su
trikimų ir šiaip netikslumų, kurių paprastai būna, kai rašoma 
pateikėjams diktuojant. Visų pasakų stilius vienodas, lyg jas 
būtų sekęs vienas žmogus.

Yra liudijimų, kad daugelį dainų ir pasakų mokėjo pati L. Di
džiulienė. V. Didžiulytė-Alhrechtienė taip prisimena savo vai
kystę: „Didžiausia šventė mums buvo tie vakarai, kuomet visi 
mes, ratu apie didelį stalą susėdę, plunksnas plėšėm, vilnas ke- 
denom ir grūdus sėklai rinkom, o Mamutė apsakinėjo įvairiau
sias pasakas <. . .>.  Apie devyngalvį, apie devynius žalčius, 
besivejančius Elenytę, apie Eglę žalčių karalienę <. . .>.  Ma
mutė mokėjo pasakas sekti!"*'

Deja, V. Didžiulytės paminėtų pasakų nerasta tarp L. Didžiu
lienės užrašytų tekstų. Vieną pasaką — apie žalčio žmoną (AT

S" 2r. CABR P 12—464.
" 2r. RGD sk. 53, a. 1, Nr. 58.
M 2r. VUBR P 1 D 568. Sp. T2 IV, p. 509—517.

2r. VUBR F I F 646, 1. 95—108.
" 2r. LP, Nr. 3. 19, 22, 24—32.
" 2r. BsLPY II, Nr. 102—106.
<* 2r. VUBR F 1 F 838 a; LTR 2169, šio leidinio Nr. 62—73. 
" LKLIR F 1—502.
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425M) — užrašė S. Didžiulis dar 1872 m.*̂ . Kita L. Didžiulienės 
duktė — A. Kazanavičienė— teigė, kad pasakas vaikams L. Di
džiulienė skaitydavo iš savo rankraščio, kuris dingęs. A. Kaza
navičienė iš atminties surašė 12 pasakų, bet pakartojo tik vieną 
L. Didžiulienės palikime rastą kūrinį — pasaką apie Elenytę ir 
laumę raganą (AT 451A) *̂. Kai kurios A. Kazanavičienės užra
šytos pasakos turi elementų, kurie lietuvių pasakose reti, bet 
randami brolių Grimų ir kituose rinkiniuose.

L. Didžiulienės mokėjimą sekti pasakas bene geriausiai paliu
dija jos užrašyti tekstai: visų pasakų kalbos ir stiliaus panašu
mas rodo, kad jos užrašytos ne tiesiogiai iš įvairių pateikėjų, 
o „pasektos" vieno su knygomis bendraujančio žmogaus. L. Di
džiulienės dainų repertuarą galima atstatyti gana tiksliai. Many
dama, kad jos užrašyta tautosaka dingo, Pirmojo pasaulinio karo 
metais, būdama Jaltoje, L. Didžiulienė iš atminties prirašė 4 dainų 
sąsiuvinius (juose 113 tekstų)**. Deja, daugelio dainų ji teužrašė 
pradžią, palikdama vietos visam tekstui vėliau įrašyti.

L. Didžiulienė užrašinėjo ne tik senovines liaudies dainas, bet 
ir dainomis virtusius įvairių autorių eilėraščius. Jos pastabomis, 
jog ta ar kita daina esanti A. Strazdo ar A. Vienažindžio sukurta, 
ne kartą domėjosi literatūros istorikai. L. Didžiulienės užrašytos 
pasakos (ypač pasakos apie devyniabrolę — AT 451 A, apie gul
bę karalienę — AT 400 *) įkvėpė ne vieną mūsų kultūros kūrėją. 
Iš J. Jablonskio redaguotų pasakų rinkinėlio „Lietuvių pasakos" 
jos tekstai perspausdinami populiariuose leidiniuose ir mokykli
nėse chrestomatijose; patenka jų ir į mokslinius pasakų rinkinius.

Kai rašoma apie Juozą Andziulaitį-Kalnėną, konstatuojama, kad 
jis rinkęs tautosaką *s, tačiau tėra žinomi 3 jo užrašyti tekstai: 
pasaka, gerokai suromantintas padavimas apie Surpilį ir tradi
cinė laidotuvių oracija*̂ . Šie tekstai rodo, kad J. Andziulaičiui 
būdingas romantinis požiūris į tautosaką.

Sprendžiant iš turimų duomenų, Jono Mačio-Kėkšto indėlis 
į lietuvių tautosakos rinkimą irgi nedidelis: dar būdamas Mari
jampolės gimnazijos mokinys, mokytojo paragintas, jis užrašė

<2 2r. CABR F 12—464.
" 2r. LTR 3071.
" 2r. LKLIR F 1—464, 465, 476, 481.

2r. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, I. V., 1966, p. 59; A n- 
dz i u l a i t i s  J. -Kainėnas.  Raštai. V., 1971, p. 5.

2r. MtG II, p. 351—354, 407—408; šio leidinio Nr. 84.
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dvi pasakas V J. Mačio užrašytų dainų gali pasitaikyti jo bend
ramokslių surinktos tautosakos rinkinyje, patekusiame į Rusų 
geografijos draugijos archyvą

Lietuvių folkloro rinkimą pagyvino bei literatūros kūrėjų ry
šius su liaudies poetine kūryba sustiprino Povilas Višinskis. 
Peterburgo universitete pradėjęs rašyti konkursinį darbą ,,Ant
ropologinė žemaičių charakteristika", P. Višinskis ėmė kaupti ne 
tik grynai antropologinius duomenis, bet ir dvasinės kultūros 
faktus. P. Višinskis rinko liaudies tikėjimus, aprašinėjo papro
čius, žaidimus ir šokius, būrimus ir kt.̂ . Nesuspėdamas pats vis
ko aprėpti, prašė kitų žmonių pagalbos. Ypač uoliai P. Višins- 
kiui talkininkavo Žemaitė.

Žemaitė fiksavo gana įvairią folkloro medžiagą: aprašinėjo 
liaudies buitį ir šventes, burtus, prietarus, joninių ir Naujųjų 
metų būrimus, sapnų aiškinimus s°, laiškuose P. Višinskiui rašė 
apie ligas ir jų gydymą, apie valgių gaminimą s*. Ir šią medžiagą 
ji gerai pažinojo: tuos pačius dalykus pati pasakojo G. Petkevi- 
čaitei-Bitei. Užrašinėdama folklorą, Žemaitė stengėsi prisiderinti 
prie P. Višinskio poreikių, atsižvelgdavo į tai, ką jos bičiulis 
jau buvo sukaupęs. Antai, aprašiusi 20 liaudies žaidimų, ji su
mini dar 30 žaidimų, kuriuos 1897 m. aprašė P. Višinskis

Žemaitės palikime yra tautosakos tekstų, kuriuos ji užrašė ir 
tiesiogiai iš pateikėjų. Sakmių ciklą papasakojo vienas asmuo 
iš įvairių pateikėjų užrašytos mįslės s*. Stambiausias tautosakos 
rinkinys, Žemaitės surašytas su sūnumi Antanu Žymantu,— apie 
180 dainų, kurias padainavo įvairūs žmonės (nurodomos Ušnė
nuose įprastos pavardės: Ve iksai ė, Juralė, Žymoniafė ir kt.) 
Taigi Žemaitė, pradėjusi užrašinėti folkloro medžiagą kaip Povilo 
Višinskio talkininkė, pamėgo šį darbą ir įtraukė į jį savo šeimos 
narius. Daugiausia prisidėjo sūnus Antanas; dvi pasakas yra už
rašiusi jos duktė Pranė, gyvendama pas švietėją ir tautosakos

" 2r. LMD I H2, 122; šio leidinio Nr. 82, 83.
RGD sk. 53, a. 1, Nr. 133.

43 Vi š i n s k i s  P. Raštai. V., 1964, p. 125—237. 
3° 2r. ŽRš V., p. 581—616; CABR F 54—303.
3' 2r. 2Rš VI, p. 32—36.
33 Zr. CABR F 54—303.
33 Zr. LKLIR F 3—2, šio leidinio Nr. 85—90.
34 Zr. LKLIR F 1—749.
33 Zr. VUBR F 1 D 1078; nuor. LTR 2719.
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rinkėją J. Juškytę Pernaravoje Žemaitės, akylos liaudies kul
tūros ir buities stebėtojos ir talentingos fiksuotojos, nuopelnai 
buvo įvertinti: 1912 m. ji tapo Lietuvių mokslo draugijos nare.

P. Višinskio domėjimasis tautosaka taip pat nenutrūko, įteikus 
darbą „Antropologinė žemaičių charakteristika" konkurso komi
sijai. Ruošdamas „Elementorių" s?, jis panaudojo liaudies pasa
kėles, daineles, mįsles. Išlikusi „Elementoriaus" medžiaga — įvai
rių tautosakos tekstų juodraščiai, rašyti P. Višinskio ranka, rodo, 
kad autorius ją rašė iš atminties. Čia pat yra ir jo talkininkų — 
greičiausiai Žemaitės vaikų Antano ir Elenos — užrašytų mįslių 
ir velykautojų oracijų lapai ss. p. Višinskis prisidėjo išleidžiant
J. Jablonskio redaguotų pasakų rinkinėlį vaikams „Lietuvių pa
sakos": šio rinkinio rankraštis yra P. Višinskio palikime .̂

1902 m. pabaigoje P. Višinskis rašė J. Basanavičiui, pranešda
mas, kad jo paprašytas jaunas vaikinas užrašęs 10 žemaičių pa
sakų. J. Basanavičius patarė tekstuose palikti tarmiškumus, su
tvarkyti rašybą, o kitame laiške dėkojo už pasakas Nekyla 
abejonių, kad P. Višinskio ir J. Basanavičiaus laiškuose minimas 
tas rinkinys, kuris Lietuvių mokslo draugijos fonduose įregist
ruotas P. Višinskio vardu s*.

Pasakos rašytos ne P. Višinskio, o dar gerokai vaikiška, neįgu- 
dusio žmogaus rašysena. Viename lape įrašyta: Ponun Povylun 
Vyšynck/un 1902 m. 5 din o rugse/a. Prie tekstų rašomi vardai ir 
pavardės, bet užrašyto jas nepasirašęs. Pasakos rašytos žemaičių 
dūnininkų tarme, išlaikytas autentiškas stilius, nematyti pastan
gų kūrinius „pagražinti".

Korespondentas, adresuodamas pasakas, P. Višinskį vadina 
ponu. Tai rodo, kad tarp jųdviejų būta tam tikros distancijos. 
Be abejo, distanciją gali nulemti ir amžiaus bei išsilavinimo skir
tumas. Prie dviejų pasakų nurodytas vien pateikėjo vardas Be- 
nedikįas, o prie kitų tekstų nurodomi vardai ir pavardės. Galima 
spėti, kad kažkoks Benediktas buvo artimas užrašyto j ui ir P. Vi
šinskiu!. P. Višinskio kaimynas Ušnėnuose buvo Benediktas Žy-

ss 2r. BsLPY II, Nr. 85, 86.
s? 2r. Elementorius arba skaitymo ir rašymo mokslas. Parašė Vi š i n s k i s  

P. V., 1905.
s' 2r. LKLIR F 1—835.
M 2r. LKLIR F 60—298.

2r. Bas anav i č i us  J. Rinktiniai raštai. V., 1970, p. 756, 778. 
s* 2r. LMD I 295; šio leidinio Nr. 98—107.
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mantas, Žemaitės vyro brolis, su kuriuo Žemaitės šeima gyveno 
vienoje troboje. Toliau kaip pateikėja nurodoma Petronė Žyman
tienė, o Benedikto Žymanto žmona kaip tik buvo Petronė. Prie 
paskutiniųjų tekstų nurodytas Jonas Norvilys — kitas „svetimes
nis" užrašytojui asmuo. Ar nebus tas jaunas vaikinas, užrašęs 
pasakas, kuris nors Žemaitės sūnus?

Antanui Žymantui literatūros istorikų  ̂ buvo priskirti mūsų 
minėti mįslių ir velykautojų oracijų tekstai, esantys P. Višinskio 
palikime. Ant lapų, prirašytų vaikiška ranka, mėlynu pieštuku 
(Žemaitės?) užrašyta: Antaniuko ir Elzės. Rašysenoje pastebimų 
skirtumų nematyti. Lape, kuris priskirtas Elžei, velykautojų ora
cijoje yra žodžiai: Aš Žimunia vaiks, man kiaušine reiks Tai 
rodo, kad užrašytojas oraciją pateikia taip, kaip ją yra sakęs, 
ir mini save. Tą pačią oraciją (tik vienu sakiniu ilgesnę ir vie
toj žodžių Aš Žimunta vaiks yra — Aš esu mamates vaiks) yra 
užrašiusi Žemaitė V Šios detalės neabejotinai liudija, kad tarp 
P. Višinskio rankraščių yra Žemaitės vaikų (Antano rr Elenos) 
užrašyta tautosaka. Rašysena labai panaši į tą, kuria parašytas 
pasakų pluoštas. Be to, šiek tiek panašia rašysena rašytos ir 
2 vestuvių oracijos, esančios Žemaitės palikime Tad galima 
spėti, kad P. Višinskio prašymu 10 pasakų užrašė Žemaitės sūnus 
Antanas Žymantas. Pasakos labai atidžiai perrašytos (dalis lapų 
net pieštuku suliniuota, kad lygiau išeitų), o dainas A. Žymantas 
Tašė greitraščiu, matyt, pateikėjams dainuojant ar diktuojant, 
todėl rašysenos atrodo nelabai panašios. Gali būti, kad dainos 
užrašytos šiek tiek vėliau negu pasakos.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės surinkta folkloro medžiaga dar 
mūsų amžiaus pradžioje buvo paskelbta autoritetingame to meto 
etnografiniame leidinyje — Rusų geografijos draugijos žurnale 
,,Živaja starina" Anksčiau porą jos plunksnai priklausančių 
tekstų išspausdino J. Jablonskis rinkinėlyje „Mūsų pasakos" *

*3 2r. Umbras as  K. Žemaitė. V., 1975. p. 182.
^ LKLIR F 1—835.
" 2r. LKLIR F 1—749.
M 2r. LKLIR F 3—259.
M 2r. 2S 1901, II, p. 311—313; 1902, III—IV, p. 437—441; 1911, II, p. 167— 

218. Sp. PtR V., p. 313—370.
" 2r. Musų pasakos. Tilžė, 1894, p. 22—26. Sp. BsLPY II, Nr. 55; BsLP II, 

p. 59; PtR V, p. 307—312 (PtR V „Paaiškinimuose", p. 369 klaidingai nurodo
ma, kad šie tekstai buvo paskelbti LP).
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Nežinia, kas paskatino G. Petkevičaitę užrašinėti tautosaką. 
Dar vaikystėje ji susipažino su L. Ivinskiu, kurį — savo pirmąjį 
mokytoją — ji prisiminė visą gyvenimą. Labiausiai jai imponavo 
L. Ivinskio pedagoginis talentas, domino jo, kaip gamtininko,, 
darbas, o apie pastangas kelti lietuvių kultūrą, rinkti tautosaką 
ji neužsimena.

Peržiūrėjus išlikusius G. Petkevičaitės užrašytos tautosakos 
autografus, atrodo, kad pats ankstyviausias tekstas — etiologinė 
sakmė ,,Bajorai ir valsčioniai" gis rankraštis rašytas dar ne
įgudusią ranka. J. Jablonskis, redagavęs šį tekstą, pabaigoje pri
dėjo G. Petkevičaitės slapyraidę B. Tačiau jis nepastebėjo, kad 
pradžioje yra prierašas: Iš Tygodnik fiusfrowany. Matyt, G. Pet
kevičaitė rado minėtame žurnale kažkieno lenkiškai paskelbtą 
gerokai suliteratūrintą sakmę ir ją atpasakojo lietuviškai, pa
likdama pastabą, kad girdėta Šiaulių paviete.

Salia šio teksto rasti kiti G. Petkevičaitės autografai, irgi 
pabuvę J. Jablonskio rankose. Vienas tekstas — pasaka „Apie 
žmogų, velnią ir dundulį"—buvo paskelbtas „Mūsų pasakose". 
Prie šios ir kitų dviejų pasakų nurodyta, kad užrašyta Palan
goje. Atrodo, tenai G. Petkevičaitė buvo 1891 m.: tų metų „Var
pe" paskelbta jos korespondencija iš Palangos .̂ Dar nelabai 
įgudusia G. Petkevičaitės ranka atskirame sąsiuvinyje surašytos; 
6 pasakos. Jas J. Jablonskis taip pat suredagavo spaudai, bet 
nepaskelbė.

Daugumą folkloro tekstų — burtus, prietarus, liaudies medici
nos žinias — G. Petkevičaitė užrašė 1901—1905 m. Šie autografai 
rašyti kiek skubotesne rašysena, įgudusia ranka, prie tekstų nu
rodomi pateikėjai, jų gyvenimo vieta ir užrašymo metai. Šią. 
medžiagą gavo Rusų geografijos draugija ir, kaip minėjome, 
beveik visą paskelbė. Tuos pačius tekstus G. Petkevičaitė 1903— 
1904 m. laiškuose siuntinėjo J. Basanavičiui?', gaudavo iš jo 
tautosakinių knygų, tarėsi su juo dėl tekstų klasifikacijos ??.

G. Petkevičaitė surinko nemažą folkloro pluoštą — beveik 500 
tekstų. Šis skaičius tik apytikris. Kadangi daugelį tekstų G. Pet
kevičaitė perrašinėjo ne vieną kartą, tiksliai nustatyti jos indėlį

ss Žr. VUBR F 1 F 838.
69 2r. PtR V, p. 376.

Žr. RGD sk. XVII, a. I, Nr. 13, 17.
7' Žr. LKLIR F 2—434.
77 Žr. PtR VI, p. 71—73, 80, 82.
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bus galima tik tekstologiškai išanalizavus visus jos autografus ir 
spausdintą medžiagą. Dabar galima papildyti šiaip jau labai iš
samią G. Petkevičaitės bibliografiją  ̂ mūsų naujai surastais jos 
užrašytos tautosakos rankraščiais?*. Paaiškėjo, kad G. Petkevi
čaitė pirmiausia susidomėjo pasakomis, o vėliau daugiausia rin
ko burtus, prietarus, liaudies medicinos žinias.

G. Petkevičaitė užrašinėjo iš daugelio žmonių. Išlikę juodraš
čiai — nedidelės užrašų knygutės — rodo, kad folkloro fiksavimas 
jai nuolat rūpėjo. Tas knygutes ji turėdavo po ranka ir tuoj pat 
užrašydavo, ką nugirsdavo ar išklausdavo iš savo pašnekovų. Jai 
pasakojo kaimo moterys ir vyrai, o viena pagrindinių pateikėjų 
buvo J. Zymantienė-Zemaitė, su kuria G. Petkevičaitė artimai 
bendravo nuo 1898 m. Be to, daugelį dalykų ji užrašė iš atmin
ties arba sužinojo iš savo artimųjų (ypač iš tėvo). Pačios G. Pet
kevičaitės ir jos šeimos narių prisiminti tekstai irgi yra tradici
niai; jie liudija Petkevičių šeimos artumą liaudies dvasinei 
kultūrai.

Tekstus, perrašinėdama iš juodraščių, G. Petkevičaitė klasifi
kavo. Grupavo juos ne pagal žanrą, o pagal tai, apie kokią tik
rovės bei liaudies pažiūrų sritį juose kalbama: ,,Apie ugnį", 
„Apie raganius", „Apie giltinę ir vaidinimą", „Apie numirėlių 
laidojimą", „Apie visokius darbus", „Apie orą", „Apie vėją", 
„Apie griausmą" ir kt. Iš klasifikacijos matyti, kad G. Petkevi
čaitei labiausiai rūpėjo išsiaiškinti liaudies požiūrį į įvairius gam
tos reiškinius ir svarbius žmogaus gyvenimo momentus, atskleisti 
jos filosofines pažiūras. Gyvenimo reiškinių, atsispindinčių G. Pet
kevičaitės-Bitės tekstuose, įvairovė rodo ją buvus labai atidžią 
stebėtoją. Kartu matyti, kad ji buvo įdomi pašnekovė, pelniusi 
kaimo žmonių pasitikėjimą.

G. Petkevičaitė stengėsi tekstus užrašinėti kuo tiksliau. Antai 
prie Palangoje užrašytų pasakų yra pastaba, kad jos užrašytos 
žodis į žolį. Ji stengėsi perteikti pasakotojo stilių, tarmės ypa
tumus. Tuo įsitikinti galima palyginus tuos pačius kūrimus, už
rašytus Žemaitės ir G. Petkevičaitės, pasakojamus Žemaitės .̂

Žr. Jas a i t i s  J. G. Petkevičaitės-Bitės bibliografija.— Kn.: PtR V, p. 
371—581.

7* Žr. LKLIR F 2—434; LMD I 330; VUBR F 1 F 838; RGD sk. XVII, a. 1, 
Nr. 13, 17.

73 Žr. šio leidinio Nr. 96 ir 130.
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Žinoma, kaip ir kitų to meto tautosakos rinkėjų užrašytų kūri
nių, jos tekstų kaiba turi aiškų individualybės atspaudą.

Juozo Tumo-Vaižganto pastangas sukaupti kuo daugiau lietu
vių folkloro tekstų rodo jo rankraštinis palikimas. Čia randame 
dar 1888 m. iš nežinomo šaltinio nurašytą literatūrinę pasaką, 
2 pasakas žemaičių tarme su pastaba, kad jos persirašytos iš
K. Jauniaus rankraščių ,̂ įš L. Ivinskio kalendorių nurašytas 
pasakas, dainas, patarles ??, iš ,.Ūkininko" nurašytą padavimą 
apie Velnio Tiltą ties Rumšiškėmis ir kt.

Trečiajame mūsų amžiaus dešimtmetyje Vaižgantas buvo Kau
no universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Rašliavos mu
ziejaus vedėjas. Siekdamas surinkti medžiagos šiam muziejui, jis 
skatino daugelį žmonių užrašinėti tautosaką. Jo palikime yra 
įvairių asmenų užrašytų dainų, padavimų Tai, be abejo, tik 
nedidelė dalelė tautosakos tekstų, per jo rankas ėjusių į lietuvių, 
folkloro rankraštynus. Pavyzdžiui, laiške J. Juškytei jis mini, 
kad iš jos gautas dainas padėjęs į Rašliavos muziejų, džiaugiasi, 
kad jau nemažai dainų sukaupta s°.

Paties Vaižganto užrašytų tautosakos tekstų pateko į leidinius 
jau mūsų amžiaus pradžioje: J. Basanavičius „Lietuviškose pa
sakose" paskelbė Svėdasų apylinkėse užrašytą iš knygų į saky
tinę tradiciją patekusią pasaką s', o E. Volteris „Lietuviškojoje 
chrestomatijoje"— porą žemaičiuose užrašytų pasakų Kiti Vaiž
ganto užrašyti tekstai liko rankraščiais ir tik vienas kitas mūsų 
laikais pateko į mokslinius pasakų leidinius.

Lietuvių mokslo draugijos fonduose saugomas 12 pasakų pluoš
tas, kurį Vaižgantas įteikė J. Basanavičiui. Tekstai rašyti rytų 
aukštaičių tarme, atidžia rašysena, kuri skiriasi nuo vėlyvųjų 
Vaižganto autografų. Rankraštis archyvarų priskirtas Vaižgan
tui^. Palyginę šį rankraštį su ankstyvaisiais Vaižganto auto
grafais (pvz., su jo Mieleišiuose užrašytos dainos rankraščiu, kurį 
rankraštyno tvarkytojai datuoja 1884 m/'*), radome braižo pana-

?6 2r. VUBR F t F 58.
77 2r. VUBR F 1 F 341.
76 Žr. VUBR F i F 536.
76 2r. VUBR F 1 F 46.
6° 2r. VUBR F 1 F 487, p. 30, 32.
6' BsLP II, p. 103—108.
67 VLCh II, p. 461—462, šio leidinio Nr. 168, 189.
66 2r. LMD I 296, šio leidinio N r. 150—161.
66 2r. CABR F 42—815.
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sumų. Todėl manome, kad yra pagrindo laikyti Vaižgantą minėtų 
12 pasakų užrašyto j u.

Iš rankraštyje esančių detalių galima susidaryti šiokį tokį vaiz
dą apie jo kelią į tautosakos fondus. Greičiausiai rankraštį į drau
gijos būstinę atnešė pats Vaižgantas ir, neradęs J. Basanavičiaus, 
jo pieštuku (tokiu mėlynu pieštuku rašytų J. Basanavičiaus pasta
bų yra daugelyje LMD rinkinių) užrašė būtiniausius duomenis. 
Tai galėjo būti pirmajame mūsų amžiaus dešimtmetyje. Nekelia 
abejonių, kad J. Basanavičius šio rankraščio neturėjo, kai leido 
pasakų rinkinius: jis būtų tekstus paskelbęs.

Lietuvių mokslo draugijos fonduose rastas anoniminis 10 pa- 
:sakų rinkinys, daugeliu požymių (popieriumi, rašalu, rašysena, 
tarme, tekstų užrašymo vieta) visiškai sutampantis su Vaižganto 
įteiktuoju. Aišku, kad abudu rinkinius rašė tas pats asmuo 
(greičiausiai Vaižgantas) maždaug tuo pačiu metu.

Iš įrašo paskutiniame rinkinio puslapyje  ̂ matyti, kad pasakų 
užrašyto jas yra ir tų pasakų sekėjas. Be to — tai pirmasis pasakų 
rinkinys, kurį jis surašė kažkieno paskatintas. Nuo mūsų amžiaus 
pradžios Vaižgantas bendravo ne su vienu žmogumi, besidomin
čiu tautosakos rinkimu (J. Basanavičiumi, K. Būga, E. Volteriu), 
tačiau pasakos rašytos anksčiau. Galėjo Vaižgantą paskatinti 
K. Jaunius, dėstęs jam Kauno kunigų seminarijoje. Yra žinoma, 
jog K. Jaunius kalbiniais tikslais užrašinėjo pasakojamąją tauto
saką še. Pažymėtina, kad aptariamuose rankraščiuose yra K. Jau
niaus rašybos elementų (pvz., / vietoj i kaip priebalsių minkštu
mo ženklas).

Anoniminio rinkinio pirmieji 2,5 puslapio redaguoti: šalinami 
barbarizmai, tvarkoma rašyba, skyryba. Sprendžiant iš taisymų 
pobūdžio ir rašysenos, šios pasakos yra buvusios J. Jablonskio 
rankose.

Šiuodu Lietuvių mokslo draugijos fonduose esą rinkiniai — 
patys vertingiausi Vaižganto tautosakiniame palikime. Be jų, ži
nomos dar 9 įvairiose vietose užrašytos pasakos s?, Laižuvos 
apylinkėse užrašytos 4 dainos, atrodo, aukštaitiškų dainų sąrašas 
ir pora ištisai užrašytų pasakų dainuojamųjų intarpų (iš viso 
66 pozicijos), 3 Utenos apylinkėse užrašyti užkalbėjimai .̂ Si *

M 2r. LMD I 291, šio leidinio Nr. 140—149.
*6 2r. BsLPY II, Nr. 31; VLCh II, p. 316—324.
s? 2r. VUBR F 1 F 469, F 536; LMD I 320; šio leidinio Nr. 162—167, 170.
33 2r. VUBR F 1 F 469.
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kad ir ne per gausiausia medžiaga turėtų sudominti Vaižganto 
kūrybos tyrinėtojus: jo užrašytų pasakų stiliaus studijavimas, 
ko gera, padėtų geriau suprasti stilių kaitą Vaižganto raštuose.

Jonas Krikščiūnas-Jovaras nuo pat jaunystės bendravo su 
žmonėmis, kuriems rūpėjo liaudies kultūros kėlimas, tautosakos 
rinkimas (ypač su P. Višinskiu, G. Petkevičaite-Bite), labai liau
diška jo paties poezija, todėl natūralu, kad ir jam kilo mintis 
užrašyti tautosakos tekstų. Lietuvių mokslo draugijos fonduose 
saugomą jai specialiai adresuotą tautosaką  ̂ Jovaras užrašė 
1914 m. Rašė jis tai, ką girdėjo iš tėvo, motinos ir kitų žmonių 
savo gimtinėje — Šiaulių apylinkėse. Visi tekstai rašyti litera
tūrine kalba, Jovaro savais žodžiais perpasakoti, bet nuo liaudies 
kūrinių stiliaus per daug nenutolta. Šis 16 tekstų pluoštelis 
vertingas ne tiek folkloristikai, kiek poeto kūrybos tyrinėtojams: 
jis šiek tiek atskleidžia dvasinės kultūros, kurioje brendo mūsų 
liaudies poetas, bruožus.

Lietuvių rašytojai, kurių surinktos pasakos skelbiamos šiame 
rinkinyje, kartais net nebuvo amžininkai, skyrėsi jų pažiūros, 
tačiau visus juos vienija pastangos puoselėti lietuvių dvasinę 
kultūrą, išsaugoti ir iškelti ilgaamžes folkloro tradicijas. Sąlyčių 
esama ir pasakojamosios tautosakos užrašinėjimo tiksluose ir me
toduose, apie kuriuos šiek tiek galima spręsti iš kūrinių pobū
džio (jeigu turima ne viena kita pasaka) ir tekstų kokybės.

L. Ivinskio korespondentas ir M. Akelaitis, atrodo, labiausiai 
domėjosi pasakų turiniu, todėl jie specialiai nesiekė atspindėti 
pasakų formą bei kaibinę išraišką, tekstų kalbą gerokai priar
tino prie raštijos kalbos. Pasakose apie kvailą velnią (šio leidinio 
Nr. 1, 3) L. Ivinskio korespondentas įžiūrėjo pamokymą, kaip 
gudrumu įveikti pavojingą mitinę būtybę. Panašią alegoriškai 
išsakytą prasmę jis rado ir pasakoje apie arklį ir liūtą (Nr. 2).
M. Akelaitis užrašė įvairių žanrų kūrinių: sudėtingos siužetinės 
struktūros stebuklinių pasakų (Nr. 17, 19, 20, 35 ir kt.), dina
miškų buitinių pasakų (Nr. 14, 21, 57), švelniu humoru nuspal
vintų pasakų apie gyvūnus (Nr. 24, 28, 34, 36), liaudies pasako
jimų apie ypatingus įvykius (Nr. 32, 33), anekdotų (Nr. 15, 25, 
26) ir net literatūrinės kilmės kūrinėlių (Nr. 29, 37 ir kt.), ko 
gera, rastų kokiuose nors rašytiniuose šaltiniuose. Medžiagos 
margumas rodo, kad M. Akelaičiui nerūpėjo nuodugniai atskleisti

*" 2r. LMD I 999; šio leidinio Nr. 171—184.
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tam tikrą liaudies dvasinės kultūros sritį. Tekstų pabaigose ir 
įvairiomis individualiomis jungtimis jis siekė paryškinti kūrinių 
didaktinius momentus ir padaryti juos, kaip jam atrodė, tinka- 
mesnius pasiskaitymui.

L. Didžiulienė-Zmona labiausiai vertino pasakų meniškumą; 
užrašinėdama ji siekė išsaugoti jas nuo užmaršties ir, kaip ga
lima spręsti iš bendradarbiavimo su J. Jablonskiu, panaudoti 
taisyklingos gimtosios kalbos mokymuisi. Ji daugiausia užrašė 
stebuklinių pasakų apie skriaudžiamus ar šiaip į didelę bėdą 
patekusius herojus (Nr. 63, 64, 78—81), kurias ypač mėgsta sekti 
moterys vaikams. Nors ji iš esmės nenukrypsta nuo tradicinių 
pasakų siužetų, kūriniai užfiksuoti ne liaudies šnekamąja kalba, 
o išbaigtais, sklandžiais, raštijos stiliui būdingesniais sakiniais.

Vaižganto tautosakiniame palikime taip pat dominuoja ste
buklinės pasakos, bet, nors jos surinktos ne per toliausiai nuo 
apylinkės, kurioje pasakas užrašinėjo L. Didžiulienė, jų siužetai 
visai kiti. Tai pasakos apie stiprių herojų kovas su slibinais ir 
kitais priešininkais, apie ilgas klajones ir ypač sunkias užduotis 
(Nr. 140—142, 146—148 ir kt.). Tokias pasakas paprastai seka 
vyrai. Tai leidžia manyti, kad L. Didžiulienė ir Vaižgantas už
rašė tas pasakas, kurios jiems atrodė pačios gražiausios. Svė
dasų apylinkių pasakose tiksliai užrašytos pastovios formulės, 
dialogai, nesutraukiami net gerokai ištęsti pasikartojantys epi
zodai. Tai rodo, kad užrašyto jas stengėsi nepažeisti pasakų for
mos. Tekstų kalba šiek tiek nelygi: kartais sutrinka sakinio rit
mas, įsiterpia pasakoms nebūdingų sintaksinių konstrukcijų.

Ne vieną rašytoją pasakos ir sakmės patraukė kaip liaudies 
galvosenos, gyvenimo būdo, dvasinės kultūros, jos kalbos iš
raiška; jie (A. Baranauskas, P. Višinskis, Žemaitė, G. Petkevi
čaitė, Jovaras) sąmoningai kaupė folkloro medžiagą įvairiems 
moksliniams tyrinėjimams. Be abejo, požiūris į folkloro kūrinius 
priklausė ir nuo jų žanro, t. y. nuo jų visuomeninės paskirties. 
Trumpos sakmės, pasakojimai apie senovinius papročius ir liau
dies pažiūras labiausiai vertinami dėl juose esančios informacijos, 
todėl į formą kreipiama mažiau dėmesio; jie užrašyto jų atpa
sakojami savais žodžiais. Taip sakmes fiksavo G. Petkevičaitė, 
Jovaras. Užrašant pasakas, labiau siekiama tikslumo, tik, deja, 
ne visada tai pavyksta. Geriausiai pasakų formą ir stilių per
teikė P. Višinskio korespondentas. Be abejo, turėjo įtakos ne 
tik P. Višinskio nurodymai, bet ir tai, kad jaunas valstietis ne
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buvo perpratęs literatūrinio stiliaus ir kitaip, negu sekamos pa
sakos, rašyti nemokėjo. Tuo tarpu G. Petkevičaitė, nors ir sten
gėsi, kaip ji pati teigia, rašyti žodis į žodi, vis dėlto pasakas 
šiek tiek sutraukė ir vietomis suliteratūrino.

Daugumą rašytojų surinktų pasakų ir sakmių vėliau, o kartais 
ir anksčiau, ne kartą užrašė ir kiti lietuvių tautosakos rinkėjai 
visoje Lietuvoje, šiuo metu turima dešimtys ir net šimtai jų 
variantų. Pasitaiko ir retesnių ar net unikalių kūrinių. Labai reta 
sakmė apie šunburnius (Nr. 5), kurią užrašė L. Ivinskio kores
pondentas, ir A. Baranausko užrašytas pasakojimas apie apsisau
gojimą nuo ligų (Nr. 13), o pasakojimas apie kumeliuko krikš
tynas (Nr. 7) neturi analogiškų variantų. Po vieną kitą retą 
pasaką, sakmę ar anekdotą (Nr. 19, 28, 51, 58, 69 ir kt.) užrašė 
ir kiti rašytojai. Visais atvejais tai ne pačių rašytojų improvi
zacijos, o dėsningi kūriniai, arba beveik išnykę iš sakytinės 
tradicijos, arba gyvavę tik nedidelėje teritorijoje.

Rašytojai užrašė pasakų ne tik iš liaudies pasakotojų, bet ir 
iš savo atminties. Nekyla abejonių, kad tokiu būdu sakmes ir 
pasakojimus užrašė A. Baranauskas (Nr. 1—13), 10 ilgų pasakų 
(Nr. 140—149) — Vaižgantas, 1 pasaką (Nr. 61)—J. Šliūpas, o 
Žemaitė sakmes (Nr. 119—121, 130—132) pasakojo G. Petkevi
čaitei. Sprendžiant iš tekstų kalbos ir stiliaus, savo prisimenamų 
pasakų ar sakmių yra užrašę M. Akelaitis, L. Didžiulienė, Žemai
tė. Rašytojų pasektos pasakos ir sakmės — tradiciniai lietuvių 
folkloro kūriniai. Tai rodo, kad XIX a.— XX a. pradžios lietuvių 
literatūros kūrėjai folklorą taip gerai pažinojo, kad galėjo būti 
pilnateisiai pateikėjai. Ši aplinkybė skatina pažvelgti į rašytojų 
surinktas pasakas ir sakmes kaip į savitą medžiagą, ypač reikš
mingą ne tik lietuvių tautosakos rinkimo istorijos, bet ir sakyti
nės tradicijos santykio su raštija tyrinėjimams.

BRONISLAVA KERBELYTB



SKELBIAMŲ TEKSTŲ KALBOS YPATUMAI 
IR REDAGAVIMO PRINCIPAI

Leidinyje skelbiama tautosaka užrašyta ne vienu metu — maž
daug šešiasdešimties metų laikotarpiu — ir skirtingų asmenų. Visi' 
jos užrašinėtojai buvo veikiami dviejų veiksnių. Iš vienos pu
sės, jie natūraliai stengėsi užfiksuoti pasaką ar sakmę taip, kaip* 
girdėjo pasakojant arba patys ją prisiminė. Šioje tautosakojê  
jaučiamas liaudies šnekamosios kalbos, konkrečios tarmės pama
tas. Kita vertus, ją kaupė rašto žmonės, perpratę rašomosios 
kalbos reikalavimus, pažįstą ir patys kurią jos turtus, tad jiê  
užrašytame tekste nejučiomis ar ir sąmoningai palikdavo ir tanu 
tikrą savo individualybės pėdsaką.

Labai tiksliai stengėsi fiksuoti tautosaką A. Baranauskas. Jis„ 
savo tyrinėjimams ėmęs medžiagą ir iš liaudies poetinės kūrybos, 
suvokė, kaip svarbu atspindėti visas jos kalbos ypatybes. Kruopš
čiai užrašinėjo pasakas ir J. Tumas-Vaižgantas: skaitydamas jas, 
junti gyvą svėdasiškių šneką, natūralią pasakojimo tėkmę, o ki
tąsyk— ir individualius pasakotojų kalbos savitumus. Paprastâ  
liaudiška P. Višinskio korespondento užrašytų pasakų kalba — 
jis, paprastas kaimietis, rašė jas taip, kaip buvo girdėjęs.

Bene sunkiausia yra perteikti raštu pasakojamosios tautosa
kos sintaksės ypatybes, susidariusias šnekamosios kalbos pagrin
du. Iš pirmo žvilgsnio keista, bet geriausiai jos atsispindi tuose 
tekstuose, kurie buvo užrašyti ne laikantis skyrybos normų, o> 
tepažymint skyrybos ženklu (dažniausiai kableliu, taip pat brūkš
niu ar kitaip) ryškesnes ribas tarp atskirų intonacinių vienetų. 
Taip yra darę J. Tumas-Vaižgantas, L. Ivinskio ir P. Višinskiô  
korespondentai. Dėliojant skyrybos ženklus, šnekamosios kalbos; 
intonaciniai vienetai verčiami sakiniais su aiškia pradžios ar pa
baigos riba — savaime veikiama tautosakos kūrinio sintaksė. Ra
šomosios kalbos reikalavimus labiau atitinka G. Petkevičaitės- 
Bitės, J. Krikščiūno-Jovaro užrašyta pasakojamoji tautosaka. 
Gerai perteikia natūralų pasakos skambėjimą Žemaitė. O L. Di
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džiulienė, patvarkydama pasakų sintaksę, matyt, sąmoningai sie
kia pasakojimo sklandumo. Tų jos užrašytų tekstų, kurie šiame 
leidinyje pateikiami iš spausdintų šaltinių, kalba yra dar labiau 
patvarkyta.

G. Petkevičaitės-Bitės, J. Andziulaičio-Kalnėno, J. Šliūpo (ap
skritai kiek įmanoma tiksliai fiksavusio šiauliškių tarmės ypa
tybes) užrašytoje tautosakoje vienur kitur piasikiša ir indivi
dualaus užrašytojų stiliaus elementai. Dar ryškesni jie M. Ake
laičio surinktose pasakose. Gerokai yra pastilizavęs pasakas, ypač 
i,Pasaką apie tinginį", J. Mačys-Kėkštas. Atsidūrusios nenatūra
lioje aplinkoje, kaltinėse frazėse, šalia naujadarų (prekvielės, 
vajsfyio/aįj, net ir archainės formos iš stiliaus priemonių yra 
tapusios stilizavimo priemonėmis (nulvyiino mjesfopj'j.

Skelbiami tekstai yra labai vertingi folkloristiniu požiūriu, tad 
jie pateikiami kiek galint autentiškesni. Leidinyje išsaugomi visi 
svarbiausieji užrašytų tekstų kalbos ypatumai.

Į leidinį dedami tekstai buvo užrašyti anuo metu vartotais 
rašmenimis, pvz.: cze, piara), ka)lys. Leidinyje jie pateikiami
dabartine rašyba — rašoma čia, perai, kailis ir t. t. Skyrybos 
ženklai rankraščiuose sudėlioti nevienodai, ne visada nuosekliai. 
Knygoje skyryba irgi tvarkoma pagal dabartines normas, drau
ge stengiantis atspindėti būdingąsias pasakojamosios tautosakos 
sintaksės ypatybes.

Visos dėsningos tarmių fonetinės ypatybės, redaguojant teks
tus, keičiamos literatūrinės kalbos atitikmenimis, pavyzdžiui, 
aukštaičių rytiečių alpulis — alpuięs, unl dvara — ani dvaro, že
maičių diel — dėl, niekas — nekas ir pan.

Tarmių sporadinės fonetinės ir morfologinės ypatybės leidi- 
nyje yra paliktos. Išlaikomi nedėsningi fonetiniai žodžių varian
tai, kiti žodžiai, turintys kiek kitokį šaknies pavidalą negu žo
džiai, vartojami literatūrinėje kalboje, pvz.: akminas (literatūri
nės kalbos — akmuo), opalus (apvalus), apė, apei (apie), aržuolas 
(ąžuolas), benpli (baipii), bireli (byrėli), brazinli (brazdinli), dai- 
niuoli (dainuoli), dėl (dėl), dovenoli (dovanoli), dvyleka (dvylika), 
eikšlė (aikšiė), e)o (ė)o), peižis (peiežis), pyvoiys (pyvulys), /ema 
(ima), )up ()uk), kninpa (knypa), kriūlinė (krūiinė), kriauli (krau
li), kunepas (kunipas), ienkleiėli (iinkleiėli), iiežiuvis (liežuvis), 
mas (mes), nakoli (nakvoli), no, nu (nuo), numas (namas), numie 
(namie, namo), par (per), pininpas (pinipas), piūksna (plunksna).
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prė, pri (prie), pryš (prieš), rugienis (ruginis), skieda (skiedra), 
skrudėtė (skruzdėlė), smagenūse (smegenyse), sodnas (sodas), 
svadinti (sodinti), Šaltenis (šaltinis), savo (šovė), šę (šen), šiultas 
(šiitas), šuinys (šulinys), švelpti (švilpti), tę (ten), tetirvinąs (te
tervinas), tora f tvora), trioba f troba), tu/au (tuo/au), vėsulas 
(viesulas), vieniuoiektas (vienuoliktas), viseip (visaip), žuikio 
f zuikio). Taip elgiamasi ir su savitai tarmių adaptuotais tarptau
tiniais žodžiais, pvz.: dakteras (daktaras), kumpaniya (kompani/a), 
partrietas (portretas, atvaizdas), praiesorius (profesorius). Leidi
nyje paliekamas atskiroms tarmėms būdingas priešdėlių, dalelyčių 
vartojimas, pvz.: ančdėti (uždėti), anstoti (pristoti), antsikabinti 
(užsikabinti), atadaryti (atidaryti), ažukristi (užkristi), insisėsti 
(įsisėsti), intsisėsti (įsisėsti), nabtraukti (nebetraukti), ne/oks (nė 
yoks), neiiovėsi (nesiiiovė), prisketinti (paketinti, pasižadėti), 
pryšakys (priešakys) ir pan. Išlaikoma priešdėlio ir šaknies bal
sių kontrakcija: paiti, pėyo (paeiti, paė;o), paugti (paaugti), preiti, 
prė/o (prieiti, priė/o), prėmė (priėmė).

Redaguojant paliekami kito kamieno negu literatūrinėje kal
boje žodžiai, pvz.: antė (antis), driežios (driežai), girė (giria), gui- 
bis (guibė), kešenius (kišenė), iaiva (iaivas), piiė (piiis), popiera 
(popierius). Nekeičiamos tarminės žodžio galo lytys: durių (durų), 
vaikuo (vaikui), žmoguon (žmogui), dukterę (dukterį), ko/ums 
(ko)omis); gardžio (gardaus), sausums (sausomis), trinmi (trimis); 
anudu (anuodu), kurias, kuria (kuris, kuri), tavės (tavęs), žemai
čių muni (mane); vaikščiotie (vaikščioti), girdžia (girdi), siūiia 
(siūto), kosa (kosti), nupuoio (nupuoiė), papyio (papyiė), nusiieidė 
(nusiieido), imsis (imsiųs), gyvendamo, iaikydamų (pusdalyvio 
kilmininkas ir galininkas), buvo pritemusi (pritemę); atsiveryk 
(atsiverki), kūivirte (kūivirsčia); apitnkuo (aplinkui), paskuo, pas- 
kun (paskui). Taip pat — retkarčiais pasakose pasitaikančios ar
chainės lytys: esmu (esu), miestopi (į miestų), namuosna (į na
mus, namo).

Dėsningai fonetiškai sutrumpėjusios galūnės atstatomos lite
ratūrinės kalbos pilnosiomis, pavyzdžiui, vyrs keičiama į vyras, 
trat — trata, gui — guii, norėdams — norėdamas ir pan. Palieka
mos trumposios žodžio galo formos, atsiradusios nedėsningai 
(pvz., kiekviens J. Mačio-Kėkšto užrašytame tekste) arba veikiant 
ir morfologijos dėsniams, pvz.: ans, apač (apačioį), da (dar), ka 
(kad), nor (nors). Kita vertus, pasitaiko pailgintų formų, pvz.: 
kažina (kažin), pasimka (pasiimk); teipoye ir pan.
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Paliekamas fonetinis bei morfologinis lyčių įvairavimas (pvz., 
pofografistui ir fofoprafisįui), leksinė sinonimika (pvz., drapanos 
ir drabužius), pusiau tarmiškai užrašytos formos (pvz., mune) 
ir pan.

Tarminiai ir šiaip retai vartojami žodžiai bei mažiau žinomos 
svetimybės aiškinamos žodynėlyje. Į jį nedėti tie fonetiniai bei 
morfologiniai dialektizmai, kurie aptarti šiame straipsnyje, taip 
pat literatūrinėje kalboje nevartojami žodžiai, kurių reikšmė 
aiški iš konteksto arba kurie paaiškinti tautosakos užrašyto jų 
(dedami tik tada, kai tas aiškinimas ne visai teisingas). Į žodynėlį 
taip pat nepateko įvairūs okazionalizmai.

Leidinyje stengiamasi perteikti visą užrašytų tekstų sintaksinę 
sandarą, tarmėms savitas konstrukcijas. Neliečiami ir tie saki
niai, kurie kalbos sraute nėra kaip reikiant apdoroti. Nekeičia
mos ir lietuvių kalbai svetimos konstrukcijos, dažnai pasitaikan
čios publikuojamoje tautosakoje.

KOSTAS ALEKSYNAS





LAURYNO !V!NSK!0 KORESPONDENTAS

1. [ŽMOGAUS IMTYNĖS SU VELNIU]

Žmogus, pokaičio laike atsisėdęs pas ežerą *, vijo sau apvaras. 
Velnias, paežeriais vaikščiodamas, ančtiko besėdintį ir paklausė:

— Ką tu čia dirbi?
Šis atsakė:
— Apvaras veju, žadu tą ežerą užraukti.
— Susimildamas, nerauk! — tarė velnias.— Jug čia mano senis 

tėvas gyvena.
— O ką duosi? — užmetė anam žmogus.— Jei pripilsi kepalušą 

piningų — gerai, aš nerauksiu.
Velnias nubėgo tu j aus atnešti geidamųjų piningų. Žmogus tuo 

tarpu greitai iškasė duobę, ančdėjo kepalušą ir dugną jo pra
pjovė. Velnias atnešęs iškratė visą maišą, bet piningų matytis 
nebuvo — kiaurai išėjo. Reikėjo anam antrą kartą eiti. Antrą 
maišą atnešęs, vėl iškratė — ir vėl neko kepaluše nebuvo. Supy
kęs žmogus subarė jį:

— Ar tu,— sako,— apgaudinėti čia atėjai?! Kratai, pilstai — ir 
vis neko nėra. Jug aš tau ne kūdikis!

Velnias norėdamas nenorėdamas turėjo dar eiti trečią atnešti. 
Tą kad iškratė, vos lig viršaus pripylė. Tuočės džiaugdamos 
nubėgo pas senį tėvą savo pasigirti, jog jį išvadavo. Senis, dau
giau proto turįs, suprato, jog žemaitis apgavo jį. Išpeizojo už 
tat sūnų ir liepė tu j aus eiti atimti piningus. Bet žemaitis jau ne- 
beptisileido — pasitiekė švęsto vandens ir tuočės drąsiai pradė
jo šnekėti:

— Nelįsk, biese! Aš tau akis išplikysiu, o tavo tėvą su visu 
jo ežeru ugnimi sudeginsiu! '

Kipšas neklausė ir norėjo gvaltu išveržti. Žmogus, pamirkęs 
vatą švęstame vandeny, kaip pils anam už akių, tad tas nežinojo 
Kur pulti! Šnirpšdamas nulėkė, apsiskundė tėvui, jog neko veik
ti negalįs, ir pasakė, jog žmogus supykęs žada sudeginti visą
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ežerą. Senis, ne vienos dienos vabalas, žinojo, kas tai do pir
tis, dėl to nusišypsojęs pasakė:

— Eikitav pasigrumkiatav šiaip: kurs kurį apgalėsite, to bus 
piningai.

Žmogus nepriėmė Tistynių:
— Ką tūriam,— sako,— žudytis patys — eikiam verčiaus į tą 

šit būrį kiaulių: kurs daugiaus išmesiam par tvorą, tegul to bus 
piningai.

Velnias prisiėmė, ir nuėjo abudu. Pakol žmogus, nutvėręs su- 
džiūvusiąją, pačią blogąją kiaulę, išrito par tvorą, jau velnias, 
ant vietos stovėdamas, visas kaip užkulus išlaidė. Išmetęs pasku
tiniąją, antsikvempė ant tvoros ir veizdi, kiek kuris išmetė.

— O kaip tu rokuoji? — paklausė žmogus.— Ar tu įžymėjai 
savąsias?

Velnias atsakė:
— Ne.
— Tad veršis esi. Aš savąsias įžymėjau — kožnai vienai su- 

mezgiau uodegas, kad su tavomis nesumištų. Rokuokiam gi dabar!
Kad pradėjo rokuoti,— kiaulės gerai užlaikomos, visos turėjo 

suraitytas uodegas, kaip jo sumegztas, o viena tiktai, nusususi 
ir pati blogoji, turėjo kaip stimberį nuleidusi ir toji pri šalies 
velnio tepaliko.

Velnias pragriežęs be neko nuėjo pas tėvą. Tėvas suprato 
ir dėl to liepė naujas lažybas padaryti. Netoli ežero stovėjo 
kumelė — kurs greičiaus apneštų ją aplink ežerą, tas turėjo 
viršų apturėti. Velnias, pirmasiai pagavęs ant pečių, vilko kaip 
galėdamas. Noris priilso ir prisistenėjo, vienokiai apnešė. Žmo
gus juokės iš tokios jo galės.

— Aš,— sako,— ne tiktai užsidėjęs ant pečių, bet tarp kojų 
įsispraudęs kaip kūdikį, greičiaus dar apnešti galiu.

Tą pasakęs, šoko ant kumelės, apžergė ir, besistebiant anam, 
tu jaus visą ežerą apjojo be jokio tąsymos ir vargo.

Velnias, matydamas pargalėtu, susigėdo ir paėjo šalin. Po 
valandos vėl sugrįžo: įmokė aną tėvas, kad eitų badytis. Žmo
gus nebėgo nu to, pasitaisė tiktai gerą iešmą, o velnias paėmė 
trišakę. Sustojo aniedu viens vienoj pusėj, antras — antroj pusėj 
karklyno ir pradėjo badytis: velnias kai dūrė, vis užkliuvo, par 
karklyną neko padaryti žmogui negalėjo, o žmogus tuo tarpu
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visą anam papilvę subadė. Vargšas nebiškentėdamas pabėgo ir 
susirietęs skundės tėvui, jog lažybos širdį jo paėdė, jog tąsytis 
su žmogų nebenori — teryžtas anasai su savo piningais ir su visu 
kuomi. Tėvas neklausė dar tų išsikalbinėjimų, liepė paskutinį 
kartą eiti galuotis su žmogų.

— Kurs kurį prašauksite,— sako,— pri to jau paliks piningai.
Žmogus, kaip žinodamas, pasitiekė laiku, ko reikėjo, pasiėmė

gerą kūjį ir po skverno sau pakišo. Kad sustojo šaukti, kipšui 
pirma reikėjo balsą savo parodyti. Sušuko bjaurybė, kaip iš de
šimties armotų būtų šovęs: žemė sudrebėjo, lapai nu medžių 
nubyrėjo.

— Dabar tau reikia šaukti,— pasakė žmogui.
— Gerai, bet tu, biese, užsimerk: jau kad aš šauksiu, tad tau 

ir akys išsprogs!
Kipšas paklausė ir užsimerkė. Žmogus tuo tarpu kaip šaus 

anam į kaktą su kūju — tad tam ir smagenūse subildėjo ir dvy- 
leka bažnyčių pasirodė.

— O tė tau su žemaičiu lažintis! O ką,— pasakė žmogus,— 
ar ne mano piningai?

— Dėkų tau, prieteliau, dėkų už tavo gerą širdį. Iš tikro, kad 
būtumei neparsergėjęs ir neliepęs užsimerkti, be juoko būtų 
akys išsprogusios! Eisiu pas tėvą, pasakysiu, idant su stipres
niu nėkados nesigrumti ir lažybų nedaryti.

Dėkų dievui, žemaičiui to ir reikėjo.

2. [IŠGĄSDINTAS LIŪTAS]

Kitą kartą liūtas susitiko su arkliu ir norėjo jį pasmaugti. 
Arklys, matydamas neišbėgsįs iš jo nagų:

— Gerai,— atsakė,— bet pirma paveizdėkiam, kurs kurį ap
galėsiant ir kurs daugiaus sylos tūriam.

Liūtas paėmė akmenį ir taip jį suspaudė, jog sultys tekėti pra
dėjo. Arklys nė biškį nepasidyvijo iš to, bet daugiaus galįs pa
sirodė: drožė į akmenį, daug kartų didesnį, ten pat guliantį, su 
kojomis, ir iššoko ugnys, kurios nugąsdino liūtą taipo, jog šiur
puliai anam par kūną parėjo. Pripažino didesnę šylą arkliui ir 
nu to laiko nėkados neužkabino. Nežinojo vargšas, jog tai gel- 
žies pasagos, o ne jo kojos ugnį tą išskėlė.
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3. [VELNIAS PUSININKAS]

Kipšas, arba velnias, susitarė vieną kartą su žmogų pusiau 
gaspadoriauti. Pirmąjį metą pasėjo aniedu ropes. Kad atėjo lai
kas valyti, velnias, neprigudęs ir nebuvęs gaspadoriu, nežinojo, 
kaip su anomis apsieiti: atidavė žmogui apačias, arba gumbus, 
o sau laiškus, tai yra lapus, paturėjo.

Antrąjį metą pasėjo aniedu rugius. Velnias, bijodamas, kad 
vėl nebūtų apgautas, kaip pernai, laiku užsisakė šį metą imsįs 
apačias, o žmogui paliksįs viršų. Žmogus ir tuo kartu nesibarė, 
priėmė tą dalį. Bet neilgai truko: pažino velnias, jog ir čia ap
gautas paliko.

Paskuo susidėjo — padarė anie alų pabengtuvėms. Kad reikė
jo dalyties, velnias neėmė skystimų, bet grobė tujaus už tiršti
mus, kurie paliko kubile: tokiu būdu tarės apgaus gudrų žemaitį. 
Bet kokia buvo jo gėda, kad datyrė, jog ir kiaulės nelabai teėda 
jo dievo dovenos! Supykęs pabėgo nu žmogaus ir daugiaus su 
juo bičiulautis nebnorėjo.

4. [BOBA U2 VELNIĄ GUDRESNĖ]

Piktadėjis, tas ir pavydas, vaikščiodamas vieną kartą po svie
tą ir suvadžiodamas žmonis, įsispitrėjo, kaip dvejetas jaunų žmo
nių labai gražiai ir padoriai gyvena stone moterystės. Pasinorėjo 
jam suvesti anus ir suardyti jų laimingą pagyvenimą. Bet jog 
tudu buvo dievabaimingais ir tikrai mylėjos, neveikiai tegalėjo 
to dastrypti — varginos ansai visaip, žudės par kelias nedėlias, 
bet neko neveikė. Nežinodamas jau, ką bedaryti, ėjo nuliūdęs 
keliu ir susitiko su boba. Boba, matydama nuliūdusį, paklausė:

— Kipšeli, kas tau yra, dėl ko tu taip nuliūdęs esi: be nesergi?
Šis pradėjo skųstis ir pasakoti, jog svietas išmandrėjo, jog

nebgalįs jau amatu savo pelnyti, jog vienos poros vienoj vietoj 
negalėjęs nekaip suvesti ir barnės tarp jų padaryti.

— Ką tu man duosi,— atsakė boba,— aš tau vis padarysiu: ir 
suvesiu, ir suardysiu, ir parskirsiu, ir, jei norėsi, daugiaus anie 
kartu nebgyvens.

Velnias prižadėjo čeverykus ir čereslą piningų — boba apsiėmė 
tą darbą padaryti. Nuėjo pas jaunos prietelkos savo, pradėjo 
kaip miltais barstyti, taip gražiai kalbėti apei visokius daiktus, 
apei malones moterystės, pradėjo girti vyrą ir ją pačią, pasisakė
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esanti tikra jos prietelka, mylianti ją kaipo savi, džiaugiantis iš 
jos gero pagyvenimo, bet kartu apsireiškė turianti dar vieną 
spasabą, kuriumi gali dar daugiaus pririšti vyrą pri savęs. Jauna 
moteriškė troško labai to nu senosios žinoti. Si tada, nėkam 
negirdant, neiškentėjo jai viešai nepasakius.

— Kad eisite,— sako,— gulti, paimk su savim peilį ir, užmi
gus vyrui tavo, imk iš pakaklės jo nuskusk likusius nu skutimo 
gaurus, arba plaukus jo, o pamatysi, jog lig smerčio padūkusiai 
mylės tavi ir nėkados nesusibarsite.

Po tos kalbos [boba] išėjo nu prietelkos ir susitiko su vyru. 
Šiam į ausį pasakė:

— Tavo prietelka žada tavi papjauti šią naktį — sergėkias, su- 
siedai, parsergstu.. .

Susiedas, mylėdamas prietelką ir būdamas tikrai nu jos mylėtu, 
netikėjo. Bet o kokia adyna paskui pasidarė, kad pačiu daiktu 
kalba jos įvyko. Pačiame įmigime pasijuto, jog būtinai prietelka 
su peiliu apei gerklę jo švaistytis pradėjo. Šoko nusigandęs iš 
miegų, nutvėrė už rankos nelaimingos moteriškės. Padavė ją į 
sūdą, parsiskyrė. Ir taip, ko velnias negalėjo padaryti savo gud
rumu, tat boba vienu savo liežiuviu padarė.

Matydamas kipšas nedrįso prisiartinti pri bobos. Kad reikėjo 
užsimokėti, iš tolo ir ant karties galo padėjęs dovenas atidavė, 
kas prigulėjo, idant su boba rokunda neturėti.

5. [ŠUNBURNIAI IR MIŠKINIAI ŽMONĖS]

Žemaičiai pasakoja, jog visokio yra svieto ant svieto. Ir tai 
teisybė: mūsų krašte tą atrasti galiam, o toliaus einant, dar dau
giaus pamatyti gali. Kitur gyvena šunburniai, kurie gyvą žmogų 
papjauna ir nekeptą suėda. Kitur gyvena platburniai. Kitur — 
žmonys miškiniai, be dirvų, be numų, be jokios pastogės: klai
džioja kaip gyvoliai pliki nuogi po miškus, gyvena šaknimis 
žolių, obūlais ir kitais medžio vaisiais. Kad ateina žiema, ne
reikia aniems nė trobesių, nė pečiaus, nė šilimos — atsiremia su 
nugara į medį ir stati stovėdami apmiršta arba sušąla. Snurglis 
aniems išeina iš nosies lig pat žemės ir stovi sušalęs kaip žvakė 
arba kaip lašinis nu stogo. Jei tas snurglis, arba lašinis, sušaltas 
parstovės lig pat pavasario nepažeistas, žmogus, atėjus šilimai, 
vėl atgyna, bet jei vėtra, žmogus arba žvėris nulaužtų, miršt
gyvis toksai nebeatgyna ir ten pat ant vietos supūti turi.



ANTANAS BARANAUSKAS

6. [SAMBARVĖS]

Ant sekminių pautienę kepa naktigoniai ir visas jaunimas lau
ke naktyj, ugniakurą padarę. Arielką geria su skripka ir giesmėm. 
Suvalgę pautienę, šaukštus sudegina. Dabužės * ūlyčioj Anykš
čių parapijoj [taip daro], ir toj šventė vadinas sambarvės.

7. KUMELIUKO KRIKŠTYNOS

Prieš grebenyčias mergos susideda pinigų, perka arielkos, šu
tina [žirnius *] ir sugrūda su aguonom ir kanapėm ir su medum, 
ir sumuša kamukuos (vadina čvilkiniu). Arielką suvirina su me
dum. Ažuprašo jaunimą (bernus). Tie atėję ir išgeria arielką. Kož- 
nas stato po gorčių ir parnakt, ir ant rytojaus geria, pardien 
keldami kumeliukui krikštynas.

8. VĖLIŲ VELYKOS

Anykščių parapijoj kalba, kad velionys, tai yra numirėliai, 
didžiajam četverge susirenka bažnyčion naktyj. Jei žmogus gy
vas inteina tada bažnyčion, tuoj velionys klausia terp savę:

— Kas čia žalia mėsa smirda?
Ir išveja. Ir dėl to didysai četvergas vadinas vėlių velykos.

9. LEDŲ DIENA

Teip vadinas sereda po velykom — žmonės seniau ir dabar kai 
kur tebešvenčia — kad ledai neišmuštų javų.

10. [LAUMĖS JUOSTA]

Laumės juosta lietų traukia iš ežerų, upių.
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11. [MILŽINAS IR ARTOJAS]

Milžinas kadai radęs žmogų ariantį su jaučiais. Paėmęs sudėjęs 
pirštukan pirštinės, parnešęs namo ir sakęs močiai:

— Kokį čia radau vabalėlį, žemę knaisiojantį.
— Nunešk,— toj atsakė,— tenai, kur jį radai, bo čia ne va

balas, ė ateis tokie čėsai, kad po mum bus teip maži žmonės.
Milžinai ant žardo atsispirdavo, par upę sveikindavos.

12. [MERGAITĖ MĖNULYJE]

Kadai merga nuoga iš pirties išėjus vandenio semtų mėnesie
noj. Nečystasai ant ją pristojęs. Toj pradėjus bėgt. Negalėdama 
išbėgt, sušukus:

— Mėnuli tėveli, apgink mane nuo neprietelių!
Tai mėnuo ją ir intraukęs ir paslėpęs po savim. Ir dabar tenai 

tebestovianti.

13. [APSIGYNIMAS NUO LIGŲ]

Anykščių parapijoj žmonės senobėj kuino galvą ant pečiaus, 
plieno šmotą židinėj laikydavo dėl apsigynimo no ligų. Šitą pa
protį da daugumas ir dabar užlaiko. Teipoja ir miltais rugieniais 
rūkos, ka ligos neliptų.



MIKALOJUS AKELAms

14. [DĖDĖ IR SŪNĖNAS — VAGYS]

Buvo keturi broliai, ale vienas labai didelis vagis, kuris buvo 
didelis išpildytoj as savo remeslo. Dėl to reikalingas buvo tavorš- 
čiaus, katro neturėjo. Išsivedė sūnų savo vyriausio brolio ir kal
bino jį an savo remeslo. Pirmiausia parodė jam kartuves, tarda
mas:

— Kas čia?
Anas atsakė, kad kartuvės tai yra.
— Jei mes šlėktai darysim, tai mus pakars.
Tada vagis, dėdė, pamislijo, kad bailus, neprisiduos jam ant 

nieko. Antrą dieną jaunesnio brolio sūnų išsivedė, ale ir tas teip 
pasakė, kaip anas. An galo išvedė jauniausio brolio sūnų. Tas 
vaikelis turėjo tada dvylika metų, vikrumas jo rodė dėdei gerus 
vaisius an to spasabo. Tam kada parodė kartuves, atsakė labai 
bistriai, kad — kartuvės, an kurių tu, dėde, gausi galą už savo 
vagystes. Dėdė labai užpyko an Juruko (ba teip buvo jo vardas) 
už teip aštrų atsakymą ir pamislijo: ,,Palauk gi tu, bestija, pa
darysiu, kad tave pakars ant jų".

Potam vakaras atėjo — dėdė susimislijo apvogt bažnyčią. Pa
sirūpino dideles ragažes ir virves. Apė dvyliktą adyną naktį už
lipo jiedu ant bažnyčios. Ale kaip žinoma, kad lubos kaip katrų 
bažnyčių turi skylę. Tada Juruką inleido ant virvės ragažėj su 
drūtu lanku in bažnyčią. Tę šlavė ko no geriausius daiktus. Tuo 
čėsu atėjo dėdei mislis in galvą, kad Juruką palikt bažnyčioj,— 
o tai vis darė neužmingamas atsakymas prie kartuvių. Ale vaikis 
pažino tą dalyką, ba jau ilgai ragažės nenuleido. ,,Palauk, dėde,— 
pamislijo,— ne čia mano galas". Tuo tarpu pradėjo šaukt:

— Dėdžiau! Kad žinotum, radau meitėlį skrynioj, duotą ant 
afieros, ale suvyniotas palukėj!

Dėdė nuleido ragažę. Tada Jurukas užsirišo maiše, katrą nu
leido ragažėj, ir liepė traukt. Dėdė džiaugėsi, traukdamas laimikį. 
Paliko paskui visus daiktus, tik meitėlį su maišu nunešė in girią,
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kad ir pailso. Metė maišą ant pievos, kuri buvo girioj. Tuo rozu 
Jurukas maiše, prabudęs iš miegų, pasakė:

— Už ką mane teip mėtai?
O, kaip buvo piktas tąsyk vagis! Pradėjo spardyt jį maiše, 

mušt — ledva vaikiščias atsiprašė,— ir išleido iš maišo.
Ėjo sykį per girią ir pamatė žmogų, vedantį jautį ant jomarko. 

Čia Jurukas su išlinksmytu veidu pasakė:
— Ar žinai ką, dėdžiau, aš pavogsiu tą jautį, kurį žmogus 

veda tenai keliu.
Ale tas žmogus jų nematė. Dabar vaikas bėga priešais to žmo

gaus ir padėjo ant kelio čebatą, idant pavogęs turėjo porą če- 
batų. Žmogus, vesdamas jautį, štai randa čebatą, katrą pakavoja 
girioj. Toliau eidamas, randa kitą čebatą. Mislija sau: ,,Kam aš 
turiu eit su vyžoms..." Riša jautį prie medžio ir grįžta ano če- 
bato. Tuo čėsu Jurukas nusivedė jautį prie balos ir nupjovė 
jam galvą, kurią inkišo in balą, o visą pakavojo. Žmogus, pa
ėmęs čebatą, štai neranda jaučio. Bėdavoja, ieško. Žiūri — baloj 
tik galva matyt. O vaikas inlipo in tankų šakoms medį ir bau
bia kaip jautis.

— Kibą tave,— sako žmogus,— negera dvasia innešė in šitą 
balą!

Paėmęs už ragų, trauks. Kaipgi grius aukštielnykas su galva 
jaučio! Paskui nuėjo spjaudydamas.

Vieną rozą kepė mėsą girioj ir neteko šakučių. Siunčia Juru- 
ką paieškot. Berankiodamas šakutes už kalnelio, girdi šnekančius 
du vagius tais žodžiais:

— Kiek vogsim avilių?
— Tai kokius du,— atsakė kitas.
Tai išgirdęs, parbėgo pas dėdę ir pasakė:
— Pamatysi, kaip aš pavogsiu porą arklių ir kaustytą veži

mą,— ba vagys buvo važiuoti. Jis žinojo, kad tie vagys eis vogt 
bites pas viensėdį, katras gyveno už girios.

Jau saulutė leidosi, vagys laukė, iki žmonės drūčiai sumigs. 
Jurukas, kaip tik sutemė, nuėjo in bitinyką ir inlindo in tuščią 
avilį, paėmęs lazdžiukę. Vagys pajuto, kad žmonės sumigo, pri
stojo prie savo darbo: išardė statinius ir pradėjo kilnot avilius, 
katras sunkiausias. Kur tas jų zdraica buvo — ak, tas sunkiausias. 
Paėmę avilį, neša. Tuom tarpu vaikas, iškišęs ranką, kaip duos 
vienam su lazdele per snukį.

— Ale tu,— sako,— nesimušk.
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Paskui kitam davė per snukį. Ak, štai pakilo mušimas tarpe 
vagių. Vaikas išlindęs pradėjo rėkt:

— Kelkit, žmonės, vagys jus nori apvogti
Tie, pametę arklius ir avilį, pabėgo in girią. Paskui Jurukas 

insisėdo in vežimą ir nuvažiavo pas savo dėdę. Pelnė dėlto ant 
to, ba gavo už arklius ir vežimą daug pinigų ant jomarko.

Ale per ilgą čėsą išreikalavo viską. Pradėjo storotis sau ko 
valgyt. Kaip tik žingsnius kelis davė, pamatė pagiry žmogų, 
ariantį jaučiais.

— Dėdžiau,— pasakė,— aš pavogsiu tuos jaučius.
Neilgai laukiant, nuėjo in tankyną girios ir pradėjo gailiu 

balsu sakyt tuos žodžius:
— Dyvai, dyvai, dyvai!
Neiškentė artojas, kad nepažiūrėtų, meta jaučius ir eina in 

girią. Ale Jurukas toliau jį vobino. Kaip toli in girią invedė, 
grįžo greit pas jaučius: Vienam nupjovė uodegą, kitam in snukį 
ingrūdo, o su nupjauta uodega nusivedė. Pareina artojas — žiūri, 
kad vieno jaučio jau nėra, mato — tik uodega kito snukyje.

— O kad tave perkūnai,— sako,— gerai toj paukštuke sakė, 
kad dyvai, ba jautis jautį prarijo.

Paėmęs kirvį ir užmušė. Ir tuos dyvus pasakojo savo susiedam. 
O dėdė su savo pamačnyku parnešė in savo urvą kitą jautį.

— Ar žinai ką, dėdžiau,— pasakė,— tu no manę bėgsi išsi
gandęs.

Paėmė žarnas jaučio ir nuėjo už kalnelio plaut. Tę prileido in 
žamą vandenio ir su lazdele mušė rėkdamas:

— Ne aš vienas vogiau — ir mano dėdė! Ne aš vienas vo
giau — ir mano dėdė!..

An to balso dėdė pametė ugnį ir bėgo in girią, mislydamas, 
kad jį kas sugavo. Jurukas juokdamas pargrįžo pas ugnį. Dėdė, 
iš tolo sėlydamas prie ugnies, pamatė vaiką.

— O tu bestija! — priėjęs artyn, pasakė, paskui išpylė drū
čiai nugarą.

Už kelių nedėlių ėjo pašaliu kelio. Pamatė, kad veselnykai 
veža jaunamartę. Nubėgo priešais jų ir pasikorė už kojų an ša
kos medžio. Žiūri veselnykai, kad žmogus pakartas. Pravažiavo 
pro jį, toliau mato kitą pakartą,— o vis tas pats: kaip tik jie 
toliau nuvažiavo, jis nusprūdo ir an kito pasikorė. Toliau mato 
trečią pakartą.

— Vyrai,— vienas pasakė,— mes klystam, ieškokim kelio.
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Padavė vadeles jaunamartei, o patys nuėjo ieškodami. Jurukas 
nusprūdo no medžio ir prisiartino prie vežimo.

— Klausyk, moteriškaite, aš esmi aniolas sargas tavo. Tie svo
tai tave nori užmušt. Duok tu ma[n] savo drabužius — iki jie ras 
kelią, nuvesiu tave pas gerą žmogų.

Jaunamartę nusiuntė, parodęs taką pas savo dėdžių, rodydamas 
ugnį jo. Pats apsirėdė tais drabužiais ir insisėdo in vežimą. Svo
tai pargrįžo ne už ilgo, insisėdę nuvažiavo.

Namuose jaunikio marti nesirodo prie žiburio. Paskui jaunie- 
jai atsigulė svirne. Ale tę užsimanė pati laukan.

— Kur čia gali,— pasiklausė,— išeit laukan?
Pasakė pats:
— Čia už svirno yra ožių tvartas — tę galėsi atbūt savo rei

kalą.
— Ale aš galiu paklyst, jeigu nerasiu tavęs.
— Štai te galą šniūrelio, imk už galo.
Pati išėjo laukan šniūreliu in tvartą ožių ir pririšo galą šniū

relio ožiui už kūlės, o pati pabėgo. Pats nusilgęs traukė šniūrelį 
vieną, kitą rozą — girdi bliovimą ožių. Eina šniūreliu — štai ran
da ožį pririštą už kūlės.

Paskui dasižinojo apė tą šelmystą. Dėdė buvo pakartas, o Ju
rukas liko gyvas, ba išsisuko iš tos bėdos.

15. [VIENAKOJĖ ŽĄSIS]

Vienas kunigas turėjo klapčiuką, kuris dienoj švento Martyno 
nusuko koją keptai žąsiai ir suvalgė. Kunigas, sėdęs valgyt, pa
siklausė:

— Kur dingo koja žąsies?
Atsakė klapčiukas:
— Kad žąsis neturi kitos kojos.
Kunigas nusijuokė ant jo šnekos.
Po kalėdų važiavo kalėdot po savo parapiją. Pamatė prie kar

čemos žąsį, katra tąsyk pritraukus koją stovėjo, žinoma, kaip 
žiemos čėse.

— Matai, jagamaste,— tarė klapčiukas,— kad žąsis tik vieną 
koją turi.
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Kunigas švilptelėĮjo] —žąsis nuleido kitą koją.
— O žiūrėk, šelmi, an kitos kojos.
— Buvo, jagamasčiau, ir anai keptai žąsiai švilptelt — būt ir ji 

iškišus koją.

16. [JONAS MEŠKAUSIS]

Vieno gaspadoriaus 'duktė išėjo uogaut in girią, kur paklydo. 
Meškinas bevaikščiodamas sugavęs ją. Nuvedė in savo urvą ir 
užrito duris dideliu akmeniu. Už metų apdovanojo ją sūneliu, 
kuriam davė vardą Jonas Meškausis, ba visas buvo padabnas in 
žmogų, tik ausis meškos turėjo.

Tas vaikelis, turėdamas penkis metus, atrišdavo akmenį nuo 
durių. Meškinas, parėjęs namo, randa kitaip akmenį atverstą ir 
klausia, ar čia kas neateina. Jie atsakydavo, kad razbainykai nori 
atverst. Tąsyk meškinas užrito dusyk sunkesnį akmenį. Jonas, 
turėdamas penkiolika metų, bovijosi su akmeniu kaip su obuoliu, 
o už dviejų metų pastanavijo pabėgt su savo motina. Tėvas 
vėl rado kitaip akmenį — užrito da sunkesnį, ale ir tas jam nieko 
neznočijo. Vieną rozą paėmė daug pinigų savo tėvo ir išbėgo.

Meškinas parbėgęs štai neranda. Pradėjo uostyt in visas šalis, 
o radęs pėdas, vijosi. Jonas, pamatęs tėvą vejantį, sustojo. Kaip 
prisiartino, pradėjo imtis. Paskui Jonas, paėmęs tėvą už pastur- 
galinių kojų, sutrupino in medį visus kaulus. Motiną savo par
vedė in jos namus. Tę pabuvo kelis metus, pasileido in svietą 
ieškot daugiau tokių drūtų, kaip jis buvo. Davė nukalt lazdą 
geležinę labai storą.

Bevendravodamas pamatė an kelio prieš didelį kalną stovė- 
damą žmogų su špatu. Žmonės, norėdami pervažiuot kalną, už
mokėdavo jam, o jis, pakišęs špatą po kalnu, atversdavo kalną. 
Jonas neiškentė neprakalbydamas jo:

— Teip jau,— pasakė,— prieteliau, turi ir tu parako šikno.
Ir pasisveikino abudu. Paskui davė pabandyt savo lazdos, ale

jam buvo per sunki.
— Ką tu čia,— pasakė,— išstovėsi prie kalno. Esame abudu 

drūti — eikim vendravot.
Teip pasakę, nuėjo. Pamatė prie kuznios kalvį, kuris pynė iš 

štangos šaltos lenciūgą. Ir tą prikalbino pas save. Dabar trise 
vendravojo: Jonas Meškausis, Kalnavertis ir Geležmentis.
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Priėjo girią, katroj buvo dvaras užkeiktas. Ale buvo jau va
karas, turėjo ten nakvot. An rytojaus užsimanė valgyt, o čia 
nieko nėr. Tada Jonas su Geležmenčiu išėjo medžiot in girią. 
Kaip tik pamatys ar zuikį, ar stirną, vis su lazda užmuša. Tuoj 
vieną zuikį parnešė Geležmentis, palikęs Joną, ir liepė Kalna- 
verčiui išvirt, o pats pargrįžo in girią. Kalnavertis rado puodą 
ir užkaitė valgyt. Tuo rozu atsirito kubuldė su ilga barzda ir 
prašė, kad perkeltų per slankstį.

— Ko čia, dėde, nori?
— Mano prieteliau, grybaudamas po girią, labai sušalau. Pa

metęs grybus, atėjau šičia.
Kalnavertis pasodino jį an kaminėlio. Paskui pradėjo ragaut 

valgio. Senutis prašė, kad ir jam pavelytų ką suvalgyt. Pripylė 
jam in čerpukę * sriubos su šmoteliu mėsos. Diedukas, valgyda
mas mėsą, lapt ir išleido iš rankų. Kalnavertis lenkėsi paduot. 
Tuo rozu senis jam — už sprando. Tąsyk pradėjo imtis. Kalna
vertis vyniojosi kaip žaltys, bet nepadarė nieko. Kubuldė išpjovė 
jam diržą iš pečių ir pripylė in roną miežpelių, o iš puodo viską 
išpylė ir pati išbėgo.

Parėjo aniedu čia — niekur nieko: sarmata jam prisipažint, 
kad tokiam drūtam teip pasidarė. Išsiteisino kaip galėdamas.

An kitos dienos paliko Geležmentį, ale ir tam teip kubuldė 
padarė. An trečios dienos liko Jonas. Tiedu medžiodami prisipa
žino, kas jiems prisitaikė:

— Tegul,— pasakė,— ir jam tas diedas išlups diržą.
Jonas kaip tik pradėjo virt, štai tas pats diedas atėjo ir prašė, 

kad užkeltų an mūrelio.
— Ko čia, icliau, nori? — pasakė.
— Susimildamas, esu labai sušalęs.
Paėmęs už barzdos, užkėlė.
— Mažu turi ką suvalgyt?
Paėmęs savo lazdą, pagrasino:
— Negana, ką sušilsi, da tau valgyt reikia!
Dėlto davė šmotelį mėsos. Diedas valgydamas išleido iš nagų.
— O tu, icliau, mėtysi čia mėsą! — ir pasilenkė mėsos. Diedas 

lapt jam už sprando. Ir per dideles mūkas išsivyniojo. Pagriebęs 
lazdą, išmušė labai skūrą, o paskui praskėlė kirviu kelmą, katras 
buvo ant kiemo, ir inspraudė barzdą.

Pareina tavorščiai — nusidyvino labai, kaip pamatė gatavą 
valgį.
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— Matote jūs, durniai, tas diedas turėjo jum gerai išlupt 
skūrą!

— Teisybė,— atsakė.
— Eikime ant kiemo, parodysiu jum tą diedą.
Žiūri, kad jau kubuldos nėra — kelmą išlupus, pabėgo. Tik 

paliko kruvinas pėdas. Pavalgė pietus, ėjo sliedu ir rado olą po 
senu aržuolu.

— Dabar, prieteliai,— pasakė Jonas,— katras atsivožysim lįst 
in tą skylę?

— O ką,— atsakė,— kibą jum čia išpuola eit.
Tuoj Geležmenčiui liepė atnešt iš dvaro geležies, kad nupintų 

lopšiuką ir lenciūgą. Paskui inleido jį su lazda. Liepė jiem laukt, 
pakol nepargrįš.

Inėjo jis in kitą svietą — nieko nematyt: vienoj pusėj buvo 
marios, o kitoj — dideli kalnai iki debesų. Pirmiausia pamatė 
gražų dvarą su aukso stogais. Nuėjo in jį ir sutiko gražią panelę. 
Toj labai nusidyvino, pamačius žmogų, džiaugėsi iš jo labai.

— Pasakyk, prieteliau, ar ne tu sumušei mano poną, ba jis 
dabar labai serga?

— Aš,— atsakė,— atėjau jį užmušt. Už ką tu čia pakūtavoji? — 
paklausė Jonas.

— Mes čia esame trys seserys, toliau yra du dvarai. Mūs tėvas 
buvo karalium, ale už griekus savo paėmė jį velniai, o mes da
bar prakeiktos.

Jiem bešnekant, išeina ponas — velnias, dirsteli šnairai in savo 
neprietelių. Davė jiem pietus: velniui aukso torielkoj, o sve
čiui— sidabrinėj. Brūkšt Jonas ir sau pastatė aukso, o jam davė 
savo:

— Už ką tam bestijai aukso torielkoj!
Po pietų velnias išėjo an žyriaus. Karaliūnaitė pasakė:
— Vargiai tu jį užmuši. Eikim in aną pakajų — tę yra dvi 

statinės vandenio. Vienoj yra tokis vanduo, kad kaip atsigeria, 
tai labiau drūtesnis pasidaro, o kitoj — prastas.— Ale vanduo 
drūtas stovėjo prie sienos.— Permainyk tu jį.— Ką jis ir padarė.

Parėjo velnias ir pasiklausė, ko jis nori. Atsakė, kad jį už
mušt. Ir prasidėjo didelė vaina, prakaitas liejosi iš abiejų. Vel
nias nubėgo in pakajų vandenio gert, Jonas paskui nuėjo. Atsi
gėrę vandenio, vėl mušėsi. Tik rozu Jonas kaip dengė ant žemės 
velnią — net jo kulnys sulindo in žemę. Paskui sumušė su savo
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lazda in skutulus. An galo sudėjo šmotelius in katilą ir per tris 
dienas šutino. Ir tokiu spasabu nugalėjo velnią.

Paskui pana nuvedė pas savo seseris, kad pamatytų jos savo 
išganytoją.

— Dabar esam ščėslyvos,— pasakė.— Nieko mum nereik, tik 
pamatyt aną svietą.

— Paklausyk,— pasakė vyriausia,— nueik in vieną pakajų, ten 
rasi an lango tris perpjautus kiaušinius deimento. Sudėk juos 
į krūvą ir insikišk in kišenių.

Jonas, nuėjęs in pakajų, sudėjo kiaušinius — žiūri, kad jau 
tų dvarų nėra. Atvožia — vėl atsiranda.

— Nesirūpyk,— pasakė,— aš išganiau, aš išvesiu jus in aną 
svietą.

Nuvedė visas tris prie skylės, kur karojo ragažė geležinė, in- 
sodino vieną ir pajudino lenciūgą — tuoj tavorščiai užtraukė. Ir 
teip visas tris atprovijo. Tavorščiai, pamatę gražias panas, su- 
simislijo nutrotyt Joną. Nuleido ragažę. Ale Jonas ne durnius — 
padėjo tik lazdą, o pats atsitraukė. Kaip tik in pusę skylės už- 
vindavo, paleido ragažę su lenciūgu.

— O jūs bedūšnykai,— pasakė,— dievas jus už tai pakoros!
Kiaušiniai — dvarai — liko pas jį. O tavorščiai, grasydami

smerčia, panom liepė prisiekt, kad jie jas išganė.
Jonas verkdamas vaikščiojo, ieškodamas vietos, kur išeit. Vie

ną sykį pakilo didelis lietus su ledais. Atsistojo po medžiu ir 
išgirdo didelį klykimą. Pakėlė galvą — štai mato grifo lizdą me
dy ir tris mažus grifukus. Užlipo an lizdo ir uždengė juos su 
savo sermėga nuo lietaus, o pats pasikavojo terp kalnų. Parlėkė 
grifas — net medžiai ūžė. Kaip nusitiešino, pamatęs savo vaikus 
gyvus.

— Vaikai, pasakykit, kas jus uždengė nuo ledų.
Pasakė, kad žmogus.
— Kur esi, prieteliau? — pasakė grifas.— Atsiliepk, aš tau nie

ko nedarysiu.
Ne už ilgo Jonas pasirodė.
— Pasakyk, žmogau, ko reikalauji už savo geradėjystes, ba aš 

turiu šimtą metų ir pirmąsyk turiu vaikus.
— Nieko nereikalauju, kad tik perneštum mane per šitas 

mares in aną svietą.
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— Gerai,— atsakė,— kad ir man bus labai sunku, kaštuos svei
katos, padarysiu tau tą loską. Tik prigaudyk daug žvėrių, kad 
aš turėčiau kuo pasisylyt ant kelio.

Jonas per nedėlią mušė su lazda visokias žvėres ir krovė in 
skūras. Grifas, palikęs maisto savo vaikam, liepė kraut an savę 
mėsą, tardamas:

— Kaip tik aš atsigrįšiu, tu mesk ma[n] in nastrus šmotą mė
sos.

Lėkė per tris dienas ir naktis per tas marias. Jau netoli krašto, 
mažu kaip trys mylios,— neteko Jonas mėsos. Sykį grifas dirs
telėjo, kitąsyk — nieko negauna.

— Susimildamas, Jonai,— pasakė,— ieškok mėsos, ba prapulsim 
abudu.

Jonas nupjovė sau blauzdą ir atidavė. Išlėkė an krašto — gri
fas puolė an žemės pailsęs. Atsilsėjęs biskį, pasiklausė, iš kur 
gavo mėsos teip gardžios, ką ant galo jam davė. Atsakė, kad 
išpjovė sau kulšį.

— Tei kad būčia žinojęs, būčia suėdęs visą tave.
Grifas pasikėlė, atsikrankštė ir išmetė kulšies tą šmotelį, pas

kui pridėjo prie kojos, prispaudė, ir vėl prigijo.
Jonas padėkavojęs nuėjo ieškot savo tavorščių. Už kelių ne- 

dėlių bet atrado. O jau tavorščiai rengėsi in šliūbą. Nukorojo 
juos labai, pats apsiženijo su vyriausia, o tavorščiai — su anom. 
Dovanojo abiem po dvarą, katruos turėjo pas save kiaušiniuose.

17. [DU BROLIAI]

Vienas karalius neturėjo vaikų. Prisisapnavo jam, kad lieptų 
padaryt šilkų tinklą ir gaudyt žuvis mariose ir kad sugavęs žu
vytę sidabrinę duotų suvalgyt savo pačiai. An rytojaus teip pa
darė, kaip sapnavo. Sugavo sidabrinę žuvytę ir davė kukarkai 
išvirt. Be to, karalius da turėjo kumelę — jau seną, ale da nie
kad neturėjo kumelių, kaliukę be šuniukų, paukščiukus * be 
paukščiukų.

Kukarka, bedarinėdama žuvytę, žarnas išmetė lauk — tuoj ka- 
liukė suėdė. Žvynus paukščiukė sulesė, kumelė graužė pamatą, 
kur buvo išpiltos pamazgos. Potam išvirus pati paragavo ir nu
nešė karalienei. Už kelių adynų kukarka pavystė sūnų, o paskui 
karalienė. Furmonas rado du kumelius, kaliukė paturėjo du šu-
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niūkūs, o paukščiukė — du paukštukus. Karaliūnaičiui ir sūnui 
kukarkos davė vardą Jonas. Augo raškažniai visi sutvėrimai. 
Vaikai užaugę mokinosi.

Vieną rozą išgirdo karalius, kad jo sūnus kaip prisiartina prie 
svetimų vaikų ir paima už jų kūno, tai tuoj aus turi numirt. Ka
ralius norėjo pats pamatyt, ar tai teisybė. Išvedė juos an spacie- 
riaus ir liepė jiem prisikišt prie vaikučio, katras ėjo keliu. Už 
kelių adynų išgirdo, kad jau tas vaikutis numirė.

— Kad ma[n] dievas,— pasakė,— nedavė gerų vaikų (ba sūnų 
kukarkos pripažino už savo), tegul juos nogla,— liepė juos iš
varyt.

— Palauk, tėvai,— pasakė,— atiduok mums arklius, paukščiu
kus ir šuniukus.

Karalius viską jiem atidavė. O jie paėmė karabinus, parako, 
užsisėdo an savo arklių, šuniukai ir paukščiukai paskui bėgo.

Prijojo grįžkelę. Čia pastanavijo persiskirt. Šovė abudu in ar- 
žuolą, kuris stovėjo an kryžiauno kelio,— vienas in tą pusę, kur 
sau aprinko kelią, o kitas in kitą pusę. Ir pasakė:

— Jei mudu nežinosim, ar gyvi esame, tai, priėję prie medžio, 
pažinsime, tai yra: jei iš ronos iššautos bėgs kraujai, tai būsim 
negyvi.

Tai pasakę, pasisveikino, nujojo savo keliais, o šunyčiai ir 
paukštukai persiskyrę bėgo paskui savo poną.

Jonas karaliūnaitis prijojo mažus girioj namelius, kur gyveno 
sena bobutė. Ale kad jau tąsyk buvo vakaras, turėjo pas ją per
nakvot. Arklį paleido in didelį daržą, mūru aptvertą.

An rytojaus išėjo Jonas karaliūnaitis ant medžioklės. Pirmiau
sia jam in akis inpuolė zuikis su trimi vaikais. Jau norėjo nu
šaut, ale zuikis pradėjo šnekėt:

— Susimildamas, Jonai karaliūnaiti, nešauk: esu labai sena, 
o niekad vaikų neturėjau. Dovanosiu tau vieną, tik nešauk.

Jonas pristojo an to, paėmė vieną zuikutį. Paskui, prišaudęs 
paukščių, parėjo pas bobutę, o zuikutį inleido in daržą. Bobutei 
labai pasidabojo Jonas, prašė, kad vis prie jos būtų. Prižadėjo, 
kad bus ir toliau.

An kitos dienos parsinešė laputę, gavęs tokiu spasabu, kaip 
zuikutį, toliau — vilkutį, meškutę ir levuką. Visos žvėrelės augcį 
raškažniai tam sode, o Jonas džiaugėsi iš savo gyvenimo.

Vieną rozą, prabudęs labai anksti, pamatė — senutė vaikščio
janti nuogais keliais an žirnių ir poterius kalbanti.
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— Kas tai yr? — pasiklausė.— Tu tokia sena an tokių mukų 
atsiduodi.

— Matai, teip yra,— atsakė.— Vienas ricierius užmušė smako 
vaiką. Jis perpykęs pasakė in karalių: ar nori, kad visa kara
lystė būtų išpjauta, arba kad duotų savo vyriausią dukterį pra
ryt. Taigi šiandie, kaip saulė užtekės, karaliūnaitė bus praryta. 
Ale ta vieta toli: už šimto mylių pamaryje netoli miesto kara
liaus stovi pirtis — tenui smakas turi ją rast. Tai da ne pats 
smakas, tik jo vaikas su trimi galvom, ba smakas turėjo trejetą 
mažų, su užmuštu per ricierių.

Jonas, tai išgirdęs, nematant bobai, išaštrino šoblę, paskui pa
sakė bobai, kad joja an medžioklės. Patiešinęs senutę, spustelėįjo] 
pentinais arklį — prapuolė kaip žaibas an dangaus. Už pusės 
mažu adynėlės jau pasveikino karaliūnaitę, katrą slūga karaliaus 
atvedė in pirtį.

— Ak, kibą tave dievas atnešė...
— Tylėk, karaliūnaitė, aš išganysiu tave. Ak, toli iki saulė 

užtekės, tuom tarpu aš užmigsiu. Kaip ateis smakas, pabudyk 
mane.

Už kelių valandėlių išgirdo karaliūnaitė žodžius smako:
— Išeik, karaliūnaitė, kuri už visą karalystę esi afieravota.
Budina budina Joną, o tas miega sau saldžiai. Paskui indūrė

in ausį su špilka — ir pabudo. Nustvėręs šoblę, išėjo laukan. 
Smakas žiūri kreivom akim:

— O ką tu čia sakysi, šūdvabali? Mažu nori su manim eit an 
vainos?

— Del ko ne, gerai.
Smakas pakilo in viršų ir nori pult ant jo, ale anas prasišalino 

ir nukirto galvą. Kitu rozu pakilo — ir kitą nukirto, an galo — 
trečią. Smakas puolė negyvas. O Jonas inėjo in pirtį. Tę kara
liūnaitė prisiekė, kad niekieno nebus, kaip tik jo. Potam Jonas 
drūčiai užmigo.

Karalius nusiuntė slūgą pažiūrėt pas pirtį, ar neras nor kokį 
šlunką jo duktės, ba norėjo iškelt pagrabą. Slūga atėjęs rado 
gyvą karaliūnaitę. Išvedė ją laukan, paėmė buomą ir liepė jai 
prisiekt, kad jis ją išganė — jei neprisieks, tai užmuš. Karaliū
naitė pradėjo rėkt, ale Jonas negirdėjo per savo drūtą miegą. 
Slūga, paėmęs galvas smako, parvedė namo. Kas per džiaugsmas 
pasidarė po visą karalystę. Už kelių dienų liokajus apsiženijo.
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Jonas, saldžiai išsimiegojęs, pargrįžo pas bobutę, katra dėka- 
vojo už tokį gražų darbą. Smakas da labiau užpyko, patrotijęs 
kitą vaiką. Išdavė vėl karaliui vainą. Karalius pažadėjo vidutinę 
dukterį. Senutė vėl prieš saulės tekėjimą meldėsi. Prabudęs pasi
klausė, dėl ko meldžiasi. Atsakė, kad šiandie karaliaus dukterį 
smakas praris.

— Ale čia,— pasakė,— neatsivožyk eit gint, ba smakas su pen
kiom galvom!

— Kur aš eisiu — toks ilgas kelias, tąsyk ko tik neprapuoliau.
Bobutė užsnūdo, jis tuo čėsu paslapstom išjojo. O vėl in tą

pačią grinčaitę. Užsnūdęs liepė, kad pabudytų, kaip smakas ateis. 
Ateina smakas su šturmais.

— Išeik,— sako,— toj, kuri esi dovanota už visą karalystę!
Ledva ne ledva pabudino Joną, kuris užmušė ir šitą smaką.

Viskas teip pasidarė, kaip su anai dukteria.
Vieną rozą labai anksti ir vėl jis mato bobą meldžiančiąsi.
— Kas tai yr? — pasiklausė.
— Šiandie jauniausia duktė bus praryta, o mažu bus išniščyta 

visa karalystė, ba smakas labai užpyko, kad prapuolė jo vaikai, 
šiandie, šiandie jis pats praris. Neatsivožyk eit, ba smakas turi. 
dvylika galvų!

Jonas neklausė bobos, aštrino sau šoblę, paskui sušaukė visas 
savo žvėres in stubą. Boba labai išsigando.

— Nesibijok, jie tau nieko [nejdarys.
Pasisveikinęs su senute, pasakė:
— Jei tos žvėrys pradės graužt geležines duris (ba toj stuboj 

buvo geležinės), tai tąsyk paleisk.
Jonas trečiu rozu nujojo an vainos su smaku. Nujojęs rado 

toj pačioj grinčiutėj karaliūnaitę. Da buvo toli iki užtekėjimo 
saulės, dėl to atsigulė miegot ir liepė pabudyt, kaip smakas ateis. 
Ne už ilgio ateina smakas, spjaudydamas ugnia ir tardamas tuos 
žodžius:

— Išeik, karaliūnaitę, kuri esi afieravota už visą karalystę!
Karaliūnaitė nė jokiu spasabu negali išbudyt iš miegų savo iš

ganytojo. Atsiminė, kad turi špilką, katraj indūrė jam in ausį. 
Tąsyk pabudęs griebė už šoblės, pažiūrėjo, ar aštri, paskui išėjo 
laukan. Smakas, pamatęs Joną, pasakė:

— O ko tu čia nori, skerdžiau?
Jonas atsakė:
— Žinok, kad skerdžius lupa skūrą piemenim.
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— O mažu tu, skerdžiuk, moki kokias štukas?
Tai sakant, pūkštelėjo ir užtiesė visą pievą, ten būnančią, va

riu. Ir Jonas mokėjo tokias štukas — pūkštelėjo ir užtiesė sidab
ru. Smakas kitu sykiu užtiesė auksu, o Jonas — deimentu.

— Na, tu vyresnis toj štukoj,— atsakė smakas.— O mažu eisim 
ânt vainos?

— Del ko ne? — atsakė.
Sykiu smakas pakilo in padanges. Jau norėjo pult ant savo 

neprieteliaus, ale tas vienu rozu nukirto dvi galvas, katros, atgal 
pasikėlę, prigijo. Jau Jonas labai pailso, prašė smako atsilsio, 
tardamas:

— Karaliai vajavojasi, o atsilsį turi.
— Pas mane,— atsakė,— tik tiek yra atsilsio, pakol plaukas 

.sudega.
Ir nenustojo muštis. Paskui pailso smakas, atsigulė ant žemės, 

o iš Jono ėjo kruvinas prakaitas. Potam paėmė čebatą, užprovino 
<su akmenuku ir šovė. Tiesiog tropijo in langą bobos, kurią tą- 
3yk pabudino barškėjimas lango. Žiūri boba, kad jau žvėrys bai
gia graužt duris. Atidarė — jos visos išbėgo kaip vėjas. Levas 
pradėjo uostyti, pasakė:

— Mūs ponas yra neščėsty — bėkim jam padėt!
Laputė, paskui bėgdama:
— Palaukit manęs! — rėkė.
Pamatęs žvėreles, su kuriomis buvo paukštukas ir šuniukas, 

Jonas iš tolo džiaugėsi, o kaip prisiartino:
— Dabar, smake prakeiktas,— pasakė,— muškimės!
Smakas pakilo — tuoj nukirto dvi galvas, katras žvėrys nelei

do, kad prigytų. Ale iki paskutinę, vyriausią, nukirto, labai daug 
ji kaštavo. Smakas be galvų puolė ant žemės, o Jonas liežiuvius 
iš visų galvų išėmė ir pakavo j o. O žvėrelėm liepė girioj pabė
giot. Pats atsigulė miegot, prisiekęs su karaliūnaite, kad ji nie
kieno nebus, kaip tik jo.

Karalius nusiuntė vėl slūgą, ar neras kokio šlunko, kad iškelt 
pagrabą. Slūga atėjęs rado miegantį Joną. Pagriebė jo pačio 
šoblę, šmaukšt ir nukirto jam galvą.

— Ką tu padarei, bestija! Ak, užmušei mano išgelbėtoją!
— Tylėk, ba tau pačiai nukirsiu galvą! Prisiek ma[n], kad 

aš tave išganiau, kitaip užmušiu tave.
Karaliūnaite prisiekė, ir parėjo namo. Slūga paėmė galvas sma- 

Ĵ o. Karalius pažadėjo savo dukterį slūgai.
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Žvėrys raskašavojo, ale lapė pasakė:
— Klausykit, aš juntu, kad mūs ponui yra kokia neščėstis.
— Bėgiok tik,— atsakė vilkas,— iki čėsas slūžija.
Pradėjo šuva nepakajyt, ba ir jis juto apie neščėstį savo pono. 

Pasakė:
— Bėkim ko greičiausia!
Atbėga ir randa negyvą. Koks verksmas pasidarė tarpe jut 

Levas atsitūpė ir pasakė:
— Tu, zuiki, bebėgiodamas po moterų daržus, turi žinot tokią 

žolę, kur gali prigydyt ir gyvu stotis.
— Aš nežinau, laputė kibą: ji labai išmintinga, ji kaip kada 

piemenim iš rankų atima žąsį.
— Ir aš nežinau,— atsakė lapė,— kibą kūmas vilkas: jis iš

neša avį iš tvarto, jis išmintingesnis.
Vilkas jau neturėjo an ko pasakyt — apsiėmė. Ale kas jam 

galvoj. Nuėjęs kelias mylias, papjovė kumelę an pievos, priėdęs 
gerai mėsos, išrito visas žarnas ir atsigulė griobuose kumelės. 
Už kelių valandėlių atlėkė varnas su savo dviem vaikais ant mė
sos. Kaip tik atsitūpė, vilkas tuom tarpu capt ir sugavo vaikus.

— Susimildamas,— prašė varnas,— ko tik norėsi, padarysiu, 
tik atiduok man vaikus. Esu senas ir pirmąsyk turiu vaikus.

— Na, gerai,— tarė vilkas.— Atnešk man vandenio gydomo ir 
ką padaro gyvu užmuštą žmogų ar žvėrį.

— Padarysiu, ale man labai daug kaštuos, ba kur tie vande
nai, reikia lėkt per kalnus degančius.

Tai pasakęs, paliko vaikus apiekoj vilko. Nulėkė. Per tris die
nas ir naktis keliavo per kalnus, o atlėkęs in vietą, pasistorojo 
dvi bonkutes. Ale šuliniai buvo užrakyti. An jo ščėsties, slūga 
atėjo vandenio. Kaip tik atidarė, varnas pasėmė abiejų vandenų 
ir vėl pasileido in kelionę. Atlėkt buvo smagu, ba tuščiom, ale 
dabar varnas ką tik perlėkė per kalnus — mažai kas liko plunks
nų. Jau turėjo eit pėsčias. Netoli vilko priėjo, ale tas knapt ir 
nukando galvą varniukui.

— Oi tu bedūšnyke! Tiek mukų turėjau, iki atnešiau, o tu taip 
padarei.

— Palauk, prieteliau,— atsakė vilkas.— Mažu tu kur iš balos 
pasėmei vandenio ir sparnus sau apsvilinai, nori mane prigauti. 
Jei tavo vaikui pamačys, tai ir mano ponui pamačys.

Tuoj pridėjo galvą, užpylė vandeniu gydomu — galva prigijo,
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užpylė kitu vandeniu — varniukas atgijo. Paėmė bonkutes, ale 
nemokėjo nešt.

— Klausyk, varne, išlesk man akis ir instatyk ten bonkutes.
Varnas viską išpildė. Eina vilkas, klaidžiodamas po visas ša

lis. Laukia levas, ale vilko nematyt. Siunčia zuikį ieškot. Randa 
jį klaidžiojantį.

— O kas tau yra, kūmai? — paklausė.
— Tegul jus velniai, su jūs ponu — pražudinau akis.
— Na, insikąsk ma[n] už uodegos.
Čia zuikutis nore [j o] peršokt per kelmelį — ėmė vilkas ir nu

kando uodegą, paskui nubėgo keikdamas (užtai ir dabar zuikiai 
turi trumpas uodegas). Nusiuntė laputę, tos uodega kaip šluota — 
parvedė vilką.

— Palauk,— tarė levas.— Mažu tu kaži kokio vandenio atnešei.
Tuoj levas užpylė biskį ant akių vilko — atsirado akys, ale

nešviesios. Paskui patepė kitu vandeniu — vilkas vėl teip matė, 
kaip pirma. Paskui patepė savo ponui — tuoj prigijo galva, o 
kaip kitu patepė — atgijo.

— Oi, kam mane,— pasakė,— pabudinot? Aš teip saldžiai mie
gojau.

— Oi tavo miegas buvo,— atsakė žvėrys.
Slūga karaliaus, parvedęs gyvą karaliūnaitę,— padarė jį kara

lius vyriausią po savo asabai. Ale slūga, arba žentas, bijodamas, 
kad karaliūnaitė kada nenueitų pas kūną ano išganytojo, ba slūga 
už kelių dienų nuėjo jį pakast. Ale jau nerado ir bijojo, kad jis 
neateitų in miestą, dėl to liepė apstatyt visą miestą varta Žal
nierių.

Vieną rozą Jonas surašė gromatą ir siuntė zuikutį pas kara- 
iiūnaitę. Žalnieriai norėjo šaut zuikutį, ale vienas Žalnierius pa
sakė:

— Duokit pakajų, dabar nevalna nė pačtom eit, tai zuikius 
mokina nešt gromatas.

Zuikutis ščėslyvai perėjo per dvarą ir padavė karaliūnaitei 
tąjĮą] gromatą, kuri surašius nusiuntė vėl per jį, pavalgydinus 
zuikutį. Toj gromatoj buvo parašyta, kad ne už ilgo bus šliūbas 
su slūga ir kad biskį palauktų, iki ji susimislys, kokiu spasabu 
jis gali ateit.

Kitu rozu labai prašė vilkas, kad jį leistų su gromata.
— Škada man tavę,— pasakė Jonas.— Tave visi muš, šunes 

pjaus.
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Ale vilkas per ilgus prašymus apturėjo tą loską. Vilkas pir
miausia, inėjęs irt dvarą karaliaus, nuėjo in kuknią. Žiūri, kad 
kukoriaus nėra, tik šunytis suka pečenką. Tuoj šunytį pagriebęs 
inmetė in statinę su pamazgom, o pečenką suėdė. Paskui pasisy- 
linęs nunešė gromatą. Karaliūnaitė davė vilkui paėst, o paskui 
davė gromatą. Jonas perskaitęs toj rado:

— No marių prie miesto nėra vartos užstatytos — tę galėsi ateit 
in miestą.

Paleido savo žvėreles, padėkavojo jom, o pats pamarėm pa
darė sau kelią, kur gavosi in miestą. Čia pirmiausia pamatė ka- 
raliūnaitę.

Vieną rozą pradėjo karaliūnaitė dūsaut, verkt. Karalius kaneč- 
nai prašė pričinios.

— Kad prisiekiau, dėlto pasakysiu tau, tėve. Tas mūs slūga — 
tai ne jis mane išganė nuo smako, tik kas kitas.

— O kas? — pasiklausė karalius.
Čia karaliūnaitė atidarė duris, ir inėjo Jonas, kuris viską ap

sakė, kas pasidarė, kad slūga neva išganė. O jau ant rytojaus, 
turėjo būt šliūbas su slūga.

Karalius vakare suprašė daug svečių, ale Jonui liepė stovėt 
pašaliniam pakajuj ir kaip bus pašauktas, kad išeitų. O karalius 
teip pasakė in svečius:

— Turėjau aš aukso raktą, kuris man prapuolė. Daviau kitą 
padaryt, ale naujas ne teip buvo geras. Už nejokio čėso atsiran
da senas raktas. Tai dabar katruo turiu rakyt?

Visi atsakė, ir slūga, ateinantis žentas, kad seną imtų.
— Tai gerai, aš turiu,— atsakė karalius,— seną žentą, kuris. 

maĮn] geresnis.
Tuoj durys atsidarė, ir inėjo ricierius. Slūga šnairai dirstelėjo- 

ir pasakė:
— Kokius turi znokus, kad smaką užmušei?
— O tu kokius turi? — anas atsakė.
Tuoj slūga atnešė dvylika galvų ir visiem parodė. O Jonas 

pasakė:
— Pažiūrėk, kas tose galvose yra.
Atsakė, kad liežiuviai. Žiūri visi, kad liežiuvių nėr. O Jonas 

išėmė iš kišeniaus liežiuvius.
— Aš turbūt pirmiau buvau prie vainos smako,— atsakė Jo

nas.— Pasakyk, prieteliau, katra iš šitų galvų vyriausia?
Atsakė slūga:
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— Kad visos lygios.
— Nedovanosiu tau,— tarė Jonas.— Anie du apgavo karalių — 

dovanoju jiem, ba ma[n] smierties nedarė, o tau niekad!
An rytojaus liepė Jonas inkast keturis stulpus, an viršaus 

pritaisyt krėslą, kur pasodino karaliūnaitę. Davė savo priešinin
kui šoblę, paėmė vyriausią galvą smako, pridėjo liežiuvį, užpylė 
vandenais, kuriais buvo išganytas nuo smerties. Tuoj atsistojo 
visas smakas su viena galva. Tada Jonas pasakė:

— Smake šėtone, imk karaliūnaitę, kuri už karalystę yr afie- 
ravota, o tu gink.

Jau smakas pakilo, ale pamatė, kad čia nori gint slūga,— kaip 
puls rozu ir nutraukė koją. Kitu rozu pakilo smakas, jau išsi
žiojo ties karaliūnaitę. Ale suriko visi ponai. Jonas, pagriebęs 
šoblę, užmušė smaką. Už kelių dienų apsiženijo su karaliūnaitę.

Vieną rozą užsimanė karaliaus žentas ant medžioklės, ale visi 
nenorėjo jo leist, dėl to vienas paslapstom išjojo ant savo arklio, 
o paukštukas su šunyčiu vis paskui jį bėgiojo. Pamatė stirną, ale 
toj vis negerai po šūviu buvo, dėl to turėjo vytis. Tik rozu stirna 
prapuolė, o Jonas žiūro apė save vandenį, katro nė galo, nė 
krašto nematyt, ir tik stovi ant mažiukės salos, kur tik jis su 
arkliu [ir] šunyčiu prie nedidelio medžio gali išsitekt. Girdi, kad 
dejuoja žmogus. Pakėlė galvą — mato, kad sena boba tupi me- 
dyje.

— Eikš čia pas mane, bobute, bus mum ramiau.
— Oi sūneli, kas čia pasidarė? Aš rinkau uogas ir ką tik spė

jau inlipt in šitą medį no vandenio. Jau dabar pasimažino vande
nio, eičia pas tave, ale bijau šunyčio tavo. Duok ma[n]* savo 
plaukų, tai aš ne teip bijosiu.

Jonas nemislijo apie nė jokį zdrodą, ištraukė vieną žiupsnį 
savo plaukų ir padavė. Tuoj jis, jo arklys, šunytis ir paukštu
kas pavirto in akmenius. Boba buvo ragana. Laukė visi Jono, 
ieškojo, ale [ne]randa. Vėl smūtkas pasidarė visoj karalystėj.

Anas Jonas, kukarkos sūnus, atsiminė ant medžio. Randa iš 
ronos medžio einantį kraują.

— Jau mano brolelis,— pasakė,— negyvas.
Joja keliu, kur nukeliavo jo brolis. Bobutė, pamačius iš tolo, 

džiaugėsi, mislijo, kad tas pats Jonas, kur buvo pas ją, ba abudu 
buvo padabni in save, teip kaip vienas, navet arkliai ir šunyčiai 
su paukštukais buvo visi kaip vienas.

— Oi mano prieteliau karaliūnaiti,— tarė bobutė,— koks tu esi
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didelis žmogus. Užmušei visus smakus, dabar esi žentu kara
liaus. Ale pasidarė smūtkas vėl mūs karalystėj: visi mislija, kad 
jau prapuolei. Dabar vėl matau tave gyvą.

Jonas klausės, nusidyvino dūšioj, kad jo brolis tokiu ščėsly- 
vu stojosi.

— Iš tikro aš jau užsimiršau, kur čia jodinėjau ant vainos su 
smaku. Jočia pas karalių, ale nežinau kelio.

— Ak, tai da labai seniai,— atsakė bobutė,— kaip tu išganei 
karaliūnaites,— reikė tau užsimiršt! Jokie čia ant rytų, tę yra 
miestas karaliaus.

Pasisveikinęs nujojo. Kaip tik injojo in miestą, visi džiaugėsi, 
pamatę karaliaus žentą. O karalius nežinojo, ką daryt iš džiaugs
mo.

Ir tas užsimanė medžiot. Karalius neleido, bet per didelį norą 
leido jį. Vėl toj pati stirna jam pasirodė, o čia vis nesmagiai 
po ranka. Tik sykiu prapuolė stirna, ir pamatė apie save van
denį be galo, be krašto. Tik liko mažiukė sala, an katros buvo 
medis ir keturi akmenukai. Girdi dejavimą žmogaus. Žiūri, kad 
boba tupi medyje.

— Eikš čia, bobute, bus mum abiem ramiau.
— Bijau aš tavo šunyčio. Kibą duosi man biskį savo plaukų.
Čia Jonas, stovėdamas prie arklio, neva savo imdamas plau

kus, išpešė arklio. Kaip tik padavė jai, tuoj arklys pavirto in 
akmenį. Paskui sugavo bobą ir patol mušė su šoble, iki nepadarė 
iš akmenų gyvus daiktus. Per ilgus plakimus ragana padarė.

— Matai, brolau, aš už tave razumnesnis, ba viena adyna vy
resnis. Ale klausyk, aš su tavo pačia gulėjau.

Čia karaliūnaitis šoko an savo brolio su šoble.
— Nebijok, tarpe mūs padėjau kardą.
Paskui išpėrė skūrą raganai, parjojo in dvarą karaliaus. Pati 

nori pasisveikint, ale nežino, su katruo, ba abu kaip vienas. Ap
sakė karaliui, kas jie per vieni, ir apsiliko abudu dvare karaliaus.

18. [GUDRI MERGINA]

Pas vieną poną buvo jaunas aucorius *. Davė ganyt jam ponas 
du šimtu avių ir kad už dviejų metų parvarytų visas avis ir 
kad parneštų tūkstantį rublių. Išsivarė pavasarį savo avis in 
didelę pievą ir tę beganė.
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Vieną rozą, sėdėdamas an kranto upelio, verkė ir bėdavojo, 
kaip čia turi padaryt. Pamatė jį jauna mergina.

— Ko verki, jaunikaiti? — pasakė.
Jis apsakė jai viską.
— Ar tu žinai ką: an kitų metų avys turės avukus. Vilnas 

nukirpsi — pamatysi, kaip viską parduosi, apturėsi pinigus.
Ak, teip ir padarė. Labai nusidyvino ponas, kaip jam atidavė 

tūkstantį rublių. Paskui kanečniai klausė jo, kas jį teip mand- 
riai išmokino. Atsakė, kad viena mergina.

— Gerai,— atsakė ponas.— Nešk tu jai vieną valakną linų — 
tegul gi ji išaudžia stuką audeklo.

Mergina davė avinykui rykštutę iš šluotos, pasakė:
— Tegul tavo ponas duoda padaryt iš šitos rykštutės stakles.
Kitu sykiu davė ponas desėtką kiaušinių šutytų, kad iš jų viš

ta išperėtų viščiukus. O mergina nusiuntė miežių šutytų, kad 
juos pasėtų, ba reiks viščiukams kruopų.

— Matyt, labai mandri mergina,— pasakė ponas.
Paskui avinykui liepė, kad jis jai pasakytų, kad ji ateitų in 

jo dvarą nė pėkščia, nė raita, nė apsivilkus, nė nuoga, nė žiemą, 
nė vasarą. Mergina apsirėdė marška, kur gaudo žuvis, užsisėdo 
ant ožio, tai kojos siekė žemę, ir paėmė katiną. Kaip tik atjoja 
in pono dvarą, atsistojo tarpe rogių ir vežimų, tai znočijo — nė 
žiemą, nė vasarą. Paskui ponas liepė jai išeit ir liepė užpjudyt 
šunimi. Ale ji paleido katiną, katrą šunes nusivijo.

— Na, mergina,— pasakė ponas,— esi labai razumna, imsiu 
tave už pačią.

Teip ir padarė.
Vieną rozą ponas — pats — išvažiavo in kelionę, kur turėjo 

būt tris nedėlias, ir prisakė jai, kad nė jokių provų nedarytų, 
idant tas ponas buvo vaitu. Už kelių dienų ateina žmones ant 
provos. Ale kur ji iškęs neprovojus.

— Kokią turite provą? — paklausė.
— Esam mes du broliai, aš bagotas, o jis biednas. Daviau bied- 

niokui jaučius art — perkūnas ėmė ir užmušė man jaučius.
— Gerai, kaip turės tavo brolis jaučius, tąsyk ark — perkūnas 

užmuš,— pasakė ponia.
— Kažin kada jis turės jaučius... Tuščia jo, dovanosiu jam.
— O tu kokią turi provą? — pasiklausė kromelnyko (ba toj; 

provoj buvo).
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— Tas biednas žmogus, eidamas in provą, pamatė, kaip mano 
arklys inklimpo in balą. Aš mūčijausi ir prašiau, kad man pa
dėtų ištraukt arklį. Jis patraukė už uodegos ir nutraukė ją.

— Klausyk,— pasakė ponia,— duok tu jam arklį, tegul jis pa- 
tol laiko pas save, pakol neataugs uodega.

— Nu, ir aš jam dovanoju,— pasakė kromelnykas.
— Kokią turi provą?
— Jis man numušė sprandą,— tarė melnykas.
— Kokiu spasabu?
— Tas melnykas stovėjo po tiltu savo, aš šokau no tilto ir 

tropijau ant jo.
— Tu, melnyke, eik, šok no tilto, o tu, biedniokai, stovėk po 

tiltu, tai numuši jam sprandą.
Tokiu spasabu padarė visas provas.
Kitu sykiu atėjo vėl žmones provotis, tai yra kromelnykas su 

kaimynu.
— Kokią gi tada turite provą? — paklausė ponia.
— Aš su šitų kromelnyku važiavau, jo buvo vežimas, o mano 

kumelė, kuri kelionėj apsikumeliavo. Dabar kromelnykas sako, 
kad prie vežimo priguli kumeliukas.

Ponia liepė išnešt ant vidurio dvaro ir, paėmus meškerę, gaudė 
žuvis.

— Poniute,— pasakė kromelnykas,— čia negali gaudyt žuvų, 
reik eit in vandenį.

— Matai, durniau,— pasakė sūdžia,— o kaip tai gali būt, kad 
vežimas turėtų kumelukus?

Parvažiuoja ponas — tuoj girdi, kad pati darė provas. Pasakė:
— Matai, kokia tu nepaslušna! Imk ko no geriausią daiktą ir 

važiuok man iš akių.
— Gerai, mano pone,— pasakė.— Atsigerkim nors vyno už ma

no ir tavo sveikatą.
Paskui ponas labai pasigėrė ir užmigo. Čia ponia liepė jį mie

gantį innešti in karietą ir parvežė in savo tėviškę.
Pabunda [ponas] iš ryto — žiūri, kad kitoj vietoj guli.
— O tu šeima, ką tu padarei! — pasakė ponas.
— O ką aš galėjau imt no tavę brangiausio? Ak, tu esi bran

giausias.
Paskui zgadnai gyveno ikismert.
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19. [IŠVADUOTA KARALIUNAITĖ]

Strielčius labai bagotas mirdamas paliko sūnų vienturtį ir pa
čią. Po smerties tėvo sūnus strielčiavo.

Vieną rozą buvo jomarkas. Išleido motina savo sūnų, kad par
duotų jautį, už katrą gavo penkiasdešimts rublių. Grįždamas na
mo, susitiko su vienu dieduku, kuris vedė labai gražų šunį, 
kokio niekad jis nematė.

— Klausyk, senuti,— tarė strielčius,— parduok man tą šunį.
Diedukas atsakė:
— Jei duosi už jį penkiasdešimts rublių, tai parduosiu.
Jaunikaitis pamislijęs užmokėjo jam, kiek norėjo.
Kaip tik pargrįžo, motina paklausė, kur pinigai. Jis parodė 

an šunies. Užpyko boba biskį, ale nieko nesakė. \
Kitu sykiu vėl pardavė jautį už penkiasdešimts rublių, už 

katruos pirko šunį vėl no to diedo, pasitikęs grįždamas. Jau 
motina rūžijo.

Trečiu sykiu pardavęs jautį, grįžo namo. Susitinka su anuo 
senuku, katras siūlino parduot šunį. Jaunikaitis atidavė visus 
pinigus, kiek gavo už jautį,— penkiasdešimts rublių.

— Mano jaunikaiti,— pasakė senis,— mokėjai pinigus be jo
kio turgaus, o tai dovanosiu tau šitą krepšį strielčiškąjį. Jame yr 
dvylika knygučių ir tiek žvakučių. Ko tik užsimanysi — tik 
dirstelk in šitą krepšį, ir viską apturėsi.

Paskui pasisveikinę nuėjo žėdnas in savo pusę. (Tas senis buvo 
dievas.)

Motina, pamačius trečią šunį, pradėįjo] bartis, rūžyt.
— Koks tu esi gaspadorius,— pasakė,— tvartus pripilnysi šu

nimi! Eik tu sau, kad mano akys tavę daugiau nematytų.
Jaunikaitis, paėmęs karabiną, parako, sušaukė savo šunis, už

sikabino savo krepšį, išėjo. Vaikščiojo po didelius miestus, val
gio ir visokių vigadų nebrokavo, ba krepšys buvo jo neišsemia
mas skarbas.

Vieną rozą vaikščiojo pamarėm, kur buvo didelė giria. Žiūri, 
kad ponaitis, trumpai apsirėdęs, eina per mares kaip per ledą 
prie akroto, kuriam buvo karalius. Tas akrotas užsilaikė ant di
delio akmenio, ir jokiu spasabu negalėjo nustumt akroto. Kara
lius, labai užpykęs ir nuliūdęs, pastanavijo atiduot geriausią savo 
daiktą tam, katras galėtų nustumt akrotą, ba jau tenai buvo apie 
penkias nedėlias. Velnias (ba nekas buvo anas ponaitis), maty
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damas pelną, nuėjo pas karalių ir prižadėjo jam, kad jei jis ati
duos savo daiktą, katro nepaliko namie, tai ščėslyvai išves iš 
tos neščėsties. Pamislijęs karalius prižadėjo.

— Na, gerai,— tarė ledokas,— kaip tas daiktas turės penkio
lika metų, liepsi atvest pas aną medį, kur toli matyt per langą 
nakties čėse.

Ale visą jų šneką girdėjo strielčiukas, ba jis, pamatęs ponaitį, 
kaip inėjo in akrotą, dirstelėjo in savo krepšį, kad pasidarytų lai
velis, kuriuo nusiirtų pas akrotą. Insitėmijo viską, pargrįžo ant 
krašto. Velnias, eidamas atgal, šnairai dirstelėjo in strielčių.

Karalius pargrįžo namo. Kaip labai gailėjosi, kad pažadėjo 
šėtonui tą daiktą, ba rado užgimusią dukterį pirmturtę. Visi vin- 
šavojo karaliui dukteries, ale jis buvo dideliam smūtke. Ne vie
nas ieškojo pričinios smūtko. Vieni sakė, kad turbūt nekantentas 
iš dukteries, kad serga,— nieks negalėjo išmanyt. Ba kaip darė 
parašus su velniu, nieks nežinojo, nebuvo pritamnas. Tik vienas 
strielčius viską žinojo.

Jau duktė turėjo dešimts metų. Inmokino ją, kad, kaip vaikš
čios po sodą su karalium, kad apslobtų, o pati karalienė su kitais 
ponais pasikavoĮjo] krūmuose, kad matytų ir girdėtų, ką karalius 
sakys, žiūrėdamas in smertį savo dukters, ba visi jau mislijo, 
kad duktė yra jo smūtku. Tik rozu puolė karaliūnaitė, neva ap-, 
slobo ir sakė, kad jau mirs. Čia karalius, pakėlęs rankas, pasakė:

— Pone dieve, atimk ją pas save, kad netektų šėtonui.
Visi išpuolė iš pašalių ir dasižinojo smūtką karaliaus.
Strielčius, palikęs marias, nuėjo in vieną dvarą labai toli no

pamarės. Tę užpuolė jį naktis, dėl to turėjo ieškot nakvynės. 
Nuėjo in pakajus pas pačią karalienę, ba tę gyveno, ir prašė 
nakvynės. Pasidabojo jai labai šunes. Prašė jo, kad jis parduotų 
nors vieną.

— Ne,— atsakė strielčius,— kad ir savo gyvastį patrotyčia, ne
galiu parduot.

Karalienė buvo našlė, o pakajuose vaidėsi apė adyną dvyliktą 
velniai. Del to karalienė davė jam nakvynę paka juose, misly- 
dama, kad jį velniai paims, o šunes liks jai. Atsigulė strielčius 
gražioj lovoj, šunes — prie lovos, o tarba po galvom buvo. Pa
bunda ir mato žmogų, ant jo tupi velnias su ragais ir laiko va
deles. Žmogus buvo pažebotas kaulu. O velnių krūva paskui ly
dėjo, tarpe katrų buvo anas velnias, kur darė parašus su ka
ralium.

61



— Tu, strielčiuk,— pasakė,— visur esi pritamnas.
— Kas tavo per atvoga eit in tuos pakajus! — pasakė kiti.
— O tokia atvoga,— pasakė,— kad jūs nebijau.
— Gerai, kad mūs nebijai, eik paskui mus.— Atdarė vienas 

duris.— Eik, strieičiau, in šitą pakajų.
Strielčius kaip tik inėjo, prilipino žvakutę ir padėjo knygutę 

prie durių. Ir teip per dvylika pakajų jį vedė, o visur prilipino 
žvakutę ir knygutę padėjo prie durių.

— Na, ščėstis tavo! Būtų tave pirmos durys užmušę, kad ne 
žvakutės ir knygutės.

Tai šnekant, prapuolė visi velniai, tik vienas žmogus liko, ant 
katto jodė.

— Kas esi per dvasia? — paklausė strielčius.
Atsakė, kad karalius.
— Geras žmogau, išganei mane nuo macies šėtonų, ba buvo 

teip uždėta: jei kas atsivožys pereit dvylika durių apė dvyliktą 
adyną, tąsyk būsiu išganytas, o tu tai viską padarei. Buvau labai 
griešnas, kai gyvenau ant svieto, lupau pinigus nuo žmonių.— 
Čia parodė sienoj, katroj buvo geležinė bačka, pilna pinigų, 
kitoj vietoj po slenksčiu katilą.— Tuos pinigus, prieteliau, indėk 
in du vežimus, pakinkyk in vieną ir in kitą šešetą arklių, su 
katrais da nieks nevažinėjo, paskui paleisk in svietą, tegul žmo
nės surinks savo pinigus.

Tai pasakęs, padėkavojo savo geradėjui ir prapuolė.
Ant rytojaus ateina karalienė. Nusidyvino labai, pamačius gyvą 

strielčių.
— Matai, jūs mylista, mislijote, kad aš prapulsiu — išganiau 

jūs patį iš rankų šėtonų. Dabar galėsit be baimės gyventie palo- 
ciuj.

Paskui, išpildęs viską, ką prašė nabašnykas, išėjo. Ale šunes 
nė vieno nepardavė.

Vaikščiojo ilgą čėsą po svietą, darydamas cūdus su savo krep
šiu. Atsiminė, kad jau artinasi čėsas eit in vietą, kur bus anas 
daiktas karaliaus atvestas, ba jis tuoj suprato, girdėdamas tąsyk 
ant akroto, kokį daiktą prižadėjo karalius. Nuėjo in aną vietą, 
pasikavojo už didelio akmenio, kuris ten buvo, ir laukė biednos 
afieros. Žiūri, kad atvedė kamisorius karaliaus gražią panelę ir 
pririšo prie medžio, ba teip velnias liepė, o pats ko greičiausia 
pabėgo ir pasikavoĮjo] toli už medžių teip, kad galėtų matyt,
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kas su jąj pasidarys. Ale strielčiaus nematė. Ne už ilgio ateina 
šėtonas. Strielčius susitiko su juo.

— Iš tikro tu, strielčiau, visur esi pritamnas.
— O ką tu, durniau smailakulni, užginsi man! Na, sėskim, 

velne, ant šito akmenio, pašnekėsim biskį.
Velnias išėmė tabakierką:
— Mažu zaživosi tabokos?
Čia strielčius pažiūrėjo in vieną šunį — ar gali imt tabokos. 

Šuva linktelėjo galvą, kad gali imt. Pazaživojęs pamislijo, žiūrė
damas in savo krepšį, kad jo tabakierkoj būt taboka su tručyzna, 
čemeryčiais ir visokiais karčiais daiktais. Tuoj išsiėmęs tabakier
ką savo, siūlino velniui, pats neva imdamas. Velnias kaip tik 
užzaživojo, pradėjo čiaukšėt:

— Na, prieteliau, macnią taboką laikai!
— Koks aš tau prietelius, durniau! Velniai tavo prieteliai! — 

ba no velnio nesigadija priimt gero žodžio.
Stiielčius pamislijo: kad velnias priliptų prie akmenio. Jau 

velnias norėjo šokt, kad pagriebtų karaliūnaitę, ale negalėjo 
pasijudyt. Strielčius nuėjo in girią išsipjaut dvylika lazdų aržuo- 
linių. Pamatęs jį ateinantį kamisorius, ba tiesiog ėjo ant jo,— 
pabėgo: mislijo, kad jiedu abu velniai, ba negirdėjo jų šnekos 
per tolumą. Ateina pas karalių, pasakė, kad du velnius matė, 
katrie turbūt negali padalyt karaliūnaitę.

— Palikau,— pasakė,— tę stovinčią dukterį jūs prie medžio, 
pats ką tik pabėgau. Ėjo ant manę vienas.

Strielčius atnešė dvylika lazdų, kuriom liuobė skūrą velniui — 
kanečniai norėjo, kad atiduotų parašą. Sumušė jau lazdas in sku
brius, o velnias nemislija atiduot daiktą, katro strielčius norėjo. 
Sumušė vėl dvylika lazdų — jau velnias išėmė iš kišeniaus kokią 
kortelę. Strielčius nemokėjo skaityt — dirstelėjo in šunį, tas pa
kratė galvą, kad niekai.

— Insikišk in šikną tą kortelę.
Vėl lupo skūrą. Velnias kitą padavė kortelę, ale ir toj buvo 

niekai.
— Duok, icliau, ba tolei tavę nepaleisiu, pakol neatiduosi!
Jau sumušė trisdešimts šešias lazdas. Velnias negalėjo trivot,

ba dvylikta netoli. Atidavė parašą — šuva linktelėjo galvą, kad 
geras. Strielčius paėmė už rankos karaliūnaitę, dirstelėjo in krep
šį, kad velnias atsitrauktų. Šoko ledokas kaip perkūnas, pleš
kėjo per girią tiesiog in peklą teip, kad nespėjo prasilenkt me
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džių, kurie lūžo in visas šalis. (Taigi ir šiandie randam girioj 
daug kelių tiesių, linijom vadinamų. Tai jas kerta ir dabar,— 
velnias iš netyčių išmislijo.)

Potam strielčius parvedė gyvą karaliūnaitę. Ir buvo žentu ka
raliaus. Krepšys išmokino jį rašyt, skaityt ir šnekėt visokiais lie- 
žiuviais. Suneš ilgai jam slūžino. Vienas iš jų buvo melnykas, 
kitas — kalvis, o trečias — šinkorius, kuriuos teip jau už griekus 
(už didelius sukimus) pavertė ponas dievas in šunis. Atėjo ir jų 
galas pakūtos, už tai turėjo apleist savo prietelį.

20. [ŠUNIU IR ŽVIRBLIU PAVERSTAS VYRAS]

Vienas strielčius pasišovęs stirną padėjo prie medžio. Kitu 
rozu provydamam karabiną stirna pabėgo. Gailėjosi labai. Eida
mas pagire, pamatė žmogų ariantį. Prisiartino prie jo ir apsakė 
savo neščėstį.

— Škada didelė,— pasakė strielčius.— Teip vaikiausi, mūči- 
jausi — visas mano darbas nuėjo už nieką.

— Kas tai per bėda,— tarė artojas.— Žiūrėk in šituos galvijus, 
katrais ariu. Vienas iš jų yra mano pati, o kitas — sūnus.

— Kokiu tai spasabu? — paklausė strielčius.
— Matai, teip. Mano pati ir sūnus buvo raganiai. Susipykau 

sykį su jais. Pati davė man per galvą rykštute — pavirtau aš in 
šunį. Nėr man kur dėtis, o čia da mušė visi, pešė. Einu aš pas 
piemenius. Priėmė jie mane su didele meile, valgyt gerai man 
davė. Aš jiem už tą geradėjystę pilniavojau kaiminę, o jie mie
gojo sau bespečnai. Vieną rozą važiavo ne kokis ponas, o mes 
ganėm prie kelio. Pasidabojo manim labai anas ponas ir prašė 
piemenų, kad mane parduotų. Piemens labai nenorėjo, ale, pa
matę daug aukso, kurį siūlino ponas už mane, tuoj šunį atidavė. 
Parvežęs namo pas save, gerai pavalgydino, buvo man geriau, 
kaip pas piemenius. Tam ponui prapuolė keturi vaikai: kaip 
tik užgema, už kokių trijų dienų randa tuščią lopšį. An tuščio 
statydavo vartas, momkas prie vaiko. Visi užmiega — po nak
čiai neranda ponaičio. Neilgai man būnant, užgimė mano ponui 
sūnus. Inleido mane in pakajų, paklojo ant žemės puikų divoną, 
tę sau gulėjau kaip geriausia. Jau visi sumigo, žiūriu — langas 
atsidaro ir lenda vilkas. Aš jį už sprando — imamės mes. Kad 
ir mane apkoliečijo, ale jo visą skūrą sudraskiau, bet nedalei-
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džiau prie lopšio — vilkas turėjo pabėgt. Užsikėlė ponas ant 
rytojaus — randa sūnų gyvą ir pilną aslą kraujų ir kavalkų 
skūros vilko. Dabar visi suprato, kad vilkas naikino vaikus. Pa
šaukė daktarą, kad sugydytų mano ronas. Paskui liepė ponas 
nukalt auksinį lenciūgėlį ir uždėt man an kaklo. Sakant vienu 
žodžiu, buvo man labai gerai, ir mylėjo visi. Ale matai, kaip 
gerai žmogui, pakyla puikė, ir kanečniai bręda in neščėstį. Su- 
simislijau eit in savo tėviškę su puikum lenciūgu: ką ten veikia 
namiškiai? Nespėjau ineit in grinčią — toj bestija boba kirto savo 
rykštele per mano galvą — tai, kad žinotum, pavirtau in žvirblį. 
O kur, žmogau, pasidėsi — reikia žyvytis su biednais paukšte
liais. Ponas visur ieškojo šunes, ale ant tuščio. Nakvojau sykį 
per užgavėnes kluone vieno valsčionies, o drūčiai šalo. Vaikai 
artojaus užstatė varžas ir sugavo mus apė tris. ,,Ar daug pagavot 
žvirblių?"—paklausė tėvas. „Tik tris",— atsakė.

Pirmiausia mane išėmė gaspadorius. „Pažįstu tave, paukštuli. 
Atsimeni, kaip buvai šunim, draskei mano skūrą?" Ėmęs nupešė, 
nupešė mane ir išmetė nuogą laukan. Ir tas bestija gaspadorius 
buvo raganius. Paskui ledva ne ledva nuslinkau in galvijų tvartą, 
ten atsitūpiau prie tešmens karvės. Iš ryto mergos atėjo melžt 
karvių, rado mane ir vėl atidavė gaspadoriui. Tas jau susimylėjo 
ant manę, kirto per galvą rykštele — pavirtau in žmogų, ale nuo
gą. Davė man kailinius, sermėgą, čebatus, milines kelines ir pirš
tines, gerą skrybėlę — aprėdė mane kaip karalių. Ir davė rykš- 
tutę, tardamas: „Eik namo ir apversk savo pačią ir sūnų in jau
čius ir ark". Turbūt ir jis pyko ant jų.

— Tai išpažinai daug bėdų,— tarė strielčius.
— Taigi, prieteliau.
— Na, lik sveikas, mano prieteliau, eisiu, mažu kitą nušausiu 

stirną, ba matyk — prižadėjau kanečniai vienam ponui.

21. [VARGŠAS KYVYTIS]

Kaime Trūksubiniuose gyveno devyni gaspadoriai. Visi buvo 
bagoti, tik vienas labai biednas, vadinosi Kyvytis. Neteko jis 
pavasarį pašaro. Išsivedė savo karvutę (tik vieną gyvulį turėjo) 
in girią, tę kirto bortele šakutes ir šėrė savo karvutę. Kaip tai 
žinoma, kad pavasarį parlekia pempės. Tas paukštis, pamatęs ar
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kokį gyvulį, ar žmogų, neduoda pakajaus. Lakstydama ties gal
va Kyvyčio, rėkė:

— Kyvi, kyvi...
— Ak dieve mano, negana, ką žmonės iš manę šidija —ir tas 

paukštis neduoda spakainasties! — tarė biedniokas. Užpykęs an 
paukščio, kaip leis in jį savo bortukę, kuri puldama tropijo an 
galvos karvės. Tas jo paskutinis gyvulėlis nusispardė. Nuėmė 
skūrą, mėsą parnešė namo an valgio. Skūra gerai išdžiūvo — 
nešė ją in miestą parduot. Tę užėjo pirmiausia pas bagotą kup- 
čių, ale nerado jo namie, tik pačią labai jauną, gražią, su jau
nikiu gulinčią.

— Gražu labai gulėt su jaunikiu... Tegul parvažiuos pats — 
pasakysiu jam viską,— tarė Kyvytis.

— Susimildamas, tik nesakyk: duosiu tau tris rieškučias rau
donųjų pinigų.

— Duok man pinigus, tai nieks nežinos.
Kyvytis prisipirko visokių gyvulių, jau nebuvo biednas.
Susirinko gaspadoriai karčemoj an kuopos, kur buvo ir Ky

vytis.
— Pasakyk, susiedai,— tarė,— iš ko tu teip pralobai?
— Iš skūros karvės,— atsakė.— Kad žinotumėte, labai bran

gios skūros galvijų mieste: už vieną skūrą gavau tris rieškučias 
raudonųjų.

— Ka jis už vieną skūrą tiek pinigų pelnė, mes turim dau
giau galvijų — išpjausim visus, parduosim skūras, daugiau gau
sim pinigų.

Ak, teip visi padarė. Nuvažiavo in miestą, sustojo su savo 
tavorais vidur rinkų. Ale nieks jiem nedavė tiek pinigų. Juokėsi 
žydai. Turėjo parduot skūras už tokią cienią, kaip už visas skū
ras duoda. Užpykę labai, parvažiavo namo, nuėjo pas Kyvytį, 
sumušė, sugriovė jam kaminą, pečių:

— Tegul tas apgavikas sušals, dabar žiema aštri!
Ale Kyvytis ir iš to pelno turėjo. Davė pasiūt ilgą, tik laibą 

maišelį skūrinį, pripylė jį arti pilnio zuzuliais nuo pečio, ant 
viršaus pripylė raudonųjų, teip kad nebūtų matyt zuzuliai. Nu
vežė pas vieną kupčių labai bagotą savo maišelį ir prašė, kad 
jį pakavotų skiepe tarpe savo pinigų. Parodė prie svietkų, kad 
maišelis pilnas pinigų.

— Aš,— pasakė Kyvytis,— važiuosiu in svetimas šalis — tegul 
bus pas tave mano pinigai.
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Kupčius su didele meile priėmė. Už pusės metų pargrįžta neva 
iš kelionės ir prašo, kad atiduotų maišelį. Tuoj nuėjo su kupčium 
in skiepą. Kyvytis pražėrė no viršaus pinigus.

— O kas tai?—pasakė.— Mano pinigai pavirto in molius!
Pašaukė svietkus — mato visi, kad apgautas Kyvytis. Turėjo

anas kupčius pripilt pilną maišelį pinigų.
Gaspadoriai, argu susiedai, vėl dyvinosi, kad da labjau Kyvy

tis pralobo.
— Dėkui jums, susiedai, kad man pečių sugriovėt: gavau daug 

pinigų už tuos molius.
Pamatę daug aukso kaip ledo, pasikusino, sugriovė savo pečius, 

kaminus ir nuvežė in miestą molius parduot. Ale kas matė — 
nieks nedavė už maišą zuzulių nė dvylekio, turėjo išmest an 
lauko.

Pargrįžę namo, pastanavijo Kyvytį papjaut. Kas apgaus Kyvytį: 
pajuto, kad susiedai mislija apė jo smertį. Žinodavo susiedai, 
kad jis gulėdavo su pačia no krašto. Jis, suuodęs jų norą, gul
davo no sienos. Atėjo nakčia susiedai, brūkšt ir nukirto galvą 
pačiai. Kyvytis dėlto liko gyvas. Aprėdė savo pačią, paėmė ke
lis gorčius cibulių, grybų džiovintų ir nuvažiavo an turgaus. Tę 
sustojo an rinkų, pati sėdi aprišta (ba tai buvo žiema). Padėjo 
jai an kelių gorčių, atrišo maišelį su cibuliais, o pats iš tolo 
vaikščiojo.

Eina pro vežimą bulmistras su slūga. Pamatė, kad labai dailūs 
cibuliai ir grybai.

— Po kam, boba, cibuliai? — paklausė.
Toj tyli. Kitą rozą vėl paklausė — nieko neatsako. Trečiu ro- 

zu — tyli. Kaip duos lazda per galvą — boba lapt ir suknipo. 
Kyvytis pradėjo rėkt, kad bulmistras užmušė pačią.

— Tylėk, durniau, duosiu tau daug pinigų.
Kyvytis vėl pelnė pinigų, pačią gražiai pakavojo ten mieste. 

Kaip nusidyvino kaimynai, kad pamatė jį gyvą.
— Matote,— pasakė Kyvytis,— ne mane papjovėte, ale mano 

pačią. Kad žinotumėte, kaip dabar brangiai moka aptiekoj už 
moteriškes! Gavau maišelį pinigų.

Tie vėl pasigundė: išpjovė savo pačias ir nuvežė in aptieką. 
Ale ką tik pabėgo iš miesto, ba norėjo juos pasodyt in festungę.

— Jau dabar skandysim Kyvytį — tiek mus apgavo!
Indėjo jį in maišą, užrišo, užsidėję ant rogučių, vežė. Sustojo 

prie karčemos, inėjo atsigert šnapso, o Kyvytį paliko lauke.

67



Važiuoja žydas karabelnykas. Kyvytis maiše pasakė:
— Oi dieve dieve, nei aš rašyt, nei skaityt — mane nori ka

ralium uždėt.
Karabelnykas išgirdęs jį teip šnekant:
— Klausyk, žmogau, aš noriu būt karalium.
— Tai gerai. Atrišk mane, o tu lįsk in maišą,— atsakė Kyvy- 

tis.— Ale klausyk, nieko nesakyk, nešnekėk, kad nepažintų tavęs.
Kyvytis insisėdo in jo vežimą, parvažiavo namo. Gaspadoriai 

vieni liko karčemoj, o kiti išėjo kirst eketės, ba netoli už kalne
lio buvo gili upė. Atveža jau Kyvytį, paleido in eketę — numar
mėjo karabelnykas. Džiaugsmas didelis buvo po visą kaimą.

Iš ryto saulutė švietė — mato susiedai, kad ant tvorų Kyvy- 
čio kas raudonuoja (ba Kyvytis iškarstė skepetas karabelnyko).

— Kas tai yr? — pasakė visi.— Eime pažiūrėt.
Inėjo in stubą — pamatė ant sienų abrozus, zerkolus, o Kyvy

tis švilpauja vaikščiodamas kaip po pakajus.
— Matote, jūs mane paskandinot. Girdėjot, kaip prancūziškai 

šnekėjau? Tai vis targavojau su kupčiais šituos daiktus.
— Eikime ir mes — argi mum nenusiduos toj štuka?
— Na, klausykit,— tarė Kyvytis,— tegul desetnykas pirmiausia 

lenda in eketę. Jei jis ras tę daug tavorų, tai iškiš ranką.
Eina visi prie eketės. Šoko desetnykas, ale jis iškišo ranką, 

burbuliuodamas kokius žodžius, kad jį ratavot. Visi durniai šoko 
ir nuskendo. Tada Kyvytis buvo labai ščėslyvas, patrotijęs savo 
neprietelius. Paėmė kitą pačią, vaikų prisidirbo, ba su pirma 
neturėjo. Ir aš ten buvau, su kačerga pinigus žarsčiau. Valgiau, 
gėriau, ale burnoj nieko neturėjau.

22. [VELNIAS KAREIVIS]

Gaspadorius Būkis turėjo sūnų vienturtį Jurgį, kursai no mažų 
savo dienų buvo nepapratęs prė darbo — sakant, buvo tai žmo
gus didelis tinginys ir netikėlis. Neiščėslyvas tėvas ėmęs ir ati
davė jį in vaiską. Ale ir tę niekam negalėjo pasidabot ir užsi- 
slūžyt an ko nor per savo tinginį, už ką kasdien gaudavo ma
žiausia kad penkiasdešimts paikų. Jau trudna buvo jam dalaikyt — 
pardavė savo dūšią šėtonu[i]. Ir susiderėjo, kad ją galės atimt po 
trijų metų. Kuris tai velnias persivertė in jo pavidalą ir ėjo už 
Jurgį an muštro. Kaip mum žinoma, kad Žalnieriai turi diržus an
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krūtinės, kryžium sudėtus, ko velnias negali kęst. Ale duodavo 
jis sau spasabą, ba diržus uždėdavo tik an vieno peties. Vyriau
sybė, matant, kad Jurgis taip daro priešingai, labai plakė, o už 
muštrą da jį pagirdavo. Matant velnias, kad trudna rodą, ba 
skūra jau sutruko, spjovė Jurgiuįij in akis — jau negalėjo trivot 
per tris nedėlias. Paskui nubėgo savo keliais. Ir susitiko žmogų, 
kuris vedė šunį Lapkų kart. Pasiklausė velnias:

— Del ko tu jį nori kart?
Žmogus atsakė:
— Tuščia jo, niekam nevertas.
— Klausyk, atiduok tik tu jį in vaiskų, tę jį išmokys visko.
An galo mūs Jurgis vėl grįžo in glitą savo vaisko.

23. [JAUNIKIS, KURIS DAUG VALGĖ]

Vienas jaunikis ir piršlys jojo pas mergas. Ale jaunikis labai 
daug valgė. Tas piršlys pasakė jam: jei jis jo paklausys, tai 
gaus mergą. O tai teip:

— Kaip nu josim pas ją, aš, uvožodamas, kad tau bus gana 
valgyt, tai užminsiu an kojos.

Ir atjojo pas mergelę, kur tuoj pastatė arielkos, toliau davė 
valgyt. Ledva jaunikis srėbė tris šaukštus — šuva pasipainiojo 
po stalu ir užmynė jam an kojos. Tas pradėĮjo] keikt dūšioj 
piršlį, kad jam toliau nepavelijo valgyt. Čia pradėjo ragyt prė 
valgio, ale jis dėkavojo, kad nenorisi jam valgyt, kad ir kvepėjo 
labai kopūstai ir pautienė.

Tuo pačiu vakaru inmaišė duoną, an kurios aštrino jis dantis, 
ba alkanas buvo kaip šuva. Po vakarienei atsigulė tojo pačio 
stubo, kur valgė ir kur stovėjo duona inmaišyta. Kada juto, kad 
jau visi drūčiai miega, užsikėlęs paėmė samtį ir pradėjo valgyt 
duoną. Kaip jau privalgę, tai nešė piršliui tos duonos, ką darė 
šidydamas iš savo tavorščiaus, ka jį teip prigavo pirma su valgiu. 
Ale nepataikė an piršlio (ba jis tę paklydo), tik an bobos šiknos. 
Tąsyk davė valgyt, mislydamas, kad tai buvo piršlys. Toji boba 
pradėjo bezdėt, o jis tarė:

— Nepūsk, durniau, ba nekaršta.
Ne už ilgai boba pradėjo rėkt — žmonys kiti atsikėlė. Ir mer

ga nenorėjo tokio jaunikio (ba biskį buvo priedurnis).
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24. [AVINAS IR VILKAS]

Vienas vilkas susigavo aviną su dideliais ragais. Jau norėjo jį 
supatrašyt, ale avinas prašė biskį da būt an svieto. Ir pasakė: 

— Ką tu čia su manim bovysiesi. O tai kalnelis — atsistok tu 
žemiau, o aš inšoksiu tau gyvas in gerklę, tai bent turėsi gerą 
kąsnį.

Vilkas avino paklausė — išsižiojęs atsistojo pakalnė. Čia avi
nas įsibėgėjo no kalnelio, kaip tik drūtas davė ragais in kaktą 
ir užmušė vilką an daikto.

25. [KO SŪNUS VERKĖ]

Vienas žmogus turėjo sūnų vienturtį, katras buvo labai iš
dykęs (žinoma, kaip vienturtis). Vieną rozą duota valgyt, ale 
valgis buvo karštas. Tada sūnelis srėbė to valgio pirmiausia ir 
išsišutino sau burną — net ašaros ištryško jam iš akių. Tada 
tėvas pasiklausė, dėl ko jis verkia. Atsakė:

— Ko aš neverksiu: neturiu brolių nė seserų.
Paskui tėvas pradėjo valgyt — taip jau išsišutino burną. Ir 

pasakė:
— Vieną tave turiu — nenorėčia daugiau turėt tokių sūnų.

26. [VILKELIS IR KIAULĖ]

Mažas vilkelis buvo išleistas no savo motkos an žyriaus. Eida
mas susitiko kiaulę, katra, iš strioko pastačius savo šerius, pra
dėjo bezdėt. Tada vilkelis, mislydamas, kad traukia šoblę iš 
makščių, parbėgo pas savo motiną ir pasakojo jai savo neščėstį, 
katra jį susitiko bekeliaujant.

27. [KAS SUVALGĖ SŪRĮ]

Čėse didelio bado vienas kunigas sakė labai gražų pamokslą, 
katro kupčius žydas labai bagotas nuėjo in katalikų bažnyčią 
klausyt. Tę kunigas sakė bagočiam, kad jie duotų biedniem savo 
gėrybių ir kad jiem dievas trigubai paskui atnagradys. Tą gir
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dėdamas, kupčius parėjo namo ir išdalino viską, ką turėjo. An 
galo pats turėjo ubagaut. Bevaikščiodamas po svietą, susitiko 
senutį (kuris buvo dievu, ale kupčius to nežinojo), ir priėmė jį 
už gizelių, ba tas senis vadino save dideliu daktaru. Ir teip abudu 
vaikščiojo, daug žmonių pasveikino, ale už nieką neėmė zoploto. 
O kupčius buvo labai alkanas — ką dievas tyčia darė: ar jis 
yra didelio intikėjimo.

Sykį atėjo pas vieną karalių, kurio duktė buvo labai slobna, 
ba jau an smertelno patalo gulėjo ir nė vienas daktaras nedavė 
rodos. Tada senis atėjo pas tą karalių, pasakė jam, kad jis iš- 
liekavos karaliūnaitę. Inleido juos in pakajų, kur buvo serganti. 
Paskui senis išsiėmė iš krepšio bortukę, sukapojo paną in mažus 
šmotelius, indėjo in bačką, peržegnojo — štai atsistojo graži 
pana ir teip sveika, kaip buvo prieš ligą. Karalius už tai norėjo 
jam duot didelę sumą pinigų. Čia kupčius džiaugdamas glostė 
sau barzdą. Ale senis neėmė nė skatiko, tik prašė trijų sūrių. 
Paėmė juos ir išėjo toliau, o kupčelis gailėjo pinigų. Paskui 
kupčius eidamas suvalgė vieną sūrį. Ne už ilgo atėjo pas upę. 
Senis apžiūrėjo, ar jis ko nepametė. Ak štai — neranda vieno 
sūrio. Pradėjo klaust, kur jis padėjo sūrį. Ale kupčius pradėjo 
gintis, kad jis nieko nežino. Paskui senis ėjo tiesiog per upę, 
teip kaip per ledą. Kupčius, paskui eidamas, pradėjo skęst ir 
ratunko šaukt. Čia senis vėl paklausė, kur pasidėjo sūris. Dėlto 
dievas susimylėjo an jo, liepė išeit iš upės. Iškasė jo tavorščius 
tris duobukes ir pripylė jas pilnas pinigais.

— Žiūrėk, viena tau bus, kita man, o trečia tam, katras sūrį 
suvalgė.

Kupčius, godus an pinigų, prisipažino, kad jis suvalgė sūrį. 
Toliau senis atidavė jam visus pinigus iš tų duobukių. Kupčius 
su dideliu džiaugsmu grįžo namo.

Da kupčius, neprisotytas pinigais, mislija sau: ,,Padarysiu to
kią bortukę — ir aš galėsiu liekavot žmonis". Ag dėlto kupčius 
teip ir padarė. Nuėjo pas vieną karalių, kuris teip jau turėjo 
sūnų ligoj. Tuojau sukirto karaliūnaitį, sudėjo šmotelius jo in 
bačką, pradėjo žegnot, ale niekas neužsikėlė iš bačkos. Ne už 
ilgo pasirodė jam senis, pradėjo koliot jį ir rūžyt už jo godumą, 
peržegnojo — ir užsikėlė ponaitis sveikas. Paskui senis atidavė 
savo bortukę ir prapuolė jo akyse.

Ir tokiu spasabu [kupčius] gavo daugiau, kaip buvo vertumas 
jo bagotysčių, katras išdalino biedniem.
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28. [KATĖS IR LAPĖS GUDRYBĖS]

Vieną sykį susitiko katė su lape, katra, pasisveikydama su 
jai, klausė, iš kur grįžta ir kur dabar mislija eit toliau. Katė 
atsakė, kad grįžta iš žyriaus ir pareina pas savo gaspadorių. Čia 
lapė, papūtus uodegą, mandraudama pasiklausė katės, ar ji daug 
mislių turi. Atsakė, kad tik vieną, o gerą.

— Tai šlėktai, mano kūmute, ba aš turiu net devynias mislis.
Tai viskas darėsi prie aukšto medžio. Nežinia iš kur užklupo

jas šunes. Katė, pamačius savo neprietelius, įsidrapalino in medį, 
o šunes lapę vaikė po visą girią, ir ką tik paspėjo inlįst in savo 
urvą, kad ir patrotijo savo uodegą. Katinas, sėdėdamas medyje, 
juokėsi iš mislių lapės.

29. [GARNYS GYDYTOJAS]

Garnys, miesto gyventojas, sakė elniui:
— Tu nepažįsti jokių liekarstų.
Elnias atsakė:
— Jūs mylista, garny, teisybė, kad nepažįstu liekarstų. Ale 

tu moki liekavot,— tarė elnias,— o aš sirgt nemoku.
Numirė mandriškis mieste ant stogo — gyvas buvo dešimts 

metų. Numirė ir prasčiokas an pūsčių — buvo tik du šimtu metų.

30. [DVI 2UVYS]

Maža žuvytė plūkaudama rado slieką, katrą norėjo praryt, 
taigi tąsyk buvo da an tuščios dūšios. Ale negalėjo dapildyt 
savo noro, ba sliekas buvo labai jai per didelis. Tai pamačius, 
didelė žuvis nuvarė mažiukę ir pati godžiai griebė ir prarijo. Ale 
apsigavo, ba tame slieke buvo kukutis, apė katrą nieko nežinojo. 
Kaip žuvinykas džiaugdamas traukė teip didelį laimikį, pasakė 
žuvytė:

— Gerai čėsais būt ir mažai.

31. [KIAULĖ IR LEVĖ]

Vieną kartą suėjo kiaulė su leve, pasakė j ai f
— Gailiuosi labai tavę, kad tokia didelė, o nieko nevaisinga. 

Žiūrėk ant mano šeimynėlės: kas čia sūnelių, kas dukterų!
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Tada pasakė leve:
— Aš žinau: gimdyk tu savo vaikų keturiasdešimts — aš tik 

vieną, ale levą!

32. [VILKŲ KERŠTAS]

Vienas valsčionis gyveno prie girios ir turėjo du sūnus sve- 
valnykus. Jie, ganydami po girias, rado lizdą vilkų, katram jau 
buvo mažiukai vilkučiai. Vieną sykį, kaip nebuvo vilkės lizde, 
prisitaikė jie tenui ir prikalė po nagais vilkučių medinių vinu
čių (pleiškelių). Tada vilkučiai pradėjo spiegt nesavais balsais. 
An to riksmo atbėgo kaip be dūšios motka jų, o piemenys ką 
tik paspėjo inlipt in medį. Potam vilkė užpykus pradėjo kalbėt:

— Nerasi niekur tokios šalies, kaip pas mus. Negana, ką mane 
vadina vagiu, razbainyku, išplėštoju svetimos gėrybės — už ką 
man vaikus ištrotijo? Ar toks svietas yra? Tuščia jų — brudas 
visi.

An galo aplinkiniai žmonės negalėjo išleistie nė jokio gyvu
lėlio, ba vilkai susitarę viską niščijo — teip labai, kad net in 
tvartus per pamatus lindo ir darė žmonim iškadas.

33. [JAUČIO VOGIMAS]

Pas vieną bagotą gaspadorių slūžijo bernas, katras dasileisdavo 
visokių piktų darbų. Vieną rozą pasivogė dvi poras čebatų, 
apavė nakties čėse ko no geriausią jautį ir nuvedė in miestą 
parduot. Tę jį datyrė susiedai jo gaspadoriaus, surišo kaip šunį 
ir atidavė in rankas spravedlyvasties.

34. [ARKLYS, EŽYS IR LEVAS]

Arklys, pakol buvo jaunas, visiem prisidavė, ale kaip paseno, 
gaspadorius norėjo užmušt. Tada arklys pasakė:

— Geras gaspadoriau! Už tai, ką aš tau slūžinau viernai, duok 
pakaustyt mane plieno patkavom.

Ir kaip norėjo, teip stojosi. Paskui padėkavojo savo geradė- 
jui ir nuėjo in pagirį, kur kaip galėdamas žyvijosi.
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Tam karte vaikštinėjo levas tuo pagiriu. Labai apsirūstino, kad 
šyvis neklaupė prieš jį, ir pasiklausė:

— Kas do vienas esi?
Atsakė arklys, kad vadinasi Arklevičia. Čia levas mandrau- 

damas pasiklausė, ką jis moka, ir nedavė nė žodžio tart ark
liui, paėmė akmenį, katras gulėjo netoli jo, in savo lopas, su
spaudė teip, net pradėjo vanduo sunktis iš akmeno. Tai matant, 
arklys pasakė:

— Tai viskas niekai. Mesk tik akmenį an žemės.
Levas išpildė jo norą. Paskui arklys grybštelėjo akmeną su 

kopa — tuojaus nusirito kibirkštys. Žiūrint ant to, levas nusidū- 
mojo ir labai malonėjo teip padaryt, kaip arklys. Pradėjo spardyt 
akmeną, ale nepasirodė anė kibirkščiukė. Tada pasakė:

— Kaip ma[n] žiūrint, tau geriau išpuola būt karalium žvėrių.
Paskui nutimpino leviščias in girią. Tuo čėsu susitiko vilką.

kuris spacyravodamas ieškojo laimikio sau. Ir atsiklaupė prieš 
levą kaipo prieš karalių.

— Neklaupk, neklaupk, ba ne aš jau karalius.
— Tai neteisybė! — pasakė vilkas.— Kas jūs mylistą yra stone 

numest no tos gadnasties?
— O matai, kad atsirado toks.
— Tai prašau jūs mylistos pasakyt: kas yra karalium?
Levas pasakė, kad Arklevičia.
— Tu, jį pamatęs, labai nusigąsi.
Ka tik levas ištarė tuos žodžius, pasakė vilkas:
— Oi, jūs mylista, aš tokius arklevičius ne tik mačiau, ale ir 

valgiau.
— Nagi tu, laidoke, da ginčijiesi su manim!
Paskui paėmė vilką in lopas, iškėlė jį in viršų, kad pamatytų 

naują karalių, ba arklys buvo netoli an pievos už kalnelio. Le
vas suspaudė vilką nemielaširdingai, net to žarnos pradėjo verstis.

— Matai, icliau, tik pamatei jį — jau pradėjai stipt!
Paskui užpykęs metė in kelmą ir sutrupino jo kaulus.
An galo levas ėjo nuleidęs galvą toliau ir užsistojo an ežio, 

katras gulėjo po samanom, ir susibadė koją.
— Kas per velnias! — tarė levas, išrisdamas aną iš po samanų. 

Pradėjo klausinėt, kokius jis darbus moka. Tas atsakė, kad labai 
greitas. Paėmė noras levą eit su juo lenktyn, o ežys susitiko 
an to.
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— Jūs mylista stokite pirma, kaipo koiieka, o aš, kaipo grei
tas, stosiu paskui.

Čia levas atsitūpė an paskutinių kojų, laižydamas skaudamą 
koją. Tada ežys įsikorė levui in uodegą, ir levas, nejusdamas, 
ka su savim neša ežį, bėgo smarkiai. Kaip jau buvo pusiaukelė 
savo cieliaus, atsigrįžo, ar toli jo prietelius. Tąsyk ežys nusprūdo 
no uodegos ir pasakė:

— Nežiūrėk, nežiūrėk, ba aš jau už tavęs.
Čia levas kaip nušutytas pradėjo graudžiai rėkt ir tarė:
— Kam aš savo čia šlovę žudinu? Visi durniai mane pereina 

ir tąso už nosies! Tuščia jų, mesiu lenkų karalystę.
Paskui ir apleido mūs žemę.

35. [TINGINYS BLAŽYS]

Buvo trys broliai, vienas iš jų vadinosi Blažys. Ale buvo di
delis tinginys, gulėdavo pelenuose. Didžiausias jo darbas buvo 
kortom grajyt pats su savim. Ir sakydavo:

— Tai triupas, tai kralka, tai šeškė,— ir 1.1.
Kad vieną rozą parėjo broliai iš darbo, nerado nė vandenio 

atsigert. Guja Blažį vandenio parnešt, kalbėdami:
— Blažy, ai Blažy laidoke, parnešk nor vandenio mum!
Tada Blažys, murmėdamas po nosia, apsisupo su rudine, pa

ėmė uzboną ir išėjo in upelį, katras netoli namų jų buvo. Sem
damas vandenį, sugavo žuvytę su sidabriniais žvynais. Toj, pur
tydama uzbone, prašė, kad paleistų, ir pasakė:

— Jei mane paleisi, tai aš išmokysiu tave tokius žodžius, kad 
ištarsi — viską, ką tik sau žičysi, stosis.

Blažys paleido žuvytę, katra plaukdama ištarė tuos žodžius, 
katruos prižadėjo Blažiui:

— An dievo valios, an žuvies vardo kad būtų teip, kaip noriu.
Čia Blažys nusidžiaugė, tuoj paleido uzboną, ištarė tuos žo

džius, o uzbonas pats ėjo namo. Blažys paskui ėjo švilpaudamas. 
Ir in šonus įsirėmęs parėjo namo ir užsilipo an pečiaus, kur pra
dėjo vėl grajyt in kortas.

Paskui vėl broliai pradėjo bėdavot, kad nėra malkų.
— Tylėkit, durniai, bus viskas gerai!
Tuoj apsivilko rudine, išėjęs lauk, pasakė savo žodžius: liepė, 

kad tuoj būt dvidešimts rogių be arklių ir pilnos malkų. Ak,
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štai ir atvažiuoja dvidešimts rogių, pilnos malkų. Paskui liepė, 
kad susikirstų malkos in šakalius.

Vieną rozą pamatė jį karaliaus duktė važiuojantį be arklių. 
Tada pasakė savo žodžius: kad šita panelė susilauktų sūnų, o jį 
vadytų tėvu. Štai karaliūnaitė pavystė sūnų, katras no meto jau 
pradėjo šnekėt ir daug aprodė savo išminties.

Potam karalius liepė susieit visiem vyram — ir seniem, ir jau
niem— iš savo visos žemės, prieš katruos pastatė savo anūką 
ir sakė:

— Katras tavo tėvas?
Ale jis nė prie vieno neprisipažino. An galo karalius klausė 

žmonių, ar nepasiliko kokis žmogus namie. Tada broliai Blažio 
pasakė, kad liko namie jų brolis durnius.

— Ale nesitikim, kad jis būtų tėvu,— pasakė broliai,— ba 
toks yra netikėlis, guli visados pelenuose ir tupi an pečiaus.

— Nieko neškadija, tik pašaukit maįn] jį,— tarė karalius.
Tąsyk broliai liepė Blažiui, kad važiuotų pas karalių. Tas tuo

rozu saldžiai miegojo. Pasakė savo žodžius, kad važiuotų rozu 
su pečium.

Iš tolo pamatęs sūnus karaliūnaitės Blažį pradėjo vadyt, kad 
jo tėvas važiuoja. Kada Blažys privažiavęs pasiėmė sūnų an 
pečiaus, o karalius tuo čėsu labai užpyko. Ir liepė padaryt stik
linę bačką, in katrą sudėjo visus tris, o bačką inmetė in marias, 
kur plūkavo per kelias dienas. Paskui, kaip nusibodo Blažiui, pa
sakė savo žodžius, kad bačka trūktų ir kad jie būtų an žemės. 
Bačka trūko, o jie išėjo an vienos salos, dėlto toli padėtos nog 
gyvenimo karaliaus. Ne už ilgo Blažys per savo žodžius padarė 
tiltą no tos salos in kraštą žemės karalio ir karietą, kurioj va
žiavo visi trys per tiltą. Kaip jau privažiavo dvarą karaliaus, 
Blažys tarė savo žodžius, kad varta atsigultų an žemės ir kad 
vietoj karabinų turėtų šluotas. Čia karalius nusidyvijo, pamatęs 
juos gyvus. An galo karalius pamatė Blažio mandrumą, apženijo 
su savo dukteria.

Vieną rozą Blažys pasakė karaliui, kad už jo lango no antro 
pentro darosi dideli dyvai. Karalius sykį dirstelėjo, ale nieko 
nematė. Paskui Blažys sakė, kad yra dideli dyvai. Čia karalius 
dirstelėjo, o Blažys pasakė savo žodžius, kad po langu stotų 
gilus ežeras, in katrą pastūmė karalių ir nuskandino. Ir tokiu 
spasabu Blažys liko karalium.
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36. [VILKAS IR ARKLYS]

Anais čėsais, kaip žmonės neteko pašaro, išleido galvijus ir 
arklius, kad pasižyvytų an pievų. Tuom čėsu vilkas išalkęs spa- 
cyravojo. Labai nusidžiaugė, pamatęs arklius. Prisiartino prie 
vieno, katram pasakė, kad jis yra daktaras ir kad dabar po žie
mai yra skaudamos arklio kojos, kad vilkas mokės jas pasvei- 
kintie. Arklys paklausė ir davė jam prisiartyt. Ale pamatęs, kad 
jau vilkas aštrina dantis, kaip duos vilkui in galvą, katras pra
dėjo bėgt vaitodamas.

37. [IŠMINTINGAS TEISĖJAS]

Prieš du šimtu metų vienam mieste gyveno bagotas kupčius, 
kuris turėjo tik vieną sūnų. Ale tas, išvažiavęs in svetimas že
mes, neduodavo jokios žinios apė save. Tuom čėsu miršta tėvas, 
nepadaręs jokio aprašo užrašymo, idant, be sūnaus vienturčio, 
neturėjo nė giminių.

Kad po nejokim čėse atėjo trys jaunikaičiai in miestą, kožnas 
vodinosi būt sūnum ano kupčiaus ir būt valdytojais pasilikusių 
gėrybių. Prova tuoj prasidėjo prieš sūdą, ale visi lygiai neturėjo 
tikrų davadų, kad yra sūnum katras iš jų numirusio.

Sūdžia, negalėdamas duot rodos, liepė atnešt abrisą * kup
čiaus, kaip no geriausia padarytą, ir pasakė in juos:

— Neturiu davadų, kad dasižinot, katras iš jūs yra tikras 
sūnus nebašnyko,— turiu pažiūrėt jūs zrenčnasties. Mano mieli, 
kas iš jūs dataikysit in znoką, katrą aš atrisavosiu an kriūti- 
nės atmuliavoto abriso, tai tam prigulės imt majantką.

Jaunikaičiai susiderėjo an to ir pradėjo šaudyt. Pirmas tro- 
pijo arti znoko. Antras da arčiau tropijo. O kaip atėjo kaleina 
trečiam, tas pradėjo drebėt, išbalo, išleisdamas karabiną iš ran
kų, ištarė, apsiliedamas ašaromis:

— Aš šausiu in abrisą savo tėvo?! Ne, niekad to nedarysiu, 
kad ir tūkstantį sykių prapuldyčia savo majantką.

Sūdžia, paduodamas jam ranką:
— In tave priguli, pačcyvas jaunikaiti, majantkas, ba paži

nau tavy tikrą sūnų, gadną būt sūnum kupčiaus. Idant tikras 
sūnus neatsivožytų kelt rankos ir šaudyt in širdį savo tėvo, kad 
ir m muliavoto. O šitie du, ką teip gerai šaudo, yra tik apga
vikai svieto.
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38. [IŠVARYTAS ŽVIRBLIS]

Pas stubą vieno žmogaus kregždžiukė susilipino lizdelį. Kaip 
jau reikėjo dėt kiaušinukus, žvirblis vandraunykas tingėjo pasi
daryt sau lizdą, ėmęs ir inlindo in jos lizduką. Tada kregždžiukė 
norėjo jį išvaryt, ale anas gynėsi, ba jau buvo padėjęs tris 
kiaušinius. Neščėslyva paukštuke visaip mislijo, kad išvyt žvirblį: 
ir gerumu prašė, ir piktumu. Ale an galo susiprašė didelę klastą 
kregždžių. Kožna paėmė in snapuką purvyno ir pradėjo lipdyt 
skylutę in lizdą. Tai matant, žvirblis neprašytas išlėkė.

39. [LAPĖ, MEŠKA IR VILKAS]

Lapė, turėdama seną piktumą an vilko ir meškos, kad jiems 
atsislūžyt, pasigavo zuikį, padėjo jį in rūsį (tai davėsi žiemą) 
ir užprašė an baliaus mešką ir vilką. Tie pasiskubino pas ją 
pribūt. Tąsyk lapė sau pasiėmė žarnas, vilkui davė kojas, uode
gą ir kaklą, o meškai — kas liko. Ale kad buvo tąsyk svečiai 
alkani, suėdė greitai savo patrovą, o lapė, pasidėjus po savim 
žarnas, pasakė, ka ji savo žarnas iš pilvo traukė. Pamačius meška 
persidrėskė sau pilvą ir pradėjo ringuot žarnas, paskui pradėjo 
rėkt nesavu balsu ir turėjo stipt. Ale vilkas to nedarė, ba jo 
tėvas nemokino ėst košę su yla *. Apsirūstino labai an lapės, 
katra ką tik pabėgo no jo. Lapė, palikus vilką, bėgdama keliu 
per girią, pamatė žmogų, vežantį žuvis. Malonėjo pasivogt jų 
kelias. Kad tai padaryt, nubėgo giria žmogui už akių, puolė ne
gyva an kelio. O žmogus džiaugėsi, kad turės skūrą gražią, in- 
dėjo in maišą, kur žuvys buvo, ir neužrišo jo, o pats atsisėdo 
an pryšakio vežimo. Tąsyk lapė mėtė žuvis dideles an kelio. 
Kaip jau išmėtė daugelį, pati pabėgo, susirinko visas žuvis ir 
užsinešę an kūgio šiaudų vieno žmogaus, gyvendamo netoli tos 
girios. Tada toj lapė baliavojo sau.

Vieną rozą vakare mėnuo švietė ir šalo smarkiai. Atėjo vil
kas, katrą norėjo lapė kadaise prigaut, žyriaudamas, ar nepasi
taikys susigaut kiaulukę ar šunytį. Ir suuodė lapę, kad ji yra 
an kūgio ir kad ėda žuvytes. Pradėjo prašyt laputės, kad ir jam 
numestų kokią žuvytę. Laputė numetė jam uodegą. Vilkas gyrė 
ėsdamas ir klausė, kur gali gaut tokių gardžių daiktų. Tąsyk 
laputė pasakė jam, kad jis kištų uodegą in eketę ir tolei laikytų,
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pakol daug žuvų prisikabys. Vilkas paklausė savo kūmos, kaip 
sakė, teip ir padarė, nueidamas in sodželką to gaspadoriaus, kur 
lapė ėdė žuvis an kūgio. Kaip jau vilkas pabuvo kaip penkis 
stundus, pradėjo traukt, ale negalėjo, ba jau uodega inšalo. Ir 
prašė lapės, kad nubaidytų žuvis. Ale lapė neklausė jo, tik nu
bėgo po langu gaspadoriaus ir pradėjo rėkt:

— Vyrai moters, vilkas eketė!
Tąsyk išbėgo vyrai su lazdom, o moters su kačergom pas eketę. 

Ak štai — randa vilką tupintį an eketės. Čia pradėjo visi mušt. 
Paskui nutrūko uodegą ir bėgdamas rūžino an lapės. O ji tuom 
čėsu, kaip visi išėjo iš stubos, pasivogė pyragą, ba tąsyk bobos 
kepė an kokios šventės.

40. [IŠPUIKUSIOS 2ĄSYS]

Žąsys kad Rymą kadaise išganė, labai puikinosi ir buvo pa
girtos no visų. Vieną šviesią naktį išėjo didelis pulkas in girią 
ir pasakė:

— Išbaidysim visas lapes iš girios — kas tai mum znočija! 
Mes išganėm tokį slauną miestą — padarysim teip, kad nė viena 
lapė nepasisuktų.

Potam pradėjo rėkt. Čia lapės iš visur susirinko, sugavo žą
sis ir suėdė.

41. [VARNAS VAGIS]

Varnas paprato dvare su naminiais paukščiais. Ale jį ponai 
mylėdavo da geriau ne kaip kitus, pavelydavo jam vaikščiotie 
po pakajus. Pradėjo viskas dingt: tai žiedukai auksiniai, tai 
ziegorėliai, tai lenciūgėliai ir t. t. O viską varnas dėdavo in 
savo migį, ko niekas nedatyrė. Prasidėjo barnis, vaidai, an visų 
slūgų bėda.

Vieną rozą buvo ponios langas atidaras, o liokajus veikė ką 
tę priemenio. Girdi balsą dzvanelio. Kad pažiūri — varnas išlėkė 
per langą su varpeliu. Išbėgo laukan, o varnas nulėkė in ar- 
žuolą, katras buvo išpuvęs. Kas per džiaugsmas, kad datyrė 
vagį! An galo nebagą peršovė.
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42. [PERSNEKBTA KARALIŪNAITE]

Buvo trys broliai, ale vienas durnius. Tę jų karalystė karaiius 
apsakė: kas jo dukterį peršnekės, tai tas bus jo žentu. Tada 
broliai razumniejai rengėsi pas karalių. Pamatęs durnius prašėsi, 
kad ir jam pavelytų jot. Broliai pasakė:

— Ten durnių nereikia.
Ale kur jis klausys — pasibalnojo arklį, ir visi išjojo.
Durnius, paskui jodamas, rado pirmiausia sušalusį žvirblį. Pra

dėjo šaukt brolius, tardamas:
— Ar girdite, ką aš radau!
Broliai, mislydami, kad pinigų rado, atjojo. Kad žiūri — žvirb

lelis.
— O tu bestija, mus prigavai!
Toliau jodamas, rado špuntą no bačkos. Vėl pradėjo rėkt, kad 

rado labai brangų daiktą. Broliai grįžo vėl — pamatė špuntą. 
Davė jam in sprandą ir nujojo. Paskui pajojęs ir vėl pradėjo 
rėkt ir bažytis, kad rado labai gerą daiktą, ba rado lanką no 
bačkos. Broliai trečiu rozu grįžo ir išlupo drūčiai skūrą.

An galo nujojo visi trys pas karalių. Vyriausias inėjo in paka- 
jų karaliūnaitės ir pasakė:

— Ale kaip jūs pakajėlis šiltas!
O ji atsakė:
— Po mano žiursteliu da šilčiau.
An to negalėjo nieko pasakyt — išėjo nosį nuleidęs. Antram 

ir teip nusidavė. Trečias, durnius, inėjo ir pasakė:
— Kaip jūs pakajėlis šiltas!
O ji atsakė:
— Po mano žiursteliu da šilčiau.
— Nagi, kad po jūs žiursteliu teip šilta, turiu aš žvirblelį, 

tegu jis ten iškepa.
— Ale kad taukai bėgs,— atsakė karaliūnaitė.
— Užtai aš turiu špuntą, užkišiu — neišbėgs taukai.
— Ale gali paskui trūkt *.
— Nepliš, ba turiu lanką.
Ir tokiuo spasabu peršnekėjo ją. Paskui liko žentu karalio. 

O anie broliai pavydėjo durniuĮi] tokios ščėsties.
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Vienas biednas žmogus turėjo sūnų, katrą pirmiausia atidavė 
pas kalvį mokytis. Ale tę jam nepasidabojo — nuėjo pas ziegor- 
mistrą. Pas katrą mokinosi septynis metus ir labai buvo slaunu 
meisteriu, jau pereidavo savo meisterį. Paskui atsisveikino su 
tėvu ir pasileido in kelionę vandravot. Bekeliaudamas užėjo pas 
vieną karalių, katras pasiklausė, kas per vienas. Tas atsakė, 
kad yra meisteriu ziegorių.

— Gerai, padaryk tu man tokį ziegorių, kaip moki geriausią.
Meisteris pristojo an to ir pradėjo savo darbą, katrą dirbo

per du metus. Budavoįjo], dirbo apaštalus, Žalnierius, paukščius, 
dūdas ir t. t. Sustatė ziegorių per penkias nedėlias. Tas buvo 
tokis: kaip mušė pirmą adyną, tai atsidarydavo durys ir išeidavo 
gegutė kukuodama, kaip antrą — vaiskas, in glitą sustatytas, tre
čią — vaina, ketvirtą — Izidorius, klūpaudamas po kryžium, penk
tą— medžioklė an šerno, šeštą — Herkulesas, užmušdamas sma
ką, septintą — Dovydas, vajavodamas su Galijotu, aštuntą — 
Samsonas, plėšdamas snukį levo, devintą — paskutinė večerė pono 
Jezuso, dešimtą — komedijanta an arklių, vienuoliktą — akrotas, 
skęsdamas vandenyje, dvyliktą — kapelija. Karalius labai džiau
gėsi iš to ziegoriaus, užmokėjo meisteriui labai daug pinigų ir, 
kad niekas neturėtų tokio ziegoriaus, liepė nurisavot ziegormistro 
abrozą, išlupt akis ir laikyt an savo dvaro.

Vieną sykį pagedo ziegorius. Sušaukė slaunus ziegormistrus, 
kad sutaisyt, ale nė vienas nežinojo, kas yra pagadyta. Tada 
liepė daktarui, kad pataisytų anam akis. Daktaras pataisė akis, 
ale per didelį darbą. Tada ziegormistras tik dirstelėjo — tuoj pa
žino, ko reikia, ba buvo nulūžęs vienas šriubelis. Tuojaus pataisė, 
ir vėl ėjo, kaip pirma. Ir pasakė in karalių:

— Tai vis niekai ziegorius, ale aš padarysiu lekiančią būdą *.
Karalius pavelijo ir tai padaryt. Kaip jau viskas buvo gatava,

prašė karaliaus daug aukso ir sidabro, sudėjo in tą būdą ir pats 
pirmiausia pabandė. Uždegė spiritą ir pradėjo lėkt. Kaip jau 
buvo aukštai, pasikloniojo karaliui ir pats grįžo pas tėvą.

44. [PAKLUSNUS VILKAS]

Žmonės apskundė vilką prieš patį dievą, kad jiem dideles 
škadas daro, teip, kad net vaikus mažus iš stubos išneša. Dievas 
pašaukė vilką ir jam pasakė:

43. [IŠSIGELBĖJĘS MEISTRAS]
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— Čia žmonės skundžiasi, kad tu jiem dideles škadas darai. 
No to čėso aš tau tik paveliju, kad tu brangesnių daiktų nevog
tum, kas vertė tik tris skatikus, ir žiūrėk, kad to dabotumsi.

Ale kas matė! Vilkas, nuėjęs no provos, bėgo per pievą, kur 
rado kumelę su kumeliuku, ir pamislijo: ,,Kumelė verta du ska
tikus, o kumelukas — skatiką. Reikia man juos pasipjaut, ba teip 
dievas prisakė".

45. [Į DANGŲ RAGA2ĖJE]

Vienam mieste gyveno sena boba, kuri tankiausia sėdėdavo 
bažnyčioj ir prašydavo dievo, kad ją paimtų in dangų su dūšia, 
su kūnu. Sykį liko bažnyčioj an nakties. Tuom rozu vagys buvo 
an bažnyčios. Padarė skylę lubose, inleido vieną ragažę an vir
vės. Kuris dėjo in pundą brangius daiktus, indėdavo in ragažę 
ir liepė anam traukt. Durna boba mislijo, kad aniuolai iš dangaus 
in bažnyčią atėjo. Boba pamislijo: ,,Atsisėsiu in ragažę — mane 
užtrauks in dangų". Ir teip padarė. Vagis viršuj mislijo, kad jo 
tavorščius ką indėjo in ragažę, ba pajudino virvę, kaip ji sėdo. 
Pradėjo traukt sunkiai — džiaugėsi iš laimikio. Kaip jau pritrau
kė arti skylės, boba riktelėjo:

— Tegul bus pagarbintas Jezusas Christusas!
Vagis labai išsigando, paleido virvę, o boba susimušė visus 

kaulus, paskui už dienos numirė. Vagį, katras buvo bažnyčioj, 
sugavo, o anas paspėjo da pabėgt.

46. [KUR GERIAU GYVENTI]

Susitiko blusa su muse. Pirmoji ėjo iš kaimo in miestą, o 
antroji — iš miesto in kaimą. Tada blusa pasiklausė, dėl ko 
musė apleidžia miestą. Toj atsakė:

— Kas tam mieste — aš badu ko nenumiriau. Sykį inpuoliau 
in Smetoną vienos ponios — pamačius išėmė mane su dalikatnais 
piiščiukais, da aplaižė ir numetė an žemės. Ale kad aš kaime 
inpuolu in Smetoną, gaspadinė, paėmus šaukštą, išmeta an žemės 
da Smetonos pusę šaukšto, tada aš baliavoju, da prietelkas su
siprašau.

O blusa pasakė:
— O kas per gerumas kaime. Pareina artojas iš lauko, atsigu

la an gryno suolo, jo skūra kieta — negaliu nė inkišt savo sna
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po, o jau kaip pataikau minkštą vietą, pajusdamas, kaip ima 
mankyt alkūnėm, tai ko tik smerties negaunu. Ale kaip aš nueinu 
in miestą — pareina ponas arba ponia iš kur nor, atsigula in 
minkštą lovą, ten aš sau geriu jų dalikatną kraują. O jei pa
gauna mane ponas, lovoj gulintis, geriančią, paima in pirščiukus, 
pradeda kutent, tai aš tąsyk no juokų net trūkstu per pusę. 
O jei netrūkstu, išbėgu toliau in lovą, da iš ryto slūga uždengia 
mane, tąsyk sau miegu per dieną.

47. [LAIVAS, KURIS VAŽIUOJA ŽEME]

Karalius, turėdamas dukterį, apsakė:
— Jei kas atvažiuos žeme akrotu pas mane, tai tas bus mano 

žentu.
Teip vienam ūkininko sūnui prisisapnavo, kad pasirodė tokis 

senukas ir liepė anam, kad jis pradėtų akrotą, prižadėjo jam 
padėt.

An rytojaus užsikėlė, nuėjo in girią medžių kirst. Štai pasirodo 
anas senis su visokiom nočynom. Per dešimts nedėlių padarė 
akrotą, o senis pasisveikino su juo ir nuėjo. Paskui insisėdęs 
važiavo keliu. Susitiko penkis žmonis. Pasiklausė pirmo, kas per 
vienas. Atsakė, kad yra meisteris.

— O kokis? — pasiklausė.
— Aš labai šalčiu bezdu.
Antras atsakė:
— Esu tas, katras mūrus su kakta mušu.
Trečias:
— Vandenį in pundus rišu.
Ketvirtas:
— Kad duodu žingsnį, tai šimtą mylių nubėgu.
Paskutinis:
— Kad rikteliu, balsas girdėti už du šimtu mylių.
— Gerai, prieteliai, eikite in mano akrotą — matau, kad jūs 

mandri vyrai.
Žmonės visi inėjo, ir važiavo toliau. An galo atvažiavo prie 

karaliaus durių. Karalius išėjo susitikt. Ale kaip pamatė, kad 
teip negražiai apsivilkęs jo žentas, pamislijo nutrotyt jį. Liepė 
prikūrint drūčiai pirtį ir pasakė in juos:
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— Eikite in pirtį išsitrinkt, ba ryto pas mane bus balius.
Inėjo in pirtį, ale teip buvo karšta, kad net ausys spirga. Ka

ralius tuo čėsu, kaip jie inėjo, uždarė su geležinėm durimi. Jau 
negalėjo trivot. Pasakė žentas karaliaus:

— Katras jūs šalčiu bezda?
Tas užbezdėjo — pasidarė teip šalta, kaip pirma buvo šilta.
Paskui vėl pasakė:
— Katras su kakta mūrus mušat?
Tas sudavė su kakta — tuoj išpuolė šmotas sienos. Apsivilkę 

išėjo. Karalius nusidyvino, pamatęs juos. Pamislijo: ,,Tai ne dur
nius, kad jis iš tę išėjo". Liepė savo dukteriai mest žiedą in 
bistrą upę ir pasakė in jį:

— Tam trys dienos, kaip mano duktė pametė žiedą, ale nežino 
kur. Turbūt inpuolė in šitą upę. Ar negalės kas rast?

— Katras vandenį rišat in pėdus?
Tuoj pradėjo rišt pėdus iš vandenio. Tik in akį mirkt — ne

buvo vandenio upėj. Radęs žiedą, atidavė karaliūnaitei.
Mato karalius, kad jau kanečniai turės atiduot dukterį. Prieš 

patį šliūbą, vakarienę valgydami, užsimanė vyno, katras už šimto 
mylių buvo, ba jis girdėjo kadaise apė tą vyną. Žentas liepė, 
kad parneštų. Tas, pasiėmęs dvi bonkas, šoko ir atsidūrė pas tą 
vyną. Pats pradėjo gert ir pasigėrė, kur užsnūdo. Čia prie vaka
rienės laukia vyno — karalius mislijo, kad to jau nepadarys, iš 
ko džiaugėsi, kad negalės atiduot duktės tokiam prasčiokui. Už
pykęs žentas liepė savo slūgai pašaukt aną su vynu. Tas išėjęs 
riktelėjo, kad net viskas pakajuj sudrebėjo, visi nupuolė no 
krėslų, no stalo visos torielkos puldamos susimušė. Anas pas 
vyną pabudo ir parėjo vėl pas karalių su vynu, katrą gerdami 
gyrė. An galo ūkininkas apsiženijo su karaliaus dukteria.

48. [PIRMASIS DARBAS]

Buvo du broliai, vienas bagotas, kitas biednas. Bagočius, bū
davo, ubagam atsako ir šunimi užpjudo. O pas biedną visi uba
gai prisiglaudžia.

Vieną rozą atėjo senukas pas bagočių. Tas kaip su visais uba
gais apsieidavo, teip ir su juo. O pas biednioikėlį gavo dėlto 
nakvynę, davė vakarienę ir paguldė ant pečiaus, da davė po gal
va padušką, o po šonu šmotelį audeklo. An rytojaus senis anksti, 
padėkavojęs už visas geradėjystes, išėjo ir pasakė:
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— Kokį darbą pradėsit iš ryto, kad vakare pabaigtumėt.
Žmonės tų žodžių nesuprato, kiti nė neuvožojo an jų. No at

sitolinimo ubago pasakė gaspadorius:
— Pažiūrėkit, mažu senis atsirėžė šmotelį audeklo.
Paskui pati gaspadoriaus, paėmus mastą, pradėjo mieruot — be 

galo: kaip pradėjo nuo ryto, tai iki vakaro mieravo, teip, kad 
buvo pilna stuba ir kiemas audeklo.

Tai girdėdamas, bagočius atėjo pas biednioką, pasiklausė:
— Iš kur turi teip daug audeklo?
Atsakė, kad ubagas davė, katrą vakar išvarei. Bagočius ne

davė jam nė pabaigt — parėjęs namo, sėdo ant arklio, susiradęs 
ubagą, parsivedė pas save, davė gerą večerę, paguldė in gražią 
lovą. Iš ryto davė pusryčius. Senis padėkavojęs pasakė, kaip ir 
anam, ir išėjo. Bagočius, pasiėmęs maišelį pinigų, nuėjo in svirną 
ir pamislijo: ,.Durnius mano brolis, ka jis mažai turės iš tų au
deklų. Aš kaip pradėsiu pinigus skaityt, tai bent bus krūva 
pinigų".

Ale užsimanė jis ant savo reikalo. Pasidėjo maišelį in svirną, 
o pats atsitūpė už to pačio svirno. Kaip pradėjo no ryto, tai iki 
vakaro — didesnę krūvą pridėjo, kaip jis pats...

49. [KVAILYS UŽMUŠA ŽMOGŲ]

Buvo trys broliai, vienas buvo dūmas. Broliai sykį pargrįžę 
rėkė ant jo, kad jis teip tinginiauja, pasakė:

— Tu bestija, išsimokyk nor šaudyt, tik ką nor užšausi girioj.
— O jūs durniai, duokit man parako, šratų — aš moku gerai 

šaudyt.
Durnius matydavo, kaip broliai užsiprovija karabinus. Paskui 

broliai davė karabiną, parako ir šratų ir nuėjo vėl an darbo. 
Durnius, nuėjęs in girią, ne paukščius šovė, ale grybus. Per 
visą dieną tris svarus parako išdarkė ir pavakarė parėjo namo 
su krepšiu grybų. Broliai pargrįžę iškoliojo jį:

— Tu durniau,— pasakė,— šaudyk tu gyvus daiktus.
— Gerai,— atsakė,— teip darysiu, kaip jūs man liepiat.
Kitu sykiu vėl paliko jam parako. Nuėjęs iš ryto, pirmiausia 

pamatė, kad kas juda už aržuolo. Jis tuoj atlenkė gaidį ir šovė. 
Ale tai nebuvo paukštis arba žvėris, tik jų Susiedo kuprotas
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sūnus, kuris pasilenkęs grybavo tąsyk. Paėmęs an pečių ir neša 
namo. Da buvo biskį apytamsiu. Eidamas pro langą, gieda. O 
broliai pamatę pasakė:

— Na, nor sykį mūs durnius ką pašovė — turbūt stirną.
Pamatę žmogų užšautą, labai nusigando. Ir pakasė tvarte po

slenksčiu ir prašė durniaus, kad niekam nesakytų. O naktį iš
kasė aną ir an vietos pakasė ožį. Ale kur durnius iškęs — pra
dėjo prieš visus girtis. Paskui kokia bėda buvo broliam! Sūdąs 
atsiuntė žmonis krėst in jų namus. Durnius pasakė:

— Aš jį pakavojau po ano tvarto slenksčiu. Eikime,— tarė, 
paimdamas špatą.

Paskui pradėjo kast ir dakasė ragus. Pasiklausė tėvų:
— O ką, ar jūs sūnus buvo su ragais?
Paskui dakasė nugarą:
— O ką, mažu buvo apžėlęs?
An galo dakasė kojas:
— O ką, mažu buvo su keturiom kojom?
Mato sūdąs, kad varjotas, išleido anuos brolius an valnasties.

50. [VILKAS IŠGELBĖTOJAS]

Vieno biedno žmogaus sūnus išėjo in girią grybaut, kur pa
klydęs. Vaikštinėdamas užėjo razbainykų gyvenimą. Tai pamis- 
lijo: „Kur čia pasikavot?" Pamatė didelę ragažę, katra ties stalu 
kabojo. Ėmęs inlindo in ją. Razbainykai tuoj suuodė, kad yra 
šviežias žmogus. Atsisėdo pietų valgyt, ba turbūt buvo alkani. 
Pavalgę pradėjo ieškot. Ak štai — randa tupintį ragažėj. Ir pa
sakė razbainykai:

— Mes jo gyvo neleiskim, ba jis gali parėjęs visiem pasakyt 
apė mūs gyvenimą.

Ale vienas atsiliepė:
— Škada trotyt — toks gražus vaikas. Ar žinote ką? Inkas- 

kim jį iki pažastų in žemę.
Dėlto teip ir padarė. Biednas vaikelis mūčijosi jau per tris 

naktis. Ale ne čia da buvo jo smertis. An jo ščėsties, atėjo 
vilkas, pradėjo uostyt, ba vaikas tuom čėsu miegojo. Atsisuko 
ir norėjo ant jo pridergt. Ale vaikas atsidarė akis, griebė vil
kui už uodegos. Teip drūčiai laikydamą ištraukė iš žemės, kad 
ir aptriedė kraujais akis. Paskui, pasidrūtinęs uogutėm ir šak-
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nukėm, ką tik atitiko savo tėvo stubukę. O tėvas biednas vis 
buvo apsiiiejęs ašaromis, žiūrėjo per langą. Pamatęs sūnų, ap
mirė iš džiaugsmo. An galo nuėjo in miestelį, pasakė neščėstį 
savo sūnaus. Vyriausybė miesto surinko daug drūtų vyrų ir 
nuėjo in razbainykų urvą. Labai gerai nusidavė, ba razbainykai 
buvo tąsyk namie. Visus sugavo, ir jų galvos buvo nukirstos.

51. [VILKAS SVEČIUOSE]

Pagiry mažoj bakūžėlėj gyveno sena boba, an katros tankiai 
bardavosi vilkas, dėl ko ji jo niekad neužprašo in svečius.

— Gerai,— atsakė boba,— ateik no šios dienos už nedėlios, 
aš tau išvirsiu kietonėlį, sūronėlį ir minkštonėlį.

Vilkas džiaugėsi, kad turės gerą balių. Paskui nutimpino in 
girią. An rešto atėjo jau čėsas balio. Boba užrišo kieta virve 
duris — tai darė dėl to, ba bijojosi vilko. Užsūdė gerai barščius, 
paklojo minkštai patalą, o pati užsilipo an aukšto. O vilkas išsi
maudė gražiai, apsidabino ir atėjo. Nori atidaryt duris — paskui 
pradėjo šaukt:

— Boba boba, atdaryk duris! O kur tavo kietonėlis?
Atsakė boba:
— Mano durys kieta virve uždarytos.
— O kur tavo sūronėlis?
— Mano puodelis sūriai užsūdytas.
Vėl paklausė, kur minkštonėlis.
— Mano patalėlis minkštai paklotas.
Vilkas malonėtų baliavot, ale negali inlįst per niekur. An 

galo išmušė langą ir inlindo. O grinčiukėj buvo žąsinas, katras, 
apleidęs sparnus, pradėjo girksėt *, gaidys tupėjo an kartelės 
ir giedojo, o katinas tupėjo an pečiaus, pastatęs uodegą. Vilkas, 
jų visų išsigandęs, pabėgo. Pamatė jį kitas vilkas išsigandusį 
ir pasakė:

— Kur bėgi, kūmuti?
— Duok pakajų...— atsakė.— Matai, tai teip buvo: toj boba, 

ką čia gyvena netoli, užprašė mane an bankieto. Toj bestija 
mane norėĮjo] prigaut, ščėstis didelė, ka pabėgau. Kaip inėjau 
in vidų, pamačiau Žalnierių su šoblėm, kitas vėl Žalnierius tupėjo 
aukštai ir šaukė daugiau savo prietelių. Toliau an pečiaus sėdėjo 
vienas su ilga dzida. Kad tik būčia pabuvęs nor pusę adynos, 
jau būčia neišėjęs gyvas.
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52. [STEBUKLINGI VAISIAI]

Žalnierius išsislūžinęs grįžo in savo tėviškę. Užpuolė jį tamsi 
naktis — nėra kur pasidėt. Ščėstis, kad priėjo kapines. Tę per
nakvojęs koplyčiukėj, pasimeldė prieš mūką pono Jezuso, katra 
buvo koplyčioj, ir pasakė:

— Neturiu tau, Jėzau, kuo užmokėt už nakvynę.
Išsiėmė du skatikus, ba tiek tik turėjo, ir padėjo an kryžiaus. 

Neilgai laukiant, nupuolė mašniukė no to kryžiaus, kurioj vis 
buvo raudonikis. Paėmęs ją, išėjo — vakar pakeliais nuliūdęs 
vandravo, o šiandie įsirėmęs viduriu vieškelio giedodamas ėjo. 
Pirmiausia priėjo miestą. Tenui uliavojo dieną ir naktį be galo — 
iš mašniukės vis išimdavo raudonikį.

Tam mieste gyveno pavargęs karalius, katras turėjo daug skolų 
už kaštus vainų. Išgirdęs, kad Žalnierius tokis jo mieste yra, lie
pė jį pavadyt pas save. Priėmė jį gražiai, paguldė in gražią 
lovą. An rytojaus liokajus atnešė apčystytus čebatus — tuoj slū- 
gai davė raudonikį, kitas atnešė vandenio praustis — ir tam davė 
pinigą. Kaip atėjo vakaras, karalius suprašė daug svečių ir gra- 
jijo in kortas su Žalnierium, ale jam nesisekė, ba vis pergrajy- 
davo. Ale jis nesigailėjo, ba jo mašniukė niekad neištuštyta 
buvo. Paskui mūs Žalnierius pasigėrė ir užmigo. O karalius liepė 
savo dukteriai padaryt tokią mašniukę, indėjo in ją raudonąjį, o 
Žalnieriaus sau užsiturėjo. An rytojaus žiūri, kad guli kaip šuva 
ant žemės. Atnešė slūga vandenio — tuoj davė raudonąjį. Kitas 
atnešė čebatus — norėjo duot, ale jau nerado nė pusės skatiko. 
Pradėjo verkt. Apsirengęs nuėjo pas karalių, pasakė, kad jis pa
vogė mašniukę. Karalius apsirūstinęs išstūmė per duris. Potam 
ėjo in marias skandytis. Tę krašte rado luotą. Insisėdęs in jį, 
plaukė, ale pats nežinojo, ko ir kur. Atplaukė didelę salą. Mato, 
kad an jos yra daug medžių. Užsivilko luotą an krašto, kad 
nenuneštų vilnys, pats ėjo an salos, ar neras ko valgyt. Ledva 
kelis žingsnius davė — žiūri, kad jis stovi po grūšia, o an žemės 
pilna vaisiaus to medžio — turbūt vėjas nukratė. Godžiai griebė 
jas ir valgė, ba trečia diena nieko burnoj neturėjo. Suvalgė mažu 
kaip tris grūšias — kad junta an savę didelius tris ragus. „Da
bar prapuoliau",— pasakė. Nuėjo toliau — po kitu medžiu rado 
obuolių. Mislija sau: „Valgysiu daugiau: vis tiek, ar vieną ragą 
turėsiu, ar daugiau". Ir pradėjo valgyt — tuoj nupuolė visi ragai.
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,.Dabar, karaliau, duosiu tau ir tavo mielai dukterėlei.. Tai 
kalbant, prisirinko grūšių, ir obuolius sudžiovino in šmotelius. 
Paskui plaukė atgal in miestą. Nedėlioj atsisėdo po bažnyčia, 
grūšias pasidėjo prie savę an skepetos. Kaip an tų patyčių pa
kvipo grūšios an viso miesto. Žmonės visi norėjo pirkt, ale jis 
niekam nepardavė, sakė, kad jis pats pirko.

Tuo čėsu karalius su savo dukteria ėjo in bažnyčią. Teipogi 
ir jiem pakvipo tos grūšios. Ir liepė slūgai pirkt no to ubago. 
Negalėjo iškęst — ėmė valgyt pas bažnyčią. Tuoj išaugo po ragą 
karaliui ir jo dukteriai. O ubagas pabėgo kaip tik drūtas. Kokia 
sarmata * jiem buvo su ragais grįžt namo! Visi žmones kaip an 
dyvų žiūrėjo. Sušaukė visokius daktarus, ale nė vienas [nejat- 
sivožijo juos pasveikyt. Teip Žalnierius, persirengęs kitokiom 
drapanom, veidą išsisuodino ir vaikščiojo po miestą, kalbėdavo, 
kad jis yra didelis daktaras iš murinų žemės. Girdėdamas kara
lius liepė jį pasivadyt. Jis greitai pasiskubino. Ten apžiūrėjęs 
ragus, bandė pjaut, ale jie negalėjo kęst, ba skaudėjo. Paskui 
pasiklausė:

— Ar nepapelnėt kokio grieko — mažu kam kokį daiktą sve
timą užlaikėt?

Karaliui sarmata prisipažint, kad paėmė aną mašniukę,— dėlto 
prisipažino. Žalnierius liepė ją atnešt. Karalius atnešė mašniukę 
ir atidavė daktarui. Tas, imdamas ją, neva apmirė ir pasakė:

— Mano, mano mašniukė!
Karalius nusidyvijo iš to. Paskui neilgai laukiant pasakė ka

raliui:
— Matai, kaip dievas pakorojo tave! Už tai turi šituos ragus, 

kad man pavogei šitą mašniukę. Ar atsimeni, kaip mane išstū- 
mei?

Karalius perprašė Žalnierių, atidavė jam mašniukę, o tas davė 
po šmotelį obuolio — tuoj ragai nupuolė.

Karalius norėjo Žalnierių užlaikyt pas save kaip geradėją, ba 
išpirko iš dviejų bėdų: pirma skolas išsimokėjo, paskui ragus 
numetė. Ale Žalnierius nevierijo, ba mislijo, kad da rozą nori 
jį prigaut. An galo parėjo in savo tėviškę ir buvo ščėslyvu 
žmogum.
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53. [AUKSINĖ KAČIUKĖ]

Dideliam sode vaikščiojo panelė vieno bagoto pono. Ten jai 
bevaikščiojant, pasirodė auksinė kačiukė ir vis netoli jos bė
giojo, ale pagaut jokiu spasabu negalėjo: kačiukė vis toliau 
viliojo panaitę, net iki giriai. O anai malonu pasigaut tokią 
gražią kačiukę. Tik rozu iš tos kačiukės pasidarė jaunas vyras. 
Ale jis buvo razbainyku. Nuvedė ją in savo urvą, kur buvo labai 
gražūs pakajai. In visus pavelijo eit, tik in vieną ne. Išeidamas 
paliko jai karielius ir pasakė:

— Jei tu kokią šelmystą dėl manę padarysi, tai karieliai 
pajuos.

Ale kur ji iškęs? Kaip tik anas išėjo, tuojaus nuėjo in pakajų, 
kur neliepė eit. Persigando, pamačius užmuštus žmonis. Ale vie
nas da galėjo šnekėt. Pasakė:

— Paimk uzbonėlį, išeik laukan, rasi už kalnelio šaltinį. Pa
semk vandenio ir apliesi visus negyvus kūnus — jie atgis visi.

Kaip tik pradėjo laistyt, žmonių priviso pilna toj stubelė. 
O jos karieliai jau pajuodo. Paskui pasakė in tuos žmonis:

— Jūs būkit čia patol, pakol jis negrįš. Ir kaip išgirsit mane 
ratunko šaukiančią, visi pulkit duot man pamačį.

Razbainykas parėjęs tuoj pažiūrėjo in karielius — jau tie juo
di. Paėmęs už sprando, ir neša in aną stubą, kur buvo visi 
trupai. Anie, išgirdę riksmą, išbėgo duot pamačį. Razbainyką visi 
supuolę surišo ir atvedė in miestą, kur užmušė. Kad jis nebūtų 
surištas, galėtų persiverst in kokį žvėrį, ba kad buvo surištas, tai 
tąsyk negalėjo padaryt savo štukos.

54. [VELNIAS PUSININKAS]

Senais čėsais, kaip da velniai buvo durniai, vienas iš jų nu
ėjęs pas vieną biedną gaspadorių ir pasakė in jį:

— Klausyk, tu biednas esi — sekim mes ropes iš pusės. Ką 
norėsi — ar viršų, ar šaknis,— galėsi imt.

Žmogus pasakė:
— Aš imsiu šaknis.
Rudenį užderėjo gražios ropės. Nukasė. Tuo čėsu velnias at

ėjo, pasidalino teip, kaip pirma susiderėjo. Velnias lapus nusi
nešė in savo gyvenimą. Užprašė pas save svečių ir išvirė iš
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savo javų valgyt. Ale negalėjo anė kiaulė ėst tų lapų, sudžiū
vusių ir supuvusių. Jau mato, kad jį prigavo.

Nuėjo ateinantį pavasarį pas žmogų:
— Klausyk, sekim pupas iš pusės. Aš imsiu šaknis, o tau bus 

lapai.
Ak, teip ir padarė. Kaip ruduo atėjo, žmogus prašė pas velnią, 

kad eitų padėt nupjaut. Velnias jam padėjo, ir javais vėl pasi
dalino: vienas paėmė šiaudus su grūdais, o kitas šaknis nusi- 
pjaustė.

Velnias mato, kad vėl jį prigavo. Nuėjęs pas žmogų, pasakė:
— Jau sėsim žirnius, ale dalysimėsi javais.
Užsėjo visą lauką žirniais. Kaip jau iškūlė, mato žmogus, kad 

jam teks mažai pelno. Pasakė in velnią:
— Aš neturiu gero kluono išvėtyt juos — vežkim an ledo, 

kur čia netoli namų.
Tada sukrovė, nuvežė an ežero, padavė velniui šluotą, o pats, 

paėmęs šiūpelę, kaip paris žirnius, tai tie net in kitą kraštą 
atsidūrė, o velnias, paskui bėgdamas, susimušė sau nosį, išsi
suko kojas an ledo. Pasakė:

— Tuščia jų, dovanoju tau visus žirnius. Ne, aš veli duosiu 
karvę an peršėrimo,— ak da iki pavasario toli.

Už kelių dienų atveda velnias didelę karvę. Kas pelno iš jos 
gaspadoriui — pieno duodavo an sykio gorčių. Atėjo ir pava
saris. Velnias mato, kad jo karvei didelė vigada,— atidavė ją 
da an trijų metų. Karvė kas metas turėdavo po veršį. Na, jau 
gaspadoriui ir gerai. Po trijų metų ateina velnias atimt karvę, 
ale žmogui pagailo jos.

— Atiduok jau karvę,— pasakė velnias.
Žmogus žinojo, girioj kur meška gulėjo, ir pasakė:
— Tavo karvė pasidarė kaip laukinė: nusisukino sau ragus. 

Na, eikim.
Eidami pro tvartą, pamatė velnias akėčias.
— O kas čia?
Žmogus pasakė:
— Tai šukos, kur aš karvę šukavau.
— Duok, susimildamas, ir aš šukuosiu karvę.
— Gali imt,— pasakė gaspadorius.
Velnias pasirišo šukas po juosta. Ėjo toliau — rado už kluono 

seną avilį.
— O čia kas?
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— Tai makštys no šukų.
— Duok ir jas.
— Imk,— atsakė anas.
Velnias ir jas pasirišo po juosta. Nuėjo jau netoli karvės — 

žmogus pasakė:
— Eik pamaži, ba kaip pabus, tai nesugausi.
Velnias an pirštų sėlina. Kaip tik prisiartino, griebė už ausų. 

Meška tuom čėsu pabudo, ėmė bėgt in šakas. Velnio šukos ir 
makštys užsikabino už medžio ir susimušė in šmotelius. Da to 
negana — šakos akis išplėšė. Paleido mešką, pats pradėjo rėkt:

— Sėbrai, dovanoju tau karvę — tegu ją vilkas kur papjauna, 
ko neužmušė manę. Tik tiek perprašau tave, kad tavo dovanas 
užniek apverčiau.

Paskui nubėgo. O gaspadorius per pričinią velnio pasitaisė, tai 
yra pralobo.

55. [VAGIES IŠPAŽINTIS]

Didelis vagis ėjo in spaviedį, ale nuėjęs in kunigo pleboniją. 
Kuknioj nebuvo žmonių. Mato, kad katilas pilnas žirnių ir šmo
tas lašinių virė. Jis chapai lašinius in savo krepšį. Paskui ėjo 
per priemenę — žiūri, kad vilkai * kabo an vagelio. Ir tuos pa
siėmė, pakavojo in karklyną. Toliau pasivelijo ir in stubą nueit. 
Tę pamatė ziegorėlį an sienos kabantį. Ir tą pakavojo in kišenių. 
Dabar reikia eit in bažnyčią. Da iš ryto biskį tamsu buvo, o ir 
bažnyčia buvo tamsi. Jis pirmiausia priėjo prie kunigo. Tę pasi
klausė, ką sugriešino. Tas sakė:

— Kiaulę išvariau iš žirnių,— tai znočijosi lašiniai, ką išėmė 
iš puodo.— Kunigą apgyniau no vilkų.

— Gerai, mano mielas, turėsi už tai tris šimtus dienų atpusko. 
Toliau ką sugriešijai?

— Štai ziegorėlį pavogiau,— sakė, duodamas jį kunigui.
— Tu ma[n] jo neduok, ale tam duok, no katro pavogei.
— Taigi aš duodu, ale jis neima.
Kunigas niekad nemislijo, kad tai jo būtų ziegorėlis, o da 

tamsu biskį buvo — nepažino savo ziegorėlio. Tąsyk vagis sakė:
— Aš dabar eisiu atiduot jį.
Ir nubėgo savais keliais.
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56. [ŽMONĖS DANGUJE]

Šlėkta ir mužikas buvo priimti in dangų, ba jiem dievas jau 
liepė ateit. Kaip jau priėjo dangaus duris, mužikas norėjo jau 
pasibaldyt* in duris — šlėkta padraudė jį ir pasakė:

— Tu, durniau, nemoki lotyniškai!
Ir pradėjo šlėkta baidyt in duris. Šventas Petras pasiklausė:
— A kto tu? *
Šlėkta pasakė:
— Ego.*
Atsakė šventas Petras:
— Ne počeba nam takego.*
Paskui šlėkta nosį nuleido ir verkė dangaus. Tada mužikas 

pabaidęs. Pasiklausė šventas Petras:
— Kas čia?
Mužikas atsakė:
— Aš.
Šventas Petras pasakė in žmonis lenkus, neseniai priimtus in 

dangų:
— Puščaice, to bendze naš.*
Šlėkta vėl pasibaidė. Pasiklausė:
— Kto tu? *
— Ja.*
— Puščaice, to bendze dzis dva.*
Paskui pamatė poną dievą, katras pasakė in juos:
— In nieką jūs nesikiškit, kad ir matysit ką negerai darant.
Trečią dieną nieko nevalgę mūs novicijušai. Atėjo pietūs.

Aniuolai neša ilgą stalą iš vieno pakajo in kitą ir norėjo išnešt 
jį ne išilgą, ale skersą. O čia kopūstai su lašiniais teip kvepia! 
Jau mužikas negali trivot, o aniuolai vis bovinasi su stalu, norė
dami išnešt skersai. Dabar mužikas užpykęs rodo su rankom, 
kad išilgai neštų. Dievas pasakė:

— Jau eisi sau laukan — matai, kam kišiesi, kur tau nepriguli.
Paskui biednas mužikėlis išėjo verkdamas.

57. [KAS SUSAPNUOS GRAŽIAUSIĄ SAPNĄ]

Važiavo trys kupčiai in kelionę. Vienas vadinosi Srolius, ki
tas— Borukas, o trečias, da jaunas,— Joškus. Užpuolė juos nak
tis tamsi. Gerai, kad davažiavo karčemą, katroj teipogi buvo
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žydas šinkorium. Inėjo in ją, pasiklausė, ar neturi ko valgyt, ba 
buvo labai alkani. Atsakė šinkorius, kad turi pečiuj keptą antį. 
Paskui susidėjo po kelis skatikus ir nusipirko pečenką. Teip 
seniausias pasakė:

— Mum trim tos anties nebus gana. Veli teip padarykim. Da 
diena toli — gulkim, ir katras gražiausią sapną sapnuosim, tai 
tas suvalgys antį.

Anie pristojo an to ir atsigulė. An rytojaus užsikėlė — tuoj 
seniausias pradėjo pasakot savo sapną:

— Rodosi, kad aš buvau danguj, sėdėjau su ponu dievu an 
auksinio krėslo ir gėriau vyną, visokias patrovas valgiau. Nu, o 
tu kokį sapną turėjai?

— Aš sėdėjau su ponu dievu an deimentinio krėslo ir valgiau 
šurum burum jautį. O ką jis sapnavo?

— Aš ir norėjau eit in dangų, ale pasakė, kad aš negadnas 
esu būt danguj. Žiūrėjau, kaip jūs su ponu dievu sėdėjot, val- 
gėt ir gėrėt. Paskui užpykęs spjoviau, parėjau in šitą karčemą 
ir suvalgiau antį: žinojau, kad jūs jau ne alkani, ba ponas dievas 
jus prisotino.

58. [VELNIAI KREPŠYJE]

Vienas Žalnierius grįžo namo, ale pinigų turėjo tik tris torie- 
lius. Susitiko senutį ubagą, katras prašė ko nor. Tas davė vieną 
torielių. Ne už ilgo susitiko kitą — ir tam davė pinigą. An galo* 
trečiam paskutinį pinigą apieravojo. Atėjo naktis — neturi kur 
nakvot. Priėjęs pūstynę, pernakvojo joj. Tę sapnavo, kad, rodos, 
atėjo tie trys ubagai, katriem atidavė savo pinigus vakar. Vienas 
pasakė:

— Ko nori už tą pinigą, ką man davei?
Atsakė:
— Noriu tokios pypkės, kad visados degtų.
Kitas pasiklausė:
— O no manę ko nori?
Pasakė, kad duotų tokią mašniukę, kurioj visados būtų pini

gai. An galo trečias pasiklausė, o ko no jo nori. Atsakė:
— Duok tokį krepšį, kad aš an ko tik pažiūrėsiu ir paliep

damas, kad in jį inlįstų.
Ir tas davė, ko norėjo. Paskui pabudęs randa pas save tuos 

tris daiktus, apė katruos naktį sapnavo. Padėkavojęs dievui,
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išėjo. Pirmiausia atėjo in vieną miestą, tę sau uliavojo ir pyp
kę rūkė.

Tam mieste gyveno karalius, katras turėjo didelį palocių, ale 
jame negalėjo gyvent, ba ten velniai valdėsi. Atėjęs pas kara
lių, pasakė, kad jis išvaikys visus velnius. Karalius už tai paža
dėjo jam savo dukterį.

— Vieryk, karaliau, rytoj gyvęsi tam palociuj!
Žalnierius pasiėmė penkias bonkas vyno, inėjo in palocių. 

Atėjo jau ir naktis. Gėrė vyną dėl smielnumo, kad ir tikėjosi 
velnius apvajavot. Apė adyną vienuoliktą pradėjo ūsuose kas 
judėt. Griebė ir sugavo blusą. Iš tos blusos pasidarė musė, iš 
musės — žaltys, iš žalčio — šuva, iš to — levas, iš jo — graži pa
naitė, debesiuose lekiančia, katra jį viliojo prie savęs. Žalnierius, 
žiūrėdamas ant jos, seilę rijo. Paskui priviso labai daug velnių. 
Tuoj vienas davė sprigtą in nosį Žalnieriui. Tas, neilgai laukiant, 
riktelėjo:

— Visi in krepšį, laidokai!
Tuoj visi urmu sulindo.
— Jūs, bestijos, rytoj eisiu in bažnyčią ir indėsiu in šven- 

tytą vandenį!
Čia prasidėjo spiegimas velnių:
— Prieteliau,— pasakė velniai,— ko nori no mūs? Paleisk mus, 

mes tave padarysim dideliu ponu.
— Nereikia man nieko,— atsakė,— tik atneškit man parašą.
— Kas atneš, kad mes visi čia tupim krepšy?
Parašas znočijosi — karaliaus tėvas gyveno su velniais ir jiem 

užrašė savo dūšią priešsmert. O velniai, būdavo, vaidosi nak
timi su nabašnyku po palocių. Už pusės adynėlės velniukas atėjo 
su parašu, katrą išleido iš krepšio per skylutę, padarytą adata. 
Kaip tik padavė parašą, Žalnierius sudegino ant žvakės, paskui 
atrišo, iš tolo stovėdamas, krepšį — velniai išbėgo visi. No to 
čėso spakaina buvo pakajuose. Karalius džiaugėsi neišpasakytai, 
atidavė jam savo dukterę. Ir tokiu spasabu Žalnierius pirko už 
tris torielius sau ščėstį.

59. [VARLĖ ŽMONA]

Vienas gaspadorius turėjo tris sūnus, o vienas iš jų buvo dur
nius. Ir norėjo padalyt savo gaspadorystę terpu jųvisų. Ir pasakė:

— Kas iš to bus: mažas mano majantkas, jum žėdnam mažai
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teks. Veli teip padarysiu. Katras iš jūs gražiausius marškinius 
parvešit, tai to bus majantkas.

Sūnūs išsijodinėjo in visas šalis. Durnius, radęs siaurą kelelį 
girioj, nujojo. Tę bekeliaudamas, rado didelius palocius, in kat
ruos inėjo, kur jokios dūšios nerado. Tik an lango buvo sklei- 
nyčia, katroj buvo auksinė varliukė. Toji pasakė:

— Ko nori, Jonai?
Atsakė, kad marškinių. Paskui varliukė pašaukė siuvečkas ir 

liepė marškinius pasiūt. Už kelių minutų buvo gatavi. Sudėjo 
juos in riešučio lukštą. Jonas, padėkavojęs joms, pargrįžo namo.

Ale jau anie broliai buvo pargrįžę. Tuoj vyriausias parodė 
savo marškinius. Tėvas juos pagyrė. Vidutinio irgi pagyrė.

— Na, o tu, Jonai, ar turi? — tarė tėvas.
Tas išėmė riešutą ir norėjo perspaust, ale negalėjo, ba buvo 

atgrubę pirštai. Čia broliai pradėjo šidyt iš riešučio. An greito 
paėmęs plaktuką, permušė ir išėmė gražius marškinius. Tėvas 
labai nusidyvino, juos pamatęs. Ale dėlto nedavė jam majant- 
ko,— pasakė:

— Durniui atiduočia — ugi jis gali prapuldyt tuos namus. Dagi 
rozą mėgykit: katras parvešit gražiausią pyragą, to bus namai.

Vėl visi išjojo. Ir leido pirma jot durniui, o patys paskui, 
ba norėjo žinot, iš kur jis gavo tokius marškinius. Jonas tąsyk 
jojo pas savo varliukę. Kaip tik jis per duris inėjo, broliai 
paslaptom prisisėlino prie durių ir klausė jų šnekos. Ale varlė 
juto, kad kas klauso už durių. Pasakė in Joną, ko jis nori. Pa
sakė, kad pyrago.

— Ar žinai ką, paimk tik tu sėlenų *, pieskų ir suodžių ir 
padaryk tokį pyragą. O kaip iškeps, tai bus gražus.

Girdant tai, broliai greitai sėdo an arklių, nujojo in miestą 
ir pakepė tokius pyragus, kaip girdėjo. O varliukė liepė kukar- 
kom, kad tuoj iškeptų gražiausią pyragą. Jonas, susivyniojęs in 
popierą, parjojo namo.

Pirmiausia parodė vyriausias. Tėvas, prariekęs paragavęs, ko 
tik dantų neišsisukino.

— O mano sūnau, tavo pyrago nė kiaulė neėsių!
Ir vidutiniui teip pasakė.
— O tu, Jonai, kokį turi?
Tas, išėmęs iš ančio, padavė tėvui.
— O čia tai pyragas! Pakavosiu aš jį an didelės šventės!
Tėvas da nenorėjo durniui duot gaspadorystos, pasakė:
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— Visados darosi iki trijų rczų. Pabandykit da rozą. Katras 
parsivešit gražiausią pačią, tai tam atiduosiu.

— Oi, pačios,— pasakė [broliai],— to gero visur rasim.
Ir išjojo vėl in visas šalis. Durnius vėl nujojo pas savo var- 

liukę ir pasakė jai, kad nori pačios.
— Gerai, mano mielas,— pasakė,— jei tu ištrivosi vieną daik

tą, tai turėsi gražią pačią. O tai teip. Mane tėvas prakeikė in 
varlę, ir kad tada būsiu no to išganyta, jei kas mane, laikydamą 
an rankos, ištrivos visokius žalčius, rupečkas, gyvates, ba jos 
landžios po visą žmogų teip labai, kad net in vidurius lįs per 
burną.

Jonas apsiėmė ištrivot. Paėmė varliukę ant rankų, ir pradėjo 
iš jos eit visi tie brudai ir landžiot po Joną. Bet jis ištrivojo 
tai. Po viskam pamatė, kaip varliukė persimainė in gražią paną.

— Dabar, Jonai, išganytojau mano,— pasakė,— būsi karalium 
ant vietos mano tėvo.

Tuoj pasidarė kitas svietas, kokis dvaras dailus, net miela 
žiūrėt. Liepė pakinkyt šešetą arklių, o Jonas apsirengė su rūbais 
karališkais ir važiavo su tąj pana. Mato tėvas ir broliai, kad at- 
pleška kas su šešetu arklių. Broliai pradėjo juoktis, tardami:

— Mažu Jonas atvažiuoja.
Kaip labai nusidyvino, kad sustojo karieta prieš jų namus. 

Tėvas nepažino savo sūnaus, broliai ir jų pačios šnairai žiūrėjo 
in juos.

Atėjo jau ir pietūs, susėdo valgyt visi. Ale Jono merga ne
daug valgė, ba vis liejo sriubą sau už rankovės. Pamatė anos 
ir teip darė, ale per jų rankoves sunkėsi sriuba. Susimozojo 
suknias, o anos, rodos, anė nežym. Kaip mėsą valgė, tai kaulus 
dėjo in kitą rankovę — ir anos teip darė. Dabar po pietų pa
sakė Jono pati:

— Aš padarysiu gražią štuką.
Tik rozu kaip liejo iš rankovės sriubą — pasidarė ežeras, iš 

kitos rankovės pabėrė kaulus — pasidarė giria. Po girią paukš
čiukai čiulba, o po ežerą paukščiai visoki plūkauja. Tik rozu 
švilptelėjo — ir viskas prapuolė.

— Na, ir mes padarysim teip,— pasakė anos. Tik rozu kaip 
pliūptelėjo visiem ant akių! Paskui kaulais ko akių neišmušė.

An galo Jonas atsižadėjo visko — ir tėvo majantko, apsiže- 
nijo su karaliūnaite ir liko karalium. Da tėvą ir brolius pas save 
priėmė ir laikė juos iki smertei.
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60. [TRYS STEBUKLINGI DAIKTAI]

Vienas tėvas padalino tėviškę terpu trijų sūnų. Ale jie barėsi 
terpu savę, sakė, kad tau tėvas davė daugiau, kitas sakė — tau 
daugiau. Užpykęs tėvas liepė nukalt tris šobles ir jas davė 
jiem, paskui išvedė an trijų kelių, vienam parodė vieną kelią:

— Tai tau bus tėviškė!
Kitam — kitą, trečiam — trečią. O pats parėjo, juos palikęs, 

namo.
Paskui broliai pasakė:
— Ką mes eisim po vieną — veli visi sykiu.
Ir teip padarė. Eidami vienu keliu, prėjo girią labai ilgą: 

nuėjo mylią — kelio neradę, jokių namų, turėjo nakvot po me
džiu. Ale vyriausias pasakė:

— Čia mus begulinčius gali žvėrys sudraskyt. Turime katras 
dabot per naktį.

Ir vėl pradėjo bartis, katram reikia dabot. Teip jauniausias 
pasakė:

— Atneškit man lazdą.
Broliai tuoj padavė.
— Dabar imkim žėdnas po gniaužtą — katram išpuls pats galas 

lazdos, tai tam reiks dabot.
Teip ir padarė. Išpuolė jauniausiui. Susikūrė ugnį, anie broliai 

sugulė, o jis pilniavojo.
Apė pusiaunaktę atėjo ponas su liktame ir prašė, kad pavelytų 

užsidegt žvakę.
— Neduosiu tau ugnies. Tu čia gyveni ir to daikto neturi — 

mes čia tik nakvojam, o dėlto turim ugnies.
— Na, neduodi man ugnies — eikime mes muštis.
— Gerai, muškimėsi.
Dabar tas brolis ėmė ir nukirto anam pirštą no rankos.
— Jau tu mane apgalėjai. Už tai aš tau duosiu triūbą. Kad 

užtriūbysi, tai pasirodys daug vaisko ir, ką liepsi, viską darys.
An antros nakties kitam išpuolė broliui, tai yr vidutiniui. 

Tas likęs nakčia sėdėjo prie ugnies. Ale ne tam daikte gulėjo, 
tik toliau, ba per tą girią ėjo per tris dienas. Atėjo vėl anas 
ponas, prašydamas ugnies. Atsakė:

— Negausi ugnies.
— Gerai, negausiu — eime mudu muštis.
Neilgai laukiant, nukirto ponui ausį.
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— Už tai, kad nukirtai ausį, duosiu tau kepurę, kaip katrą 
užsidėsi, tai niekas nepamatys. Ba matau, kad esi drūtas žmogus.

Padavęs kepurę, nuėjo sau. Ale iš brolių nežinojo vienas 
apė kitą, ba nesakė viens kitam.

An trečios nakties vyriausiui išpuolė dabot. Ak, tas ponas 
vėl atėjo prašyt ugnies, ale ir tas nedavė. Vėl ir su tuo pradėjo 
muštis. Nukirto jam nosį brolis.

— Už tai, ka nukirtai, duosiu tau tokią mašną: kad pakratysi, 
išpuls trys šimtai raudonųjų.

Pasisveikinęs nuėjo.
An rytojaus klausėsi jauniausias, kas jiem pasidarė:
— Ba aš šiąnakt gavau no vieno pono triūbą.
— Oi, ką, mažu būsi skerdžium.
Tik rozą užtriūbijo — pasirodė daug Žalnierių. Tuoj per kitą 

galą papūtė — ir prapuolė.
O vidutinis pasakė, kad gavo kepurę. Tuoj užsidėjo an savę, 

ir broliai jo nematė.
— Tai mažu misliji, kad būsi geras žmogus su tąj kepure? 

Ot, būsi vagis geras.
Trečias parodė savo mašniukę su pinigais.
Išėjo iš girios, priėjo miestą. Tę sau uliavojo per dienas.
Ten gyveno karalius ir turėjo dukterį, katras liūbijo gra- 

jyt in kortas. Vyriausias brolis nuėjo pas karalių ir pradėjo 
grajyt in kortas. Žiūri karaliūnaitė, kad jis ima vis be galo 
pinigus iš savo mašnos. Karaliūnaitė pastatė vyno labai gardžio. 
Paskui jis pasigėrė ir nupuolė no krėslo, kur užsnūdo. Ji tuom 
čėsu padarė tokią mašniukę, indėjo in ją pinigų, indėjo in ki
šenių, o jo mašną pasilaikė sau. An rytojaus pabudino jį, ir vėl 
pradėjo grajyt. Jis tuo čėsu pergrajino — išėmė pinigų ir užmo
kėjo. Kitu sykiu vėl pergrajino — jau norėjo imt, ale nerado. 
Paskui mato, kad jau prigautas. Išėjo verkdamas pas brolius ir 
prašė brolio triūbos. Tas da iš pradžių nenorėjo duot, ale paskui 
pasigailėjo, ėmęs davė triūbą.

— Dabar duosiu,— pasakė,— karaliau.
Pasiėmęs triūbą, nuėjo vėl pas karalių, užtriūbino — pasidarė 

vaisko in kelis milijonus. Ir išdavė vainą karaliui. Tas atsiklau
pęs prašė ar pakajaus, arba da nedėlios susirinkt vaiskui savo. 
Tuom čėsu paprašė jį in palocių, ten pastatė vyno. Atsisėdo 
netoli jo duktė karaliaus, paskui [jis] pasigėrė ir užmigo. Tuoj 
karalius liepė padaryt tokią triūbą, permainė. Ne už ilgo pabudo,
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greit šoko, užtriūbino, ale nė vienas Žalnierius nepasirodė. Kara
lius liepė savo slūgom išvaryt jį iš dvaro. Vėl grįžo pas brolius, 
tę prašė brolio kepurės.

— Duok ma[n] pakajų — tu nori ir mano kepurę pražudyt?! 
Ale per ilgą verkimą brolis davė jam kepurę. Greit pasiėmęs

ją, nuėjo pas karalių, pas katrą buvo tuom čėsu balius. Jis atsi
stojo prie durių su savo kepure. Ale vėl nenusidavė jam štuka, 
bo jam bestovint, liokajus iš užpakalio netyčia numetė kepurę. 
Karaliūnaitė pirmiausia jį pamatė — tuoj pažino. Jis nepaspėjo 
užsidėt kepurės — tuoj jį sugriebė slūgos. Karalius liepė išmušt 
gerai skūrą. Paskui biednas ėjo kartis, tardamas:

— Kur aš biednas pasidėsiu: prapuldžiau savo gėrybę ir brolių. 
Jau pasiėmė virvę ir ėjo in girią. Ten rado obelį. Da prieš

smertį pasiskynė obuolių. Suvalgė vieną, kad žiūri — jau jo nosis 
didesnė už jį patį. Dabar da šlekčiau, ba ką tik galėjo paeit. 
Nuėjęs toliau, rado kitą obelį. Vėl valgė, o nosis no jo nupuolė 
ir vėl tokia buvo, kaip pirma turėjo.

— Dabar aš jums visiem atminsiu! — pasakė.
Prisiskynė pirmų obuolių. Ale toki buvo gražūs, kad svietas 

nematė tokių. O iš paskutinių prisisunkė in bonkutę jų sriubos. 
Persimainė drabužius, prisitaisė ūsus, perkreipė lūpas, kad nie
kas nepažintų. Nuėjęs prie palociaus karališko, atsisėdo ir pasi
dėjo obuolius.

Tucm čėsu karalius vaikštinėjo an spaciero. Pamatęs tokius 
gražius obuolius, tuoj pirko nog jo kelis. Paskui inėjo in savo 
pakajus, davė dukteriai vieną ir pradėjo valgyt. Kad išdygo 
nosis — net baimė žiūrėt! O anas pabėgo nog jo palociaus.

Karalius sušaukė mandrus daktarus, kad galėtų išliekavot, ale 
nė vienas nedavė rodos, ba kad ir norėjo pjaut, negalėjo, ba 
nosis buvo kieta kaip titnagas ir skaudėjo labai, kaip pjovė. 
Paskui užsitiesė žėlabai visas miestas.

O anas apsirėdė gražiom drapanom, katras pavogė, permainė 
balsą, su tais pačiais ūsais vaikščiojo po karčemas to miesto. 
Teip vienoj karčemoj pasiklausė, dėl ko žėlaba miestas užtiestas. 
Atsakė šinkorius:

— Mūs karalius su dukteria turi nosis, didesnes už juos pa
čius.

Atsakė anas:
— Aš esu didelis daktaras iš svetimų žemių.
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— Oi, gerai,— šinkorius pasakė,— eikim, aš jus nuvesiu pas 
karalių — jūs daug uždirbsit už tai.

Kaip atėjo pas karalių, pasakė in jį:
— Jei jūs mylista norite būt sveiku, tai reikia visus griekus 

savo gyvenimo man pasakyt.
Karalius išsispaviedojęs jam pasakė:
— Ak, mažu labai reiks kęst?
— Nė biskio,— atsakė.
Tuoj pašmeravo su anai sriuba — pradėjo nosis biskį klibėt. 

Paskui davė jam suvalgyt obuolį — nupuolė nosis, ba jis ir obuo
lių paėmė iš anos vietos. Kaip tik karalius suvalgė, nosis nupuolė.

Na, atėjo kaleina an karaliūnaitės.
— Čia nežinau, ar numesiu nosį,— pasakė. Pasiėmęs dvi laz

das aržuolines, įsivedė ją in kitą pakajų. Liepė išsispaviedot. 
Potam pašmeravo nosį — pradėjo klibėt, ale da nenupuolė.

— Da turbūt turi kokį grieką?
Tuoj pasakė, kad atėmė vienam žmogui triūbą, mašniukę ir 

kepurę, katruos tai daiktus liepė atnešt. Padavė, kaip jis norėjo, 
teip ir padarė. Paskui pasakė:

— Dabar labai skaudės,— ir pradėjo lupt skūrą lazdom. Davė 
suvalgyt obuolį — nosis nupuolė. O kaip užsidėjo kepurę, tai 
sutrupino abi lazdas an karaliūnaitės.

Kas per džiaugsmas brolių, kaip atnešė visus daiktus! Dėlto 
karalius toliau perprašė jį ir apženijo su savo dukteria.



JONAS ŠL!OPAS

61. PASAKA APĖ ŽVEJĮ

Vieną būrį gyveno paežerėje žvejys su savo pačia. Anudu 
teip buvo nušiurę, kad daugiau nieko neturėjo, kaip tiktai grin- 
telę, o mito anudu iš to, ką susigaudavo ežere. Betgi žvejoklė 
mūsų žvejui nesisekdavo. Jaugi jis netingėdavo, bet darbaudavos 
no ryto lig vakaro, o vienok niekada namolei jis neparnešdavo 
žuvies daugiau, kaip kiek reikėjo ant pramitimo jam ir jo pačiai. 
Par tai anudu nuskurdo, ir jų nameliai pradėjo pūti ir griūti, 
stogas gi drikst, o par skyles lytus įlijo vasaros metą, o kad, 
žiemai atėjus, langai neturėjo stiklų, tai šaltis ėjo par langus 
į vidų. Teip anudu vargo par ilgą laiką.

Šit vieną kartą žvejys gaudė žuvis par kiaurą dieną lig su
temstant, bet nė vienos nesugavo. Sudėjęs tinklą į laivelę, jis 
atsisėdo gale laivelės, pasirėmė alkūne į jos kraštą ir pradėjo 
gūduriuot * ir apverkt savo nelaimę. Jis užsimislijo apė pačią, 
kuri šiandie nebeturės ko valgyti. Tuo tarpu širdžiai geliant, 
jis nė juste nepasijuto, kad prė jo laivelės priplaukė kita laivelė, 
ir tada tik kniostelėjo * kaip iš miego, kad laivelės dunkstelėjo * 
į kits kitą. Laivininkas pribuvėlis gražiai žvejį pasveikino ir, 
meilingai prašnekinęs, jo paklausė, kodėlei jis nenurimsta. Žve
jys apsakė jam visus savo vargus. Tada jaunas laivininkas (o 
tai buvo velnias, pasivertęs į žmogų) ėmė žvejui įkalbinėt, kad 
jis išsižadėtų to, ko nepaliko namie, ir tą jam atiduotų, o jau 
tada jis parpiln turėsiąs visko. Žvejys mislijo, mislijo ir ant galo 
teip pasakė:

— Klausyk, bandžiuli *, to, ko namie nepalikau, už tikrą man 
nepagails, užtat gali tai atsimt.

— Palauk,— atsiliepė kipšiūnas,— tau jug nesunku pasakyt 
„gali atsimti". Aš tau netikiu, tu mani nori apgaut. Imk gi peilį, 
prasipjauk pirštą ir krauju savo patvirtink prižadą.

Žvejys, matydamas doros nebūsiant, padarė, kaip ans vokie
čiukas * geidė, o norėdamas matyt, ar jis teisybę šnekėjo, užmetė 
vėlei tinklą. Neilgtrukus jis tinklą iškėlė ir išvilko tiek žuvių,
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mažų ir didelių, gerų ir menkų, kad daug par tinklo kraštus į 
vandenį suėjo ir tinklas įplyšo. Žvejys pradžiugęs kaišė * namo 
pasigirt pačiai savo laimę. Bet ką tik jis parkelė koją par slenks- 
nį, kaip sukliko, suvirko kūdikėlis, ir žvejys tuojau susiprato, 
ką jis piktą padarė. Jis jaugi apsakė pačiai savo laimę, bet ne
užtylėjo nė to, kad pažadėjo sūnų kipšui. Pati nusiminė. Bet ką 
čia prisidėsai gaigoti*! Jug velnio nebesurasi ir užrašų nebe- 
išverši.

No to laiko žvejui pradėjo labai sektis. Žvejoklei pasiklojant, 
jis praturo *. O sūnus teipogi ūgterėjo, buvo greitas, gražus ir 
išmintingas. Tėtušiai negalėjo juom beatsidžiaugt. Anksti jie iš
mokė jį skaityt ir rašyt; paskui gi jį atidavė į mokslus svetur, 
kur jis teip gražiai elgės ir gerai mokės, kad gan greit jis gat
viniu paliko. Jis kartu baisiai įsimylėjo į kningas. Dabar gi tėvai 
subūgo, kad atsiminė, kad jį pažadėję velniui. Bet kaip vaikui 
apė tai prašnekt! Argi ne gėda ir ne bėda?! Tėvas, žinoma, 
numaningesnis už motiną. Jis šeip pamislijo: „Parašysiu ant laiš
kelio savo prižadą ir, įdėjęs tą raštelį į jo kningą, matysiu, ką 
jisai pasakys, kad apėjęs jį parskaitys". Jis pamislijo ir padarė. 
Sūnus, kažin kada savo kningas bevartydamas, apėjo tą raštelį. 
Parbėgo jį greitai, biškutėlį pamislijo ir ėjo pas tėvą pasiklausti, 
ar tai tiesa, kas tę buvo parašyta. Tėvas tuojau apsikabino sūnų 
už kaklo, pradėjo verkt ir parsiprašinėt, nes jis vaiką pardavęs 
iš netyčių. Tada sūnus atsakė:

— Tėtuš, neverk ir nesirūpink: jug čia ne tavo kaičia. Mato
mai, toks yra mano likimas. Aš dabar eisiu ieškoti pragaro ir gal 
da kaip norint iš tę išsisuksiu.

Tėvas ir motina nenorėjo jį iš pradžios išleisti, bet kad matė 
sūnaus neparkalbėsią, apkamšė jį valgymais ir išleidė į kelionę.

Mikolas (šit vardas ano vaikino), apleidęs numylėtų* tėvų na
mus, ilgai ilgai klajojo po vieną girę. Ant galo prėjo eikštę ir 
tarpkrūmy išvydo grintelę. Jis įėjo į vidų ir rado ten seną mo
terį raganą. Ši tuojau jį pažino. Ji, pavalgydinusi jį, užklausė:

— Kur dabar eini?
Jis gi nenorėjo jai sakyti. Tada ji pasisakė žinant, kad jis 

esąs tėvo parduotas į pragarą ir dabar tę einąs tarnauti.
— Man tavės gailu, labai gailu,— teip šnekėjo ragana,— bet 

išgelbėti visai tavės neišsigaliu, o ir be patarmės iš mano grin- 
telės neišeisi. Še tau tą kamuolį siūlų. Kad išeisi iš tos girės, tai 
už trijų mylių preisi upę labai gilią ir plačią. Par tą upę kitaip
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nepareisi, kaip tiktai kad mesi tą kamuolį par upę. Tada pasi
darys lieptas, ir sausums kojums par ją pareisi. O čia še tau 
antras kamuolys. Jis tau prisidės, kad preisi antrą upę, dar pla
tesnę ir gilesnę negut pirmoji. Parėjęs teip pat antrąją upę, 
atrasi salą, ant tos gi salos karklynus; į tuos karklynus įlindęs, 
palauk, kolek vieniuolekto adyno vidurdienį atlėks dvyieka ančių 
plukdytis *. Tos antys bus dukterys paties Liucipieriaus. Katra iš 
jų tau labiau patiks, tos drabužius pačiupk ir paslėpk, kada 
mergaitės sulips į vandenį ir besiplukdydamos atsitolins no kraš
to. Jai gi drabužių neduok, pakolei ji nepažadės tau padėt.

Po to Mikolas išsinėšino iš trobelės, parėjo par girę, užėjo 
vieną upę ir metė pirmą kamuolį — par upę pasidarė lieptas. Ir 
jis, teip par upę parėjęs, užėjo antrą upę. Metė antrą kamuolį, 
ir pasidarė dar geresnis lieptas. Par tas upes sausums kojums 
parėjęs, jis užėjo salą, įlindo į krūmus ir laukė ateinant vie- 
niuolektos adynos. Atlėkė dvyieka ančių, nusileidę ant žemės 
jaunitėlės, skaisčios mergaitės, nusitaisė ir, vienoj eilėj pasidėju- 
sios drabužius ant krašto, sulipo plukdytis į upę. Mikolas gi žiū
rėjo, katra iš jų gražesnė, ir įsižiūrėjo į vieną mergaitę. Jis 
laukė, kolek tos mergaitės toli nuplauks. Kad jos jau buvo ato- 
kiui*, tai jis, joms nematant, prėjo prė drabužių, atskaitė no 
krašto penktuosius, pasėmė juos ir nukiūtino atgal į karklynus.

Tuo tarpu mergaitės išsiplukdžiusios išėjo ant krašto, apsi- 
valkstė kožna savo drabužiais, pavirto į antis ir tuojau spurs
telėjo *. O ta plikoji pradėjo šokinėt, bet palėkt nebegalėjo ir 
atliko. Ji vaikščiojo po tą salą šaukdama:

— Kas paėmė mano drabužius, lai tas atiduoda. Aš apdovar 
nosių už tai, kuom jis norės.

Mikolas išėjo iš karklyno ir atsiliepė:
— Aš paėmiau drapanas.
Ji gi prėjo prė jo ir sako:
— Atiduok man drabužius, aš tau padėsiu, jei būsi kokioj 

bėdoj, arba užmokėsiu, kokio tiktai užmokesčio ieškosi.
Jis jai atsakė:
— Ak, koki nelaimė ant manės užkrito! Kad kas man padėtų, 

tai aš nežinau, ką tam duočia, arba tamaučia jam par visą amžių.
Tada ji pradėjo jo klausti:
— Pasakyk man, aš tau padėsiu.
Jis parsakė jai savo vargą, koks jam yra. Teip ji atsakė jam:
— Tai tau reikia eiti pas mano tėvą. Žinau žinau, jis turi
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raštelį no tavo tėvo. Sunku bus tau atvaduoti tą raštelį. Nu, aš 
tau padėsiu. Bet privargsi, kol pasieksi mano tėvo namus. Iš 
pradžios užeisi vietą šiltą, bet ant šiltumo nežiūrėk, o eik toliau. 
Veikiai rasi vietą, da šiltesnę už pirmąją, ant galo ir visai karštą, 
bet ant to viso nežiūrėk, nes, parėjęs par karštį, rasi pilę di
delę didelę — tę tai gyvena mano tėvas. Tą pilę apeik aplinkui, 
žiūrėdamas aukšty, o kad pamatysi pro langą iškištą skarelę *, 
tai tę bus mano grinčia. Kad pas mani ateisi, aš tau pasakysiu, 
ką reikia padaryt.

Tada Mikolas jai atidavė drabužius. Ji jam pasakė ačiū, užsi
vilko ir nulėkė. Eina jis ant to krašto, kur jam mergaitė sakė 
ir kur ji pati nulėkė. Paėjo jis tiktai tris mylias — jau jam pa
liko gerai šilta. Eina jis da toliau, parėjo kitas tris mylias, ir 
jam paliko dar šilčiau, teip kad jis tik begalėjo tvert. Eina jis 
paskutines tris mylias — jam paliko teip šilta ir slabnu, kad jis 
ką tik begalėjo paiti. Bet ant galo nebeištvėrė ir turėjo sėstis 
pasilsėti. Berods, jis matė jau iš tolo pilę, tokią gražią, kad gana, 
bet jis mislijo, kaip čia jam reiks arti preiti, kad jau no tolo 
teip šilta. Ilgai pasilsėjęs, pradėjo vėl eit ir daėjo ligi galo. Eina 
jis vieną kartą apė pilę ir stebias į viršų, bet niekur nuleistos 
skarelės nemato. Eina ir antrą — jau apleidžia jį viltis. Jis mislija, 
kad ana mergaitė jį apgavo ir dabar džiaugias, iš jo nagų iš
sprukus. Betgi, vis da savo akims neištikėdamas, eina jis tre
čią ir paskutinį kartą apė pilę ir mato skarelę, nuo trečio gy
venimo * nuleistą. Jis atskaitė langus, užlipo ant trečiojo gyve
nimo ir rado savo mergaitę. Si, jį pamačius, pradžiugo ir tarė:

— Gerai, kad atėjai. Bet neilgtrukus tau reiks stoti akyse tėvo. 
Jeigu būsi linksmus, drąsus, tai už tikro jam patiksi. Jaugi jis 
tau užduos sunkius darbus. Ir jei tu juos padirbsi, tai išsivaduo
si*, jeigu ne, tai gyvybę čia paliksi. Bet, meldžiamasis, nenu- 
liūsk, aš tavęs neapleisiu.

Po tokių žodžių prietelkos apsidrąsinęs, Mikolas nusileidę 
žemė ir, da šiek be tiek pavaikštinėjęs, ėjo pas patį Liucipierių. 
į vidų įėjęs, jis žemai pasveikino senį ir laukė, ką jis jam pa
sakys. Senis, pasistebėjęs į jį:

— O gerai,— sako,— kad dabar atėjai. Juo anksčiau, juo ge
riau.

Ir tuojau užrašė jį ant juodos kningos ir pasakė jam:
— Pas mani nėra anė vieno neženoto, visi ženoti. Aš turiu 

dvyleka dukterų, gali iš tų dvylekos išsirinkti pačią, kokią tik
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norėsi. O dabar še valgyt; pavalgęs gi galėsi nueiti pas savo 
pačią.

Senis davė jam pietus, ką tik širdis prėmė gert ir valgyt. 
O pavalgęs pietus, jis nuėjo pas savo mergaitę, kuri sėdėjo grin- 
čioj. Anudu, grinčioj bebūdami, smarkiai susimylėjo, teip kad 
sunku bebuvo vienam no kito parsiskirti. Į trečią dieną ant pietų 
tas velnių karalius pasakė jam:

— Aš tau užduosiu kelius darbus. Jei tu išpildysi, tai gyvensi 
kai ponas, o jei neišpildysi, tai galą gausi. Ant pirmo karto ši
tai tavo darbas: par šiąnakt turi iškast ant kalno labai gilų šulnį, 
privežt akminų ir tais akminais išmūryt šalis šulnies, o dugną 
išliek marmuru. Ant ryto šulnis turi būt pilnas vandenio teip 
čysto, kaip krikštolas. Padirbk marmurinį kaušą, teip kad aš 
atėjęs gaučia atsigert kuom.

Mikolą, tą girdžiant, apėmė baimė, bet jis tylėjo ir mislijo, 
kad no prapulties niekaip nebiišspruksiąs. Jis nuėjo į savo grin- 
čią ir pradėjo gūduriuot. Šit įėjo duktė Liucipieriaus jo pasi
klausti, ką jam tėvas uždavė. Šis apsakė jai visas išgales: kad 
reikia šulnį kast labai gilų, kraštus išmūryt akminais, dugną 
išliet marmuru, padirbt marmurinį kaušą, ir dar kad ant ryto 
šulnys būt sklidinas vandenio. Bet ji numaldė Mikolą, sakydama:

— Eik šiandien be rūpesčio gulti: aš už tavi viską padirbsiu. 
O rytoj rytą anksti ateik pas šulnį ir tę vaikštinėk, būk dar 
besidarbuojąs. Kad tėvas ateis vandenio, tai, kaušą paėmęs, duok 
jam par kaktą ir pasakyk: ,,Aš parnakt darbavaus ir tai da ne
gėriau nė vieną malką, ogi tu išsimiegojęs nori gert mano 
trunką".

Išvakarėms atėjus, mergaitė paėmė švilpynę * ir sušaukė vi
sus savo pagelbininkus velniūkščius. Vieniems liepė ji čiupt už 
lopetų ir kuo greičiau šulnį kast, kitiems privežt akminų, o vėl 
kitiems — privežt vandenio su kubilais iš šaltenių. Ką tik ji spėjo 
tai ištart, kaip tartum vėsulas ūžti pradėjo, išsibarstė velniukai 
į visas puses kūlvirte*—viens šę, kits tę, kaip buvo liepta, ir 
akių mirksny išpildė dukters Liucipieriaus prisakymą. Išmūrijo 
šalis, išliejo marmuru dugną šulnio, pripildė šulnį sklidiną van
denio, išnešiojo į šalį žemes, iš šulnio išverstas, nugrandė ir 
nušlavė apišulnį, teip kad ant pagalės galo paliko meilu tę ir 
pasižiūrėt. Pradėjus aušt, atsikėlė Mikolas ir, atėjęs pas šulnį, 
būk dar šę ar tę, kur ką reikiant, belopąs.
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Senis Liucipierius, mislydamas dabar galėsiąs nugalabyt Mi
kolą, eina žiūrėt jo darbo ir randa viską teip, kaip pats norėjo.

— Dak šę ma[n] vandenio!— sakė jis Mikolui.
O šis to tik ir laukė. Sugreibęs kaušą, kaip tvos jis seniui 

par kaktą, teip kad šis mažne pavirto.
— Aš par kiaurąnakt prakaitavau ir nė lašelio da nesiurbte

lėjau *, ogi tu ką? Drybsojai sau, kepšes * pastatęs, o dabar ateini 
vandenio gert.

— Tavo, tavo, sūnau, tiesa,— atsiliepė senis ir paėjo į šalį, o 
Mikolas pagrįžo prė savosios.

Liucipierius dėjos į mįslę buklybę Mikolo, jis dyvijos iš jo ir 
mislijo, kokį jam darbą beduoti, kad jis bent kartą prapultų. 
Kad Mikolas atėjo ant pietų, tai Liucipierius jam pasakė:

— Tau ant šios nakties užduodu naują darbą. Turi mišką no 
penkių valakų išraut ir sudegint, o tą žemę, kur stovėjo miškas, 
turi išart, išekėt ir rugius pasėt. Kad rugiai tie par šiąnakt už
augtų, preitų * ir tu, juos nupjovęs, iškultum, sumaltum ir duoną 
iškeptum. O kad aš rytoj ateisiu pasižiūrėt, kad būt man ko 
pavalgyt.

Mikolas, gavęs tokį didelį darbą, nuėjo į grinčią, sėdos į ker
tę ir teip verkė, teip verkė, kad jo mergaitė, kitoj grinčioj bū
dama, išgirdo ir atėjo paklaust:

— Ko tu verki?
Jis jai atsakė:
— Ko gi aš neverksiu, kad man uždavė mišką penkių valakų 

par šią naktį išraut, sudegyt, skynimą gi išart, išekėt, tę rugius 
pasėt, nupjaut, iškult, sumalt ir duoną iškept, teip kad tavo 
tėvas ryto rytą gautų jau pavalgyt šviežios duonos.

Ji gi jam pasakė:
— Nė verk, nė ko. Kas prisidės rūpinusis? Aš tavi pavaduosiu.
Kad prėjo vakaras, ji liepė jam eit gult, o pati išėjo ant pry-

durio *, sušvelpė — ir kad prilėkė velnių daugybė! Ji liepė jiems 
nuskirtą mišką išraut, sudegyt, skynimą * išart, rugius pasėt ir 
teip prižiūrėt, kad tie rugiai par naktį užaugtų. Paskui tuos ru
gius liepė nupjaut, iškult, grūdus sumalt ir duonaitę iškept. Teip 
tie velniai kad pradėjo vieni raut, kiti degint mišką! Tai išrovė 
ir sudegino. Aną vietą išarė, rugius pasėjo. Rugiai tuojau išdygo 
ir laistomi užaugo, prėjo; paskui juos nupjovė, iškūlė, grūdus 
sumalė ir pakepė kepalėliais duonaitę. Čia pradėjo aušt, ir vel
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niai išsiskyrė. Ji gi greitai Mikolą pakėlė, liepė jam eit ir 
laukt tėvą ateinant.

— O kad jis ateis ir norės duonaitę valgyt, teip tu imk ir pilk 
jam su bandele * par kaktą ir pasakyk: ,,Aš par kiaurąnakt dir
bau, ir tai dar nė vieno kąsnelio nesuvalgiau, o tu dabar tik at
sikėlęs nori valgyt".

Mikolas greit nuėjo į vietą, atsisėdo pas ugnavietę ir laukia, 
kolei bandelės baigs kept. Neilgtrukus pamatė jis, kad senis 
pasilenkęs guri guri guri ateina. Senis prėjęs pasakė:

— Nu, o ką, ar jau iškepus duonaitė?
O tas atsakė:
— Jau iškepė.
Senis paėmė pagrandį *, pralaužė ir norėjo valgyt. Teip tas 

jam, iš nagų ištraukęs, kad pylė par kaktą ir pasakė:
— Aš kiaurą naktį dirbau, ir tai nemėginau valgyt, o tu, dabar 

tik atėjęs, nori valgyt.
Liucipierius atsakė:
— Tavo, vaike, valia, tavo.
Paėjo į šalį ir liepė Mikolui eit namolei. Mikolas parėjo pas 

savo pačią ir tyriai su jąja pargyveno par visą dieną. Tą pa- 
čiądien ant vakaro šaukė jį Liucipierius pas savi. Jis nuėjo pas 
jį ir paklausė jo:

— Kam mani šaukei?
Liucipierius pasakė jam:
— Antai piečius no keturių desintinų. Par naktį turi aptvert 

tą piečių aukšta tvora ir duris padirbt dideles gelžines. Tam 
darže turi pasodint visokių medžių, ir kad tie medžiai užaugt 
parnakt. Tą daržą turi prileist visokių paukščių ir žvėrių, teip 
kad kožno menciaus * būt patinas su patelka.

Teip Mikolas parėjo vėlei namo ir ėmė verkt. Jo gi mergaitė 
paklausė:

— Kokį darbą uždavė tau tėvas?
Jis jai atsakė, kad liepė jam daržą užtvert no keturių desin- 

tinų, padaryti gelžines duris, tam darže prisodyt visokių medžių, 
kad jie užaugt par naktį, prileist tą daržą visokių žvėrių ir 
paukščių po porį, kokie tik ant svieto yra. Ji gi liepė jam eit 
gult ir nesirūpint. O ji išėjo ant prydurio, sušvelpė — ir kad 
prilėkė velnių daugybė. Ji paliepė jiems tą piečių * užtvert, 
duris gelžines įtaisyt, medžių visokių prisodint ir paukščių ir 
žvėrių visokių po porį prileist tam darže. Teip tie velniai kad
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pradėjo vieni tvorą tvert, kiti medžius sodint, treti laistyt tuos 
medžius, kad geriau augtų, ketvirtieji paukščius su žvėriais gau
dyt. Ir pataisė tokį sodną, kad nereikia geresnio. Ji gi anksti 
Mikolą prikėlė ir liepė jam eit greitai ir laukt pas duris sodno, 
kolek senis ateis pasižiūrėt to sodno. Jis nuėjo pas duris, atsi
stojo ir laukė senį ateinant. Tiktai senis kur buvęs, kur nebuvęs 
ir ateina, o prėjęs pasižiūrėjo: paukščiai visokie gieda, žvėriai 
rėkia. Senis Mikolą pagyrė * ir liepė eit namo ir par dieną ulia- 
vot. Jis gi parėjęs vėlei su savo mergaite gyveno. Ant vakaro 
senis velnias jį pasišaukė ir pasakė:

— Šiąnakt aš tau kito darbo neužduosiu, kaip tik išjodinėt 
kumelę.

— Gerai,— atsakė Mikolas,— išjodinėsiu. Tik dabar man ją 
parodyk.

Senis, nieko nelaukdamas, nuvedė jį į arklidę ir parodė juodą 
kaip pečiaus kakta kumelę, katra, anudu ateinant išgirdus, ėmė 
žemes kast, spardytis ir prunkštaut. Mikolas, tokį baisų gyvolį 
pamatęs, nusiminė. Nuėjo jis į savo grinčią, atsisėdo į kertę ir 
verkė graudžiai, nes žinojo, kad tokia kumelė jį tuojau numes, 
sumindžios.

— Dabar jau bus su manim vargšu pagalum.
Bet tuom tarpu atėjo ir mergaitė ir išgirdus, kad y r kumelę 

išjodinėt, jį nuramino ir liepė eit sau gult, rytoj gi anksti pakilt 
ir į arklidę nueit, kad jos tėvas nedasižinot, kad tai ji jo vietoj 
išj odinėj o kumelę. Sutemus Mikolas ramiai sau guli, o mergaitė 
jo vietoj žaboja arklį ir sėda joti. Kumelė lipa piesta, mėčiojas 
į visas puses, kriokia ir spardos, lekia kiek tik gali, bet tai vis 
nieko neprisideda: velnias jug moka jot gerai ant arklio. Mer
gaitė turėjos gerai ir nebijojo nukrist, bet viršum dar drožė 
kumelei par šonus. Ant galo kumelė pailso, pradėjo putot ir 
parstojo jodytis *. Jau aušt pradėjo, kad mergaitė namo parjojo. 
Tuojau atsikėlė ir Mikolas, nuėjo į arklidę, apsiruošė apė arklį 
teip, kaip kad būt jis pats išjodinėjęs. O paskui nuėjo pas Liu- 
cipierių pasakyt, kad arklys jau išjodinėtas. Senis galvą lenk- 
telėjo ir liepė jam eit pabrajyt su mergaite.

— O ateinančią naktį reiks tau antrą arklį išjodinėt.
Mikolas ir dabar pamatė tą arklį. O tas buvo da smarkesnis,

ne kaip kumelė, ir senis vylės, kad Mikolas no to prapuls. Bet 
matysme, kaip čia jam bus. Jis nuėjo į vidų ir vėl apsiverkė
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griaudžiai. Atėjo jo mergaitė, liepė jam linksmintis ir naktį mie
goti drąsiai.

— Tiktai ant ryto nueik pas tėvą ir pasakyk, kad darbą iš- 
pildei.

Ir teip, nakčiai atėjus, Mikolas be rūpesčio atvirto * į lovą 
ir miegojo sau saldžiai, o mergaitė už jį ruošavos. Ir šiandien 
jai pasisekė arklį nugalėt: putos no jo dribo, kad ji arklį įleidė 
į kūtę *. Mikolas tuom tarpu nuėjo pas senį Liucipierių pasi
girt, kad pabaigęs jau duotą darbą. Čia Liucipierius pradėjo mis- 
lyt, kas čia gali būt, kad Mikolas visokį darbą apgali. Jis sakė 
jam duosiąs vėl išjodinėt arklį, o jei jis tą padarysiąs, tai ga
lėsiąs su savąja mergaite keliaut, kur širdis linkėsiant. Liucipie
rius šiandie pats nuėjo į arklidę ir pasivertė į arklį, o važnyčia 
senė aprodė tą arklį Mikolui. Mikolas pamatė eržilą juodai juodą, 
baisų, katrą tik tik lenciūgai pririštą išturėjo. Parėjęs namo, jis 
pradeda mergaitei sakyt:

— Kas čia bus, kad dabar toks baisus arklys? Viskas gali eit 
ant niekų, jei dabar nepasiseks jį nuturėt.

Dabar kažin kas ir mergaitė ne visai bebuvo linksmi. Ji jam 
atsakė:

— Žinau aš apė tą arklį. Tėvas numano, kad aš tau padedu, 
todėl jis pats dabar pavirto [į] arklį, kad pats tavi išmėgintų. 
Ką čia mudu darysme? Mani jis, žinai gi, tuojau pažins. O man 
jug meilu su tavim išsigelbėt. Aš juk esmu tik užkeikta, o ne 
duktė to senio. Todėl man rodos, kad teip reikia padaryt. Ėmęs 
nukirpk man tas geltonas bizas *, prišukuok plaukus teip, kaip 
tujei nešioji. Paduok man savo drabužius, o aš, į juos įsivilkus, 
mėginsiu senį prigaut.

Mikolas drebėdamas tai vis padarė, ką ji sakė. Po to anudu 
atsisveikino, ir ji ėjo į arklidę, kur Liucipierius jos laukė. Ką 
gi, brač! Eržilui ėjo ugnis iš ausų ir nasrų, jis spardės ir piesta 
šoko teip, kad prė jo preit nebebuvo kaip. Tada mergaitė pa
ėmė gelžinį šulą*, pradėjo jį mušt — ar galva, ar ne galva, kur 
tiktai papuolė. Primušo labai tą arklį. Tada ji eržilą pasižabojo 
ir užsėdo ant jo jot. Jis lėkė nebe žeme, bet oru teip smar
kiai— par laukus, par miškus, šokinėjo par griovius*, norėjo 
jojėjį numest, bet nieko nepadarė. Mergaitė suveržė jam žap- 
loms žandus, tvojo su kurielium * per šonus, kad jis dar greičiau 
bėgtų. Kad eržilas ant galo pradėjo putot ir stabtelėjo, tai ji 
jam vėlei rėžė * par galvą, par strėnas, kad greičiau bėgtų. Ir
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teip jo smarkumą apstabdžius, mergaitė eržilą parjodino namolei 
ir įleidė į kūtę. O Mikolas buvo mergaitės laukęs ir todėl, kuo 
greičiausia nu jos drabužius atėmęs, bėgo pas senį pasakyt, kad 
arklį jau išjodinėjo. Įeina jis į velnio grinčią, bet tę jo neranda. 
Kad jis biskį palaukė, tai senis išspūdino iš šalinio kambario su 
parrišta galva ir visas maž tik bepajudėjo. Mikolas, būk apė jo 
nuovargį nežinodamas, sakės jau pabaigęs savo darbą. Senis 
jam ranka mostelėjo ir išsiuntė lauka ir nebeėjo į arklidę žiūrėt, 
ar arklys išjodinėtas, dėl to, kad jis pats juom buvo. Mikolas 
teip linksmas parėjo pas savo mergaitę, kad jau pasisekė apgauti 
senį, ir anudu gyveno ir bučiavos vieną ir antrą dieną, o senis 
jiems nieko nebesakė. Bet ar į trečią dieną jis pajuto, kad jo 
duktė jį jodinėjo. Tuojau jis ją su Mikolu pasišaukė ir išdavė 
tokį dekretą:

— Par tris dienas galiat linksmintis, o jau ketvirtą dieną aš 
judviem parodysiu mani apgaudinėt.

Po to jis anudu uždarė vienoj grinčioj, sakydamas:
— Darykit par tą laiką, ką noriat.
Šiudu pradėjo mislyt, kaip čia reiktų išsigelbėt.
— Šit kaip padarysme,— sakė ji Mikolui.— Šiandie pat pa- 

bėgsme iš čia į tavo tėvynę, o tę kipšas mūsų nebegalės par- 
sekioti. Spjausme ant durių ir liepsme spjaudulams, kad ateis 
mūsų žadinti, sakyt, kad mudu dar noriam miego. O patys, du
ris užrakinę, galėsme toli atsidurt.

Teip anudu ir padirbo. Iš vidaus pusės spjovę ant durių, jas 
užrakino, pasivertė į karvelius ir išlėkė.

Į ketvirtą dieną senis atėjo jų kelt ir hilzdeno į duris. Spjau- 
dulai atsiliepė:

— O kad mums dar anksti kelt, mes dar noriam pamiegot.
Senis atsakė:
— Gerai, šiandie dar miegokit, bet rytoj jau nebeleisiu.
Ant ryto spjaudulai teip pat atsakė. Čia senis suprato, kas 

stojos, išlaužė duris ir draskęs iš apmaudo, kad Mikolą su Oniu- 
ke (nes Mikolas teip savo pačią pavadino) neberado. Tuojau jis 
liepė savo greičiausiems velniams jų gintis ir abudu gyvus par- 
vilkt.

Bet anie jau buvo labai toli nulėkę. Oniukė prikrito prė žemės 
pasiklausyti, bene atsigena. Ausį prė pat žemės pridėjus, ji iš
girdo, kad atsiveja, bet sakė, kad anudu dar gali lėkt, nes velniai 
dar labai toli. Keletą mylių aniem nulėkus, ji vėl prikrito prė
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žemės ir išgirdo ginėjus jau esant labai arti. Ką čia padaryt? Kaip 
išsprukt?

— Aš,— sako Oniukė,— pavirsiu į beržą, tu gi būk žvirbliu 
ir striuokčiok sau no šakelės ant šakelės čirksėdamas.

Teip jiems pasivertus, atlėkė kipšai, lėkė sau ir pralėkė pro 
šalį, nes kas jiems lig žvirbliuįi] ir beržuįij. Ginėjai, nieko ne
radę, pargrįžo pas Liucipierių ir pasisakė, kad nebepaginę pa
bėgusių. Tada Liucipierius užklausė:

— Taigi ar nieką nematėt pakelėj?
Šie atsakė:
— Nieką neapėjom, kaip tiktai beržą. Po to beržo šakas šoki

nėjo žvirbluitis.
— E kokie jūs mulkiai,— sakė Liucipierius,— kokie jūs vėp

los! Tai juk jie buvo. Reikėjo sugreibus juos man parnešt. Eikit, 
ginkitės ir žiūrėkit, kad man juos pristatytumėt.

Velniai, sparnus smagesnius prisidėję, vėl leidės gintis. Oniu
kė pridėjo ausį prė žemės ir išgirdo, kad juos vėl pagena. Kuo 
greičiau ji pavertė savo vyrą į senelį plikakaktį, o pati pavirto 
į pušį ir liepė tam seneliui pušį kirst, o kad velniai paklaus, ar 
jis nematė lekiant berniuką su mergaite, jis lai atsako: ,,Kad 
buvau jaunas ir man dar ūstai nedygo, tai atmenu, kad tę lėkė".

Ir teip senis, paėmęs kirvį, atsivėduodamas * ėmė medį kirst, 
o velniukai prilėkę jo paklausė, ar nėjo pro jo šalį vaikiukas 
su mergaite. Senelis atsiliepė:

— Kol jaunas buvau ir ūstai tebebuvo nedygę, tai matydavau 
einant pro šalį, o dabar pasenau, man tokie daiktai neberūpi.

— Koks tu mulkis! —sakė jam velniai, supykę už jo kalbą, ir 
vėl grįžo namolei be nieko.

Liucipierius, už durnumą velnius gerai pritalžęs *, pats itna 
baisiausis vėsulas išlėkė gintis. Oniukė tuomet pridėjo ausį prė 
žemės ir pati išsigando, kad išgirdo patį Liucipierių atlekiant. 
Ką daba daryt? Juk ir viltis maža bėra išsigelbėt. Ji sakė Mi- 
kolui:

— Aš virsiu į ežerą, o tujei būsi ančia. Tu gerk ir gerk van
denį iš ežero ir niekaip neparstok.

Kaip tik anudu teip apsirūpino, kaip va kur jau Liucipierius 
itna griaustikis atūžė. Pamatęs ežerą, jis puolė ant žemės ir ėmė 
vandenį maukt. Jau vanduo eina mažy ir mažy. Bet ir gaigalėlis 
be partrūkio dažo savo snapelį į vandenį ir dažo, siurbia vandenį 
ir siurbia. O Liucipierius vėl savo nepaleidžia. Jau vandenio
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nebedaug ežere beliko, ir velnias jau artinos prė anties, kaip šį 
ūmai * pliurpt ir išvėmė iš gūžio surytą vandenį, o par tai vėl 
ežerą papildė. Liucipierius gi nepaliauna gert. Jis pritvinko itna 
baisiausis bosas, o vienok jis vis dar tvojo ir tvojo vandenį. 
Bet va jam ir galas. Nebepanešė jo pilvas tiek vandenio, jis par- 
sprogo, o vanduo visas sutekėjo į ežerą. Po to ežeras vėl pasi
vertė į marčią, o gaigalas — į vaikesą. Abudu gi, pavirtę į kar
velius, lėkė toliau be baimės.

Lėkė, lėkė ir atlėkė į namus, kur Mikolo tėvai gyveno. Tada 
Oniukė sako vyrui:

— Įėjęs pasisveikink ir pasibučiuok su tėvais, bet žiūrėk, kad' 
nebučiuotum brolių ir seserų, kurių namie nepalikai. O jei teip, 
kaip sakau, nepadarysi, tai apė mani tu vis užmirši.

Mikolas pažadėjo sergėtis bučiuoti nematytus brolius ir sese
ris. Eina jis į vidų, bučiuojas su tėvais, su broliais ir seserimŝ  
ir iš to džiaugsmo jis nė just nepasijuto, kaip pabučiavo nese
niai gimusį brolį. Ir tuojau apė Oniukę visai užmiršo. Džiaugės 
tėvai ir broliai, susilaukę pražuvusio j o šeimynykščio, susikvietė 
visus susiedus, gėrė ir valgė ir iš to džiaugsmo nebeįmanė kaip 
linksmintis.

Tuo tarpu Oniukė laukė lauke*, ar neišeis ją įvesdyt Mikolas. 
Bet ne, jis neišėjo. Tada ji suprato, kad Mikolas apė ją užmiršo. 
Ką jai bedaryt? Ji pasivertė į pyragų kepėją, apėmė artimam 
mieste namelius ir tę liūdna gyveno. Ji kepdavo pyragus ir par- 
davodavo. Ant tų pyragų ji visada pirštu išraistuodavo tokius 
žodžius: ,,Sakiau, kad nebučiuok, o tu pabučiavai, par tai ir apė̂  
mani užmiršai".

Teip pratekėjo apė ketverius metus. Mikolas žadėjo jau pačią 
vest ir nuvažiavo į miestelį ko reikiant pasiparkstyt. Kaip jau 
ratus * jis visu kuom prikriovė, atsiminė, kad jaunesniujui bro
liui reikia parvežt žuikio pyrago *, ir užėjo pas kepėją Oniukę. 
Ši Mikolą tuoj pažino ir ašaras gailesčio no skruostų nubraukė 
su kvartuku. Bet ką padaryt? Jis apė ją užmiršo. Kaip visiems 
kitiems, teip ir Mikolui ji padavė pyragą su žinomu parašu: 
„Sakiau, kad nebučiuok, o tu pabučiavai, par tai ir apė mani 
užmiršai". Mikolas pasistebėt į pyragą neturėjo laiko, įkišo jį 
į kišenį ir išėjo. Bet keliu važiuodamas jis užsinorėjo žinot, kokį 
parašą jis tę matė ant pyrago. Parskaitęs jį, jis užsidūmojo ir 
pradėjo kaip par sapną atsimint apė savo praėjusį gyvenimą. 
Atsiminė ant galo, kiek jis yra kaltas savo išganytojai. Kuo grei
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čiau jis muko atgal į miestelį, parprašė savo myliamąją, par
veždino ją namolei, aprodė tėvams ir apsakė jiems, kaip ji iš
gelbėjo jį. Tada vėl prasidėjo linksmybės Mikolo namuose. Sve
čių buvo parpiln, muzika be partrūkio drožė šokius, visi buvo 
linksmus, dainiavo, šoko ir klevojo. Ir aš buvau užkviestas ant 
tos gėrynės, kartu su kitais gėriau, kartu valgiau ir visako par
piln turėjau.



MUDVĮKA DĮDŽIULIENE-ZMONA

62. PASAKA APIE TRIS BROLIUS

Gyveno trys broliai: du razumnu, trečias durnas. Tėvas mir
damas paliko vienam sūnui šunį, kitam katę, o mažamjam, dur
niui,— kūlę. Vyresniejie broliai pardavė šunį ir katę ir daug gava 
pinigų. Mažasai kūlės nepardavė ir vis sakė:

— Man susigadys.
Jie išėjo iš namų. Eina, eina ir pamatė gryčelę. Aplink gry- 

čelę buvo daržas su ropėm. Razumniejie broliai siunčia dumiu 
ropių rautų. Durnius inšoko daržan, rauna ropes ir meta krūvon, 
rauna ir meta. Broliai apsigandę rėkia ant jo:

— Eikš greičiau, mums gali būt bėda už tave.
Jis atsišaukė:
— Aš tas raunu, kur raudonos! Aš tas raunu, kur raudonos!
Ir vėl rauna ir meta. Iš gryčios iššoko laumė ragana, sugavo-

visus brolius ir uždarė papečin. Ir laumė buvo vyresnio j a duktė 
senės laumės raganos. Kitos dvi dukterys su močia išskridusios 
vakaruotų. Palaukėjus truputį, pasikėlė šturmas, vėjas, atskrido 
atūžė laumė ragana.

— Žiūrėk, mom,— suriko duktė,— sugavau tris meitėlius, bus 
mėsos!..

— E kurgi? — paklausė ragana.
— Uždariau papečin.
Laumė ragana liepė dukteriai iškept vieną sūnų ir vėl išskri

do. Vyresnioja laumyčia atadarė papečį ir meiliu laibu balseliu 
paprašė:

— Ar esat ben vienas, broliukai?
Durnius atsakė:
— Esam, esam!
Broliai apsigandę liepia durniui tylėt — anas neklauso ir da 

kartą suriko:
— Esam, esam!
Laumyčia:
— Išlįskit ben vienas, broliukai!
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— Lįsk tu, durniau,— sako broliai ir išstūmė brolį.
Laumyčia nuprausė durnių vonioj, insodino gražian vežimėlin

ant priepečkio ir sako:
— Atsigulk, broliuk, aš tave pavažinėsiu.
Durnius suprato, kad laumyčia nori jį pastumt su vežimėliu 

pečiun ir iškept. Anas gulas viseip — tai skersai vežimėlio, tai 
kreivai ir vis sako:

— Kad aš, panyt, nemoku, kad aš, panyt, nemoku...
Tada ana pati atsigulė vežimėlin ir sako:
— Va šiteip, šiteip!
Durnius ėmė ir pastūmė ją pečiun, ė pats parėjo ir palindo 

papečin. Auštant atskrido laumė ragana, atsidarė pečių, išsi
traukė savo dukterį (jos nepažino), suėdė ir išskrido svietan 
žmonių gaudytų. Išskrisdama liepė vidutinei dukteriai iškept 
kitą brolį. Ir su ja teip pat atsitiko. Močia atskrido ir suėdė 
kitą dukterį. Ana, neradus savo dukterų, mislijo, kad jos išskrido 
svietan vakaruotų arba gaudytų žmonių. Trečią dieną priėjo 
eilia jaunėjai dukteriai gaspadinauti. Laumė liepė jai iškept 
trečią brolį ir išskrido.

— Išlįskit ben vienas, broliukai, — prakalbėjo ana laibu bal
seliu.

ir vėl broliai išstūmė durnių. Durnius gulės skersai vežimė
lio ir vis sakė:

— Kad aš, panyt, kiteip nemoku.
Laumyčia norėjo parodyt durniui, kaip reikia atsigult veži

mėlin, ir atsigulė. Durnius pastūmė vežimėlį pečiun, ė pats par
ėjo ir palindo papečin. Atskrido laumė ragana ir suėdė savo pas
kutinę dukterį. Baigiant valgyt, kasžin kas sublizgėjo. Laumė 
pažino žiedelį savo jaunės dukteres ir pradėjo raudot:

— Tai aš suėdžiau visas savo dukteris! Dabar aš išnaikinsiu 
tuos brolius, kad jų nei veislės neliktų!

Ana atadarė papečkį ir tarė plonu balseliu:
— Ar esat čia ben vienas, broliukai?
Durnius atsiliepė:
— Esam, esam!
— Išlįskit ben vienas, broliukai!
— Agi išsitrauk, kad nori,— atsiliepė durnius.
Laumė lenda papečin — durnius kad davė jai par galvą su 

kūle ir užumušė. Tada broliai išlindo iš papečio ir keliauna to- 
Įiau. Durnius pasiėmė negyvą laumę ir gražią pečiadengtę su
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dzvaneliais *. Broliai liepė jam palikt, sakė, kad gali būt jiem 
už tai atsakymas, bet durnius neklausė. Broliai eina, eina, užėjo 
naktis. Anys užulipė ant medžio miške, kad tenai pernaktavotų. 
Naktį atvažiavo razbainykai puikiais arkliais, karietosįe], apsi
taisę brangiais rūbais. Anys sustojo po tuo medžiu, kur sėdėjo 
broliai, ir sukūrė ugnį. Kukorius prikaitė katilėlį ir verda košę. 
Durnius suskambino su pečiadengte. Broliai liepė jam nutilt, bet 
jis da labjaus suskambino ir numetė laumę ant ugnies. Razbai
nykai išsigandę pradėjo bėgt. Kukorius pagailėjo košės ir, su
grįžęs atgal, pamatė durnių prie košei.

— Ar gardi košė? — paklausė durnius.
— Dar neragavau,— atsakė kukorius.
— Tai išsižiok, duosiu paragaut.
Kukorius išsižiojo — durnius jam ir nupjovė liežiuvį. Kuko

rius balbatuodamas pasileidę bėgt — razbainykai da labjau apsi- 
gando ir pradėjo da greičiau bėgt. Tada durnius nušaukė kitus, 
brolius nuo medžio, anys suėmė visus arklius, karietas, pinigus, 
kuriuos paliko razbainykai, parvažiavo namo ir laimingai gy
veno.

63. [ŽVAIGŽDĖS, MĖNESIO IR SAULĖS RŪBAI]

Gyveno tėvas ir duktė Elenytė. Motutė buvo jau senai numi
rus. Ne už ilgo numirė ir tėvas. Ir liepė mirdamas Elenytei par 
tris naktis melstis ant jo kapo. Elenytė nuėjo ant tėvo kapo ir 
griaudžiai verkė. Iš kapo išėjo tėvas ir davė jai rūko maišelį 
ir žvaigždės rūbus, apsiavimus, karietą, arklius ir kurmoną. Ant- 
rąnakt Elenytė vėl nuėjo ant kapo. Tėvas išėjo iš kapo ir davė 
jai mėnesio rūbus, karietą, arklius ir kurmoną. Trečiąnakt tėvas, 
davė Elenytei saulės rūbus, karietą, arklius, kurmoną ir pasakė, 
kur juos sukavot.

— Prie vieškeliui yra didelis ąžuolas,— sako tėvas.— Reikia 
nueit in tą ąžuolą ir sugiedot: ,,Oi ąžuolai ąžuolėli, atsidaryk 
atsiveryk!" Tada ąžuolas atsidarys. Ir ten reikia pakavot tuos 
rūbus. E jeigu kas vysis, norės matyt, kur dedi, tai reikia pa
leist rūko maišelį.

Elenytė teip ir padarė: sudėjo ąžuolan karietas, arklius ir 
rūbus ir išėjo ieškoti slūžbos. Nuėjo pas karalių, ir karalius pri
ėmė ją kiaulių liuobtų.
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Nedėlioj ruošės karaliūnas bažnyčion. Norėjo nusipraust, bet 
niekur nebuvo vandenio. Anas pradėjo rėkt:

— Vandenio, vandenio!
Elenytė greit pašoko ir padavė jam praustuvę su vandeniu.
— Tu, pečialanda, tu da čia maišysies man po kojom! — su

riko karaliūnas ir pylė vandenio ant Elenytės.
Ana paprašė karaliaus, kad leistų ją bažnyčion. Karalius lei- 

dė, ir ana nuėjo miškan, priėjo prie ąžuolo ir užgiedojo:
— Oi ąžuolai ąžuolėli, atsidaryk atsiveryk!
Ąžuolas atsidarė, Elenytė išsiėmė žvaigždės rūbus, apsitaisė, 

atsisėdo žvaigždės karieton ir liepė kurmonui važiuot bažny
čion. Nuvažiavo bažnyčion — ir apšvietė visą bažnyčią. Žmonės 
žiūrėjo ir dyvijos, iš kur tokia panelė atsirado. Elenytė intsi- 
sėdo karaliaus lopkon. Karaliūnui ana labai patiko, anas norėjo 
su ja pasižint ir nusiuntė tarną paklaustų, iš kur ana yra. Ele
nytė atsakė, kad iš Vandeniavo dvaro. Pasibaigus maldom, Ele
nytė greit išėjo iš bažnyčios, insėdo karieton ir liepė kurmonui 
važiuot. Karaliūnas norėjo vytis paskui, kad dasižinot, kur ana 
nuvažiuos. Tada Elenytė atarišė maišelį ir paleidė rūką — pasi
darė tamsu, ir niekas nematė, kur ana nuvažiavo. Elenytė greit 
nuvažiavo miškan, privažiavo ąžuolą ir užgiedojo:

— Oi ąžuolai ąžuolėli, atsidaryk atsiveri!
Ąžuolas atsidarė, Elenytė sudėjo jan rūbus, karietą, kurmoną 

ir arklius ir užsivilko savo laskanom * ir parėjo namo liuobtų 
karaliaus kiaulių.

Antrą nedėlią karaliūnas vėl ruošės bažnyčion. Jam prireikė 
nbrūso. Nesulaukdamas, kolei tarnas jam paduos, anas suriko:

— Abrūso! Abrūso!
Tarnai neužgirdo, o Elenytė greit pašoko ir padavė karaliūnui 

abrūsą. Karaliūnas papykęs šėrė Elenytei su abrūsu:
— Tu, pečialanda, nesimaišyk man po kojom!
Elenytė pasiprašė karaliaus bažnyčion. Karalius pasakė, kad 

kaip apsiruoš, tai galės eit. Elenytė greit apsiruošė, nuėjo miš
kan, užgiedojo:

— Oi ąžuolai [ąžuolėli, atsidaryk, atsiveri!]
Ąžuolas atsidarė, ana išsiėmė mėnesio rūbus, apsiavimus, in- 

sisėdo mėnesio vežiman ir nuvažiavo bažnyčion. Kaip ana in- 
tėjo bažnyčion ir insėdo karaliaus lopkos[e], visa bažnyčia pra
švito. Karaliūnas negali atsidyvyt, iš kur tokia graži panelė 
atsirado. Anas siunčia tarną pasiklaustų, iš kur ta panelė. Elenytė
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liepė kurmonui atsakyti, kad iš Ahrūsavo dvaro. Po mišiai Elenytė 
draug su kitais išėjo iš bažnyčios ir insėdo karieton. Karaliūnas 
žiūrėjo, kur ana nuvažiuos, bet Elenytė paleidė rūko iš maiše
lio, ir niekas nematė, kur ji nuvažiavo. Elenytė nuvažiavo miš
kan, paprašė ąžuolą, kad atsidarytų, sudėjo rūbus, karietą, ark
lius ir parėjo namo pas karalių kiaulių liuobtų.

Trečią nedėlią karaliūnas nusiprausė, apsirėdė ir ruošės baž
nyčion. Jau užsėdo ant arklio, bet niekur nerado kančiuko. Anas 
suriko:

— Kančiuko! Kančiuko!
Elenytė greit pašoko, padavė jam kančiuką.
— Tu, pečialanda, vis man maišais po kojom! — suriko kara

liūnas ir sušėrė Elenytei su kančiuku.
Ana pasiprašė karaliaus bažnyčion, nuėjo miškan, užgiedojo 

teip, kaip pirma, ąžuolas atsidarė. Ana išsiėmė saulės rūbus, 
saulės karietą ir arklius ir nuvažiavo bažnyčion. Elenytė api- 
švietė visą bažnyčią — niekas ant jos negalėjo tiesiai žiūrėti, 
kaip ant saulės. Karaliūnas vėl siunčia tarnus pasiklaustų, iš 
kur tokia panelė atsirado. Kurmonas atsakė, kad iš Kančiukavos 
dvaro. Tada karaliūnas papylo po slenksčiu bažnyčios smalos. 
Kaip Elenytė ėjo iš bažnyčios, prilipo jos saulės kantapliukas. 
Bet ana nežiūrėjo ant to, inšoko su viena pančeka karieton ir 
nuvažiavo.

Karaliūnas išsiuntinėjo visur tarnus ieškotų Vandeniavo, Kan
čiuką vo ir Abrūsavo dvaro, bet jie niekur tokio dvaro nerado — 
niekas tokio dvaro nematė ir negirdėjo. Tada karaliūnas pradėjo 
mieruot panelėm visos karalystės tą kantaplėlį, kad atrastų valdy
toją jo. Išmieravo visom kunigaikštyčiom, paskum dukterim di
delių ponų, paskum prastom mergaitėm, ir nei vienai iš jų ne 
mieroj buvo tas kantapliukas. Ant galo karaliūnas sušaukė visas 
savo tarnaites, išmieravo— ir nei vienai nebuvo mieroj. Tada 
prisiminė karaliūnas, kad pas jo tėvą yra kiaulių akmistrinė, ir 
jis liepė pašaukt.

— Eikš tu, pečialanda,— sako karaliūnas,— maž ir tau bus 
mieroj tas kantapliukas.

Elenytė užsidėjo kantapliuką — kaip tik ant jos kojos buvo. 
Tada ana nusiėmė vieną nuo kitos kojos, ir karaliūnas pamatė 
kitą tokį pat kantapliuką.
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— Mano pečialanda, mano! — suriko karaliūnas nusidyvijęs. 
Elenytė papasakojo jam viską. Karaliūnas puolė jai po ko

jom ir atsiprašinėjo už tai, kad su ja pirma teip neviežlyvai 
apsiėjo. Ne už ilgo buvo puikios vestuvės karaliūno su Elenyte.

64. DEVYNI BROLIAI IR JŲ SESUO ELENYTĖ

Buvo devyni broliai ir sesuo Elenytė. Tėvai mirdami paliko 
Lsūnum po kumelį, o dukteriai kumelę, šitų devynių kumelių 
motiną. Broliai išvažiavo karan. Elenytė atliko namie.

Ilgai ji laukė brolių. Perėjo devyneri metai, o jų kaip nėr, 
taip nėr. Tada ji pasikinkė savo kumelytę ir išvažiavo brolių 
ieškotų. Važiuoja, važiuoja ir nežino, ar toli jos broliai, ir ėmė 
.dainuoti.

Sužvink, kumeiėie,
Sužvink, yuodbėrė/e;
Kur tavo devyni sūneliai,
Ten mano devyni broleliai/

Sužvingo kumelė, ir Elenytė iš tolo, iš užu šimto mylių, iš
girdo devynių kumelių žvengimą. Elenytė nuvažiavo ton pusėn, 
iš kur girdėjo žvengimą. Važiuoja ji pro didelį mišką, žiūri — 
atbėga kiškelis ir sako:

— Elenyte, pavėžėk mane, atsiveja mane šaulys su skalikais!
Elenytė paėmė kiškelį ir įsidėjo ratuosna. Skalikai prabėgo

pro šalį.
Važiuoja ji toliaus ir privažiuoja laumę. Laumė važiuoja gel

doje, kiaulę pasikinkius, žarnomis įsivadelėjus, bjauriais apsi
taisiusi skarmalais. Važiuoja jiedvi toliau ir privažiuoja dvi upi. 
Laumė ir sako:

— Elen Elen, eiva pasimaudytų! Šitoj upė pienu teka, anoj 
krauju verda.

O kiškelis sako:
— Elenyte, laumės neklausyki! Šitoj upė krauju verda, anoj 

pienu teka.
Laumė papykus griebė ir išsuko kiškeliui kojytę. Bet Elenytė 

nepaklausė laumės ir nėjo maudytus.
Važiuoja toliaus ir vėl privažiuoja dvi upi. Vėlek laumė 

šaukia:
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— Elen Elen, eikš maudytus! Šitoj upė pienu teka, anoj krauju 
verda.

Kiškelis sako:
— Elenyt, neik: šita upė krauju verda, anoj pienu teka.
Laumė papykus išlaužė kiškiukui kitą kojytę, o Elenytė pa

klausė kiškiuko ir nėjo maudytus.
Vėl važiavo toliau ir vėl privažiavo po dvi upes. Kiškiukas 

vis neleidė Elenytės maudytus. Laumė išlaužė jam trečią ir ket
virtą kojytę, ant galo nusukę galvytę, ir kiškiukas numirė. Vėl 
privažiavo dvi upes. Laumė Elenytę vadina maudytus kraujo 
upėn. Bet nebebuvo kam persergėt Elenytę, ir ana nuėjo su lau
me maudytus. Laumė greičiau iššoko iš upės, užsidėjo Elenos 
rūbus ir insėdo jos vežiman. Elenytei nebuvo kas daryt — ana 
turėjo užsivilkt laumės laskanom. Ji intsisėdo geldon ir važiuo
ja. Laumė drūtu balsu sugiedojo:

Sužvink, kumelėle,
/Sužvink/, /uodbėrėie;
Kur iavo devyni sūnai,
Tę mano devyni broliai.

Kumelėlė nepaklausė laumės ir nesužvingo. Laumė liepė Ele
nytei užgiedok Elenytė sugiedojo — ir sužvingo kumelėlė. Iš tolo 
sužvingo devyni kumeliai viškai nebetoli. Laumė ir nuvažiavo 
ton pusėn. Broliai jos nepažino, mislijo, kad jų sesuo, bet labai 
dyvijosi: jų sesuo Elenytė buvo labai graži, o šita buvo tokia 
baisi, drūta.

— O čia mano piemenė,— pasakė laumė ir parodė broliams 
Elenytę. Broliai jos nepažino, bet norėjo priimti pakajuos. Laumė 
nedaleidė ir sakė, kad ana eitų naktį arklių ganytų. Broliai pa
sodino laumę užu stalo, čestavojo *, girdė midum ir vynu, o 
Elenytė nuėjo arklių ganytų *. Elenytė, ganydama arklius, verkė 
ir gailiai dainavo:

Laumė ragana midų vynų geria,
Brolių sesiuiė žirgelius gano.

Paskui vėl uždainavo, žiūrėdama ant pilnačio mėnesio:

Oi mėnuli mėnuiėii,
Pasakyk, kų dangų/ veikia 
Mano fėveiiai.
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Tavo tėvelis midų vynų geria,
Tavo motutė gį/as daro.

Laumė ragana išėjo ant gonko ir suriko drūtu balsu:

Tavo tėvas mėšiu mėžia,
Tavo močia skiedas renka.

Broliai išgirdo giedojimą Elenytės, jiems labai patiko, ir kitą- 
nakt vyresnysai brolis nuėjo draug ant arklius, kad paklausytų 
jos dainavimo. Bet jis greit užmigo ir nieko negirdėjo. Kitąnakt 
nuėjo kitas brolis; anas teip pat užmigo ir negirdėjo dainavimo. 
Teip ėjo visi broliai iš eilios, bet nei vienas negirdėjo. Ant 
galo priėjo eilia jaunesniajam broliui. Anas atsigulė ir nudavė, 
kad miega. Tada Elenytė pradėjo kaip kasnakt verkti ir uždai
navo:

Laumė ragana midų vynų geria,
Brolių sesiuiė žirgeiius gano.

Paskum brolis pasakė Elenytei:
— Paieškok man galvą.
Elenytė ieškojo galvą, ir brolis pajautė, kad iš jos akių kren

ta ašaros ant jo galvos. Tuom laiku kažin kas sužibėjo ant jos 
rankos, ir brolis pažino Elenytės žiedelį, katrą jai motutė paliko. 
Brolis apsidyvijęs paklausė, iš kur tas žiedelis. Elenytė visa 
jam apsakė.

Ant rytojaus broliai ištepė kumelę degutu ir pastatė prie durim, 
paskui nuėjo pas laumę ir sako:

— Einam, sesiul, po sodą pasivaikščiotų.
Laumė išėjo. Pamačius arklį po durim, suriko:
— Ko gi čia toj kumelė stovi?
Broliai atsakė:
— Sušerk jai, sesiul, su ranka, tai nueis.
Laumė sušėrė kumelei, ir jos ranka prilipo. Broliai sako:
— Šerk su kita ranka, tai toj atšoks.
Laumė sušėrė — ir kita ranka prilipo. Ana spyrė su koja — ir 

koja prilipo, spyrė su kita — ir kita prilipo. Broliai sako:
— Šerk, sesiul, pilvu, tai atšoks rankos ir kojos.

Ir m ė n u l i s  j a i  a t s a k ė :
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Laumė sušėrė — ir visa apilipo. Tada broliai sakė kumelei, 
kad nuneštų ją ten, kur saulė neužušviečia ir vėjas neužupučia, 
joks žvėris neužeina, joks paukštis neužuskrenda, paskum vyno 
upėje nusimazgot, šilko pievoj nusivoliot ir pagrįžt namo. Ku
melėlė teip ir padarė. O broliai ir sesuo laimingai gyveno ir da
bar da tebegyvena, jeigu da nenumirė.

65. KODĖL KIŠKIO * LŪPOS PERPLĖŠTOS

Vieną kartą kiškis ėjo girdytus ir sutiko genį. Genys jo pa
klausė:

— Kodėl, kūmai, teip liūdnas ir kur eini?
Kiškis atsakė:
— Kaip man neliūdėti — aš turiu visų bijotis. Einu ir prisi- 

girdysiu.
Genys sako:
— Neik, aš tave išgelbėsiu. Nueik į krūmą ir kaip pamatysi, 

kad pievon atvaro aveles, šok iš krūmo — avelės tavę išsigąs.
Kiškis paklausė genio: nuėjo ir atsisėdo krūman. Pamatęs ave

les, anas šoko iš krūmo, ir avelės išsigandę nubėgo tolyn. Apsi
džiaugė kiškelis ir pradėjo juoktis. Juokės, juokės, net jam lū
pelės perplyšo.

66. [KALBANTI ODA]

Buvo gyveno trys broliai: du protingi, vienas durnas. Ir dar 
jų tėvas. Jie buvo labai biedni, turėjo tiktai namus, klėtį ir 
teliuką su jo gurbeliu. Jų tėvas numirė, ir sūnams prisiėjo pa
sidalinti. Vyresnis brolis paėmė namus, antras klėtį, o durniui 
davė kūtelę * su teliuku. Pradėjo broliai gyventi.

Durnasai brolis paėmė teliuką, pasipjovė ir mėsą suvalgė, 
o skūrelę sudžiovino ir išėjo. Eina, eina dieną, naktį, užeina 
didį mišką, o tam miške didžius namus. Buvo tą laiką naktis. 
Įėjo jis vidun *— rado gaspadinę ir pasiprašė pas ją naktigulto. 
Ta jo nepriėmė, sakydama, kad maža vietos. Durnius mislija, 
kaip jam padaryti. Mislijo, mislijo ir sumislijo. Kaip gaspadinė
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nematė, jis užlipo ant viršaus gryčios, ant katros rado didelę- 
krūvą obuolių ir skylę, per katrą galėjo matyti, kas dedas gry
čioje. Valgo jis obuolius ir džiaugias, kad pasisekė teip gerą 
vietą gauti. Gaspadoriaus tų namų nebuvo namiej: jis buvo iš
važiavęs su reikalais ant ilgo laiko. Durnius skūrelę laikė pa- 
kavojęs užantyje. Užėjo naktis — tik jis girdžia tokį trenksmą 
gryčioj. Jis žiūri pro skylę ir mato, kad gaspadinė atnešė ant 
stalo samavorą, uždėjo visokių valgymų ir gėrimų ir kasžin ko 
laukia. Tik užgirdo — parvažiuoja kasžin kas, sustoja prie namais 
ir įeina vidun. Durnius mislijo, kad ten gaspadorius namų, bet 
apsiriko: įeina trys ilgakarčiai popai. Pasisveikino su gaspadinė 
ir pradėjo gerti, valgyti. Jie gėrė, valgė ir linksminos, nieko blo
go nemislydami. Tuom tarpu anvažiuoja gaspadorius namų. Visi 
šoko nuo savo vietų: popai visi sulindo papečelin, o gaspadinė 
šukavo j o viską ir laukia savo vyro.

Kaip jau gaspadorius buvo gryčioj, durnius nulipo nuo aukšto 
ir pasiprašė, ar negalima pernakvot. Gaspadorius daleido ir pa
sikvietė durnių draug su savimi valgytų. Durnius pradėjo krutėti, 
o skūrelė braškėjo. Gaspadorius klausė:

— Kas pas tave yr?
Durnius atsakė:
— Aš turiu skūrelę, katra pasakė man viską, kas buvo gry

čioje prieš tavo atvažiavimą.
— Apsakyk man,— sako gaspadorius,— tai aš tau viso ko pri

statysiu!
Ir nuėjo šėpon: ten atrado samavorą ir visokių valgių ir gė

rimų. Jis nunešė ant stalo ir valgė draug su durnium, ė durnius 
apsakė jam visa ką, ką matė ant aukšto būdamas; jis sakė, kad 
jam apie tai pasakė teliuko skūrelė. Jie ištraukė iš papečkio 
tris popus, užumušė juos ir įmetė upėn. Paskui gaspadorius pra
šė, kad durnius jam parduotų teliuko skūrelę. Durnius pasakė:

— Apipilk mane pinigais, tai parduosiu.
Gaspadorius užmokėjo, kiek durnius prašė, ir paėmė skūrelę. 

Durnius, pasiėmęs pinigus, greit išėjo, o gaspadorius lamdė lam
dė tą skūrelę, ir nieko jam skūrelė nepasakė. Durnius parėjo 
namon, nusipirko žemės, namus ir visą gaspadorystę ir pradėjo 
gyvent. Razumni broliai pavydėjo jam ir pyko ant jo, bet jam 
nieko negalėjo padaryt blogo.
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67. APIE DEVYNIUS BROLIUS, JŲ SESERĮ ELENĄ 
IR LAUMĘ RAGANĄ

Buvę devyni broliai ir viena sesuo, vardu Elena. Tėvai jų 
numirdami palikę sūnams po kumelį, ė dukteriai kumelę, močią 
tų kumelių. Broliai ir sesuo gyveno laimėje ir vienybėje. Bet 
karalius tos žemės sušaukė vainą ir tuos devynius brolius pa
šaukė ant vainos. Anys, apsirėdę, pasakę seseriai sudiev, išjojo.

Elena laukia vienus metus, laukia antrus metus — brolių kaip 
nėr, teip nėr. Trečiuose metuose atleidžia broliai gromatas iš 
tolimos šalies, idant Elena pas juos nuvažiuotų. Si greit apsi
rėdė, pasikinkė kumelę ir važiuoja.

Bevažiuodama sutiko kiškelį:
— Elena Elenyte, pavėžėk mane.
Ta, greit paėmus, pasisodino ant kelių ir važiuoja toliaus dai

nuodama:
Sužvink, kumeiėie /uodbėrėie/
Kur tavo devyni sūneiiai,
Tę mano devyni broieiiai.

Tik sužvingo kumelė balsiai, ė kumeliai svetimoje šalyje atsi
liepė. Ir kumelė da greičiaus bėgti pradėjo. Štai susitinka laumę 
raganą, važiuojančią geldoje kiaulę pasikinkius.

— Eikš, Elena, pasmaudysma: šita upė pienu teka, ana upė 
krauju verda.

B kiškelis, sėdėdamas ant kelių, atsiliepė:
— Neik, Elena, neklausyk: šita upelė krauju verda, ana upelė 

pienu teka.
Laumė supykus pribėgo ir nusukę jam dvi kojeles. Elena va

žiuoja toliaus, ir laumė paskui geldoje vilkos. Ir privažiavo 
upę. Laumė, išlipus iš geldos, sako:

— Eikš, Elena, pasmaudysma: šita upė pienu teka, ana upė 
krauju verda.

Kiškelis vėl atsiliepė:
— Neik, Elena, neklausyk: šita upelė krauju verda, ana upelė 

pienu teka.
Vėl laumė pribėgus nusukę dvi kojeles. Pavažiavus vėl pri

važiavo upę. Tę vėl laumė teip pat šaukė Eleną, bet kiškelis 
vėl persergėjo, ir ana nėjo maudytis. Tada laumė pribėgus nu
sukę kiškeliui galvelę. Elena, išmetus iš ratų nebegyvą kiškelį,
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važiavo toliaus verkdama, ė laumė ragana, vilkdamos paskui, vėl 
šaukė:

— Eikš, Elena, pasimaudysma: šita upė pienu teka, ana upė 
krauju verda.

Ši ir paklausė. Nusivilkus rūbus, inbrido upėn, ė laumė, greit 
pagriebus jos rūbus, apsirėdė, ė jai liepė savais palaikiais skre
bais apsivilkti. Laumė insisėdo kalmoguos, ė Elenai liepė sėstis 
geldon. Nabagė pradėjo gailiai verkti. Bet kaip laumė sušuko:

— Nustok, bo tuoj inmesiu upėn ir paliksiu,— ši ir nutilo. 
Teip laumė pradėjo dainuoti drūtu balsu:

Sužvink, kumelėle /uodbėrėiei 
Kur tavo devyni sūneliai, 
lę mano devyni broleliai.

Bet kumelė jos neklausė. Tada ana liepė padainuot Elenai. 
Kumelė tuoj aus sužvingo, užgirdus balselį Elenos, ė kumeliai 
atsiliepė jau arčiaus. Ir vėl pavažiavus padainavo laumė, bet 
kaip kumelė jos nepaklausė, liepė Elenai, ir, Elenai padainavus, 
kumelėlė sužvingo, ė kumeliai atsiliepė viskiai arti. Ir ne už 
ilgo privažiavo didelį palečių, iš kurio broliai, išvydę atvažiuo
jančią laumę, išbėgo visi patiktų jos ir sveikino ją, meilingai 
vedė palociun, nes mislijo, kad tai jų sesuo. Ė Elenos nepažino, 
ir paklausė vienas:

— Kas gi čia do prajovei?
B laumė atsakė:
— Tai čia mano merga tokia, apsileidėlė ir durna, mat atva

žiavo paskui, pasikinkius kiaulę geldoje. Uždarykiat ją, bro
liukai, kur gurbe.

Tie ir paklausė. Naktį liepė gulėti stonioje, ė dieną lauke 
arklius ganyt. Kaip tik ją stonioje uždarė, pradėjo labai gailiai 
raudoti, sakydama:

Laumė ragana už stalo sėdi,
Brolių sesiuiė stoneiėj guli,
Laumė ragana midų vynų geria,
Brolių sesiuiė ašarėles iie/a.

Teip vienas iš brolių užgirdęs pasakė kitiems. Tie visi po vie
ną ėjo klausytis. Ir užgirdo tada vyresnysai brolis. Pasakė ki
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tiems, jog jis norįs žinot, kas tai yra — eisiąs laukan ant ryto
jaus ir paklausius tą mergą apie tai. Teip ir padarė. Nuėjęs 
laukan kaip ir arklių žiūrėti. Pasveikino Eleną, pradėjo kal
bėti, bet ta vis tylėjo. Paskui sako brolis:

— Mergyt, paieškok man galvą.
Elena tuojaus pradėjo jam ieškot galvą, ė anas užsimerkė ir 

užmigo. Tada Elena pradėjo labai verkti ir ašaromis surasojo 
galvą brolio savo. Tasai nubudęs klausia:

— Kodėl mano plaukai šlapi?
— Tei,— sako,— nuo eglės rasa krito ir surasojo.
— E kolgi tavo akelės raudonos?
— Tei saulelė inkaitino.
Antrądien ėjo antras brolis, paskui trečias, ketvirtas ir visi 

astuoni, bet Elena su visais teip apsiėjo. Ant galo atėjo devin
tas. Tas, paprašęs paieškoti galvą, atsigulė, bet neužmigo. Už
girdęs tada Eleną verkiant. Pradėjo klaust, ko ji verkia. Teip 
Elena apsakė jam visa, kaip buvo. Tada brolis parėjo namuos- 
na ir apsakė kitiems broliams. Tie nuvažiavo ir atvežė ją na- 
muosna. Davė jai gražius rūbus ir invedė ją asabnan pakajun, 
idant laumė jos nepamatytų. Paskui atavedė susmaluotą arklį ant 
gonkų ir išvedė ten laumę, tarydami:

— Žiūrėk, sesyt, koks gražus arkliukas.
Teip laumė:
— E ko čia anas stovi?
Šėrė tiktai su ranka — net ranka prilipo.
— Šerk su kita, tai ir šita atšoks.
Šėrė su kita — ir kita prilipo.
— Spirk su koja.
Spyrė — ir prilipo. Ant galo sako:
— Mušk su kakta, tai visa atšoks.
Kaip davė su kakta — ir kakta prilipo. Tada broliai pasakė 

arkliui:
— Nešk ją, kur nei žmogus užeina, nei žvėris užbėga, nei 

paukštis ažuskrenda. Pametęs ją tenai, vyno upėje nusimaudyk, 
šilkų pAevoje nusivoliok ir sugrįžk atgalios.

Arklys teip ir padarė. Paskui broliai su seseria gyveno lai
mingai.
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68. [RAGANIAI]

Seniaus būdavę daug raganų. Ir dažniai išsirasdavus visa gi
minė raganių, kožnas iš jų galėdavęs ką kalvek padaryti ir pa
burti. Moterys ne teip būdavę abuojos, kaip vyrai, nes tie kad 
jau padarysią, tai vargu ir attaisyti.

69. [RAGANOS MAUDOSI SULOJE]

Labai seniai Vyžeičių ūlyčioje buvęs jaunas bernaitis didelis 
medžiotojas — vis vaikštinėdavęs su strielba ir šaudydavęs. Vie
nąkart— buvę tai švento Jurgio rytą — ruošės jis beržynan te
tirvinu saugotų. Močia jo, žinodama, kad toje dienoje raganos 
maudos, insakė išpiltie sulą iš šūdų, po beržais pastatytų. Bet 
strielčius, bijodamas tetirvinu pabaidyti, prisigūžė tylom po ber
želiu. Neilgai laukiant, užgirdo atskrendant, ė pamatęs didžiai 
nusigando, nes tai buvo raganos. Visos trys tuojaus ėmė pur- 
tintis ir plavintis suloje. Pasimaudė, inskrido beržan ir atsisėdo 
pačioje viršūnėje. Medžiotojas, su didžia baime prisiartinęs me- 
džiumpi, pažino savo ūlyčios mergiotes Gylyčias ir pašaukė var
du. Teip jos ėmė melsti, idant apie tai niekam nesakinėtų, ė kad 
pasakysiąs, pats tokiuomi attiksiąs. Jis, nors prižadėjo tylėti, 
vienok, parėjęs namo, visiems apsakė. Bet tokiuomi, kaip raga
nos, neliko. Mergiotes gi tas kaip datyrė raganomis esant, degino 
ir badai vieną viskiai sudegino. Tos Gylyčios pasenėjo neište
kėję, ba niekas nenorėjo su jomis ženytis, užtat, kad raganos.

70. [PRILUPTA BESIMAUDANTI RAGANA]

Teipogi labai seniai vieno gaspadoriaus bernui prisireikė šven
to Jurgio rytą eiti klaiman, kur stovėdavęs kubilas su vandeniu 
(gal su sula). Ir išvydo tame kubile maudančias raganas. Su
griebęs tada degutuotą botagą, sušėrė keletą kartų par pečius 
ir parbėgo namuosna. Valgant pusrytį, pamatė savo gaspadinės 
veidą ringėmis smaluotą. Tada dasigodojo, jog ir ana buvo 
kubile.

71. [JURGINIŲ SULA]

Švento Jurgio naktyje laumės raganos, arba, kaip stačiai kiti 
sako, nuodnykės, maudžiantys beržų suloje — užtat žmonės sulą 
iš tos nakties negeria, bet žemėn išpila.
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72. [PAMIRŠTAS MUILAS]

Didžiuliškių ūlyčioj, vienąkart nuėję švento Jurgio rytą sulos 
išpiltų, atrado ant lovelio muilo šmotelį, raganos ažumirštą.

73. [KODĖL ŽMONĖS NEŽINO, KADA MIRS]

Seniaus žmonės žinodavę dieną savo smerties, dėl to niekados 
nieko nedirbdavę ir nestatydavę stipriai — teipo dirbdavo, kad 
tiktai jų amžiui pakaktų. Vienąkart tvėręs žmogus tvorą iš smil
gų. Jam betveriant, užėjo senelis ir pasveikinęs paklausė jį, 
kodėl tokią tvorą tveria. Ė žmogus atsakė:

— Rytoj jau mirsiu, tai kam aš turiu tvert stipresnę — ag, 
mano amžiui pakaks, ė kitiems nebepalikęs: tegul jie sau vėl 
tvers.

Teip senelis atsakė:
— Blogai tu misliji, žmogau (ė tuomi seneliu buvęs pats die

vas).
Ir padarė, jogei nuo šio laiko žmonės nebežinotų savo smerties, 

ir tam žmogui, kurs šiaudinę tvorą tvėrė, prailgino gyvenimą 
bent ant dvidešimties metų.

74. SENELIS IR SENUTĖ, GAIDŽIUKAS IR VIŠTYTĖ,
PUPA IR ŽIRNIS

Buvo senelis ir senutė. Senelis turėjo gaidžiuką, senutė — viš
tytę. Vieną kartą gaidžiukas su vištele, bekapstydamu šiukšly
ną, atrado — gaidžiukas žirnį, vištytė pupą. Senelis padiegė pupą 
ir žirnį pasuolėn. Pupa ir žirnis augo, augo, užaugo ligi suolo. 
Senelis perkirto suolą, kad pupa ir žirnis galėtų augti. Žirnis 
su pupa vėl augo, augo ir priaugo ligi stalo. Senis prakirto 
stalą. Paskui augo, augo ligi lango, senelis prakirto langą. Pas
kui augo ligi lubų, senelis prakirto lubas. Augo, augo ligi stogo, 
senelis prakirto ir stogą. Paskui pupa su žirniu vėl augo, augo 
ir priaugo ligi dangaus. Senutė su seneliu panorėjo įlipti dan
gun. Senelis lipo pupa, senutė žirniu. Lipo, lipo ilgai ir ant 
galo įlipo dangun ir prašo dievo, kad leistų juodu naktigulto. 
Dievas atsakė:
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— Gerai, iipkita ant mano krosnies, tik neiieskita mano pyragų.
— Gerai, neliesma,— atsakė senelis su semite ir užlipo ant 

krosnies.
Naktį senė nubudo ir sako seniui:
— Man taip kvepia dievo pyragai! Kad gavus nors paragauti!
— Neliesk! — sako senis.— Dievas užpyks.
Senė nelietė. Palaukėjusi vėl nubudo ir sako seneliui:
— Nebegaliu tverti, turiu dievo pyragų paragauti!
Kaip tik ji paragavo, duonkubilis tuoj subirėjo ir visa tešla 

ant krosnies ištekėjo. Senis su sene pradėjo dėlioti duonkubilio 
šulus, semti rieškučiomis tešlą, bet nieko negalėjo padaryti.

Atėjo rytas. Kaip tik gaidžiukas sugiedojo, duonkubilis pats 
savaime susitaisė ir tešla suėjo pati duokubilin. Dievas atėjęs 
paklausė:

— Ar nelietėt mano pyragų?
— Ne! — atsakė seniai.
Dievas papyko ir išvarė juodu iš dangaus.
Antrą dieną seniai vėl įlipo dangun ir prašo dievo:
— Dieve dieve, priimki naktigulto.
— Eikita mano sodan, tiktai neiieskita mano obuolių!
Senis ir senė prisižadėjo nieko neliesią ir nuėjo sodan. Se

nutei nubudus vėl parūpo paragauti, ar gardūs dievo obuoliai, 
ir norint senis jai sakė, kad obuolių neliestų, bet ji nebegalėjo 
iškęsti ir nuraškė vieną obuolį. Kaip tik ji nuraškė tą vieną 
obuolį, tuoj visi obuoliai nuo medžių nukrito. Seneliai apsi- 
gando, nebežino, ko daryti. Senis rovė senutei plaukus nuo gal
vos ir rišo obuolius prie medžių, bet nieko negalėjo padaryti. 
Kaip tik gaidelis sugiedojo, tuoj visi obuoliai prie medžių pri
augo. Ant rytojaus dievas atėjo ir paklausė:

— Ar nelietėt mano obuolių?
— Ne, nelietėm! — atsakė senelis.
Dievas užpyko dar labiau ir išvarė senius iš dangaus.
Trečią naktį senelis su senute įlipo vėl dangun ir prašo dievo, 

kad priimtų naktigulto. Dievas atsakė:
— Eikit mano ratinėn, tik nelieskit mano ratų.
Senelis ir senutė žadėjo nieko neliesti ir nuėjo ratinėn nak

votų. Naktį nubudo senutė ir sako:
— Oi, kaip noriu pasivažinėti dievo ratais!
— Neliesk! — sako senelis.— Bus bėda.
Bet senutė nepaklausė, įsėdo dievo rateliuosna ir nuvažiavo.
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Rateliai subirėjo. Seniai dėliojo lenteles, dėliojo, kaustė kaustė, 
bet nieko negalėjo sudėti, sukaustyti. Atėjo rytas, gaidelis vėl 
sugiedojo, ir rateliai vėl patys susidarė, vėl tokie, kaip ir pirma 
buvo. Ir vėl atėjo dievas, atėjęs paklausė:

— Ar nelietėt ratelių?
Seneliai vėl sumelavo:
— Nieko nelietėm,— sako.
Ir išstūmė juodu dievas iš dangaus: pupa su žirniu belipant 

nulūžo, seneliai nudardėjo ir susikūlė. Dabar, sako, ir vėl abudu 
lesinančiu gaidžiuką su vištyte...

75. NYKŠČIUKAS

Vieni tėvai ilgai gyveno. Begyvendami visiškai pasenėjo, bet 
vaikų susilaukti negalėjo ir todėl buvo labai nuliūdę. Vienąkart 
atėjo į juos senutė. Tie žmonės klausia jos:

— Ar nežinai, kas daryti, kad vaikų atsirastų? Labai norėtum 
nors vieno vaikelio susilaukti.

Senutė atsako:
— Nusipjauk nuo kairės rankos nykštį, užmesk užuokrosnin ir 

turėsi vaiką.
Moteriškė paklausė: nupjovė pirštą, užmetė užuokrosnin, ir 

jai ranka tuojau užgijo.
Vienąkart vyras akėjo lauką, o jo pati namie blynus kepė. 

Pati buvo besitaisanti vyrui blynus nešti ir išgirdo balsą:
— Labas rytas, motute!
Močia nustebo, nesupranta, kas čia galėtų būti. Apsigręžė ir 

pamatė mažutį vaikiuką, ne didesnį už pirštą.
— Nebijok, aš tavo sūnus, Nykščiukas!.. Ką čia, motut, dirbi?
Motina atsakė:
— Kepu blynus, nešiu tėvui valgyti.
Nykščiukas ėmė prašyti motinos, kad leistų jį vieną nunešti 

tėvui valgyti. Motina ilgai nenorėjo jam duoti, nes netikėjo, 
kad jis, toks mažas būdamas, galės panešti tokį didelį bliūdą. 
Bet, ilgai prašoma, galų gale sutiko:

— Nešk, kad taip nori,— sako.
Nykščiukas pasikinkė bliūdan ir veža tiesiu keliu blynus. Pri- 

vežęs prie išarto lauko ir nebegalėdamas per arimą pavežti, 
užsidėjo bliūdą ant galvos ir nešte nešė. Tėvas, pamatęs iš tolo, 
tarė, kad pats bliūdas eina. Nykščiukas prinešė ir sako:
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— Labas rytas, tėveli! Aš tavo sūnus, Nykščiukas.
Tėvas labai apsidžiaugė: sūnaus jis kaip gervė giedros lau

kė. Nykščiukas prašo, kad tėvas atsisėstų ir valgytų, o tuo tar
pu jisai paarėsiąs. Tėvas sako:

— Kur tu arsi, toks mažas būdamas!
Bet Nyksčiukas neatleidžia, prašo tėvo pasilsėti: jis pats ar

siąs, ir gana. Tėvas ir leido. Taip jis įlipo jaučio ausin ir rėkia:
— Šių, balni! Siu, margi! —ir jaučiai jo klausė.
Pro lauką važiavo ponas. Tas negali suprasti, kaip tai jaučiai 

patys aria. Priėjo prie artojaus,— prie tėvo, kurs tuo tarpu bly
nus valgė,— ir klausia:

— Kas čia aria?
Artojas atsakė:
— Mano sūnus aria.
Ponas sako:
— Kur jis yr, tas tavo sūnus?
Artojas pašaukė Nykščiuką. Tas išlindo iš jaučio ausies, už

lipo ponui ant skrybėlės ir sako:
— Kaip gražu tame margame pasaulyje!
Ponui labai patiko Nyksčiukas, ir parašo artojaus, kad jam 

parduotų savo sūnų. Tėvas nenori už jokius pinigus jam duoti. 
Sūnus užlipo savo tėvui ant apikaklės ir sako ausin:

— Tėveli, parduok mane! Tas ponas duos tau pilną skrybėlę 
pinigų, aš ir vėl į tave sugrįšiu.

Taip tėvas ir pardavė Nykščiuką ir pargrįžo namo pilna skry
bėle pinigų nešinas. Ponas įsidėjo Nykščiuką ratuosna ir pagrįžo 
namo. Visi pono namiškiai į jį stebėjos, nes tokio žmogučio 
niekados nebuvo matę.

Vienąkart Nykščiukas išbėgo iš pono namų ir pasislėpė tarp 
šiaudų dienadaržy. Karvė ėdė šiaudus ir prarijo draug Nykščiuką. 
Atėjo merginos karvių milžtų, ir Nykščiukas karvės pilve pra
dėjo iš visos gerklės rėkti:

— Pjaukit šitą karvę, nes šiaip ji pati padvės!
Merginos apsigando, parėjo namo ir pasisakė ponui, ką gir- 

dėjusios. Ponas pats atėjo pažiūrėtų, kas yra tai karvei, ir vėl 
girdi balsą:

— Pjaukit šitą karvę, šiaip ji pati padvės!
Ir papjaudino ponas tą karvę. Jos žarnas išmetė laukan. Tuo 

tarpu vilkas, bebėgdamas pro šalį, pamatė išmestas žamas,— 
jose tebebuvo Nykščiukas,— ir prarijo tas žamas.
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Nykščiukas, vilko pilve būdamas, pradėjo jam apsakinėti, kad 
eitų ten ir ten, kur yra kamara, toj kamaroje esą daug pieno, 
sūrių, sviesto,— o toji kamara buvo Nykščiuko tėvų. Išgirdęs 
taip kalbant savo pilve, vilkas nustebo. Jis nuėjo ton vieton, 
kur jam sakė Nykščiukas. Kaip tik įėjo kamaron, Nykščiukas 
tuoj pradėjo šaukti:

— Tėveli, motute, vilkas kamaroje!
Tėvai subėgo pažiūrėtų, kas ten dedas. Pamatė vilką ir už

mušė. Paskui Nykščiukas sako:
— Aš, jūsų sūnelis, esu vilko viduriuose. Išvaduokit mane!
Tėvai išėmė iš vilko vidurių Nykščiuką ir gyveno paskui drau

gėj — ilgai ir laimingai.

76. VESTUVĖS IR LAIDOTUVĖS

Buvo trys broliai: du išmintingu, trečias kvailas. Vienąkart 
broliai taisė vestuves — vedino vyresnįjį brolį. Namie nebuvo 
sviesto. Išmintingieji broliai siunčia kvailį miestan sviesto par
vežtų. Kvailys nuvažiavo miestan, nupirko sviesto ir veža namo. 
Begrįždamas pastebėjo, kad ledas treška. Paėmė sviestą ir ištepė 
vežimo ratus, o namo pagrįžo dykom rankom. Broliai, pamatę, 
kad sviesto nėra, sako:

— Kodėl sviesto nepirkai?
— Nupirkau,— atsakė kvailys.
Broliai vėl klausia:
— O kur yr tas sviestas?
— Ledas treškėjo, ir ištepiau pirktuoju sviestu, kad netreš

kėtų.
Dabar broliai turėjo patys važiuoti sviesto, o kvailį paliko 

namie ir pasakė, kad papjautų avelę ir išvirtų papjovęs su bas- 
tučiais. Kvailys žadėjo visa padaryti, tiktai sako:

— Nežinau, kuri avelė papjauti.
Broliai jam sako:
— Pjauk, kurią nori.
Bet kvailys neatleisdamas klausia jų, kuri gi reikėtų pjauti.
Ant galo broliai pasakė jam, kad pjautų, kuri į jį pirma 

pasižiūrės.
Broliai išvažiavo sviesto, o kvailys nuėjo avelių pjautų. Kaip 

jis atadarė duris, visos avelės išsigandusios pasižiūrėjo sker
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soms į jį. Kvailys mato, kad visos avelės į jį žiūri, ėmė ir iš
pjovė visas aveles. Išpjovęs sukapojo mėsą į dalis ir, nunešęs 
daržan, išdėliojo po dalyką ant kiekvienos bastučių galvelės. 
Sodžiaus šunes, pajutę mėsą, subėgo daržan ir visą mėsą išnešiojo. 
Kvailys norėjo sugauti šunis, bet tie paspėjo išbėgti, tik vieną 
šunį vos sugavo. Sugavęs nuvedė kamaron. Kamaroje būta bosų 
alaus. Kvailys atkišo vieno boso kamštį, įkišo šunes uodegą ir 
vėl užkišo. Išeidamas kamarą paliko atavirą. Šuo traukės, trau
kės, galop ištrūko ir išbėgo. Alaus iš boso visa kamara pribėgo. 
Kvailys, įėjęs kamaron ir pamatęs, kad visas alus išbėgęs, pa
manė, kad čia gera būtų paplaukyti. Paėmė geldą ir įsisėdęs 
pradėjo plaukyti po kamarą. Broliai pagrįžo iš miesto, pamatė 
kvailį besėdintį geldoje, klausia:

— Ką tu čia darai?
— Plaukau,— atsako kvailys.
— O kur aviena? — klausia broliai.
Kvailys visa jiems apsakė. Broliai išbarė jį, bet ką bedarys. 

Turėjo vėl važiuoti miestan mėsos pirkių.
Sugrįžę iš miesto, priruošė vestuvėms pietus ir išsiuntė kvailį 

svečių kviestų. Kvailys išėjo ant gatvės ir ėmė šaukti:
— Prašom, svečiai be viešnių! Prašom, svečiai be viešnių!
Susirinko svečiai. Broliai klausia, kodėl tik vieni vyrai atėjo.

Svečiai sako, kad kvailys juos kvietęs ateiti be pačių. Broliai 
vėl išsiuntė kvailį, kad sukviestų ir viešnias. Kvailys vėl išėjo 
ant kelio ir šaukia:

— Prašom, viešnios be vaikų!
Ir viešnios suėjo vestuvėsna. Bet, mažumą paviešėjusios, ėmė 

ruošties namo. Broliai prašo, kad ilgiau pabūtų, bet viešnios sako:
— Kaip mes būsma, kad mūsų maži vaikai namie vieni paliko!
Broliai sako:
— Kodėl neatsinešėt vaikų su savimi?
Viešnios atsako:
— Kaip mes eismą su vaikais, kad kvailys mus kvietė be 

vaikų!
Broliai išsiuntė kvailį, kad vaikus atvestų. Viešnios sako:
— Mūsų vaikai neprausti,— ir prašo kvailio, kad vaikus nu

praustų ir baltais marškinėliais apvilktų.
Kvailys nuėjo ir užkaitė didelį katilą vandens vaikams nu

prausti. Paskui atsivedė prie katilo vaikus, atnešė visiems vai
kams po marškinėlius, nukėlė katilą su verdančiu vandeniu ir
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sukišo visus vaikus. Vaikai rėkia, kad labai karšta, bet kvailys 
maldo, sako:

— Cit, būstą baltesni.
Vaikai rėkė, rėkė ir galą gavo. Kvailys išėmė jų kūnelius iš 

vandens, apvilko visus marškinėliais ir nunešė motinoms. Visi 
išsigando pamatę, kad vaikai nebegyvi...

Ir vestuvės pavirto laidotuvėmis. Kvailio po to niekur nebe- 
siuntinėjo.

77. DU RIEŠU, DU KUBILU

Trys sesers velėjo žlugtą prie ežero. Vyresnioji sako:
— Kad mane karalius paimtų, tai aš visą dvarą drobe išklo

čiau.
Kita sako:
— Kad mane karalius imtų, aš visą dvarą gelumbe išmuščiau.
O trečioji, pati jaunė, sako:
— Kad mane karalius imtų, aš pagimdyčiau tokį sūnų: saulė 

kaktoj, mėnuo pakaušy, apie ausis žvaigždytės.
Tuo metu medžiojo tenai karalius ir užgirdo, kaip jos kalbasi. 

Taip jis ėmė ir vedė jaunę seserį.
Gyveno jie, gyveno. Taip vienąkart išvažiavo karalius karan, 

ir davė dievas karalienei sūnų — kaktoje saulė, pakaušy mėnuo, 
apie ausis žvaigždytės. Nu, taip rašo karalienė į karalių raštą, 
kad dievas davė tokį sūnų, ir siunčia pasiuntinį. Pasiuntinys apsi
nakvojo pas karalienės seserį. Toji perdirbo raštą, parašė, kad 
gimęs nei šioks, nei toks — pusė šunes, pusė žmogaus. Karalius 
atrašė tą vaiką įdėti stiklinin boselin ir paleisti ant jūros, o 
karalienę pririšti prie girnų, kad maltų. Taip paleido tą vaiką 
ant jūros, o karalienę pririšo prie girnų.

Plaukė jisai, plaukė. Ant galo pamatė jį pavargėlė, pasiėmė 
ir auklėja.

Tas vaikelis jau pasiaugėjo. Karalius jau sugrįžo namo. Kara
lienė pririšta prie girnų ir mala; sūnaus nebėr. Taip karalius 
mato, kad nebus kam palikti karalijos. Ir pastatė jis du bosu 
riešučių ir du dyku. Sako:

— Kas suskaitys tuos riešučius, tam ataduosiu pusę karalijos.
Suvažiavo daug ponų, ir nei vienas neapsiima suskaityti. Taip

ateina vaikelis ir sako:
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— Aš suskaitysiu.
— Ką gi,— sako karalius,— ponai neapsiima suskaityti, o tu, 

mažas vaikas, suskaitysi? ..
Nu, taip jisai apsistojo prie bosų ir pradėjo skaityti, sako:
— Buvo trys sesers, du riešu*, du kubilu,— ir, sakydamas 

tuos žodžius, meta po du riešučiu iš pilnųjų bosų dykuosiuosna.— 
Ir jos velėjo žlugtą, du riešu, du kubilu, ir kalbėjo tarp savęs, 
du riešu, du kubilu. Vyresnioji sakė, du riešu, du kubilu: „Kad 
mane karalius paimtų, du riešu, du kubilu, tai aš visą dvarą, du 
riešu, du kubilu, drobe iškločiau, du riešu, du kubilu". Kita 
sako, du riešu, du kubilu: „Kad mane karalius paimtų, du riešu, 
du kubilu, tai aš visą dvarą, du riešu, du kubilu, gelumbe iš- 
muščiau, du riešu, du kubilu". O trečia sako, du riešu, du kubilu: 
„Kad mane karalius paimtų, du riešu, du kubilu, tai aš gimdy
čiau tokį sūnų, du riešu, du kubilu,— saulė kaktoj, mėnuo pa
kaušy, apie ausis žvaigždės, du riešu, du kubilu". Ir medžiojo 
tenai karalius, du riešu, du kubilu, ir jis užgirdo, du riešu, du 
kubilu, kaip jos kalbasi, du riešu, du kubilu. Ir paėmė jisai, du 
riešu, du kubilu, tą jaunę seserį, du riešu, du kubilu, ir vedė ją, 
du riešu, du kubilu. Ir išvažiavo karalius karan, du riešu, du 
kubilu. Ir davė dievas, du riešu, du kubilu, karalienei sūnų, du 
riešu, du kubilu,— saulė kaktoj, du riešu, du kubilu, mėnuo pa
kaušy, du riešu, du kubilu, apie ausis žvaigždės, du riešu, du 
kubilu. Ir rašė karalienė raštą, du riešu, du kubilu, į karalių, du 
riešu, du kubilu, kad turi tokį sūnų, du riešu, du kubilu. Nak
vojo tarnas, du riešu, du kubilu, pas jos seserį, du riešu, du ku
bilu. Ir perdirbo sesuo raštą, du riešu, du kubilu: parašė, du 
riešu, du kubilu, kad pusė šunes, du riešu, du kubilu, pusė žmo
gaus, du riešu, du kubilu. Taip liepė karalius, du riešu, du ku
bilu, pririšti karalienę, du riešu, du kubilu, prie girnų, kad maltų, 
du riešu, du kubilu, o tą vaiką, du riešu, du kubilu, įdėti stiklo 
boselin, du riešu, du kubilu, ir paleisti ant jūros, du riešu, du 
kubilu. Taip pririšo karalienę, du riešu, du kubilu, prie girnų, 
du riešu, du kubilu, o tą vaiką, du riešu, du kubilu, paleido ant 
jūros, du riešu, du kubilu. Plaukė jis, plaukė, du riešu, du ku
bilu, ligi atrado jį vargdienėlė, du riešu, du kubilu, paėmė ir 
auklėjo jį, du riešu, du kubilu. Pagrįžo karalius, du riešu, du 
kubilu, ir mato karalius, du riešu, du kubilu, kad nebus kam 
palikti karalijos, du riešu, du kubilu. Taip pastatė, du riešu, du 
kubilu, du bosu riešučių, du riešu, du kubilu, ir du dyku, du
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riešu, du kubilu, ir sako, du riešu, du kubilu: „Kas tuos riešu
čius suskaitys, du riešu, du kubilu, tam duosiu pusę karalijos, 
du riešu, du kubilu". Suvažiavo daugalis ponų, du riešu, du ku
bilu, ir nei vienas neapsiėmė suskaityti, du riešu, du kubilu, o 
aš, mažas vaikas, apsiėmiau, du riešu, du kubilu.

Tai pasakęs, įmetė paskutinius riešučius bosan ir nusiėmė ke
purę: apišvietė tiktai visus, apišvietė — saulė kaktoj, mėnuo pa
kaušy, apie ausis žvaigždės. Tada karalius pažino, kad tai jo sū
nus, aptaisė jį gražiai, karalienę paleido nuo girnų ir pakėlė 
puotą. Koks ten džiaugsmas buvo! Ir aš ten buvau, midų vyną 
gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau.

78. NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS

Buvo brolis ir sesuo, vardais — Joniukas ir Elenytė. Tėvai 
numirė, ir juodu išėjo iš namų laimės ieškotų.

Buvo vasara. Saulė kaitino. Joniukas ištroško, norėtų gerti, 
bet upelio nebuvo arti. Eidamas keliu, jis pamatė smėly išmygtą 
arklio pėdą, pilną vandens, ir sako seseriai:

— Elenyte, taip noriu gerti! Aš išgersiu iš to pėdo vandenį.
Bet sesuo atsakė:
— Negerk, broliuk, kumeliuku pavirsi.
Nuėjo toliaus. Joniukas pamatė jaučio pėdą, pilną vandens, ir 

panorėjo išgerti vandenį, bet Elenytė vėl pasakė:
— Negerk to vandens, jaučiuku pavirsi.
Nuėjo toliaus. Joniukas trokšta, nebepaeina. Jis pamatė smėly 

aviniuko pėdą ir, nebeklausdamas sesers, išgėrė iš jo vandenį. 
Sesuo tik pamatė, kad brolio nebėr, dar apsidairė ir pamatė 
brolio vietoje aviniuką. Ji ilgai verkė, apkabinusi aviniuką už 
kaklo, bet tas verksmas nieko negelbėjo: brolis pasiliko avi
niuku.

Eina ji toliaus aviniuku vedina. Apie vakarą priėjo karaliaus 
rūmus. Kieman bijojo eiti, nes ten buvo piktų šunų; užlipo ant 
kaugės šieno, užsikėlė aviniuką ir užmigo. Ant rytojaus karalius, 
pamatęs ką gulint ant šieno, išsiuntė tarnus, kad nuėję pasižiū
rėtų, kas ten yra. Tarnai pagrįžę sako karaliui, kad ant šieno 
gulinti tokia graži mergytė ir turinti ant kelių aviniuką. Kara- 
lius liepė atvesti mergytę. Tarnai atvedė ją. Karalius, patyręs,

137



kad ji yra našlaitė, ryžos ją užauginti. Ir taip ji pasiliko kara
liaus rūmuose.

Po kiek laiko karalius užsimanė pjauti aviniuką. Mergytė pra
šo karaliaus, kad to aviniuko nepjautų, nes tas aviniukas esąs 
jos brolis. Karalius iš pradžios nenorėjo tikėti, bet paskui pa
klausė jos ir paliko jai aviniuką.

Praėjo keletas metų. Elenytė užaugo. Buvo liekna, graži, gera 
mergelė. Karaliui ji labai patiko, ir jis vedė ją. Bet ten pat 
gyveno laumė ragana, kuri baisiai norėjo, kad ją vestų karalius. 
Toji ragana dabar Elenytei pavydėjo: ar žūt, ar būt ryžos jai 
galą padaryti.

Vienąkart Elena ėjo maudytus. Laumė ragana stūmė ją van
denin, o pati apsitaisė jos rūbais ir nuėjo karaliaus rūmuosna, 
norėdama užimti Elenos vietą. Elena, įstumta vandenin, ne pri
gėrė, bet pavirto aukso kuoja. Laumė, nuėjusi rūmuosna, apsi
metė ligoniu. Ji atsigulė lovon ir tarė karaliui:

— Kaip man įgriso tas avinas! Liepk jį susimildamas papjauti.
Karalius nusigando, sako:
— Ar tu kliedi? Tu nori aviniuką pjauti?! Tu juk visados 

sakydavai, kad čia tavo brolis Joniukas... ir jį taip tausojai, 
mylėjai!

Laumė ragana atsakė:
— Aš tuomet kvaila buvau... aš tyčia taip sakiau... Argi 

avinas bus mano broliu?! Aš dabar sergu, ir jeigu to avino mė
sos negausiu — numirsiu.

Karalius jai sako, kad šiaip jau avieną valgytų, bet laumė vis 
sakos negyvęsianti, jei karalius to avino nepapjaudysiąs. Kara
liui labai gailėjo aviniuko, ir nepjovė. Tik jam labai keista iš
rodė, kad jo pati, kuri aviniuką taip mylėjo, nori jo mėsos pa
valgyti. Aviniukas suprato, kad laumė nori jį pjauti; nuėjo ant 
krašto ežero, kuriame buvo jo prigėrusioji sesuo, ir taip ėmė 
dainuoti:

Elena sese, Elenyte Elenytei
Žada ponulis mane pyauti, p/auti, mane p/auti:
Jau visi tarnai peilius galanda,
Dvaro mergelės geldas mazgo/a, geldas mazgo/a.
Laumė ragana mėselės geidžia.
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Elenytė iš ežero atsakė:

Avine broli, avinėli avinėli/
Pasakyk ponuliui, karaiiūnui karaiiūnui:
Tegu sušaukia visų valsčių,
Tegu numezga šilko linkių,
Tegu pagauna aukso kuo/ų.

Tarnai, išgirdę aviniuką dainuojant ir žuvelę jam iš vandens 
atsakant, papasakojo, ką girdėję, karaliui. Karalius ant ryto
jaus atėjo ant ežero krašto ir palindo po krūmu, kad jo avinėlis 
nematytų. Aviniukas vėl atėjo ant ežero krašto ir vėl dainuoja:

Elena sese, Eienyie Elenytei 
— ir f. i.

O sesuo jam iš vandens vėl atsakė. Karalius visa girdėjo. Pa
rėjęs namo, sušaukė visą valsčių ir liepė dirbti šilko tinklą. 
Numegzdinęs tinklą, tuoj liepė pagauti kuoją. Kuoja, ištraukta 
iš vandens, ir aviniukas tuoj pavirto žmonėmis. Karalius pažino 
savo tikrąją pačią, tuoj suprato, kad laumė ragana ją buvo pri
girdžius, norėdama užimti jos vietą, ir liepė ją užmušti, o pats 
su Eiena ir Jonu pasiliko gyventi rūmuose. Ir gyveno labai la
bai laimingai.

79. JURGIUKAS IR ELENYTĖ

Buvo tėvas ir močia. Turėjo juodu dvejetą vaikų: berniukas 
buvo vardu Jurgiukas, o mergytė — Elenytė. Taip močia ėmė ir 
numirė, o tėvas vedė laumę raganą. Taip laumė nori būtinai 
Jurgiuką papjaut. Ji pjaut, tėvas — nepjaut. Ant galo tėvas pa
pjovė kiaulę, išvirė ir nunešė laumei. Laumė pradėjo valgyti. 
Tuo metu atskrido juodvarnis ir gieda:

Krun krun.
Ne Jurgiuko mėsa,
Krun, krun,
Kiaulės šeriuotos.

Laumė išmetė mėsą pro langą ir vėl rėkia papjauti Jurgiuką. 
Taip tėvas papjovė avelę, paskum — karvę ir visus gyvulėlius.
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Ant galo nebėra ko, papjovė Jurgiuką, išvirė ir padavė laumei 
valgyti. Laumė valgo, o juodvarnis atskrido ir gieda:

Krun krun,
Tai Jurgiuko mėsa,
Krun krun,
Tai gardi mėseiė/

Taip laumė suvalgė Jurgiuko mėsą, o kaulus pro langą iš
metė. Elenytė kaulus surinko, šilkų skarelėn sudėjo, po margu 
geneliu padėjo, ir per tris dienas genelis išperėjo: kaip buvo 
Jurgiukas, taip ir vėl pasidarė. Taip jis vaikščioja po mišką ir 
gieda:

Alane tėvelis jau papjovė, jau papjovė.
Laumė ragana ir suėdė, ir suėdė,
Pro langų kaulus ir išmetė, ir išmetė,
Elena sesė ir surinko, ir surinko,
Po margu geniu ir padėjo, ir padėjo,
Alargas genelis išperėjo, išperėjo.

Važiavo pirkliai, išgirdo jį taip giedant, sako:
— Eikš, mes tave apdovanosime!
Ir visi, kiek jų ten buvo, davė po maišelį pinigų.
Ant rytojaus jis vėl, po mišką vaikščiodamas, gieda:

Alane tėvelis ir papjovė, ir papjovė.
Laumė ragana ir suėdė, ir suėdė,
/Pro langų kaulus ir išmetė, ir išmetė,
Elena sesė ir surinko, ir surinko,
Po margu geniu ir padėjo, ir padėjo,
Alargas genelis išperėjo, išperėjo./

Tada važiavo pirkliai, pasišaukė jį į save ir davė jam po 
rietimą šilko, drobės, gelumbės ir visokių, visokių daiktų. Taip 
jisai pinigus ir tuos daiktus užkėlė ant viršaus tėvo pirkčios, ir 
jo niekas nematė. Trečiądien jis vėl, vaikščiodamas po mišką, 
gieda. Tada važiavo girnakaliai. Jie išgirdo jį taip giedant, pa
sišaukė į save ir davė jam kiekvienas po girnapusę. Jisai ir tas 
girnas užkėlė ant pirkčios, užlipo pats ir gieda:

Alane tėvelis jau papjovė, /jau papjovė/,
Laumė ragana ir suėdė, ir suėdė,
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/Pro /angq kaulus ir išmelš, Ir išmefė,
Pieną sesė Ir surinko, Ir surinko,
Po margu geniu ir padė/o, ir padė/o,
Margas genelis išperė/o, išperė/o./

Paskum sako:
— Išeik, tėveli, aš tave apdovanosiu.
Tėvas išėjo. Taip jam numetė maišelį pinigų ir vėl gieda:

Mane iėveiis /au pap/ovė, /au pap/ovė,
Laumė ragana ir suėdė, ir suėdė,
/Pro langų kaulus ir išmeiė, ir išmetė,
Pieną sesė ir surinko, ir surinko,
Po margu geniu ir padė/o, ir padė/o,
Margas genelis išperė/o, išperė/o./

Ir vėlei sako:
— Išeik, sesiule, aš tave apdovanosiu.
Išėjo Elenytė. Taip jisai davė jai po pusę rietimo šilko, dro

bės, gelumbės,— visa pusiau padalijo. Ant galo, atgiedojęs savo 
giesmelę, vėl sako:

— Išeik, laume ragana, aš tave apdovanosiu.
Taip toji greit kailiniais apsivilko, išėjo ir žiūri į viršų. Jur

giukas kad mes jai girnapusę stačiai galvon — dar gyva! Taip 
jisai metė kitą — ir visiškai užmušė. Koks tada buvo džiaugs
mas! Ir visi gražiai gyveno.

80. NAŠLAITĖ IR PAMOTĖS DUKTĖ DOVANAS GAUNA

Buvo viena našlaitė. Ji turėjo piktą pamotę, o toj pamotė 
turėjo ir savo dukterį. Našlaitė buvo labai gera ir darbininkė. 
Pamotė jos labai nekentė, jai liepdavo sunkiausius darbus dirb
ti. Vieną kartą pamotė liepė jai verpti atsisėdus ant šulinio 
krašto. Kaip tik ji atsisėdo, pamotė ją ir įstūmė šulinin: norėjo, 
kad ji prigertų. Bet ji, įlėkusi šulinin, atsirado ant žalios pieve
lės. Paskui beeidama sutiko ten senelį, kurs jai tarė:

— Ar apsiimi ganyti per mėnesį mano aveles?
Mergaitė sutiko. Ištisą mėnesį ji ganė aveles, ir ganė labai 

gerai: niekados jų nemušė, anksti varė laukan, vėlai atgal te
varė, ir avelės buvo riebios, gražios. Seniukas padėkojo už tokį
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ganymą, atanešė tris skrynias — raudoną, mėlyną ir baltą — ir 
tarė:

— Išsirink sau vieną iš tų skrynių.
Mergaitė išsirinko baltąją. Seniukas jai sako:
— Gali eiti namo, tik neatadarinėk skrynelės, kolei nepa- 

grįši namo.
Mergaitė padėkojo ir išėjo. Seniukas parodė jai kelią. Parėjusi 

namo, atadarė skrynią. Beregint toj vietoj puikūs rūmai išaugo. 
Pamotė, pamačiusi ją gyvą ir tokiuos rūmus turint, labai nuste
bo. Paskui klausia jos:

— Kur gavai tuos rūmus?
Ji visa apsakė. Pamotė įsigeidė, kad ir jos duktė rūmus gau

tų. Ir savo dukteriai ji liepė atsisėsti ant šulinio ir verpti. Taip 
ji ir savo dukterį įstūmė šulinin. Pamotės duktė pirma nesiii- 
nojo kur esanti, bet paskui pamatė visa taip, kaip buvo apsa
kiusi jos močiai našlaitė: rado gražų laukelį, tame laukely suti
ko senelį, tas senelis jos paklausė, ar neapsiimtų ji avelių per 
mėnesį ganyti. Ir ji apsiėmė. Bet labai negerai ganė: vis mušė, 
varinėjo, vėlai tevarė laukan, anksti varė namo. Avelės, jai 
beganant, sulyso, sunyko. Po mėnesio atėjo senelis, atanešė jai 
tris skrynias — mėlyną, raudoną ir baltą — ir davė jai išsirinkti, 
kuri labiau patiks. Ji išsirinko raudonąją: ten būsią dar gra
žesni rūmai. Seniukas jai sako:

— Rinkis geriau baltąją.
Bet ji neklausė seniuko ir pasiėmė raudonąją. Seniukas ją pa

lydėjo ligi vartų ir pasakė, kad skrynios neatadarinėtų, ligi ne
parėjusi namo. Parėjo namo. Kaip tik atadarė skrynią, iššoko 
ugnis, ir sudegė ji ir jos motina ir jų pirkčia. (Tas seniukas 
buvęs dievas.)

81. GULBĖ KARALIAUS PATI

Buvo du seneliu. Juodu eidavo kas rytas lydimų kirstų. Taip 
į juos priprato gulbelė: ima ataskrenda, sparnelius padeda, pa
virsta mergyte, krosnį pakūrena, valgyt išverda, apmazgoja ir 
vėl išskrenda. Jiemdviem namai nerūpi: visada visa padaryta. 
Gailu tiktai, kad toji mergytė neiškenčia nepavirtusi gulbe. Nu, 
taip vieną rytą seniukas atsigulė po kubilu ir pastebėjo, kaip 
ji, vieną sparną palikusi, išėjo vandens. Taip seniukas ėmė ir
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sudegino jos sparną. Jai taip ilgu, taip ilgu: gailu tėvo mo
čios, gailu mylimojo bernelio.

Ir atsitiko, kad tenai medžiojo karalius, ir jam labai patiko 
toji mergytė. Jisai sako seniukui:

— Aš tau duosiu milijoną pinigų, tik man ją ataduok.
Ką darys senelis, ėmė ir atadavė. Parsivežė ją karalius, par

sivežęs vedė, ir po kiek laiko susigyveno sūnų. Ji pasamdė 
auklę, ir vieną dieną vaikščioja po sodną. Taip skrenda gulbės. 
Pirma skrenda jos tėvas ir gieda:

2tūriu žiūriu ir išvydau 
Savo dukrelę besėdinčių,
Savo sūneij besupančių,
Siikų skarele beryšinčių,
Aukso žiedeliu bemūvinčių,
Aukso knygelę beskabančių!
Mesiu, dukrele, savo sparnų,
Palik sūneij vargų vargii.

Sugrudo jos širdelė *, rieda krenta ašarėlės. Galop tėveliui 
giedodama atsakė:

Nemesk, iėveii, savo sparno,
Neliksiu sūnelio vargų vargii.

Parėjo vidun. Karalius klausia:
— Kodėl tavo akys ašarotos?
Sako:
— Berniukas verkė, ir aš verkiau.
Kitądien vėl taip pat: močia skrenda ir vėl taip pat gieda. 

Paskum skrido brolis, sesuo. Ant galo skrenda jos bernelis ir 
gieda:

Žiūriu žiūriu ir išvydau 
Savo mergelę besėdinčių,
/Savo sūneij besupančių,
Siikų skarele beryšinčių,
Aukso žiedeliu bemūvinčių,
Aukso knygelę beskabančių!/
Mesiu, mergele, savo sparnų,
Palik sūneij vargų vargii.

143



Ji nebetvėrė ir atsakė:

Numesk, berneli, savo sparną,
Liksiu sūnelį vargų vary ii.

Bernelis numetė jai sparną, ji ir išskrido.
Paskum tas jos bernelis ir žuvo: ar kas nušovė, ar taip jau 

laikas priėjo. Taip ji vėl nebeturi su kuo gyventi, o karalius, 
jos nesulaukęs, vedė laumę raganą. Taip ji ataskrenda į kara
lių, sparnelius padeda, sūnų nuprausia, pažindo ir išskrisdama 
užgieda:

Miega ponios,
Miega ponai,
Miega ponios.

Miega sargės,
Miega sargai,
Miega sargės.

Mano sūnelis panakiinis.
Gale ko/ų gulėdamas.
Gailias ašarėles lie/a.

O tas vaikas, kai jį užmigdo, miega, ligi motinai vėl neat- 
skridus. Taip karalius stebisi, kas tai yra, kad tas vaikas taip 
miega. Vienąkart jis pamatė, ką ji daro, ir išgirdo, kaip iš
skrisdama sugieda. Tuo tarpu atėjo į jį seneliukas. Taip jis 
klausia to seneliuko, kaip galėtų ją pagauti. Senelis sako:

— Pasižiūrėk, pro kurį langą jinai įskrenda, papilk deguto, 
tai jos kojos ir sparnai prilips. Iš kairės rankos griebk, dešinėn 
mesk,— kaip buvo ponia, taip ir bus.

Karalius taip ir padarė: papylė deguto — jos kojos ir sparnai 
prilipo, iš kairės rankos griebė, dešinėn metė — kaip buvo po
nia, taip vėl ponia tapo. Karalius laumę nužudė, ir juodu vėl 
gyveno.

Ir aš ten buvau, midų vyną gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj 
neturėjau; pušynu važiavau *, vyžoje pinigus vežiau, mano pi
nigai išbyrėjo, tamsta (į klausytoją sakoma) surinkai, šitą švarką 
(arba kitą kokį daiktą) nusipirkai, dabar ataduok)



JONAS MACYS-KĖKŠTAS

82. PASAKA APĖ TINGINĮ

Viens tėvas turėjo sūnų didelį tinginį. Nuog mažų dienų tas 
tik ėdė parengtą duoną tėvo ir gulėjo ant kakalio. Tėvas, ma
tydamas iš jo nebūsiant jokios naudos, išvarė jį iš namų savo. 
Išvarytas sūnus keliavo dvi dieni per laukus ir girias, melsdamas 
valgyti pas gerus žmones. Bet štai trečią dieną kelionės savo 
įėjo jis į didį mišką. Eina mūs didvyris vieną dieną, kitą ir 
trečią, maitydamasis šaknimis ir žolelėmis. Baigiantis trečiai 
dienai, kuomet jau saulė buvo ant laidos, išvydo jis tiesiog prieš 
save jūres, kurių nebuvo matyt nei galo, nei krašto. Užsimanė 
mūsų tinginys miego, bet abejojo, kur gulti: ant žemės atsigul
ti— bijojo žvėrių, ant medžio — girdi, išpulsiąs laike miego. Taip 
jam beprotaujant, akys jo išvydo prie krašto marių, ne per toli 
nuog jo didoką laivelį. Pamačius tą laivelį, keleiviui tam atėjo 
galvon mustis atsigulti po juomi. Ilgai netrunkant, jis atsigulė 
ir apsivožė ant savęs valtelę, bet užmigti negalėjo. Tik štai girdi 
jis — suūžė kažin kas ir lyg paukštė atsitūpė ant to laivelio. 
Neilgai trukus, atlėkė ir antra, ir trečia ir pradėjo šiaip šnekėtis 
tarp savęs (mat tos paukštės tai buvo raganos). Pirmoji sako:

— Tokioj o tokioj vietoje numirė viens didžturtis, palikęs 
kelis sūnus. Numirdamas tėvas nepasakė vaikams savo, kur pa
slėptas yra iždas jo, o todėl sūnūs, gimdytojui pasirinkus, pra
dėjo klausinėt viens kito, bene nepaliko kuriam tėvas turto savo. 
Kaip suprantama, kiekvienas sakė, ir teisingai, jog neturi tėviško 
iždo. Iš to kilo tarpu jų barnis. O tas turtas,— sakė toliaus paukš
tė,— paslėptas yra kampe kluono.

Antra paukštė pasakojo taip:
— Tokiam o tokiam mieste gyventojai neturi vandens. Kasa 

jie visur šulinius, bet niekur negali atitikti jo. O reikia tik 
prekvietės išimti žinomą akmenį, tai tuoj ištrykš vanduo.

Trečia gi paukštė kalbėjo taip:
— Tokio o tokio karaliaus sunkiai apsirgo duktė. Nei joki 

vaistytojai negali išgydyti jos. O ją galima išgydyti suvisai
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lengvai,— bylojo toliaus paukštė.— Reikia tik nuskint žinomą žo
lelę, kuri auga kampe karališko daržo, ir duoti pauostyti kara
laitei, o ji tuoj pasveiks.

Su tais žodžiais paukštės nulėkė.
Tinginys sūnus, sulaukęs ryto, nuėjo ieškoti nesutinkančių bro

lių. Atradęs juos, jis sako:
— Jei norite, tai aš jums pasakysiu, kur užslėptas yra iždas 

numirusio tėvo, bet už tai turėsite iš tų pinigų duoti dalį ir 
man.

Broliai sutiko ant to, o jis parodė jiems turtą tėvo, už ką gavo 
tris saujas pinigų.

Tuomet mūs didvyris su pilnais kišeniais muštinių nutvylino 
miestopi, kur nebuvo vandens. Atėjęs į ten, jis davė gyvento
jams rodą, kaip atrasti vandeni, už ką gavo apsčiai dovanų.

Paskui, atradęs minavotą per raganą karalių, išgydė jo dukterį, 
už ką vėl buvo apdovanotas.

Potam mūs didvyris sugrįžo pas tėvą ir gyveno sau laimingai 
iki pabaigai dienų savo.

Taigi ir tinginiui kaip kada gerai išeina.

83. [SIUVĖJO MOKINIO NUOTYKIAI]

Būdamas jaunu, aš mokinausi siūti pas vieną kriaučių, kuris 
labai mėgdavo degtinę. Einant su juomi, kaipo rūbsiuviu, per 
svietą, pasitaikė mum būti ir už Nemuno viename palivarkėlyje. 
Ten mum buvo užduota pasiūti žiponą, dėl ko mum davė visą 
ritimą gelumbės. Mano mokintojas, paliepęs man siūti, išėjo į 
karčemėlę, kuri buvo čia jau po šonu. Aš, niekuomet da nesiu
vęs poniškų drabužių, ėmiau žirkles, atkirpau vieną šmotą ge
lumbės, paskui kitą ir, susiuvęs juodu, numečiau į kerčią, potam 
vėl atkirpau du šmotu ir, susiuvęs juos, numečiau, ir taip to
liaus, iki nesudarkiau tokiu būdu visą ritimą. Syks į sykį parėjo 
kriaučius, mano mokintojas. Pamatęs mano darbą, jis išdirbo 
man kailį mastu ir išbėgo iš to palivarko, o aš paskui jį.

Beeidamas, kur akys neša, įėjau į vieną mišką, kuriais yra 
turtinga Vilniaus rėdyba, ir atradau gilmėj jos grinčiukę. Įėjęs 
į vidų, atradau beverpiančią bobštę.

— Labs vakars, bobute! Pavelyk pernakvoti, bobut! — tariau.
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— Del ko nepavelyti. Tik tu nežinai: mano pats ir dvylika 
sūnų yra galvažudžiai. Kaip tik ras tave čia, tai tuoj užmuš,— 
atitarė bobštė.

— Nenužudys, bobute.
Ištarus man tuos žodžius, bobiščia išėjo laukan, o aš ėmiau 

apžiūrinėti visus kampus grinčios. Besibaladojant man po grin- 
čiukę, atradau kampe užgyventą avilį bičių. Nusivilkęs krėklę *, 
užklojau juomi tą avilį, padėjau ant vieno galo kepurpalaikę 
savo, o pats užlipau ant aukšto ir laukiau, kas dėsis. Bestypso- 
jant man ant aukšto, sugrinžo žmogžudžiai. Bobštė papasakojo 
jiems apė mane. Tie tuoj suriko ant jos:

— A tu bobpalaike, kam tu jį įleidai: jis žinos dabar apė mūs 
pribėgį ir išduos mus. Kur jis?

— Guli turbūt kur kampe.
Galvažudžiai sūnūs, palikę grinčioje tėvą, patys išėjo ieškoti 

lazdų, idant mane užmušti. Išeidami jie pasakė tėvui, idant tas 
išvytų mane, o jie užmuš. Senis, priėjęs prie avilio (nes mislijo, 
jog aš ten guliu), sudavė per jį lazda; bitės išlindo iš savo gy
venimo ir ėmė gelti seną galvžudį. Tas išsigandęs išbėgo iš 
gryčios. O už durų laukė su lazdomis sūnūs jo. Pamisliję, jog 
tai aš bėgu, kad ims jie duot jam, kad ims duot,— tas tiek ir 
gyveno!

O aš, išlindęs per stogą, be sermėgos, be kepurės pabėgau 
toliaus į girią. Beklaidžiojant visą dieną, užpuolė mane naktis. 
Nemiegojęs dvi naktis, užsimaniau miego. Bet kur gulti? Ant 
žemės — bijau žvėrių. Tada aš įlipau į medį. Ten man besiran- 
gant, tik bubt — įpuoliau į daubą. Man ten betupiant, įlindo ir 
meška, ieškodama medaus, bet, išsigandus manęs, sprūdo atgal. 
Vienok išlįsti negalėjo. Ne už ilgio atvažiavo žmonės medį kirsti. 
Ant nelaimės mano, jie išrinko tą pačią liepą, kurioj aš tupė
jau su meškute. Kuomet jie dakirto iki manim, aš surikau:

— Nekirskite, man kojas nukirsite!
Tuomet jie pradėjo kirsti taip atsargiai, kad aš galėjau be pa

vojaus išlinsti. Bet kirtikai, ištraukę mane ir mešką, sušuko:
— Mešką turėsim valgyti, o šį žmogų užmuškim, ba jis gali 

mus išduoti.
— Ne,— atsiliepė vėl vienas iš jų,— kam mušti, nemuškim. 

Ot, turime bosą *— įkiškim jį ten ir pariskime nuog kalno. To
kiu būdu jis susitrankys toj bačkoj.

147



Ilgai nelaukdami, kirtikai įkišo mane į bosą, bet tuomi tarpu 
netoli šovė medėjas, sargas tos girios. Žmonės išsigando, pametė 
ir mane bose ir pabėgo. Man besėdint jau ilgoką laiką bačkoje, 
kažin kas pradėjo uostyti ją, paskui įkišo lyg uodegą per skylę. 
Aš pažinau vilką esant, nustvėriau už uodegos ir surikau:

— Brrrr! Brrrr!
Vilkas išsigandęs kad ims bėgti, kad ims bėgti, kad ims tran

kyti bosą! Ilgai betrankant, jis visai sudaužė jį. Tokiu būdu aš 
gavau liuosybę. Bet kas man iš tokios liuosybės? Aš vis alkanas, 
nuogas beveik. Na, aš vėl tolyn eit. Ir išėjau tiesiog ant tvir- 
tynės *. O tuomet ten buvo revijos. Viens kareivis bešaudant 
neteko pleituko. Į jo vietą jis įkišo mane ir šovė. Aš lėkiau, 
lėkiau ir atsidūriau šioj pusėj Nemuno vienam dvare. Papasa
kojęs ponui apė savo nelaimes ir ojumus, gavau nuog jo veži
mėlį su ridiko ratais *, iš žarnų vadeles ir vaškinę kumelaitę 
ir sau žmogišką apsirėdymą. Apdovanotas taip, važiuoju aš to- 
liaus savo tėvų linkon. Bevažiuojant aš sustojau girioje ir užkū
riau ugnį pasišildyti. Tik žiūriu — mano kumelaitė sutirpo, vade
les varnos nunešė sau ant peno, o ratus ganomi ne per toli gyvu
liai suėdė. Tokiu būdu aš vėl pasilikau be niekur nieko ir dabar 
nieko neturiu.



JUOZAS ANDZ!ULA!T!S-KALNENAS

84. [ŽALČIO ŽMONA]

Eglė su savo seserimis nuėjo vieną kartą pavakarėje mau- 
dytiesi į artimiausiąjį ežerą. Nusileidus saulei, merginos išlipo- 
ant kranto prie savo rūbų. Staiga Eglė suriko ir atšoko nuo savo 
marškinių. Rankovėje guli įlindęs žaltys. Kaip jį išvyti? Kaip 
atimti marškinius? Tuomi laiku iš rankovės pasirodo buže ir ima 
kalbėti:

— Išlįsiu pats, jeigu prisižadėsi būti man už pačią.
Seserės, idant išsigelbėti nuo žalčio, privertė Eglę duoti pa

žadą. Gavęs pažadą, žaltys išlindo ir išnyko.
Kaip tik jos namon sugrįžo, pasirodė kaime trys piršliai nuo- 

žalčio. Trys žalčiai užvažiavo ant kiemo geldoje nuo žento ir 
kalba tėvui bei motinai:

— Žaltys meldžia parvežti jam marčią: Eglė davė jam žodį.
Tėvai, kaipo galvas prapuldę, nežinodami, ką atsakyti, kal

basi, mustija *, eina pas seną kaimynką. Senoji kaimynka sako:
— Lengva prigauti žaltį: vietoje duktės duokite jam žąsį ir 

paleiskite pasiuntinius.
Taip ir padarė. Piršliai susėdo ir išvažiavo su žąsimi. Bet ant 

kelio gegužė suriko:
— Kukū! Kukū! Kukū! Kukū! Prigavo jus. Vietoje marčios 

davė jums baltą žąsį. Kukū! Kukū!
Žalčiai grįžta atgalios į butą, piktume išmeta žąsį, prišneka 

tėvams ir reikalauja marčios. Pagal senosios kaimynkos velijimą 
davė jiems baltą avį. Gegužė vėl pranešė jiems. Jie grįžta su 
gąsdinimais ir reikalauja marčios. Jiems davė baltą karvę. Bet, 
persergėti vėl gegužės, grįžta atgalios da su didesniais gąsdini
mais. Tėvai atidavė jiems vyriausią dukterį. Bet, patyrę nuo ge
gužės, jog juos jau ketvirtą kartą apgauna, grįžta gąsdydami 
sausmečiu, tvanu, badu, ligomis už neguodojimą žalčio. Galiau
siai atiduoda Eglę. Gegužė rėkia:

— Važiuokite, skubinkitėsi! Vedys laukia martelės!
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Su baime žiūri Eglė ant ežero. Staiga iš gelmės pasirodo ne 
baisusis žaltys, bet patogus jaunikaitis, vandens dievaitis *.

Penkis metus laimingai gyveno Eglė su žalčiu, bet jau išsi
ilgo savo kaimelio, butelio, tėvų. Sukanka da penki metai ir 
da penki. Ji vis taipo laiminga, bet kas dieną labiaus trokšta 
aplankyti savo tėvus. Vyrui vienok tas nepatinka. Jis atideda 
aplankymo dieną už dienos. Galiausiai, nubodintas maldomis 
savo pačios, jis sutinka ją paleisti, bet su tuomi, idant ji pir- 
miaus suavėtų geležinius čeverykus. Eglė įmetė juos į kakalį, 
sudegino ir greitai suavėjo.

— Štai jau aš apsirengusi į kelionę! Reikia kepti ragaišius!
— Gerai,— atsako žaltys,— bet pirmiaus prineškie vandens su 

rėčiu.
Eglė prinešė vandens ir iškepė ragaišį. Vyras galiausiai ją 

paleido, bet atsisveikindamas pasakė:
— Kai ateisi ant kranto, šūktelk mane tris kartus tokiais žo

džiais: „Patie mano, pati tavęs laukia! Jei tu gyvas — pieno 
puta, jei negyvas — kraujo puta!"

Eglė parėjo namon. Buvo priimta su džiaugsmais; klausinėji
mų bei šnekų nebuvo galo. Dieną jos išvažiavimo atidėstinėjo 
kas dieną.

Tuo kartu jos broliai išvažiavo į girią ant nakties ganyti ark
lius ir paėmė su savimi vyriausią sūnų Eglės. Įėję į tankumyną 
ir susikūrę laužą, pradėjo jį šerti, glamonėti ir išklausinėti, kaip 
motina šauks tėvą, kuomet grįš namon. Vaikas atsakė:

— Nežinau.
Veltu jo klausinėjo, veltu gąsdino, galiausiai išplakė rykš

tėmis. Jis atsakydavo:
— Mama pasakys, aš nežinau.
Kuomet jie sugrįžo, vaiko akutės buvo užverktos. Motina pa

klausė jo, dėl ko akys raudonos.
— Nieko,— atsakė jis,— mes sėdėjome pas ugnį, balana buvo 

dervuota, vėjas įvarė man dūmus į akis.
Ant sekančios nakties broliai išsivedė jaunesnįjį sūnų ir tai

pogi veltu jį išplakė: jis nieko nenorėjo atidengti.
Ant trečios nakties išsivedė su savimi dukterį ir, pagąsdinę 

ją rykštėmis, privertė viską pasakyti. Paskui broliai, paėmę dal
gius, nuėjo pas ežerą ir iššaukė žaltį — Eglės patį. Iš pieno putos 
jis išlindo ant kranto, o jie su dalgiais sukapojo jį į šmotus.



Pasibaigė Eglės viešėjimo dienos. Pagriebusi vaikučius ir at
sisveikinusi su giminėmis, ji nuėjo pas ežerą, bet vietoje baltos 
putos pasirodė kraujo puta ant vandens, pažįstamas balsas ati
davė jai paskutinį atsisveikinimą ir apskelbė, kas yra jo nužudy- 
tojais. Išgirdusi šitą, Eglė sušuko:

— Kur dar dingti man? Kur eiti? Kaipgi gyventi su nužudyto- 
jais paties?

Dievai pavertė ją į eglę, vyriausiąjį sūnų į aržuolą, jaunes- 
niąjį — į uosį, o dukterį — į drebulę.



JULMA 2YMANHENĖ-2EMAĮTE

85. [IŠVALGYTAS LAUMIŲ ŠIUPINYS]

Vienas ūkininkas turėjo dvi laumes. Kūtėje jos ten buvo, 
ūkininkas jas šėrė. Mat jos naktimis padėdavo darbuoties. Ga
vėnioje nunešė joms šiupinio bliūdelį ir pastatė. Berniokas toks 
ištvirkėlis pamatė, nubėgęs šiupinį iškabino, o į bliūdelį pribjau
rojo. Laumės radusios uosto, uosto. Viena sako:

— Šiupinuitis!
Antra sako:
— Tpriučių kaka!
Toji pradėjo lipti nuo kūčių. Berniokas bėgti, tos vyties! Tas 

įpuolė į šulą daržinėj, o joms į šulą daržinėj nevalnu. Tai jos 
apei daržinę baldės, baldės, kol išaušo, o tas sėdžia daržinėj. 
Kaip saulė patekėjo, laumės jau neko negali daryti.

86. [ATIMTI LAUMĖS PYRAGAI]

Kitą sykį berniokas ėjo į vakaruškas. Eina sau vienas. Paskui 
prisitaisė pri jo moteriškė ryšiuku nešina. Eina abudu, pradėjo 
to vaikiuko šio to klausinėti — kur eini, iš kur. Tas viską pasi
sakė. Paskui jos klausia:

— Kur eini?
Ji sakose einanti kur ten į svočias, pyragų ryšelį nešase. Pas

kui bešnekėdama pasisakė esanti laumė. Tas berniokas pradėjo 
visako klausinėti. Ta ėmė pasakoti, kur joms valnu eiti, kur 
ne: kaip par vartus nevalnu, į šulą daržinėj, par linus neval
nu— viską išpasakojo. Iš kur jos turi šylą, paskui klausia.

— Oo,— sakanti,— nekas tokios sylos neturi, kaip mes!
Paskui sako:
— [O] kad jumis prakeikia?
— Nebijome,— atsako laumė.— Šuva loja ir ant pono dievo, o 

kas bijo?
Paskui tas berniokas sako:
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— Duokš man ryšelį, aš panėšėsiu: tamstai sunku.
Ta ir davė. Eina toliau — linai pakelėje pasėti. Tas par grio

vį strykt, įpuolė į linus ir stovi. Laumei nevalnu, o tų pyragų 
jai gailu. Prašo geruoju — tas neklauso. Paskui ėmė keikti vi- 
seip,— tas berniokas ir sako:

— Šuva ir ant pono dievo loja, o kas bijo?
Teip parstovėjo iki dienos, ir paliko jam pyragai.

87. [LAUMES PIRTYJE]

Kitą sykį kūčių vakarą žmones nusipėrė, paskui ir susiejo lau
mės perties. Pliauška, taškose po tą pirtį. Berniokas priėjęs du
ris pravėręs tik pyrst! Ir klauso:

— Tė paturėk vaiką,— šaukia laumė kitai,— aš vysiuos tą 
didžiopirdį!

Tas bėgti, ta vyties! Tas par vartus šoko į kluoną. Laumei 
nebevalnu. Pripuolusi trakš trakš sulaužė vartus. Sako:

— Būč tavo kaulus teip sulaužiusi!

88. [LAUMĖS KERPA AVELES]

Vieno ūkininko, būdavo, avelės stovės jaujoj. Kaip tik žada 
eiti kirpti, tuojau randa visų avelių kaktas nukarpytas. Vaike- 
sas apsiėmė eiti saugoti, kas kerpa. Palindo jaujoj po pečiaus. 
Atėjo dvi moterys, atsinešė žvakę, žirkles ir karbelį. Tai buvo 
deivės ar laumės. Nukarpė kaktas tom avelėm, susidėjo vilnas 
į karbelį ir eina sau pro duris. Ta antroji, paskui eidama, atsi
liepė, sako:

— Vienas avinėlis paliko nekirptas po pečiaus.
Kai teip pasakė, tas labai parsigando, net baltas paliko. Tos 

moterys ištraukė, galvą nuskuto su britva ir uostus pradėjo tą
syti. Ir nudovijo po ta jauja.

89. [ATSIKĖLĘ KUMELES KAULAI]

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

90. [AKMUO —ŠUVA]

Mano tetulė, mamos sesuo, Marcė ėjo iš veselės par Marupės 
tiltą. Paniškelės ėjo dvi, ir lydėjo du vaikesai. Liepė joms pasto
vėti, patys nubėgo liktarnos. Jos stovėdamos girdžia: dunda par 
tiltą. Abi girdžia, o viena mato, kaip akmuo atrieda. Iš *to ak
mens paliko šuva didelis. Kaip šoks par bajerą ant vandens — 
teleskuoja, plaukia. Girdžia abidvi, o mato tik viena mano te
tulė.

91. [KALVIS IR VELNIAI]

Kitą kartą buvo kalvis Jokūbas. Jis neturėjo darbo nei iš ko 
misti. Pamislijo: parduosu dūšią velniui. Tuoj ir pardavė. Kaip 
tik pardavė, tuojau atėjo dievas su šventu Petru, kad jiems bri- 
kikę apkaustytų. Jokūbas užmiršo susiderėti už darbą užmokesnį. 
Dievas išėjo, o kalvis vijose:

— Dieve, dieve! Nesusiderėjome už darbą!
Dievas sustojęs ir klausia:
— Ko nori?
— Aš noriu, kad be mano valios nepaeitų.
Dievas sako:
— Nu, gerai, neeis.
Kalvis pagrįžęs kausto brikelę.
Jau laikas Jokūbui mirti. Atbėga velniukas ir šaukia:
— Jokūbai, Jokūbai! Laikas tau mirti...
Jokūbas prašo:
— Ponaiteli, tuojau tuojau. Tik eik į mano sodną pasiskink 

obūlų.
Be jo valios nebeišeina iš sodno. Sis nubėgęs primušo pritaš

kė velniuką ligi smerčio.
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Potam kitas velniukas atėjęs:
— Jokūbai, Jokūbai! Laikas tau mirti.
— Oi ponaiteli! Prašom sėsties, aš bėgsu čia, tuoj parbėgsu.
Velniukas paklausė ir sėdos, laukia. Jokūbas išsinešė nagaiką,

pripėrė pripėrė teip, kad jis jo bijo iš tolo.
Teip jisai išmušo visus velniukus. Ant galo eina Liucipierius, 

raišas atšlubavo:
— Jokūbai, Jokūbai! Laikas tau mirti: man tavo dūšios reikia.
— Kad reikia, tai mirsiu. Prašom sėsties, aš bėgsiu pasirė- 

dysiu.
Liucipierius atsisėdo ir laukia. Jokūbas pasiėmė didįjį kūjį, 

primuso ligi smerčio. Dabar visi velniai jo bijo ir pamatyti.
Jokūbas paseno, reikia jau mirti. Po smerčio eina jis į dangų. 

Dievas neprijema:
— Pardavei velniui dūšią — eik sau į peklą.
Jokūbas eina į peklą. Kur tau? Velniai iš tolo šaukia, ne

įsileidžia! Ką jam daryti? Grįžta pri dangaus vartų. Priėjo pri 
švento Petro ir kiša galvą į dangų pagal pat Petro. O jo buvo 
labai graži kepurė. Šventas Petras norėjo pagauti, pagrobė ir 
nuleido į dangų. Jokūbas puolė į dangų * prie savo kepurės, ir 
po šiai dienai tebėra.

92. [KURMIS TINGINYS]

Kurmis, perbėgęs skersai kelio, tuoj dvesia — dėl to. Kai die
vas sutvėrė svietą, visi žvėrys kelius taisė, o kurmis tik rausė 
ir gadino jų darbą. Už tai dabar neturi tiesos keliais vaikščioti.

93. [VĖ2IO AKYS]

Sutvėręs dievas vėžį, padaręs jam akis, rodydamas klausė:
— Ar patinka tau tokios?
Vėžys pasakęs:
— Kišk į uodegą — kam tokios mažos!
Dievas taip ir padarė — įsmeigė akis jam į uodegą.

155



94. [GYVAČIŲ KARALIUS]

Yra gyvačių karalius, daug didesnis už paprastas ir su auksą 
karūna ant kramės. Slankioja visuomet burėj gyvačių — jos slau
go savo karalių. Kas pamatęs pamėgintų karalių užmušti, tat 
gyvatės visos pultų ir užkapotų užmušėjį. Susitikus žmogui tokį 
karalių su palydovais, reikia ant žemės paskleisti baltą skarelę 
šilkinę — karalius ant tos numes savo karūną.

95. [GYVAČIŲ VALDYTOJAI]

Yra žmonių, kurie suvaldo gyvates, gali jas imti į rankas ir už 
ančio nešioties — jam nėkuomet neįkirs. O jei kam norint įkir
to gyvatė, tai toksai valdytojas ims švilpti. Iš visų pusių su
švilps gyvates prie savęs, tuoj iš būrio išskirs kaltininkę, paėmęs 
čaižys su rykšte. Tuo tarpu kam įkirto, tas išgys.

96. [GYVATĖS ĮKIRSTIEJI]

Gyvatės gylys uodegos gale. Nukirtus jai uodegą, gyvatė ne
begali įkirsti.

Gyvatė turi ir kojas, tik nematyti, o įmetus gyvatę į vandenį, 
tuoj kojos iš abiejų pusių kaip plaukai išlįs ir plauks viršumi. 
Jei gyvatė kam įkirto, o galima būtų tą gyvatę sugauti, tai su 
jos krame apvesti aplink įkirstąją žaizdą — nebekils putmenys 
ir be vaistų išgys.

Gyvatės įkirstam žmogui ar gyvoliui negalima eiti po stogu, 
bet ant oro gulėti. Gyvolį vėl pririšti ant oro. Dėti prie žaiz
dos taboką su rūgusiu pienu.

97. [PAPARČIO ŽIEDAS]

Švento Jono naktį papartis žydi. Kas nori tą žiedą gauti, 
reikia nueiti į mišką, į papartyną teip, kad nė šunų lojimo, nė 
gaidžio balso nesigirdėtų. Ten papartyne j e paskleisti ant žemės 
šilkinį skepetelį ir aplinkui apibrėžti rinkį su gramnyčios žvake 
ant žemės ir ore tokį pat rinkį. Tame rinkėje prie skepetelio
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sėdėti. Naktį pradės visokios baidyklės vaidenties, visokiais 
balsais šaukti, cypti, bet par apibrėžtąjį rinkį nepareis. Kas 
pabūgęs norėtų pabėgti, išėjęs iš rinkio nebeliks gyvas. O rin
kėje sulaukęs dvyliktos nakties, pamatys papartį pražystant, ir 
jo žiedas nukris ant paskleistojo skepetelio. Sulaukus aušros, pa
parčio žiedą pasikišti sau po nago dešinės rankos ar, odą pra
sipjovus, pasikišti. Tuomet viską viską, kas tik ant svieto, žinosi 
ir kitiems pasakysi.



POVILO VIŠINSKIO KORESPONDENTAS 
(ANTANAS ŽYMANTAS)

98. APEI TRIS BROLIUS: DU IŠMINTINGUS, O TRECIĄ DURNĄ

Kitą kartą buvo tėvas ir turėjo tris sūnus: du išmintingus, 
o trečias buvo durnas. Tėvas, jau pasenęs, nori atiduoti vai
kams gyvenimą ir visą savo turtą. Tie vaikai viską pasidalijo, 
tiktai nežino, kaip dalytis gyvolių, bo gyvoliai kitas senas, kitas 
jaunas, kitas geras, kitas blogas — nežino, ką daryti. Taip tėvas 
ir sako:

— Vot kaip pasidalykiat. Išsibudavokiat kūtes kožnas asably- 
vai ir paleisti gyvolius par gyliavą. Į katro kūtę kiek įgyliuos, 
tiek to ir bus.

Vaikai taip ir padarė. Tie du išmintingiejai išsistatė geras 
kūtes, o tas durnius nupynė iš karklų mažą būdikę. Ir paleido 
tus visus gyvulius. Tie gyvoliai visi sugyliavo į didžiūsius stal- 
dus, o į tą karklinį tiktai viena ožka įgyliavo karklų graužti. 
Tas durnius, matydamas, kad tiktai vieną ožką tegavo, supykęs 
ir papjovė tą ožką, nulupo anai skūrą, mėsą suėdė, skūrą susi
džiovino, pasibraukė po pažasties ir išėjo.

Eina keliu, randa pakelėj karčemą. Įėjęs į tą karčemą, rado 
katalikę jauną dailią karčemnykę. Ans prašės į nakvynę, bo jau 
buvo vakaras. Ana jam atsakė:

— Šį vakarą negaliu priimti nakoti, bo bus svečių, neturėsiu 
kur suguldyti.

Tas vaikinas neko neatsakė, ale tiktai anai besišvietant, šis 
įsmuko į užpečkį ir nakvoja. Ir veizi, kokie tie svečiai bus.

Sutemus vakarą įeina vienas dailus ponaitis. Tujau pasibu
čiavo, pasvadino už stalo, išnešė šnapsės, padėjo pečenką, py
rago, ir sėdos už stalo, pradėjo gerti ir valgė. O tas, užpečkėj 
sėdėdamas, viską mato. Atsigėrę ir pavalgę, apsikabino viens ant
rą, pasibučiavo ir suvirto į lovą, potam užsipūtė šviesą ir guli.

Neilgam laikui praėjus, kažin kas pradėjo bildinti į duris. 
Taip tas ponaitis ir sako:

— Kur aš dabar dingsu?
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Taip ana sako:
— Bėk į kamarą, ten yra pūkų bačka — įsilipk į tą pūkų bačką. 

Jeigut bus muno vyras, tei aš tavi potam kaip noriant išleisu.
O kamaroj buvo ir smalos bačka. Tas iš to stroko kaip puo

lė— ir įpuolė į smalos bačką, o potam į pūkų bačką.
O ši atidarė duris — veizi, kad jos vyras pagrįžo iš kelionės. 

O tos Česnys buvo iškavotos. Taip vyras ir sako:
— Ar neturi ko valgyti?
Si atsako:
— Neturiu neko. Kaip viena buvau, neko neviriau.
O tas, kurs buvo užpečkėj, kažina kaip pasijudino, ir sutratė

jo tas ano ožkos kailis. Karčemnykas ir išgirdo. Klausia pačios:
— Kas ten ant pečiaus trata?
Pati atsako:
— Nežinau.
Ans tujau, pasiėmęs žvakę, veizi ant pečiaus — nėra, veizi 

užpečkėj — koksai žmogus. Ans klausia ano:
— Iš kur tu esi?
Sis pasakė visą tiesą, iš kur, ir sako:
— Prašiaus ponios į nakvynę — ana pasakė negalianti priimti 

nakoti, o aš bijojau naktį toliaus eiti ir įlindau į užpečkį.
Tas jo kailis ir vėl sutratėjo. Tas ir sako:
— Ar netylėsi!
Tas karčemnykas ir sako:
— Kas tat yra „ar netylėsi"?
— O, tas muno kailiukas, ans daug žino.
— O ką ans dabar sako?
— Ans sako, kad yra po pečiaus pečenka veršienos.
Veizi — yra. Potam vėl sutratino tą kailiuką — tas vėl klau

sia:
— Ką dar sako?
— Kad yra po paduškos pyragas.
Veizi — yra. Už valandos vėl sutratino kailiuką.
— Nu, o ką dabar sako?
— Sako, kad yra po šėpa gero šnapso.
Veizi — yra. O karčemnykei ir utėlės užšalo. Davai anie abu

du valgyti ir gerti. Potam begerant šis vėl sutratino tą kailiuką. 
Taip jis ir vėl klausia. Sako, kad būk koksai ponaitis esąs ka
maroj pūkų bačkoj. Sis tujau suprato, kas do ponaitis. Pasi
ėmė bizūną, tam žmoguon padavė žvakę. Tujau išsitrauką tą
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ponaitį iš tos bačkos — kaip velnias, smalinas ir pūkinas. Kaip 
ėmė duoti! Tą ponaitį vos gyvą paleido. O potam savo pačią su 
tum pačiu bizūnu apmokėjo, o tą žmogų labai vaišino. O potam 
karčemnykas ir klausia ano:

— O ar negali mun tą skūrikę parduoti?
Šis atsako:
— Nebent už didelius piningus, bo aš iš anos valgau duoną — 

tai muno žambris yra.
— Nu, kiek nori?
Šis atsako:
— Tris šimtus.
Karčemnykas dar norėjo nulygti, bet nenulygo ir užmokėjo tris 

šimtus. Potam karčemnykas klausia:
— O jeigut ana kartais nenorėtų šnekėti, ką padaryti?
— Iškūrenk šiltai pečių, iššluostyk anglis ir pamesk, tada ana 

viską pasakys.
Nu, gerai. O tas rytą ir iškeliavo numo, o tas pasidėjo ožkeną 

ant stalo — guli, o netrata. Tas priėjęs klausia:
— Pasakyk ką norint!
Ką tas kailis gali sakyti? Tas tujau iškūreno pečių, pametė 

tą skūrikę po pečiaus. Žinoma, kaip kailis ėmė spirgti, ir pra
dėjo tratėti. Tas klausia:

— Ką sakai?
O ką ana sakys, kad nėkumet neko nesakė. Tas kailis ir su

degė, ir paliko be piningų ir be kailio.
O tas, parėjęs numo, ir sklaido bumašką. Taip tie ano broliai 

klausia:
— Iš kur tu tiek piningų ėmei?
Šis atsako:
— Užėjau tokį miestą, kur už vieną ožkeną gavau tris šimtus. 

Be vadovo į tą miestą negali įeiti, o dar pryš miestą ir akis 
užriša.

Taip anie ir sako:
— O ar dabar tu mumi galėtumi nuvesti?
— Oje, kodėl...
Taip potam ir šnekas tarp savęs:
— Tei kad ans už vieną skūrą tiek gavo, tei kiek mas gau- 

tumėm už keletą skūrų! Važiuokiam!
Tujau paėmė išpjovė visas karves, nulupo skūras ir išvažia

vo. Važiuoja, važiuoja — užvažiavo ant ežero.
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— Nu, dabar jau reikia akis užrišti.
Tie užsirišo sau akis. O buvo vakarykščiai žvejoję ribokai. 

Privažiavęs pri skylės, iškirstos par ledą:
— Nu,— sako,— dabar galiat lipti lauka.
Tie po kits kito kaip lipo — stačiai į vandenį pliumt pliumt 

ir supliumpėjo po ledo, o tas skūras ten pat pakratė.
Pagrįžo numo — taip pačios ir klausia:
— Kame anie paliko?
Šis sako:
— Anie paliko tame mieste ir sakė, kad rytoj jūs ten atva- 

žiuotumiat.
Taip anos ir sako:
— Tei gausi ir mumis nuvežti.
— Oje, kodėl... Nuvažiuosma, ryto sulaukę.
Rytą susėdo į šlajas. Vėl, užvažiavęs ant to paties ežero, lie

pia užsirišti akis. Tos užsirišo akis. Tas vėl privažiavo pri tos 
pačios skylės.

— Nu,— sako,— lipkiat lauka!
Tos vėl kaip lipo — stačiai į tą skylę, kur vyrai supliumpė

jo— ten ir anos patapė j o. O tas durnius buvo, o išmintingas 
paliko.

99. APEI VAIKINĄ IR GASPADORIŲ

Kitą kartą pristojo vaikinas pri gaspadoriaus už tarną ant tre
jų metų, o algos susiderėjo devynis kviečio grūdus, tai išeina 
po tris grūdus ant metų. Šis, ištarnavęs tus trejus metus, gavo 
pačius gerūsius devynius kviečio grūdus, padėkavojo ir iške
liavo į svietą. Eina keliu, rado pakelėj karčemą ir įėjęs pasi
prašė į nakvynę, ten aną ir priėmė nakoti. Taip šis pasiskleidė 
nasufką, pasipylė tus grūdus ir varinėįja] su pirštu. Taip kar- 
čemnykas sako:

— Kodėl tu tais grūdais džiaugies?
O tas atsako:
— Tat muno trejų metų alga.
Karčemnykas nusijuokė ir neko daugiau nebesakė. O po trobą 

vaikščiojo gaidys. Tas kana kur nusižiūrėjo — gaidys tus grū
dus ir sulesė. Tas davai šaukti gvaltas.

— Ko tu šauki? Aš tau gaidį atiduosiu!
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Šis nutilęs. Parnakojo, rytą pasiėmė tą gaidį ir iškeliavo. Ėjo 
par visą dieną. Priėjo vakaras — vėl užėjo karčemą ir prašos 
į nakvynę. Ir vėl apsinakojo kitoj karčemoj.

Vakarą ans varinėjas tą gaidį po trobą, arba po karčemą. 
Taip karčemnykas ir klausia to vaikino:

— Dėl ko tu taip tumi gaidžiu džiaugies?
Sis atsako:
— Tatai muno trejų metų alga.
Karčemnykas nusijuokė ir neko nebesakė. Jau priėjo laikas 

eiti gulti — klausia to karčemnyko:
— Kur padėti tą gaidį?
Sako:
— Nešk į stadalą ir patupdyk ant toros paršo gurbo.
Tas paėmęs nunešė gaidį ir patupdė. Tas gaidys apsnūdo 

naktį ir nukrito nu toros pri to paršo, o tas paršas ir nukando 
tam gaidžiuon galvą.

Vaikinas atsikėlęs rytą eina žiūrėti gaidžio — veizi, kad gai
dys be galvos — nukandęs paršas. Tas davai šaukti rėkti, kad 
prapuolė trejų metų alga. Karčemnykas ir [sako]:

— Cit, nešauk — aš tau atiduodu tą paršą!
Tas nustojo rėkti, nusisuko ilgą šniūrą iš pakulų, prisirišo tą 

paršą ir išsiveda: pats eina pirma, o tas paršas paskui. Taip ir 
nuėjo. Paėjęs biškį, rado pakelėj pirtį, o toj pirtėj buvo trins 
panos, anos ten pėrės. Ans pats praėjo pro pirtį, o tas paršas 
kaip ėjo pro pirtį, tei anoms pasirodė, kad to paršo aukso 
šeriai. Anos visos trins puolė pri to paršo išrauti tų šerių. Kaip 
tik nutvėrė, tujau rankos ir prikibo pri tų šerių. Ir eina plikos 
paskui tą paršą. Biškį paėjus, bekasą trins vyrai ravą. Taip 
tie vyrai, pamatę tokią kumediją, sako:

— Duokiam po kartą par subinę toms mergoms!
Tie kaip tik davė — lopetos prikibo pri subinių, o rankos pri 

lopetų. Ir eina visi: tas vaikinas pirma, paskui ano — paršas, 
paskui paršo — trins panos, paskui panų — trins ravkasiai.

O buvo viena karalaitė, katra negalėjo prisiskirti sau kava
lieriaus. Tei ana pastanavijo taip: „Kas muni prajukins, tas bus 
mano vyru",— tokie visur buvo išleisti publikatai. Važiavo iš 
visur, rodė, rodė roznias kumedijas — nekas neprajukino. O kaip 
pamatė tą vaikiną atsivedant tą paršą, tas panas ir tus vyrus, 
tada ana pradėjo dideliai juoktis. Tujau užgrajijo muzika, o tą 
vaikiną privedė pri karalaitės, ir ana užmovė anam savo žiedą.
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Įr prasidėjo veselija, ir paliko karaliaus žentu par ščyrą savo 
procę. O tų vyrų atsileido rankos nu lopetų, lopetos nu subinių 
i [r] toms panom rankos nu to paršo šerių. Ta karalaitė apdarė 
tas panas, apdovenojo ir nuvežė, iš kur buvo. Ir tus ravkasius 
taip pat apdovenojo. Ir aš tenai buvau, to veselė, gėriau ir val
giau, par barzdą varvėjo, o dantys neregėjo.

100. [KARALAITĖ ANT STIKLO KALNO]

Kitą kartą buvo senas gaspadorius, ir turėjo ansai tris sūnus. 
Du buvo išmintingi, o tretysis biškį durnas.' Taip tėvas, nusima
nydamas, kad jau bus smertis, pasišaukė savo sūnus ir sako:

— Nu, vaikai, aš jau mirsu. O kaip muni pakavoste, tei pir
mą naktį ateik verkti ant muno kapo vyresnysis sūnus, antrą 
naktį — vidutinysis, o trečią naktį tu, durniau, ateik verkti.

Tujau ir numirė. Tie sūnai palaidoję tėvą ir sako:
— Mat kaip buvo tėvas pablūdęs, pryš smertį nėkus ėmė šne

kėti.
Taip tas durnius ir sako vyresniuojuon broliuon:
— Nu, tu šį vakarą eik ant tėvo kapo verkti.
Tas sako:
— Eik tu, durniau, kad nori.
Tas sako:
— Kaip ateis muno naktis, tada aš eisu.
Tie nuėjo gulti, o tas, nuėjęs ant tėvo kapo, pradėjo verkti.
Taip tėvas ir klausia:
— Ar jau atėjai?
Tas atsako:
— Jau.
— Nu, vot, kad norėsi joti pri panos, ateisi ant muno kapo, 

sužvanginsi savo kamanas — iškils tau puikiausis arklys, galėsi 
joti pri panos, o parjojęs vėl čia paleisi,— tą tėvas pasakė.

Tas pagrįžęs neko broliams nesako. Sulaukęs antro vakaro, 
vėl sako antram broliuon:

— Nu, šį vakarą tu eik.
Tas sako:
— Tu eik, durniau, kad nori.
Tie nuėjo gulti, o tas vėl nuėjo ant tėvo kapo. Vėl klausia 

tėvas:
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— Ar jau atėjai, sūnau?
Sis atsiliepia:
— Atėjau.
Nu, ir vėl papasakojo, ką ir pirmąjį kartą.
Potam, sulaukę trečio vakaro, taip tie du broliai ir sako:
— Nu, tu, durniau, eik šį vakarą.
Tas atsako:
— Žinoma, kad eisu.
— Nu, ir eik.
Ans ir vėl nuėjo. Ir klausia:
— Ar jau atėjai, sūnau?
— Jau.
Nu, ir vėl tą patį papasakojo. Taip tie rytą ir klausia:
— Nu, ar buvai?
— Buvau.
— Nu, ką gavai?
— Neko.
— Matai, durniau, dar mums liepei eiti.
Neilgam laikuon prejus, išėjo gazatas, kad yra išdirbtas stik

lo kalnas ir ant to kalno sėdi karalaitė, ir kas į tą kalną įjos, 
tas bus karaliaus žentu. Taip tiedu broliai susirokavo eiti ten 
pasižiūrėti, kaip ten jos į tą kalną. Ir tas durnius sako:

— Veskiatės ir muni.
— Nu, ko tu ten eisi. Būk numie, šerk gyvolius — mas tau 

viską apsakysma.
Tie ir išėjo. O tas durnius greitai apsišėrė gyvolius, paėmė 

kamanas vyresniojo brolio, nulėkė ant tėvo kapo, sužvangino 
tas kamanas — kad iškilo arklys puikus su balnu, su kamanomis, 
ir drabužiai dėl apsidarymo. Tas tujau apsidarė, užsėdo ant to 
arklio, kad ėmė joti — žemė dreba. Nulėkė pri to stiklo kalno. 
Kad lėkė į kalną — kad stiklai skydeivoms ėjo. Dalėkė lig pusę 
kalno — susuko arklį atgal. Lėkdamas pro šalį broliams, patrau
kė anims su bizūnu par kalnierius. Parlėkęs ant kapų, paleido 
arklį, nusivilko drabužius, ir viskas tujau prapuolė. O pats grei
tai parlėkė numo ir laukia brolių pareinant nu stiklo kalno. 
Vakarą ir parėjo. Taip tas durnius ir klausia:

— Nu, ką tenai gero matėt?
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— O, ten puiku yra pasiveizėti: joja visokių karalaičių, ale 
nėks negali įjoti. O vienas toksai puikus ponaitis kad lėkė — 
į pusę kalno įlėkė, susisuko atgal. Pralėkdamas pro šalį, mums 
kad kirto par nugarą ir nulėkė.

Taip tas durnius ir sako:
— Rytoj ir muni veskiatės.
— Nu, tu būk numie: juk mas tau apipasakojam, kaip ten 

atsitinka.
Ant ryto ir vėl tie du [išėjo], o tą vėl numie paliko. Tas vėl, 

apšėręs gyvolius, paėmė kamanas vidutiniojo brolio, nuėjo ant 
tėvo kapo, sužvangino — iškilo dar puikesnis arklys už tą pir
mąjį. Užsisėdo ant to arklio ir vėl nulėkė pri to stiklo kalno. 
Kad suspaudė arklį — mažne įlėkė į kalną, ale biškį paslydo 
arklys. Tada susuko atgal savo arklį ir nulėkė vėl namo. Par
lėkė atgal ant kapų, numovė kamanas — tujau tas arklys pra
puolė, o jis, parėjęs numo, laukia brolių pareinant nu to kalno.

Vakarą parėjo broliai — taip jisai ir klausia:
— Nu, ką šiandien matėt?
— Šiandien vėl buvo visokių. Nu, viens kad atlėkė iš kažin 

kur, arklys kaip tik smakas, mažne įlėkė į kalną, ale biškį arklys 
paslydo — susisukęs ir nulėkė.

— Tei rytoj veskiatės ir muni.
— Nu, ko ten tau eiti: juk mas tau viską apipasakojam.
Ant ryto anie ir vėl išėjo pri to stiklo kalno, o tas durnius

greitai apšėrė gyvolius, pasiėmė savo kamanas, nuėjo ant kapų, 
sužvangino, ir iškilo arklys, kad baugu ir žiūrėti. Tas užsisėdo 
ant to arklio, nulėkęs pri kalno, suspaudė arklį ir įlėkė į tą kal
ną. Tujau karalaitė užmovė anam savo žiedą, tujau užgrajijo 
muzika, tujau veselė — ir paliko karaliaus žentu.

O jo broliai pareina numo — nėra to durno brolio. Laukia 
vieną dieną, laukia antrą dieną — nesulaukia. Potam trečią die
ną gauna gromatą — ir užprašo į svečius pas savi. Tie ir rankas 
nuleido, mislydami: kaip tat gali būti? Tie nueina pri ano, jisai 
išėjo pasitikti. Tie jau nori į ranką bučiuoti, o jisai sako:

— Į ranką durniams nebučiuoja.
Tada apsakė anims, iš kur tie arkliai buvo:
— Kad būtumėt klausę tėvo įsakymo, tei būtumėt jūs buvę 

karaliaus žentu ar vienas, ar antras. Visados reikia klausyti, ką 
tėvas sako, tei vis bus gerai.

165



101. APE1 ŠAUClŲ, KRAUČIŲ IR DZIEGORMEISTRĄ

Kitą kartą buvo šaučius, kraučius ir dziegormeistras. Ir anie 
ėjo į Prūsus ant uždarbio ir nešės kožnas iš anų sau praventą. 
Taip šaučius ir sako tiems savo tavorčiam:

— Ko mas tūriam valgyti kožnas asablyvai — verčiau suvalgy- 
kiam vieno, potam antro, o ant galo trečiojo.

Taip ir padarė: pirma suvalgė praventą dziegormeistro, o po
tam, biškį keliavę, vėl valgo, o dziegormeistruon nebeduoda 
valgyti. Tasai ir sako:

— Duokiat ir mun valgyti.
O šaučius anam atsako:
— Juk mas tau sakėm, kad pirma suvalgysma tavo, o potam 

katras savo.
Dziegormeistras iš tos altaracijos ir nuėjo į šalį nu savo ta- 

vorčių ir užėjo mažą pelkikę, iš kurios pakilo antė. Palėkdama 
pasakė:

— Prieteliau, yra šeši kiaušiai. Tris tu suvalgyk, o tris mun 
palik — kurią dieną būsu tau prietelka.

Dziegormeistras tris suvalgė, o tris anai paliko. Ir vėl drau
ge su anais keliavo tolesniai. Anie vėl valgo, o tam neduoda. 
Tasai vėl nuėjo į mišką ir rado medį tuščiavidurį ir tenai daug 
bičių. Ir bitės prašneko:

— Prieteli, pusę medaus išvalgyk, o pusę mums palik — mas 
tau būsma kurią dieną už prietelkas.

Tasai ir paklausė: pusę paliko, o pusę suvalgė. Potam eina 
anie tolesniai, ir vėl anie valgė. O dziegormeistras taip pat ke
liavo pamariais, ir pakilo iš pamario gulbis. Palėkdama ir pra
šneko:

— Yra keturi kiaušiai. Du suvalgyk, o du mun palik — aš tau 
kurią dieną būsu už prietelką.

Taip ir padarė: du suvalgė, o du paliko ir tolesniai keliavo. 
Potam vėl anie valgo, o dziegormeistruon neduoda. Taip ir sako 
šaučius:

— Duok vieną akį išdurti, tei duosma vieną kartą pavalgyti.
Dziegormeistras misliįja] šiaip, misliįja] taip — davė vieną akį

išdurti ir gavo pavalgyti. Ir toliau keliavo, ir vėl sėdos val
gyti. Dziegormeistras vėl prašo valgyti. Šaučius vėl sako:

— Duok antrą akį išdurti — vėl duosma vieną kartą pavalgyti,
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o potam aš tavi nuvesiu į tokią vietą, kur tu gausi piningų ir 
duonos ir ten gyvensi gerai.

Dziegormeistras ir paklausė — davė išdurti paskutinę akį. Po
tam aną pavalgydino ir nuvedė į pūstynes ir pasvadino, ir paliko. 
Užėjo naktis šalta, pakilo didelis ūžesys, tranksmas, kad dzie- 
gonneistro visi plaukai stati susistojo. Ir pradėjo dideliai verkti, 
matydamas prapultį. Rytą metą, saulei tekant, išgirdo balsą ant 
oro sakant:

— Kad tas žmogelis žinotų, pagreibytų rasą apei savi ir pa
brauktų sau par akis — ir tujau praregėtų. O dar kad žinotų — 
yra alksnynelėj plati žolė, su kuria gali nukirsti smaką su dvy- 
leka galvų.

Senelis taip padarė. Ėmęs rasos, par braukė sau par akis — tujau 
praregėjo. O nuėjęs į tą alksnynėlį, ir atrado tą žolę. Paėmė, 
parskėlė medelį išilgu, įdėjo tą žolę ir paėmė su savim drauge, 
ir rasos indelį prisibraukė. Ir daugybę žmonių gydė, ale zaploto 
neėmė.

Ant galo nuėjo į Prūsų stalyčių ir rado tame mieste iškabinė
tas žėlaunas karūnas. Dziegormeistras klausia vienos žmonelės:

— Kas tai yra, kad tokia žėlava?
Ana atsako, kad kitą kartą karalius išėjo žvejoti ant marės 

ir sugavo tokį vabalą, kurs karaliuon patiko, ir augino. O tas 
vabalas buvo smakas su dvyleka galvų, ir anam reikėjo duoti 
ant nedėlios po dvyleka žmonių praryti. Taip prisėjo, kad savo 
visą karalystą supenėjo tam smakui, o dabar jau prisėjo savo 
dukterį atiduoti ant prarijimo tam smakuon, dėl to tokia žėlava.

O dziegormeistras anai sako, kad aš galiu aną nu to smerčio 
išgelbėti. Tujau ir danešė apei tą karaliuon. Pašaukia dziegor- 
meistrą karalius ir sako:

— Jeigut tu muno dukterį išgelbėsi nu smerčio, tei būsi muno 
žentu.

O dziegormeistras atsako:
— Tiktai duok greitą arklį, kad nulėkęs teberasčio ant krašto.
Davė arklį kuo greitesnį, sėdo ir nulėkė į tą vietą, kur buvo

karalaitė. Prijojęs sako:
— Atsitrauk, šviesiausioji karalaite, aš stosiu ant tavo vie

tos— tu būsi išgelbėta.
Karalaitė su džiaugsmu pasitraukė į šalį, o ans stojos į anos 

vietą. Pasiėmė į rankas savo tą plačią žolę ir laukė smako at
plaukant. Ne už ilgos valandos užkilo didelis šturmas, ant marės
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susidrumzdė vanduo, ir iškišo dvyleka kramių, su kurioms rijo 
žmonis. O dziegormeistras, nelaukdamas neko, patraukė su savo 
žole smakuon ir nukirto visą dvyleka galvų. Ir paliko visi tie 
išgelbėti nu smerčio ir karalaitė.

Po nukirtimo smako sėdo su karalaite ant arklio ir jojo namo, 
o karalius anus pasitiko su muzika ir dideliu džiaugsmu anus 
priėmė. Žinoma, karalaitė, verkusi ilgą laiką, paprašė burnai 
vandens atsiprausti. Padavė vandenį anai praustis. Ana besipraus- 
dama įmetė žiedą į prausynę, o liokajus nusiprausus išliejo tą 
vandenį į marę, bo marė buvo po pat langais, ir tą žiedą su tum 
vandeniu išliejo. Potam karalaitė pradeda gedauti to žiedo. 
O tenai dirbo tas šaučius ir kraučius, kur anam akis išbadė, ir 
pažino tą dziegormeistrą ir dideliai dyvijos. Potam pradėjo anie 
sakyti, šaučius su kraučiumi, karaliuon, kad mas aną pažįstam 
ir žinom, kad ans yra didelis abmančikas ir vagis. Taip karalius 
amam ir sako:

— Nors aš tavi prižadėjau priimti [į] žentus, ale jeigut tu 
nesuvoksi žiedo, tai aš tau nukirsu galvą.

Dziegormeistras, nebūdamas kaltas, išėjo kur ten už kerčios 
ir pradėjo verkti. Atlėkė antė ir klausia:

— Ko tu, seneli, verki?
Šis atsako:
— Kur neverksu, kad karalius mun žada smertį daryti: pra

puolė karalaitės žiedas, o mun liepia suvokti.
O antė anam atsako:
— Nebijok ir būk spakainas: žiedą išliejo liokajus su vandeniu 

į marę — ten ans yra. Rytą, saulei tekant, aš atplauksu po lan
gais, ir tu nu munęs paimsi tą žiedą.

Antė ir nulėkė. Potam karalius klausia:
— Nu, kaip, ar suvoksi žiedą?
Tasai atsako:
— Suvoksu. Rytoj rytą bus.
Sulaukę ryto, veizi pro langą, kad antė plaukos po langais ir 

žiedą į snapą įsikandusi turi. Priėjo dziegormeistras ir paėmė 
tą žiedą ir padavė karaliuon. Ta antė ir padarė gerą už trijų 
kiaušių palikimą.

Šaučius su kraučium apturėjo didelį negerumą, kad negalėjo 
dziegormeistro įkliudyti. Potam anie atminė, kad anas valgė me
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dų. Taip anie ir vėl pradėjo karaliuon sakyti taip, kad ans ga
lįs par naktį nudirbti vaško bažnyčią:

— Ans mums pasisakė.
Karalius tujau šaukia pas savi ir sako:
— Jeigut tu nenulipysi šią naktį iš vaško bažnyčią, tei aš 

tau nukirsu galvą.
Tas neko neatsakė, bet, nuėjęs, kur verkė dėl žiedo, vėl pra

dėjo verkti. Užkilo didelis šturmas ant oro, ir prašneko:
— Ko tu verki, seneli?
— Kur aš neverksu, kad mun karalius liepia par naktį nuli- 

pyti vaško bažnyčią, varpus, vargonus,— viską, kaip yra baž
nyčioj, o aš to negaliu padaryti.

O anam atsako:
— Būk spakainas — rytą tas viskas stosiąs.
Akurat, taip ir stojos: bažnyčia puikiausia, varpai, vargonai,— 

vienu žodžiu, viskas buvo, kas yra reikalinga pri bažnyčios. 
Rytą atsikelia karalius — mato, kad stovi puikiausia bažnyčia. 
Nebeturi ko sakyti. Nu, toj bažnyčioj ir šliūbą paėmė su kara
laite ir paliko karaliaus žentu tas dziegormeistras.

Šaučius su kraučium, negaudami viršaus, vėl pradėjo karaliuon 
meluoti taip, kad jisai būk galįs padaryti par naktį tokį vaiką 
kaip trejų metų ir kad įeis karalius rytą, tei tas vaikas atiduos 
,,labas rytas":

— Ans tai vis mums taip girias.
Karalius ir paklausė to melavimo. Pašaukė savo žentą ir sako 

anam taip:
— Nors tu esi muno žentu, ale aš tau užduosu vieną darbą. 

Jeigut to tu nepadarysi, tei vis tiek, nors tu muno žentu, nu
kirsu tavo galvą. Tu šią naktį turi padirbti vaiką, kad būtų kaip 
trejų metų, kad aš rytoj rytą įeisiu pri jūsų, kad atiduotų „la
bas rytas".

Žentas neatsakydamas tylėjo ir misliįjo] savie, kad nėra tokių 
paukščių, žvėrių, vabalų nei žuvių, kad taip greitai galėtų pada
ryti vaisių ir tokį didelį, o mun liepia tą padaryti. Ans nuėjo 
į tą pačią vietą, kur visados verkė, ir pradėjo verkti. Atlėkė 
gulbis ir klausia to senelio:

— Ko tu verki?
Ans anai apipasakojo visą karaliaus įsakymą. Gulbis sako:
— Nebijok, tas viskas stosiąs, tiktai rytą laikyk langą atdarą 

saulei tekant.

169



Taip ir paliko. Vakarą atsigulė dziegormeistras su savo pačia, 
poni anam ir sako nu širdies:

— Pradėk dirbti, o pakol padirbsi, tiek terasias.
Ans anai atsako, kad nedirbsu — kaip bus, taip. Valandą pa

laukusi, vėl sako, kad dirbk. Ans vėl sako:
— Kaip bus, taip, nedirbsu.
Ana sako:
— Nukirs tau galvą tėvas.
Ans atsako:
— Nukirs — nukirs, ką padarysi.
Ir miegt par naktį. Rytą, saulei tekant, atidarė langą — gulbis 

ir įmetė. Pati klausia:
— Kas tą vaiką įmetė?
Šis atsako, kad tai dievas.
Rytą metą [karalius] įeina, kur guli žentas, o tas vaikas iššoko 

ir prašneko:
— Labas rytas, šviesiausis senutėli! — ir vėl par langą iššoko. 
Uošvis klausia žento:
— Dėl ko ans išlėkė par langą?
Žentas anam atsako:
— Greitai dirbtas buvo, greitai pražuvo.
Nu to karto ir gyvena visi vienoj vienybėj, o šaučių ir krau- 

čių išginė po šimto vilkų.

102. APE1 GELZlNĮ VILKĄ

Kitą kartą buvo gelžinis vilkas, ans pjovė žmonis ir išpjovė 
visą svietą. Eina par mišką ir randa dar vieną seną bobą.

— O,— sako,— kame tu lig šio laiko buvai? Dabar tavi pjausu! 
Ana sako:
— Nepjauk tu munęs, aš tau parodysu du karalaičius.
— Nu, einam,— kame yra?
Nuėjo į pamiškę, įsmeigė du mietukus, ir iškilo du karalaičiai. 

Vilkas ir sako:
— Nu, aš dabar jumis pjausu.
Anie sako:
— Nepjauk tu mūsų — kur tu eisi, ten ir mas eismą.
— Nu, gerai, eikiam.
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Ėjo, ėjo, ir panižo vilko galva. Prašo, kad pautinėtų jam gal
vą. Kaip pradėjo utinėti, ir vilkas užmigo. Atlėkė šarka ir sako:

— Sėskiat ant muno nugaros, aš jums išgelbėsu.
Anie susėdo, ir užlėkė šarka ant stogo. Atsibudo vilkas — ne

bėra karalaičių. Pamatė, kad ant stogo. Paėmė akminą, ėmė duota 
su nariais — pradėjo kibirkštės lėkti, nusvilę šarkai sparnai, ir 
nukrito tie karalaičiai. Vilkas sako:

— Nu, dabar tei pjausu!
O anie vėl prašo — sako:
— Nepjauk, nepjauk — kur tu eisi, ten ir mas.
Vilkas sako:
— Nu, veizėkiat, kad daugiau to nebūtų.
Ir ėjo toliau, ir vėl vilkuon panižo, ir vėl liepia utinėti galvą. 

Pradėjo utinėti, ir vėl užmigo. Atlėkė nušašęs veršelis ir sako:
— Klokiat kuskikę ant muno nugaros, ir prakask čia žemėj — 

rasi druskos, šerių, vinikių ir įraišiok į tris kerčias druską, še
rius, vinikes, o į ketvirtą kerčią žemės biškį, ir sėskiat ant muno 
nugaros — aš jumis išgelbėsu nu smerčio.

Anie ir paklausė, sėdo ant nugaros to veršiuko, o tas veršiukas 
kad pradėjo lėkti, kad ausys čypti pradėjo. Pabudo vilkas — 
veizi, kad nebėra jo draugų. Pradėjo vilkas gintis tą veršiuką. 
O veršiukas buvo nulėkęs tris mylias. Potam veršiukas liepia 
nulipti vienam žemė ir pridėti ausį pri žemės ir klausytis: jeigut 
žemė bilda, tei atlekia vilkas. Tas nulipęs žemė, pridėjo ausį pri 
žemės — girdėti, kad bilda. Sako:

— Bilda.
Liepė paberti šerių kerčią. Kaip pabėrė šerių, paliko trins my

lios to miško, kad tas vilkas labai vargiai ėjo par tą mišką, o 
veršiukuon lygus kelias. Veršiukas, nulėkęs vėl tris mylias, lie
pia nulipti žemė ir pridėti ausį pri žemės ir klausytis, ar bilda 
žemė. Pridėjo ausį pri žemės, sako:

— Jau bilda!
Liepė paberti žemių kerčią. Pabėrė žemių kerčią — pasidarė 

trins mylios tokie kalnai, grioviai, kad vilkuon buvo sunku eiti, 
o veršiukuon lygus kelias. Nubėgęs veršiukas tris mylias liepia 
nulipti ir vėl klausytis, ar bilda žemė. Šis pasiklausė — sako, 
kad bilda. Liepė paberti vinikių kerčią. Pabėrė vinikių kerčią — 
par tris mylias pasidarė tokios ražienos, kad vilkas koją įkiša — 
negali greitai ištraukti, o veršiukuon lygus kelias.

171



Potam nulėkė veršiukas į puikiausį dvarą ir liepė paberti drus
kos kerčią. Pabėrė druskos kerčią — atsirado didžiausia upė ap
link visą tą dvarą. Taip veršiukas ir sako:

— Dabar atlėks vilkas pri tos upės ir lauks išdžiūnant tos 
upės, kad ans galėtų pareiti par tą upę. O jūs kad plauste tą 
skepetėlę, tei kėravokiat, neišplaukiat tą kerčią, kur buvo drus
ka, o kad išplauste tą kerčią, tai tada išdžius ta upė, ir ans pa
reis ir jumis sudraskys.

Potam karalaitis sako:
— Kurni dabar mas tau užsimokėsma už tokį gerą padarymą?
O veršiukas atsako:
— Paimk kirvį ir parkirsk muni par pusę, o iš munęs bus du 

britvonai, katrie tau bus tavorčiai, ir kur tu eisi, ten ir anie 
eis su tavim.

Karalaitis atsako:
— Tokį gerą mums darei, o dabar mas tamstą trotysma.
— Nebijokiat neko, kirskiat pusiau.
Tas paėmė kirvį ir parkirto veršiuką pusiau. Ir atsirado du 

britvonai šunys, kurie drauge vaikščiojo su tum karalaičiu. Ir 
anie ten gyveno ilgą laiką, kad jau užmiršo, kad neišplauti tos 
kerčios, katroj buvo druska. Paėmė užsimiršusi ta karalienė ir 
išplovė tą kerčią, kur buvo druska, ir išdžiūvo ta upė. Ir atėjo 
tas vilkas.

— A a,— sako,— dabar jau pjausu!
O karalaičio nebuvo numie, buvo išėjęs su savo šunims ant 

paliavonės. Tai pana ir sako:
— Nepjauk tu munęs, geriau muno vyrą, o mas su tavim gy- 

vensma. Ale aš pirma apsimesu liga, dar aną pavarginsu, o tu 
lįsk po lovos ir gulėk.

Vilkas atsako:
— Nu, gerai.
Pareina vyras iš paliavonės — randa savo pačią besergant. 

Ans klausia:
— Kas tau yra, kad guli?
Ana atsako, kad sergu. Taip jisai klausia:
— Ko tavo širdis trokšta?
Ana sako:
— Zuikio pieno.
Ans nuėjo į mišką, pamatė zuikienę besižindant. CieliavoĮja] 

šauti — ana sako:
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— Stoi, nešauk! Ko tu nori?
— Aš noru tavo pieno.
Davė pieno ir zuikiuką, ir parnešė to pieno. Potam klausia:
— Ko dar tavo širdis trokšta?
Ana sako:
— Lapės pieno.
Vienu žodžiu, ana prašė pieno visokių žvėrių, o ans vis par

nešė pieno ir gavo po vaiką nu kožno žvėrio. Taip, jog susi
taisė didelė šeimyna tų žvėrių. Ir anie visi labai sutiko tarp 
savęs. Ant galo ana užsimanė peklos suodžių, o ten kur netoli 
buvo pekla. Nuėjo į peklą su savo visa šeimyna ir pradėjo ieš
koti tų suodžių. Pajuto velniai ir uždarė visas duris ir visą jo tą 
šeimyną. Jisai, palikęs vienas, eina numo verkdamas. Parėjo 
numo ir sako pačiai savo, kad uždarė muno visus žvėris ir brit- 
vonus. Tada vilkas išgirdęs išlindo iš po lovos, sako:

— Nu, dabar tavi pjausĮu]!
Ans ir sako!
— Pjausi — pjausi, pazvalyk mun ant ščėslyvo smerčio sutrū- 

byti paskutinį kartą.
Vilkas ir pazvalijo. Ans nuėjo ant kalnelio ir labai graudžiai 

užtrūbijo. Išgirdo levas, pekloj būdamas, (rūbo balsą, išmušo 
peklos duris ir paleido visus žvėris. Ir subėgo visi pri savo gas- 
padoriaus ir pagrįžo numo. Ir parodė savo žvėriams tą vilką. 
Nors tas vilkas buvo ir gelžinis, ale tiek daug žvėrių tujau su
daužė tą vilką. To vilko vienas dantis įšoko į zuikio ausį. Priėjo 
vilkas krapštyti — į vilko ausį. Žodžiu sakant, kas priėjo krapš
tyti, tam šoko į ausį. Ant galo lapė pasidirbo pri ausų tokias 
lentikes ir krapštė tigro ausis. Tas dantis kaip šoko, atsimušo 
į lentikę, o britvonas sugrobė ir nurijo tą nedorą dantį. Ir pa
liko ščėslyvi begyveną su savo žvėriais.

103. APEI AVIŲ PAVADĄ

Kitą kartą buvo turtingi žmonys gaspadoriai ir turėjo tiktai 
vieną dukterį, katrą labai mylėjo. Ir turėjo samdytą vaikiną. Tas 
vaikinas taip pat mylėjo aną dukterį, taip pat ir ta duktė mylėjo 
tą vaikiną. Anim besimyliant, nuvyko prastai, tai yra paliko ta 
mergiška palaikė. Taip ana ir sako tam vaikinui:

— Ką reikia daryti?
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Ans sako:
— Pasisakyk tėvams savo.
Ana ir pasisako tėvams — taip nuvyko. Tėvai dideliai užsirūs

tino ir sako:
— Dabar gausi už ano tekėti. Kad nenorėjai ištekėti už bagoto, 

tei dabar tekėk už biedno.
O tas vaikinas buvo sirata, neturėjo nei tėvų, nei giminės — 

vienas kaip paukštis. Taip anie ir apsižanijo. O tėvas davė pa- 
sogo baltą kumelę ir ratukus ir vienai dienai pravento ir išvarė 
anus nu savęs, pasakė:

— Kur noiriat, ten sau važiuokiat.
Anie ir išvažiavo. Taip ana ir klausia savo vyro:
— Kur mas dabar važiuosma?
Ans atsako:
— Važiuosma į mišką ir ten nakosma, o rytą kaip dievas duos.
Nuvažiavo į mišką, susikrovė lauželį ir tenai nakoja. Parnako-

ję naktį, atsikelia rytą — neranda tos savo kumelės. Parbėgo pri 
savo pačios, sako:

— Einam abudu ieškoti kumelės.
Ir išėjo abudu ieškoti kumelės. Beieškant kumelės, rado vilką 

bemiegant pryš saulę šparkiu miegu. Ana parbėgo į laužiuką ir 
rado vyrą su kumele. Ana jam sako, kad radusi ką bemiegtant, 
kokį žvėrį. Anie nubėgo abudu, paėmė ir surišo tą žvėrį, užsuko 
snukį su šniūru. Tada vilkas pabudo — kad jau buvo suraišiotas, 
neko nebgalėjo padaryti. O anie pakinkė kumelę, įvertė tą vilką 
į Tatukus ir važiavo į turgų. Nuvažiavę į turgų, apsistojo. Ir 
priėjo žmogus ir klausia:

— Ką turi parduoti?
Šis atsako:
— Avių pavadą.
Klausia:
— Kaip tat išeina tas avių pavada?
Pardavėjas atsako:
— Kad įleisi į daržinę vieną avį su vilku, tei rytą rasi tris 

avis, kad įleisi dvi, rasi šešias — vis iš avies po tris avis.
Pirkėjas klausia:
— Kiek nori už tą vilką?
Šis atsako:
— Tris šimtus, pigiau nė kapeikos.
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O tas pirkėjas turėjo dar du brolius. Atsivadino brolius ir 
klausia:

— Nu, ar pirksma?
Tie atsako:
— Pirkiam— geras daiktas.
Fotam klausia vienas kito — ar turį po šimtą rublių. Atsako 

kožnas turįs. Ir užmokėjo tris šimtus ir pasijema su savim tą 
avių pavadą. Paidami klausia ano:

— Kur gyveni?
Šis pasakė visą tiesą — kad miške laužyne. Tie su avių pava

da nuvažiavo numo. Vakarą mažesnysis brolis įleido vilką ir 
vieną avį. Tas vilkas išalkęs tujau suėdė tą avį. Rytą veizi — 
avių pavada yra, avie6 nė balso, vieni ragai do nagai tos avies.

Ateina rytą vidutinysis brolis ir klausia:
— Nu, kokios avys, ar gražios?
O šis atsako:
— Labai puikios, nors ir žiūTėk.
Tas pasiėmęs vilką už sieto ir išsivedė pas savi. Vakarą įlei

do dvi avis. Tas avių pavada nors ėsti nenorėjo, ale gyvų ne
paliko— abidvi papjovė. Rytą veizi, kad avys išpjautos.

Ateina trečias brolis ir klausia:
— Nu, kaip tavo avys?
Tasai sako, kad puikiausios avys. Tas vėl neko nelaukė, įvarė 

vakarą tris avis. Ir turėjo didoką vaiką — ir anie su tėvu ėjo 
klausytis abudu, kaip tas vilkas burkščia avis. Tas pradėjo gau
dyti avis — anie ir šnekas:

— Mat kaip burkščia!
Ir nuėjo gulti tėvas su vaiku. Ir atsikelia rytą, veizi — avys 

visos išpjautos. Ans, neko nelaukdamas, eina pri brolio ir sako, 
kad muno avis išpjovė. Tas sako:

— Ir muno išpjovė.
Eina pri trečio — sako:
— Ir muno išpjovė.
Potam visi trins sako:
— Vežkiam tam galgonui atiduokiam tą avių pavadą, tegul 

ans atiduos mums piningus.
O tas, katras pardavė tą avių pavadą, tą pačią dieną nusipirko 

gaidį, pūslę, peilį ir bizūnelį ir parvažiavo atgal į laužiuką, bo 
ans numanė, kad anie ateis pri ano. Pryš anų atėjimą papjovė 
tą gaidį ir pripylė tą pūslę to gaidžio kraujo ir pasakė pačiai:
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— Kaip pamatysma anus ateinant, tu apsimesi smerčiu ir at- 
gulsies ant lentos. Kaip anie įeis į vidų, pradės prašyti tų pinin
gų, tada aš tavi pradėsu lojoti, keikti, potam dursu į tą pūslę — 
apsiliesi krauju. O kaip pradėsiu mušti su bizūniuku, tu atsi
kelk ir pulk po kojų anų — anie ir dovanos tus piningus.

O tie ir atvažiuot ja] su tumi avių pavada. Ta tu jau apmirė, 
atsigulė ant lentos ir guli. Įėjo tie žmonys ir sako:

— Šėtone, atiduok piningus! Avis išpjovė, daugiau neko.
Šis atsako:
— Vyreliai, ką noriat, tą darykiat. Sitai mirė pati, kažina 

kur ir piningus užsnaudė.— Atsisukęs ant anos, ir sako: — Guli 
kai nelaiminga, pakavojo kažina kur piningus — ką aš tau dabar 
padarysu!

Tiktai šmakšt su peiliu į krūtinę, kaip pradėjo kapoti su bi
zūniuku — pašoko nu lentos, puolė po kojų, pradėjo prašyti, kad 
dovenotų. Tie pasigailo ir dovenojo viską ir eina numo važiuo
ti. Potam vienas ir sako:

— O ar žinot ką — kad tas peilis ir bizūniukas geri daiktai: 
veizėk — iš numirusių prikėlė, o ant galo dar ir pardūrė, ir ko
kia maloni ta jo pati. Reikia paklausti, gal tai kožnam žmoguon 
taip mačija.

Anie pagrįžę klausia:
— Ar kožnam žmoguon tas mačija?
Šis atsako, kad kožnam. Anie sako:
— Ar gali parduoti?
Tas atsako:
— Kodėl, galiu.
— O kiek nori?
— Tris šimtus.
Tie klausia vienas kito, ar turį piningų. Šie visi sakos turį 

piningų. Tujau nuvažiavo visi numo ir sudėjo po šimtą rublių. 
Ir vienas iš anų nunešė — ir parnešė tą bizūnelį ir peilį. Taip 
mažiukas brolis pasiėmė tą peilį su bizūniuku, tat jau ir ans 
durs savo pačiai — nori, kad būtų tokia pakarni, kaip to kad 
buvo. Vėlą vakarą iš kažin kur parėjęs, jau šeimyna buvo sugu
lusi,— pati klausia:

— Kur buvai?
O šis toks piktas. Pati klausia vėl:
— Be nesergi, kad toksai nesmagus?

176



Sis tiktai makt į krūtinę — ta apsiliejo krauju. Tas davai duo
ti su tum bizūniuku. Beduodant ir numirė. Šis tujau įvilko į 
užpečkį ir visą naktį plovė trobą.

Potam rytą ateina brolis ir klausia:
— Nu, kaip tavo pati?
— Eik, broli, aniolas, ne pati!
— O kame ana dabar yra?
— Žąsis išvarė.
Taip pat pasijema tą peilį ir bizūniuką vidutinysis brolis, par

sinešė numo. Sulaukęs vakaro, biškį kur ten umisniai sugaišo, 
jau šeimyna buvo nuėjusi gulti. Pati anam paduoda večerę val
gyti, o šis susiraukęs valgo. Pati klausia:

— Be nesergi, kad toksai nesmagus?
Šis, neko nelaukdamas, movė su peiliu į krūtinę, pradėjo ka

poti su tum bizūniuku — bemušant ir numirė. Ans paėmė invilko 
į užpečkį ir par visą naktį plovė trobą.

Rytą ateina trečias brolis ir klausia:
— Nu, kaip tavo pati?
— Eik, brolau, aniolas, ne pati!
Ir tas, neko nelaukęs, pasiėmė visus keršius, parsinešė numo. 

Sulaukęs vakaro, vaikščiojo piktas. Pati priėjusi klausia:
— Kas yra? Be nesergi?
Šis tujau peilį iš po skverno išsitraukė, movė į krūtinę — ta 

išvirto. Sis pradėjo kapoti, o ana tumi tarpu numirė.
O ano buvo vaikų. Vaikai pradėjo bėgti pas dėdę šaukdami:
— Tata mamą nudūrė!
Ir jis pats atbėgo šaukdamas, kad pačią nudūriau. Antrasis 

sako:
— Ir aš nudūriau.
Bėga pri trečiojo — tas sako:
— Ir aš nudūriau.
— Eikim pri to galgono! Išpjovė avis, išbadėm pačias — ei- 

kiam, atimsma piningus.
O tas pardavėjas tų keršių — peilio ir bizūniuko — numanė, 

kada anie ateis. Iškasė savo pačiai gilią duobę ir ten savo pačią 
įstatė ir padavė gelžio smailą iešmuką ir padirbo anai skylikę- 
dūksuoti ir veizėti. O tie ateina ir sako:

— Ką tą tu padirbai: išpjovei mums avis, išbadėm pačias — 
duok šen tiktai piningus!

— Vyreliai, ką noriat, tą darykiat: pati tujau mirė, kaip tik
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išėjot, piningus paėmė visus, kažina kur užsnaudė — šitai ir ka
pas, kur palaidojau. Ką noriat, tą darykiat.

Šie mislija šiaip, mislija taip — dovenoj o jam tus piningus ir 
-eina numo pro šalį to kapo. Taip vienas ir sako:

— Ar žinot — reikia apšikti kapą.
Antras ir sako:
— Kažin ar valnu...
— E, ko čia nebus valnu!..
Tujau nusileido kelnes, sėdos ant to kapo. O ta, kur buvo ten 

toj duobėj, biškį įdūrė į rūrą. Šis, greitai pakilęs, sako:
— Gali būti, kad nevalnu.
Antrasis sako:
— Nu liurbis, už tiek piningų nebus valnu!
Tas vėl nusileido kelnes. Tiktai biškį prikišo subinę — ta vėl 

makt su štenpeliuku. Tas vėl sako:
— O gali būti, kad ir nevalnu.
Tretysis sako:
— Nu, brač, pamatysite, kad šiksu, tei ir akis apšiksu!
Nusileido kelnes, atsisėdo, ta kaip dūrė — tas ir išvirto, pra

dėjo šaukti:
— Mun subinę pardūrė!
Antras sako:
— Ir mun pardūrė.
Trečias sako:
— Ir mun pardūrė. Eikiam nu to šėtono: avis išpjovė, pačias 

išbadėm, mums patims subines išbadė — tegul aną velniai atjemie 
tame lauže. Eikiam numo pačių laidoti.

Tie nuėjo numo, o tas su savo pačia ir su šešiais šimtais nu
važiavo į miestelį, užsidėjo pauparystą ir dailiai gyveno. O tie 
žmonys sunkiai varės.

104. APEI DU SENELIU, GIRIOJ GYVENANČIU

Kitą kartą gyveno girioj du seneliai, ir anie neturėjo nė vie
no vaiko. Anie pradėjo dievo dideliai prašyti, kad anims dievas 
duotų sūnų. Praėjus kiek laiko, užgimė sūnus. Anie labai pra
džiugo, kad sulaukė sūnaus. O kūmų nėkur negalėjo gauti.
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Beteinąs senelis ubagas. Anie pradėjo bėdavotis, kad negali 
gauti kūmų. Taip tas senelis sako:

— Aš galiu prinešti pri vieros, o kūmą paimsu kokią norint 
ubagę.

Taip ir padarė: nunešė ir pakrikštijo ir parnešė atgal numo. 
O tas senelis nulipė iš vaško mažą arklelį ir duoda to vaiko tė
vams. Duodamas ir sako:

— Dabar pakavokiat tą arklelį, o kaip ans biškį paugs, tada 
paduokiat anam tą arklelį.

Tas senelis ir išėjo, o motyna to vaiko nibi to ant juoko su
vyniojo į popierį tą arkliuką ir įdėjo į skrynę, o par kiek metų 
suvisu ana užmiršo tą arkliuką.

Tas vaikas, užaugęs lig penkiolikos metų, ir klausia motynos:
— O kas muno krikšto tėvai?
Taip motyna ir atsako:
— Kažina iš kur atėjo ubagas, tas tavi nešė su kokia ubage 

pri krikšto.
Taip vaikas klausia motynos:
— Tei nė dovenų nė kokių nepaliko?
Motyna atsako:
— Rodos, paliko kokį ten vaško arkliuką — mečiau į skrynę.
Taip sako tas vaikas:
— Eik, mama, atnešk mun tą arkliuką.
Ta, nuėjusi į skrynę, atnešė tą arkliuką. Jisai pasižiūrėjo į tąt 

arkliuką ir sako:
— Kad tu arklys — reikia pririšti pri toros.
Paėmė ir pririšo pri toros. Neilgam laikuon prejus, kad stojos, 

toks arklys, kad baimė žiūrėti! Tasai vaikas, pamatęs tokį arklį, 
ir sako savo tėvams:

— Nu, dabar sudievu, josu vendravoti į svietą.
Sėdo ir išjojo. Pajojęs truputį nu numų, pamatė labai švie

sią plūksną ir lipa žemė anos paimti. Taip tas arklys ir pra
šneko:

— Neimk tos plūksnos — paimsi sau nelaimą!
Bet šis nepaklausė, paėmė tą plūksną, užsikišo už kepurės — 

aplinkui nušvito visi laukai kaip reikia.
Ir pamatė tą plūksną koksai ten karalius. Ir pašaukė aną pas. 

savi ir klausia:
— Iš kur tu tą plūksną ėmei?
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Sis atsako:
— Radau ant kelio.
Taip tas karalius ir atėmė tą plūksną nu to vaiko. Potam kok

sai galgonas iš aficijantų pasakė, kad būk anam sakęs, kad jisai 
galįs tokių dvyleka paukščių rasti, kaip ta plūksna. Taip kara
lius pašaukia tą vaikiuką pas savi ir sako:

— Tu dabar turi mun pristatyti tokių dvyleka paukščių, kaip 
ta plūksna, o jeigut nepristatysi, tei tau galvą nukertu.

Taip šis, išėjęs lauka, apsikabino arkliuką ir verkia. Taip šis 
Ir sako:

— O ką, ar aš tau nesakiau, kad sau nelaimą pasiimsi.— O ant- 
rru žodžiu sako: — Pasakyk, kad bus tie paukščiai. Tiktai pasi
imk duonos ir jok į pamarę.

Šis taip ir padarė, nujojo į pamarę. Taip tas arkliukas ir sako:
— Nu, dabar paimk tą duoną, atkąsk dvyleka kąsnių, vienuo

leka kąsnių pamesk netoli nu savęs, o dvylektą pasidėk sau ant 
kelių. Ir atlėks dvyleka paukščių. Vienuoleka kąsnių paims nu 
žemės, o dvylektą kąsnį kėravo6 pagauti nu tavo kelių. O tu 
tada aną sugrobk, kaip norės pagauti nu tavęs tą kąsnį.

Sis taip ir padarė. Atlėkė ta dvyleka paukščių, vienuoleka 
kąsnių sulesė nu žemės, o tam dvylektuojui betykant, ir sugrobė 
už kojos. Tą vieną paukštį nešas — ir visi tie paukščiai drauge 
'eina paskui. Ir parvedė karaliuon dvyleka paukščių. Karalius aną 
labai mylėjo.

Ne už ilgo laiko vėl tas pats aficijantas sako karaliuon, kad 
jisai galįs tokią paną atvesti, kad už viso svieto gražesnė. O tas 
karalius buvo nežanotas. Taip karalius ir vėl anam sako:

— Jeigut tu mun neatveši paną tokią, kad būtų už visą svietą 
gražesnė, tei aš tau galvą nukirsu!

Taip šis, neko neatsakydamas, nuėjo pas savo arkliuką ir 
-sako:

— Mun karalius liepia suieškoti ir parvesti tokią paną, kad 
būtų už visą svietą gražesnė, o jeigut neparvesu, tei žada galvą 
nukirsti.

Taip arkliukas ir vėl sako:
— O ką, ar aš nesakiau, kad neimk tos plūksnos — pasiimsi 

-sau nelaimą!—Taip arkliukas ir sako:—Nu, jok į pamarę.
Sis sėdo ir nujojo į pamarę. Taip arkliukas ir sako:
— Ištrauk gūnikę iš po balno ir paskleisk ant vandens ir pats 

sėsk ant tos gūnikės ir plauk į marę, o ten sutiksi betplaukant
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tris panas. Tei vieną grobk iš dešinės pusės ir pasisvadink ant 
savo gūnikės — ir atgal atplauksi.

Šis taip ir padarė: įplaukė į marę, sutiko tris panas, vieną 
ir sugrobė iš dešinės pusės ir išplaukė atgal pri arkliuko savo. 
Ir pagrįžo atgal pri to karaliaus ir parvežė tokią gražią paną, 
kad visame sviete nėra tokios gražios.

Taip dabar tas karalius nori aną žanytis, o ta pana už to vai
kino, kurs aną išvežė, eina, o už to karaliaus nenori tekėti. Taip 
tas karalius dideliai supyko ir liepė sukapoti į šmotus tą vaikiną 
ir į žemę įkasti. Taip šis, išgirdęs tokį dekratą, apsikabino tą 
arkliuką ir sako:

— Nu, dabar tei prapuoliau.
Taip arkliukas ir sako:
— O ką, ar aš nesakiau: neimk tos plunksnos — paimsi sau 

nelaimę!—Taip arkliukas ir sako: — Paprašyk karaliaus, kaip 
tavi įkas į žemę, kad muni paleistų.

Taip jis ir paprašė. Aną sukapojo į šmotus ir paleido tą ark
liuką ir keravoĮjo], kur tas arkliukas bėgs. Tas arkliukas nulėkė 
į tą šmotą, kur to vaikino šmotukai buvo pakavoti, pradėjo kasti 
su kojoms ir iškasė tą vaikiną sveikitelį ir daug gražesnį, kaip 
pirma kad buvo. Taip karalius ir sako:

— Nu, sukapokiat muni ir įkaskiat į žemę ir paleiskiat muno 
dvyleka arklių: kad aną vienas arklys iškasė ir Įvjisą šmotą gra
žesnį, kaip pirma kad buvo, tei kad muni iškas dvyleka arklių, 
tei aš būsu šimtą kartų gražesnis — tada ta pana eis geriau už 
manęs.

Tarnai taip ir padarė: paėmę sukapojo ir įkasė į žemę ir pa
leido pačių gerųjų dvyleka arklių. Tie, nulėkę į tą vietą, pra
dėjo knarkti, šikti ir myžti ant to šmoto, kur buvo karaliaus 
šmotukai pakavoti, ir neiškasė neko. Tas karalius ten ir supuvo. 
O tas vaikinas apsižanijo su ta pana. O tas ano arkliukas pasi
vertė į balandį ir pakilo į orą. Kildamas pasakė:

— Aš buvau ne arklys, ale tavo aniolas sargas.

105. APEI DIDELIO MOKSLO VAIKINĄ

Kitą kartą gyveno labai bagotas ūkininkas ir turėjo vieną 
sūnų. Ans tą sūnų leido į mokslą. O jisai buvo labai pomietly- 
vas ir bėglus ant mokslo, taip kad par dešimtį metų jau anam
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nebuvo nėkur mokslo. Potam išgirdo, kad atsirado toksai dar 
prafesorius, kad moko šnekėti paukščių kalbos. Taip ans ir užsi
manė važiuoti mokytis tos paukščių kalbos. Taip anie su tėvu ir 
važiuoĮja] abudu pri to prafesoriaus.

Važiuodami keliu, rado motriškę besiskalbant žlugtį, arba 
bielizną. Taip ana ir sako:

— Kur judu važiuojat?
Taip tas tėvas atsako:
— Vežu sūnų mokyti paukščių kalbos.
Taip ta motriškė sako:
— O kaip aną išmokys, ar bepažinsi?
Šis atsako:
— Kažina.
Ant to pasibaigė kalba su ta motriškė, ir toliau važiavo. Nu

važiavę pri to prafesoriaus, sulygo šimtą rublių už išmdkymą 
tos kalbos. Ir cielus metus reikėjo mokytis — liepė už metų 
atvažiuoti. Taip tėvas ir išvažiavo namo.

Praslinkus metams, tėvas vėl atgal važiuoja] pri sūnaus. Ir 
vėl tame pačiame šmote rado motriškę besiskalbant žlugtį, kur 
nuvežant sakė: „Ar bepažinsi savo vaiką?" Taip pat ir važiuo
jant parsivežti vėl ana klausia:

— Prieteli, kur važiuoji?
Šis atsako:
— Sūnaus parsivežti — yra įduotas mokytis paukščių kalbą.
Taip ta motriškė ir sako:
— O ar bepažinsi savo sūnų?
Taip šis atsako:
— Kažina.
Taip ta motriškė ir sako:
— Nu, aš tau duosu rodą, kaip pažinti. Kaip tik nuvažiuosi 

pri ano ir paklausi, kame muno sūnus, taip ans sušvilps, ir at
lėks dvyleka jaučių. Visi bus linksmūs, baubs, raulios, o vienas 
bus smūtnas. Tas bus tavo vaikas. Ir jis klaus, katras tavo vai
kas,— parodysi, kad tas. Prapuls tie jaučiai — atlėks dvyleka 
arklių. Vėl visi žvengs, kramtysiąs, o vienas bus nuliūdęs. Vėl 
sakyk, kad tas mano vaikas. Prapuls tie arkliai — atlėks dvyleka 
balandžių. Visi bus linksmūs, brukuos, šokinės, o vienas bus 
smūtnas. Vėl sakyk, kad tas muno vaikas. Tei tada pavirs į žmo
gų, ir parsiveši numo savo vaiką.
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Taip šis padėkavojo ir nuvažiavo pri sūnaus. Nuvažiavęs ten, 
klausia:

— Kur muno sūnus?
Taip tas tujau sušvilpė — atlėkė dvyleka jaučių. Taip klausia:
— Katras tavo vaikas?
Tas parodė į smūtnąjį jautį — sako:
— Tas.
Prapuolė tie jaučiai — atlėkė dvyleka arklių. Ir vėl klausia:
— Katras?
Parodė į smūtnąjį — sako:
— Tas.
Prapuolė arkliai — atlėkė dvyleka balandžių. Klausia:
— Katras?
Sako:
— O tas.
Tujau pavirto i žmogų. Ir išvažiavo numo. O tai buvo ne pra- 

fesorius, ale velnias.
Važiuojant numo tėvuon su vaiku, lekia varna ir krankia. 

Taip tėvas ir sako:
— Nu, sūnau, mokeis paukščių kalbą — pasakyk, ką ta varna 

sako.
— Taip, kad vaikas kojas nusiplaus, o tėvas tą vandenį gers. 
Taip tėvas sako:
— Eik tu, durniau!
Ant to ir pasibaigė. Parvažiavo numo, ir klausia sūnus tėvo:
— Ar turi piningų?
Tėvas atsako:
— Iš kur aš turėsiu...
Taip sūnus ir sako:
— Ar nėra kur jomarkas?
Tėvas atsako:
— Yra.
— Nu, tai aš pasiversu į jautį, ir nuvesi į turgų. Ale kad 

parduosi, tei neparduok su sietu.
Taip ans pasivertė į jautį. Nuvedė į turgų ir pardavė tą jau

tį, o sietą atsiėmė. Kaip tiktai žydai paėmė vesti, tas jautis 
išspruko nu tų žydų ir išlėkė į laukus. Užlėkė už kalno, tujau 
pasivertė į žmogų ir eina. Žydai klausia:

— Ar nematei jaučio?
Tas sako:
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— Nemačiau.
Ir parėjo namo. Ir gavo piningų. Ale dar maža.
— Ant kito jomarko aš pasiversu į arklį. Ale kad parduosi, 

neparduok su kamanomis.
Taip tas pasivertė į arklį, ir nuvedė į jomarką. Taip priėjo 

lygti to arklio: už arklį duoda šimtą rublių, o už kamanas tris 
šimtus. Tas pameilo tų trijų šimtų ir pardavė su kamanomis. 
O tai tas aną atpirko, kur mokė paukščių kalbą. Kad užsėdo joti, 
tei kibirkštys iš dantų kamuoliais virsta. Nujoja pri karčemos — 
liepė žydei duoti tam arkliuon ėsti degančių anglių. Prikišo pri 
nosies anglis — tas arklys į aukštą šoka. Žydė pasigailo to arklio, 
numovė anam kamanas. Tas arklys pasivertė į zuikį, o tas, kat
ras buvo nupirkęs, pasivertė į kurtą. Tas pasivertė į balandį, 
o tas — į vanagą. Užlėkė ant marės. Tas pasivertė į ešerį, o 
tas — į lydeką. Grobs praryti — ešerys pastato savo sketerą — 
dideliai braižo dantis, taip kad negalėjo praryti.

Vaikščiojo dvi panos — tai buvo karalaitės. Tas ešerys šoko 
tai vienai panai ant piršto, pasivertė į žiedą. O tas pasivertė 
į žmogų ir nuėjęs pri karaliaus ir sako:

— Pri tavo dukteries yra muno žiedas. Jeigut neatiduosi, tai 
eismą ant vainos!

Taip karalius:
— Ateik rytoj. Jeigut bus, aš atiduosu tau žiedą.
Tas ir išėjo. Pareina iš pamario karalaitės — taip tėvas ir 

klausia:
— Ar jūs turiat kokį svetimą žiedą?
Taip ana atsako:
— Einant pamariu, atsirado ant piršto žiedas, o kieno, nežinau.
— Nu, tai rytoj rytą ateis pri to žiedo.
O tas žiedas ir prašneko, sakydamas:
— Kaip ateis ir paprašys to žiedo, paimk ir mesk sau po kojų 

tą žiedą. Ir parsprogs į tris dalis tas žiedas. Dvi dalys bus biškį 
toliau, o trečioji dalis bus pri pat kojos. Tei tą, katras bus arti 
pri kojos, tą užmink, o jis tada pavirs į vištą tą žiedą lesti. Tada 
pakelk koją, kur bus tas šmotukas.

Taip rytą atėjo ir sako:
— Nu, ar atiduodat muno žiedą?
Taip ta pana metė tą žiedą ant žemės. Tas žiedas parsprogo 

į tris dalis. Ana vieną dalį ir primynė. Tas tu jau pasivertė į viš
tą, o ta pana pakėlė koją — tas į vanagą ir sudraskė tą vištą.
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O pats tujau pavirto į žmogų. Toks puikus vaikinas, kad tai kara
laitei labai patiko. Ir ans aną apsižanijo ir paliko karaliumi.

O ano tėvas labai nubiednėjo, taip kad ubagais ėjo. Ir atėjo 
pri sūnaus ubagas, ale nežinojo, kad sūnus karaliumi, o sūnus 
aną pažino ir liepė neko anam neduoti ir įsivedė ant nakvynės 
į savo stanciją. Vakarą eidamas gulti, karalius nusiplovė kojas 
su vynu ir pastūmė tą vyną po lova ir užmigo. O tas ubagas 
ištroško gerti naktį ir pradėjo tą vyną gerti. Taip ir sako:

— O ką, ar aš nesakiau, kad vaikas kojas nusiplaus, o tėvas 
vandenį gers. Aš esu tavo vaikas, o tu — muno tėvas.

Tada tėvas puolė po kojų, bet ans neprisileido. Dabar po šiai 
dienai tebkaialiauna.

106. APEI SŪNŲ LABAI TURTINGO PONO

Kitą kartą buvo labai turtingas ponas i[r] turėjo vieną sūnų, 
kuriam buvo jau čėsas žanytis, ale ans negalėjo prisiskirti pa
nos dėl savęs. Ir buvo vieno kunigaikščio duktė, katra negalėjo 
prisiskirti sau kavalieriaus. Taip tas, išgirdęs apei tą paną, ir 
mislija: „Aš negaliu prisiskirti sau panos, o ana — kavalieriaus. 
Tai musėt ana mun patiks, o aš anai — pevnai mas ir susižanys- 
ma su ta pana".

Nusiuntė ans nu savęs pri tos panos piršlį. Piršlys nuvažiavęs 
apskelbė anai, kad toks ir toks jaunikaitis nori pri tamstos lan
kytis. Bet šioji atsako:

— Iš to neko nebus: aš ne tokių mačiau ir tat nedariau To- 
kundo.

Tas piršlys tumi nešinas parkeliavo ir apipasakojo viską, ką 
girdėjo nu tos panos. Tas kavalierius įgavo didelį rūpestį apei 
tą paną, jog ir naktį miego negalėjo užmigti — mislijo, kaip pa
daryti, kaip aną dastoti.

Taip tas jaunikaitis išėjo vieną gražų pavakarį ant spacieriaus 
ir sutiko seną senelį. Taip tas senelis ir sako:

— Kodėl toksai smūtnas esi, šviesus jaunikaiti?
Tas atsako:
— Kur aš nabūsu smūtnas, kad noru paimti vieno kunigaikš

čio dukterį, o ana už manęs nenori eiti.
Taip tas senelis ir sako:
— Aš tamstai duosu rodą, ką padaryti. Atsinešk čionai lopetą,
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ir iškasma tris mažus akminelius, kurie švies didžiau už viso
kias šviesas,— tada tu aną priviliosi su tais akminukais. Nueik ten 
ir parsisamdyk už agrodnyką, tada su tais akminukais prisiviliosi, 
sau panišką.

Šis taip ir padarė. Nuėjo tas jaunikaitis pri to kunigaikščio 
ir klausia:

— Ar nereikia agrodnyko?
Taip kunigaikštis atsako, kad reikia. Taip anie ir susilygo algą 

po dvi dešimti penktus rublius ant mėnesio. Taip ir klausia ku
nigaikščio, ar bus valnu laikyti sau pamočnyką. Taip ans anam 
atsako:

— Gali. Valgyti aš duosu, o algos nemokėsu.
Taip šis atsako:
— Algą aš pats mokėsu.
Tas tujau pagrįžo numo, pasiėmė iš savo dvaro agrodnyką, ir 

tai buvo anam už pamočnyką, bo jis pats nemokėjo tos agrod- 
nimikystės. Ir pradėjo gyventi pri to kunigaikščio.

Vieną šiltą vakarą išėjo ant spacieriaus duktė kunigaikščio 
su pakajavąja ir pamatė — pri agrodnyko labai aiški šviesa. Taip 
ta pana siunčia pakajavąją pažiūrėti, kas ten taip aiškiai šviečia. 
Taip ta, priėjusi pri lango, mato, kad ant stalo padėti trins akme
nukai ir tie taip aiškia šviesa šviečia. Pagrįžusi atgal pri panos, 
pasakė, kad yra padėti ant stalo trins akminukai — tie tatai taip 
aiškiai šviečia. Taip ta pana sako pakajavajai:

— Eik tu paklausk, gal ans vieną parduos.
Taip ta pakajavoji įėjo pri to agrodnyko ir sako:
— Ar tamsta negali mun parduoti vieną akminelį?
Taip tas atsako:
— Aš neparduodu, o taip duoti galiu. Ateisi pas muni šią naktį 

gulti — ir gausi vieną akminelį.
Taip ta pakajavoji atsako:
— Nu, aš eisiu pasiklausu panikės.
Taip ši, išėjusi lauka, sako panikei:
— Kad ans neparduoda, ale nori, kad aš ateičio šią naktį gulti.
Taip ta pana sako:
— Tei eik gulti, gal neko nedarys.
Taip ta pakajavoji ir nuėjo gulti. Sugulė į lovą — tas agrod- 

nykas nusisuko ant sienos ir miegojo kiaurą naktį, nė šnekėti 
nešnekėjo. Rytą atsikėlė, atidavė vieną akminuką ir išleido tą 
pakajavąją. Ta parėjo namo. Taip ta pana klausia kuo greičiau:
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— Nu, ai daiė ką?
O ši atsako:
— Anie neko. Nu vakaro nusisuko ant sienos ir parmiegojo 

visą naktį, o rytą atsikėlęs padavė mun vieną akminuką, ir išėjau 
namo.

Taip ta pana sako:
— Nu, rytoj vakarą bene duos dar vieną.
Taip antrą vakarą vėl ėjo prašyti antro akminiuko. Jis ir vėl 

sako:
— Ateisi antrą naktį gulti — duosu antrą akminuką.
Ta ir vėl nuėjo gulti antrą naktį, o tas ir vėl nusisuko ant 

sienos ir parmiegojo kiaurą naktį. Rytą atsikėlęs paėmė antrą 
akminuką, atidavė ir išleido namo. O ta pana ir vėl klausia:

— Nu, ką šią naktį, ar darė ką?
O ši atsako:
— Taip pat, kaip ir praėjusioj naktyj: nu vakaro nusisuko ant 

sienos ir parmiegojo kiaurą naktį, o rytą atsikėlęs padavė akmi
nuką, ir išėjau namo.

Taip ta pana ir sako:
— Nu, rytoj vakarą bene atiduos paskutinį akminuką.
Taip trečią vakarą siunčia ta pana vėl pakajavąją prašyti pas

kutinio akminuko ir liepia sakyti, kad panikė prašė. Taip tas ir
sako:

— Ateis panikė gulti — ir atiduosu paskutinį akminuką.
Taip ta ir pasakė panikei: „Jeigut ateis gulti panikė, atiduo

su paskutinį akminuką". Taip ta panikė misliĮjaj: ,.Nedarė anai, 
nedarys ir mun." O tas prisigatavojo visokių trunku ir laukia 
ateinant. Taip vakarą sutemus atėjo ta pana pri to agrodnyko 
gulti. Taip tas agrodnykas tujau prašo sėstis. Ana atsisėda, jisai 
padėjo visokių gėrimų ir užkandos. Gėrę po biškį, nuėjo gulti. 
Ale ant sienos nebesukos, tiktai šnekino tą paną par visą naktį. 
Pargulėjo naktį, rytą atidavė tą akminuką. Ale tai panai taip 
patiko gulėti su agrodnyku, kad jau nebereikėjo nė akminuko — 
pradėjo eiti gulėti pri to agrodnyko. Žinoma, par ilgą gulėjimą 
atsirado didelė meilė, o iš meilės pasidarė tarp anų negerai. 
Taip ana sako:

— Ką reikia daryti, kad jau mun prasta rodą?
O šis atsako:
— Pasisakyk tėvuon — o kitą ką darysi? — o aš tavi žanysuos.
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Ši nuliūdusi pasisako tėvuon. Tėvas, išgirdęs tokią naujyną, 
labai užsirūstino ir sako:

— Dabar gausi tekėti už agrodnyko. Pirma brokijai kunigaikš
čius, o dabar išsiskyrei užvis geresnį.. .

Anie, bėdos tekę, ir apsižanijo. Tėvas anims pakinkė keturis 
arklius į karietą, davė tris šimtus rublių pasogos.

— Dabar,— sako,— kur noriat, ten galiat važiuoti.
Taip ta agrodnyko pati ir sako:
— Nu, kur dabar mas dingsma?
Taip anai atsako vyras anos:
— Aš žinau vieną dvarą, ir ten reikia pakajavosios ir agrod

nyko. Aš būsu už agrodnyką, o tu būsi už pakajavąją — taip 
ir gyvensma.

O ana nežino, kad tai pri ano tėvo. Taip anie ir nuvažiavo 
į tą dvarą, ir pristojo ana už pakajavąją, o ans už agrodnyką. 
O tai buvo ans su tėvais susimokęs. Ans visados sėdo su tais 
ponais sykiu į stalą, o ana, kaipo pakajavoji, valgo, kas nu ponų 
liekt.

Taip ana pasiveizėjo į vyrą vieną kartą, kitą kartą ir pradėjo 
pakajuj didžiai verkti. Taip vyras klausia:

— Ko verki?
Taip ši atsako:
— Kaip aš neverksu. Kad buvau nedatyrusi tavęs, buvau poni, 

o kaip nuėjau už tavęs, palikau tiktai ponų slūga. Tu valgai su 
ponais, o aš turu valgyti, kas nu jūsų atliekt.

Taip vyras ir sako:
— O tai už tą aš tavi prileidau už slūgą, kad ir aš pas tavi 

slūžijau, ir už tą, kad aš atsiunčiau [piršlį], tei pasakei: „Daug 
aš tokių mačiau",— tei už tą aš tavi pamūčijau. O tai muno dva
ras, ir aš — ponas, o tu — poni.

Tada ana, apsikabinusi vyrą, pradėjo bučiuoti. Ir po šiai die
nai tebegyvena. Ir tėvas pačios dasižinojęs labai pradžiugo.

107. APEI VIENĄ LABAI GRAŽIĄ MERGAITĘ, ARBA PANĄ

Kitą kartą [gyveno] ne visai didelis poniukas ir turėjo sūnų 
ir dukterį labai gražią. Ir ana mokėjo virti be galo skanias 
patrovas. Taip vienas ponas pradėjo prašyti to pono — tas ir lei
do pri to pono už akmistrinę. Anai ten buvo labai gerai. Potam 
tas ponas norėjo pri anos eiti gulti, o šioji neprisijema. Taip tas
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ponas dideliai užpyko ir nurašė grometą pri anos tėvo, sakyda
mas, kad ana dideliai pasileido su vaikiais. Tėvas, išgirdęs tokią 
negerą naujyną, siunčia sūnų savo ir liepė nukirsti anai galvą 
ir išimti plaučius ir širdį. Taip tas sūnus mandrus buvo. Atėjo 
naktį ir priėjo pri lango, kur sesuo gulėjo, ir subrazino. Taip ta 
ir klausia:

— Kas čia?
Tas atsako:
— Ko tu klausi, kas? Kas buvo vakar naktį, tas ir dabar.
O ši atsako:
— Nėks nebuvo vakar naktį, nereika mun nė šią naktį.
Taip tas brolis suprato, kad ana yra nekalta. Taip tas brolis 

pradėjo sakyti:
— Įleisk — aš esu tavo brolis.
Tada ana suprato, kad brolis, ir įleido aną pas savi. O šis 

įėjęs ir sako:
— Ar tu žinai, ko aš atėjau? Tavo ponas atsiuntė tėvuon 

grometą, kad tu dideliai pasileidai, nu, o aš matau, kad netei
sybė. Ir liepė tėvas nukirsti tau galvą ir išimti plaučius ir šir
dį— parnešti znoką.

Taip ana sako:
— Mylas broli, nekirsk tu munęs. YTa muno vižlą — nukirsk 

tą vižlą ir išimk plaučius ir širdį,— parneši, parodysi, o muni 
gyvą palik.

Šis taip ir padarė: nuėjo į mišką visi trins, anie abudu ir vižlą 
trečias, nukirto tą vižlą, išėmė plaučius ir širdį ir parnešė tė
vuon znoką. O ta pasiliko miške. Ana, bijodama miško žvėrių, 
įsilipo į aukštą medį ir ten sėdėjo.

O po tą mišką paliavojo, arba medžiojo, karalaitis ir pamatė 
medėj žmogystą. Taip ans ir sako:

— Kas ten esi — lipk lauka!
Taip ši, bėdos tekusi, išlipo iš to medžio. O tas karalaitis klau

sia anos:
— Ko tu tenai įsilipai?
Ši išsipasakojo visą tiesą. O tam karalaičiuon ana taip patiko, 

kad ans aną paėmė sau už pačią. Anims apsižanijus ir praslinkus 
keletai metų, davė anims dievas sūnų ir dukterį. Taip ana užsi
manė važiuoti viešėti pri savo tėvų. Bet vyras nelabai norėjo 
leisti važiuoti viešėti, ale ans potam leido važiuoti ir leido kartu 
savo visų artimiausį asabą, visų vierniausį. Taip tas išvažiavęs
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su karaliene. Užsimanė važiuodamas su karaliene karietoj pagu
lėti, bet ši neprisiėmė. Taip ans anai ir sako:

— Jeigut tu su munim negulėsi, tai yra nebrajysi, tei aš tavi 
nušaunu ant vietos.

Ši labai išsigando ir iššoko iš karietos ir nulėkė į mišką. O tas 
karaliaus vyriausis pagrįžo namo. Taip karalius klausia:

— Dėl ko taip greitai pagrįžot? Kame karalienė?
O šis atsako:
— Iš miško buvo, į mišką ir nubėgo. Davažiavom lig miško — 

iššoko iš karietos ir nubėgo į mišką.
O ana nuėjo į kitą dvarą pri labai didelio pono ir pristojo už 

kukarką, bo ana mokėjo labai geras patrovas. O ne už ilgo 
laiko buvo to pono imeninos, o ant tų imeninų buvo paprašytas 
tas karalius ir tas, kurs norėjo nušauti, ir tas ponas, kur Įrašė) 
grometą tėvuon. Taip tie ponai suvažiavo, įsigėrę ir pradėjo 
šnekėti:

— Ar nemokat kas pasakyti kokį atsitikimą?
Taip ta atsiliepė:
— Aš galiu papasakoti atsitikimą, ale jeigut apsijemat nėks 

neiti lauka — kad visi sėdėtumėt vis rimtai.
Taip tie svečiai apsiėmė tą išpildyti. O ana pradėjo pasakoti:
— Aš buvau pri tėvo, patam atidavė muni kitam ponui. O tas 

ponas nusiuntė grometą tėvuon, kad aš pasileidau. Tėvas atsiun
tė sūnų ir liepė nukirsti mun galvą ir parnešti muno plaučius ir 
širdį. O brolis datyrė, kad tas ponas meluoja. Nuėjom į mišką, 
nusivedėm šunį, nukirto tą šunį, išėmė plaučius ir širdį, nunešė 
tėvuon parodyti. O aš įsilipau į medį. Medžiojo karalaitis. Pa
matė muni, liepė mun išlipti. Aš išlipau, ir jis muni parsivedė 
į savo palocių. Aš anam patikau. Ans muni apsižanijo. Turėjom 
sūnų ir dukterį. Aš važiavau ant vaišių pri tėvo, ir važiavo su 
munim pats viemiausis muno vyro. Ans užsimanė su munim 
karietoj pagulėti, o aš neprisiėmiau. Ans mun pasakė: „Jeigut 
nenori su munim pagulėti, tujau nušaunu!" Aš nusigandau, iš
šokau iš karietos ir nubėgau į mišką. Ir atėjau čia ir pristojau 
už kukarką. Ir dabar pasakiau savo visą atsitikimą. Šit muno 
vyras, šit, kur norėjo nušauti, šit, kur tėvuon melavo.

Taip karalius liepė atvesti arklius ir sutraukyti visus. Taip ir 
padarė: visus tus bedievius sutraukė ant arklių. O anie ir šian
dien tebekaraliauna.



GABRIELE PETKEVICAITB-BITB

108. KARALIENĖ RAGANA

Buvo karalaitė, turėjo močeką raganą. Ta nekentėjo labai savo 
podukros ir visokiais būdais stengėsi ją apkaltinti prieš tėvą. 
Vieną sykį nunuodijus pati kuo gražinusį arklį, skundė dukterį 
karaliui ir vertė jį ją už tai nubausti. Bet karalius atsakė:

— Kumelių turiu daug, man vėl užaugs gražių arklių, o duktė 
ta man viena, aš nieko jai nedarysiu.

Palaukus kokį laikelį, ragana nunuodijo mylimą karaliaus šunį 
ir vėl jam skundžia dukterį. Tas vėl atsakė:

— Šunų turiu daug, o duktė ta viena tėra. Aš nieko blogo jai 
nedarysiu.

Tai karalienė ragana nusprendė kitokiu būdu podukrą nuo savo 
dvaro nušalinti. Pirm pagadino ją, kad ji kačiuką pagimdytų, o 
paskui, karaliui išvažiavus į tolimą kelionę, liepė tarnui ją į miš
ką išvežti, ten ją užmušti, o jos drabužius ir širdį parvežus, jai 
pačiai į rankas atiduoti.

Karalaitė labai nusistebėjo, dažinojusi, jog močeka leidžia jai 
pasivažinėti tokiam bjauriam ore. Būdavo gražu, saulutė švie
čia, o močeka jos niekur neišleisdavo. Bet įvažiavus jai į mišką, 
tarnas pasakė turįs ją nugalabyti, o močekai karalienei jos dra
bužius ir širdį parvežti. Karalaitė ėmė prašyti jai gyvastį palikti. 
Tarnas susimylėjo. Nuvilkęs tik ją nuogą paleido į mišką, o už
mušęs kartu iš namų pabėgusį šuniuką, išėmė jam širdį.

Karalienė ragana, imdama iš tarno rankų podukros drabužius, 
žvilgterėjo į širdį ir tarė:

— Mat kokia jos širdis! Juoda kaip šunies.
Karalaitė, miške begyvendama, susilaukė kačiuką. Mat buvo 

teip jau močekos raganos pagadinta. Tas kačiukas, truput ūgte- 
rėjęs, ėmė bėgioti po mišką ir užėjo į kitą karalystę. Seniau 
nebuvo tokių didelių karalysčių kaip dabar, seniau karaliai daug 
mažiau žemės teturėdavo, nes jie visi tebuvo kunigaikščiai.

Toje kitoje karalystėje užeidavo kačiukas į karalaičio virinę. 
Ten pavogęs nuo virėjų kokį gardų kąsnelį, parnešdavo motinai

i9 i



į girią. Ilgainiui virėjams pakyrėjo toki vagystė, ir nusprendė 
pasaugoti vagį. Netrukus ir pasisekė jiems nutverti vagiant varg
šą kačiuką. Jau norėjo jį mušti, kaip jis prabilo žmogaus balsu:

— Nemuškite manęs, veskite geriau prie savo karaliaus.
Virėjai, persigandę, nes nebuvo lig šiol regėję žmogaus balsu

kalbančio kačiuko, nunešė jį prie savo karalaičio. Tam tarė vėl 
kačiukas:

— Nebausk manęs! Aš tau padėsiu prie panų važiuoti, tik man 
duok motinai nunešti valgyti!

Karalaitis liepė jam prie uodegos pririšti luobinėlę, tokią skry
nelę iš tošies. Ir teip ėmė dabar kačiukas savo motinai valgį 
nešioti. Kaip prinešė užtektinai, pasirengė su karalaičiu važiuoti 
į kitą karalystę panų ieškoti.

Nuvažiavo pas vieną karalių, kurs turėjo tris dukteris. Vyres
niosios dvi karalaičiui nepatiko, tik jaunylę trečią pažadėjo ves
ti. Vyresniosios dvi labai užsirūstino ant karalaičio už tokį jų 
paniekinimą. Kačiukas, palikęs besėdąs po karalaičio lova, už
girdo, kaip jos dvi šnekėjo:

— Pripilsime,— sako,— karalaičiui tručyznos į lovą. Kaip atsi
guls, tenumiršta.

Teip padariusios, jos dvi, kaip buvo žadėjusios, tuoj išėjo. 
Pagrįžusiam karalaičiui neleido gulti kačiukas į jam paskirtą 
lovą, bet liepė atsigulti į karaliaus sūnaus lovą. Paskiaus pa
grįžęs karaliaus sūnus, atradęs savo lovą užimtą, nebežadino sve
čio ir gulo į jo lovą. Naktį atėjusios pažiūrėti karalaitės atrado 
brolį nebegyvą. Paėmė jos peilį, papjovė lavoną, o kruviną peilį 
padėjo prie šono karalaičio svečio ir, dar jam rankas sukru
vinus, išėjo atgal į savo pakajus.

Ant rytdienos senasiai karalius, dažinojęs apie nužudymą savo 
sūnaus, liepė karalaitį svetį suimti ir pakarti. Kačiukas, priėjęs 
prie baisiai persigandusio ir nuliūdusio karalaičio, tarė:

— Kaip ves tave karti, imk mane su savimi. Jeigu man paža
dėsi paimti už pačią mano motiną, tai aš tave nuo myrio išgel
bėsiu.

Karalaitis pažadėjo kačiukui vesti jo motiną. Kačiukas visiems 
sūdžioms apsakė, kad ne jo karalaitis buvo užmušėju karaliaus 
sūnaus, bet dvi vyresniosios karaliaus dukterys. Labai užsirūsti
nęs senasiai karalius liepė vieton karalaičio svečio pakarti savo 
dvi vyresniosias dukteris ir meldė karalaitį vesti trečiąją jaunylę.
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Bet karalaitis, atmindamas pažadėjimo, duoto kačiukui, neėmė 
jos ir bėgo kartu su savo kačiuku namon.

Pagrįžus jiems namon, kačiukas liepė karalaičiui sukviesti ant 
veselijų svečius, svotus, svočias, pamerges. Karalaitis, manyda
mas, jog turės vesti katę, liepė tarnams į savo rūmą prinešti 
daugybę kačių. Kačiukas, išvydęs tokius svečius, paėmė botagą 
ir visas išvaikė:

— Reikia sukviesti karalių ir karalienių,— tarė jis karalaičiui.
Karalaitis, kviesdamas visus kaimynus, pakvietė ir kačiuko 

motinos tėvą su jo žmona — karaliene ragana. Prireikė kaip rei
kiant priimti didelį skaitlį svečių. Laukė karalaitis su kačiuku 
paskirtos veselijai dienos. Kačiukas pamokė tarnus, pasibaigus 
puotai, atimti nuo visų torielkas, tik palikti tą vieną, kuri stovės 
prieš karalienę raganą.

Susirinkus svečiams, kačiukas nubėgo į mišką ir atvedė savo 
motiną, užsidengusią vien tik tošimis ir lapais. Kaip karalaitis 
ją aptaisė, paliko ji dar gražesnė ir skaistesnė už ano karaliaus 
uuktę, kurią pirm karalaitis buvo norėjęs už pačią paimti. Dabar 
karalaičiui džiaugsmas buvo neapsakomas, ypač kad jis pirm vis 
buvo manęs, jog reiks jam katę vesti.

Pasibaigus puotai, kaip tik tarnai atėmė visus indus, kačiukas 
stapt užšoko karalienei raganai ant galvos ir išdraskė abi aki, 
mesdamas jas į prieš ją stovinčią torielką. Vos akys atsirado ant 
torielkos, kaip kačiukas pavirto į gražų gražiausį karalaitį — 
žmogų. Mat karalienė ragana buvo jį savo akimis pagadinusi.

109. KAIP ANIOLAI DANGUJE GIEDA

Nuėjo vienas ūkininkas lankyti savo brolį, gyvenantį už miš
ko. Oras buvo gražus ir šiltas, kaip visuomet vasarvidyj, dangus 
giedras, todėl, nors ir vėlu, bet ūkininkas pasirengė namon grįžti 
tą patį vakarą gerai žinomu sau takeliu per mišką. Teip jam 
beeinant, vieton paprasto, gerai pažįstamo miško atsirado kel
mynė švendryne tarp balių, miškas tankus, o tarpe jų stovįs 
didelis žmogus. Buvo tai pačiame nakties viduj. Ūkininkas tuoj 
numanė, jog jį piktasiai ima vedžioti, todėl, neilgai mislydamas, 
nusiėmė rožančių ir uždėjo bestovinčiam prieš jį milžinui ant 
kaklo. Akimirksnyje bala, kelmynė ir švendryne pranyko, atsi
rado vėl paprasti takai. Milžinas teipogi sumažėjo į paprastą.
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nors ir labai baisų žmogų. Ūkininkas, numanęs, jog tuo rožan
čiaus uždėjimu įgijo valią ant piktojo, vedasi namon jį su savi
mi. Tas, norėdamas žmogų apgauti, būk tai jam dėkavoja už 
išvedimą ant sauso kelio, bet sykiu ir meldžia jį paleisti, tai yra 
nuimti nuo kaklo jam rožančių.

— Dėkų tamstai, dėkų,— taria,— išvedei mane ant sauso kelio. 
Kad ne tamsta, būčiau dūkinėjęs po mišką, braidęs po balas. Tik 
paleis* mane dabar.

Ūkininkas, neklausydamas jo maldavimų, vedė jį su savimi. 
Jiems namo pagrįžusiems, kaip tik tarnaujanti mergelė užžibino 
šakalį ir juos apšvietė, tuoj puolo apalpusi ,iš išgąsčio,— teip jai 
baisus pasirodė šeimininko svečias. Ant rydienos ir pačiai šei
mininkei svečias ne per daug patiko, bet vis jau nebuvo teip 
baisus, kaip vakar. Dar dieną ir naktį pergyvenęs su rožančių 
ant kaklo, svečias ėmė vis gražyn eiti, nors nuolat meldė ūki
ninko jį paleisti. Trečioje dienoje ūkininkas, išsivedęs svetį į 
laukus, klausė:

— Ajr nežinai, bičiuli, kaip ten danguje yra? Gal girdėjai, kaip 
aniolai gieda?

Svečias atsakė:
— Kodėl nežinosiu. Ne sykį esu girdėjęs aniolus giedant.
— Tai užgiedok man, kaip jie,— prašė ūkininkas.
— Užgiedočiau,— vėl tarė svečias,— bet tamsta, užgirdęs jų 

balsus, nedaturėsi.
— Kentėsiu, kaip galėsiu, tik giedok! — meldė vėl šeimininkas.
Kaip svečias užgiedojo, šeimininkas nuo to balso virto apal

pęs. Po kokios valandos atsikvošėjęs ūkininkas vėl meldė, kad 
jam jo svečias užgiedotų kaip arkaniolai. Tas vėl jam tarė:

— Geriau paleisk mane, nes iš tikrųjų jau šįkart nedaturėsi.
Ūkininkas vėl jam sako:
— Kentėsiu, kaip galėsiu. Tik giedok!
Užgirdęs arkaniolų balsus, ūkininkas teip persigando, jog jau 

dvi valandos išėjo, kol jis atsipeikėjo. Atsigavęs vėl ėmė pra
šyti, kad svečias jam užgiedotų, kaip Serapinai. Svečias vėl prašė 
jį paleisti, baugino, jog Serapinų balsas dar baisesnis, bet ūki
ninkas neliovėsi prašęs.

— Kentėsiu, kaip galėsiu,— sakė,— tik giedok.
Šįkart gal ir pusė dienos išėjo, kol žmogus atsigavo. Prabu

dęs išvydo savo svetį baltą kaip sniegą. Žvakės žiba aplink jį,
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o jis pats klūpi ir meldžiasi. Išvydęs, jog žmogus atsigavo, tarė 
jam:

— Mat dievas mano balsą užgirdo. Susimylėjo ant manęs. Pri
ima atgal į dangų, iš kurio buvau išmestas. O tu, žmogeli, eik 
dabar namon.

110. DRĄSI VIENSĖDŽIO DUKTĖ

Buvo viensėdis turtingas. Turėjo dukterį. Tėvams išvažiavus, 
duktė pasikvietė sodžiaus mergaites pas save vakarauti. Vieš
nias mylėti pataisė ji daug virtienių ir pastatė ant ugnies virti. 
Tuo tarpu vienai viešniai bemezgant nukrito virbalas. Užsižibino 
ji šakalį pasišviesti ir šviesdama pagal aslą išvydo papeliučkyj 
gulintį vyrą su debatais. Tuoj ji pašnibždėjo draugėms, ką pa
matė:

— Kavalieris! Jos kavalieris guli pasislėpęs papeliučkyj,— 
šnibždėjo viena kitai.

Pasipiktinusios visos susibūrė išeiti. Šeimininkė meldė jų pa
likti, bet tos, nieko neklausydamos, išsiskirstė. Nuliūdusi šeimi
ninkė įsipylo į bliūdą virtienius ir sėdos valgyti. Jai bevalgant, 
išlindo iš po pečiaus užsislėpęs žmogus, paėmė šakalį ir droži
nėja. Mergelė persigandusi klausia:

— Ką čia tamsta darai?
Žmogus, nenustodamas drožti, atsakė:
— Lupsiu tau skūrą, sagstysiu tais medeliais.
Mergelė, iš baimės nežinodama, ką bedaryti, atsakė, visa dre

bėdama:
— Tai valgyk dabar nors tų virtienių.
Žmogžudys atsisėdo valgyti, o mergelė galvojasi tik, kaip jai 

iš tos nelaimės išsisukti. Pavalgęs žmogžudys prisakė mergelei 
vesti parodyti, kur jos tėvų pinigai užslėpti. Mergelė nuvedė 
jį į klėtį, kur stovėjo aukšta skrynia, pripilta truput žirnienių 
miltų ant pat dugno. Atvožus viršų, mergelė liepė žmogžudžiui 
ienkties ir semti pinigus. Kaip jis tik pasilenkė, ji, nutvėrus jį 
už kojų, dar pastūmė į vidų ir, užvožus viršų, greitai užrakino.

Tuo tarpu kiti žmogžudžio draugai jau įsikasė į vidų per 
triobos pamatą. Mergaitė, tą išvydus, pagriebė šoblę, nes jos 
tėvai, gyvendami viensėdijoje, visokių ginklų buvo prisitaisę. 
Tuoj pirmam, kurs buvo įsikišęs, nukirto ji galvą, o paskui ir jo
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kūną per tą pačią skylę įtraukė į vidų. Kits žmogžudys, kurs 
buvo belipąs paskui pirmo, klausė:

— Ar tu jau įlipai?
Mergelė vietoje nužudyto atsakė storu balsu:
— Jau, jau! Lipk ir tu greičiau!
O kaip tas tik įkišė galvą, tuoj ji jam šoble per sprandą. 

Tokiu būdu mergelė nugalabijo daugybę žmogžudžių. Paskutinis, 
išvydęs kraujį, bėgantį per pamatą, suprato, kad jau čion nege
rai atsitiko, ir pabėgo.

Tėvai pagrįžę atrado dukterį gyvą, tik krūvą nugalabytų žmog
žudžių gryčioje ir vieną klėtyje skrynioje užtroškusį. Džiaugėsi 
labai, jog dukteriai pavyko nuo jų atsiginti.

Rudenį ėmė prie mergelės lankyties kavalieris. Nors mergelei 
jis ir netiko, bet tėvai vertė ją tekėti už jo, nes buvo labai 
Išsigyręs savo turtais. Mergelė ilgai spyrėsi, bet pagaliaus suti
ko su tėvų norais. Norėdama datirti, koks jis žmogus, tas jos 
kavalieris, ir kur gyvenąs, teip primylėjo jį atvykusį arielka, 
jog jis visai pasigėrė. Jo arkliui po balnu pririšę žirnių mai
šiuką praardytą ir leido jį namon joti vėlai nakčia. Jam išjojus, 
anksti nuo ryto pasirengė mergelė į kelionę. Ilgai ilgai turėjo ji 
eiti, vis sekdama taką, kuriu ją išbirę žirniai vedė. Pagaliaus 
priėjus didelį, tankų mišką, rado ji didelius, bet tuščius namus. 
Stovėjo ten daug lovų. Visos buvo prastesnės anų mergelės 
nukirstų žmogžudžių, tik pačioje gražiausioje lovoje gulėdavo tas 
žmogžudys, kurs tada buvo pabėgęs ir už kurio dabar vertė tėvai 
mergelę tekėti.

Nieko tuose namuose neradusi, mergelė pasislėpė po viena iš 
tų lovų ir laukia, kas atsitiks. Neilgai trukus parjojo pažįstamas 
jai gerai žmogžudys ir parsivežė su savimi gražią paną. ,,Nu, 
palauk,— mislija sau, po lova gulėdama, mergelė,— dabar aš vi
sus tavo darbus pamatysiu". Žmogžudys, visai girtas, užklausė 
tuoj savo panos:

— Ką gi misliji tu dabar čia pas mane daryti?
Pana atsakė:
— Ką bedarysiu? Paėmei mane už pačią, tai ir gyvęsiu su 

tavim.
— Ka ka ka! — baisiai nusijuokė žmogžudys.
Pasiėmė kirvį ir nukirto panai galvą. Paskui, pamatęs ant 

jos rankos puikų žiedą, ėmė jį mauti nuo piršto. Movė, movė, 
bet girtam nesisekė. Pamatęs nieko nepadarysiąs, pagriebė vėl
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kirvį ir nukirto pirštą su visu žiedu. Tas pirštas tiesiog nurie
dėjo po ta lova, kur mergaitė gulėjo. Žmogžudys ėmė ieškoti, 
bet neradęs pasakė:

— Tegul jis ten sau guli, kur nukrito. Vis tiek neprapuls. 
Niekas iš ten jo nepaims, o aš išsimiegojęs rytoj jį atrasiu.

Teip pasakęs, gulo tuoj į lovą ir ėmė baisiai knarkti miego
damas. Mergelė, išgirdusi jį užmigusį, išlindo iš po lovos, įsidėjo 
į kišenę nukirstą pirštą su žiedu ir grįžo namon.

Tėvai taisėsi jau veselijas jai kelti. Mergelė tylėjo ir sutiko 
su visu, ką tik tėvai jai liepė.

Atėjo šliūbo diena. Jauniejie, pagrįžę iš bažnyčios, susėdo 
greta prie stalo. Aplink jų — kiti svečiai. Bevalgydama ir be- 
gerdama jaunoji ėmė svečiams apsakinėti, jog ji girdėjusi, ko
kioje ten girioje esą dideli namai. Tuos namus valdąs baisus 
žmogžudys, kursai vis suieškąs sau gražias mergeles, jas vedąs 
ir paskui joms galvas nukertąs. Jaunasiai ėmė labai pykti už 
tokią kalbą. Nenorėjo nė klausyti. Paskui sakė, jog vis tai gry
nas melas: tokių žmogžudžių niekuomet nebuvo ir nebus. Tada 
jaunoji paprašė svočios, kad ją greitai parsėstų nuo jaunojo, 
ir, išėmus iš kišenės nukirstą pirštą su žiedu, sviedė jį prieš visus 
ant stalo, šaukdama:

— Štai ženklas, jog aš tikrai žinau, kad tu žmogžudys!
Jaunasiai ištraukęs peilį ir dūrė į jaunąją, bet per svočią

nepataikė. Susirinkę jaunosios giminės puolo tuoj prie žmogžu
džio, suėmė jį su visais jo svotais ir nugalabijo. Mergelė, pali
kusi liuosa, netrukus ištekėjo. Kavalierį jai tėvai leido pačiai 
išsirinkti.

111. PONAITIS IR VELNIAS

Ėjo keliu labai nuvargęs ponaitis. Blogutis, alkūnės nudrisku
sios. Sutinka žmogų. Tas jam sako:

— Ponel, imk mane už vėžėj į.
— Ko aš tave imsiu,— atsakė ponaitis,— pats vietos neturė

damas.
— Vis tiek tik imk,— atsako žmogus.
— Jeigu teip jau nori — keliaukime kartu!—sako jam po

naitis.
Eina abudu. Truputį paėję, rodo žmogus ponaičiui:
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— Žiūrėk, muštinis guli ant kelio. Pakelk!
Ponaitis muštinį pakėlo, įsidėjo į kišenę ir eina toliau. Susi

tinka jie žydą važiuojantį nudvėsusia kumele, barškančiuose ra
tuose. Žmogus vėl taria ponaičiui:

— Derėk nuo žydo kumelę ir ratus.
— Ko aš derėsiu, pinigų neturėdamas! — atsako ponaitis.
— Tik derėk! — liepia jam žmogus.
Ponaitis ėmė derėti ir nupirko nuo žydo už muštinį ratus ir 

kumelę. Žmogus liepė ponaičiui įsisėsti į ratus ir važiuoti vieš
keliu. Pats pirmiau nubėgo. Priėjęs prie karčemos gražios ir di- 
delios, liepė žydui šluoties ir valyties, sakydamas:

— Tuoj atvažiuos čia pats karalius, kurs, niekam nežinant, 
važinėjasi savo karalystės apžiūrėti.

Atvykus ponaičiui, žmogus išbėgo jį sutikti. Įvedė jį į kar
čemos gražiausįjį kambarį, o arklį su vežimuku liepė į kūtę įva
žiuoti.

Jiems karčemoje bebūvant, nakčia atbrazdėjo pats gubernatc- 
ris dvylika arkliais ir puikioje karietoje. Gubernatorio tarnai 
ėmė belsti prie durų. Žmogus išėjęs įniko barties:

— Čia karaliaus apsinakvota! Kaip drįstate teip belsti!
Nusiminusį gubernatorį liepė visgi įleisti į karčemą, o jo pui

kią karietą ir dvylika žirgų priimti į kūtę. Paskui, priėjęs prie 
savo ponaičio, sako:

— Rūkyk cigarus!
— Ko aš rūkysiu, kad neturiu,— atsako jam ponaitis.
Žmogus, išbėgęs per gubernatorio kambarį, įnešė tuoj auksinę

žėrinčią cigamicą su cigarais.
— Kviesk,— sako,— gubernatorį kortoms lošti!
— Kaip aš losiu,— sako ponaitis,— kad neturiu nė kortų, nė 

pinigų.
— Tuoj bus viskas,— atsakė jam žmogus ir už trumpos valan

dos ant pečių užsidėjęs įvilko aukso du maišu ir kortas.
Per visą naktį lošė ponaitis su gubernatorių ir laimėjo nuo 

jo karietą, dvylika arklių ir visus drabužius. Gubernatorį pali
ko vienmarškinį.

— Dabar,— sako žmogus ponaičiui,— per visus metus nešluos
tyk nė glities, nesiprausk ir plaukų nė barzdos nešukuok.

Praslinkus metams, veda žmogus ponaitį prie gubernatorio 
dukterų. Dvi vyresniosios nepanorėjo į tokį baisų, nenusiprau-
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susį ir apžėlusį žmogų ir pažiūrėti. Jaunesnioji pažadėjo už jo 
tekėti.

— Dabar nusiprausk, susišukuok, apsitaisyk,— sako žmogus po
naičiui,— ir vėl ateik prie savo panelės.

Dvi vyresniosios, pamačiusios, kaip jis paliko gražus, iš pa
vydo pasikorė. Jų dalys teko jaunesniajai. Tada sako žmogus po
naičiui:

— Tai mano visas uždarbis: tos dvi dūšios tai mano kumelės. 
Pastačiau aš tave ponu, tu dabar mane pastatyk!

Tą pasakęs, žmogus išėmė bažnyčios didžiąsias duris, liepė 
ponaičiui pasiimti švęsto vandens ir krapylą ir užsėsti ant durų.

— Nunešiu aš tave į pragarą,— sako jis,— tada tik šlakstyk 
ir šlakstyk švęstu vandenimi, kol pragaro vyresnysiai (Lucipe- 
ris) nepabėgs. Tada man teks jo vieta, ir aš būsiu ponu.

Kaip žmogus liepė, teip ponaitis ir padarė. Šlakstė ir šlakstė, 
kol Luciperis cipt vipt ir neišlėkė iš pragaro. Tada ponaitis vėl 
atsirado prie savo panelės, o bažnyčios durys, krapylas ir švęs
tas vanduo ant vietos.

i 12. KARALAITIS —SAULĖ KAKTA, MĖNUO PAKAUŠIS, 
VISA GALVELĖ ŽVAIGŽDELĖMIS APSAIGYTA

Jojo karaliūnas per lauką. Trys seserys rovė linus. Pamačiusi 
karaliūną jojant, vyresnioji sako:

— Kad jis mane vestų, aš jam iš vieno kviečio grūdo pyragą 
iškepčiau.

Antroji sako:
— Kad jis mane vestų, aš jam iš vieno pluošto drobę išaus- 

čiau.
O trečioji, pati jaunoji, sakė:
— Kad jis mane vestų, aš jam tokį vaikelį pagimdyčiau: saulė 

kakta, mėnuo pakaušis, visa galvelė žvaigždelėmis apsaigyta.
Karaliūnas nepaėmė nė tos, kur ketino iš vieno kviečio grūdo 

pyragą iškepti, nė tos, kuri žadėjo iš vieno pluošto drobę išausti, 
paėmė tik tą, kuri žadėjo tokį gražų vaikelį pagimdyti.

Netrukus po veselijos prisėjo karaliūnui išvažiuoti į tolimą 
kelionę. Išvažiuodamas liepė savo pačiai, jeigu ji pagimdytų tokį 
vaikelį, kaip buvo ketinusi, jam tuoj žinią duoti. Gimus vaikui, 
karalienė tuoj įdavė tarnui raštą ir liepė važiuojant neapsinak
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voti pas kokius bajorus, kad rašto neatmainytų, bet tik pas pras- 
tus žmones.

Tarnas važiuodamas neapsinakvojo pas bajorus, bet pas laumę 
raganą. Jam užmigus, išėmė laumė ragana raštą, kurį jis vežė, 
ir perskaitė. Atradusi karaliūnienės parašyta, jog jai gimęs vai
kas: saulė kakta, mėnuo pakaušis, visa galvelė žvaigždelėmis ap- 
saigyta, laumė ragana sunaikino tą raštą, o pasiuntiniui įdėjo 
kitą su žinia, jog karallūnienei gimė vaikas: meška kakta, vil
kas pakaušis, visa galvelė driežloms gyvatėms apsaigyta.

Karaliūnas, gavęs žinią apie gimimą tokio vaiko, nuliūdo labai, 
bet parašė, jog kol jis nesugrįš, tegul vaikas auga ir niekas 
jam nieko pikto nedaro.

Grįždamas pasiuntinys vėl apsinakvojo pas laumę raganą. Ta, 
jam užmigus, vėl perskaitė raštą ir, tą sunaikinus, įdėjo kitą. 
Tame rašte liepė karaliūnienei tuoj vaikelį nužudyti.

Karaliūnienei labai gaila buvo tokio gražaus sūnelio, bet, bi
jodama savo vyro, teikėsi jo paliepimą išpildyti. Nunešė vaiką 
pirm į arklių kūtę ir įmetė jiems po kojas. Tikėjos karaliūnienė, 
jog arkliai jos vaiką nuspardys. Bet arkliai, išvydę tarpe savęs 
karaliūno sūnų, nutarė nieko blogo jam nedaryti. Suklupę tik 
visi apie kūdikį ir pūkštė, tai yra šildė savo kvėpavimu.

Ant rytojaus į kūtę atėjusi karaliūnienė atrado sūnų kuo 
sveikiausį. Nežinodama, ką bedaryti, nusprendė įmesti jį ant 
nakties į jaučių kūtę, kad jaučiai jį subadytų. Bet ir jaučiai tuoj 
pažino karaliūno sūnų ir susitarė nieko blogo jam nedaryti. 
Suklupo teip pat, kaip arkliai, ir pūkštė ant kūdikio. Atradus 
vėl iš ryto sūnų sveiką, karaliūnienė metė dar jį į karvių kūtę. 
Ir tos jam nieko blogo nedarė. Paskui buvo dar įmetusi kiaulėms, 
kad suėstų, žąsims, kad sužnaibytų, bet vaikas vis liko sveikas. 
Nežinodama jau, ką bedaryti, liepė sukalti iš medžio skrynutę, 
įdėjo ten kūdikį ir įmetė į jūrą. Ant rytojaus žiūri — kūdikis guli 
gyvas ant jūros krašto, Vilnių išplautas, o prie jo stovi ubagė. 
Karaliūnienė, nežinodama, ką bedaryti, užmovė savo sūnui ant 
galvos kepurėlę ir atidavė ubagei, tardama:

— Augink tu mano sūnų, kol karaliūnas nepakels didelių pietų 
ir nesukvies daug svečių. Ant tų pietų parvesk tu man ir mano 
vaiką.

Perslinkus keliems metams, sugrįžo karaliūnas į savo karalystę 
ir sukvietė daugybę svečių. Per pietus karaliūnas tarė:
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— Kas perskaitys riešučių dvi bački, tam atiduosiu piusę ka
ralystės.

Visi svečiai nutilo. Nė vienas nenorėjo apsiimti tokį sunkų 
darbą. Tik šokt nuo pečiaus ir nušoko gražus vaikiukas su ke
purėle, šaukdamas:

— Aš, aš, karaliūne, perskaitysiu!
Tuoj įritino bačkas, ir vaikas ėmė dainuodamas skaityti vis 

po du riešutu:
— Jojo per lauką karaliūnas, du riešutu. Trys seserys rovė 

linus, du riešutu. Vyresnioji sako, du riešutu: ,,Kad jis mane 
vestų,— sako, du riešutu,— aš jam iš vieno kviečio grūdo,— sako, 
du riešutu, sako,— iškepčiau pyragą",— du riešutu. Antroji sako, 
du riešutu: „Kad jis mane vestų,— sako, du riešutu,— aš jam iš 
vieno pluošto,— sako, du riešutu, sako,— išausčiau drobę",— du 
riešutu. Trečioji sako, du riešutu: „Kad jis mane vestų,— sako, 
du riešutu,— aš jam pagimdyčiau,— sako, du riešutu,— tokį vai
kelį,— sako, du riešutu:—saulė kakta,— sako, du riešutu,— mė
nuo pakaušis,— sako, du riešutu,— visa galvelė,— sako, du rie
šutu,— žvaigždelėms apkaišyta",— sako, du riešutu...

Ir, tokiu būdu vis toliau riešučius beskaitydamas, vaikelis ap
sakė susirinkusiems, kaip tarnas žinią nešė, kaip pas laumę ra
ganą apsinakvojo, kaip ta laiškus sumainė, kaip paskui motina 
gailėjosi jį žudyti, kaip į visokias kūtes jį mesdavo, kaip ubagei 
pavedė auginti. Pagaliaus, baigdamas riešučių skaitymą, nusimovė 
kepurėlę — visą rūmą nušvietė, ir visi pažino, jog jis karaliū- 
no sūnus.

113. TRYS BROLIAI

Buvo du broliu bagotu ir vienas biednas. Tas biednasiai vadinosi 
Bustas. Sugavo jis žabanguose vilką ir, parsivedęs namon, priri
šę gryčioje. Ateina bagotūs broliai lankyti biedną ir klausė:

— Ką tu čion laikai prisirišęs?
Bustas atsako:
— Avikirpą.
Broliai klausia:
— Ar geras tas avikirpas?
— Labai geras,— atsako Bustas:—man jis labai gerai ave

les kerpa.
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— Tai paskolink mums jį,— sako bagotiejie.
— Gerai, imkite,— atsakė biednasiai.
Vienas iš brolių, parsivedęs vilką, įleido į avinyčią. Ant ry

tojaus nuėjęs atrado visas avis papjautas. Ateina prie jo antrasiai 
brolis ir klausia:

— Na, ar gerai tau aveles nukirpo?
— Labai gerai,— atsako antrasiai.
— Tai duok ir man jį namon parsivesti,— sako tas brolis, kurs 

buvo prie kito nuėjęs.
Brolis davė, o vilkas ir antram broliui visas aveles papjovė.
Supykę ant Šusto, susitarė bagotiejie broliai nueiti prie jo ir 

jį išlupti. Tas tuo tarpu, įmetęs kelis grašius į mėšlą, kur jo 
pusgyva kumelė stovėjo pririšta, rankomis graibė po tą mėšlą, 
rinkdamas iš jo pinigus. Broliai, atradę jį teip bedirbantį, klausė:

— Ką tu čia darai?
— Šit,— sako Šustas,— kad turėčiau kuo geriau paliuobti savo 

kumelę, daugiau pinigų rasčiau, o dabar štai tik tokius menkus 
grašgalius.

— Tai paskolink mums savo kumelę.
Šustas sutiko. Broliai, pirm vienas, paskui antrasiai, pririšę 

kumelę prie savo lovų, šėrė, kaip įmanydami, ir kaip neieškojo, 
o mėšle vis pinigų nerado. Suprato, jog Šustas vien juos apgau
dinėja, ir vėl susitarę ėjo jį bausti.

Tuo tarpu Šustas, užmušęs kokį žvėrelį, prileido pilną pūslę 
jo kraujo ir pririšo savo žmonai tą pūslę prie šono. Paskui, būk 
tai supykęs, ėmė ją barti ir dūrė jai peiliu į šoną. Kraujas kliu 
kliu kliu ėmė bėgti. Žmona apsimetė negyva. Tame laike įėję 
broliai pamatė pilną gryčią kraujo ir negyvą su perdurtu šonu 
moterę. Bet Šustas tarė jiems nenusiminęs:

— Aš turiu tokią triūbelę: kaip tik pridėjęs žmonai prie krū
tinės patriūbysi, ji tuoj atgys.

Iš tikrųjų: brolių akyse pridėjo žmonai triūbelę prie krūtinės 
ir kaip tik užtriūbijo triū triū triū, žmona ir atsikėlo. Broliai ėmė 
Šustą prašyti paskolinti jiems tą triūbelę. Šustas paskolijo. Pir- 
masiai brolis, parnešęs namon, tuoj ėmė barti savo žmoną, o 
paskui ir nudūrė ją. Triūbijo ir triūbijo, pridėjęs žmonai prie 
krūtinės triūbelę, bet žmona nebeatgijo. Išnešė negyvą į kama
rą, o atėjusiam jo klausti broliui pasigyrė pagydęs žmoną. Tai 
ir tas, parsinešęs namon triūbelę, teipogi nudūrė savo žmoną,
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bet, neįstengdamas jos atgaivinti, nubėgo pas brolį, ir abu susi
tarė Šustą šįkart nužudyti.

Nusinešė jie didelį maišą ir, įkišę Šustą į jį, vežė į ežerą skan
dinti. Nuvažiavę rado aketę užšalusią. Turėjo grįžti broliai namon 
pasiimti kirvį. Pasilikęs ant aketės krašto, Sustas ėmė balsiai 
raudoti:

— O dieve mano, nemoku skaityti nė rašyti, o nori mane ka
raliumi padaryti.

Užgirdęs tokius žodžius pro šalį važiuojąs žydas su gelumbės 
kr omu, sako:

— Aš moku rašyti ir skaityti. Pasakyk tik man, kaip palikti 
karaliumi.

Šustas atsakė:
— Atrišk maišą ir lipk mano vietoje. Tylėk, kentėk, nieko 

nesakyk, kas ir neatsitiktų, tai ir paliksi karaliumi.
Kromininkui įlipus į maišą, Šustas užrišo maišą, o p<ats, įsėdęs 

į jo vežimą, pagrįžo namon su visu kromu. Broliai, sugrįžę prie 
aketės, iškirto ledą ir sviedė maišą į vandenį.

< . . .>
Namon sugrįžę, broliai atrado Šustą jo trioboje, kur jis visas 

sienas ir tvoras gelumbėmis buvo apkabinęs. Broliams, tą išvy- 
dusiems ir nusistebėjusiems, Šustas tarė:

— Kad būčiau didesnį maišą pasiėmęs, būčiau dar daugiau 
gėrybių parsivežęs.

Broliai ėmė prašyti Šustą juos vežti skandinti į ežerą. Šustas 
sutiko. Broliai pasisiuvę kuo didžiausius maišus ir užsimovė. 
Šustas nuvežė juos į ežerą ir įmetė į aketę. Broliai paskendo, 
o jų visa gerybė kliuvo Šustui.

114. [DERYBOS TRIS NAKTIS NEMIEGOTI]

Buvo du susiedai: vienas dideliai bagotas, antras biednas. 
Biednas prašė bagotojo pažyčioti piningų. Bagotas pažyčiojo ant 
nekurio laiko. Atėjus laikui, neturėjo biednas iš kur atiduoti. 
Bagotas reikalavo kanečnai, tardamas:

— Nors savo dūšią parduok, ale man piningus atiduok. 
Nežinodamas, ką veikti, biednas ėjo į krūmą, kad susitikti

velnią. Sutiko velnią. Velnias tarė:
— Žmogau, ką Teikalauji?
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Ans pasisakė žyčiojęs nuo Susiedo piningus ir neturiąs iš kur 
atiduoti. Velnias vėl sako:

— Nu, gerai. Aš tau duosiu piningų, jei tu išbusi, po medį 
sėdęs, tris naktis nemiegojęs.

Atėjo vakaras. Velnias nuvedė žmogų į krūmą ir pasvadino 
po egle. Pats velnias paėjo šalin. Žmogus išbuvo par visą naktį 
nemiegojęs, o prieš aušrą netyčiomis apsnūdo, todėl kad kož- 
nam žmogui prieš aušrą didžiausiai miego norias.

Tuo tarpu parbėgo ir velnias. Padunzgino žmogaus galvą į me
dį ir tarė:

— Žmogau, miegti?
Žmogus atsakė:
— Ne, nemiegtu.
Velnias tarė:
— O ką dirbi?
Žmogus vėl atsakė:
— Dūmą durnoj u.
— O ką dūmoji?
— Aš durnoj u, kad daugiau žemės yra kalvotos kaip lygios.
Velnias pabėgo, pardien išmieravo visą žemę, o vakare par

grįžęs tarė:
— Je, žmogau, tavo tiesa!
Antrą naktį pasvadino velnias vėl žmogų po egle ir pats pėjo 

šalin. Žmogus prieš aušrą vėl apsnūdo. Parbėgo ir velnias, apent 
tarė:

— Žmogau, miegti?
Žmogus atsakė:
— Ne, nemiegtu.
— O ką dirbi?
— Dūmą durnoj u.
— O ką dūmoji?
— Aš durnoj u, kad daugiaus medžių yra kumpų nekaip tiesių.
Velnias par visą dieną išmieravo visus medžius. Vakare par

bėgęs tarė:
— Je, žmogau, tavo tiesa!
Pasvadino trečią naktį. Žmogus vėl prieš aušrą apsnūdo. Vel

nias parbėgo, padunzgino galvą į medį ir tarė:
— Žmogau, miegti?
Žmogus atsakė:
— Ne, nemiegtu.
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— O ką dirbi?
— Dūmą dūmoju.
— O ką dūmoji?
— Aš dūmoju, kad daugiaus upių yra vingiuotai bėgančių ne

kaip tiesiai.
Velnias išmieravo visas upes, parbėgęs tarė:
— Je, žmogau, tavo tiesa! Nu, dabar paieškok maišo.
Žmogus atsinešė maišą, o velnias nuvedė į girę, atkasė skrynę

piningų, pripylė piiną maišą ir tarė:
— Jug jau nepaneši tu piningų!
Ėmęs tą maišą, padėjo žmogui parnešti į namus ir pats pėjo, 

kur sau žinos.
Antrą rytą žmogus nunešė susiedui piningus. Susiedas klausė:
— Kur taip greitai gavai tuos piningus?
Žmogus papasakojo, kame gavęs piningus. Bagotas Susiedas 

norėjo ir gauti piningų. Ėjo į krūmą ir sutiko velnią. Velnias 
tarė:

— Ko reikalauji?
Ans pasisakė norįs gauti piningų, kaip ano Susiedas. Velnias 

pasvadino ir aną po medį. Ans išbuvo par naktį nemiegojęs. 
Prieš aušrą ir apsnūdo. Velnias, padunzginęs galvą į medį, tarė:

— Žmogau, miegti?
Tas, nebeišmanydamas, ką beatsakyti, tarė:
— Teisybė, ponai, biškį prisnūdęs.
Velnias ėmęs už koją žmogų ir suplakė į medį už tai, kad 

nemokėjo teip gudriai atsakyti kaip tas biednas.

115. [TARNAUJA U2 TRIS SPRIGES]

Buvo vienas ponas dideliai šykštas ir piktas ir negalėjo gauti 
dėl savęs šeimynos. Po metų galo važiavo jis į miestą ieškoti 
dėl savęs šeimynos. Mieste tam sutiko jis žmogų ir klausė:

— Ar negalėtum stoti prie manęs už vaikį?
Ans atsakė:
— Galėčiau.
Ir anie surokavo važiuoti namo. Parvažiuojant ponas klausė:
— Kiek norėsi algos ant metų?
Žmogus atsakė:
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— Aš nieko daugiau nenorėsiu, tik pazvalyki man tris kartus 
tau spriegti su sprige į kaktą.

Ponas pamislijo: ,,Kad iš to nieko nebus, jeigu ans ir sprigs 
man tris kartus su sprige į kaktą. Aš vis paliksiu gyvas, o algos 
už tą mokėti nebereiks". Ir tokiu būdu jie surokavo.

Parvažiavęs namie, ponas padėjo jam valgyti. Vaikis suvalgė 
vienas lig su penkimis žmonėmis, o užduotą darbą dirbo lig su 
septyniais. Par visus metus viemai tarnavo ir, ką tikt ponas už
davė, viską nudirbo.

Bengiantis metams, ponas susigriebė, kad blogai, todėl ėjo 
jis prie savo susiedų klaustis rodos, ką su vaikiu turi daryti. 
Susiedai aną pamokė užduoti toki darbą, kokio tas diktas vaikis 
negalėtų nudirbti.

Ponas uždavė visokius sunkius darbus, o tarnas viską atliko. 
Pagaliaus uždavė užvis sunkesnį. Liepė atimti duonį nuo velnio, 
kurs valdė ano ežerą per ilgus metus, nemokėdamas nė kokios 
duonies.

Vaikinas atsakė:
— Gerai, aš eisiu.
Ir, pasiėmęs saują lunkų*, išėjo. Nuėjęs atsisėdo ant krašto 

ežero, nusiavė kojas, prisirišo prie piršto šmotelį lunkų ir pra
dėjo vyti apvartį *. Tuoj aus išbėgo ežero ponas ir paklausė jo:

— Ką tu dirbi?
Vaikis atsakė:
— Veju virvelę. Kaip nuvysiu, užrauksiu ežerą ir tame ežere 

jumis visus, kad niekur negalėsite beišeiti.
Ponas ežero klausė:
— Meldamasis, už ką tu rauksi mumis? Ką mes tau pikto pa

darėme?
Vaikis atsakė:
— Už tai, kam jūs, per teip ilgą laiką valdydami ežerą, ne

užmokate prigulinčios duonies mano ponui.
Velniukas vėl tarė:
— Meldamasis, nerauk — mes užmokėsime, kiek tik tau reikės.
Velniukas nuėjo į ežerą ir apsakė savo draugams, ką regė

jęs. Anie jį pamokė:
— Grįžk atgal ir pasakyk: „Kursai greičiaus apibėgsime aplink 

ežerą: jei tu — aš tau užmokėsiu duonį, kiek tau reiks, o jei 
aš pinniaus, tai nieko nebegausi".

Vaikis atsakė:

206



— Kame man pradėti su tavimi bėgtis! Tu ir mano mažąjį 
broliuką nepaginsi.

Vaikis nuėjo į krūmą, sugavo du zuikiu. Vieną įsikišo į mai
šelį ir nuėjo pas ežerą ir pakavo j o krūmelyj pas ežerą, antrą, 
paėmęs į rankas, nuėjo nešinas pas ežerą. Tuojaus atbėgo vel
niukas ir susitarė bėgtis. Vaikis paleidė vienkart su velniuku 
zuikį, kursai beregiant pabėgo į krūmelius, o velniukas — į rin
ki ežero. Vaikis paėmė iš maišelio antrą zuikį ir pamatė per
bėgant uždykusį * velniuką. Glostydamas zuikį, tarė:

— Mano brolelis nabagėlis uždyko *, teip greitai bebėgdamas 
aplinkui ežero.

Velniukas perbėgęs norėjo išmislyt kitą užduotą, bet vaikis 
tarė:

— Ne, dabar aš tau duosiu, ne tu man. Ateik rytoj.
Antrą dieną vaikis, paėmęs kumelę, nuėjo vedinas pas ežerą. 

Tuojaus atbėgo ir velniukas.
— Kurs greičiaus nunešva par viorstą tą kumelę. Jei aš,— 

tarė vaikis,— tai duosi man duonį, kiek aš pareikalausiu, jei tu, 
tai man nieko neduosi.

Pirmiaus velnias, paėmęs kumelę, užsidėjo ant pečių, suėmė 
už kojas ir, žengęs du žingsniu, suklupo. Vaikis tarė:

— Aš greičiaus nunešiu įspraudęs į kojų tarpą, kaip tu ant 
pečių.

Vaikis antsisėdo ant kumelės, nujojo par viorstą ir sugrįžo, 
tardamas:

— Nu, dabar gausi atiduoti man duonį.
Velnias klausė:
— Kiek tu norėsi?
— Aš,— sako vaikis,— daug nenorėsiu, tik man pripilsi pilną 

brylį piningų.
Vaikis perpjovė brylio dugnę ir pasilipo ant kamino ir turias 

tą savo brylį. Velniukas pila ir pila — vis brylyj nieko nėra, o 
brylis tuščias.

Nebtekdamas piningų, velniukas pabėgo į ežerą. Vaikis nusi
vedė gaspadorių į kuknę ir parodė piningus, kurius atėmė nuo 
velniuko.

Kaip prisiartino paskutinė diena slūžbos, vaikis sprigo vieną 
kartą savo ponui su sprige į kaktą — ponas išvirto, sprigo antrą
kart— ponui ir akys pabalo, sprigo trečią kartą — ponui nė dva
sios nebeliko.
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116. [VELNIAS BIJO MUZIKANTO PERKŪNO]

Sako, jog seniaus velnias daug dažniaus rodėsi žmonėms negu 
dabar. Seneliai pasakoja, kad kaip jie, būdami dar piemeniais, 
ridinėdavo kartais ripkas, tai nušoks, būdavo, velniukas nuo 
tvoros ir prašosi leisti jam kelissyk paristi.

Tokiuose tai laikuose panorėjo vienas žmogus vesti. Bet, bū
damas neturtingas ir turėdamas prie savęs didelę šeimyną, ne
galėjo jokiu kitu būdu išpildyti tą savo norą, kaip eidamas 
svetur ant uždarbio.

Išėjęs ant vieškelio, netoli namų susitiko su velniu. Velnias 
atsiliepė tuoj aus į mūsų pažįstamą:

— Kurgi dabar eini?
— Einu ieškoti uždarbio. Norėčiau vesti, bet neturiu kuo 

pradėti gyvenimo,— atsakė nuliūdęs žmogelis.
Velnias klausė toliaus:
— O kiek reiktų tau piningų?
— Ant pradžios reiktų nors kokių dvidešimt rublių.
— Cha cha cha,— prasijuokė velnias,— aš tau visą pūrą si

dabrinių duosiu, tik tu už tai užprašyk mane ant savo veseli- 
jų.— Bet pamatęs, kad žmogus, išgirdęs tuos žodžius, nusiminęs 
stovi, ramino jį prižadėjimu nereikalauti greitai piningų nuo 
jo:—Atiduosi, kada galėsi, kada prasigyvensi, aš galiu laukti.

Ir įdavė tuojaus žmogui visą maišą sidabrinių piningų.
Žmogus, paėmęs piningus, pagrįžo namon — nors ir linksmas, 

bet ne visiškai smagus, nežinodamas pats, ką su velniu daryli — 
taip jam nerodė jo tokį svetį kviesti ant savo veselijų. Pasimis- 
lijęs gerai, nuėjo pas kuningą ir apsakė jam savo rūpestį. O ku- 
ningas pamokė jį, kaip jis turi su velniu šnekėti.

Priėjus laikui veselijų, žmogus nuėjo vėl ant vieškelio ir, su
sitikęs ten velnią, kvietė jį pas save ant veselijų. Velnias klausė:

— Kas bus piršliu ant tavo veselijų?
— Piršliu bus pats ponas dievas,— atsakė žmogus.
— Tai geras senis,— atsakė velnias,— mes su juo* gerai pa

sižįstame; malonu bus su juo pasimatyti. Bet kas bus svočia?
— Svočia bus motina švenčiausia.
— Ir toji man gerai pažįstama, pusėtina moteriškė. O kas gi 

bus broliais, pamergėmis? — klausė vėl velnias.
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Žmogus išskaitė visus šventuosius, angelus, archangelus, o vel
nias vis sakosi gerai juos pažįstąs, ir vis džiaugiasi su jais pasi
matysiąs. Pagaliaus velnias užklausė da sykį:

— O kas bus muzikantu?
Žmogus, matydamas, jog visas kunigo pamokinimas išėjo ant 

nieko,— jie velnio nuo vestuvių nė kiek nenubaidė,— valandą 
pamąstęs, atsakė:

— Į muzikantus prašiau Perkūną.
— Perkūną! — sušuko pašokęs velnias.— Kam gi tu jį prašei? 

Nėra da septynių metų, kaip jis į mane trenkė ir teip sumušė 
šoną, jog dar iki šiolei šlubuoju. Ne, dėkui tau, su Perkūnu ne
noriu matytis; nelauk manęs per vestuves. O pinigus, kaip galėsi 
man atiduoti, atnešk į tą mišką ir pašauk: ,,Bauke, Bauke!"—tai 
aš atbėgsiu jų atsiimti.

Žmogus linksmas, kad jau tokio svečio jam ant vestuvių nerei
kės laukti, pagrįžo namole ir vedė pačią. Bet velnio pinigai labai 
jam rūpėjo ir neduodavo ramiai gyventi; todėl jis dirbo sunkiai, 
idant kaip nors greičiaus išmokėtų savo skolą. Neilgai trukus, 
jam pasisekė susirinkti reikalingus pinigus, ir nunešė juos ant 
sutartos vietos. Nunešęs pradėjo šaukti:

— Bauke! Bauke! Atnešiau tavo pinigus. Atsiimk!
Bet Baukas nebepasirodė, o balsas iš miško atsakė:
— Nėra Bauko! Nutrenkė jį Dundulis.
Išgirdęs tuos žodžius, žmogus parėjo namole, parsinešdamas 

visą maišą pinigų, kurių nebuvo jau kam sugrąžinti, ir gyve
no laimingai.

117. [KEISTA ŠIKŠNA]

Vienas žmogus keliaudamas atrado šikšnogalį, kurį pakelda
mas tarė:

— Parnešęs pririšiu ėdžias arkliams — visgi bus tvirčiau už 
virvę!

Teip ir padarė. Po kelių savaičių ūkininkas pasergėjo, jog 
jo žirgai pradėjo tukti, suriebėjo. Ir kiekvieną rytą randa juos 
sukaitusius. Tada ūkininkas, pasiteiravęs su savo žmona, nuta
rė, jog kaip arkliai atsigavo, tai ir pradėjo ant jų velniai jodi
nėti. Nusprendė daboti nakčia: pasidarė sau šermukšnio lazdą, 
pavožė grabnyčios žvakę po puodu ir sėdžia kertėje užsislėpęs.
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ir klausos. Štai apie vienuoliktą valandą užgirdo: brr... čžž... 
Pakėlė puodą ir žiūri: pilni loviai pribiro avižų, o ta rastinė 
šikšna, atsirišusi nuo ėdžių, lupa, tikt lupa arklius. Tuomet tik 
nustoja, kaip arkliai avižas ėda.

Ant rytojaus atrišė žmogus šikšną, išnešė ir numetė ten, kur 
rado, tardamas:

— Kad tu toki šikšna, tai man tavęs nereikia.

118. APIE GILTINĘ

Vienas žmogus, kada jam dievas davė sūnų, negalėjo gauti 
kūmos. Trečioje dienoje, eidamas pagal girios, sutinka jauną 
mergaitę, kuri jam taria:

— Kur tamsta eini?
— Einu kūmų ieškodamas savo sūnui. Noriu gauti kūmus tei

singus, padorus žmones.
— Imk mane už kūmą,— tarė mergaitė, kuri buvo pati gilti

nė.— Kaip mane arčiau pažinsi, tuomet persitikrinsi, jog esmu 
teisinga ir padori.

Žmogus sutiko ir užprašė giltinę j savo namus.
Kuomet jau buvo po krikšto, giltinė tarė žmogui:
— Palydėk mane į tą pačią vietą, kur sutikai.
Nuėjusi į vietą, mergaitė ištraukė iš kūlyno * dalgę ir tarė:
— Aš esu giltinė, o šit įrankis mano. Persitikrink dabar, jog 

-esu teisinga ir padori ir tavęs nenoriu varge palikti. Tu būk 
gydytoj ūmi, gydykles virk iš įvaiTių žolių, tiktai smilgų nedėk. 
Ir kuomet nueisi prie ligonio, tai tu mane visuomet matysi: 
jeigu aš stovėsiu prie kojų, duok gydyklių— ligonis tuoj page
rės, o jeigu aš stovėsiu prie galvos, tai gydyklių neduok ir tark, 
jog tam žmogui jau reiks mirti.

Giltinė, tiek pasakiusi, nuėjo savo keliu.
Žmogelis nusipirko buteliukų, pradėjo gydykles varyti iš viso

kių žolių, išskirdamas smilgas, ir iš tikrųjų pragarsėjo labiau 
už mokytus daktarus, nes kaip nutardavo, taip ir išsipildydavo.

Šit apsirgo viena ponia, skubiai parveždino žmogelį, kuris, įėjęs 
rr išvydęs savo kūmą galvūgale lovos, tarė:

— Ta ponia turės mirti!
Dvarponis nusigandęs ketino jam daug pinigų duoti už išgelbė

jimą ponios. Bet kaipgi jis ją išgelbės, kad jo kūma prie galvos
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stovi, nes gydyklės tiktai tuomet padeda, kaip kūma prie kojų 
stovi. Neilgai galvojęs, žmogelis įsakė teip sutaisyti lovą, kad 
galima būtų ją sukti, o iš abiejų pusių liepė dar peilius pritai
syti. Tuomet kūma išvydo, kad jau jai bus prastai: lova sukasi, 
ana turi turėtis prie galvos, o peiliai kerta jai per kinkas. Bė
giojo ji, laikydamasi vis prie galvos, ant galo, pristigusi spėkų 
ir visa sukapota, krito prie ligonies kojų. Žmogelis, išvydęs kūmą 
prie kojų, davė gydyklių, ir ligonis tuojaus pagerėjo. Ponas žmo
gelį, gausiai apdovanojęs, išleido.

Kaip tik jis išėjo į lauką, susitiko su savo kūma, nuvargintâ  
sukapota. Ji, iškėlusi dalgį ant jo, tarė:

— Kūmai, ką gi man padarei? Dabar rūgok pats ant savęs, 
nes tave pirmučiausiai pjaunu!

— A, oi oi kūma! Įsitaisiau butelių, plėčkų, ir dabar mane 
pjauni. Apžiūrėk pirmiau mano aptieką.

Ir nusivedė kūmą. Rodydamas butelius, tarė:
— Ar galėsi, kūma, įlįsti į tą butelį?
Kūma ėmė mėginti lįsti, ir iš tikrųjų pasisekę įlįsti į vieną- 

Žmogelis skubiai užkimšo tą butelį, užrišo ir įkasė į žemę.
Tuomet giltinės nebeliko šioje pasaulėje, niekas nemirė, žmo

nių tirštai priaugo, ir mūsų žmogelis vėl nuvargo, nes niekas ne
sirgo ir niekam nereikėjo nė daktarų, nė gydyklių. Žmogelis- 
nuvargęs nebeišturėjo ir nuėjo žiūrėti savo kūmos. Atrado ją 
sudžiūvusią, skūra tiktai ant kaulų aptempta. Susigraudino ir 
išleido. Kūma išalkusi tuoj puola su dalge ir ant to žmogelio, 
ir ant viso svieto. Tuomet buvo pavietrė ant žmonių, kiekvie
noje dienoje šimtais mirė. O nuo to užkimšimo jos butelyje 
giltinė ir lig šiai dienai liko toki sudžiūvusi, kaip ir dabar yra-

119. [MIRTIS EINA PAS LIGONĮ]

Sirgo žmogelis trobikėje prie sodžiaus galo. Sodžiaus dvi mer
gikės, truput suvėlavusios bažnyčioje, brėkštant skubinai bėgo 
namo. Greta su jomis atsirado einąs žmogus. Tos pamislijo — kaži 
koks pakeleivis, nes tenai ėjo vieškeliu. Kaip jau priėjo prie 
sodžiaus, žmogus paklausė, kurioje troboje gyvena: [pasakė] 
vardą ir pavardę to ligonio. Mergaitės su noru parodė jam 
trobikę, mislydamos, jog koks giminaitis eina jį lankyti. Mergai
tės nespėjo nusirėdyti parėjusios, kaip pradėjo šaukti, jog ligo
nis miršta. Žinoma, bėgo visi marinti. Numarinus atsiminė mer
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gaitės klausti, kas tai per svetys prie jų atėjęs. Pati ir vaikai 
niekas nematęs kokio svetimo žmogaus nė per kiemą einant. 
Jšrokavo laiką nuo parodymo trobos ligonio — toki išėjo valan
dikė, kiek svetys galėjo įeiti į vidų, ir pradėjo ligonis mirti, nes 
tai tikrai smertis klausėsi jo trobos.

120. [PAKRIKŠTYTA DŪŠELĖ]

Gimus negyvam vaikui arba numirus nekrikštytam, tuose na
muose vaidysis jo dūšelė, ieškodama krikšto: baldys, tratės, ug
nyje dejuos, vaikščios, rodosi, žmogus tamsoje; įbrėžus žiburį, 
nieko nematyti, duris varstys. Tuomet pasidrąsinus reikia klausti:

— Visos dūšės garbina poną dievą, o ko tu nori?
Jeigu bus dūšė, tuoj pasakys, ko norinti: krikšto ar kokios 

maldos. Jeigu krikšto, žinoma, reikia krikštyti. Nekrikštytos dū
šės, nesulaukusios paklausimo, išeina į laukus, miškus, medžius 
girgždina arba vėsulais laksto. Pamačius vėsulą, reikia iš tolo 
jį krikštyti, lieti vandenį ir žegnoti. Vandens arti nedasiekant, 
nors smiltimis berti ir žegnoti, tuomet dūšelė lekia jau į dangų. 
Kam atsitinka nekrikštytą dūšelę apkrikštyti, tas liekta laimin
gas ant svieto.

121. [ŠUNIUKAS LOJA DŪŠELES]

Vieną sykį sirgo sena bobelė, bet dar niekas netikėjos, kad 
ji mirtų. Piemenis pastaldėje kapojo virbus, mergikė išėjo įsi
nešti. Jiems ten bestovint, šuniukas ėmė lodamas, pakaukdamas 
kabinėtis ant staldų sienos. Vaikai nusigandę subėgo į vidų, šu
niukas paskui lodamas, kaip žmogų lydėdamas, prilojo prie pat 
lango. Žiūri — troboje ligonis bemirštanti. Bobos girdėjo, kaip 
ji mirdama šnibždėjo: ,,Maželelės jūs mano". O būk turėjusi 
daug vaikų išmirusių, tai anų dūšeles šuniukas atlojo prie mirš
tančios motinos.

122. APIE GILTINĘ IR VAIDINIMĄ

Giltinė vaikščioja po trobą, trenkia durimis prieš myrį kokio 
žmogaus.

Prieš myrį mano bobutės ir teip pat ir prieš tėtušio visi namiš
kiai girdėjo duris varstomas, smarkiai uždaužomas: turbūt giltinės,
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nes daugiau niekas tuomet nevaikščiojo. Troboje giltinės niekas 
nematė, tik išvydo prieblandoje iš kiemo išeinančią visą baltai 
apsigaubusią.

123. [GILTINĖ PUSTO DALGĘ]

Meškalaukio sodžiaus (Joniškėlio par.) Juzė Mikoliūnas išgirdo 
žiemoje, po kalėdų, giltinę dalgę pustant šaly vieškelio. Stovi 
ir teip pusto, teip pusto. Mėnesėlis švietė. Mikoliūnėlis persi
gandęs— jam net šaltas prakaitas ant kaktos išmušė — parbėgo- 
namon ir, ką matęs, saviškiams apsakė. Ne už ilgo ir pats mirė..

124. [MATO GILTINĘ]

Seniau ir žmonėms tekdavo giltinę pamatyti, tai įeinančią, tai 
išeinančią iš kiemo. Dabar žmonės nebemato. Tik gaidys dar 
pamato ir šuo, o gal tik nujaučia.

125. [GILTINĖS IŠVAIZDA]

Mūsų sodžiuje bobutė Linkevičienė apsakinėjo mačiusi giltinę* 
patvoriais einančią: akys tamsios, įdubusios, balta skara apsi
gaubusi. ,,Aš teip išsigandau, kad kaip prisiėjo naktyje iš tro
bos išeiti, teip ėmiau drebėti, kad net rože susirgau".

126. [ALUS DŪŠELĖMS]

Mūsų sodžiuje yra buvęs senas ūkininkas Zelvis, miręs maž
daug apie 1880 metus, kurs visuomet šluodavo jaują prieš visus 
šventus ir nešdavo ten alų dūšelėms numirusiųjų, kurios tą naktį 
apsilankydavo.

127. [RAGANIUS IR PIRŠLYS]

Užvis daugiau raganių yra Kijevo j e. Ten visas veselijas, į baž
nyčią važiuojančias, į vilktakius paverčia. Renka todėlei už pirš
lį visuomet žmogų, dar ir už raganius gudresnį.
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Vieną sykį teip veselijai bevažiuojant, raganius iškišo galvą 
pro langą ir šaukia:

— Jums ratas smunka!
O piršlys atsako:
— Tau ragas auga!
Ir raganiui tuoj vienas didelis ragas išdygo ant kaktos. Bet 

jis dar šaukia:
— Jums antras ratas smunka!
O piršlys atsako:
— Tau antras ragas auga!
Ir išdygo tuoj antras ragas. Veselnykai, iš bažnyčios grįždami, 

pamatė raganį tarplangyje bestovintį ir galvą negalintį į trobą 
atgal įtraukti, nes ragai išaugo tokie dideli, kad netilpo angoje.

128. APIE RAGANIUS

Naujamiesčio Papėdinskas, man dar mokslan einant (kokius 
50 metų atgal), apsakinėjo: norint pažinti raganį, reikia iš lau
kinių bičių vaško sulipdyti žvakelę ir advente per rarotus baž
nyčioje besimeldžiant užsižibyti. Tuomet kurs raganius, tai ir 
pamatysi jį atsikreipusį nugara į altorį besimeldžiantį.

Ant veselijų arba teip kokiam dideliame susirinkime reikia į 
pypkę įsidėti devyndrekio ir užrūkyti — tos smarvės nė vienas 
raganis neišturės, tuoj ir lėks iš susirinkimo. Irgi girdėta nuo 
Papėdinsko.

129. [PIEMENĖ KENKIA GYVULIAMS]

Paežeriuose (sodžius Šeduvos par., prie Tolstojo dvaro, to pa
ties vardo) buvo toki viršininkė, kur mokėjo tokią maldelę: kaip 
ji ant kokio gyvulio tą maldelę pasakys, tai gyvulys krenta. Pas
kui kalbėdavo ji kitą maldelę, nuo kurios gyvulys tuoj atgy
davo.

Išmokė ji tą savo pirmąją maldelę piemenę. Tai piemenė mo
kėdavo padaryti, kad gyvulys nudvėstų, bet jau atgaivinti ne
buvo išmokusi. Žmonės nuvedė tą piemenę prie kunigo. Ji prisi
pažino, kad viršininkė išmokiusi ją maldelę. Buvo ją nuvedusi 
prie kokio ponaičio, kuriam liepė ranką pabučiuoti. Kai ji bu-t
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čiavo, ponaitis jai sudavė su plaštaka per kiaušą (per patį vir
šugalvį), ir atsirado jai tuoj ant gomurio ženklas, kaip nuo 
pečvietos. Kunigas jai tą ženklą išdeginęs, ir ji paskui nebega
lėjusi savo maldele nieko padaryti. O viršininkę žmonės sude
ginę pirtyje.

130. [PRIEMONĖS NUO GYVATĖS ĮKANDIMO]

Gyvatei įkandus, reikia tą vietą trinti gelže arba galąstuvû  
paskui pritverti taboką su rūgštu pienu. Įkąstasis žmogus negali 
eiti po pastogės, labiau turi saugotis neįeiti į dūmus, bet sėdėti 
ir nakvoti ant lauko, kur patvorėj, kol neatsileis putmenis. Kad 
būtų kas kitas prie įkandimo, tuomet sugrobti tą pačią gyvatę, 
kuri įkando, ir su jos krame apvesti apie kandį, tuomet putmenis 
tiek tepilsiąs, kiek tame rinkelėje, krame apvestamjame. Gyvatė- 
įkandusi nebeturianti gylio, kol neprieis prie akmens. Tuoj po 
įkandimo gali drąsiai ją gaudyti, antrą sykį nebegali įkąsti tuo
jau. Yra žmonių, mokančių užvardyti gyvatės kandį; nereikia 
jiems nė matyti ligonį, nė prisitikti. Kas atėjęs pasako, kam 
įkando, daktaras tuojau pakalba savo maldelę, potam, paėmęs 
by kokią žolę ar lapą, paduoda, kad nunešęs pridėtų prie kan
džio. Kaip tik prideda, tuoj ir išgyja.

131. [SUPYKINTAS VARDININKAS]

Tokį vardininką vieną kartą iškeikė kunigas, užgynė prie jo 
žmonėms gydytis, apšaukė jį burtininku, su velniu gydančiu. Ne
trukus po to iškeikimo ir įkando gyvatė klebono karvei. Gydo 
šiaip, gydo teip — karvė niekaip nepagyja. Gaspadinė nori eiti 
prie to vardininko, klebonas, žinoma, neleidžia. Bet gaspadinė, 
matydama, jog jau karvė dvės, nusiuntė, prašydama išgydyti.

— O tai buvo mane keikti!—sako tas.— Kad jūs geri, išgy- 
dykite be velnio.— Nedavė vaistų.

Gaspadinei gailu pieningos karvės, lekia pati. Nubėgusi mel
džia, prašo, kad susimylėtų. Tas išrūgojęs gerai už keikimą, 
potam supykęs metęs jai nuskintą lapą nuo sudžiūvusios šluotos:

— Še,— sakąs,— klebono karvei tokius tik vaistus teduosiu.
Gaspadinė prasidžiugusi, pasigrobusi tą sudžiūvusį lapelį, par

sinešusi patrynė kandį — tuoj karvė sveika atsistojus.
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132. [ŽAVĖTOJAI]

Kitą sykį buvo daug žavėtojų, bet ir dabar dar yra, nors ne 
leip daug iš katalikų, o žydų ir rusų, labiau staravierų, maž 
kiekvienas moka žavėti. Sužavėja javus ant lauko, daržovės nu
liūsta, sunyksta arba kiteip pradeda augti: kaip kopūstai auga 
į šaknis, kaip į ropes, o batviniai suka į galvas. Sužavėję gyvu
liai sudžiūva ir padvesia. Sužavėja ir žmones — tuoj pradeda 
.sirgti. Kitas moka sužavėti, moka ir atgauti, o kitas sužavėti 
moka, o atgauti nebemoka.

Supratus sužavėtą žmogų ar vaiką, tuoj reikia duoti gerti stik
lininką. Jeigu tikrai bus sužavėtas, tuoj ims vemti ligonis. Tuos 
jo vemelus tuojau į pečių ar į ugnį — beveizint atbėgs tasai, kurs 
sužavėjo. Jeigu jis mokės atgauti, atgaus, o jei nemokės, tuo
met verkdamas prašys gerti ar ką pavalgyti, nes jam be galo 
degys širdį. Reikia nieko neduoti, ginti laukan, tuomet nors kokį 
pagalį jis pagaus išbėgdamas.

133. [LELIJŲ KALNAS]

Seniau degindavo žmones, apkalbamus ėsą raganiai. Kur su
degindavo kaltą, ant tos vietos užaugdavo dilginės, o kur ne
kaltą, ten lelijos. Teip šneka žmonės ir apie Puziniškio Lelijų 
kalną.

134. APIE VESULĄ

Vėsulas tai pikta dvasia: verčia trobas, medžius ir žmones 
laužo. Kuomet pamatai vėsulą lekiant, tai, norint jį sustabdyti, 
reikia spjaudyti į jį ir šaukti: „Vištašūdis! Meškašūdis! Kiaula- 
šūdis!"—ir teip per tris kartus.

Bet jeigu pirma vėsulas supyksta, tai ir suplėšo tokį žmogų: 
iškelia jį pirm į orą, o paskui trenkia į žemę ir susuka žmogų.

135. APIE UGNĮ

Kaip sukuriu ugnį, visuomet peržegnoju ją ir sukalbu šitokią 
maldelę:

Svenia Gabi/a branyj'o/i/
Guliu ir keliu 
ir vardų iavo garbinu.
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Kiti kalba ir ,,šlovinu" [vietoj ,,garbinu"]—žinoma, kaip kas 
moka.

Mane teip motutė mokė, bet, piemene būdama, girdėjau Va- 
siliškių bažnyčioje kunigėlį iš sakyklos liepiantį, ugnį sukūrus, 
tokią maldelę visuomet kalbėti. Buvo tuomet ten toks ,,histo- 
ričnas" kunigėlis, tai jis ir sakydavo: šventa Gabija esanti toki 
ugnies patronka. Kas nemoka lietuviškai, sakė kunigėlis, gali ir 
lenkiškai prie tos šventos melstis. Atmenu gerai, kaip mokė sa
kyti: ,,Šventa Gabijo".

136. [UGNIS IŠEINA IŠ KROSNIES]

Ugnis kartais uliavoja. Man pačiai teko tokį atsitikimą matyti. 
Kokius keturis metus atgal parvežė mūsų žmonės kūlalius * iš 
linmarkų, kad be reikalo nesiblaškytų, ir sudėjo ant pečiaus 
džiuvinti, kad paskui geriau degtų. Mes pakūrėme pečių. Staiga 
užsidegė ir kūlaliai, ant pečiaus sukrauti. Matutė numetė kūla
lius nuo pečiaus. Tuoj jie užgeso — ir užgeso ugnis po pečiumi. 
Tik liepsna ėmė uliavoti po gryčią: palindo papeliučkyje, paršą 
iš ten išvijo. Paršas išsigandęs ėmė lakstyti irgi po gryčią, kvyk
damas kvy kvy! Liepsna palėkė ir po stakles ir audeklą ap
siautė, kėlėsi apie langus, pasieniais lakstė, pilna gryčia jos pasi
darė, tokios ilgos, raudonai melsvos. Mes tik duris laikėme, kad 
ji ant stogo neišlėktų. Aplaksčius visą gryčią, ūmai palėkė atgal 
po pečių. Užgesęs pečius ėmė vėl kūrintis, o liepsna iš gryčios 
išnyko, nieko nesudeginusi, nieko nesugadinusi. Toki dievo ga
lybė!

137. [LAUMĖS JUOSTA TRAUKIA VANDENĮ]

Laumės juosta traukia vandenį į viršų iš didelių upių ir ma
rių. Žmonės, kurie toli važinėjosi gelžkeliu, apsakinėja, kad, pri
važiavus galą laumės juostos, tai net gelžkeliu važiuojant girdė
tis: kliu kliu kliu,— kaip ji traukia vandenį iš marių.

138. [PIEMENŲ BŪRIMAS]

Kaip piemenims atsibosta rudenyje ganyti, tai veda baltą ož
ką apie beržą, kanda jai į uodegą. Vienas įlipa į beržą ir sako 
pamokslą, kiti klauso. Į beržą įlipęs, sako:
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— Juoda karvė — pienas baitas, ar ne dyvai?
Kiausantiejie po beržu turi atsakyti:
— Dyvai, dyvai, kaip ne dyvai!..
Toliau neatsimenu. Seniai jau, kaip ganiau. Užmiršau.

139. [PIEMENYS LAUKIA SNIEGO]

Kaip piemeninis atsibosta ganyti rudenyje ir nori, kad grei
čiau sniegas ganyklas apsnigtų, tad veda baltą ožką apie beržą. 
Vienas įlipa į beržą ir pamokslą sako. Antras turi uodegą įsi
kandęs. Trečias, tošėmis apvyniojęs ožkai ragus, uždega tošes, 
lupa ožką, kad eitų, ir veda apie beržą. Mažai ganiau, pamokslo 
neįsidėjau [į galvą], neatmenu.



JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS

140. PASAKA KIRILOS

Nekuris žmogus, vardu Jonas, Jono sūnus, seniau prie Pirmam 
Nikalojui slūžijo vaiske 25 metus. Slūžba gerai vedės, išmoko 
gerai šaudyt ir buvo geras strielčius. Kai atsislūžijo visą slūžbą, 
paleidė karalius jį namo. Neturėjo kur eitie — pasistatė prie 
tam miestui gryčelę ir gyveno. Neturėjo iš ko žyvytis, tai ir 
eidavo medžiotų, nušaudamas kokį žvėrį ar paukštelį, ir žyvyda- 
vos sau.

Vieną kartą karalius susmislijo bolią kelti. Ir sušaukė visus 
savo dvariškius ir slūgas ir klausė:

— Kas galit prišaudyt žvėrienos parnedėl dėl karališkų pietų?
Pradėjo visi terp savęs rokuotis, katras galėtų šitą padarytie. 

Vienas iš visų pasakė, kad mes, kurie esam susirinkę cianai, 
neprišaudysma žvėrienos su paukštiena — reikia, sako, pavadin- 
tie Jonas, Jono sūnus,— kai anas slūžijo vaiske, buvo labai geras 
strielčius,— tai anas galės prišaudyti. Tai karalius paliepė pava- 
dintie jį. Nuėjo karaliaus slūga ir pavadino Joną, Jono sūnų, ir 
prisakė, kad parnedėl prišaudytų man dėl karališkų pietų dešim
tį vežimų žvėrienos ir paukštienos. Tas žmogus nusigando, mis
lija: ,,Ką gi čia aš padarysiu, kada gi dešimtį vežimų prime- 
džiosiu?" Ale nėr kas daryt, reikia karaliaus klausyt prisaky
mo,— kaip anas vaiske slūžijo, labai gerai žinojo, kad už nepa- 
klausymą gali blogai būtie.

Ant rytojaus persižegnojęs su dievo padėjimu ir išėjo, striel- 
bą pasėmęs, laukan medžiotų. Vaikščiojo, vaikščiojo visą dieną — 
nieko neužėjo, nei kokio gyvulio, nieko nenušavo. Eina vakaro 
namo bėdodamas: ,,B baikai, da gi penkios dienos, da gi maž ir 
pasiseks prišaudyti". Išėjo antrądien, vaikščiojo, vaikščiojo par- 
diem — vėl nieko neužėjo. Eina namo vakaro bėdodamas. Ale tik 
mislija: „Da gi keturios dienos, visgi da maž ir pasiseks par tas 
dienas". Išėjo trečiądien medžiotų — vėl teipogi nieko nei matyt 
nematė, nei kokio paukštelio. Eina namo vakaro labai nuliūdęs, 
mislija, kas čia bus: jau trys dienos išėjo, ir nieko neturi nuša-
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vęs. Parėjęs namo, randa karaliaus slūgą atasiųstą pažiūrėtų, ar 
jau daug šviežienos prišaudyta. Jonas, Jono sūnus, pasakė, kad 
nieko da nenušavęs. Slūga, labai ant jo supykęs, barės, saky
damas:

— Ką tu misliji: trys dienos bėra lig boliai — kada gi tu be- 
prišaudysi žvėrienos dėl pietų? Bus tau blogai!

Jonas sako:
— Nu, ką gi aš padarysiu, kad nieko nerandu. Kad ką pama- 

tyč, nors mažą paukštelį, tai nušauč, ale kad nerandu nei pastinku 
nieko.

Karaliaus paslas pasakė jam:
— Aš nieko nežinau. Žiūrėk, kad būtų prišaudyta! Kad ne- 

prišaudysi, tai tu turmoj sukirmysi.
Karaliaus slūga parėjo namo, ė Jonas, poterėlį sukalbėjęs, 

atsigulė. Ryto atsikėlęs anksti, sukalbėjęs poterius, prašė poną 
dievą iščėsties, kad ką kalvek nušautų. Išėjo laukan, vaikščiojo, 
vaikščiojo ligi pusei dienos — nieko neranda nei pamato, nei 
kokio gyvo daikto. Eina paupeliu, pamatė — ataskrenda trys an
tys. Anas pradžiugo, sako:

— Dabar gi vis nors vieną ažmušiu.
Ažsiglaudė šalyj karklų kelmo, laukia ataskrendant ančių. 

Antys nusleidė upelyj, anas pradėjo cielyt šauti — žiūri, kad 
pavirto iš tų ančių panytės. Nusvilko rūbus ir maudos upelyj. 
Kas jam daryt? Pamislijo: reikia jų rūbai sukavot, kad jos nebe
galėtų nuskristi nuo jo. Teip anas prišliaužė šliaužte ir paėmė 
vienos rūbus ir pakavo j o. Kitos tuoj pamatė ir sugriebė savo 
rūbus, kožna apstaisė ir nuskrido, antim pasvertę, ė trečioji, 
rūbų neradus, atlikus verkia, sakydama:

— Kas paėmėt mano rūbus, ataduokit. Ko reikalaujat nuo 
manę, visa žadu padaryti, tik ataduokit.

Jonas, būdamas užu karklų kelmo, atsiliepė:
— Aš paėmiau tavo rūbus. Ar žadies man būti užu pačią, 

ar eisi užu manę, tai ataduosiu tau rūbus.
Panytė atsakė:
— Būsiu.
Tai ir atidavė rūbus. Panytė apstaisė. Ir nebeskrido ana ieš

kotų savo draugių, ale pasakė Jonui:
— Kad tu esi toks mandras, tai gyvensma abudu j.
Jonas klausė ją:
— Kokios tę do dvi buvo panytės?

220



Saike, kad jos seseres — vyresnioja, antroja, ė aš esmu pati 
jaunė (ė jam ta geriau atsėjo). Jonas apsibėdojo savo bėdas: 
kad jam yra prisakę nuo karaliaus prišaudytie žvėrių dėl bolios 
par šešias dienas, ė jau keturios dienos išėjo — nieko da ne- 
turiąs nušovęs. Sako:

— Man bus blogai.
Panytė atsakė:
— Dabar jau šiandiej vėlu, eikium namo, pasisilsėsma, dabos- 

ma rytoj.
Ir parsivedė abudu j Jono gryčelėn. Ryto panytė Joną anksti 

kelia — sako:
— Kelkis, imk strielbą, eik lauka ant mano dalios — gausi ir 

patiksi visokių žvėrių ir paukščių.
Anas teip ir padarė. Išėjo tik lauka — tuoj patiko visokių 

reikalingų žvėrių ir paukščių. Pradėjo tik apsisukdamas šaudyt 
ir katrą tik pamatė, vis nušavo, nei vienas gyvulys neištrūko 
nuo jo, ba anas labai mokėjo šaudyti. Teip kad ligi dvylikei 
adynai anas prišaudė didžiausias krūvas visokių žvėrių ir paukš
čių. Mislijo: ,,Kas bus, kai lig vakarui šaudysiu! Reikia sudo- 
rotie ant vietą, reikia parvežti namo". Nuėjo anas ant karalių 
ir prašo dešimt kurmankų dėl parvežimo šviežienai. Karalius 
žiūri ant jį ir pyksta — sako:

— Mat par keturias dienas nieko negavai, o dabar par pusę 
dienos jau tiek prišaudei! Von, melagiau, ką čia šidiji,— tuoj 
turmon uždarysiu!

Jonas, ataduodamas karaliui pakarą, sako:
— Pone karaliau, kai aš tamstai neišpildysiu ant čėso, tai 

tamsta tada man uždarysi turmon, o dabar prašom duotie de
šimtį kurmankų.

Matydamas, kad anas teip drąsiai šneka, davė jam dešimtį kur
mankų ir dešimtį darbinykų. Nuvažiavo, prikrovė visas pilnas 
kurmankas — vos tik arkliai traukia. Karalius sakė:

— Gerai užu tuos, ale da maža. Pasistoroka ant rytdienos dau
giau — čia da maža bus dėl karališkų pietų.

Buvo jau prievakaris, Jonas parėjo namo ant savo panytę 
pasgirtų, kad šiandieną gerai sekės jam medžiotie, kad atliko 
karalius kantantas, ale da prisakė ant rytdienos daugiau prišau- 
dyti. Panytė atsakė:

— Su dievo padėjimu galėsi visa padaryti. Dabar gulk pasil- 
sėkis — matai, visą dieną išvaikščiojęs, nuvargai.
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Teip ir padarė. Ryto vėl panytė Joną kelia, sako:
— Eik ant mano iščėsties — rasi ko šaudyti.
Kaip tik anas išėjo lauka, sutiko visokių žvėrių ir paukščių. 

ApsgTąžydamas ėmė šaudyt, ėmė šaudyt — tuoj prišaudė dideles 
krūvas. Mislijo — gal pakaks. Parėjo namo, nuėjo ant karalių ir 
prašė vėl ban penkiolika kurmankų. Karalius pasistebėjo, pa- 
glumžė pečius ir sako:

— Iš kur tu teip par trumpą čėsą teip greit primedžiojai?
Jonas atsakė:
— Kai pirma vienas gyvenau, neturėjau tokios dalios ant šau

dymo ir patikimo žvėrių, ė dabar turiu sau draugę gerą, kuria 
turi gerą iščėstį.

Karalius visa išklausęs nuo Jono ir atlikęs kantantas, kad 
primedžiojo jam žvėrienos dėl bolios, ažukvietė ir Joną ant 
bolios, sakė, kad ataitų su savo panyte ar pačia. Teip ir padarė, 
nuėjo ant bolios Jonas su savo panyte. Tę buvo sukviesti visokių 
ponų, senatų, visi rąžulio j o ir tanciavojo. Ir Jono strielčiaus pa
nytė labai atsiėjo karaliui, bo labai graži buvo. Po boliai, po 
bankietui karalius sušaukė visus galvočius ir liepė išmislytie kokį 
sunkų interesą, kad Jonas nepadarytų, negalėtų rasti, kad kur 
nugūbytų, kad karaliui atliktų panytė. Vienas senatas, arba gal
vočius, išmislijo teip, kad užu trijų karalysčių yra ant kalno 
didelis ąžuolas, tam ąžuole yra lizdas sakalo, tam lizde sakalo 
vaikai, ir kad anas išrautų tą ąžuolą su šaknim ir atneštų su 
visu lizdu ir pastatytų prie namo karaliaus. Karalius išklausė 
senato išmislijimą ir prisakė Jonui teip padarytie, suieškotie tą 
ąžuolą, mislydamas: ,,Kad neišpildysi, tai aš tav turmon až- 
darysiu".

Jonas išklausė karaliaus prisakymą, parėjo namo smūtnas, bė
dojo savo panytei, kad karalius ketina aždarytie turmon, kad 
neatneš to ąžuolo su sakalu ir su vaikais. Panytė pasakė:

— Gulk, pasilsėk, rytoj eisi su dievo padėjimu.
Ryto Joną kelia, sako:
— Kelkis, jau yra ąžuolas su lizdu, nešk ant karaliaus namą 

ir pastatyk.
Teip ir padarė — nunešė, pastatė, inėjęs palociun, pasakė ka

raliui, kad jau yra ąžuolas su lizdu ir su visais vaikais. Karalius 
išėjęs pasižiūrėjo — teisingai, yTa. Nėr kas daryt,— pasakė:

— Gerai, eik namo sau.
E karalius potam vėl sušaukė visus savo galvočius, vėl liepė
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išmislytie kuo naimandresnį spasabą, kad negalėtų padaryti, kad 
Jonas kur nusgūbytų, kad jam attektų panytė. Vėl išmislijo gal
vočiai, kad pristatytų arklį, kurias yra užu trijų karalysčių po 
kalnu skiepe po varta pastatytas, kur niekas nepreina ir nepa- 
jema. Tas arklys su aukso karčiais ir sidabrinėm patkavoms. 
Karalius Jonui ir prisakė teip padarytie, ė kad nepristatys, tai 
bus jam smertis nuo karaliaus. Anas labai persigandęs parėjo 
namo ir bėdoja savo panytei. Panytė atsakė:

— Gulk silsėkis, Joniuk, rytoj pasilsėjęs eisi ieškotų. Ką da
ryti: karaliaus prašymas arba paliepimas reikia pildyti.

Ryto panytė Joną kelia:
— Kelkis, jau yra arklys, kurį prisakė atvesti. Vesk karaliui 

prie gonkų ir pririšk.
Jonas paėmė arklį, nuvedė karaliui. Inėjo pakajun ir pasakė, 

kad jau atavedė arklį, kaip jam buvo prisakyta. Karalius išeina 
su savo slūgom, žiūri — stovi arklys prie gonkų pririštas, aukso 
karčiai, sidabrinės patkavos. Nebėra ko karaliui darytie — pa
sakė jam:

— Eik namo, gerai bus tam rozui.
Nu, ką čia padaryt su Jonu, kad anas vis išsikėravoja nuo 

smerties. Vėl sukvietė visus senatus ir galvočius, prisakė jiem 
stregiaus, kad išmislytų [spasabą], kur nigdi negalėtų padaryti. 
Išmisločiai mislijo, mislijo ir išmislijo teip: tegul anas eina tę, 
nežinau kur, tegul atneš tą, nežinau ką, tai anas vaikščios, vaikš
čios, nežinos, kur ir ko ieško, ir nusgūbys — neras niekur ir 
gaus smertį bevaikščiodamas. Karalius, Joną pašaukęs, teip ir 
prisakė:

— Eisi tę ir tę, nežinau kur, atrask tą ir tą, nežinau ką.
Jonas parėjo namo, verkdamas pasisakė savo panytei visą

prisakymą karaliaus. Panytė išklausė jo pasakymą ir sakė:
— Dabar, Joniuk, reiks eitie, bo jau ir aš nebežinau, kur tas 

daiktas yra, tiktai tegali žinotie mano seseres. Rytoj atsikėlęs 
su dievo padėjimu išeisi, dabar gulk silsėkis.

Ryto panytė budina Joną:
— Kelkis, ruoškis kelionėn.
Indeda jam in kelio duonos bakanėlį, abrūsą ir siūlų kamuo

lėlį. Sako:
— Kai išeisi laukan, tai parišk šitą kamuolėlį. Kur anas rie

dės, ir tu tenai eik. Kad kamuolėlis riedės ar par balą, ar par 
ežerą, ar par mišką — vis tu eik, nebijok nieko, kad ir duobėn
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inriedės, vis ir tu paskui sek, neatlik. E kad kur priseis nakti
gultas gulėtie ir kai duos tau burnai nusišluostytie abrūsą, tai 
tu sakyk, kad turi savo.

Teip ir padarė: pasiėmė duonos bakanėlį, abrūsą, siūlų kamuo
lėlį. Išėjęs iš namų, parite — kur kamuolėlis rieda, tę anas ir 
eina. Kamuolėlis riedėjo par miškus, par balas, par ežerus, kur 
tik prisėjo, ant galo duobėn įriedėjo. Anas nusigando: pasmatė, 
kad labai gili duobė. Ale ką daryt: ataminė, kad buvo sakyta 
nebijot. Anas ir inlėkė šiton duobėn. Randa tenai — kitas svietas, 
viškai ne tokie žmonės, negali suskalbėtie. Pradėjo dairytis, pa
matė— dvaras netoli. Inėjo tan dvaran — žmonės labai gražiai 
apsitaisę, po sidabru, sidabrinėm karietom važinėja, arkliai si
dabrinėm patkavom kaustyti,— labai tę jam matės ramu. Ale 
kai pasmatė, kad jau vakaras, mislijo: kaipgi bus su naktigultu, 
kaipgi reik suskalbėti? Vaikštinėjo, vaikštinėjo po dvarą, nežino, 
nei kur ineiti, nei [kaip] suskalbėti. Vos ne vos prisprašė, pri
ėmė naktigulto. Ryto atskėlė — padavė jam burnai praust van
denio ir abrūsą nusišluostytie burnai. Anas sako:

— Turiu aš savo abrūsą, nereikalauju tamstų abrūso.
Tas slūga, kurias buvo duodąs abrūsą, papyko, kad neėmė nuo 

jo abrūso, inėjęs pasakė savo poniai, kad labai puikus svečias — 
brokija mūsų abrūsą. Tuoj ponia išėjo, pažiūrėjo, kas do svečias. 
Rado jį šluostant savu abrūsu. Ir ponia pamatė, kad tam abrūse 
yra kokios ten literos. Tuoj paėmė perskaitė. Atranda, kad jos 
giminė, svainis. Pradėjo klausinė tie:

— Tai kaipgi tamsta čia atėjai?
Anas nusisakė, kaip yra ir kur eina. Panytė to dvaro pasa

kė jam, kad ir ana nežinant, kur yra tas daiktas. Sako:
— Reiks tau eitie, yra da mūsų trečia sesuo, tai ana žino, 

aš nežinau. Ė dabar da par mum pasuliok ban nedėlią.
Pauliojo, pamylėjo parnedėl, ir išėjo. Kamuolėlį parite išėjęs. 

Kur kamuolėlis rieda, tenai ir anas eina. Kamuolėlis riedėt, rie
dėt ir inriedėjo vėl duobėn. Nors jam būtų baisu eitie tokion 
gilion duobėn, ale nėr kas daryt, reikia lipti. Inlipė anas ton 
duobėn — žiūri, kad labai gražu sviete: vaikštinėja, važinėja visi 
auksiniais apitaisalais, arkliai auksinėm patkavom kaustyta, trio- 
bos auksu dengtos. Vaikštinėjo, vaikštinėjo po dvarą, prėjo nak
tis— reikia prašytis naktigulto. Vos ne vos anas prisiprašė — 
negali suskalbėtie su ano svieto žmonėms. Ant galo vos ne vos 
suskalbėjo — priėmė naktigulto. Pataisė jam patalą, pernakta-

224



vojo. Ryto padavė jam burnai praustie vandenio ir nusišluostytie 
abrūsą. Anas abrūso nejema, sako:

— Turiu savo abrūsą.
Tas slūga užsignievojo, kad brokija jo abrūsą, inėjęs pakajun, 

pasakė poniai, kad svečias brokija jų abrūsą. Ponia išėjo pa
žiūrėtų, kas do svečias. Randa jį šluostantis savu ahrūsu. Pa
matė, kad yra kas tę parašyta ant abrūso. Paėmus ir perskaitė. 
Atranda, kad jos giminė, svainis. Pradėjo klausinėtie:

— Kur vaikščioji, su kokiu interesu, ko ieškai?
Anas nusisakė visa, kur eina, ko ieško.
— Tai,— sako,— gerai, možna bus par mumus gautie, baika — 

rasma. Tik da pasulioka par mumus ban kelias dienas ir pareisi 
namo spakainas, parneši karaliui, ko anas reikalauja.

Teip Jonas ir padarė — pasuliojo čielą nedėlią, pamylėjo jį svai
nė. Pradėjo ruoštis namo. Ponia paliepė darbininkam pasimtie 
lopetas, lomus, ir nuėjo ant kalno. Prėjo ant didelį akmenį, ir 
liepė tą akmenį atkasus atversti. Darbinykai teip ir padarė, ir 
atkasė. Ponia Jonui liepė šaukti vardu Kirilos. Jonas šaukia:

— Kirilą!
Kirilą atsiliepia:
— Ko?
Jonas žiūri — nieko nemato, nieko nėra. Ponia Jonui prisako:
— Eik namo, ir anas eis paskui tave.
Jonas atsako:
— Kad nieko nėra — kąg aš karaliui parodysiu?
— Ag tau teip yra prisakyta — kad eik tę, nežinau kur, atnešk 

tą, nežinau ką,— tai tas yra čia. Kai pareisi namo, karaliui liepk 
šaukti: „Kirilą",— anas ir atsilieps, o matyt nematys ir nežinos 
kas, tai ir būsi teisus prieš karalių. E anas nuo tavęs neatliks 
niekur, ir ką jam liepsi, visa anas tau padarys, ko tik tau bus 
reikalinga.

Praėjo jau dvi nedėlios — karalius nebesulaukia Jono, džiau
gias — jau šedai tadai, nebėra jo gyvo, mislija, kad panytė at
liks jam.

E Jonas tuo čėsu eina namo su Kirilą. Prisiėjo jam eit par 
upę — kaip čia pereit? Ataminė, kad sakė visa padarysiąs Kirilą. 
Paliepė:

— Kad čia būtų tiltas!
Tuoj Kirilą pristatė tiltą, ir perėjo sausai par upę. Atsigrįžęs 

pasakė Kirilai:
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— Kad čia nebūtų tilto!
Bruks Kirilą atajėmė akiumirksniu tiltą. Ir vėl eina Jonas 

toliau. Prėjo ant ežerą didelį. Apsdairė — kad toli apeitie aplink. 
Ir paliepė Kirilai:

— Kad čia būtų tiltas vėl!
Kirilą pastatė par vieną minutę tiltą, paskui bruks atajėmė — 

kaip nematė padedant, teip nematė atajemant. Teip visą kelionę 
anas ir parėjo linksmas sveikas,— ko tik trūko, jam vis Kirilą 
pristatė. Parėjo namo, nuėjo ant karalių, pasakė, kad suieškojęs. 
Karalius, išėjęs iš savo pakajų, mislija: „Kaipgi anas tokį daiktą 
suieškojo, kad niekas ir mislyt nemislijo, kad ras". Karalius 
klausia Joną:

— Kurgi tavo rastinis?
Jonas sako:
— Pone karaliau, prašom šaukt Kirilą, ir atsilieps.
Karalius šaukia:
— Kirilą, Kirilą!
Atsiliepia:
— Ko?
Karalius, nieko nematydamas, nei kokio daikto prie savęs, 

dyvijas ir klausia Joną:
— Kas čia yra?
Jonas atsako:
— Nežinau kas.
— Kur tu jį gavai?
— Nežinau kur. Kaip, pone karaliau, prisakei, teip ir padariau, 

prašom nesgnievotie.
Karaliui nebebuvo kas darytie, paliepė eit Jonui namo. Parėjo 

namo, rado savo panytę senai laukiant. Klausinėjo:
— Kur teip ilgai buvai? Ar radai tą, nežinau ką?
Sako Jonas:
— Radau ir parodžiau karaliui, ė dabar anas par mane, šauk — 

atsilieps.
— Kaipgi jo vardas?
— Ėgi Kirilą.
Ėmus pašaukė — tas atsiliepė:
— Ko?
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Tai dabar panytė atsakė savo Jonui:
— Gai jau gyvensma spakainai, gal ir karalius nebeišmislys 

daugiau nieko.
Karalius vis da nesliauna, da vėl surinko visus senatus, slūgas, 

išmisločius, liepė mislyt par tris dienas, kad išmislytie toks daik
tas, kad anei negalėtų žmogus padirbtie.

Išmislijo— kad par marias būtų auksinis tiltas ir užu marių 
pastatytų iš vaško bažnyčią su visais priguliančiais bažnyčiai 
daiktais. Teip visi parokavo, kad nigdi negalės padirbti tokio 
tilto ir tokios bažnyčios. Karalius linksmas džiaugės, kad preis 
jau Jonui smertis. Pašaukęs Jonui prisako, kad visa padirbtų 
pamakt, ė ant rytojaus važiuos su visa pamilija ir su visais se
natais ir išmisločiais ton bažnyčion melstus. Jonas parėjo namo 
šypsodamos, savo panytei ir sako:

— Mat da ir vėl karalius pradėjo dumiuotie, nori mane intai- 
sytie. Dabar baika — turiu Kirilą, padarys man visa.

Teip ir buvo. Ryto anksti nuėjo Jonas pamarėn, kur netoli 
miesto buvo, Kirilai pasakė, kad čia būtų tiltas auksinis ir anoje 
pusėj būtų bažnyčia, būtų su visom prigulinčiom ceramonijom, 
kaip vargonai, altoriai ir karūnos. Tuoj Kirilą ir padirbo: nepa
spėjo pasakytie — jau teip ir stojos.

Parėjo Jonas ant karalių ir pasakė, kad jau tiltas par marias 
gatavas ir bažnyčia subudavota iš vaško. Karalius nevierydamas 
nusiuntė slūgas žiūrėtų: nejaugi gali būt teisybė? Slūgos pargrįžę 
karaliui sakė, kad prauda — yra auksinis tiltas par marias pa
dirbtas ir užu tų marių stovi vaškinė bažnyčia. Pamislijo kara
lius: „Kas anas do žmogus, kad nemožna nei kokiu išmistu ant 
jį priskabintie — visa išpildžia ir padirba. Nu, ką padaryt, nors 
gi tiltą turėsiu savo karalystėj gražų". Pasiėmė karalius visą savo 
pamiliją, visus senatus, visus galvočius — ir nuvažiavo melstus 
ton vaškinėn bažnyčion. Pervažiavo par marias labai gerai, iš- 
sėdo iš karietos, inėjo bažnyčion. Padlaga vaškavote, labai buvo 
sklidi — kaip ėjo karalius, ir sudribo viduryj bažnyčios, net visi 
jo slūgos susišypsojo. Pasižiūrėjo bažnyčios, ban po vieną poterį 
sukalbėjo — važiuoja visi namo ban dešimčia karietų, visa vy
resnybė karaliaus, linksmai šnekėdami ir rodavodamies, kad graži 
bažnyčia, ė tiltas da gražesnis.

— Gal,— sako,— visam sviete nebėra tokio tilto.
Teip Jonas, stovėdamas šioj pusėj marių:
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— Kam gi jie visi teip mane mūčijo, išmislydami visokius iš- 
mislus,— užsignievojo bežiūrėdamas. E jie visi buvo pusėj tilto 
nuvažiavę. Paliepė Kirilai, kad čia nebūtų tilto. Kirilą bruks ir 
ataėmė. Anys visi ir prigėrė marios. Ė Jonas atliko karaliauti 
su savo panyte.

141. [TINGINYS]

Buvo tėvas su močia, turėjo du sūnų. Ir vienas vis sirgdavo. 
Sirgo ilgai, lig dvidešimčiui metų. Žinoma, tėvam savo vaiko 
būdavo iškada — neleisdavo ant darbą, ale vis laikydavo prie 
namam. Ė brolis jo dažnai pasakydavo tėvui, kad anas iš tinginio 
serga. Tėvas nevierijo — kaipgi iš tinginio sirgs.

Vieną rozą rugiapjūtėj atėjo visi rugius pjovę — randa ligonį 
pašalėj sėdžiantį ir liuiką kurija. Brolis labai papyko ir sako 
tėvui:

— Mat mes ir darbą dirbam, ir tai nekūrijam, ė anas, dykas 
būdamas, išmoko kūryt.

— Cit, sūnau,— atsakė tėvas,— po pusryčiui vesmėms ir jį 
rugių pjautų.

Teip ir padarė: visa šeimyna pavalgė pusryčio ir išsivedė ir 
ligonį. Išpjovė vieną barą visi. Užu kito baro eidami, ligonis 
pradėjo bėdotie, kad jam nebegera — negaliąs pjaut. Tėvas pa
liepė:

— Gulk pasilsėk.
Ligonis atsigulė ir guli. Šeimyna išvarė vieną barą ir kitą — 

vis ligonis tebeguli. Vyresnis brolis pradėjo ant jo bartis:
— Kol teip ilgai guli!
Ligonis užgirdo, kad ant jo baras, anas atsakė broliui:
— Teip kad atsikėlė, tai ir vienas visus rugius nupjauč.
— Matai, nemiegodamas sapnuoja — vienas nupjautų...
Teip tas tinginys ir išgulėjo ligpiet, nebeskėlė pjautų rugių.
Pasdarė pietus visi, eina namo valgytų, vadina ir jį. Anas sako:
— Negaliu eit, atneškit man laukan pietus.
Kaip tik visi parėjo namo, anas atsikėlė, pagadijęs pavėj ir 

ažkūrė visus rugius. Pamatė, kad liepsnojąs rugiai,— davai bėgt 
iš namų visi gesytų rugių. Sako:

— Kas daugiau, kaip šitas paleistuvas, ažudegė, tinginys!
Bėga visi, ką sugriebę, iš namų, kad ažgesytų. Ė tinginys
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pamatė, kad šeimyna atbėga, žino, kad jam bus blogai, ir nu
bėgo miškan, paskavojo, ė rugiai ir sudegė, nebegalėjo ažgesyt.

Tinginys, miške būdamas, mislija: „Kas dabar daryt, kur man 
eit? Eisiu namo — muš mane, darbo dirbt tingiu". Pamislijo, kad 
jam čia nebėr vietos. „Eisiu peklon, ale nežinau, kur ana yra". 
Apsirokavęs ir nuėjo par miškus, par laukus. Ėjo pardien, prėjo 
tamsi naktis. Eidamas patamsyj, patiko rudą žmogų. Ir klausia:

— Kas tu esi?
Tas žmogus ir klausia:
— Kas tu esi?
— Aš esmu tinginys.
— Ė aš esmu velnias,— atsakė rudis.
— A, tai man bus gerai! Vesk mane peklon!
Teip jie ir eina abuduj. Tinginys sako rudžiui:
— Kad velnias nevalgo nieko.
Sako rudis:
— Ir nevalgau.
— Nu, žiūrėk, kai nutversiu valgant, tai užmušiu.
— Gerai,— sako rudis.
Teip ir nuėjo par mišką abudu. Eina, eina, užėjo ūlyčią. Eina 

par ūlyčią, girdi — vienam kieme žmonės dainuoja, vaikštinėja. 
Rudis sako:

— Pevnai čia yra kokia pramonis. Čia možna būtų gaut val
gymų. Eikium in klėtį.

Prėjo patamsa ant klėtį, išsiėmė tokią žolelę, pridėjo ant zom- 
ką, ir atsirakino durys. Inėjo klėtin — rado duonos, mėsos ir teip 
visokių valgymų. Priskrovė abu po maišą valgymų ir išėjo — nie
kas nematė. Eina, eina, pasdarė diena, jau ir pusryčiai — tinginys 
insnorėjo valgyt. Rudžiui sako:

— Pasilsėkium, noriu aš jau valgyt.
Teip padarė: atsisėdo ant ravo pakelėj, ir tinginys pavalgė. 

Ir vėl eina. Ėjo, ėjo pardien, prievakaris jau — tinginys jau vėl 
nori valgyt. Sako rudžiui:

— Pasilsėkium, noriu aš valgyt.
Atsisėdo pakelėj. Tinginys valgo, ė rudis, žiūrėdamas ant tin

ginį, net seilę ryja — nebegali ir anas iškęstie, valgyt kaip nori. 
Nusigrįžęs paslapčiom ir pradėjo valgyt. Tinginys ir pamatė.

— Bagne tu valgai, velne? — pagriebęs akmenį ir ažumušė.— 
Tu sakei, kad nevalgęs.
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Atliko tinginys vėl vienas. Pavalgęs, maišą su duona pasi
ėmęs, eina toliaus. Sutemo, pasdarė naktis tamsi. Patinka vėi 
žmogų. Teip juodas kaip nuodėgulis. Ir klausia:

— Kas tu esi?
Tas juodasai žmogus atsakė:
— Esmu velnias iš peklos.
— A, tai gerai, man tokio ir reikia, bo aš esmu tinginys, tai 

vesk mane peklon. Ale velnias nevalgo.
— O ir aš nevalgau.
— Nu, žiūrėk, kad nevalgytum, bo kai nutversiu valgantį, tai 

užmušiu. Jau vieną tokį užplumpijau.
— Gerai gerai, gali užmušti.
Būta tikrai tokio, kaip sakė, ir nuvedė jį peklon. Davė jam 

slūžbą — kurstytie tris katilus be perstogės, kad nei nosies ne- 
valnia nusišluostyti — vis kurstyt ir kurstyt par trejus metus be 
perstogės, ė po trejų metų,— sako,— išleisma ant valios, kur 
norėsi, tę eisi, ė dabar nepaleisma niekaip.

Ką darys tinginys — mato, kad papuolė. Mislija sau vienas: 
reiks slūžyt treji metai.

Teip anas teisingai ir ščyrai kurstė tuos katilus. Praėjus tre- 
jiem metam, leidžia jį namo ir klausia:

— Ko reikia tau mokestų: ar pinigų, kiek pasineši, ar striel- 
bos su šoblia?

Mislijo, mislijo, sako:
— Būtų gerai pinigai, ale galės patikę mane užmušti su pini

gais be ginklo. Duokit veli šoblią, skverną pinigų priskasiu ir 
strielbą, tai turėsiu kuo ginties, kai kas užpuls einant.

Teip ir padarė: davė zbrajas ir pinigų skverną prikasė, da ir 
dūdelę davė. Sako:

— Kai tau bus bloga, kai nebepaveiksi ko, tai tik sutriūbuok 
šita triūbele — aš pribūsiu ant pamačės,— sakė peklos ponas, duo
damas visus daiktus.

Tinginys pasiėmęs visa ir išėjo namo. Eina, eina — neberanda 
namų. Inėjo miškan — pasisklydo, nebegali išeiti. Prėjo naktis — 
neberanda kelio. Mislija: „E kas gi daryt?" Pamatė — žiburėlis 
šviečia viduryj miško. Ir nuėjo ant tą žiburėlį. Randa gryčelę. 
Inėjo gryčelėn — šiaučius siuva čebatus. Pradėjo prašytis nakti
gulto. Ir priėmė. Pernaktavojęs prašė šiaučių parodyti kelio, ale 
nežino kur. Šiaučius išklausinėjo:

— Kur eini, iš kur koks esi?
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Anas nusisakė, kur buvo ir ką nešas. Siaučius sako:
— Tai ko gi vaikščiotie, ėgi gali ir par man su pinigais pra- 

sižyvytie. Bet pinigų turi. Štai dvaras netoli yra, užu miško, 
možna bus duonos nuspirkti, ir gyvensma abuduj.

Tei anas ir susitarė: siaučius siūdavo čebatus dėl dvaro, ė anas 
medžiodavo po mišką, šiaučius kai parnešdavo dvaran čebatus, 
ė jam nupirkdavo duonos. Teip ir gyveno abuduj, kol par tinginį 
buvo pinigų. Kai pristigo pinigų, tai tinginį šiaučius nuvedė 
dvaran, ir to dvaro ponas pasamdė užu šėriką ganyt galvijam.

To pono, arba karalaičio, buvo trys dukteres. Jaunė labai jam 
patiko. Ponas, išleisdamas jį su galvijais laukan, užgynė vienon 
pievon leisti galvijus, kuria buvo terpu aukštų kalnų. Šėrikas 
(arba ustovas) ryto atsikėlęs pasiėmė strielbą, šoblią ir dūdeles, 
kuriuos daiktus turėjo atsinešęs iš peklos. Galvijus pasėmęs iš
ginė laukan. Ir nuginė ton pievon, kur jam ponas liepė neganyt. 
Žiūri, kad labai yra žolės, mislijo: „Kaipgi čia neganyt". Anas 
tuoj suvarė ton pievon visus galvijus, inbedė strielbą viduryj 
pievos — galvijai ėda apie strielbą, ė toliaus neina. Anas nuėjo 
in tą kalną ir vaikšto dairinėdamos. Sustinka ponaitį keturiom 
galvom. Ponaitis sako:

— Kas tau žvali j o po šitas pievas ganyt?
Ustovas atsakė:
— Aš pats pasizvalijau.
Ponaitis tuoj jį glėbin sugriebė — valiai mintis. Ustovas tuoj 

parmetė ant žemę ir nukapojo jam visas galvas. Liežuvius iš
pjaustė ir susdėjo terbon. Ir eina toliaus. Pamatė dvarą gražų — 
visas po sidabru aptaisytas, ir prie gonkų stovi kumelė pabalnota 
sidabriniu balnu ir visas apitaisalas sidabrinis. Kumelė prakalbo 
ant jį:

— Kaip tu, žmogau, nebijai čia vaikštinėtie? Kai ateis mano 
ponas, tau blogai bus.

— Nebijau tavo pono! Aš tavo poną padėjau vieton: nukapo
jau galvas ir numečiau pakalnėn.

— Nu, kad teip padarei mano ponui, tai eik, šituos pakajuos 
rasi visokių valgymų ir gėrimų, išgerk ir pavalgyk, ė man duok 
šieno, rasi ir vandenio viedrą — pastiprink mane, maž ir kada 
prisreiks kam, tai aš tau būsiu ant pamačės.

Teip anas ir padarė: kumelę paliuobė, inėjo pakajuos, rado 
išgert ir pavalgyt. Ataminė, kad jo galvijai vieni senai, ė jau 
vakaras. Greit pradėjo ruoštis. Išeidamas iš pakajų, žiūri — ant

231



sienos sidabrinė karališka karūnėlė. Anas tuoj nukabino nuo 
sienos, sako: „Bus čia geras gastinčius",— pasėmęs ir išėjo ant 
galvijus. Strielbą pasijema, užsidėjo ant pečių, pirma galvijų 
eina, ė galvijai paskui jį seka. Parginė namo, galvijus varinėja 
gurbuos. Išėjo vyresnioja duktė to karalaičio žiūrėtų, ar priėdę 
galvijai, ar gerai priganė šviežias ustovas. Žiūri, kad galvijai 
labai priėdę. Ir pagyrė ustovą už priganymą galvijų. Ustovas 
padovanojo tai panytei karūną. Panytė, inėjus pakajuos, pagyrė 
ustovą, kad gerai priganyti galvijai, ir da davė gastinčių gerą. 
Ponas atliko labai kantantas.

Ant rytojaus ustovas vėl pasiėmė strielbą, šoblią, dūdelę ir 
išginė vėl ton pievon. Inbedė strielbą pievoj — galvijai ėda, 
niekur neina nuo strielbos, ė anas vėl vaikštinėja po kalnus. 
Teip ir vėl patinka ponaitį su aštuoniom galvom. Tas ponas už
šoko ant jo:

— Kam tu ganai po mūsų pievas, kas zvalijo?
— Aš pats pasizvalijau!
— Eikš mintynių!
Tuoj ponas ustovą glėbin — davai mintis. Vos ne vos priveikė 

ustovas aštuoniagalvį. Tuoj vėl nukapojo visas aštuonias galvas, 
ė liežuvius išpjaustęs susdėjo terbon. Ir eina anas par kalnus 
daiirydamos. Pamatė gražų dvarą — visas po auksu blizga ir prie 
gonkų stovi arklys pabalnotas — aukso balnas ir visas apitaisalas 
auksinis. Anas priėjo ant tą arklį apsidairytų — arklys prakalbo:

— Kaip tu čia nebijai vaikščiotie? Kai ateis mano ponas aš
tuoniom galvom — bus tau blogai!

Ustovas atsakė:
— Nebijau aš tavo pono: jau seniai padėjau vieton ir liežuvius 

nupjausčiau!
— Ar iš tiesų?
— Iš tiesų.
— Tai eik tu šitan dvaran — rasi gert ir valgyt, ė man duok 

šieno ir vandenio viedrą — paliuobk mane. Kai tau reiks kada, 
tai aš tavę paklausysiu.

Ustovas teip ir padarė: arklį paliuobė, inėjo pakajuos — rado 
viso valgyt, gert, ko tik dūšia geidė. Viso privalgę ir prigėrė — 
ataminė, kad jo vieni galvijai, ė jau vakaras. Bėga tekinas iš 
pakajų ant galvijus. Žiūri — ant sienos kabo pakabinta karūnėlė 
auksinė. Anas greit sučiupęs šitą karūnėlę, ažantin, nubėgo ant 
galvijus, strielbą pasiėmęs ant pečių, katai namo, ė galvijai pas
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kui jį tekini namo. Parginė namo galvijus, varinėja. Štai išeina 
antroja duktė karaliaus pažiūrėtų, ar priganyti galvijai. Žiūri — 
galvijai priganyti. Ustovą giria, kad moka ganyt. E ustovas pa
davė jai auksinę karūnėlę iš ažančio. Ta inbėgo pakajun, sako:

— Čia ustovas labai geras: negan galvijus gerai prigano, da 
ir gastinčiaus ataneša,— pasrodė auksinę karūnėlę.

Ponas atliko labai kantantas iš ustovo. Trečioj dienoj vėl anas 
išginė, kur jam reikia. Nuginė šėtonų pievon, strielbą inbedė 
viduryj pievos — galvijai aplink ėda. Anas užlipė ant kalno ir 
vaikščioja po kalną. Sustinka ponaitį dvylika galvų. Ponas jam 
sako:

— Kas tau žvali j o ganyti po mūsų pievas?
Ustovas atsakė:
— Aš pats pasizvalijau.
— Kas tu do ponas?
— E tu kas do ponas?
— Eikš mintynių!
E abu ir suskabino glėbiuose, pradėjo mintis. Niekaip nepri- 

sveikia. Mynės, mynės, ir parvertė ustovą apačion. Mislija: ,,Čia 
bus blogai nuo šito dvylikagalvio". Ataminė, kad turi anas tokią 
dūdelę. Patrūbavo ta dūdele, ban kiek prisderinęs,— tuoj pribuvo 
iš peklos tas ponas, kuriam anas trejus metus slūžijo, nurito nuo 
jo dvylikagalvį, tuoj ustovas, pasėmęs savo šoblią, nukirto visas 
galvas jo, liežuvius išsipjaustė ir susdėjo terbon.

Ir vėl vaikščiojo po kalnus. Pamatė dvarą gražų, visą aptai
sytą po diementu, ir prie gonkam stovi kumelys pabalnotas, 
aptaisytas po diementu. Priėjo ant tą kumelį, kumelys jam sako:

— Kur tu, žmogau, vaikščiojai? Kai ateis mano ponas, tau 
bus blogai!

— Nebijau,— sako,— aš tavo pono, padėjau vieton tavo poną: 
nukapojau visas galvas, nuričiau pakalnioj.

— Nu, kad teip padarei, tai eik pakajuos, rasi gert ir valgyt, 
ir man duok šieno pūdą ir vandenio porą viedrų. Paklausyk 
manę, ė aš paklausysiu tavę, kai tau reikalinga bus.

Ustovas paliuobė kumelį, inėjo pakajun — rado gert ir valgyt. 
Išgėręs, pavalgęs vaikštinėja po pakajus. Žiūri, kad jau vakaras, 
reikia jau eiti ant galvijus. Žiūri — ant sienos diemento karū
nėlė. Anas sugriebęs tuoj ažantin insidėjo ir skubinos ant gal
vijus. Tuoj strielbą pasiėmė, užsidėjo ant pečių, pirma galvijų 
eina, ė galvijai paskum seka. Parginė namo, suvarinėjo dieno-
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daržin. Išeina pati jaunė karaliūčia, kuria jam už visas gražesnė 
buvo. Tuoj anas karūnėlę padovanojo kaTaliūčiai ir sako:

— Tau ant galo atliko pati gražioja karūnėlė.
Karaliūčia inbėgus tėvui pasgyrė, kad davė gražų gastinčių.
Ant rytojaus ustovas atsikėlęs ruošės gintų galvijų — žiūri, 

kad dvare žėlaba: nuklotas visas dvaras raudonom gelumbėm. 
Mislija: „Kas čia do daiktas yra, seniau teip nebuvo". Pradėjo 
klausinėti dvariškius. Jam ir pasakė, kad šiandien veš vyres
niąją karaliūčią pamarėn ant smako prarijimo. Anas labai nus- 
gando: kaip čia gali būti? Anas dvariškius klausė, dėl ko gi teip. 
Dvariškiai teip atsakė, kad nuo tėvo yra pažadėta ant smako 
prarijimo. Anas greit išginė galvijus ton pievon, strielbą inbedė 
žemėj. Galvijai ėda apie strielbą, niekur neina, ė anas užbėgo 
ant kalno, atrado sidabrinį dvaTą ir kumelę pabalnotą, priėjęs 
kumelei sako:

— Reiks šiandiej jotie mum ant vaino6.
Kumelė atsakė:
— Gerai. Tai tu išgerk, yra šėpoj butelis trunksmo, ir man 

paduok vandenio viedrą.
Anas tuoj pakajun, rado šėpoj butelį, išgėrė ir jautė save 

stipresniu ir gražesniu. Apstaisė sidabriniais rūbais, kumelę už
sėdęs ir nujojo pamarėn. Rado daug žmonių, susirinkusių ant 
to intereso pasižiūrėtų. Žiūri — ir smakas iš marių išplaukė ke
turiom galvom. Karaliūčią atavežė ir jau duos prarytie smakui. 
Anas, nieko nesakęs, kumelę suragino. Kaip šoko ant smako — 
tuoj kumelė dvi galvas patkavoms nukirto, ė anas, šobiią išsi
traukęs, vėl dvi nukirto. Liežuvius išsipjovė, sudėjo terbon ir 
nujojo, kur jam reikia. Norėjo padėkavoti užu tokią locką, kad 
išgelbėjo karaliūčią nuo smerties,— anas, niekam nieko nesakęs, 
nusmuko: kaip nežinojo, iš kur atjojo, taip nežino, ir kur nujojo. 
Visi terp savę klausinėjo, iš kur toks gražus karalaitis atsirado,— 
niekas negalėjo žinoti. Anas vėl nujojo ant tą dvarą, kumelę 
pastatė, rūbus sidabrinius nusvilko ir nuėjo ant galvijus. Va
karo ir parginė namo.

Antrądien žiūri — kad vėl dvaras apidengta žaliom gelumbėm. 
Klausia dvariškius:

— Del ko žėlabas?
Sako:
— Šiandiej veš antrąją karaliūčią ant smerties.
Anas, nieko daugiau nebeklausdamas, išginė galvijus. Nuginė
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pievon, strielbas inbedė, galvijus palikęs, nuėjo ant kalno ieš
kotų dvaro. Pamatė auksinį dvarą ir arklį, stovintį prie gonkų. 
Priėjęs sako:

— Reiks šiandie j joti ant vainos.
Atsakė jam arklys:
— Eik pakajun, išgerk trunksmo, ė man duok vandenio viedrą, 

ir josma.
Ustovas teip ir padarė. Rado auksinius rūbus, apstaisė ir nu

jojo pamarėn. Randa karaliūčią atavežtą. Jau smakas lipa iš 
marių aštuoniom galvom. Anas, nieko nelaukdamas, tuoj ant 
smako su arkliu — arklys nukirto su patkavoms keturias galvas, 
ė anas su šoblia — kitas keturias. Liežuvius išsipjaustė, nusėdęs 
nuo arklio, terbon suspylęs kai lepšius ir nujojo. Norėjo jam 
padėkavoti — anas, nieko nelaukdamas, nujojo ant auksinį dva
rą. Palikęs arklį, nustaisęs tuos rūbus, nuėjo ant galvijus ir par
ginė namo, kaip nieko nežinodamas.

Trečioj dienoj ryto atsikėlęs žiūri, kad dvaras nuklotas mė
lynom gelumbėm. Suprato, kad veš jau jo mylimą gražiąją ka
raliūčią. Nieko nebeklausęs, nuginė galvijus, strielbą inbedė 
viduryj pievos, nubėgo ieškoti dvaro. Ieško, ieško — niekur ne
randa. Sako: „Dabar tai jau praris karaliūčią". Par ilgą bėgioji
mą pamatė diemento dvarą ir kumelį pabalnotą. Pribėgęs sako 
kumeliui:

— Greitai jokium ant vainos!
Kumelys atsakė:
— Gerai, josma. Tik reikia pasistiprinti. Eik pakajun, rasi 

trunksmo butelį, ė man duok vandenio — štai viedras.
Anas, visa padaręs, greit sėdo ant kumelio, nujojo pama

rėn — randa jau smaką išlindus; iš marių su dvylika galvų, grie
bia karaliūčią. Anas greit su kumeliu ant smako viršun, kumelys 
keturias galvas nukirto su patkavoms ir anas keturias su šoblia. 
Šoblia pertrūko per pusę, nebeturi su kuo kapoti. Perkando jam 
koją, prisėjo blogai. Ataminė apie triūbelę, kad jam sakė: „Kai 
bus tau bloga, sutriūbuok". Tuoj anas ir sutriūbavo, ir pribuvo 
iš peklos jo senybės ponas ant pamačiaus — tuoj nukirto atliku
sias galvas. Ustovas, nusėdęs nuo kumelio, išpjaustė liežuvius, 
susdėjo terbon, tik bėdojo, kad perkando koją jam smakas. Tuoj 
karaliūčia perplėšė šilkinę skarą, nuo galvos nusrišus, ir apirišė 
puse skaros koją jam. Užsėdęs ant kumelio ir nujojo namo. 
Niekas jo nepažino, tiktai žmonės šnekėjo terpu savęs, kad
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kasdien vis kitas vajaunykas vajavojas su smaku. Karalius ir 
karaliūčia parvažiavo linksmi namo, ė ustovas vėl parginė ne- 
smūtnas, kad savo gražiąją karaliūčią išgelbėjo nuo smerties.

Karalius, parvažiavęs namo, pradėjo su savo dvariškiais kal
bėti, kas galėjo teip padaryti — be prašymo gelbėti jo dukteris 
nuo smerties: gal čia yra geras žmogus? Kad atradus, reiktų jam 
panagradyti. IT sutarė visi, kad reikia paleisti gazietas po visas 
karalystes: „Kas išgelbėjo mano dukteris, tai tam duosiu pusę 
karalystės, ir katrą norės dukterį ims, jeigu neženotas bus". 
Sutaisė bolią, pakvietė iš visų karalysčių puikiausius karalaičius, 
kunigaikščius, ė prastų nekvietė, ba matė, kad neprasti būdavo 
ant vainos su smaku.

Atėjo ta diena, susirinko pakviesti ponai ir karaliai, pradėjo 
bankietavoti, ulioti. Buvo prievakaris, ataginė ir ustovas namo. 
Mato, kad daug svečių privažiavę, klausia dvariškius:

— Kas čia do boba?
Dvariškis pasakė jam visa, dėl ko susrinko svečiai. Rūpi ir 

jam, kas iš to išeis, kas čia toks prispažins ant jo darbus. Pamatė 
jaunę karaliūčią vaikštinėjant po dvarą. Prisderinęs paprašė, 
kad išprašytų nuo tėvo pazvalijimą, kad ir jį priimtų ton kumpa- 
nijon. Tėvas atsakė dukteriai:

— Nemožna: kaip tokį prastą žmogų ustovą leisi su karaliais 
kumpanijon!

Duktė išprašė tik nors priesienyj už durų pasiklausyti. Anas 
inėjo ptriesienin vyžotas, vyžos šlapios buvo, nusiavė vyžas ir 
sėdi pasienyj, klauso, ką svečiai šneka. Žinoma, išgėrė, pavalgė, 
visi sotūs,— pradėjo navynas visokias šnekurot,— karalius ir už
minė savo padėjimą, dėl ko sukvietė:

— Kas išgelbėjot mano dukteris nuo smerties, tai tam duodu 
pusę karalystės ir, katrą pasdabojat, imkit tą mano dukterį.

Teip visi svečiai pradėjo terpu savęs juokavotie: vienas sa
ko— aš, antras sako — aš, ė vienas iš visų išsirado ir, drąsiai 
atsistojęs prieš visus, tikrai pradėjo girtis, kad aš išgelbėjau 
karaliūčią nuo smerties — ką čia jūs juokus provijat,— čia ne 
juokai padirbtie tokie dalbai! Visi aptilo, tėvas sukalbėjo duk
terį leistie užu jo. Čia vėl vakaruška prasideda. Ė ustovas klau
so užu durų ir mislija: „Ė kas čia bus: užu mano storonę anas 
paims nagradą?! Reikia man eit vidun". Inėjo, pradės šnekėt. 
Kaip pamatė karalius, kad ustovas inėjo, tuoj subrujo ant slūgų:

— Kam leidžiat nereikalingus?
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Tuoj jį išvarė iš pakajaus. Pradėjo ruoštis išeit iš priesienio, 
aunas koją. Pamatė karaiiūčia, kad ant ustovo kojos šilkinės 
skaros šmotas — apvyniota blauzda.

— Kas čia — beg ne mano skaros pusė, kur aš daviau?
— Tai,— sako,— paskui atsirasma.
— Nu, baika, parodyk.
— Nebėi čėso: kad mane varo par gvoltą— reikia išeiti. Ale 

čia, kaip girdžiu, kuris girias, kad išgelbėjęs tamstas nuo smer- 
ties, tai neprauda yra. Galiu aš geriaus pasgirti, ne kaip anas.

Karaiiūčia inėjus pasakė tėvui, kad ustovas teip šneka,— pa
liepė ineiti. Ustovas inėjo — pradėjo sprečytis prieš tą karalių, 
sakydamas, kad:

— Ne tu išgelbėjai, ale aš — ant man priguli pusė karalystės!
Visi nustėro — mislija: kaipgi anas, toks prastas žmogus, tą

padarys? Visi jo neužmėgo, ale anas drąsiai pradėjo kalbėtie 
prieš visus. Pasakė ustovas:

— Kad anas darodys savo teisybę, tai man nukirs galvą, o 
jeigu aš darodysiu, tai jam nukirsiu.

Teip ir pasirašė prie visai kumpanijai. Tas ponaitis išėjo savo 
karieton — įneša didelį maišą smako galvų ir sako:

— Štai ir galvos tos, kur nukapojau vajavodamas.
Ė ustovas įnešė terbą pilną su liežuviais ir sako:
— Štai tie liežuviai, kur po vainai išpjaustydavau. Žiūrėkit — 

jo visos galvos be liežuvių!
Žiūri — teisybė, nerado nei vieno.
— Matai gi, ar galimas čia daiktas: žinot visi gerai, kad kož- 

nas menkas sutvėrimas turi liežuvį, ė čia nėra — tai kokia jo 
teisybė?

Visi pripažįsta ustovo teisybę. E tėvui labai negerai, kad tei 
menkas žmogus ir reik jam duotie pusę karalystės. Pradėjo teisint 
karalaitį, ė ustovą kaltint. Ustovas atsakė:

— Pone karaliau, kad čia nevieriji, tai da vieną interesą turiu 
darodyt teisybę: gal atamenat, kai vajavojos tas vajaunykas, 
paskutinędien perkando jam koją smakas, ė duktė tavo perplėšė 
skarą ir apirišė man koją štai ta puse skaros.

Nurišo nuo kojos, prilygino ant kitą pusę — ta. Nebėr ką da
ryt ir sakyt — visi pripažino ustovo teisybę, ir tą karalaitį strka- 
pojo ant šmotelius užu melą. Ė ustovas išsirinko jaunę karaliū- 
čią, kuria jam buvo gražesnė, susvinčiavojo. Karalius davė jam 
pusę karalystės, ir karaliauja linksmai gražiai.
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142. AUKSO KIAUŠINĖLIS

Buvo žmogus labai biednas. Gavėnioj prieš velykas pradėjo 
mislyti: ,,Ateinai šventės — ką gi mes įsitaisysma dėl šventų V e 

lykų?" Pati paliepė:
— Eik,— sako,— nor pamedžiok, strielbą pasiėmęs,— ar nenu

šausi kokios paukštelės?
Pasiėmė strielbą ir nuėjo pamarėn. Pamatė — atplaukia antis. 

Ažsiglaudė šalyj akmenio, laukė priplaukiant. Nebetoli jau an
tis— ištiesė strielbą, norėjo šauti, ė antis tiesiai ant jį plaukia. 
Pamislijo: kam gi da ažmušti, možna bus gyvą pagauti. Tei ir 
padarė. Pasgavo anas šitą antį, parsinešė namo ir pakišę peče- 
liun. An rytojaus liepė pačią išgatavoti dėl velykų šviežienos. 
Žiūri — gi sudėtas aukso kiaušinis. Nunešė ant turgaus, pardavė 
šitą kiaušinį užu 300 rublių, nuspirko užu tuos pinigus visokių 
valgymų, ko tik reikia, perleidė velykas labai linksmai ir sočiai. 
E antis dėjo kiaušinį kasdien auksinį, ir kasdien parduodavo užu 
tris šimtus. Pasdarė jau bagotas, instaisė kromą, pradėjo šin- 
kavoti visokius tavorus. Važiuodavo užu gronyčios tavoro pirktų, 
ė antį laikydavo krotoj, ir vis dėdavo kiaušinius. Praėjo daug 
metų, pasdarė didžiai bagoti, turėjo prikaščikus krome.

Vieną kartą gaspadorius išvažiavo toli užu gronyčios tavoro 
atsivežtų, gaspadinę paliko su prikaščiku namie. Praėjo daug 
čėso bevažinėjant po svetimus miestus, namie nesulaukdami mis- 
lijo: gal nebėra gyvo. Prikaščikas gaspadinę klausė:

— Iš kur teip prabagotėjot? Beg pirma buvot biedni.
Gaspadinę pasakė, kad iš anties. Prikaščikas pradėjo žiūrėti

tos anties. Pamatė, kad po sparnais parašyta: ,,Kas suvalgys ši
tos anties galvą, tas bus karalium, ė kas suvalgys eknas, tas 
kosės kasdien po aukso kiaušinį". Prikaščikui labai užrūpo būt 
karalium. Anas pradėjo gaspadinei kalbėti:

— Mūsų gaspadorius gal nebesugrįš, gal kur nusgūbijo be
važinėdamas. Kad būtų gyvas, būtų jau atvažiavęs. Kad jo ne
bėra, ženykiumėms abuduj. Ir pjausma šitą antį. Aš suvalgysiu 
galvą, tai būsiu karalium, ė tu suvalgysi ekneles, tai kosėsi kas
dien po aukso kiaušinį. Bo yra teip parašyta pasparnėj anties.

Gaspadinę ir sutarė: antį papjovė, kukoriui liepė išgatavotie 
dėl pietų, ė jie abu išvažiavo bažnyčion. Buvo šventė. To kup- 
čiaus buvo du sūnūs, nebe viškai maži, eidavo iškalon. Atbėgo
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tie berniukai iš miestelio, pradėjo prašytie kukorių valgyt. Rū
korius atsakė:

— Nėra da gaspadorių, negaliu aš jum vieniem duoti.
Vaikai, nieko nepaturodami kukoriaus sakymo, pradėjo ieško-

tie valgyt. Rado pečiuj išgatavotą antį. Tuoj vienas pasiėmė gal
velę suvalgė, ė kitas ekneles su plaučiukais, ir vėl išbėgo mies
tuos bėgiotų.

Potam atvažiavo prikaščikas iš bažnyčios su gaspadine, pa
prašė duot pietus. Rūkorius padavė išgatavotą antį. Prikaščikas 
žiūri, kad nebėra nei galvos, nei eknelių anties. Visas nebera
mus. Klausia:

— Rur galva su eknelėm?
Rūkorius sako:
— Nežinau, gal vaikai suvalgė, bo jie prašė manę, aš neda

viau — gal patys pasiėmė?
Prikaščikas nerimuodamas mislijo: „Ras čia padarytie?" Mo

čiai pradėjo kalbėtie, kad reikia vaikai nugūbytie ir atrasti tas 
nors ekneles, tai suvalgysma ir kosėsma aukso kiaušinį kasdien.

Močia susitarė ant [to], ė kukorius, numanęs jų santarvę, pa
sakė vaikam:

— Bėkit jūs iš namų, ba jum smertį žada darytie!
Tie berniukai, nieko nebelaukdami, susiruošę, pasiėmę striel- 

bą, nakčia ir išbėgo. Bėgo, bėgo par mišką, bėgdami rado tris 
ponaičius mušantis — nepasdalijo gerybės su pinigais. Tie ponai
čiai pradėjo prašyti padalytie pinigus, kurie buvo papilti ant 
divono, ir čeverykų porą,— ponaičiai žada ataduotie jiem di- 
voną ir čeverykas. Divonas buvo skrendamas — kad paliepsi nešti 
viršum miškų ir kalnų tan ir tam miestam, ir nuneša. B čeverykos 
tekios, kad vienu žingsniu čielą mylią nužengdavo. Teip vienas 
berniokas jiem pasakė:

— Gerai, aš jum padalysiu pinigus, tik jūs manę klausykit.
— Gerai, klausysima.
Berniokas, paėmęs strielbą, iššavo kulpką ir pasakė:
— Kurie greičiau šitą svogūną suieškostai, tai tam pinigai bus.
Taip tie ponaičiai kuo greičiausiai nusvijo miškan ieškotų

svogūno, ė berniukai sėdo ant divono ir paliepė nešti aukščiau 
miškų ir kalnų. Ir nuskrido divonas su pinigais ir su čeverykom 
ir berniukus nunešė trečion karalystėn. Ir nusleidė prie miesto. 
Berniukai suspylė pinigus kešenėn, čeverykom apsiavė ir, divoną 
susvynioję, po pažasčia pasispaudę, nuėjo miestan, pasisamdė
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stanciją ir gyvena abuduj. Pernaktavojo. Ryto vienas sukosėjo 
ir spjauna, žiūri — aukso kiaušinėlis, toksai, kai par tėvą dė
davo antis, kuriuos parduodavo po tris šimtus rublių. Ė apsi
džiaugė! Tuoj nunešė ant miesto — ėgi jiem užmokėjo penkis 
šimtus rublių. Prabuvo, kitą dieną vėl ryto kosa — ir vėl iško- 
sėjo kiaušinėlį, ir vėl pardavė užu penkis šimtus rublių.

Teip ir toliaus vis buvo, ir jie labai prabagotėjo. Instaisė savo 
namą, išsistatė gerą kromą, gyveno panskai.

Prieš jų atvažiavimą buvo numiręs karalius to miesto, ir pri
ėjo čėsas rinkti karalius. Užusakė visiem gyventojam to miesto 
susirinkti an tos ir tos dienos ir turėtie rankoj po žvakę: kurio 
pati žvakė užsidegs, beturiant rankoj, tai tas bus karalium. Pri
ėjo ta diena — pradėjo policija varytie visus iš visų gyvenimų 
žmones. Jie nenorėjo eiti, kad jie nepriguli ant tuos gyventojus, 
ė policija išvarė kanečnai ir prisakė nuspirkt po žvakę. Teip 
jie padarė ir nuėjo an to pleciaus, kur buvo visi susirinkę ant 
tos rokundos. Jie ėjo bijodami, nedrąsiai — policija juos varė, 
su bizūnu pulkan grūdo. Nepaspėjo inbrukt pulkan — jau vy
resniojo bernioko ažsidegė žvakė. Tuoj visi pamatė, kad jau 
žvakė dega,— sugriebė jį ant rankų, pakėlė, pradėjo uroti. Ir 
nuvedė ant sosto, uždėjo karūną ir apkarūnavo j o — padarė jį 
karalium.

Ė jaunis jo brolis nepamatė, kur anas atliko nuo brolio: terp 
žmonių pulko paskiro nuo savo brolio ir nežinojo, kad jo brolį 
apkarūnavojo karalium. Žmonės pradėjo skysties, eit kožnas 
savo namo. Ir anas atėjo namo, mislydamas, gal ateis ir brolis. 
Laukė, laukė ban kelinta diena — niekur neateina. Gal jau jį 
sumaigė terp žmonių? Perstojo laukti, gyvena sau krome po 
senybei, kosa kasdien po kiaušinėlį, parduoda po penkis šimtus 
rublių. Buvo susiedijoj daugiau kromų, įsipažino su susiedais. 
Susiedijoj krominyko duktė buvo jauna, graži, ė kasdien susei- 
davo prie kromui ir pasišnekėdavo. Vienądien ta mergiotė pra
dėjo jį klausinėtie:

— Iš kur teip greit tu j ei prabagotėjai? — Sakė: — Mes kadai 
čia krominykais ir dėlto biednesniai.

Anas ir pasisakė, iš kokios lockos eina kasdien bagotyn. Pa
sakė, kad suvalgiau ekneles ir kasdien kosu po aukso kiaušinėlį. 
Tai panytei labai užrūpo, kaip čia išvobytie tas ekneles. Priprašė 
mergiotė tėvą, kad iškeltų bolią ir pakviestų Susiedą krominyką. 
Tėvas dukteres paklausė: iškėlė bolią, sukvietė daug svečių.
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ė anoj pasvadino savo Susiedą, su kuriuo kasdien sustikdavo 
prie kromui, pritaisė dėl jo tokio trunksmo, kad jam širdis su
pyktų. Kaip tik jam užudavė to trunksmo, anas tuoj pradėjo 
vemtie ir išvėmė tas ekneles. Mergiotė tuoj ir sugriebė ir suval
gė tas ekneles, ė jį susvėmusį išvarė namo, sakydama:

— Ma[n] čia pijokų nereikia, kad man stancijas pribrudnytų!
Berniukas parėjo savo gryčion, išsimiegojo. In rytojaus kosa,

kosa — niekur nebeiškosa aukso kiaušinėlio. Suprato, kad jau 
išvėmė tas ekneles, suprato, kad tie darbai buvo dėl jo pritai
syta narakiai tos mergiotės. Mislija: „Kaip čia dabar bus, gal 
prapuolo ta bagotystė?" Iškadavojo kasdien, ir vis jam amt mįs
lių. Žiūri, kad jau jo susiėdė mergiotė eina značnai bagotyn, 
ė anas biednyn.

Ilgą metą pragyvenus, vėl anas su šita mergiote susgadijo ir 
pradėjo ją vobyt pasvažinėtų, sakė:

— Turiu aš tokį divoną, kuris nuneš mus, kur tik norėsma.
Mergiotė susgadijo ant to, ir, susėdę ant divono, nuskrido užu

marių ant salos didelės. Sala buvo labai graži, terp vandenų, 
jiem labai ramu buvo vaikščiotie. Pasvaikščioję susėdo pasilsėtų. 
Berniukas užmigo, ė mergytė sėdo ant to divono, pasakė:

— Nešk mane namo!
Paskėlė divonas ir parskrido. Berniukas nubudęs žiūri, kad 

nebėr nei mergiotės, nei divono. Apsiverkė gailiai, sakydamas:
— Dabar tai viškai blogai: kaipgi aš begyvensiu ant salos?
Apsiverkęs, ašaras nusišluostęs, vaikščiojo po miškus salos.

Užėjo obelėlę su raudonais obuoliais. Nusraškė ir suvalgė vieną 
obuolį. Tuoj jam išdygo didelis ragas ant kaktos lig žemei, kad 
jau ir vaikščioti trudna. Vėl jam blogai su tuo ragu. Ką daryt? 
Vėl vaikščioja po tą salą, valgyt nori. Rado kitą obelį su bal
tais obuoliais. Nusraškė vieną, suvalgė — ir nukrito tas ragas 
nuo kaktos. Pradžiugo anas, mislija: čia galės būt liekarsta nuo 
tos ligos. Pasraškė anas ir daugiau tokių obuolių, ingludino ažan- 
tin ir nuėjo ieškotų pirmosios obelės, nuo kurios užaugo ragas. 
Atradęs nusraškė ban kelius, vėl indėj o ažantin. Vaikščioja po 
salą ir mislija, kaip čia išeities. Ataminė, kad jo čeverykos ge
ros, možna par marias peržengtie. Paieškojęs kur siauriau, kaip 
žengė vieną žingsnį — ir peržengė. Ir tokiu spasabu atėjo savan 
miestan. Žiūri, kad jau jo gerybė išpūstėta, namai užpečiototi — 
nebėr jam kaip gyventi. Mato, kad jau ta mergiotė visa sudarė 
ant sau, ir labai jau bagota. Pamislijo apie visa, apsiverkė, kad
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patrotijo visus turtus užu savo neastražnumo. Pamisbjęs vieną 
gerą mislį ir nuėjo miestan, nuspirko balaninytę, susdėjo raudo
nuosius obuolius, nuo kurių užaugdavo ragas po suvalgymui. 
Eina par ūlyčią, priėjo in tą mūrą, kur gyveno ta jo mergiotė. 
Eidamas ir šaukia:

— Kam reikia gražių ir gardžių obuolių? Pirkit — nebrangūs!
Ta mergiotė, užgirdus, kad siūba obuolių, klausia močią, ar

pirkt. Atsakė močia:
— Kad gražūs, nupirk ban po vieną.
Ana ir nupirko tris — visiem po vieną. Kaip suvalgė, tai išdygo 

visiem po ragą ant kaktos. E berniokas, pardavęs tuos obuolius, 
paskavojo, kad jo nesugautų pasviję. Nusgando tėvas, močia 
ir duktė, kad jiem visiem ragai išdygo. Kuo greičiausia pradėjo 
dakterų ieškotie, kad nugydytų ragus. Kiek dakterų perleidė — 
niekas nieko nepadaro. E berniokas, mieste gyvendamas, visa 
girdi, ką jie veikia su ragais, ir tiešijas: „Gerai tokiem besu- 
meniam".

Potam, kaip jau visi dakterai perėjo ir nemačijo, anas nus
pirko sunką, paskabinęs ant pečių ir eina par ūlyčias vaikštiku 
dakterų. Priėjo ant tą namą, kur ragoti žmonės, ir pasisiūlė. 
Dvornikas inbėgęs pasakė ponams, kad yra dakteras. Pavadino 
vidun, klausia, ar možna šita liga nugydytie. Anas sako:

— Možna. Nors sunkiai, vis mugydysiu.
Tie labai su kantantumu prijema jį ir žada jam didelius pi

nigus užmokėt.
— Gerai,— sako,— išgydysiu. Reikia iškūrentie pirtis labai šil

tai ir sušildyti vandenio trys kubilai.— Sako: — Reiks šutinte 
šutint, bo sausai nieko nebus.

Tuoj kupčius prisakė slūgoms iškūrenti pirtį ir sušildyti tris 
kubilus vandenio. Kaip jau pirtis buvo gatava, pakinkė dvejetą 
arklių, nuvažiavo dakteras su ligonim, ė daugiau nezvahjo nie
kam būt, tik prisakė, kad slūžanka viena stovėtų šalyj pirties. 
Insvarė pirtin. Buvo pritaisyta ties žėdnu kubilu lenciūgai. Juos 
pririšę visus, ė duodas geruoju, bet tik žada išgydyt. Kaip pririšę, 
pasmirkė virvę drūtą, tai pirmučiausia mergiotę ėmė duot virve, 
sakydamas:

— Kur divonas? Kur divonas?
Mergiotė nedaturėdama ir pasakė: tam ir tam kupare tę ir tę 

padėtas. Anas, dažinojęs, kur padėtas, išėjo iš pirties, pašaukė 
slūžanką, pasiuntė:
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— Eik namo, atnešk iš to ir to kuparo divoną — reikia ligo
nis suvyniotie.

Ta parėjo namo, atanešė, jam padavė, anas ir padėjo vežime, 
kuriam atvažiavo. Potam vėl inėjęs pirtim, pasmukęs virvę, va
liai duot tėvą ir močią, sakydamas:

— Tai čia jum užu mano gerybę, kurią suėmėt, kai aš namie 
nebuvau!

Prilupę lig pusgyviai. Atgrįžo ant mergiotę, vėl davė, saky
damas:

— Čia tau užu ekneles, kurias išvobijai par kytrastį. Vemk 
ir tu dabar, kaip aš vėmiau ant bolios!

Mergiotė sako:
— Ką gi vemsi, kad gardu.
Da pasmirkė virvę, da sudavė smagiau — lig apslabo,— pradėjo 

vemti. Išvėmė ekneles. Tai anas šitas ekneles suvalgė, padavė 
jiem po baltą obuolį, liepė valgyt. Kaip suvalgė, ir nukrito jų 
ragai. Anas tuoj iš pirties sėdos arkliuos, ė slūgom parvažiavęs 
pasakė:

— Užu pusės adymos paleiste ligonis iš pirties.
Anas nei mokestų nebereikalavo iš jų, bet tik palupę gerai,
Potam anas užsislėpė mieste, gyveno prastoj gryčelėj ir ko

sėdavo aukso kiaušinėlius ir parduodavo. Vėl anas prasigyveno, 
instaisė kromą kitoj šalyj miesto.

Dažinojo tie ponai, kad tas dakteras tę gyvena, išmislijo ant 
jo prieiną ir padavė jį ant sūdo. Labai didžiai nukaitino jį, kad 
jau sūdą daėjo lig karaliui. Nušaukia jį karalius, pradėjo klau
sinėti. Ir pažino jį ant kalbos. Sako:

— Paleiskit jį — čia mano brolis. Anas niekuo nekaltas.
Ir pasliko par save karalius, niekur nebeleidė. Išsikalbėjo visa, 

kur kaip gyveno nuo tos dienos, kaip išsiskyrė. Paskui suskalbėjo 
abuduj važiuot tėvynėn žiūrėtų, kas tę gyvena. Apstaisė poniš
kais arba činobnykų rūbais su šobliomis, pasiėmė daug visokių 
raštų, padabnų in policijos knygas, nuvažiavo tan miestan, das- 
klausė tuos namus ir gyventojus. Atrado tėvą, močią tebegyve
nant, ė prikaščikas išvarytas von. Gyvena miestelyj, ė jų kromas 
senybinis išnykęs, gyvena jau visiškai biednai. Inėję gryčion, 
pradėjo klausinėti, kas čia gyvena dabar ir kas seniau čia gy
veno. Sakė:

— Dabar gyvenam tokie ir tokie, ė seniau gyveno prikaščikas.
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Liepė pavadintie prikaščiką. Kad pavadino, sakė činaunykai:
— Pasakyk man, kaip čia šituos namuos gyveno senybėj, ban 

užu keleto metų.
Pirikaščikas sako:
— Nežinau, kad aš nesenai gyvenu šitam mieste,— nenorėjo 

sakytie.
Tai činaunykai sakė:
— Mes pasakysma, ale nevalnia bus atsilieptie, kad neprauda. 

Kas atsilieps, tam galvą nukirst.
Činaunykai pradėjo sakyti:
— Čia gyveno žmogus toks ir toks, viškai biednas. Nuėjo pa- 

marėn, pagavo antį. Ar prauda?
— Prauda.
— Antis dėdavo po aukso kiaušinėlį. Ar prauda?
— Prauda.
— Ir kožną kiaušinį parduodavo užu tris šimtus rublių. Ar 

prauda?
— Prauda.
— Tas žmogus prabagotėjo, instaisė kromą, gyveno bagotai. 

Ar prauda?
— Prauda.
— Ir išvažiavo vieną rozą už gronyčios tavorų pirktų. Ilgai 

neatvažiavo. Ar teisybė?
— Teisybė.
— Prikaščikas atradęs, kad po ančia buvo parašyta: ,,Kas su

valgys galvą, tas bus karalium, ė kas ekneles, tas kosėsiąs auk
so kiaušinį". Ar teisybė?

— Teisybė.
— Prikaščikas prikalbėjo gaspadinę papjauti antį ir suvalgyt 

prikaščikui gaivą, ė gaspadinei eknas. Ar prauda?
— Prauda.
— To žmogaus, arba kupčiaus, buvo du sūnūs, jie ir suvalgė 

tą galvą ir ekneles. Ir prikaščikas prikalbėjo, kad močia su juo 
užmuštų tuos vaikus. E vaikai dažinoję išbėgo nuo smerties. Ar 
prauda?

— Neprau... neteisybė! — sušuko prikaščikas ir močia.
Tuoj činaunykai paėmė šoblią, nukirto prikaščikui galvą, ė mo

čiai pasakė:
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— Valigi sustarimo vorta ir tamstai teip padarytie būtų, aie 
kai mes tamstos sūnūs esam, tai dovanojava.

Ir nusivežė ant save tėvą ir močią gyventų ir karaliautų tart 
miestan, kur anys gyveno.

143. DANGUJ MŪRAS PAMŪRYT1E

Seniau gyveno vienam dvare ponas labai neteisingas: krividy- 
davo žmones arba šeimyną, vis nutraukdavo algą, dažnai ir be 
algos išvarydavo, gavęs kokią krividą ant galo metų. Tei par jį 
visados ir būdavo.

Vienas bernaitis, vardu Jonas, nuėjo ant jį slūžytų. Inėjo kuk- 
nion, klausė:

— Ar yra ponas namie?
Gaspadinė klausė:
— Kam reikia?
Sako:
— Noriu aš apsiimtie ant slūžbos už liokarių.
Sako gaspadinė:
— Reikia mums liokariaus, ale kažna ar išbūsi — kad mūsų 

ponas tuoj išvaro.
— Del ko — kad aš gerai slūžysiu, užu ką mane varys? Pa

vadink poną, suderėsma algą, ir bus gerai.
Gaspadinė pavadino. Ponas pravėrė duris ir insišaukė jį paka- 

jun. Klausia:
— Kiek tau reiks algos?
Joniukas atsakė:
— Kaip bus vorta, teip ir užmokėsi ponas, kai pragyvensima 

metus.
Teip ir ponas susigadijo. Tuoj Joniukui prisakė užkaisti sa- 

mavarą. Anas tuoj ką beregiant ir gatavas. Innešė ant vienos 
rankos, an delno padėjęs, šliuks ir nustūmė ant stalo. Žiūri po
nas, kad jo naujas liokarius labai gražiai užstūmė samavarą ant 
stalo, kad nei nesukrutėjo, ir greit labai išvirė. Sako:

— Pravornas iš tavę liokarius, kad teip greit — aš da ir ne- 
mislijau.

Gyvena vieną dieną Joniukas ir kitą, ir vis jam teip sekas, 
teip tinka ponui, kad gan.

Susmislijo ponas paskelt bolią. Sukvietė daug kunigų, ponų.
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Rūkorius gatavoj a pietus, Joniukas verda samavarą. Ponas pa
liepė Joniukui nešti samavarą. Anas ant vienos rankos, an delno 
pastatęs, innešė ir užstūmė ant stalo, ka nei nesukrutėjo. Svečiai 
žiūri, kad teip liokarius glotniai vaikšto ir glotniai dirba. Rū
korius pradėjo nešti stalo patrovas. Valgydami svečiai šneka 
terp savę:

— Kad būtų tokios ir tokios patrovos.
Ponas užgirdo, kad svečiai reikalauja tų ir tų patrovų — pa

siuntė Joniuką, kad pasakytų kukoriui, kad išgatavotų. Joniukas 
išėjo kuknion, paliepė kukorių jau nešt tas patrovas, bo Joniukas 
žinojo, kad reiks, ir buvo prisakyta išgatavotie. Innešė kukorius 
patrovas — žiūri, kol teip greit prigatavojo. Labai ponui patiko. 
Potam ko tik užėjo ant mislių, vis Joniukas pristatė, ir labai 
visi jį gyrė prie ponui. Ponas atliko kantantas.

Baigias bolia, pradėjo svečiai ruoštis namo. Vienas ponas, 
priėjęs ant Joniuką, klausia:

— Ar neitum ant mane slūžytų? Aš tau duosiu šimtą rublių ant 
metų.

Kitas žadėjo du šimtus rublių. Ė anas atsakė:
— Neisiu kol metai neišeis. Nesenai pristojau ant metų. Kai 

ponas paleis, tai tada žiūrėsiu, ė kad neleis, aš ir čia prabūsiu 
ilgiau.

Ponas, užgirdęs, kad Joniuką jo vobija, sako:
— Neik niekur, ir aš tau duosiu du šimtus rublių ant metų.
Išvažiavo visi svečiai, atliko vieni — ponas Joniukui sako:
— Zinai, kaip tu man intikai, kad nei pačios, nei vaikų teip 

nepasilgstu, kaip tavę, kai tu kur išeini.
Teip ir toliaus vis ponas Joniuko nebepalieka, su savim ve

das,— ar ant spaciero eidamas, ar kur važiuodamas, vis su sa
vim. Ir klausias, kas dirbt, kur eit, Joniuko.

Ponas susmislijo pamūrytie naujus pakajus — mūrinius, pirma 
buvo mediniai. Pasamdė meistrus, pradėjo mūrytie, padamentą 
aždėjo. Teip Joniukas ponui ir sako:

— Kas čia bus iš to mūro ir kiek kaštavos?
Ponas atsakė:
— Čia bus pakajai gyventi, kaštavos trisdešimt tūkstančių.
— A, ponai, kam teip daug pinigų trotytie, loc čia mes be 

ilgai gyvensma. Veli ponas mūryk danguj tokį mūrą, tai tę reiks 
visas gyvenimas gyvent be galo par amžius, tai turėsi gražų 
gyvenimą.
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Ponas žiūri į akis Jono ir klausia:
— Ar možna gi danguj pamūrytie toks mūras?
— Del ko, možna.
Ponas su akvata duoda Joniukui trisdešimt tūkstančių pinigų, 

tik eik pamūryk danguj mūrą. Pakinkė Joniukui porą aiklių, 
pridavė kurmoną, padavė penkis tūkstančius rublių ir liepia va
žiuot meistrų ieškotų. Joniukas pasiėmė pinigus, pasiėmė su 
savim dėl valgymo duonos bakaną ir bačkelę vandenio ir išva
žiavo, ponui sudiev pasakęs. Nuvažiavo tuoj pirman miestelin, 
kuris arčiaus buvo nuo to dvaro, kurmoną paliko par arklius, 
ė anas tuoj bažnyčion, ineidamas ubagams tuoj padalijo po tris 
rublius kožnam, kiek tik buvo, nuėjo ant kunigus, užpirko mišias, 
užu poną prašė melstis. Nuvažiavo kitan ir trečian miestelin — 
vis teip padarė: ubagam davė ir mišias užpirko už poną. Ant 
rytojaus vėl toliaus nuvažiavo, vėl dalijo pinigus ir mišias už
pirko, ligi išdalijo visus pinigus. Potam parvažiavo namo. Ponas 
jį patiko ir klausia:

— Ė ką, Joniuk, ar gavai meistrus?
— Gavau, ponai, tiktai suderėjau brangiai — keturiasdešimt 

tūkstančių rublių.
— Aje, baika, be tik gavai — par man pakaks pinigų.
Palaukus keletą dienų, ponas siunčia Joniuką vėl dangun —

liepia vežti pinigų meistram, kad nepristigtų, ir pažiūrėti, ar daug 
jau sumūryta. Ir indeda Joniukui dešimt tūkstančių. Pakinkė 
dvejetą arklių su kurmonu tuo parėdku, kaip pirma. Išvažiavo 
kitu keliu, kur daugiau bažnyčių. Tuoj nuvažiavęs miestelin, kur
moną palikęs par arklius, bėga anas bažnyčion. Randa prisėdusių 
ubagų, ir padalijo po dešimtį rublių kožnam. Nuėjo ant kunigus, 
užupirko mišias, prašė melstis užu poną. Nuvažiavo kitan ir tre
čian miestelin, vis teip ubagam davė po dešimt rublių ir prašė 
melstis užu poną, ir mišias užupirko. Ubagai, kai prityrė, kad 
anas važinėja po miestelius ir dalija pinigus, tuoj rungčiom 
pirma jo nubėgdavo miestelis nuo miestelio. Išdalijęs pinigus, 
parvažiavo. Namie ponas vėl patiko, bo buvo pasilgęs.

— Nu, ką, Joniuk, ar jau daug sumūryta mūro?
— A, jau padamentas visas išmūrytas, jau pradeda sienas 

mūrytie. Sakė, parnedėl būsią išmūryta lig dangsčiui.
Praėjo nedėlia — ponas Joniuką siunčia žiūrėtų mūro. Indeda 

jam penkiolika tūkstančių rublių, ir išvažiavo, pasėmęs duonos 
bakaną ir vandenio bačkelę. Nebevažiavo tais keliais, ale ant
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šviežius miestus, teip ir vėl padarė su pinigais: išdalijo par ke
turias dienas visus ir atvažiavo namo. Patiko ponas Joniuką mei
liai.

— Ką gi, Joniuk, ar baigia mūryt?
— Baigia, baigia, tik dangčiaus bereikia. Kitąkart kai nuva

žiuosiu, rasiu gatavą. Ale tiktai, ponai, da reikia mum prašytie, 
kad ir vidų ištaisytų, kad padirbtų padlagas, stalus, krėslus, lovas, 
kad galėtumėm kur gulėti.

— A gerai gerai, Joniuk, reikia — reikia. Te dešimt tūkstančių, 
važiuok ir pasamdyk meistrus, tegul dirba, ko tik reikia vidui.

Joniukas nuvežė pinigus tuo parėdku, kaip ir visus. Atvažiavęs 
pasakė esąs visas gatavas, labai puikiai padaryta. Ant gonkų 
sėdi panelė švenčiausia su vaikeliu, aplink visą mūrą palėpėm 
sėdi aniolai ir gieda gražiai ir laukia atvažiuojant pono. Viduj 
gieda užu stalo dvylika apaštalų psalmas, ir tie laukia pono atva
žiuojant.

Praleidus keletą dienų, ponas siuntė Joniuką pažiūrėtų, ar jau 
gatavas vidus mūro. Nuvažiavo, pažiūrėjo, atvažiavęs pasakė, 
kad visa, visa yra gatava, laukia pono nuvažiuojant. Ponas pra
džiugo, pagyrė Joniuką ir liepė ruoštis važiuot. Susiruošė kaip 
reikia visa, ko Joniukas žinojo, pakinkė kurmonas dvejetą ark
lių, sėdo ir važiuoja.

Važiuoja, važiuoja, užvažiavo didelį mišką. Ponas pradėjo sir- 
ginėt, sako:

— Kažna ar nuvažiuosiu dangun — kad man nebegera.
Joniukas atsakė:
— Tuoj, tuoj, nebetoli dangus.
E ponas tuo čėsu pradėjo leistis. Joniukas žinojo visa. Anas 

turėjo ir grebenyčią pasiėmęs. Ir nustabdė arklius, kurmonui pa
sakė:

— Reikia uždegti žvakė, bo ponas miršta.
Užudegė žvakę — tuoj ponas ir numirė. Sako Joniukas kur

monui:
— E ką bedarysima — reikia grįžtie namo.
Ir pagrįžo, atvežė numirėlį. Tuoj policijai Joniuką su kurmo- 

nu surišę nuvarė turmon:
— Kam jūs užmušėt poną?
E pati su vaikais tuoj sutaisė pagrabą. Suvadino kantorius ir 

gieda, ė numirėlį padėjo grabe viduryj pakajaus. Kantoriai gie
da vieną dieną, gieda kitą dieną, ė trečioj dienoj mislijo paka-
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vot. Žinoma, kantoriam davė išgert ir užkąstie— smagiai ir rė
kauja. Numirėlis atsikėlė iš grabo, pradėjo bartis ant kantorių:

— Ko jūs čia, pijokai, rėkaujat? Man nereikia jūsų tokių 
giesmių — man Joniukas pamūrijo danguj mūrą, ir tenai aš gy
venu. Radau laukiant ant gonkų panelę švenčiausią su vaikeliu, 
palėpėm prisėdusių aniolų, viduj dvylika apaštalų gieda psal- 
mas — ne teip, kaip jūs pasgėrę rėkaujat. E tu, pati, paleisk 
Joniuką su kurmonu iš turmos — jie nekalti, aš pats numiriau 
geru smerčiu, esu danguj. Dabar Joniukas tegul gaspadoriauja, 
jo klausykit, ė kai anas numirs, tai tegul kurmonas gaspado- 
riaus lig smeTčiui. Dabar paleiskit iš turmos. E aš važiuoju 
dangun.

Teip pasakęs, atsigulė ir vėl nebegyvas. Paleidė Joniuką su 
kurmonu iš turmos, atadavė gaspadorystę. Pagaspadoriavo tre
jus metus, numirė. Potam kurmonas pagaspadoriavo šešerius 
metus, ir tas numirė. Lr abu nuėjo dangun in poną ir karaliauja 
tam mūre. E potam atliko vaikai su močia gaspadoriauti. Teip 
jiem nesisekė, bo buvo labai griešni,— prarijo visą dvarą kiau
rai žemė.

144. BOBUTĖS IR SENELIO [PASAKA]

Buvo senelis ir bobutė ir pasodino pagimyj pupelę. Ir užaugo 
pupelė lig girnom. Išplėšė girnas — pupelė užaugo lig lubom. Iš
plėšė lubas — augt, augt lig dangčiui. Išplėšė dangtį — ir užaugo 
pupelė lig dangui. Mislija senelis su bobute, kas čia reikia da- 
rytie. Reikia lipti dangun. Teip suskalbė j ę ir inlipė par pupelę 
dangun.

Vaikščioja, vaikščioja po dangų — niekur nieko nesustinka. 
Priėjo naktis — nėr kur naktavoti. Atrado obelį ir atsigulė po 
obele. Atėjo dievas, sako:

— Gulėkit, ale tik nelieskit mano obuolių.
Senelis atsakė:
— Oje, ponuliuk, neliesma.
Teip jie ir užmigo. Ryto boba nubudus pamislijo: „Reikia pa- 

karštavot, kai labai gražūs, gal ir gardūs". Kaip tik vieną pa
lietė, tuoj visi obuoliai ir nubirėjo. Nubudo ir senis — pradėjo 
bartis ant bobos. Ėmė senis pešt bobos čiupryną ir raišiot obuo
lius ant obelės. Nurovė visus plaukus nuo galvos, ir nepakako
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pririšt obuoliam. Ateina dievas ir baras ant jų, kam lietė obuo
lius. Senis apskundė bobą, kad ana lietė.

Nuėjo jie toliau. Eina eina, vaikščioja vaikščioja — vėl nieko 
neužeina. Priėjo naktis — nėr kur naktigulto gulėtie. Rado in- 
maišyta rėčkelėj tešlos dėl duonos kepimo. Sako:

— Gulkim nors čia, bet užuvėja.
Ir atsigulė. Senis sako:
— Ale tu, bobut, neliesk vėl, kad nepasdarytum iškados.
— Ne, neliesiu.
Senis kaip tik užmigo, bobai užrūpo, ar gardi rūgštis. Ana, 

pirštu paskabinus, pakarštavos — kaip ėmė bėgti tešla ant senio, 
apibėgo visa barzda, senis ir nubudo. Pradėjo ant bobos bartis, 
boba — gintis, kad neliečiau. Senis bobą — mušt. Supykę atsi
kėlė nakčia ir nuėjo toliaus.

Išaušo, pasdarė diena — vėl vaikščioja po dangų. Ir vėl prėjo 
naktis — neturi kur naktavot. Apsdairė, pamatė — rateliai pa
statyti stovi.

— Gulkim po šitais rateliais, bet užuvėja.
Ir atsigulė po rateliais. Senelis užmigo, o bobutė sako: „Rei

kia pasvažinėtie — ar lengvi vežftie". Kaip ana tik insisėdo šituos 
rateliuos, tuoj rateliai tarrr ir nuvažiavo palei dangų, senelis 
atliko vienas. Nubudęs žiūri, kad nebėr nei ratelių, nei bobutės. 
Suprato, kad jo bobutė neiškentė nepaprabojus, kas tie rateliai. 
Pamislijo: „Reikia eit ieškotų, bo vienam labai nuobodu. Visgi 
užgirstu kur trenkiant su rateliais ir eisiu tan balsan ir sustik- 
siu". Eina, eina, užgirdo — sutrenkė rateliai. Davai bėgt tan 
kraštam Bebėgdamas užgirdo — kitam jau krašte trenkia. Sugrįžo 
vėl atgal ir eina — klauso, kad trečiam krašte terškia. Anas vėl 
atgal — ir negali niekaip bobutės suvaikyt po dangų. Ir tebe- 
gaudo ligi šiolei. Tai da ir mum kai kada girdis jos važinėjimas 
prieš lietų — tai vienam krašte užgirsi, trenkia su rateliais, tai 
kitam, ir nemožna permanyt, kurian kraštan bobutė važiuoja.

145. PASAKA TRIJŲ BROLIŲ

Gyveno tėvas, močia ir turėjo tris sūnus. Vienas buvo podur- 
nis. Ir jie užaugo, buvo pilnų metų. Ir numirė jų tėvas. Numir
damas vyresniajam paskyrė katiną, antrajam — vėtyklę, ė po- 
durniui — kamų vytulėlį. Patam jie visi savais keliais išėjo ant 
ažudarbių.
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Vyresnysis, pasėmęs katiną, nuėjo vienan dvaran, kur netu
rėjo tas ponas katino, da ir nežinojo, kas do katinas, ir pris- 
prašė ant naktigulto. Jį ponas priėmė, davė jam asabną kama
rėlę, ir, pasiklojęs patalą, atsigulė, ė katiną paleidė viduj. Ė tę 
buvo neišsakyta daugybė pelių. Kaip ėmė katinas gaudyt ir kraut 
krūvon — prikrovė sulig stalu krūvą, ė anas pemaktavojo spa- 
kainai. Ryto išeina ponas žiūrėtų svečio — mislijo, kad jį pelės 
sugraužė. Žiūri, kad svečias guli spakainas, katinas tupi prie 
krūvai pelių ir da vieną turi inskandęs. Ponas pradėjo stebėtis 
iš tos menkos žvėrelės, kad tiek prigaudė. Pradėjo ponas prašytie 
parduotie katiną. Sakė:

— Duosiu, kiek tik pasneši pinigų, tik ataduok šitą žvėrelę, 
bo man kiek čėso jos dirba iškadą, ir negaliu iškasavoti.

Pripylė jam maišą pinigų, ir parėjo namo. Nuspirkdamas duo
nos ir žyvijos.

E antrasai brolis, kitan dvaran nuėjęs, rado žirnius kuliant. 
Pabaigė kult prie jam, suėjo daug darbinykų, gal ban šimtas 
buvo, susėdo visi ant pado ir renka iš pelų po grūdelį. Anas pra
dėjo juoktis iš pono:

— Kam teip daug darbinykų privarei, kad čia možna ir vie
nam padirbtie?

Atsakė jam ponas:
— Padirbk tu vienas — aš tau užmokėsiu šimtą rublių.
— Gerai,— sako,— tuoj padirbsiu, tik tegul sustuma darbiny- 

kai krūvon.
Kaip sustūmę, anas, paėmęs vėtyklę, tuoj išvėtė visus žirnius 

par porą adynų. Stebis ponas iš tokio greitumo ir prašo parduo
tie tos vėtyklės.

— Ne,— sako,— neparduosiu, bo toj man reikalinga — kur be
gausiu kitą.

— Susimildamas parduok, kiek prašysi, tiek ir užmokėsiu.
— Neparduosiu — man reikia.
Ponas duoda jam, kiek tik parsineša, pinigų — didelį maišą. 

Ir atadavė vėtyklę ponui. Ir parėjo anas namo ir turėjo iš ko 
žyvytis.

E podurnis — kurgi anas gaus daTbo su karnų vytulėliu. Išsi- 
galandęs peiliuką, nuėjo ant kalno terpu balų, užlipęs ant kalno, 
atsisėdęs ir rėžo karnas siaurais dirželiukais. Štai ateina ponai
tis su kepeliušium.

— Ką čia,— sako,— tamsta dirbi, žmogau?

251



Podumis atsakė:
— Karnas rėžau. Vysiu virves ir, ažkabinęs tuos kalnus, ver

siu šiton balon — reikia sulygini žemę, matai — labai nelygi, kad 
špėtna vaikščiotie.

— Aje, susimildamas neliesk šito kalno! Ko prašysi, tai duo
siu, bo čia, po šituo kalnu, mūsų gyvenimas. Kai nuversi, tai 
mes nebeturėsma kur gyvent.

Podumis sako:
— Kad pripilsi stebulę pinigų, tai neversiu kalno.
— Oje, susmildamas neversk, pripilsiu. Kur ją padėsi?
— Rasi,— sako,— klaimo šelmenyj pastatytą ir pilk.
Podurnis pritaisė stebulę, ė ponaitis pylė, pylė — niekaip ne

galėjo pripilt, bo podumis nueidamas su grėbliu iškapstydavo 
po visą klaimą pinigus — stebulė vis dyka. Pristigo ponaitis pi
nigų, persiprašė ant kito rozo. E podumis paliko bagotesniu užu 
kitus brolius ir gyveno labai gražiai.

146. KUPČIAUS GERYBĘ ŠĖCAVOT

Senybėj buvo kupčius. Ir kai da nebuvo geležinkelių, anas 
išvažiavo už gronyčios arkliais tavoro atsivežtų, ė pačią paliko 
namie su dukteria mažų metų. Važiuodamas keliu, pasklydo, par 
mišką važiuodamas. Prisėjo naktis — nebežino, kur važiuoti. Pra
dėjo dairytis — pamatė žiburį. Ir nuvažiavo ant tą žiburį. Rado 
gryčelę. Prisprašė naktigulto, jį priėmė. Arklį nuskinkė, palan
gėj pasiliuobė, bo dienodaržio nebuvo. Ė jam patalą paklojo 
gryčioj ant suolo po langu. Pavalgęs večerę, atsigulė.

Ban kiek numiegojus, girdi — palangėj šneka trys laimės apie 
vaiką, kuris buvo gimęs toj naktyj to gaspadoriaus, kur kupčius 
naktavojo. Viena sako:

— Tegul bus vagis.
E kita atsako:
— Ne, tegul bus kunigu.
E trečia sako:
— Tegul bus šėporium šito kupčiaus gerybe, bo anas teturi 

vieną dukterį — nebus kam gerybės šėcavot.
Teip visos trys ir sutarė. E kupčius visa girdėjo. Jam nela

bai gerai, kad tokio biedno žmogaus sūnui užlaimino jo gerybę 
šėcavot ir vartot. Anas nebeužmiega, mislija: kaip čia padarytie,
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kad kaip kaivek nugūbytie šitas vaikas. Kad ryto atsikėlęs, 
pradėjo kalbintie to vaiko tėvus:

— Ar neparduosta man vaiko? — sakydamas, kad,— aš esmu 
bagotas, viso turiu, ė vaikų teturiu vieną dukterį, ir ta mažutė. 
Tai aš, parvežęs namo, juos abu auklėsiu, nebus jiem nuobodu.

Nebagoti buvo tie žmonės, ir suskalbėjo tėvas su močia par- 
duotie— atsiėjo jiem kupčiaus kalba, kad anas gražiai ketino 
auklėtie. Kupčius užmokė j o tris šimtus rublių ir išsivežė vaiką. 
Važiuodamas mislijo, kur anas reikia padėtie. Pamatė — šalyj 
kelio didelis skrudėlynas. Pamislijo: ,,Reikia čia anas apkastie — 
skrudėlės papjaus". Teip ir padarė. Važiuoja toliaus. Privažiavo 
karčemą. Da buvo ne vakaras, o žinojo, kad daugiau nebus kur 
naktavoti,— apsinaktavojo toj karčemoj.

Žinoma, kaip tę buvo vieškelis nemažas, daug žmonių važiuo
davo. Po jo nuvažiavimui užvažiavo vėl ban trys kurmankos. 
Važiuodami par mišką, pamatė žvakes degant miške. Sako:

— Nigdi čia nieko nedegdavo, kai kitus rozus važiuodavom,— 
iš kur dabar čia žvakės? Reikia eit pažiūrėt.

Vienas pabuvo par vežimus, ė du nuėjo. Ir rado — skrudėly- 
ne guli vaikelis vystykluos, su skrudėlėm bovijas, ir iš šalių dvi 
žvakės dega. Žmonės apsigando, nenorėjo imtie, ale vėl pamis
lijo, kad žvakės dega — gal čia ne prastas vaikas, reikia paim- 
tie. Paėmė, nusinešė, vežiman insdėjo ir važiuoja. Užvažiavo 
karčemą ir apsinaktavojo. Ir insineša ton karčemon, kur nakta- 
vojo kupčius. Žmonės nupirko par karčemnyką pieno, pagirdė 
vaiką — vaikas tyli. Kupčius paklausė:

— Kur jūs važiuojat su tokiu mažu vaiku?
Žmonės atsakė:
— E ką daryt, kad radom šalyj kelio — paėmę vežam.
Pamislijo kupčius: ,,Gal čia, kurį aš apikasiau skrudėlyne?

Reikia pirkt iš jų". Pradėjo prašyt parduot, sakydamas, kad ne
turiu namie vaikų, tai aš jį užauklėsiu gražiai, ir bus man gas- 
padorium. Tie žmonės susmierkavoję ir pardavė užu tris šimtus 
rublių. Kupčius negaili trijų šimtų, bet kad tik anas šitą vaiką 
kur nugūbytų. Pasėmęs vaiką, išvažiavo toliaus, mislydamas, 
kur padėt. Užvažiavo didelę balą ir inmetė balon ir nuvažiavo 
toliaus spakainas, kad jau tas berniukas prigėrė.

Ne už ilgo užvažiavo žmonės pakelingi. Mato, kad baloj gra
žus darželis žolynų, labai gražiai žydi. Ir kalbas terp savę:
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— Kiek kartų važiavom šituo keliu — nieko nebūdavo. Iš kur 
atsirado šitas darželis?

Nuėjo žiūrėtų. Randa terp žolynų vaikelį bo vi j antis. Mislija, 
kas daryt: ar imt, ar ne? Pamislijo: „Kad teip anas gražiai bo- 
vijas, mažas būdamas, gal čia neprastas yra vaikas?" Paėmė, 
nusivežė miestan. Talkavojo, kur padėtie. Susikalbėjo nešti klioš- 
toriun ataduotie — tegul jį auklės ir mokys rašto. Nunešę ata- 
davė, ir vaikas su gera prižiūra augo laiksvingai. Kupčius par
važiavo, tavorų prispirkęs, suvažinėjęs savo kelionę, spakainai 
kupčiavojo.

Praėjus apie aštuoniolika ar devyniolika metų, prisireikė jam 
važiuotie tan kraštam, kur seniau važinėjo. Užvažiavo tan mies
tan, kur buvo tas berniukas ataduota klioštoriui. Važiuodamas 
pro šalį, pamatė — bernaitis kapoja malkas. Ir teip jam atsiėjo, 
kad neikaip anas negali nuo akių nuleisti. Pamislijo: „Kaip čia 
anas kad paėmus užu žentą". Teip kad anas nebejaunas, duktė 
jo nebemaža — reiktų gaspadoriaus jam. Priėjęs ant bernaitį ir 
kalbino:

— Kaip tu čia gyveni? Kur tavo tėvai?
Bernaitis jam atsako:
— Nežinau aš nieko, eik ant gaspadorių klioštoriaus, anas tau 

pasakys.
Kupčius inėjo, pradėjo klausinėtie:
— Ar nemožna būtų šitas bernaitis paimtie užkuriom? Kur jo 

tėvai? — Bo anas bijojo, kad nebūtų prastos pamilijos.
Gaspadorius jam nusakė apie jo tėvus nieko nežinąs, atgal 

aštuoniolika metų, kaip anas čia ataduotas dėl auklėjimo.
— Atavežė,— sako,— mum žmonės, radę kokioj tę baloj in- 

mestą, tai kad nori tamsta jo paimtie, tai prašom užmokėtie klioš
toriui užu auklėjimą, ir išleisma, ne kur dėsma.

Kaip visa nusakė, kupčius suprato, kad gali tas būt vaikas, 
kur anas inmetė balon. Jau anas nebe dėl atsėjimo ir gražumo 
pradėjo prašytie, ale dėl nutrotijimo: suprato, kad užaugęs galės 
jo gerybę šėcavot. Klausė, kiek reikia užmokėt. Pareikalavo 
trijų šimtų. Kupčius, nieko nebesakęs, užmokėjo tris šimtus rub
lių, parašė gromatą sekretną, padavė bernaičiui, liepė eitie jo 
namuos ir gyventie, ligi anas pagrįš su tavoru iš užu gronyčios. 
Kupčius išvažiavo toliaus, ė bernaitis, suskvietęs savo draugus, 
pasmylėjęs išėjo po adresu kupčiaus ieškotų tos vietos. Draugai 
palydėjo jį užu miesto, ir susėdo visi pasišnekėtų prieš išsisky
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rimą. Jiem bešnekant, tas bernaitis užmigo, ir tuo čėsu iš ažan- 
čio išlėkė gromata, kurią jam kupčius davė parnešti gaspadinei, 
kad jį priimtų. Tavorščiai paėmę skaito — randa parašyta, kad 
kai ateis žmogus su šita gromata, nieko nelaukus, kad jį, su duk
teria paėmę, inmestų ant sudraskymo žvėrių, kad parvažiavęs 
neberastų nei kaulelių jo. Tavorščiai teip atradę baisų raštą 
suplėšė, pritinkino, katro toksai počerkas, parašė kitą gromatą 
teip: „Kai ateis šitas žmogus su tuo raštu, tai suženyti su mano 
dukteria ir ataduotie visą gaspadorystę iš tos dienos. Kai par
važiuosiu namo, kad rasčia po veseliom. Ė kad neišpildysta, tai 
būstą labai korotos". Parašė, tavorščiai užpečėtojo ir indėjo jam 
ažantin. Bernaitis nubudęs, atsisveikinęs su tavorščiais, nuėjo sa
vais keliais, ė tavorščiai pagrįžo namo. Atrado, parėjo ir padavė 
gromatą kupčiaus pačiai. Perskaičius dukteriai sakė:

— Kad čia parašyta tuoj ženyt anas su tavim. Ale kaipgi teip 
užvieryt — reikia laukt atvažiuojant tėvo.

B dukteriai labai atseina bernaitis. Pradėjo močią prašyt, kad 
ženytų dabar, sakydama:

— Kaipgi nepildysma jo prisakymo, bus negerai.
Pildydami tėvo prisakymą, ir suvinčiavojo. Atadavė jam gas

padorystę ir visą valią.
Ban už kelių dienų atvažiavo ir tėvas. Randa jau dukterį su- 

vinčiavotą su šituo bernaičiu. Tuoj, inbėgęs gryčioj, pradėjo bar
tis:

— Kol jo nenugūbijot?
Atsakė pati:
— Ė kam gi teip rašei, kad suženytie? Štai tavo raštas.
Paduoda, perskaito — teip parašyta. Dyvijos ir nesvierijo sa

vim: počerkas jo — kaip anas galėjo teip rašytie? Nu, ką beda- 
ryt? Pradėjo vėl mislytie, kaip čia anas kur padėtie. Išmislijo. Ir 
prisakė eitie šėtoniškon karalystėn dažinotie, koks yra žodis 
brangesnis krikščioniškoj kalboj. Ta karalystė buvo labai toli, 
ir kas nueidavo, nebegrįždavo iš tenai.

Žentas, pildydamas uošvio prisakymą, su dievo padėjimu išėjo. 
Eina, eina, užėjo dvarą. Klausės kelio ant tą karalystę. Ponas 
dvaro nežinojo kur, ale inprašė dažinotie, kas reikia padarytie, 
kad pataisytie vyno šulnelis, kuriam nebėra šešti metai — išdžiū
vo vynas.

— Pirma semdavom, kiek tik reikdavo, ė dabar sausas. Tai pa
klausk. Kai eisi atgal, pasakysi.
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— Gerai, kai dievas pazvalys nueit, paklausiu.
Ir išėjo toliaus. Ėjo, ėjo, užėjo kitą dvarą. Užėjo kelio klaustus 

ant tą karalystę. Atsakė:
— Nežinom tos karalystės. Girdėt girdėjom, kad esant kur 

tę.— Ir inprašė to dvaro ponas paklausti, kai nueisi, kas reikia 
padaryt, kad nebemožna preit ant pinigus ban kelinti metai. Skie
pas pinigų buvo pripiltas ir užgriuvo žemėm. Kai norim kasti, 
vis griūva.

— Gerai, kai ponas dievas pazvalys suvaikščiot ir atrast, tai 
paklausiu.

Ir išėjo vėl toliaus. Par kiek čėso vėl užėjo trečią dvarą ir 
užėjo pasklaustų, ar nežinos tos karalystės, kur ana yra. Buvo 
vakaras, priėmė jį naktigulto ir pasakė jam, kad da užu trijų 
karalysčių ta šėtoniška karalystė. Ir insiprašė dasižinotie, kur 
jo duktė pasdėjo, ar tebėra gyva, ar ne, kad mažutė prapuolo 
iš lopšio.

— Gerai, kad suvaikščiosiu, kai grįšiu atgal, pasakysiu.
Ir išėjo toliaus. Užėjo marias. Eina pamariu — rado lydį kuo 

naididžiausį. Kaip medžias voliojas ant smėlio, negali insvo- 
lioti marios. Ir pradėjo klausti jį:

— Kur eini?
Anas atsakė:
— Einu šėtoniškon karalystėn — ar da toli yra?
Lydys atsakė:
— Kad tiesiai eitum, kad ne marios, būtų netoli, ė dabar da 

praversi tris nedėlias. Ale kažna ar sugrįši: iš tę niekas nebe
sugrįžta. Būk toks geras, kai nueisi, paklausk, ar da ilgai man 
čia reiks voliotis ant smėlio.

— Gerai, kai dievas padės sugrįžti, pasakysiu, kai dažinosiu.
Eina toliaus, patinka žmogų: vaikščioja pamare ir ant pečių

nešioja armotą ban keliais birkavais. Paklausė tą žmogų:
— Ar nežinai, kur tokia karalystė, ar da toli?
Žmogus atsakė:
— Nebetoli. Žiūrėk, vut užu marių dvaras matos. Tai tam dva

re gyvena jų karalius. Ale būk toks geras, kai grįši atgal, pasa
kysi, ar da ilgai man reiks nešioti armotą — neužmiršk paklausti.

— Gerai, kai grįšiu, pasakysiu.
Eina toliaus, pamatė tą dvarą. Inėjo dvaran — nieko nepatiko. 

Pasidrąsinęs inėjo pakajuos. Eina par vieną stanciją — nieko 
nėra. Eina par antrą, trečioj atrado — panytė sėdi krėsle ir mez
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ga sietkeles. Ir prakalbo ant jį panytė gandindama, kad kai 
sugrįš ponas palakstęs iš svieto, tau blogai bus. Pradėjo anas 
panytę prašyt, kad ji pakėravotų. Sako:

— Daug interesų turiu. Atėjau dasižinotų — atasiuntė uošvis, 
koks žodis yra brangesnis ir vožnesnis krikščioniškoj kalboj. Ir 
da insiprašė vienas ponas, kad jo vyno šulnelis išdžiūvęs, ne
besą vyno — kaip reikiąs pataisytie. Kitas insiprašė, kaip ant 
skiepą pinigų preitie — užgriuvęs esąs. Trečias klausė, kur jo 
duktė, ar da gyva, prapuolus iš lopšio pusės metų. Einant pama
riu, radau lydį voliojantis ant smėlio — klausė, ar da ilgai jam 
reiks voliotis. Patikau žmogų vaikščiojant pamariu, ir nešioja 
ant pečių armotą. Prašė dasižinotie, ir tam ar ilgai da reiks nešiot. 
Tai susmildama, kaip čia reiks dasižinotie visi interesai?

Atsakė panytė:
— Aš nežinau nieko. Ale tik būk teip astražnas: kai atbėgs 

ponas mano, kad nenumanytų, kad tu čia esi. Lįsk dabar paloviu 
ir glūdėk tykiai. Aš jį išklausinėsiu, ė tu visa girdėsi. Tai kai 
dažinosi, kaip visi interesai padarytie, tai maž ir možna bus ir 
mane išvaduoti iš čia. Aš esmu nevalnykė, neišleidžia manę.

Kaip jam visa išsakė, anas palindo palovin, panytė ažutiesė 
maršką ligi žemei, kaip ir patalą pataisius.

Pasdarė vakaras — atalėkė jos ponas. Išdavė večerę. Pavalgė, 
atgulė tuoj lovoj—ponas pasienyj, ė panytė ant krašto. Ban 
pusadynį praleidus, panytė krūptelėjo, kaip ir iš miego, sako ir 
kalba:

— A, kad sapnas blogas paspainiojo — net išsigandau!
— E ban ką sapnavai? — klausia ponas.
— E,— sako,— tartum atėjo koks žmogus nepažįstamas ir klau

sia, koks žodis brangesnis ir vožnesnis krikščioniškoj vieroj.
— Nu,— atsakė ponas,— ė ką gi anas dažinos! Kožnas žmogus 

kad žinotų, tai mum būtų blogai: atimtų visa iš mūsų.
Panytė prašė pasakytie.
— Egi šitie žodžiai brangesniej: „Vardan traicės Švenčiaus', 

kad čia teip ir teip stotus!" Tuoj mes visi išnyktumėm, ė ko anys 
norėtų, tai ir stotus.

Visa iškalbėję, užmigo. Teip panytė vėl šoko iš miego:
— A, ka tav — sapnas nubudino! Kažin ką susapnavau. Tar

tum atėjo koks žmogus ir klausia, dėl ko pagedo jų šulnelis su 
vynu. Ė kitas nebepreinąs ant skiepą pinigų...
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— A-a, taigi, kad jie žinotų, kas padarytie, tai mum blogai 
būtų.

— Nu, tai kas gi tę reikia daryt? — paklausė panytė.
— Ėgi kad jie pasakytų brangiuosius žodžius — ir išbėgtumėm 

iš šulnelio ir iš skiepo, ir atliktų teip gerai, kaip buvo.
Pabaigė tuos žodžius, užmigo ponas, ė panytė patylėjus vėl 

šoko iš miego, sakydama:
— Kas čia do naktis — nemožna užmigtie, tuoj sapnai pjauna. 

Tartum atėjo koks ponas ir klausia: ,,Ar nežinai mano dukteres, 
kuria prapuolo mažutė?"

— Ėgi,— sako,— tu esi. Matai, kokią užauklėjau didelę.
— E da vienas klausia, ar ilgai reiks armotą nešiotie ant pe

čių. Ir lydžiui gulėt ant smėlio ar ilgai reiks?
— Mat,— sako,— kad niekas jų su brangiaisiais žodžiais ne

paleis, tai jie lig sūdnai dienai teip bus. Ag jie šito dvaro gy
ventojai, mes jų dvare gyvenam. Kurias armotą nešioja, tai 
ponas šito dvaro, ė lydys urėdas.

Ponaitis visa panytei išsakė apie visus interesus, ė tas žmogus, 
gulėdamas palovyj, girdėjo. Ir jų su panyte buvo suskalbėta: 
kai visa iškalbės ponas, tai tada paduot ranką panytės tam žmo
gui, gulinčiam palovyj. Teip ir padarė. Žmogus paėmęs už rankos 
panytę ir iškalbėjo brangiuosius žodžius:

— Vardan dievo tėvo, ir sūnaus, ir dvasios šventos. Vardan 
traicės šventos, kad išnyktų iš čia nečysta dvasia!

Po iškalbėjimui tų žodžių paskėlė šturmas, ir su šturmu rėk
damas išlėkė:

— Apšidijot jūs mane nemažai!
Apstišijo šturmas, atliko dvaras spakainas. Atsikėlė panytė, 

padėkavojo tam žmogui užu išgelbėjimą jos nuo nečystos dva
sios, sakė ana jam:

— Dabar būkium spakaini: nebelankys anas šitos vietos. Da
bar mes čia gyvetnkium, šitam dvare.

— Ne,— atsakė anas,— negaliu aš čia gyventie: turiu savo 
namus, ir pačią, ir uošvį, kurie laukia pareinant, ir da kurie 
insiprašė dažinotie apie šulnelį, apie pinigų skiepą, lydys ant 
smėlio tebesvolioja, žmogus armotą tebenešioja — visi reikia pa- 
leistie. Ėgi ir tavo tėvas laukia. Eikium abudu namo.

Suskalbėjo, pasiėmė ant kelio pinigų, duonos ir išėjo. Ėjo pa
mariu, atrado — tebenešioja žmogus armotą. Ir klausia:

— Ar da ilgai reiks nešiotie?
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Atsakė:
— Lig sūdnai dienai. Ė kad nori, tai aš paleisiu tuoj.
Žmogus meldė, kad paleistų. Anas peržegnojo, ištarė brangiuo

sius žodžius, ir nulėkė armota nuo pečių, ir pasdarė naipuikes- 
nis ponas. Ir pasakė:

— Dėkui tamstai. Eisiu dabar savo dvaran gyventų. E užu 
tamstą dievą prašysiu sveikatos.

Paskalbėję išsiskyrė.
Eina abuduj vėl pamariu, atrado lydį volioj antis. Ir lydys pa

klausė:
— Ė ką, prieteliau, ar ilgai da reiks čia trokšti?
— Lig sūdnai dienai,— atsakė.— O jeigu prašai, tai ir šiandie 

paleidžiu.
— Susmildamas, prieteliau, paleisk, jeigu možna!
Anas peržegnojo, brangius žodžius ištarė — ir atsistojo iš ly

džio žmogus, kurias prispažino, kad buvęs šitam dvare užu 
urėdą, ale užu blogo pono atlikę pakoroti užu griekus.

Lydį paleidę, keliavo toliaus. Atrado dvarą, kurio ponas insi- 
prašė dasižinotie apie dukterį. Inėjo tan dvaran — klausė po
nas jį:

— Ar dažinojai apie dukterį?
— Egi štai atavedžiau ir ją.
Ponas žiūri in dukterį, nebegali pažintie. Kai nusakė visus at

sitikimus, tai tada pavierijo ir pripažino dukterį. Priėmė juos 
kaip svečius ir mylėjo čielą nedėlią. Potam pakinkė dvejetą 
arklių karieton, indėj o gastinčiaus ir išvežė svečią namo.

Nuvažiavo anas kitan dvaran, kur buvo pinigų skiepas už
griuvęs. Ponas klausė jį:

— Ar dažinojai, kaip možna preiti ant pinigus?
Anas atsakė:
— Možna, tik reikia dešimties darbinykų atkastie žemėm.
Nuėjo, atakasė, anas peržegnojo, ištarė brangiuosius žodžius —

tuoj nečystiejie išlėkė, ir prėjo ant pinigus teipo, kaip pirma 
preidavo. Atliko ponas labai kantantas, pamylėjo tą žmogų ban 
kelias dienas. Pakinkė dvejetą arklių karieton, pripylė pinigų 
maišą, su kurmonu ir išleidė, trečian dvaran nuvežė. Ir tenai anas 
teip padarė — atataisė vyno šulnelį, nečystuosius išvaikė. Ponas 
pamylėjęs pakinkė porą arklių karieton, vyno bačkelę pripylė 
ir parvežė ant uošvį. Parvažiavo sveikas, linksmas su maišu pi
nigų, su bačkele vyno, dvejetu arklių karietoj. Uošvis persi
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gando pamatęs, kad te i p puikiai ir bagotas atvažiavo, bo anas 
mislijo, kad nebesugrįš iš tenai. Potam klausė žentą:

— Ar dažinojai, kokie žodžiai yra brangesniai krikščioniškoj 
kalboj?

Žentas uošviui pasakė. Uošvis nutilo, nebebuvo ko daryt. Pa
gyveno uošvis trumpą laiką ir numirė. Išsipildė užlaimėjimas, 
atliko šėporium jo gerybės ir pinigų.

147. DVYLIKA BROLIŲ

Gyveno tėvas ir močia, turėjo dvylika sūnų. Dvylikis buvo 
mažesnis, kurį visi krividydavo. Išėjo visi šieno pjautų. Pardien 
pjovė, vakare, sugrėbę kupečiuos, parėjo namo. Ant rytojaus 
nuėjo pjautų, žiūri — vakarykščias šienas visas suėstas, sumy
niotas. Kalbėjo terp savę:

— Kas čia galėjo teip padaryt?
Ale neatmislijo neikaip. Teip jiem atsitiko par tris naktis. Ket- 

virtąnakt mažasai berniukas brolius vadino eit saugotų:
— Ar nepagausma, kas šieną suėda?
Atsakė broliai:
— Eik sau, mes nuvargę esam, neisma.
Berniukas vienas ir išėjo lauko saugotų. Nuėjęs atsigulė prie 

savo kupečio ir laukia, kas ateis ant šieną. Anas nemigo. Už
girdo apie vidunaktį — kas tę atatrenkia. Žiūri — pribėgo dvylika 
kumelių ir kumelė, dvylikis kumelys mažesnis. Tuoj kumelė pri
bėgo ant vieną kupetį, ant kitą, teip ir visus kupečius suėdė, 
sumyniojo. Pribėgo ir ant jo kupetį. Anas, nieko nelaukdamas, 
tuoj nutvėrė kumelę. Užsėdęs joja namo, ir visi kumeliai seka. 
Parjojęs suvarė visus dienodaržin. Inėjo gryčion — visi broliai 
tebemiega. Pamislijo: ,,Kas reikia daryt?" Išėjo dienodaržin, iš
sirinko mažąjį kumeliuką, kurias jam labiaus patiko, ir išjojo 
par laukus. Užjojo mišką. Miške pamatė po egle gražią šviesią 
plūksnelę. Nustojęs mislijo: „Reikia paimt". Kumeliukas atsakė:

— Neliesk, nebus gerai!
Anas neklausė, pasiėmė, indėjo kišenėn ir vėl joja. Pamatė 

mešką, draskančią skrudėlyną. Skrudėlės prašė, kad anas nuvai
kytų mešką, ė kai jam bus blogai, tai anos jam bus ant pama- 
čiaus. Nuvaikęs mešką, vėl joja. Ir užjojo — bites meška drasko 
iš avilio. Bitės prašė atgint mešką, ė kai jam bus kokia bėda,
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tai jos pamačys. Nuvaikęs mešką, vėl jojo toliau. Išjojo iš miš
ko— užjojo marias. Pamariu joja — randa lydį voliojantis ant 
smėlio: privargęs nebegali insvolioti marios. Sakė:

—- Inversk, pamačyk — kai tau bus kokia bėda, aš tau pa
matysiu.

Nusėdo nuo kumelioko, pasiėmė dalbą ir inritė lydį marios. Ir 
nujojo toliaus.

Užjojo dvarą. Buvo vakaras. Prisprašė naktigulto. Ryto eina 
bernai arklių liuobtų, ir anas atsikėlęs išėjo rozu pasiliuobtų 
savo kumeliuko. Buvo dienodaržyj tamsu. Ataminė, kad anas turi 
šviesią plūksnelę. Išsiėmė anas plūksnelę — nušvietė visą die- 
nodaržį, ir pasiliuobė visi šviesoj arklius. Bernai, inėję paka- 
jun, pasakė ponui:

— Šitas berniukas turi gražią plūksnelę.
Paliepė jį ponas ineiti vidun ir parodyt tą plūksnelę. Anas 

parodė. Sakė ponas:
— Kad viena plūksnelė nušvietė pakajus, tai visa paukštė gal 

geriaus nušvies.— Ir prisakė jam, kad pagautų tą paukštę, ku
rios ta plūksna,— ė kad nepagausi, tai aš tau smertį padarysiu!

Berniukas labai nusgando — mislija: kurgi tą paukštę pagau- 
tie? Išėjo ant kumeliuką, apskabinęs ir rauda. Kumeliukas 
klausia:

— Ko raudi?
— Ką gi neraudosi, kad ponas prisakė pagautie tą paukštę, ku

rios šita plūksna.
— Matai, ar aš tau nesakiau, kad neliesk plūksnos?! Tu ne

klausei manę — dabar raudi. Cit, neraudok. Pasimk peilį, ir 
jokium tam miškan, kur radai plūksną. Papjauk mane, vidurius 
išrišk ir inlįsk viduriuos, kad nesmatytų tavę. Kai paukštės les 
mano mėsą, atskris ir ta paukštė, tai tu ir pagausi. B mano vidu
rius paskui sukimšk, užusiųk ir koja spirk mane — aš atsikelsiu 
vėl sveikas.

Nujojo pamiškėn, papjovė, vidurius išritė, ir inlindo anas 
viduriuos ir laukė ataskrendant paukštės. Laukus palaukus at
skrido ta paukštė, pradėjo lesti kumelieną. Anas kapt už uode
gos, tuoj paukštę ažantin, ė kumeliuko vidurius užusiuvo, kume
liuką paspyrė j o — ir atsistojo. Parneša ponui paukštę. Nušvietė 
visą dvarą,— kokia gražybė buvo paukštės! Ponas buvo labai 
kantantas, pažadėjo jam dukterį savo leisti už jo ir ataduotie 
pusę dvaro.
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Pagyveno ban kelias dienas — pradėjo ponui visi peikti ji, 
sako:

— Kažin iš kur koks atjojo — ir duosi jam pusę dvaro! Eg 
nemožna kas išmislijus užduotie, kad nepadirbtų, ir nereiks jam 
nieko?

Ponas pavierijo ir išmislijo jam darbą: pasėjo pūrą aguonų 
ir liepė pardien surinktie. Berniukas nusgando, tokį prisakymą 
gavęs. Išėjo ant kumeliuką, apskabinęs ir rauda. Kumeliukas 
atsakė:

— Cit, jokium ant skrudėles — jos tau žadėjo pamačytie bėdoj.
Užsėdo ir nujojo. Pasikloniojo skrudėlėm, užprašė talkon —

aguonų rinktų. Tuoj skrudėlės pribuvo ir surinko visas aguonas 
pūran. Aitėjo vakaro ponas žiūrėtų, kaip anas renka aguonas,— 
žiūri, kad sulinktos visos pūre, skrudėlės buvo jau parbėgę.

— Nu, ar surinkai?
— Surinkau, ponai.
Dyvijos ponas ilgą metą ir pasakė:
— Dabar būsi ma žentu, kad teip padarei.
Parėjo abuduj namo, ponas pasgyrė savo slūgom, kad teip 

mandras jo žentas. Vėl pradėjo poną visi bart, peikt žentą. Ir vėl 
ponas išmislijo darbą sunkų, mislydamas, maž nusgūbys, nebe
reiks jam duotie pusė dvaro. Užusakė padirbt iš vaško bažny
čią, kad būtų visa iš vaško, medžio nei geležies kad nebūtų nei 
trupučio. Nusgando berniukas, mislija: kaipgi čia padirbtie? Išėjo, 
kumeliuką apskabinęs ir rauda.

— Cit,— kumeliukas sako,— jokium in bites, kur iš meškos 
ataėmėm — jos mum ketino bėdoj pamačytie.

Nujojo, bitėm pasiskloniojo, užukvietė ant darbo. Bitės visos 
atskrido — tuoj jam pardien bažnyčią ir sumūrijo vaškinę. Rytą 
atsikėlęs ponas klausia:

— Ar sumūrijai bažnyčią?
Atsakė:
— Gatava, ponai, gali važiuot pasižiūrėtų.
Paskinkė ponas porą arklių karietoj, su visa savo šeimyna 

nuvažiavo žiūrėtų. Žiūri — graži bažnyčia, kaip iš oro, teip ir 
viduj. Yra altoriai, vargonai, ko tik reikia dėl bažnyčios. Atva
žiavo namo ir sako savo slūgom:

— Nu, tai kaipgi aš jam neduosiu pusės dvaro ir dukteries, 
kad anas visa teip mandriai padirbo.
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Kaip tik suėjo visi slūgos, visi giminės pono, vėi pradėjo 
ponui peikt ir prikalbėjo, kad reikia išmislytie koks navatnas 
daiktas, kad nepadirbtų. Ponas mislijo, mislijo, išmislijo važiuot 
par marias ir inmestie marios raktai bažnyčios. Teip ir padarė. 
Atvažiavo ponas nuo marių ir sako:

— Važiavau par marias, ir išlėkė raktai marios. Eik suieškok! 
Kad nesuieškosi, bus tau blogai.

Išėjo, kumeliuką apskabino ir rauda.
— Dabar,— sako,— bus blogai. Ponas pametė marios raktą ir 

liepė suieškotie. Tai kaipgi dabar bus?
Atsakė kumeliukas:
— Cit: atameni, kai jojom pamariu ir lydį antvertėm marios 

ir ketino būt mum ant pamačiaus?
Nujojo pamarėn, atašaukė lydį ir paprašė, kad suieškotų baž

nyčios raktus. E tas lydys buvo karalium visų žuvų. Tuoj lydys 
sušaukė visas žuvis ir liepė ieškotie raktų. Tuoj marios visos 
sus judino nuo lakstymo žuvų, ir vis atlėkdamos sakė, kad neran
dam. Ilgai palaukus, atavelka vėžys raktus kojoj sužnybęs, blinkt 
ant kriaušiaus ir užmetė. Tada berniukas raktus pagriebęs, lydžiui 
padėkavojęs, parjojo namo ir padavė ponui. Sukvietė ponas 
visus savo dvariškius ir sakė:

— Ką norit sau, kalbėkit apie šitą žmogų — nebeprikalbėsta. 
Jau kad anas raktus išėmė iš marių, tai ir visa gali padaTytie.

Niekas nieko nebesakė. Sutaisė veselias, aprašė jam pusę 
dvaro, ir gyveno labai linksmai. Po veselioms nusvijo ilgą bo
tagą ir išlupę visus dvariškius, kurie poną buntavodavo.

148. [TRYS SVAINIAI]

Senai, labai senai gyveno tėvas, močia, turėjo vieną sūnų, tris 
dukteris. Tėvai numirė. Po tėvo smerčiui sūnui buvo liūdna. 
Iš nuobodumo išėjo medžiotų. Pardien medžiojo, vakare eina 
namo. Užėjo ant tilto — rado tris ponaičius. Neleido jo par til
tą, sakė:

— Ar žadi mum vyresniąją seserį, tai leisma?
Matydamas, kad nebus nieko, nepereis gera valia par tiltą, 

ir pažadėjo. Parėjo namo, žiūri — bėra dvi seseres. Klausė:
— Kur trečioja?
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Atsakė:
— Nežinom kur.
Ant rytojaus vėl išėjo medžiotų. Einant vakare namo, vėl jo 

neleidžia — prašė antrosios seseres. Pažadėjo. Namo parėjęs, ne
berado ir kitos.

Trečiądien išėjo medžiotų. Pardien vaikštinėjo po miškus, po 
laukus. Sutemo, pasdarė naktis — skubinos namo. Vėl jam pris
ėjo eiti par tiltą. Randa vieną ponaitį sėdžiantį ant tilto ir 
neleidžia, sako:

— Ar žadi man paskutinę seserį, tai perleisiu?
Nors jam buvo labai iškada seseres, ale nėr kas daryt — pa

žadėjo. Parėjo namo, žiūri — nebėr nei vienos seseres. Pasdarė 
neramu, apsiverkė ir atsigulė. Pernaktavojęs, atsikėlęs ryto, pasi
ėmęs strielbą ir išėjo, kur akys matys, kur kojos neš. Užėjo 
mišką. Eidamas par mišką, rado — trys ponaičiai sprečijas. Vie
nas sako: aš greitesnis, antras sako, kad aš greitesnis, ė tre
čias— kad aš. Ponaičiai prašo jį, kad anas pasakytų, katrie jie 
greitesniai. Vienas davė jam kepeliušių, kad kai užsidėsi ant 
galvos, niekas tavę nematys. E kitas davė čeverykas, kad vienu 
žingsniu nužengsi mylią. E trečias davė lazdelę ir sakė:

— Kur norėsi, tę užlipsi, pasispirdamas su ta lazdele.
Teip anas pamislijęs pasakė jiem:
— Kaipgi aš jums žinosiu, kurie greitesniai,— reikia išpra- 

bavotie.— Užprovijo strielbą kulpka ir pasakė:—Kuris pirma su- 
ieškosta ir atnešta, kai aš iššausiu, tai tas ir būstą greitesnis.

Paėmęs strielbą, iššavo par girią. Kulpka, lėkdama par šakas, 
numušė eglių ir pušų kebežėlių. Ponaičiai griebia, mislijo, kad 
kulpka, žiūri, kad minkštas. Numetę vėl vejas toliau. Teip jie 
par girią nubėgo kulpkos ieškotų. Žmogus, matydamas, kad jie 
toli nubėgo, nebesmato jų, pamislijo: „Ko gi aš čia lauksiu..." 
Užsidėjo kepeliušium, apsiavė čeverykom, pasiėmė lazdelę ir 
nuėjo par laukus.

Pardien eidamas, užėjo dvarą. Inėjo pakajuos — randa savo 
seserį. Anas kalbina ją, ana sako:

— Kas tu esi do žmogus, kad aš tavę nematau?
Nusiėmė kepeliušių, ir pažino, kad jos brolis.
— Gerai,— sako,— kad atėjai prilankytų manęs. Ale kažna 

mano ponas, kai ateis namo, ką sakys, ar zvalys tau čia būtie?
Paskalbėjo abuduj. Brolis prašė seserį, kai ateis ponas, jos 

vyras, kad paklaustų, ką anas darytų, kad ateitų švogrius uliotų.
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B anas ketino išeit ant nakties iš tę. Ale anas kam gi eis? Užsi
dėjo kepeliušium, ir nebemato jo. Vakare atėjo ponas, klausė 
seserį:

— Kas čia buvo par tau?
Atsakė:
— Nieko nebuvo.
— O kol gi smirda kažin kokiu kvapu?
— Tai gal tu lakstydamas prigėrei visokio kvapo, tai ir smir

da tau.
Pavalgė večerę, ruošės eit gultų, ir paklausė gaspadinė savo 

poną, sakydama:
— Ką tu darytumai, kad ateitų mano brolis uliotų ant mumus?
— Ė kąg daryč: pamylėč, paskalbėtum, da ir gastinčiaus duoč 

ir paleisč namo.
Teip anas, visa išgirdęs, iš džiaugsmo pradėjo juoktis, bo anas 

su kepeliušium sėdėjo sąsparoj, jo nematė. Teip šitas ponas, išgir
dęs žmogaus juoką, klausė, kas čia yra, prašė pasrodytie. Nu
siėmė kepeliušių, ir pamatė, kad jo švogrius. Priėjęs pasveikino, 
paskalbėjo:

— Kaip tu čia užėjai?
Sakė:
— Kad likau vienas be seserų, iš nuobodumo atėjau uliotų.
Pamylėjo švogrių čielą nedėlią,— svečias pradėjo ruoštis eiti

ant kitą seserį. Ir davė jam gastinčiaus plaukų kezulėlį, saky
damas:

— Kai tau bus bėda ar klapatas, tai uždek šituos plaukus, aš 
pribūsiu ant pamačiaus.

Nuėjo kitan dvaran, rado antrąją seserį pečių kūrenant. Pra
dėjo kalbint — ir nemato, ir nežino, kas kalbina. Prašė pasrody
tie. Nusiėmė kepeliušių — pažino, kad brolis. Pasisveikino, pas
kalbėjo meiliai, ir sakė:

— Kaina, ką darys mano ponas, kai ateis?
Atsakė brolis:
— Tai tu paklausk, aš išeinu.
Užsidėjo kepeliušium, ir nebėr jo. Atėjo ponas — paklausė jį:
— Ką darytum, kad ateitų mano brolis uliavotų ant mum?
Atsakė:
— Mylėč ir gastinčiaus indėč.
Anas girdi visa — neiškenčia juoku, tupėdamas sąsparoj po 

kepeliušium. Praleidęs kiek čėso, susijuokė. Ponas užgirdo juo
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kiantis — prašė pasrodytie, kas do žmogus. Atsistojęs iš sąsparos, 
nusijema kepeliušių ir pasrodo. Ponas pradžiugo, kad jo švog- 
rius toks štukorius, pradėjo klausinė tie:

— Kaip, iš kur dabar čia užėjai?
Pamylėjo, pasuliojo čielą nedėlią, ruošias eiti ant trečiąją se

serį. Lndėjo jam gastinčiaus, sriegų žuvies, sakydamas:
— Kad bus tau kokia bėda arba manę reiks, tai uždek šituos 

sriegus — aš pribūsiu.
Išėjo ieškotų trečios seseres. Buvo labai toli. Apsiavė čevery- 

kom — kožnu žingsniu žengia po čielą mylią. Pravertė visą die
ną eidamas, užėjo dvarą. Inėjo dvaran — randa seserį gatavo- 
jant večerią. Pradėjo kalbint, sveikint — ana nemato jo. Ir prašo, 
kad pamatytie. Nusiėmė kepeliušių — pažino, kad jos brolis.

— Gerai, kad atėjai prilankytų manę, ale kažna ponas ką sa
kys, ar zvalys tau čia būtie.

— Tai tu,— sako,— paklausk, aš išeinu.
Užsidėjo kepeliušių — ir prapuolo. Atalėkė ponas — pradėjo 

ant jos bar ties:
— Kam prijemi svečius?
Ana gynės, kad nieko nebuvo. Nustišijo, ruošias eit gult — ir 

paklausė, sakydama:
— Ką darytum, kad ateitų uliotų mano brolis?
Atsakė:
— Nieko nedaryč, ale pamylėč, pasuliotum, kol norėtų.
Anas visa girdi. Mislija: „Ką čia besirodysiu ant nakties — veli

ryto". Pergulėjo sąsparoj. Ryto, kaip jau visi suskelė, ir anas 
pradėjo krebždėti sąsparoj. Sesuo suprato kas, ė ponas pradėjo 
gandintis: kas čia yra? — bo nigdi to nebuvo. Prašė pasrodyti. 
Nusiėmė kepeliušių, ir pamatė, kad švogrius jo. Niekur nebėjo 
ilgai, mylėjo svečią ir klausinėjo, kaip čia atėjo teip toli. Anas 
apsisakė visa, kur buvo ir kaip atėjo,— kad ne tos čeverykos, 
būt neatėjęs visą savo gyvenimą. Potam anas tenai ilgai gyveno, 
bo nebeturėjo kur eitie.

Dažinojo, kad nekurioj karalystėj karalius nuliejo stiklinį kal
ną, ant to kalno pabudavojo pakajus ir tuos pakajuos pasodino 
dukterį savo ir davė reikalingas slūgas, ir gyveno ilgai. Ir buvo 
išleistos žinios po visas karalystes: kas užeis ant to kalno ir 
numaus nuo karaliūčios žiedą, tai užu to jaunikaičio duos duk
terį karalius ir duos didelę pasogą. Anas, dažinojęs visa apie tą 
karališką padėjimą, nuėjo po tuo kalnu — daugybė svieto susrin-
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kusio: vieni lipa pėsti, kiti, pashaustę aštriai arklius, nori raiti 
užjoti — niekaip negali užlipti, kaip ir musios ropinėja apie kalną. 
Anas prėjo, lazdele pasispyrėjo — ir užžengė vienu žingsniu ant 
kalno. Inėjo pakajuos, randa — pietus neša stalan. Anas su kepe- 
liušium užsidėjęs — kaip slūgos vaikštinėja su torielkom, ir anas 
inėjo ant karaliūčią tan pakajun ir užsislėpė. Pavalgius karaliū- 
čiai, anas pakalbino ją nesrodydamas. Ana apsigando: kas čia 
gali [būti]? Mislijo — gal nečysta dvasia. Prašė pasrodytie, kas 
esi. Anas nusiėmė kepeliušių, pasveikino ją ir numovė žiedą 
nuo karaliūčios rankų. Karaliūčia padavė žinią tėvui, kad atsi
rado toks mandrus jaunikaitis, kad numovė žiedą. Tėvas pribuvo 
žiūrėtų. Išklausinėjo, koks, iš kur esi. Anas atsakė:

— Kam tamstai didžiai interesavoti, koks, iš kur,— prašom pil
dyt savo prižadą, arba pasrašymą.

Karalius nebeturėjo ko jam sakyti — liepė ruoštis ant vin- 
čiaus. Sutaisė veseles, pavinčiavojo. Davė jam pusę karalystės, 
ir gyveno tuos pakajuos, kur jam buvo paskirta dvylika stancijų. 
Ir buvo nepazvalyta dvylikėn stancijon eiti nei žiūrėti. Pragy
venus ne kiek čėso, užrūpo jam pažiūrėtie, kas toj stancijoj yra. 
Pravėręs žiūri, kad toks tę milžinas pakartas užu kojų, padėta 
po snukiu vandenio viedras ir toliau du viedrai su vandeniu ir 
trys gebulai šieno, ale par milžino spurdėjimą nusvoliota to
liau— nepasiekia nei šieno, nei vandenio. Lockavai pradėjo jį 
prašyt paduot gebulą šieno ir vandenio — sako:

— Baigiu trokštie.
Jam pagailo, ir padavė šieno vieną gebulą ir vandenio viedrą. 

Kaip anas suėdė šieną ir [išgėrė] vandenį, tuoj ištraukė vieną 
koją iš kilpos ir aždėjo užu durų — sako:

— Duok dabar ir visą šieną ir vandenį, ba nebeišleisiu, kad 
neduosi.

Nebuvo kas darytie — padavė visą. Kaip tas milžinas visą 
suėdė — ir nutrūko. Tuoj inbėgo pakajuos, pagriebė jo pačią ir 
nešas par laukus. Ką anas darys? Apsiavė čeverykom, pasiėmė 
lazdelę ir vejas milžiną. Pavijo, pradėjo lazda mušti par galvą, 
sakydamas:

— Ataduok mano pačią!
Atsakė milžinas:
— Neliesk, bo tuoj tau smertis bus! Ale kai neklausysi, ir 

gausi!
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Pabijojo smerties — paleidė milžiną. Atsisėdęs ant akmenio, 
verkia ir mislija:

— Tai susmylėjau, padaviau šieno ir vandenio.
Susmislijo — vėl pavijo, norėjo atimti pačios — milžinas gan

dino smerčia. Pabijojo smerties — vėl paleidė. Ir sekė, kur anas 
nusneš ją. Insekė — pakriūtėj išmūrytas skiepas, tam skiepe 
padaryti gražūs pakajai. Užrakino ir išėjo milžinas, nieko nesa
kęs. Vakare atėjo, atrakino skiepą. Tuo čėsu karalaitis, užsidėjęs 
kepeliušium, inėjo su milžinu — nepamatė jo. E jo pati pradėjo 
klausti milžiną:

— Kolei reiks čionai gyventie?
Milžinas atsakė:
— Ligi mano smerčiui.
Ir klausė jį, kokia bus jo smertis. Anas atsakė:
— Mano smerties gal nesulauksi. Kad kas žinotų, kaip pada

ryt, tai tuoj būt man smertis. Ale kas gi to žinos! Yra trečioj 
karalystėj didelis kalnas, po tuo kalnu skiepas, skiepe uždarytas 
geležinėm durim jaučias, jautyj antis, toj antyj kiaušinis, kiau- 
šinyj smalinė žvakelė dega. Kad kas tą žvakelę užgesytų, tai būtų 
man smertis.

Karalaitis, visa užgirdęs, tuoj, nieko nelaukdamas, išėjo ieš
kotų to kalno. Atradęs kalną, negali ineit. Užudegė gebulėlį 
plaukų, kur jam davė švogrius gastinčium, tuoj ir pribuvo švog- 
rins. Klausė:

— Kam reikalauni?
Atsakė:
— Reikia nuverstie šitas kalnas: čia yra skiepas, tam skiepe 

jaučias.
Tuoj švogrius sušaukė visus žvėris ir paliepė nuversti kalną. 

Nuvertė kalną — atrado skiepo geležines duris. Levas sudavė 
pečiais keletą kartų, išmušė duris — rado jaučią. Tuoj perplėšė 
par pusę, ir išskrido antis marios, nepaspėjo pagautie. Kas da
ryt? Blogai — pames antis kiaušinį. Užudegė sriegus, kur jam 
davė gastinčium kitas švogrius. Pribuvo ir tas, klausė:

— Ko reikalauji?
— E ką, švogriau, antis su kiaušiniu nusleidė marios ir sudė

jo, ė man anas labai, tas kiaušinis, reikalingas.
Tuoj sušaukė visas žuvis marių ir prisakė suieškotie (bo anas 

buvo žuvų valdytojas). Stovėdami ant kniaušiaus, kurios priplau
kia, klausė:
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— Ką šiandei prarijai?
Negreit bari kelintas lydys išplaukęs, visas apdraskytas, pasi

sakė, kad prarijo baltą akmenėlį. Paliepė išspjautie. Žiūri — an
ties kiaušinis. Anas tuoj paėmęs sudaužė — rado žvakelę degan
čią. Ir užgeso. Sakė:

— Man to ir tereikia.
Parėjo namo ant savo pačią — žiūri, kad jau milžinas nusbai- 

gęs, nebegyvas. Pasiėmė savo pačią, parsivedė savo dvaran ir 
dabar tebegyvena.

149. [GYVENIMO ŽVAKĖS]

Gyveno žmogus biednas, neatatiko savo atalento. Nebegalėda
mas niekaip pragyvent, išėjo kalėdotų. Ir pastiko seną senelį. 
Ir klausė jį senelis:

— Del ko jaunas kalėdoji?
Atsakė žmogus:
— Kad neatatinku atalento: viseip verčiaus, ir vis nesiseka.
Senelis sakė:
— Būk dakteru — tavo atalentas daktaraut. Prisvirink visokių 

žolių ir gydyk žmones, bili kokius ligonis. Tiktai kai ineisi ant 
ligonį, kad jau smertis stovės galuj galvos, tai to nebeapsiimk 
išgydyt, tas jau mirs, ė kurio stovės galuj kojų — kad ir bus 
anas smertelnas, apsiimk — išgydysi.

Tas žmogus padėkavojo seneliui už rodą ir pasiskyrė. Eida
mas namo, pasrinko žolių, susvirino, prispylė buteliukus ir išėjo 
par svietą, gydydamas ligonis. Pasdarė bagotas, instaisė gražius 
rūbus, pradėjo jį jau ir ponai, karaliai kviesti ant ligonis.

Vieno karaliaus sirgo duktė. Nei kokie dakterai neišgydė. 
Dažinojo karalius ir apie tą dakterą, kurias visiem mačija, ata- 
siuntė ketvertą arklių ir nuvežė jį. Prėjęs ant ligonį, mato, kad 
smertis stovi galuj galvos,— neapsijema išgydytie. Karalius ža
dėjo didelius pinigus užmokėtie. Pasakvatijo pinigais ir pradėjo 
gydytie karaliūčią. Paliepė padirbtie lovą ant sukavielų, kad 
možna būtų pasukiot. Padirbo, inguldė ligonį ton lovon — davai 
sukiot. Kur tik suka, kur tik gręžia lovą su ligoniu — vis ir smer
tis galuj galvos. Sukiojo, sukiojo — par ilgą sukiojimą atliko 
smertis galuj kojų. Pradžiugo dakteras: bus jau možna išgydytie. 
Užudavė liekarstų — pradėjo ligonis kasdien eit geryn, potam ir
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viškai išgijo. Karalius jam užmokėjo, pakinkė karietoj ketvertą 
arklių ir veža namo.

Pasisklydo keliu, invažiavo miškan. Pasdarė naktis. Pamatė 
žiburį šviečiant. Privažiuoja, žiūri — didelis mūras, nesmato galo. 
Paliepė kurmoną eitie paklausti kelio. Inėjęs kurmonas žiūri, kad 
tam mūre pilna žvakių degančių. Kai kokia šviesiai dega, kitos 
slabnai, trečios gensta, ė žmogaus nėr nei kokio, nėr ko klau
sia. Išėjo, ponui dakterui pasakė, kad teip ir teip, nėr ko klau
sia. Dakteras lipa iš karietos ir eina pats žiūrėtų. Inėjo — randa 
žvakių pilnas mūras degančių, ė žmogaus nėra. Mislijo sau: 
,,Kaip čia gali būt? Kad yra žvakės — gal yra kai kur ir gyven
tojas". Eina par visą mūrą dairydamos. Pastinka senelį. Klausia 
senelis:

— Kur važinėji?
Atsakė:
— Važiuoju namo. Buvau pas karalių, išgydžiau dukterį.
Senelis atsakė jam:
— Neišgydei jos, ale sumainei tu savo gyvenimą su ja. Ana 

turėjo mirti, ale kai tu užsipuolei lovą sukioti par gvoltą, tai 
smertis davė tau valią, atliko ana galuj kojų. Tu dabar mirsi 
jos vietoj, ė ana gyvens tavo vietoj.

Senelis parodė — karaliūčios žvakė baigia gesti, ė daktero švie
siai dega. Ir, jiem bešnekant, pradėjo žvakė daktero gesti, ė ka
raliūčios eit šviesyn. Senelis pasakė dakterui:

— Nepildei mano žodžių, norėjai mane apšidyt su smerčia, ale 
save apsišidijai. Važiuok kuo greičiausia namo, ba keliuj nu
mirsi.

Sėdo arkliuos, vos paspėjo parvažiuotie, ir numirė dakteras. 
Ė karaliūčia ir dabar tebegyvena.

150. [DĖKINGAS NUMIRĖLIS]

Buvo tėvas, močia ir turėjo pasleidusį sūnų, kurias neklausė 
tėvo. Numirdamas tėvas teskyrė jam dalios tris šimtus rublių, 
ė močiai visą gerybę — buvo kromas ir teip visa gaspadorystė. 
Po tėvo smerčiui sūnus pradėjo prašyt močią dalios. Močia jam 
davė šimtą rublių. Anas, paėmęs pinigus, išėjo miestan. Ir patiko 
žmogų einant par miestą su maišu. Ir anas klausė:

— Ką čia neši?
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Žmogus atsakė:
— Nešu šunį girdytų.
Berniokas prašo tą šunį parduot. Žmogus klausia:
— Kiek duosi?
Berniokas sako:
— Turiu šimtą rublių — ir duosiu.
— Gerai,— sako žmogus. Iškratė iš maišo šunį, ė iš bernioko 

paėmė šimtą rublių.
Berniokas ėjo namo, ė šuva sekė paskui bernioką džiaugda

mos. Parsvedęs namo, didžiai mylėjo šunį. B močia barė sūnų, kai 
dažinojo, kad užmokėjo šimtą rublių užu šunį.

Praleidus nekurį laiką, paėmė iš močios ir kitą šimtą rublių, 
išėjo ant miestą. Vėl patiko žmogų su maišu. Paklausė:

— Ką čia neši?
Žmogus atsakė:
— Katiną nešu prigirdytų upėn.
Berniokas prašė parduotie ir užmokėjo šimtą rublių. Parsivedė 

ir katiną namo. Močia bara bernioką, sako:
— Durniau, ką tu veiksi, prispirkęs visokių gyvulių! Pats ne

turėsi ko valgyt, ė gyvuliam ką duosi!
Žinoma, močiai nuėjo markatnumas. Anas, pabuvęs nekiek lai

ko. atsiėmė iš močios trečią šimtą ir išėjo miesto šandravotų. 
Pašandravojęs po miestą, išėjo užu miesto. Rado lupant su bo
tagu partrietą. Anas prėjo ant tą žmogų, klausia:

— Kam tu lupi šitą partrietą?
Atsakė žmogus:
— Kaipgi aš jo nelupsiu: pažyčiojau aš šimtą rublių, kai anas 

gyvas buvo,— neatadavė, ė dabar numirė, nebėr kam ataduotie. 
Tai nors aš ant jo partrieto nustiešysiu.

Berniokas sakė:
— Ką mačys, kad tu jį sutrupinsi? Veli parduok man.
Klausė žmogus:
— Kiek duosi?
Anas atsakė:
— Šimtą rublių.
— Nu, tai ir gerai, tai visa skola man atgrįš, tai aš ant jo 

nebekreitėsiu — tegul jam dievas duoda amžiną atilsį.
Berniokas, nuspirkęs tą partrietą, ėjo namo. Beidamas ant 

miestą, užgirdo, kad paskui jį kas tę eina. Atsigręžęs žiūri — 
eina nepažįstamas žmogus. Pradėjo prašytis tas nepažįstamas,
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kad jį priimtų kumpanijon arba ant kokios slūžbos. Berniokas 
sakė:

— Kad nelabai kokią vietą ir aš turiu: nuo močios dalią atsi
ėmiau, pinigus paleidžiau ant pirkimo gerybės.

Žmogus atsakė:
— Tai baika! Močią maž ir perprašysma.
Parėjo jie abu namo, insivedė svečią savon stancijon, kur 

buvo katinas su šuniu, jie valgė pietų ir tiem gyvuliam davė 
žyvasties. Kaip pamatė močia, ėmė sūnų bart, sakydama:

— Šeima, prispirkai užu tris šimtus visų niekų, da ir neau
štoji dumiuotie: da atsivedei čia kokį senį — da reiks ir anas 
žyvytie!

Anys močiai paspakarijo, sakydami, kad klausysma, dirbsma, 
ką tik liepsi, padėsma krome šinkavoti, daugiau pripirksma ta- 
voro. Taip jie ir susgadijo. Močia juos priėmė, pripirko daug 
tavoro. Labai jiem sekės kupčiavotie, pasdarė bagoti, tiktai ta 
gerybė buvo po močios valdžia.

Vienąroz išėjo tas žmogus ant miesto — girdi, kad kupčiai 
tarias važiuotie par marias už gronyčios su tavorais. Atėjęs ir 
sako tam berniokui:

— Kad kiti važiuoja, važiuokium ir mes.
Berniokas atsakė:
— Kaipgi mes važiuosma, kad močia mum neduos tavoro.
Žmogus atsakė:
— Gauk tik laivą — tavoro gausma pakeliui.
Berniokas nuėjo pamarėn, pasamdė laivą. Atėjęs pasiėmė tą 

senelį ir važiuoja par marias rozu su kitais kupčiais už grony
čios. Kiti kupčiai juokias iš jų, kad jie važiuoja su dyku lai
vu— ką jie veiks? Sako:

— Mes tai šinkavosma tavorą, ė iššinkavoję pirksma iš tę 
šviežio.

Jie nutylėjo, nieko neatsakė. Paskui tę kitų laivų privažiavo 
ant rubežių kiton karalystėn. Suvažiavo iš tę kupčiai, pradėjo 
tavorais mainytie, šinkavotie. E berniokas su tuo seneliu ran
kioja iš pakriaušių akmenėlius ir pila laivan. Kurie matė, juo
kės iš jų darbo. Berniokas klausė savo senelį:

— Kas gi bus iš šitų akmenėlių?
— Tylėk,— sakė senelis,— bus gerai ir akmenėliai, kad netu

rim kitoniško tavoro.
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Berniokas pasprašė savo senelį, kad jį leistų miestan pauliotų. 
Senelis zvalijo, sakė:

— Eik lig vakarui pavaikščiok, apsdairyk miesto, ė aš pabūsiu 
iaivoj — kad kas ateis mūsų tavoro pirktų, aš ir vienas patur- 
gavosiu.

Pasizvalijęs berniokas išėjo. Potam suėjo daug pirkėjų ir, jų 
laivon kas užėjo, klausė senelį:

— Ką čia turgavoji?
Sako:
— Brangius akmenėlius.
Pirkėjai žiūri — kad tie akmenėliai diementiniai ir auksiniai, 

pirko labai akvočiai ir brangiai mokėjo. Senelis pardien surinko 
nemieruotą skarbą. Vakaro atėjo berniokas pasuliojęs — randa 
akrante nebe akmenėlius, ale diementą ir auksą, ir pinigų krūvą 
užu išparduotus akmenius. Senelis klausė bernioką:

— Ką matei, ką girdėjai mieste?
Sako:
— Gražumas miesto neišpasakytas. Ir girdėjau kitus kupčius — 

tarias rytoj rytą eisią ant karalių ir nešią gastinčiaus karaliui 
kožnas iš to tavoro, kas ką turgavojo.

Senelis liepė eiti ir tą bernioką ir nešti pririšus skarytę akme
nėlių. Berniokas prisirišę balton čyston skarytėn akmenėlių ir 
nuėjo su kitais kupčiais ant karalių.

Visi kupčiai eidami girias, sakydami:
— Tai mes nešam gi brangius gastinčius, ė šitas durnelis ką 

gi neša — gal akmenų pririšęs skarelę? — ba teip išrodė iš tolo; 
kad brangus akmenas, jie nežinojo, sako: — Užu jo ir mum bus 
sarmata.— Ant jo pradėjo bartis, liepė neit rozu.

Ką daryt? Anas atsilikino paskui, tie ir eina. Suėjo visi kup
čiai pakajuos karaliaus, ir anas paskui insekė. Karalius žiūri: 
koks čia jaunas kupčius ir ką tę anas labai šviesaus gastinčiaus 
atanešė? Tuoj jį pirmučiausia priėmė su pašėnavone, pasodino 
krėsle. Atarišo skarelę — nušvietė visus pakajus jo šitie akme
nėliai. Karalius atliko labai kantantas, sako:

— O kad visų toks gastinčius būtų, ot būt gastinčius!
Bernioką pamylėjo, padėkavojo užu gerą gastinčių, klausė,

kur tavo laivas, ar yra da tokio tavoro, liepė vesti parodyt. 
Karalius nuėjo pamarėn — randa, kad jo laivas užupakalyj kitų 
stovi blogoj vietoj. Liepė privažiuotie pačion gerojon vieton. 
Potam tuoj suėjo pirkėjų ir išpirko tavorą užu brangią čienią.
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Senelis pripylė pinigų pusę laivo, kai iššinkavojo visus akme
nėlius. E berniokas vis po miestą šandravojo, uliojo par visą 
laiką. Įsipažino gerai su karaliaus dukteria, ir suskalbė j o abuduj 
ženytis. Tiktai abuduj bėdojo, kad karalius neleis užu jo, ba anas 
iš prastų mužikų buvo. Susitarė, kad kaip kalvek paslapčiom iš
eiti. Karaliūčia sakė, kad bus toj ir toj dienoj taksas, parduos 
mano tėvas daug gerybės, ir bus šėpa stiklinėm durim, ana 
labai brangi, nelabai bus kam pirkt. Tai tu pirk tą šėpą, ė aš 
būsiu toj šėpoj užsidarius. Tai ir parsivesi toj šėpoj ir mane.

Teip ir padarė: nupirko tą šėpą su karaliūčia užu dvylika tūks
tančių, parvežė jam ant laivo, sėdo ir važiuoja namo visi trys, 
linksmi, kantanti ir bagoti. Invažiavo pusėn marių, senelis sako:

— Dabar padirbau bagotą— gali gyventi ir be manę. Skirsi- 
mės. Zinai,— sako,— užu ką aš tau tarnavau ir palikau bagotą? 
Užu tavo gerus darbus: kad išpirkai šunį, katę nuo smerties ir 
nabašnyką nuo čyščiaus, užu ką užmokėjai skolą jo.

Šitą pasakęs, ir prapuolo. Ką daryt? Būtų iškada, ale nebėr. 
Parvažiavo savo namuose, parsivežė karaliūčią, pastatė gerus di
delius namus, pakvietė karalių ant veselių ir pasvinčiavojo su ka
raliūčia. Karalius davė daug pasogos, ir buvo bagoti.

151. [STEBUKLINGI OBUOLČUAI[

Gyveno tėvas, močia ir du sūnūs. Tėvai buvo biedni, neturėjo 
spasabo, kuo leisti iškalon. Užaugo sūnai dideli — nemokėjo nei 
rašyt, nei skaityt. Prisiėjo naboras, padavė vaiskan jaunį, pri
statė pulkan. Buvo jam sunku mokytis kalbos — labai ant jo 
barės ir dežnai mušdavo. Pamislijo: „Kada bus galas koksai? 
Slūžba ilga, muš ir muš — nedatūrėsiu". Ir išbėgo iš pulko su 
strielba, su ranicu, su visu apitaisalu saldacku. Bėgo, bėgo par 
laukus, par miškus. Pasdarė naktis, pametė kelią — nebežino, kur 
eitie. Rado takeliuką siaurą par tankumyną ir lenda. Užėjo di
delį namą viduryj miško. Inėjo — tam name nieko nėr, tiktai di
delė kirmėlė guli lovoj terpu paduškų susvyniojus. Ta kirmėlė 
sakė jam:

— Kaip tu čia dabar užėjai, iš kokios pričinos, kad čia nigdi 
nei kokia gyva dūšia neužeina?

Saldotas persakė savo neiščėstį, kaip anas ir dėl ko užėjo. 
Kirmėlė vėl jam pradėjo kalbėti:
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— Ar būsi toks kantrus, tai ir tu atliksi gyvas, ir mane 
iškėravosi nuo prakeikimo? Aš esmu vieno karaiiaus duktė, 
prakeikta iš mažų dienų. Tai reiks tris dienas tau pakentėtie 
baisybę, ir aš paliksiu žmogyste, ir išeisma abuduj.

Saldotas prisketino visa priimti, ką tik ana lieps.
Paskėlė šturmas, pradėjo braškėtie visi pakajai. Kirmėlė liepė 

saldotui gult po durim pirmosios stancijos, po slenksčiu ir nes- 
kelti, lig ana palieps. Saldotas atagulė su ranicu, su strielba, 
visam apitaisale, kaip anas buvo užsivilkęs, ir guli. Atsidarė du
rys— pasmatė daugybė ponaičių, ir, sustoję ties durim, liepė 
jį keltis ir eit tolyn. Anas neklausė jų, gulėjo po slenksčiu. Po
naičiai atavedė jo visą načelstvą: pulkovniką, rotną kamandierių, 
fetfebelį ir barabanščiką — užumušė trivogą, norėdami jo išgan- 
dint. Saldotas išgulėjo visą čėsą kaip nieko nematydamas ir ne
girdėdamas. Gaidys pragydo — visi ponaičiai pranyko, pasdarė 
tyku, gražu. Kirmėlė paliepė keltis, sakydama, kad jau nieko 
nebebus lig kitam vakarui. Saldotas atsikėlė — žiūri, kad jau ta 
kirmėlė pasdarius — galva ligi pečių žmogystės, ir kalba jam:

— Kad iškentėsi da du vakaru, tai aš paliksiu viškai žmo
gyste.

Perleidė dieną, atėjo vakaras. Apie devintą adyną liepė vėl 
gulti saldotui po tom durim. Paskėlė šturmas, pradėjo braškėt 
sienos. Atsidarė durys — prišnerėjo daugybė ponaičių. Žiūri, kad 
vėl guli saldotas po durim. Nėr kas jiem daro, nemožna pereit 
par krikščionišką žmogų. Liepė jį keltis — anas neklausė. Aplei
dę jį vandeniu, pradėjo visas plaukyti vandenyj—vis anas 
neskėlė, kaip jo tę negandino, kaip tik neišmanė. Pragydo gai
dys apie dvylikę, ir išbėgiojo visi ponaičiai, nutilo šturmai. Pa
nytė liepė saldotui keltis. Atsikėlęs žiūri, kad ta kirmėlė valig 
pusiau žmogystė.

Perleidė jie trečią dieną, atėjo vakaras — panytė prašė saldotą, 
kad tik šį vakarą iškentėtų, ir išeisma abu iš čia. Priėjo ta 
adyna — vėl liepė gult po durim. Teip ir padarė anas. Paskėlė 
šturmas, pradėjo braškėt sienos. Atsidarė durys — pribėgo daug 
ponaičių. Žiūri, kad saldotas guli, nemožna jiem pereit. Bara jį 
viseip, gandina, užleidė ugnia, visokiom kirmėlėm, kaip tik iš
manė— nieko saldotas nenusgando, išgulėjo lig čėsui. Potam 
visos baisybės išnyko, nutilo šturmai. Panytė paliepė keltis sal
dotą. Atsikėlęs matė, kad nebėr kirmėlės nei kiek, ale kuo 
naigražiausia panytė. Ana jam padėkavojo užu išgelbėjimą nuo
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prakeikimo ir sakė, kad lig smerčiui aš tavę neapleisiu, tavęs 
klausysiu. Č dabar pavalgykium, pasiimkium pinigų, kiek tik 
reikia, diemento akmenų, susdėsma visa ant divono ir mes atsi- 
sėsma,— yra toks divonas, kurį paliepsma, ir nuneš, kur mum 
redks.

Pavalgę susikalbėjo skrist ant panytės tėvus. Susdėjo visą ge
rybę, užsisėdę paliepė divoną skristi ant tą ir tą karalių viršum 
miškų, apač debesų. Divonas paskėlė, nuskrido ant jos tėvus 
ir nusleidė ant dvaro. Karalius pamatė pro langą,— kas čia at
skrido? Išėjo visi žiūrėtų — žiūri, kad jo duktė, kur seniai pra
puolus buvo. Klausė:

— Kaip ir iš kur dabar atsiradai? Mes jau nebemislijom, kad 
begalėsi pagrįžti namo.

Ana persakė visa, kas ir kaip buvo. Tėvai buvo labai linksmi 
apie atsiradimą dukteres. Pakėlė didelę bolią. Sukvietė visas 
gimines ir daug karalaičių. Po boliai tėvai norėjo išleisti užu 
bagoto karalaičio. Ana atsakė tėvui:

— Kad aš negaliu už kito eit, kad pasižadėjau tam klausyt 
lig smerčiui, kuris mane išgelbėjo iš nevalios,— tai yra saldotui.

Giminės pradėjo ją bart, sako:
— Mat prastą saldotą išsirinkai sau už vyrą — labai neslava 

mum visiem! Pamesk jį, kaip kalvek nugūbyk — išeisi užu ba
goto, kokio nofėsi, tai ir mum visiem bus geriau, ir tau gerai 
bus.

Prikalbėjo ją tėvai su giminėm, kad ana saldotą pamestų. Pa
ėmė jai mislis ištekėtie užu kokio karalaičio. Vienądien išsi
vadino važiuot saldotą tėvynėn uliotų. Pasiėmė dėl gastinčiaus 
vieną diemento akmenį, sakė:

— Nuvešma tavo tėvams gastinčium.
Anas teipoje buvo kantantas, kad važiuos tėvynėn prilankytų 

tėvų. Sėdo ant divono ir išskrido. Nuskrido toli už miškų, be- 
skrisdama ir numetė žemėn diemento akmenį. Potam paliepė sal
dotą, kad anas paimtų. Kaip tik anas nulipė paimtų akmenio, tai 
ana paliepė divonui grįžti namo, ė saldotą paliko toli už miškų, 
mislydama, kad anas neberas ir nebeateis.

Parvažiavo karaliūčia namo, pasgyrė tėvams, kad jau saldotą 
paliko toli. Tėvai tuoj paleidė žinias ant gimines, kad nebėra 
saldoto, reikia jau atrodyt jai jaunikis bagotas.
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Ė saldotas verkdamas, nuliūdęs eina, kur akys neša. Eidamas 
inėjo miškan, paklydo keliu, nebežinojo, kur eina. Prėjo naktis, 
miške pemaktavojo ir vėl vaikšto. Insnorėjo valgyt. Pamatė — 
ant obelėlės obuoliukai gražūs. Nuraškęs pavalgė tų obuoliukų 
ir pavirto ožiu nuo tų obuolių. Viškai jam liūdna pasdarė. Mis- 
lija: užbėgs vilkas ir sudraskys ožį, mislija, kad jau šitam miške 
bus jam galas gyvenimo. Ožys vaikšto po mišką, rankiodamas 
šakneles. Užėjo vėl obelėlę su obuoliais kitoniškais. Pasistiebęs 
pagraužė tų obuolių — ir atsitaisė vėl žmogum. Pradžiugo anas, 
mislija atsistojęs: ,,Kas čia reikia padarytie? Reikia nusraškytie 
šitų obuolių, ir kai atrasiu pirmąją obelėlę, tai ir nuo tos nuraš
kysiu". Teip ir padarė: nusraškė abejų obuolių ir vaikščioja po 
mišką. Potam atrado kelią, išėjo iš miško. Pradėjo klausinėtis 
ant tą dvarą, kur gyveno jo panytė. Dasklausė, nuėjo tan dva
ran, gavo kvaterą. Pernaktavojęs instaisęs panskus rūbelius, nus- 
pirko karzinkytę gražią ir eina par miestą, siūlydamas gerų 
obuolių pirktie. Priėjo an tuos namus karaliaus, siūlė ir tenai. 
Karaliūčia užgirdus išbėgo ant dvaro ir nuspirko iš jo ban kelius 
obuoliokus. Davė tėvui, močiai, ir visi trys suvalgė tuos obuolius. 
Kaip suvalgė, ir pavirto ožiais. Pasdarė didelis sumišimas paka- 
juos. Slūgos, načelnykai visi subėgo: „Kas čia, kas čia pasda
rė?"— niekas negalėjo žinotie, iš kokios pričinos. Sukvietė vi
sus dakterus savo miesto, potam ir iš užu gronyčios — niekas 
negalėjo jų išgydyti.

Perleidus nekiek čėso, saldotas, užsivilkęs civilnais rūbeliais, 
eina par miestą kaipo koks feldčerius. Paėjęs palangėn, šaukia:

— Ar reikia daktero?
Tuoj išbėgo slūgos, su didele malonybe priėmė jį ir klausė:
— Ar neprismanai pagydytie nuo ožių ligos?
Anas apsiėmė išgydytie. Liepė iškūrentie pirtį, sušildytie tris 

kubilus vandenio ir pritaisytie tris prabajus su ryšiais, kad būtų 
ožiai pririšti. Slūgos tuoj padarė visa, kaip buvo pasakyta. Pri- 
rišė ožius in prabajus, užsidarė dakteras vienas pirtyj, nusinešė 
pajuostyj bizūną. Užpildamas karštu vandeniu ožiam ant nuga
ros, bizūnu davė po eilei visiem trim. Pasilsėjęs vėl atkartojo, 
kalbėdamas:

— Ar nebedarysta daugiau teip?
Ožiai rėkia nesavu balsu iš sopės. Dakteras pasilsėjęs davė 

pašutindamas ir prikalbėdamas užu jų kaltybes. Tol davė, ligi 
ožiai pradėjo slobti. Pamatęs, kad jau slobsta, padavė jiem po
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obuolėlį. Suėdę tuos obuolėlius, pasdarė žmonėms. Anas, palikęs 
juos pirtyj pririštus, pasakė dvariškiam, kad paleistų nuo ry
šių. Nuėję rado išgydytus. Patam ilgą metą negalėjo užmiršti tų 
plėgų. Ale niekam nepabėdojo. Potam suskalbėjo visi trys, kad 
užu saldotą jiem čia koronė buvo. Suieškojo saldotą, atakvietė 
namuos in save ir pavinčiavojo su karaliūčia. Ir gyveno zgadoj 
ligi smerčiui.

152. [RAGANA PATI]

Gyveno jaunas bagotas ponaitis savo dvare prie miesteliui. 
Šventomis dienomis, kai žmonės eidavo mišių šventų klausytų, 
ir anas nueidavo. Bet anas neklausydavo nei mišių, nei pamokslų 
kunigo, ale praversdavo besdairydamas ant panytes, kuria gra
žesnė.

Vienąnedėl pamatė labai gražią mergaitę iš mužikiškų, ir la
bai jam atsiėjo. Tik anas negalėjo žinotie, iš kur ir kokia. Tai 
anas pilniavojo akimis, kad nepamesti nuo akių. Po visam, kai 
svietas ėjo iš bažnyčios, insėdęs arkliuos, važiavo tuo keliu, 
kur ta mergaitė ėjo. Mergaitė ėjo par lauką ir inėjo miškan. 
Pamiškėj jos tėvai gyveno prastoj gryčelėj, ir ta mergaitė inėjo 
ton gryčelėn. Nuvažiavo ir ponaitis tenai. Inėjęs gryčion, rado 
tėvus jos ir prašė leisti dukterį užu jo. Tėvai atsakė:

— Kad mes biedni, neturim pasagos.
B ponaitis atsakė:
— Kad aš pasdaboju, imsiu be pasogos.
Sutarė veseles ir prisketino atsiųsti arklius, kai reiks ant vin- 

čiaus važiuoti.
Atėjo ta nedėlia, kaip buvo sukalbėta,— atvažiavo kurmonas 

su ketvertu arklių karietoj, atavežė gražius rūbus dukteriai ir 
močiai. Apsitaisė poniškai, sėdo ir nuvažiavo ant vinčiaus. Pas- 
vinčiavojo. Po veselėm močia parvažiavo namo, ė jie atliko gy
vent dvare.

Pragyveno kelias dienas, ir atėjo ant tą ponaitį panaktinis baž
nyčios sekretnai ir sako jam:

— Kam tu leidi savo pačią naktim iš pakajų — žiūrėk, ką ana 
veikia! Kai aš saugau naktim bažnyčią, tai ana ateina, pro zomko 
skylę inlenda bažnyčion ir kažin ką ana braždauja.
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— Cit,— ponas atsakė panaktiniui,— šiąnakt pasaugosma abu
du j.

Priėjo vakaras, po večeiei atsigulė ponas savo lovoj, atsigulė 
ir jo pati. Ponas užmerkė akis, kaip ir miegodamas, ė pati, ap
sidairius, kad jau anas miega, palengva iš lovos išlipė, apsiavė 
kojas, užsivilko ir išėjo. Neilgai laukęs, ir ponas užsivilkęs sekt 
paskui an tiek tolumo, kad ana nematytų. Tuoj pati jo nuėjo 
ant bažnyčią. Priėjus prie zakrastijos durų, pasivertė musia ir 
inlindo pro rakto skylę bažnyčion. Teip ponas tuoj ant zakrasti- 
jomą — pavadino su raktais. Atrakino bažnyčią — inėję randa 
skiepe po bažnyčia numirėlių kojas graužiant. Kaip jie inėjo, 
ana pasisarmatijus parbėgo namo.

Potam ponas parėjo namo. Tai pati jį padarė šuniu ir išvarė 
iš pakajų laukan. Visą nuomonę turi žmogystės, ale mato anas 
pats, kad esąs šuva. Išbėgo laukan, randa — ustovas gano gal
vijus. Pradėjo anas lockavotis prie ustovui. Ustovas duoda duo
nos— anas jo klauso, ažeina galvijus nuo iškados. Teip kad par 
nekurį laiką ustovas prityrė, kad anas turi išmintį žmogaus: ką 
tik jam pasako, visa padaro. An kitų metų ustovas apsiėmė 
atganyt be piemenų su savo šuniu, suderėjo brangią algą su 
gaspadoriais. Šunį mylėjo, ką anas valgė, ir jam davė. Kai 
ustovas eidavo pusryčio ar pietų, tai palikdavo šunį ganyt gal
vijus.

Vieną rozą važiuoja ponas keliu ir mato, kad šuva labai ra- 
zumnas gano vienas galvijus, neinleidžia iškadon. Tuo čėsu ateina 
ustovas iš pietų. Ponas privažiavęs prašė parduotie. Ustovas 
sakė:

— Kad duosi tris šimtus rublių, tai parduosiu, bo labai geras 
yra.

Užmokėjo tris šimtus rublių, indėjęs karieton, parsivežė namo. 
Ką tik ponas liepia, vis anas padaro: paduoda kaliošus ponui, 
putrą ponui užsiaučia ant pečių. Ponas jį myli, iš pakajų ne
leidžia niekur, šilmoj gyvena.

Dažinojo jo pati, kad jam teip gera,— atėjus an poną su ko
kiu interesu ir pavertė iš šunio gulbe, sakydama:

— Čia tau labai gera. Kai gulbe skraidysi, tai maž ir kas 
greičiau užmuš.

Tai gulbė ir išskrido marios, nusleidus plauko. Ateina striel- 
čius — mato, kad gulbė plaukia. Pradėjo cielytis šaut. Ė gulbė
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plaukia drąsiai prie jo, kaip ir norėdama, kad ją gyvą pagautų. 
Strielčius supratęs nebešavo, ale pagavo gyvą ir nunešė miestan 
parduotų. Neša par miestą — pamatė pro langą vienas vokietis, 
kad neša. Inšaukė vidun ir nupirko gulbę užu tris rublius. Ir 
paleidė savo stancijoj. Ta gulbė, stovėdama ant padlagos, in- 
bedė snukį žemės ir verkia. Pamatė tas vokietis, kad iš akių 
gulbės teka ašaros,— suprato, kad čia kas kalvek yra kiteip. 
Apsidairęs pasakė:

— Žmogau, eik paskui mane.
Teip tuoj iš tos gulbės stojos ponaitis. Ir padėkavojo vokie

čiui užu pataisymą. Pasisakė visa, iš kokios pričinos anas stojos 
gulbe. Vokietis davė jam kamanas ir sakė:

— Kai pareisi namo, patiks tave pati ir sveikins, kaip ir pa
stigus, ė tu tuo čėsu turėk kamanas po skvernu. Kai tik ana 
sveikins, tu tuoj ir užmauk kamanom — ana pasdarys kumelė. 
Tai tada jai atnoverysi. Neduok ėstie par tris dienas ir duok 
kuo naisunkesnį vežimą vežti ir gerai palupk.

Ponas, vokiečiui padėkavojęs, kamanas pasiėmęs, parėjo namo. 
Eina par sodą — išbėga pati. Pastiko su džiaugsmu:

— Aje, ponuli, širdyt mano, kur teip ilgai buvai? Kaip aš 
tavę pasilgau!

Norėjo apskabinus pabučiuoti — anas tuoj kamanom ir už
movė, ir pasdarė kumelė. Užsėdęs itnjojo raitas dvaran. Patiko 
slūgos, sveikina:

— Sveikas gyvas, mūsų ponuli! Kurgi teip ilgai uliojai? Jau 
treti metai, kaip bematėm poną.

Ponas atsakė:
— Nuvargęs esu, paskui paskalbėsma. Inleiskit kumelę sto- 

nion, tik nežabokit ir neduokit ėstie nieko.
Ė patam pradėjo ponas klausinėti apie visą gaspadorystę, apie 

žemę, kaip išdirbta. Pasilsėjęs sėdo ant kumelės, apjojo visus 
laukus, visus miškus, peržiūrėjo, ar čielybėj tebėra. Ė jodamas 
tiek lupė, kiek tik galėjo. Potam liepė slūgas apjotie visus lau
kus ir miškus ir teip jotie, kad kumelė visa putota pasdarytų. 
Išjojo vienas slūga, jodinėjo — atjojo visa šlapia. Potam padavė 
kitam ir trečiam, tai lakstė, ligi kumelė nusibaigė. Ė ponas at
liko našlys ir gyveno potam gražiai, dievobaimingai. E antrą rozą 
bijojo ženytis, kad nepakliūtų vėl tokia pati, kokią buvo išsirin
kęs bažnyčioj.
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153. [ŠUNS IR VILKO BIČIULYSTĖ]

Gaspadorius turėjo gerą šunį, ir gerai anas jį žyvijo, lig šuva 
pasenėjo. Potam išvarė laukan, sakydamas:

— Eik sau, vilko skūra, niekam esi nebezgadnas!
Šuva, išvarytas iš namų, bėgo par lauką ir patiko vilką. Ir 

klausė vilkas šunį:
— Kur, kūmai, teip nuliūdęs eini?
Šuva pasiskundė vilkui, kad jo gaspadorius nebemyli ir ne- 

bežyvija.
— Kai buvau jaunas ir stipras, tei galėjau stiprai slūžyt, tai 

buvau geras, paklusnas ir žiemą, ant pusnies gulėdamas, sergėjau 
jo namus, ė dabar nebegaliu to padaryti, tai anas mane išvarė 
iš namų.

Vilkas, išklausęs šunio skundą, sakė:
— Cit, kūmai, tik tu manę neužmiršk — aš tau padarysiu, kad 

kaip mylėjo gaspadorius tave, teip ir vėl mylės. Grįžk, kūmai, 
namo. Kad ir tave varys iš namų, tu vis dairykis netoli kur pa
kraščiais. Ė kai eis laukan gaspadorius su gaspadine ir su vai
kais rugių pjautų, ir tu išeik ir būk nuo jų netoli. Ė aš jų vaiką 
prisgadijęs pagriebsiu, nešiuos. Jie tav pliudys. Tai tu pavijęs 
ir atimsi iš manę. Tai jie tav pradės vėl mylėti.

Po tai sankalbai jie ir išsiskyrė, parbėgo šuva namo. An ry
tojaus eina gaspadorius rugių pjautų su visa šeimyna, su vai
kais, ir šuva išsekė. Gaspadorius su šeimyna pradėjo rugius 
pjauti, ė vaikai pievoj bovijos, ir šuva netoli gulėjo. Atbėgo 
iš miško vilkas, prisderinęs pagriebė vaiką ir neša. Pamatė tė
vai— pradėjo vyt, šuniu pliudyt. Vilkas miškan — ir šuva pas
kui. Ir ataėmė vaiką, atanešė tėvams. Nuo to laiko pradėjo 
šunį mylėt geriau ne kaip pirma.

Potam gaspadorius pradėjo ruošti bolią, užukvietė svečius. 
Šuva dažinojo, kad bus bolia,— nubėgęs miškan, pakvietė vilką 
ant bobos. Prievakaryj inlindo abuduj gryčion terp žmonių, pa
lindo pastalėm Šuva sučiupo butelį arielkos ir pamylėjo vilką. 
Neilgai trukus, vilkui paėmė linksmybė, ir sako:

— Giedosiu.
— Aje, susmiidamas, negiedok, ba išvarys mus!
Vėl pabuvus, sako:
— Neiškęsiu — giedosiu.
— Susmiidamas, kūmučiūk, negiedok.
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Vilkas kentė, kentė ir nebeiškentė — ir sugiedojo:
— Aū, aū!
Tuoj visi svečiai:
— Kas čia, kas čia?
Paėmė kačergas ir išmušė juos abu iš gryčios, išvijo laukan. 

Ir nuo to pasibaigė jų abiejų giminystė.

154. [MIRUSI TEISYBĖ]

Senybės laikuose nebuvo Rasiejoj geležinio kelio. Karalius, 
dažinojęs, kad kitos karalystės yra, ir anas pageidė turėti nuo 
Maksvos ligi Peterburgui. Neišgalėdamas savo kaštu padaryti, 
užuprašė Maksvos vieną kupčių, kad ant savo kašto padirbtų 
tą kelią, ė potam prisketino karalius sumą sugrąžintie su pa
lūkanoms.

— Arba kad kupčius čėsais pristigsi pinigų, tai atsiųsk man 
kokį raštelį — aš tau pamačysiu, tuoj nusiųsiu pinigus.

Tokiu suskalbėjimu pasdirbo jie kantraktą, ir pradėjo tas kup
čius dirbtie kelią. Pusę kelio padirbęs, mato, kad stigs pinigų,— 
parašė gromatą, kad karalius atleistų pinigų. Išėjo nedėlia, ir 
kita pastojo — vis pinigų nėra. Anas ir kitą gromatą nusiuntė 
karaliui — ir vėl nesulaukė nei kokios žinios. Nesulaukdamas nuo 
karaliaus atsakymo, leidė daug gromatų ir tiligrapų, ir, dėdamas 
gromatas pačtan, išsiimdavo korteles. Padirbo visą kelią nuo 
Maksvos ligi Peterburgui, apsitaisęs ir nuvažiavo ant karalių 
pinigų. Invažiavęs Peterburgan, nėjo tiesiai ant karalių, ale vaikš
tinėja apie ministrų namą ir dairos apie pametniką Petro Veli- 
kiaus, kurias rodo pirštu int upę Nevą. Karalius, eidamas ant 
spaciero, pamatė, kad žmogus ko tę teip ilgai dairos. Ir pasiuntė 
karalius slūgą paklaustie, ko anas tę dairos. Slūga nuėjęs klausė:

— Ko tamsta dairais?
Tas kupčius atsakė:
— Kaipgi nesdairysi, kad šitai pametnikas rodo su pirštu, kad 

reikia visi ministrai su visais namais suversti upėn.
Slūga persakė karaliui tuos žodžius. Karalius pašaukė kupčių 

artyn, sakė:
— Ką čia teip šneki?
Kupčius sakė karaliui:
— Gerai Petras rodo pirštu, kad ministrai suversti Nevon.
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Ale ir aš liepsiu tą padaryti. Dėl ko gi ponas karalius teip ne- 
pildl sankalbos?

Padavė kantraktą, rodžia, kad po kožno pareikalavimo jo duot 
pinigų,— ė dabar gal dešimt gromatų leidžiau, ė karalius nieko 
man neatsiuntei.

Išjema iš kešenės visas korteles pačto, rodžia karaliui. Kara
lius perprašo padračiką, kad anas nieko nežinąs, nepaėmęs nei 
vienos gromatos. Tai nuėjo ant senatus, paklausė, kur tos gro- 
matos. Senatai išsigynė nežiną. Karalius pradėjo ieškotie — rado 
po gelumbe pakištas visas gromatas ant stalo, kur sėdėjo didysai 
ministras. Karalius ministrus išvaikė iš kanceliarijos, kurie kal- 
tesni buvo, pakarojo, ė padračikui sugrąžino visus pinigus ir ap
dovanojo gastinčiais. Ir parvažiavo kupčius namo.

Tas kupčius buvo labai mielaširdingas. Eidamas par miestą, 
matydavo kasdien, kad daugybė biednų stovi ant rinkų: kas su 
kirviu, kas su lopeta ar su šluota, ir prastovėdavo kitas lig vaka
rui. Jam užrūpo paklausti:

— Dėl ko jūs čia šąlat visą dieną ant rinkos?
Atsakė:
— Neturim iš ko prasižyvytie.
Kupčius liepė juos visus susrinktie jo namuos ir pažyčiojo 

jiem pinigų, kas kiek prašė: kam dešimt rublių, kam dvidešimt 
rublių, kam penkiasdešimt rublių, šimtą rublių. Kiek jų buvo, 
visiem davė, kiek katras prašė. Ir sakė:

— Kai prasgyvensta, ataduosta.
Teip ir prisketino: kurias buvo gramatnas, pasrašė kupčiaus 

knygoje, kurie negramatni, tuos užrašė kupčius — jų vardus ir 
prazvisčius. Biedniejie, padėkavoję ponui, išėjo kožnas savo na
muos. Turėdami pinigų, nebestoviniavo ant turgaviečių, ale žyvi- 
jos sau namie. Praslinkus keletui nedėlių, pamatė kupčius, kad 
vėl jau maišosi ban po kelius su lopetėlėm, su šluotelėm ant 
rinkos, ir paznavojo, kad tie, kuriem anas davė pinigus. Ban 
kelintoj dienoj prėjęs paklausė:

— E ką, Petrai, Jonai,— teip ir toliau vardais minavojo,— ar 
neprasigyvenai?

Atsakė kožnas:
— Da ne.
Anas ir vėl laukia. Praslinkus metam, nebesulaukdamas atne

šant pinigų, padavė ant selskavo sūdo visus. Atėję ant sūdo, 
išsigynė, kad jie neėmę iš pono pinigų.
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„Et,— pamislijo kupčius,— ant valomo nigdi nebuvo teisybės 
ir nebus. Reikia paduotie ant miravo — miravas mokytesnis, ge- 
riaus juos išklausinės — maž ir prispažins". Surašęs visus padavė 
miravui. Atšaukti kaltinykai išsigynė. Nieko nesūdijo miravas — 
sakė, kad svietkų neturi, negaliu sūdyt. Kupčius pasakė:

— Čia visi neteisingi sūdai!
Padavė juos senatan:
— Tę sėdi vainos asabos — prisūdys man, tę bus teisybė.
Surašęs visus po prošeniai, pristatė knygą su jų pasrašymu.

Pašaukti senatan, visi vienu balsu išsigynė, kad nei mes jo pa
žįstam, nei mes čia pasrašėm — mes nemokam rašyt, ir kaipgi 
mum, tokiem biedniem, žyčios kas pinigus!

Senate negavęs teisybės, apskundė karaliui senato sūdą. Ir ka
ralius išvarė be patiėkos. Kupčius palingeno galvą, sako:

— Nebėra teisybės ant šio svieto, numirė teisybė.
Parvažiavęs namo, pamislijo: „Prapuolo keletas tūkstančių, da

pridėsiu vėl ban tūkstančių,— reikia pazvanai užpirktie".
Nuėjęs kožnon bažnyčion, kožnon cerkvėn ar kirkon, kur tik 

buvo koks varpas, visus užpirko, kožnam užmokėjo brangiai, kad 
pilniavotų tą ir tą adyną, in kurios anas užusamdė, kad zvanytų, 
kai ateis ta adyna ir minutė. Kaip atėjo ta adyna ir-minutė — 
kiek yra Maksvoj varpų, didelių ir mažų, palei visas cerkves 
pradėjo smagiai zvanyt. Pradėjo sienos mūrų drebėti. Policija 
pradėjo bartis, draustie zvaninykus. Zvaninykai sako:

— Man pinigai užmokėti, pasamdė tas ir tas kupčius — aš ir 
pavydnas zvanytie pazvanus.

Ant stabdymo policijos kožnas zvaninykas tą pasakė, kad 
man užprašė kupčius. Pareikalavo tą kupčių sūdan.

— Dėl ko tu teip padarei, tokią mitrengą?
Atsakė kupčius:
— Numiršta mažas vaikelis, ir tai užuperka pazvanus. Č da

bar numirė viso svieto teisybė, be kurios nemožna ir gyven- 
tie,— ir da gailėsi pazvanų! Nepagailėjau tūkstančio rublių, už
prašiau visus, kas tik galėjo zvanyt.

Policija klausė:
— Kaip ta teisybė numirė?
Anas jiem persakė, kokias turėjo mitrengas: pažyčiojęs bied

niem pinigus dėl mielaširdystės, kiek tūkstančių pažyčiojęs, ė
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jam nei vienas nebeatadavė, ir par sūdą nieko negavęs lig pat 
karaliui ir visur. Teisybė numirus, tai ir reikia užpirkt pazvanai.

Šitas ištyrinėjimas nuėjo lig pat karaliui ir kupčiaus interesą 
užtvirtino, kad teisybė numirus.

155. [APŠMEIŽTA KARALAITE]

Buvo bagotas ponas, turėjo sūnų. Išvažiuodamas uliotų, pali
ko valdytie savo gaspadorystę. Paduodamas nuo pakajų raktus, 
nezvalijo vienon kamarėlėn eitie. Po išvažiavimui tėvo užrūpo 
pasižiūrėtie jam ton kamarėlėn. Atrado toj kamarėlėj partrietą 
panytės, kurias jam atsėjo, ir sakė:

— Partrietas gražus, gal kad pamatyč gyvą, būtų da gražesnė.
Ir pradėjo mislyti, kaip aną pamatyt. Tas partrietas buvo

karaliūčios tolimos karalystės. Atvažiavęs tėvas rado sūnų ne
linksmą ir sakė:

— Gal tu žiūrėjai užgintoj galinėj kamarėlėj?
Sūnus prispažino tėvui ir prašė tėvą, kad ar nemožna kur 

aną pamatyt gyvą. Tėvas jam pasakė, kokioj karalystėj gyvena, 
davė jam pinigų, sūnus ir išvažiavo ieškotų tos karaliūčios. Sė
do laivan ir nuvažiavo užu marių. Invažiavęs tan miestan, klau
sinėj ęs:

— Kaip možna padarytie, kad galėč pamatytie ją?
Visi atsakė, kad nemožna pamatytie, bo ana niekur neina iš 

savo pakajų. Nuėjo tas ponaičiukas traktiernėn, užprašė ištaisy- 
tie brangius pietus. Bevalgydamas pietus, išsiklausinėjo. Pasakė:

— Kiteip niekaip negalėsi pamatytie — prašyk jos viernikę, 
kuria šinkavoja palangėj jos pakajaus magazine.

Pietų pavalgęs, nuėjo tan magazinan, nuspirko užu šimtą rub
lių gražių kasnykų ir padovanojo tai pačiai šinkarkai to maga
zino. šinkarka paklausė:

— Kokios lockos reikalauji, kad man gastinčių nupirkai?
Atsakė anas:
— Aš noriu pamatytie jūsų karaliūčios.
Atsakė ta panytė:
— Ateik rytoj apstaisęs moteriškais rūbais ir pasveikink mane. 

Kai ana pamatys mumus sveikinantis, mane klaus, su kuo sveiki- 
naus,— aš pasakysiu, kad su seseria.

Parėjo anas ant kvateros, nuspirko moteriškus rūbus, užsivilkęs 
ir nuėjo tan magazinan. Tuoj išbėgo panytė, su juo pasisveikino,
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pasbučiavo. Ė karaliūčia pamatė pro langą, inšaukė tą šinkarką 
pakajun, klausė:

— Su kuo tu pasbučiavai?
Atsakė, kad su seseria savo. Karaliūčiai pasmatė labai graži 

panytė, ir prašė atkviestie užu pasekėją. Kromnykė prisketino 
atkviesti kitądien. Ant rytojaus padavė jam žinią, ir pribuvo 
vėl su moteriškais rūbais. Invedė j; pakajun ir prašė būt par ją 
užu slūgą. Anas vis atsisakinėjo, kad nemožna, bo tuom nusdėsiu, 
netropysiu. Ilgą metą šnekėjos, ir potam prispažino visą teisybę: 
kad anas atvažiavo jos tik pamatyt, ė slūžyt negaliąs. Anas ka- 
raliūčią pradėjo piršti, sakydamas, kad ženysiuos. Karaliūčia sus- 
gadijo ant to — atsiėjo jai ponaitis. Tik bėdojo, kad tėvas jos 
neleis, kad ne karališkos giminės. Atsakė jam karaliūčia:

— Eik ant kvateros ir kasdien dairykis an turgaus išvežant 
parduotų šėpos. Yra mano tėvo šėpa didelė — aš tėvui prikalbė
siu, kad parduot. Tai kai ją veš ant turgaus, aš inlįsiu ton 
šėpon, tai tu nupirksi mane su šėpa.

Paskalbėję išsiskyrė. Vienądien išvežė šėpą ant turgaus, pra
dėjo parduoliotie, ė jo da nebuvo atėjusio. Ir nupirko šėpą 
žydai. Ateina anas ant turgaus — randa nupirktą šėpą. Anas žy
dam užmokėjo, davė užudarbio — ir atpirko šėpą. Pasamdė kur- 
manką, nuvežė ant laivo, parsiuntė ant tėvą, ė anas da atliko 
mieste nuspirkti gražių rūbų ir dovanų dėl karaliūčios. O kara- 
liūčią kai parvežė šėpoj, tėvas paleidė — pažino, kad ta panytė, 
kur buvo partrietas. Nesulaukdama savo ponaičio, karaliūčia 
atadengė švalnią — ana buvo gera siuvėja. Prie vivieskai pridėjo 
savo partrietą. Žmonės, eidami pro šalį, žiūri, iš kur čia šviežia 
siuvėja, ir partrietas labai gražus. Kožnas ėjo žiūrėtų siuvėjos. 
Dasižinojo žmonės, iš kokios ana pričinos čia atvažiavo. Vienas 
ponaitis, norėdamas ją supykdytie, parašė ant pirmąjį karaliū
čios ponaitį, kad ana jo nori pamest. Tas paėmęs gromatą, ran
da tuos žodžius — labai užsirūstino ant jos. Atvažiavęs namo, 
išvadino ją pasvažinėtų laukan, ją pakorojo ir paliko smertelną 
ant lauko. Potam važiuoja dakteras — girdi šalyj kelio balsu de
juojant. Nusiuntė kurmoną pažiūrėtų. Atrado ją sergančią ir 
parvežė miestan. Išgydė dakteras, potam klausė ją:

— Ar eisi užu manę?
Tas dakteras buvo negražus, neatsėjo, ale iš baimės sakė, kad 

eisiu. Dakteras pradėjo ruošti veselias. Ana mislijo: kas čia 
bus, kaip išbėgt nuo jo? Inlindo duobėn, kur pamazgas pilia, rado
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H ūktą ir pradėjo lįst, lįst ir išlindo upėn. Ė tuo čėsu ribokai pa
gavo ir parsivežė namo — laikė užu gaspadinę. Pragyveno ke
letą nedėlių su ribokais — labai ana visiem atsiėjo. Ir pradėjo 
jie runžavotis terp savę — vienas sako:

— Aš ženysiuos su ja.
Kitas ir trečias sakė:
— Aš ženysiuos.
Teip jie visi suskalbėjo — išrinko, kurias pravornesnis, pazva- 

lijo tam ženytis. Ruošė veselias. Prieš vinčių išvažiavo miestan 
pirktų rūbų dėl vinčiaus. Nupirko sau ir panytei. Važiuodami iš 
miesto, sustojo po traktierių. Vadino panytę eit išgert baryščių. 
Panytė nėjo, pazvalijo jam vienam eit, ė ana atliko vežime. 
Ribokas, išgėręs puskvortę, pageidė ir daugiau. Nusgėręs už
migo. E panytė, matydama, kad anas ilgai neišeina, nuvažiavo 
atgal miestan, pardavė arklį ir tavorą. Ribokas pabudęs nebe
rado. Pradėjo klausinėt — niekas nematė, kur dėjos. Parėjo namo 
bėdodamas. E panytė nuspirko vyriškus rūbus ir pristojo ant 
bandelinį padėt šinkavot bandelių.

Praėjus ne kiek laiko, tuo čėsu numirė to miesto karalius. 
Ir buvo prisakyta eit pro karaliaus namus su žvake turinčia 
rankoj, ir katro užsidegs rankoj žvakė, tas bus karalium. Nus
pirko ir jie abu po žvakę ir ėjo. Užsidegė karaliūčios žvakė. 
Teip bulašnykas sakė:

— Kad tu vienas būtum ėjęs, būt neužsidegę. Čia dėl manę 
užsidegė.

Pasipriešino — užgesė žvakes ir ėjo pavieniai. Ir vėl panytės 
žvakė užsidegė. Pamatė visi, kad anas vertas ant [to], ir pa
darė karalium. Paėmė po valdžiai visą miestą ir užusakė ateiti 
kur geresniam potografistui. Ir išėjo asabnon stancijon, apstaisė 
panytės rūbais, liepė fotografistui nuimti ban kelius partrietus, 
ė potam, atšaukus načelnykus, prisakė, kad nuneštų ant didžiųjų 
ūlyčių pakabintie, ir vartavot: ė kas, eidamas pro šalį, ilgai 
žiūrės, nustojęs šnekės ką kalvek, tai tas suraštavot ir atvaryt 
ant ją. Po pakabinimui ėjo žmonės ūlyčiomis. Kas nieko neži
nojo, žvilgterėjęs nuėjo tolyn, ė kai ėjo tas ponaitis, kurias rašė 
gromatą, atsistojęs žiūri — badai tos panytės partrietas, kur švel
nioj buvo. Tai vartaunykai ir paėmė. Potam eina dakteras, nu
stojęs žiūri ir kalba:

— Tos panytės, kur aš gydžiau.
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Ir tą paėmė. Kita ūlyčia eina ribokai. Žiūri — matytos asabos 
partrietas. Kurias norėjo ženyties su ja, pažino:

— Ė čia mūsų gaspadinės partrietas.
Teip ir juos sudarė. Nuvarė visus ant karalių. Išklausinėjo 

visus:
— Dėl ko jūs teip darėt?
Matydama pirmąjį kaltinyką, kurias skundė par gromatą, kad 

ana nori pamest, tai užu tą pasodino turmoj, ė daktarui užmo
kėjo didelius pinigus ir paliko pirmuoju; ribokus pamylėjo ir pa- 
dėkavojo užu pagavimą. Ė su pirmuoju ponaičiu susvinčiavojo, 
ir atliko karaliais.

156. [MIRTIS TABOKINĖJE]

Vienam žmogui nusibodo gyvent ant svieto, ir nuėjo dangun 
ant dievą skųstųs, kad jį užmiršo. Dangus buvo užrakintas — 
pradėjo klumbenti. Išėjo šventas Petras, klausė jį:

— Ko reikalauji?
Pasakė anas, ko jam reikalinga. Šventas Petras nuėjęs per

sakė dievui, kad atėjęs žmogus skųstųs, kad ant žemės nusbodę 
gyvent. Dievas pastatė prie vartam dangaus ir prisakė nieko 
neleistie be pazvalijimo. Stovi vieną dieną, stovi antrą,— atėjo 
smertis ir klumbena vartus. Tas žmogus klausia:

— Kas čia eina?
Atsakė:
— Smertis.
— O ko reikalinga?
— Nežinau, kas veiktie, kokie žmonės mirdyt (arba pjaut).
Vartaunykas nuėjo an dievą, paklausė, kas smerčiui veikt.
— Tegul pjauna senus žmones par trejus metus.
Ė anas pagrįžęs sakė smerčiui par trejus metus raut seni 

ąžuolai. Smertis, gavus prisakymą, nuėjo ąžuolų rautų kur nai- 
drūtesnių ir senesnių. Praėjus trejiem metam, nuėjo vėl klaustų, 
kas daryt, klumbena vartus. Vartaunykas klausia:

— Kas čia eina?
— Smertis.
— Ko reikalinga?
— Nežinau, kas veikt.
— Palauk, paklausiu.
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Nuėjęs pas dievą, klausė, kas veikt smerčiui. Dievas atsakė:
— Par trejus metus mirdint vidutiniai žmonės, pusamžiai.
Vartaunykas paliepė smertį, kad eit ant žemės rautų ąžuolų

vidutinių, pačių stiprųjų. Ana išėjo, rovė, rovė iš visos sylos 
par trejus metus. Nuvargo, sukūdėjo ir, pasbaigus trejiem me
tam, vėl nuėjo ant vartaunyką klaustų, kas daryt toliau. Prėjus 
ant vartus, klumbena. Vartaunykas klausia:

— Kas čia eina?
— Smertis.
Vartaunykas paklaus dievą, kas veikt smerčiui. Dievas pamis- 

lijo: ,,Nesulaukiau par šešėlius metus nei vienos dūšios ateinan
čios dangun — gal visi griešnykai buvo? Tegul dabar mirdins 
mažus vaikelius". Anas smerčiui pasakė, kad eitų ant žemės ir 
rautų atažalas ąžuolų. Smertis nuėjo ir rauna, drasko apie kel
mus. Sudžiūvo, nusilnėjo, menįkai] gyva beliko. Praėjus trejiem 
metam, nuėjo klaustų, kas veikti dabar. Paklumbeno duris, var- 
taunykas klausia:

— Kas eina?
Smertis slobnai bešnekėjo, bo buvo viškai nuslobus. Pasakė 

dievui, kad smertis atėjo. Dievas atėjo bartųs ant smerties, kad 
nieko gal nedirbai par devynerius metus, kad nei viena dūšia 
dangun neatėjo. Žiūri, kad smertis labai sukūdus. Klausė:

— Ką tu veikei, ką dirbai, kad teip silpna palikai?
Atsakė:
— Par trejus metus roviau senus ąžuolus, ė par kitus trejus 

metus vidutinius, ė vėl par trejus atažalas roviau.
— Kas tau liepė teip daryt? — klausė ponas dievas.
— Ėgi tas slūga, kuris par vartus stovi.
Atsigrįžęs dievas ant žmogų prisakė eit ant žemės ir mylėt 

smertį, žyvyt gerai, kad ana atsitaisytų teip, kokia buvo pir
ma. Žmogus, gavęs paliepimą nuo dievo, pavadino su savim 
smertį. Atėjo ant žemės. Neturėdamas kuo žyvytis su smerčiu, 
išėjo kalėdotų. Kalėdodamas vedžiojos su savim ir ją. Viškai 
nuslobo, nebepaspėjo su juo paiti, prašė pasilsėties. Atsisėdo 
ant ravo krašto, ubagas, išsiėmęs tabokierką, atsigėręs tabokos, 
nusčiaudėjo, sakė:

— Ta ta ta...
Smertis užgirdus klausė:
— Ką čia teip gardžiai — duok ir man paragaut.
Atadaręs tabokierką pakišę ir jai. Tabokos buvo maža — insi-
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lenkus siekė — anas paėmęs smertį užu kojų, invertė tabokierkon, 
uždarė ir insdėjo kešenėn. Ir išnešiojo visą laiką tabokierkoj. 
Praslinkus trejiem metam, nunešė dievui parodytų. Dievas pa
klausė:

— Kur smertį dėjai?
Anas atadarė tabokierką— smertis išropojo kai muselė iš ta- 

bokierkos. Užu tai labai barė, ketino koroti. Paspakarijo prieš 
dievą ir sakė, kad ne iš turtų teip padaręs. Par didelį jo prašy
mą dovanojo kaltybę, ė smertį paėmė po savo valdžia dėl attai- 
symo. Liuobė par trejus metus, dyką laikydami, ale kaip ana 
buvo labai užkūdinta, negalėjo atataisyti, ir pasliko kūda, per
karus ligi šiolei. Par penkiolika metų svietas nemirė — sustaisė 
daug žmonių dėl mirimo. Kai atsitaisė smertis, pradėjo kamuot 
tuos, kurie priguli mirt,— sukaitus turėjo darbo.

157. [IŠTIKIMAS TARNAS]

Senuos laikuose nekuris karalius, mirus jo karalienei, ženijos 
su našle karaliūčia, tei kad pirmosios pačios liko sūnus, ir našlę 
paėmė su sūnum. Tėvas mylėjo abu lygiai, ė močia tikrąjį ge
riau mylėjo, ė posūnio vis mislijo, kad kaip nugūbyt. Augo 
labai sparčiai ir linksmiai. Leidė iškalas. Paaugus apie dvide
šimtį metų, tikrasai sūnus išėjo medžiotų ir pasisklydo, vaikš
čiodamas po mišką. Nebeišeidamas par mišką, pamatė žiburį 
šviečiant namuose. Žiūri — parašyta ant bromo, kad šituos na
muos mužikiška nakvynė. Eina toliau, mislydamas, kad čia pras
tas namas. Užėjo antrą namą — parašyta, kad nakvynė dėl ponų 
ir kupčių. Apsirokavo, kad anas nei ponas, nei kupčius,— eina 
toliau. Rado trečius namus ir ant bromo parašyta, kad kvatera dėl 
karališkos giminės. Inėjo tuos namuos — rado sėdžiant pakajuos 
karalienę. Klausė anas:

— Kurgi daugiau gyventojų?
Atsakė, kad karalius išėjo ant spaciero, ė dukterį turėjom — 

pavogė Nesmertelnas Kaulas, kurias gyvena dvare netoli mūsų, 
nuėję atsivedam — ir vėl prapuola, nemožna nei kaip atsiimti.

— Negalimas daiktas — aš atimsiu nuėjęs.
Karalaitis, bešnekėdamas su karaliene, užgirdo rėkiant žmogų 

ratavot. Paklausė anas karalienę, kas čia teip baisiai rėkia. At
sakė, kad žmogų veža ant smerties — lupte užluptie užu žmogžu
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dystę, ant katro buvo užkalbėta nekaltai. Karalaitis prašė kara
lienę, ar nemožna nevalnykas būt išpirkt nuo Žalnierių. Kara
lienė davė jam valią ką nori daryt. Nubėgęs davė Žalnieriam 
penkius šimtus užu nevalnyką, ataėmė ant sav, ė tam žmogui 
prisakė klausyti jo, neatlikt niekur. Inėjo pakajuos ant karalienę 
abuduj, paklausė, kur tas dvaras, kur jų duktė. Parodė kelią 
jam. Nuėjo tan dvaran — randa panytę sėdžiant krėsle. Klausė:

— Ko tu čia sėdi?
Atsakė:
— Kad ponas prisakė.
— Eik paskui mumis — išvedam mes tav.
Atavedė ant tėvus, uždarė kamarėlėj ir pristatė tą žmogų var- 

tavot, kas ateis išsivestų panytės. Jiem tę bešnekant, subraš
kėjo sienos, ir išnyko panytė iš jų akių — nepamatė. Suprato 
karalaitis, kad čia yra kytras daiktas. Pasiėmė tavorščių ir vėl 
nuėjo ant ją. Ir sakė:

— Nieko nebus. Dažinok, kada ir kaip anas numirs, tai mum 
tada pasakysi.

Primokęs karaliūčią, parėjo namo pakajuos. Vakare atbėgo 
Nesmertelnas Kaulas. Panytė pradėjo jį klausinėtie apie jo smertį.

— A, kokia mano smertis — toli, giliai, apcace čebato.
Tai ana paėmė čebatą, surišo balton skarelėn, sakydama, kad 

reikia šėnavoti, kad ilgiau gyventum, būk tai žėlavodama jį. 
E sakė jos ponas:

— Trudna tau dažinoti apie mano smertį.
— Nu, tai kaipgi tu mirsi ir kada? Nejaugi nesmertelnas esi?
Atsakė:
— Gal nesmertelnas. Kad kas dažinotų apie mano smertį, nuo 

ko aš mirsiu, tai maž ir numirč kada, ale niekas nežino ir ne- 
dažinos.

— Nu, tai kaipgi, nuo ko tu gali mirtie? — klausia panytė 
savo Nesmertelną Kaulą, kuris buvo teip vadinamas. Par ilgą 
jos klausinėjimą pasakė:

— Už marių yra ledų kalnas, ant to kalno ąžuolas, po ąžuolu 
skiepas su dvylika durų, užu durų yra pririštas kumelys aukso 
karčiais. Tam arklyj — kiškis, tam kiškyj — antis, toj antyj — 
kiaušinis, tam kiaušinyj — žvakelė. Kad kas tę žvakelę užgesytų, 
tai aš numirč.

An rytojaus atėjo karalaitis su savo tarnu — ana visa nusakė 
apie smertį jo. Karalaitis, nieko nelaukdamas, išėjo ieškotų le
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dinio kaino. Eina pardien su savo pasiuntiniu. Insnorėjo smagiai 
valgyt. Negalėdami niekur gauti, pamislijo, kad norias kokią 
žvėrį pamatytų — nušovę pavalgytų. Toliau eidami, pamatė — 
prieš juos ateina meška. Karalaitis norėjo šauti, meška pra
kalbėjo:

— Pone karalaiti, nešauk manęs, aš tau būsiu ant pamačiaus.
Ir ėjo paskui karalaitį. Po tam pastiko vilką. Norėjo šautie —

ir tas prisketino būt tavorščium. Eina visi keturi, valgyt nieko 
negauna. Pamatė — skrenda erelis. Ištiesė karalaitis strielbą, no
rėjo šaut — ir erelis prakalbėjo:

— Nešauk, būsiu ant pamačiaus.
Nebešavo. Eina par mišką. Išėjo visi laukan, pamatė — skren

da du varnai. Pamislijo karalaitis: reikia jie nušaut. Tie pradėjo 
prašytis, kad būsiu ant pamačiaus,— ir tų nebešavo. Užėjo ma
rias. Eina visi pamaria, rado pamarėj ropojantį didelį vėžį. Pa
ėmęs norėjo koją išsukt ir suvalgyk Vėžys atsakė:

— Susmildamas, pone karalaiti, neliesk manę, palik gyvą — 
būsiu aš tau an pamačiaus.

— Nu, tai gerai,— karalaitis sakė vėžiui.— Pernešk mumus 
abu su pasiuntiniu mano par marias, tai paliksi gyvu.

Sėdo karalaitis ant vienos kojos vėžio, ė pasiuntinys — ant ki
tos, ir pernešė par marias. Meška, vilkas perplaukė, erelis ir var
nai perskrido. Vėžį atgal marios inleidė, ė jie visi nuėjo ant 
ledų kalno. Rado daugybę žmonių čiužinėjantis. Visus nuvarė 
tolyn. Karalaitis su žvėrim užjojo. Rado ąžuolą. Paliepė mešką 
su vilku, kad išrautų. Rado dvylika durų. Sešelias išlaužė meš
ka, ir arklys, užgirdęs, kad jau kas tę iš viršaus laužias ant jį, 
pradėjo laužtis ir sutrupino šešelias duris. Paėmė arklį — gro- 
žaujas, kad būtų geras jotie. Ale kad reikia iš vidaus išimti kiš
kis, paliepė mešką su vilku, kad perplėštų. Tuoj perplėšė arklį — 
išbėgo kiškis. Vilkas pavijo, perplėšė kiškį — išskrido antis. Pa
liepė erelį — pavijo, perplėšė antį — išlėkė kiaušinis. Paėmė 
kiaušinį karalaitis, indėjo kišenėn, sakė:

— Dabar jau mūsų rankoj smertis!
Grįžta pamarėn, mislija: kaip čia perplauktie marios? Šaukė 

vėžį ant pamačiaus. Vėžys atsakė:
— Nebereikalinga dabar pamačiaus: turi kumelį, kurias gali 

pernešt.
— A,— sako,— kad būt gyvas! Mes jį pagūbijom.
Varnas atsakė:
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— Reikia — aš žinau — gyvojo ir gydomojo vandenio.
— Nu, tai iėk atnešk.
Varnas nuskrido, atanešė, patepė arklį — ir atgijo, stojo gy

vas. Sėdo karalaitis su savo slūga dviraitai, ir žvėres plaukte 
visi ataplaukė. Nuėjo dvaran. Ineina vidun, randa — spardos 
jau tas ponas. Karalaitis kalbėjo:

— Nebeilgai spardysies — prėjo tau galas!
Ė ponas barės ant panytės:
— Vis tavo čia liežuvis padarė!
Pradėjo iš pykčio prieš smertį šumyt. Ligi karalaitis kiaušinį 

parkirto šoblia, žvakelę užgesė, ponas panytę ir sudraskė. Po- 
tam nusispardė ponas, ale ir panytės nebėra. Karalaitis apsiver
kė, gailėdamas panytės gyvasties. Varnas atsiliepė:

— Možna sugydytie: lėksiu atnešiu gydžiamo vandenio.
Padavė du buteliuku varnui — atanešė gydžiamo ir gyjamo

vandenio. Patepė gydžiamu — sugijo, patepė gyvuoju — atgijo. Ir 
sako:

— A, kaip saldžiai miegota mano — kam gi pribudinot?
— O čia būtum miegojus amžinu miegu, kad nesugydę.
Potam parėjo ant karalių, ant tėvus panytės. Persakė visą ke

lionę, visus interesus, kaip anas išgelbėjo nuo Nesmertelno Kau
lo jų dukterį. Tėvai labai jam dėkavojo ir klausė:

— Kokios nagrados reikalausi?
Atsakė:
— Nereikalauju nieko, tiktai prašau, kad būtų man užu prie- 

telką, ir vešiuos namo, pasvinčiavosiu.
Tėvai susgadijo, atadavė pasogą, išleidė keletą kurmankų. 

Važiuoja par jo karalystę, par sodą, kurias buvo smagiai ilgas 
ir didelis — ban keturiasdešimt mylių to sodo. Ir reikia važiuot 
par visą sodą. Prisėjo nakvoti. Apsinakvojo visi, spakainai su
migo. Ė karalaičio slūga, kurį atpirko nuo smerties, nemiega. 
Girdi — skrenda šnekėdami du varnai. Sako:

— Nelaimingoj minutėj išvažiavo iš namų. Laukia jo namie 
močeka. Kai parvažiuos namo, patiks juos su trunksmu, pripils 
kielišką, duos jam, išsirodydama, kad iš meilės, ale bus tę su 
tručyzna — juos nutrūčys.

Kitas varnas atsiliepė:
— E kad kas jam pasakytų, kad negertų jos to trumksmo?
— Kas pasakys šitą kalbą, tas pavirs ligi kelių akmeniu.
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Slūga nemiegodamas visa girdėjo, ale kai suskėiė, niekam 
nesakė.

Važiavo toliau, prisėjo kitas naktigultas. Vėl tas žmogus ne
miega. Karalaitis liepia gult — atsakė:

— Negulsiu, nemigsiu. Apsiėmiau viernai slūžyt, tai ir ne
miegosiu, kad kas neužpultų naktį.

Visi sumigo — skrenda du varnai šnekėdami, kad šitie žmo
nės kai parvažiuos namo, močeka duos jiems kiaušinį, perpjovus 
par pusę, parodydama meilę, ale tas kiaušinis bus su tručyzna.

Kitas varnas klausė:
— Ar nemožna jiem pasakyt?
— O kad kas pasakys, pavirs akmeniu ligi juostos.
Slūga nemiegodamas girdėjo visa. Prisiėjo trečias naktigul

tas — vėl tas žmogus nemiega. Girdi — šneka varnai skrisdami, 
kad šitie žmonės nelaimingi: laukia jų močeka. Kai juos veš ant 
vinčiaus, ana, kaip ir bagaslovydama juos, užbarstys tokiais mil
teliais, sutaisyta su tručyzna, ir jie nustrūčys. Ė kad kas jiem 
pasakytų, tai pavirstų visas akmeniu.

Slūga visa girdėjo, niekam nieko nesakė. Parvažiavo namo — 
pastiko jo tėvai. Močeka su trunksmu kielišką prinešė, duoda 
svečiam. Slūga kai griuvo iš ratų ir užkliuvo kielišką — sudaužė 
visą. Karalienė supyko, liepė, kad sūnus raštavotų. Atsakė, kad 
anas 'po kelionei, nemiegojęs, viernas slūga — dovanoju jam.

Potam innešė keptą kiaušinį, perpjovė par pusę ir davė, sa
kydama:

— Gyvenkit, vaikeliai, teip visą gyvenimą.
Tik slūga, ieškodamas ko tę ant stalo, pakš nuvertė torielką 

su kiaušiniu nuo stalo. Karalienė papyko, barė, ė karalaitis 
užutarė, kad anas po kelionei nuvargęs — dovanoju aš jam.

Ant rytojaus važiuoja bažnyčion vinčiavotųs. Močeka baga- 
slovija su rankom, kaip ir žegnoja, ir turi buteliuką su tručyz
na— dulkins ana juos. Slūga kai duos par ranką karalienei — 
iškrito iš rankos. Supyko, pradėjo bartis ant sūnaus — sako:

— Atsivežei kokį durnių, ir dirba zbitkus! Uždaryk turmon 
arba smertį padaryk.

Karalaitis, nebedaturėdamas kantrybės, liepė išsirinkti, kokia 
smerčia geriau jam numirt: ar pakart, ar prašaut, ar prigirdyt. 
Matydamas tokį dekretą, kad jau sūdija ant smerties, pradėjo 
sakyt visai publikai, dėl ko anas teip darė — sakė:
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— Vis tiek man dabar bus smertis ir be jūsų darymo, aie 
nors jumus abu iškėravojau. Kai jum, mielas karaiaiti, davė 
motina pastikdama trunksmo, tai buvo su tručyzna — būt jum 
abu nutrūčijus. Ažtat aš išmušiau kielišką. Dabar aš užu išsvie- 
čiojimą paliksiu akmeniu valigi kelių. Ė kai pasakysiu daugiau, 
tai pavirsiu visas akmeniu.

Toliau pradėjo sakyti apie kiaušinį. Kaip tik pasakė, tai lig 
juostos pavirto akmeniu. Ė kaip pasakė, kad, išleisdama bažny
čion, norėjo užbarstytie tručyznos, tai pavirto visas akmeniu. 
Gailu buvo jam viemo slūgos — kur padėt tas akmuo? Išmislijo, 
nunešė bažnyčioj pastatė prie mūkos, pritaisė ant galvos bliūdelį, 
inpylė švęsto vandenio, sakė:

— Tegul čia bus nors švęstoj vietoj.
E močeką užu tokius darbus nusūdijo ant smerties. Atliko 

karaliauti abu. Su savo karaliūčia pasvinčiavojo.
Pragyvenus nekurį laiką, dievas davė jiem sūnų. Augo links

imai, turi patiekę, nebeatmena akmenio ir savo viemo slūgos. 
Vienąnakt insisapnavo jiem abiem, kad reikia papjauti sūnus jų 
ir patepti krauju akmeninis žmogus — ir bus gyvas. Karalaitis nu
budęs pradėjo sakyti, kad sapnavau baisų sapną. IT karaliūčia 
sakė:

— Ir aš sapnavau teip ir teip.
Abiejų sapnas buvo vienodas. Šnekėjo, kaip čia bus iškada 

vienatinio, ale iškada ir to žmogaus. Papjovė sūnelį, paėmę krau
jo, patepė tam akmeniniui žmogui akis, ausis, lūpas ir krūtinę. 
Ir nubudo, sako:

— Ai, kaip aš gardžiai miegojau!
— Nemiegojai tu, ale buvai paverstas akmeniu.
— A, a, prauda: užu išsviečiojimą buvo sakyta, kad pavirsiu 

akmeniu. Nu, tai kaipgi sugydėt mane?
Abu verkdami pradėjo apsakyti tas liekarstas. Ataminė tas 

žmogus, kad par jį tebėra liekarstos, kur sugydė panytę, perplėš
tą Nesmertelno Kaulo, ir klausė:

— Kur dabar tamstų sūnus?
— Namie,— atsakė karalaitis,— guli lovelėj.
Tai parėjo namo, patepė liekarstom — atgijo vaikelis. Kokia 

jiem linksmybė pasidarė, kad visi susrinko gyvais! Pirmiejie ta- 
vorščiai linksminos, gėrė, iš anuotų šaudė. Girti būdami, armo- 
tas provydami, sukimšo ir mane armoton. Kaip šavo — ir atšavo. 
Paėmęs plūksną, surašiau visus atsitikimus.
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158. [GUDRUS VAGIS]

Buvo seniau vienas ponas bagotas ir ieidė sūnų iškalas. Pagrį
žo sūnus iš iškalos, sakė:

— Tėvel, visa moku — da vieno daikto nemoku. Ar zvalysi 
eit mokytųs, tai tada visa mokėsiu, kas tik ant svieto yra?

Tėvas pamislijo: kuo daugiau mokės, geriaus bus, ir klausė 
sūnų:

— Ko da nemoki?
Sūnus klausė:
— Ar neatmainysi žodžio, tai pasakysiu?
— Ne,— atsakė tėvas.— Kas savo žodį maino, tas dūmas yra.
Sūnus pasisakė, kad da vogt nemokąs — eisiąs mokytųs. Tėvas

norėjo sudraust, ale savo žodžio nebėr kaip laužyt. Indėj o sūnui 
pinigų ant kelio ir išleidė.

Eina anas per lauką — užveja du žmones einančius — kalbas, 
kad šiandie kai uieisma ant kermošiaus, pavydna mum sekties 
žulkavoti. Inklausęs jų kalbos, prašė priimt ir jį kumpanijon.

— Gerai, možna,— sakė tie žmonės ir eina toliau.
Užvažiavo žmogus ir vežas telioką. Vienas iš žulkų sakė:
— Aš pavogsiu šitą telioką.
Tie nevieni jo, bo žmogus turėjo apskabinęs.
— Kaipgi tu pavogsi?
Anas nusiavė čebatus. Vieną padarė nečystą, par mišką pa

bėgėjo pirma žmogaus, numetė ant kelio. Pabėgėjo toliau — nu
metė čystą.

Žmogus važiuoja, žiūri — ant kelio čebatas. Reikia paimt. Žiūri, 
kad nečystas.

— Ė, nereikia,— ir numetė.
Važiuoja toliau, žiūri — kitas čebatas, čystas, gražus. Pasiėmė, 

pamislijo; „Reikia bėgt paimt ir anasai: išsimazgosiu — parvešiu 
pačiai gastinčiaus iš kermošiaus". Pastatė arklį ant kelio, nubėgo 
ant aną čebatą. Tuo čėsu žulka išlindo iš miško, pasiėmė telio
ką— miškan ir, papjovęs, skūrelę nulupęs, šiaudų prikimšo, nešas 
ir sako:

— Ne tik telioką pavogiau, pavogsiu ir kumelę jo.
Išbėgo iš miško (buvo tiltas — bėgo upelė) ir numetė telioką 

upėn. Žmogus, neberadęs telioko, mislijo, kad nubėgo. Važiuoja 
toliaus, privažiavo ant upę — žiūri, kad jo teliokas plaukia upėj. 
Anas greit, kumelę palikęs prie tilto, nubėgo telioko šaukti:
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— Tpukutis, tpukutis, geras...
Niekaip negali pagaut — neša vanduo viduriu upės. Žulkos 

susėdo brikan ir nuvažiavo su kumele. Mieste pardavė, pinigus 
pasdalijo visi trys. Užėję karčemon, išgėrė gerai degtinės. Išėję 
ant miesto, suskalbėjo:

— Reikia mums nuspirkt geras arklys.
Ė kitas atsakė:
— Kam gi pirkt — možna pavogt.
Nuėjo in turgaus, dera kumelę pakinkytą. Prašo penkių šimtų. 

Anie sako:
— Reikia išmėgint, ar greitas, ar ne šlubas,— kad tokia čienia, 

reikia labai išmėginti.
Gaspadorius liepė važinėti, kaip tik išmanot. Sėdo žulkos su 

ponaičiu arklin ir nuvažiavo par miestą. Ė kitas žulka, atlikęs 
par gaspadorių, užkalbinęs jį, pasislėpė terp žmonių ir nuėjo ant 
to kebo, kur buvo suskalbėta.

Sėdo arklin visi trys, važiuoja par lauką. Užveja ubagą, einantį 
keliu. Liepia sėstis. Ubagas sarmatijas su vyžom purvinom inlipti 
kalmoškon:

— Ką čia, toks prastas, biednas, sėsiuos su ponaičiais.
Atsakė žulkos:
— Sėskis, kad liepiam,— ir tu būsi ponas.
Ubagas insisėdo, nuvažiavo visi miestan, nupirko už brangią 

cienią ubagui baronus, kepebušių, aptaisė panskai ir primokė 
kad lenkiškai kalbėtų. Atsakė ubagas:

— Kad nemoku.
Tai prisakė, kad daugiau nieko nesakytų, kaip tik „Taks, mos 

pane" *. Nuvažiavo ant magaziną, kur gelumbes parduoda, paėmę 
poną ubagą iš ratų iškėlė ir pasodino magazine krėsluj ir pa
prašė gaspadorių paduot kur geresnių gelumbių. Prinešė vieną 
rietimą — žulkos paėmę klausia savo poną:

— Ci dobža, možna [v] koliasku klase? *
Ponas atsakė:
— Taks, mos pane.
Jie, padėję vežiman tą, paprašė daugiau. Prinešę rodžią ponui:
— Ar gera, ar možna dėt vežiman?
Ponas atsakė:
— Tak, mos pane.
Vėl padėjo, reikalauja daugiau paduot. Gaspadorius (buvo žy

das), matydamas, kad teip daug turgavos, padavė jiem cigarų
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pakelį. Užkūrijo visi, padavė ir penui, sėdžiančiam krėsle, kurija. 
Žulkos priškrovė vežimą gelumbių ir važiuoja ant kvateros, ė 
gaspadoriui pasakė:

— Pan zaplace.*
Žydas spakainas pasliko poną, krėslu j sėdžiantį, laukia užmo

kant. Laukia ir laukia — vis ponas kurija cigarą, tą pabaigęs, 
užsikūrė kitą. Gaspadorius surokavo, kiek iš pono pinigų reikia 
paimt, ė ponas nieko jam nesako. Nesulaukdamas pradėjo pra
šyt:

— Co, pan, čeba zaplacic.*
Ponas:
— T aks, mos pane.
Tas palūkėjęs vėl prašo užmokėtie pono — ir vėl:
— Taks, mos pane.
Nebesulaukdamas, kai papykęs subrus ant pono, kad nemoka 

pinigų,— ponas numetė nuo savę baronus, sako:
— Ko tu čia ant manę šokinėji, aš nieko nežinau. Aš ubagas, 

keliu ėjau, mane paėmė atavežė ir pasodino čia.— Numetęs ba
ronus, išėjo su terbelėm.— Kaip aš kalėdojau, ir vėl einu ka
lėdotų.

Gaspadorius mato, kad iš ubago nieko negaus,— puolo ieškoti 
žulkų, kur jie nuvažiavo. Nebegalėjo suieškot — buvo išvažiavę 
iš miesto.

Žulkos nuvažiavo toli nuo miesto, pamiškėj vienasėdyj buvo 
bagetas gyventojas, prisprašė naktigulto. Vakare susėdo su gas- 
padorium kartom groti. Pamakt grojo gelumbių galvon. Kai iš 
pono išgrojo, ėmė pinigus, ė kai jie pragrojo, tai užustatė veži
mą— sakė:

— Kai važiuosma, tai ir užmokėsma.
Pragrojo penkius šimtus rublių. Gaspadorius linksmas, kad už

dirbo ant nakties penkius šimtus,— svečius myli, čėstavoja, lau
kia užmokėjant. Ryto ruošias išvažiuot kartežnykai — ponas pa
prašė pasrokuot. Žulka, atsigrįžęs ant kitą, sako:

— Tu mokėk.
Ieško po kešenę pinigų — ir vėl nemoka, sakė:
— Veli tu šiandien mokėk — aš vakar užmokėjau.
Tas sėdas krėsle, daro rokundą dėl užmokėjimo. E kiti išėjo, 

pakinkė arklį ir paėmė kromininką,— buvo atėjęs su kr omu,— 
davė jam penkius rublius ir prašė pastovėtie, ligi jie pa!ieps eit 
vidun. Žulkos suėjo visi vidun, vėl pradėjo sprečytis:
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— Tu mokėk, tu mokėk...— ė trečias atsakė:
— Kad jum nėr katram mokėt, tai užsirišk, ponai, akis: katrą 

pagausi, tai tas kaneč užmokės.
Teip ir susgadijo. Užsirišęs akis, pradėjo gūžinėti. Žulkos, pra

vėrę duris, inleidė kromininką vidun. Ponas gūžinėdamas pagavo, 
džiaugdamos sakė:

— A tai pagavau, dabar bus gerai, bus jau rokunda greita...
Atsirišo akis — žiūri, kad kromininkas. Subrujo:
— Kurių šunų čia valkiojies po kojom!..
Puola žiūrėtų, kur kartežnykai,— jau tų senai nebebuvo. Nu

važiavo žulkos kitan miestan, nuėję magazinan, išpardavė ge
lumbes, pinigus pasdalijo. Ir atsiskyrė nuo žulkų ponaitis, sa
kydamas:

— Dabar mokėsiu ir vienas žulkavoti.
Pono sūnus nuėjo miestan, pasisamdė kvaterą par šiaučių, jau

ną žydelį, kur gyveno su pačia. Duodavo šiaučiui pinigų, liep
davo išgatavot pietus, ė anas eidavo miestan dairinėtųs. Atėjęs 
vienąvakar pavobijo šiaučių, inkalbinėdamas, kad možna daug 
pinigų pavogt. Išėjo abu ant karaliaus banką. Sienoj buvo lan
gelis. Ponaitis inlindo, pasemdamas su rieškučiom, pylė pro lan
gą šiaučiaus maišau. Išlindo pro langą, parėjo ant kvateros. Ki
tam vakare vėl nuėjo ponaitis, inlindo, prisėmė pinigų, vėl parėjo. 
Naktį atgulęs mislijo ponaitis: „Gal aptiko mūsų darbus — rei
kia būt atsargiam". Trečiam vakare nusvadino ir liepė lįsti šiau
čių pro langą. Kaip lindo, tai deguto bačkon ir inlindo — būta 
pritaisyta dėl pagavimo vagies. Šiaučius pradėjo prunkštaut, ke
tino rėkti — ponaitis draudė. Šiaučius neiškęsdamas surėkė. Po
naitis, matydamas, kad bus čia negerai — nutvers juos, pagriebė 
užu barzdos, nukirto galvą šoblia, ė trupas atliko viduj. Ryto 
apstaisęs išėjo miestan,— girdi — policija šneka, kad nutvėrė vagį 
be galvos, taisys ant miesto kartuves, pakars kūną, kad matytų, 
ar neprispažins kai kas. Parbėgo ant kvateros, prikalbėjo šiau
čiaus pačiai, kad neitų ant kartuves, bo kai dažinos, bus blogai. 
Pati iškadavojo savo paties, sakė:

— Reikia man kanečnai pamatyt ir apraudot.
Pamokė:
— Kad nori apraudot, tai nueik aptiekon, nuspirk brangių 

liekarstų, preik ant kartuves, griūk, sudaužyk liekarstas ir rėk, 
raudok, kiek nori. Kai preis policija, paims tave, klaus, ko tu 
rėki, sakyk, kad biedna esu, nešiaus nuspirkus liekarstų, užsi
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žiūrėjau, sugriuvau, sudaužiau iiekarstas — nebeturiu iš ko nus- 
pirkti.

Prėjo načelnykas, davė jai pinigų dėl nuspirkimo liekarstų. 
Atėjo namo šiaučiaus pati — ir davė pinigų, ir liepė daugiau 
nebeit ant trupą. Policija laukė, laukė — niekas neatėjo ir ne- 
prispažino. Trupą pakavojo. Karalius mislija: ,,Prapičnas vagis, 
nemožna pagautie". Sutaisė bolią, sukvietė visokių ponų ponai
čių. Ir anas nuėjo. Karalius pribarstė pinigų po visus pakajus 
ir prisakė slūgoms saugotie, kas surinks tuos pinigus. Mislijo: 
„Kad bus tas vagis, neiškęs nelietęs". Bolia buvo par tris die
nas. Pirmądien pasitepė mozu čebatus — vaikščiodamas po paka
jus, surinko daugumą pinigų. Slūgos pradėjo karaliui sakyt, kad 
pinigai baigia nykt, ė vagies nenutvėrė. Ir prisakė karalius, kad 
pažiūrėt naktį, kai suguls svečiai, kurio bus čebatai mozoti ir 
maž ir bus prilipusių pinigų. Vagis mislijo: „Čia viskas gal kas 
išeiti negerai". Naktį prisderinęs prilipdė ban keliem jenirolams 
po pinigą. Atgulęs laukia, kas bus. Kaip visi sumigo, inėjo po
licija, palei stancijas ieško vagies. Žiūri — kur naivažnesnių 
jenirolų ant čebatus prilipę pinigai. Pasakė karaliui, kad tie ir 
tie vogė pinigus,— nevierijo, sakė:

— Čia yr kas kalvek kytrastis.
Ant rytojaus vėl pribarstė, prisakė saugot, ė naktį, radus zno- 

ką ant čebatų, inpjaut padan. Naktį policija aptiko, kad to po
naičio mozoti čebatai, ir inpjovė padan. Anas pritykojo — dau
gumui supjaustė padus. Ryto slūga pasakė, kad pagavom vagį, 
indėjom znoką. Išėjo žiūrėtų, randa — daugelio supjaustyta padai. 
Nežinojo, kas kaltas.

Trečiąnakt karalius apsakė:
— Kas numaus karaliūčios miegančios žiedą aukso, užu to 

duosiu ją.
Karalius, norėdamas vis dažinot, kas tas do vagis,— gal tas 

ir žiedą pavogs,— iškasė duobę po durim pakajaus, kur kara- 
liūčia gulėjo, mislijo: „Kai eis, inlėks — pagausina vagį". Anas 
pamislijo: „Visa sekės, seksis ir čia". Kaip ėjo, tai bubt duobėn 
ir inlėkė. Ėmė rėkt:

— Vyrai moteros, pažaras, pažaras!
Svečiai nubudę bėgo tan balsan ir sulėkė duobėn ban desėt- 

kas. Karalius nubudęs bėgo ant to balso, žiūri — pilna duobė 
prilėkus, nežino, katras čia kaltas.

Po boliai karalius apšaukė:
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— Kas toks mundras esat, busta mano žentu.
Tasai vagis prispažino, apsakė visas kytrastis. Karaliui atsėjo, 

kad teip išmintingas, suvinčiavojo su savo dukteria, atadavė visą 
valią jam, ir karaliauja išmintingai.

159. [PRIKELTA IŠ NUMIRUSIŲ ŽMONA]

Buvo seniaus bagotas kupčius, gyveno su pačia ir turėjo sūnų. 
Sulaukė užaugant, išmokė visokių skaitymų. Numirė močia — 
nebeturi namuos gaspadinės. Liepė tėvas ženytis sūnų. Pavaži
nėjo, paieškojo sau pačios — negali išsirinktie. Praėjo vieni me
tai, kiti — vis neap6iženija. Tėvas barės, kad negauna draugės. 
Vakaro guldamas, pamislijo: „Kokią ryto atsikėlęs patiksiu, ta ir 
bus pačia".

Ant rytojaus atsikėlęs išėjo ant dvaro, gena galvijus šėrikas 
su dukteria. Anas piemenę pašaukė, insivedė pakajun, davė ar
batos ir bandelę, sakė:

— Būsi man už pačią.
Išėjus padavė bandelę tėvui ir pasgyrė, kad ją ponaitis nupir- 

šo. Nevierydamas šėrikas pats nuėjo, sukalbėjo pasogą, sutaisė 
veselę, susvinčiavojo. Ana mylėjo Joniuką savo ir mokėjo vo- 
žoti tėvo, buvo visiem gera.

Pagyveno porą metų — numirė Joniuko pati. Labai jam buvo 
gaila. Nuėjo miestan, pasamdė meistrus, kad jam iš pakajaus 
iškastų par žemes urvą ant pačios kapą, kad anas galėtų kas
dien nuėjęs pasmelst. Padirbo meistrai, išmūrijo — jam ir apie 
grabą možna apvaikščiot. Nuėjo vienąnakt ir kitąnakt, pasimeldė, 
paverkė. Eina trečiąnakt — sustinka senelį urve. Klausia senelis:

— Ko verki, kur eini?
Atsakė Joniukas:
— Kaipgi neverksi: numirė pati, kuria buvo labai gera, tai 

einu pasimelstų užu jos dūšią.
Senelis padavė jam tris korteles, liepė uždėt ant galvos, ant 

krūtinės ir ant kojų, tada atsikels. Teip ir padarė. Atsikėlė:
— Ak, gardžiai miegojau — kam gi pribudinai?!
Joniukas atsakė:
— Ne miegojai, ale buvai numirus.
Parsivedė namo, gyveno vėl linksmiai, gerai.
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Ne už ilgo instojo ant kvateros jenirolas. IT prikalbėjo Jo
niuko pačią, kad jį pamestų. Apsirgo pati, paprašė ana pakin
kyti arklius prasvažinėt. Išleidė su kurmonu važinėtus. Privažiavo 
ant traktierių. Liepė palaukt kurmoną, ė ana inėjo vidun. Ne
besulaukdamas kurmonas ponios inėjo klaustų. Pasakė, kad su 
jenirolu seniai išvažiavo. Kurmonas pargrįžęs pasakė Joniukui, 
kad nebėr pačios — išsivežė jenirolas. Smūtnas pasliko. Iš nera
mumo pradėjo gert, nerimuot, papuolo vaiskan. Nuvarė jį tan 
pulkan, kur jo pati su jenirolu buvo. Paklusnas buvo — visi ir tę 
mylėjo. Ir nusiuntė jį ant tą jenirolą ant sutko pasiuntiniu. Ir 
pamatė jenirolienę— ir mislijo: ,,Tai padabnumas — kaip ir mano, 
mano pati". Ir ana, jį pamačius, paznavojo. Bijojo, kad neišsi- 
sviečiotų, tai ana inšaukė Joniuką vidun, padavė sklenyčią ar
batos, sutaisius su liekarstom,— anas ir užmigo. Paėmus nuo sie
nos dziegorių, indėj o jam kešenėn, paskui pašaukė slūgas, kad 
pasiuntinys girtas užmigo, išnešė, paguldė. Potam atėjo jenirolas 
ir apskundė, kad saldotas buvo girtas, vagis — prapuolo dziego- 
rius. Išėję atrado kešenėj Joniuko. Ir nusūdijo ant smerties. 
Prašavo jį, pakavojo.

Ė Joniuko kapralas labai žėlavojo. Kai da buvo gyvas, Jo
niukas pasakė jam:

— Kai man pakavos, prisgadyk atkast — rasi par man tris 
korteles. Uždėk ant galvos, ant krūtinės ir ant kojų — aš atgysiu.

Jenirolienė, žinodama, kad anas moka iš numirusių prikelt, bo 
ją prikėlė, pastatė vartą, kad kas jo neiškastų. Kapralas, maty
damas tokią strogastį, mislijo: ,,Kaip čia preit?" Nuspirko ban
delę, arielkos trigorcį, nuėjo ant vartaunykus, davė išgert ge
rai, užkąstie. Vartaunykai nusgėrę užmigo. Anas tuo čėsu ata- 
kasė Joniuką, uždėjo korteles, kaip buvo sakyta,— išgijo Joniu
kas. Pasakė kapralui:

— Dėkui užu storonę — tu būsi iščėslyvas, ė aš būsiu gyvas,— 
dabar skirsmės.

Potam Joniukas nuėjo miestan, kur gyveno karalius. Užgirdo, 
kad karaliaus serga duktė: visokie dakterai gydė ir neišgydė. 
Anas apsiėmė išgydytie. Liepė visus dakterus išvarytie, jį pa
likti vieną su ligone. Užsidaręs, kad niekas nematytų, kaip anas 
gydžia, uždėliojo korteles ant ligonės — ir išgijo. Pašaukė kara
lių, sakė:

— Sveika tavo duktė!
Karalius buvo kantantas iš tokio greito daktero ir klausė:
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— Kokių mokestų tau reikia? Maž ir būsi mano žentu? Imk 
mano dukterį, katrą išgydei, ir būsi mano įpėdiniu.

Anas atsakė:
— Negaliu ženytis, kad ženotas esmu.
Tai karalius, kaip neturėjo įpėdinio, jį liepė būti pirmuoju 

po karalium načelnyku. Kai kada siųsdavo savo vietoj smatravotų 
vaisko. Gavęs nuo karaliaus pazvaleniją, išjojo vaisko apžiūrėtų. 
Tuoj nujojo tan miestan, kur jo pati su jenirolu gyveno. Iššaukė 
tą pulką ant plečiaus, iššaukė iš eilios jenirolą, potam kapralą, 
klausė:

— Ar pažįstat mane?
Tie ant būdo paznavotų, kad Joniukas, ale apitaisalas karališ

kas. Kapralas pasakė:
— Gal Joniukas...
Tai prisakė jenirolui paimt kapralo slūžbą, ė kapralui liepė 

būt jenirolu, užu ką jį iš mirusiųjų prikėlė. Ir atšaukė jenirolo 
pačią, sakė:

— Užmiršai, kad aš tave prikėliau iš numirusių, mane pametei, 
nusūdijai ant smerties, ė aš tave dabar sūdiju ant prašovimo, 
ė būtum buvus karaliene.

Išvedė ant plečiaus prieš visą vaiską, rotai užkomandavo 
,,pli"—tuoj ant drebezgus paleidė. Potam Joniukas apsiženijo su 
karaliaus dukteria. Potam numirė karalius — atliko karalium. 
Jenirolą pasodino turmon, ė kapralą pasliko pirmuoju po savim 
jenirolu.

160. [PLĖŠIKŲ TURTAI]

Senybės laikuos Lietuvoj buvo dideli miškai, ir buvo invisusių 
vagių, ir bijodavo žmonės važiuoti ir eiti tan miškan. Vienąkart 
žmogus nuėjo grybautų. Vaikščiodamas po mišką, pamatė, kad 
užeina smarkus lietus. Išsirinko didelę šakotą eglę ir pastojo po 
egle. Užgirdo, kad atašneka kas tę par mišką. Nusgandęs inlipė 
eglėn. Pamatė — ateina pulkas razbainykų. Anas ir kvapą sutu
rėjo, kad jo negirdėtų. Apsigandęs žiūrėjo, kas bus. Razbainykai 
prėjo ant tą eglę, paliepė:

— Atsidarykit, durys!
Ir atsidarė durys iš po samanų. Sulindo visi vagys urvan, pa

sišnekėjo, ką turėjo pavogę, padėjo, išėjo visi oran. Perdėtinis
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jiem prisakė, kad trečiam vakare vėl susrinktie visiem, ir iš
vaikščiojo visi po mišką. Žmogus, būdamas eglėj, visa girdėjo. 
Potam, išlipęs iš eglės, liepė:

— Atsidarykit, durys!
Atsidarė, inėjo vidun — rado pakajus ir skiepą pinigų ir viso

kios gerybės. Parėjo namo, pasikalbėjo su namiegais — nuva
žiavę parsgabeno visą gerybę. Tas žmogus gyveno mieste.

Trečiam vakare atėjo visi vagys savo sklepan — žiūri, kad ne
bėra pinigų. Šneka terp savęs:

— Mislijom, kad čia mūsų nigdi niekas neras, ė dabar tik 
desėtką metų tepragyvenom — jau ir aptiko. Reikia sukrusti mum 
ieškot, kas teip padarė.

Naktį perdėtinis vagių prisakė šešiem vagim vaikščiot po 
miestą, saugoti: kur paskui visus užgesys žiburį, tai tę dalysis 
ir skaitys pinigus. Nuėjo žulkos, vaikšto. Visi sugulė, tik vienoj 
prastoj gryčelėj žiburėlis matos. Inžiūrėjo, kad šiaučius siuva. 
Paėjėjo toliau, žiūri — didelis namas ir žiburiuoja — gali būt, čia 
pinigus skaito. Inrašė kreida duris. Parėjo namo, pasakė načel- 
nykui, kad rado. Nuėjo dieną ir načelnykas — žiūri, kad ant tos 
ūlyčios daug namų sužymėta. Ant kitos nakties siuntė kitus 
vagis. Ir prisakęs stregiai, kad tik vienuos namuos težymėtų. 
Naktį sugulė visi, ė par šiaučių su žiburiu ir tam name. Ir in- 
žymėjo su kreida. Parėję pasakė, kad inžymėjo. Atėję ieško — 
žiūri, kad vėl teip surašyta daug namų,— ir nerado.

Parėjo namo, mislijo, kaip čia kytrastis dažinotie. Laukia, lau
kia. Palaukus porą metų, tas žmogus prabagotėjo, pasdarė kup- 
čium, išsimūrijo gerus namus. Zulkos pradėjo spėtie, kad iš jų 
pinigų anas prabagotėjo. Norėdami atkeršyt, sustaisė didelę kum
pam ją, nuspirko ban kelias dideles bačkas — dvi buvo su alie
jum, ė kitos priguldyta razbainykų, ir užvažiavo in tą gaspa- 
dorių naktigulto. Žinoma, kupčius kupčių priėmė. Suvažiavo užu 
bromo, sustatė ant kiemo vežimus, inėjo pakajuos. Vienas vadi
nos kupčium, ė du — kurmonai. Kupčius su ponu gėrė arbatą, 
ė kurmonai vaikščiojo apie vežimus. Gaspadorius užusakė gas- 
padinei gatavot večerią. Ana ruošdamos užgirdo, kad tie kur
monai šneka: ,,Kad tik miesčionys didumas suguls, tai paleisma 
iš bačkų žulkas — būsma apie dvadesėtkį asabų — vis mes juos 
sudorosma". Merga užgirdus pasdarė nerami, pamislijo: „Štai, 
aš jiem pirma da padarysiu". Tuoj užkaitė, iš bačkų prisleidus, 
du katilu aliejaus, užvirinus ligi davaliai, išnešė ir supylė bač
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kos — sušutino visus žulkas bačkoj. Išgatavojus, nors pavėlin
čiau večerią, padavė svečiam su gaspadorium. Suslaukė vėlaus 
čėso, ruošės eit gult — žulka, išėjęs amt kiemo, palengva žadino 
iš bačkų tavorščius,— niekur nei vienas nebeatsiliepia. Suprato, 
kad čia padirbo slūžanka. Supratęs išbėgo, visa palikęs. Ant ryto
jaus danešė policijai apie visus atsitikimus, sukavojo trupus, per
sakė, ko norėjo padarytie.

Zulkos vis keršijo atmonytie tai slūžankai. Praleidę nekuri 
laiką, išmislijo atvažiuoti piršlėm tos slūžankos. Atvažiavo trys 
apataisę ponaičiai, ė daugesnis pribus vėliaus, pradėjo kalbint 
gaspadorių, kad leistų užu jų. Slūžanka paznavojo, kad vienas 
yra iš jų pirmojo atsitikimo. Ana nubėgo miestan, davė žinią 
policijai, kad šiąnakt bus daug par mum blogų svečių. Atėjus 
namo, ilgai ruošės, nepribuvo prie svečių. Gaspadorius barė ją, 
ana sakė, kad buvau krome suknios pirktų,— nėjo ilgai ant sve
čius. Pradėjo rinktis ir daugiau tavorščių jaunikio. Tuo čėsu 
pribuvo ir policija. Paėmė visus — turmon. Ė mergai davė nagra- 
dą gaspadorius užu išgelbėjimą nuo smerties.

161. [PONAIČIUI PAŽADĖTAS SŪNUS]

Seniau gyveno žmogus ženotas. Išvažiavo kelionėn. Važiuoda
mas par mišką, sustiko ponaitį. Ir ponaitis užustojo jam kelią ir 
sako:

— Ar žadi man, ko namie nepalikai?
Žmogus apmislijo, kad visa paliko, ir pažadėjo. Pagrįžęs iš 

kelionės, randa gimusį sūnų. Suprato anas, kad čia nebegerai, 
smūtnas vaikščioja. Namiegai klausė:

— Kas tau yra?
Niekam nesakė, ligi sūnus užaugo. Kai sūnui buvo dvidešimti 

metai, anas pradėjo sakyt, kad pažadėjo nežinia kokiam ponui. 
Sūnus, užgirdęs nuo tėvo tuos žodžius, mislijo: ,,Ką besulauksiu, 
reikia eit ieškotų savo pono". Pasėmęs lazdelę, išėjo. Eidamas 
keliu, užėjo vienon gryčelėn naktigulto. Ir paklausė jį:

— Kur eini?
Anas pasisakė, kad jį tėvas pažadėjo vienam ponui — einu 

ieškotų. Ir tos gryčelės boba atsakė jam, kad trudna bus iš jo 
ištrūktie, kai nueisi. Boba davė rodą jam:

— Kai eisi keliu, užeisi prūdą. Maudysis trys panytės. Tai tu
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pavok vienos rūbus, tai kai prašys ataduotie, tai tu prašyk, kad 
ana padėtų nuo to pono atsinarakoti, bo tę bus jo dukteres.

Eina keliu, užėjo tas panytes maudanties. Pavogė vienos rū
bus ir užsislėpė. Pasmaudę išėjo vilktus, žiūri — nebėra vienai 
rūbų. Pradėjo šnekėti:

— Susmildamas, ataduokit, kas paėmėt: ko reikalinga bus, 
panagradysiu.

Padavė anas rūbus ir sakė, ko reikalauja. Panytė atsakė:
— Tai mano tėvas tavę senai laukia, kalbėjo, pavydna ateitie. 

Nu, tai dabar aš tau padėsiu išsisuktie iš jo rankų, ale tik tu 
manę nepalik, būsma abu draugėm.

Panytė parėjo pirma namo, ė anas ban užu kelių adynų nuėjo 
tan dvaran, apsiznaimino ponui. Atsakė ponas, kad senai laukiu, 
ir užudavė jam darbo: parnakt iškirsti desintiną miško, išartie, 
pasėt kviečiai, užauklėt, padirbt vyno iš tų kviečių. Nusgando 
anas, mislijo: „Ką aš padarysiu". Prisgadijo ir paklausė savo 
panytę, kas daryt. Ta atsakė:

— Cit, aš padarysiu.
Ryto padavė panytė jam butelį vyno, liepė paduot ponui, sa

kyt, kad padirbau, ką liepei. Paėmęs pakarštavojo ponas, sakė:
— Tai esi prapičnas, kad padarei. E dabar gulk, silsėkis, rytoj 

rytą pajodinėsi mano kumelį.
Anas vėl bėdoja: kas čia do kumelys bus? Paklausė panytę, 

kaip reik jodinėt kumelys. Panytė atsakė:
— Trudna bus jodinėt: anas bus kumeliu. Kai eisi jodinėtų, 

pasimka akmenį, turėk kešenėj. Anas degs visas ugnyj — baisu 
tau bus. Eik drąsiai, sėsk — nieko tau nebus. Ir kai užsėsi, 
paimk stiprai. Anas spurdės, tai tu mušk akmeniu vis par galvą. 
Tai ir pajodinėsi, kaip norėsi.

Ryto rado — stovi prie gonkų kumelys, visas liepsnojąs. Anas 
tuoj užšoko, paėmė už kamanų. Kumelys spardos, neina iš vie
tos. Išsiėmęs akmenį iš kešenės, apdaužė par galvą. Kaip tik 
spurda anas — vėl akmeniu. Ir nustišijo, pradėjo tykiai bėgt. 
Pajodinėjo ir pririšę prie gonkų. Ant rytojaus sako ponas:

— Nu, kad teip esi mandras, tai būsi mano žentu dabar. Išsi
rink iš visų trijų mano dukterų, katrą nori.

Anas tuoj inbėgo, pasgyrė savo panytei. Panytė atsakė jam:
— Nelabai džiaukis, kad neapsišidytum, bo mes būsma visos 

vienodos, bo nepažinsi manęs. Tai tu žiūrėk labai. Aš sukrutinsiu 
pirštus, tai tu tuoj pulk ant manę ir sakyk, kad šita man bus.

306



Ryto šaukia ponas pakajun. Inėjęs randa pasodintas visas 
tris panytes: vienodi rūbai ir būdai — kaip viena. Žiūri, žiūri — 
nebepažįsta. Pamatė — sukrutino pirštą. Anas tuoj puolo in ją 
ir sakė:

— Šita man bus.
Nu, tėvas mislijo: „Kas čia yra?"
Išleidė su pasega:
— Važiuokit namo.
Ir paskui dasmislijo, kad jų buvo sankalba pirma ir kad duktė 

galėjo visa jam davestie. Tėvas papykęs paliepė vyt juos. Išsivi
jo, vejas, nebelabai toli. Užgirdo, kad atsiveja,— pavertė panytė 
jį šulneliu, ė ana — pėdžia. Vijos, vijos — niekur nieko nepa
vijo. Pagrįžę paslai pasakė, kad nieko neužvijom, tik buvo šalyj 
kelio šulnelis. Ė sakė ponas:

— Tai jie buvo — vykit!
Vėl vejas, vejas. Užgirdo, kad užsiveja, tuoj ana pavirto ko

pūstu, ė jį [pavertė] tvora. Prisvijo slūgos — žiūri, kad nieko 
nėra, tik kopūstas ir tvora. Sugrįžo, pasakė, kad nieko nepavi- 
jom, tik buvo šalyj kelio kopūstas darže.

— Tai jie tę buvo — reikė imti! Niekai iš jūsų,— sakė ponas,— 
aš pats vysiuos.

Išsivijo — vejas, trenkia! Užgirdo jie, kad smagiai užtrenkia,— 
suprato duktė, kad tėvas užsiveja, blogai dabar bus. Buvo šalyj 
kelio prūdas. Pavertė jį žąsinu, ana [pavirto] žąsia ir sakė:

— Kai anas ta v gaudys po prūdą, tai tu prisgadyk, suduok 
jam par galvą sparnu — ir užmuši.

Teip ir atsitiko — užumtušė. Potam pasdarė panytė su juo 
žmonėm ir pasakė:

— Tu dabar eik ant savo tėvą gyventų, ė aš eisiu ant septy- 
nerių metų girion ant pakūtos, tai kai aš išsipakūtavosiu, tada 
ženysmėms.

Parėjo anas tėviškėn, gyvena, laukia praeinant septynerių 
metų. Perleidė tą laiką, laukia — nesulaukia ateinant jos iš girios. 
Mislijo: gal nebeateis. Pradėjo anas ženytis su kita. Sutaisė ve- 
selias, suvažiavo svotai, jauniejie sėdi gale stalo. Inskrido du 
karveliai, užsileidė ant stalo, patelė suburkavo ir kalbėjo pati
nėliui:

— Ar žinai, tu buvai pažadėtas vienam ponui?
Patinėlis sakė:
— Sapnavau.
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— Ar atameni, kai desinciną miško viena nakčia iškirtai ir 
kviečius pasėjai, padirbai vyno ponui?

— Sapnavau.
— Ar atameni, kai kumelį jodinėjai?
— Sapnavau.
Visus interesus išklausinėjo — vis anas sakė, kad sapnavau. 

Ant galo patelė pasakė patinėliui:
— Tu mane imti ketinai.
Visa veselia klauso, žiūri, kas čia do veselia. Jaunikis ata- 

minė, kad jo čia gyvenimą ir kalbą iškalbėjo. Potam inėjo iš 
girios panytė. Anas pažino ją, tai atstatė tą, su katra buvo vese
lia sutaisyta, pasvinčiavojo su pirmąja ir gyveno gražiai.

162. KARALIUS LIKO GYVAS, KAD PIRMĄDIEN VELYKŲ
ĖJO VOGTŲ

Kitkart karalius kietai uždraudė belaikyt senus žmones. Kas 
nepaklausys, tam galas.

Pasisodino žmogus seną savo tėvą rateliuos ir veža jį miškan, 
ė jo paties sūnelis seka. Nuvežė ir, palikęs tenai su visais rate
liais, grįžta.

— Tėveli,— sako jo sūnelis, paliktojo vaikaitis,— ė kam gi ra
telius palikai? Kuo aš tave beišvešiu, kai pasensi?

Žmogus sustojo, pagalvojo, sugrįžo atgal miškan ir parsivežė 
tėvą namo.

— Geriau,— sako,— jį namie kur pakavosiu nuo karaliaus 
tarnų.

Nusivedė jaujon ir ėmė jį slapta valgydint.
Tuo čėsu užėjo blogi metai — nebebuvo ko sėt. Nuėjo žmogus 

jaujon tėvui pasbėdotų:
— Tėveli, kas daryt, kad neturim kuo lauko apsėt?
Ir sako senas žmogus:
— Nuplėšk dangčių, kur ne teip senai dengtas, iškulk jį ir, 

ką sukulsi, raitas neškis sėtų. Tik pradėdamas pasklausyk, ką 
tenai sako.

Žmogus teip ir padarė. Nusplėšė dangčių, kur ne teip senai 
dengtas, iškūlė jį, išsinešė laukan raitas ir ėmė dulkint. Pirma 
pripuolo ant žemę ir klausos. E tenai kalba:
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— Pastrauk toliau, pastrauk toliau, pasek rečiau, pasek re
čiau. ..

Pasėjo žmogus dulkes ir laukia, kas bus. Ė kad užaugo rugių — 
neišpasakyta gražybė!

Važiuoja pro šalį karalius ir mato, kad niekur tokių rugių 
nėr — nors važiuotas par juos važiuok. Ir klausia:

— Kieno čia rugiai?
Davedė jam tą žmogų. Karalius ir klausia:
— Iš kur gavai tokios seklės?
Nusgando žmogus. E kąg bepasakys, nepaklausęs karaliaus? 

Bet tuojau susigriebė: „Pasisakysiu, ir gana! Kas bus, tas bus".
— Turiu, karaliau, seną tėvą. Aš jį tebelaikau jaujoj, nuo ta

vęs pakavojęs. Anas mane ir pamokė: „Nuplėšk dangčių, kur 
ne teip senai dengtas, iškulk jį ir, ką sukulsi, raitas išsinešęs 
pasek. Tik pasklausyk, ką tenai sako". Aš teip ir padariau. O kai 
ėmiau klausytis, tai išgirdau dirvą kalbant: „Pastrauk toliau,
pastrauk toliau, pasek rečiau, pasek rečiau..." Aš teip ir pada
riau. Pasėjau dulkių — suslaukiau grūdų. Tai senas žmogus bus 
man atsiteisęs, kad aš jį penėjau.

— Jei tavo tėvas toks žiniuonė, tai tegul pasako, kada anas 
mirs ir kada ašen mirsiu.

Nuėjo žmogus paklaustų. Ė tėvas ir sako:
— Ašenai mirsiu kalėdose, ė karalius mirs velykose, jei pir- 

mądien neišeis vogtų.
Klausyt ar neklausyt? Karaliui eit vogtų ir da pirmądien Vely

kų! Gal tas teip sau pamelavo? Bet atėjo kalėdos — ir senas žmo
gus numirė. Viena išsipildė — gali ir antra išsipildyt. Nusgando 
karalius, mirt nesnori. Nėr kas daro. Anksti pirmądien velykų 
apsvilko sena rudine, kad niekas nepažintų, ir išėjo vogtų. Eina, 
eina ir sustinka kitą tokį žmogų. Ir klausia jį:

— Kurgi eini?
— Einu,— sako,— vogtų. Girdėjau, karaliaus dešnė ranka daug 

pinigų turiąs.
— Tai eime dvejuos vogtų,— sako karalius.
Ir nuėjo abudu. Sustojo ministro pasienyj. Vagis ir sako ka

raliui:
— Lipk pirmas.
— Ne,— sako karalius,— aš neinlipsiu teip aukštai. Lipk pats, 

aš žemėj pabūsiu, sargyboj.
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Inlipė vagis pro langą, kur ministro pinigai, prisivogė jų ir 
klausos, ką kitan pakajun už sienos šneka. E tenai karaliaus 
dešnė ranka, pirmas jo pavaduotojas, sako savo tarnui, valgymų 
gėrimų padavėjui:

— Kai ateis pakviestas karalius baliun, tai pirman kieliškan 
vyno pridėk tručyznos. Kai jo nebeliks, aš būsiu karalius ir val
dysiu jo karalystę.

Nulipė vagis žemėn, ne tiek nudžiugęs, kad pinigų pasisekė 
pasivogti, kiek susisielojęs dėl karaliaus.

— Imkis,— sako,— savo dalią. Bet kas duos žinią karaliui, ką 
ministras ketina jam padalyt: jį nutrūčyt ir jo karalystę pa
siimt?

— Ministro pinigus turėk sau visus, ė žinią karaliui aš pa
duosiu.

Ir nuėjo sau.
Vakare atėjo karalius baliun. Ministras gražiai jį sustiko, geroj 

vietoj pasodino, kaip reikia, ir duoda jam pirmam kielišką išgert.
— Ne,— sako karalius,— vaišingas gaspadorius pats savo sve

čią užgeria.
Nebėr kas daro. Karalius liepia — ministras klauso. Paėmė 

karaliui pritaisytą kielišką, išgėrė — ir tuoj nugriuvo nebegyvas.
Teip karalius ir išliko gyvas, kad pirmądien velykų ėjo vogtų.

163. KAM TAI?

Tupi žvirblis kamine 
Su lapine kepure, 
Turi mašną pinigų.
— Kam tie pinigai?
— Dalgiui pirkti.
— Kam tas dalgis?
— Šienui pjauti.
— Kam tas šienas?
— Karvei ėsti.
— Kam ta karvė?
— Pieno duoti.
— Kam tas pienas?
— Vaikams gerti.
— Kam tie vaikai?
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— Kiaulėms ganyti.
— Kam tos kiaulės?
— Kupstams knisti.
— Kam tie kupstai?
— Diedams sėdėti.
— Kam tie diedai?
— Boboms žiūrėti.
— Kam tos bobos?
— Vištoms veizdėt.
— Kam tos vištos?
— Kiaušiniams dėti.
— Kam tie kiaušiniai?
— Ponams valgyti.
— Kam tie ponai?
— Raštams rašyti.
— Kam tie raštai?
— Šiknai šluostyt.

164. [ŠARKŲ BAŽNYČIA]

Ėjau par miestą, radau adatą riestą. Nuėjau pas kalvį, nusi- 
kalau kirvelį, bindosą ir kaltelį. Nuėjau į mišką. Aš apušę pūkš — 
man skiedriūtė tiokš, aš keberiokš. Aš gulėjau devynias dienas, 
devynias naktis — niekas man neatšaukė. Atlėkė mašaliukas, nu
nešė man ing šarkų bažnyčią. Skrylių langai, skrylių durys, kil- 
basų grebėstai, lašinių stogas. Žiūriu — ta bažnyčia kilbasa užra
kinta. Aš mislijau, kad kas man duos tris kapeikas, kad aš tą 
kilbasą nukąsčiau. Aš tą kilbasą krims — durys brinks. Žiūriu — 
kumpių sienos, sūrių padlagas. Bobos klūpi, kunigas su smeto- 
nuota galva mišias laiko. Aš tą Smetoną lyžt — jis man par gal
vą pykšt. Aš po padlagu — jis man su botagu.

165. [NUBAUSTAS ANIUOLAS]

Kad kitą kartą žmonelė mirė, o daug kūdikių liko. Pondievas 
siuntė aniuolą, kad anos dūšią parneštų. Anas pasigailo anos — 
kūdikiai bliauna, aniuolas pagailo ir nebėmė tos dūšios. Parėjęs 
į dangų — ir sako dievas:

— Ar parnešei dūšią?
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Anas dievuo:
— Pagailau, kad kūdikių šmotas.
Tai dievas siuntė jį į marę:
— Pamesk pūzrelį iš marės.
Anas parnešė — dievas liepia parlaužt. Parlaužė — vabalėliai 

kuša. Dievas ir sako:
— Ir tie mano žinioj.
Tad anas ir išmetė iš dangaus aniuolą, kad neklauso.
— Jei užpelnysi dūšią žmogaus, tai priimsiu apent į dangų.
Taip ir paliko ant žemės. Ir eit, eit. Eidamas sutinka poną. Tad

klausia jį:
— Kur eini, prieteliau?
— Einu darbo ieškoti.
— Ar nestotumei pas mune už purmoną?
— Kodėl nestosi...
— Pas mune vieno vaikio trūksta, tad purmoną padėjom vai

kiu, o tu paliksi punnonu.
Sulygo, ir vežas. Važiuodamas ir klausia:
— Kiek norėsi algos?
— Panali, metų gale balandėlį man duosi ir muzikėlę nupirksi.
Tas ponas ir sako:
— Tu čydijies?
— Rasi tiek ir teuždirbsiu.
Ryto metą išvažiavo tas ponas su tuo puimonu. Važiuodami 

ir sutinka — ant kelio prisėdęs vežimas baltais arkliais. Teip tas 
purmonas, nusėdęs nu sėdynės, nuvertė į ravą. Ponas ir mislija: 
,,Ot gavau galgoną! Bus mun atsakymas — muno dvarą žino".

Pavertė — pavertė. Ir važiuoja. Kiek toliau rado pakelėj — 
plika plika ganykla ir dvi dailios dailios kaip šventos Brigitos 
išmaliavotos karvės. Tas purmonas nusimovė kepurę ir palink
čiojo toms karvėms.

Vėl nuvažiavo šmotą — ir rado dvi liesas, tik kmapc paeit. Tad 
ans su votagu pagrąžojo — kliūti negali.

Vėl važiavo šmotą, randa — du jaučiu bados. Vienas vieną 
apgali, kitas kitą. NusikTuvinusiu. Ponas ir liepia:

— Eik parskirk.
Ans ir sako:
— Teip ir reikia anims badyties.
Važiuoja vėl, važiuoja — ir įslopo gerti. O kaip atnešk*—kie- 

malis netoli kelio.
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— Eikiav abudu.
Taip anuodu abudu ir ėjo gerti. Pri šulinies priėjo — viedro 

nėra. Purmonas ir ėjo į prymenę viedro prašyti. Prieina pri 
durų — dvi gyvatės kapojas. Tad ans iš kašeiės išėmė obūlį, 
parpjovė pusiau ir vienai įsviedė pusę, ir antrai. Tad įėjo ir gavo 
viedrą paimti. Nusinešė pas tą šulinį, pasėmė vandenio, ir atsi
gėrė abudu su ponu.

Važiavo, važiavo didelį šmotą — randa žmones bebučiuojant 
kryžių. Purmonas nusėdęs ėjo pri to kryžiaus ir — nu perti kry
žių! Nupėrė, nupėrė, parsižegnojęs pabučiavo tą kryžių.

Nuvažiavo, kur tam ponuo reikėjo, ir sugrįžo numon. Tad tas 
ponas ir teiraujas: kas bus, [koks] bus atsakymas už tą, kad 
suvertė į ravą, kits rasit galvą nutrūko — ką žinai, paskun 
koks bus atsakymas!

— Važiavo nelabųjų vežimas pri dūšios. Aš anus išverčiau 
į ravą, ir sugrįžo. O žmogus buvo išvažiavęs kunego. Tad ir 
suskubo parnešti, ligonis išsispaviedojo, ir dūšia paliko išganyta 
ir nuėjo, ir aniuolas parnešė į dangų.

— O dėl ko tu pryš tas karves kepurę kėlei?
— Ponali, tos gerosios gaspadinės ant svieto buvo. O tos lie

sosios— blogosios gaspadinės buvo: nedėkavojo dievuo, visa 
ko turėjo, o šaukė — neko neturiam. Kad ateina pakeleivingas — 
neko neturiam, ką duos.

— O jaučiai kur badės?
— Tai susiedai vienas parpjovė rubežių, kitas,— tas čysčius 

anims, kol dievas skyrė.
— Tos gyvatės, ką kapoj os?
— Tai vėl gaspadinės, ką plikoms subinėm pas torą badės.
— O kad kryžių pėrei?
— Mergė prasijuokė, kad šventė kryžių — nelabasis jį ir ap

kabino. Žmonės ir bučiuoja anam į subinę.
— Tai tu velnią pėrei?!
— Tada parsižegnojau ir pabučiavau, kad nebėra ano.
Tad ir prašo pono, kad muzikėlę nupirktų pryš metų galą. 

Tas ponas ir sako:
— Nu, kūdiki, kad aš nuvažiuosiu į Pilsodę, tai aš tau gerą 

nupirksiu muziką.
Ir nupirko. Bengantis metams, jau mokysis grajyti.
— Ponali, pazvalyk mokyties grajyti.
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Ir pradėjo. Ponas sako:
— Nebgrajyk — mun širdis alpsta iš linksmybės!
— Ponali, kaip danguj išklausysi, kai devyni korai grajija,— 

o dabar aš vienas!
Ponas iš tos linksmybės ėmė sirgti ir numirė. To pono dūšią 

ir gavo.

166. [KUNIGAS BE RŪPESČIO]

Eina kunegas vietos veizėti. Ant krūtinės turėjo antsikabinęs 
toblyčią, įsirašęs literas, kad nė kokio rūpesnio neturi: kur 
nueis, ten bažnyčia. Tai ans susitiko poną, o tas buvo karalius. 
Ans ir klausia:

— Ką be rūpesnio gali būt? Aš esu karalius. Jei po trijų 
dienų neateisi ir neišguldysi tris punktus, tad smerčiu karos. 
O kad neparodysi žemės vidų ir nepasakysi, ko aš esu vertas, 
ir nepasakysi, ką aš misliju.

Eidamas paprūde ir mislija. Paeis biškį ir apsistos. Išėjęs mel- 
nininkas ant pylos prūdo ir veizi, kad tas ponas apsistodamas 
eit. Tad anas nebsulaukdamas bėga pryš. Pribėgęs ir klausia:

— Ką tamsta misliji?
Ans sako:
— Kaip aš nemislysiu: reikia tris punktus išguldyti, o kad aš 

neišguldysiu, tai smerčiu karos.
Nu, ir pasakė tus tris punktus. Melnininkas ir sako:
— A[r] duosi šimtą rublių, tai aš išguldysiu?
Kunegas prižadėjo šimtą rublių, ir Įmelnininkas] vedas į vidų.
Liepia tai savo poniai pietus pataisyti kuneguo.
— Duok tą jupą savo ir toblyčią antsikabinti,— tas eit pas 

karalių.
Nu, tad įsikišo cirkelį į kaselę ir išėjo pri karaliaus.
— Labadien, karaliau. Atėjau trijų punktų išguldyti.
Ištraukęs cirkelį, apibrėžė apaliai ir sako:
— Čia vidus žemės, nes žemė apali.
Tad dabar antrą punktą guldys. Sako:
— Šviesiausis karaliau, esi žemės karalius, o dangaus ir že

mės karalių pardavė už trisdešimt grašių. Tai sprendu — ta pati 
cena ir tamsta.

3i4



— Tiesa. Nu, ką aš misliju?
— O šviesiausis karaliau, nesupyk: tamsta misliji, kad su ku- 

negu rokuojies, o dabar su melnininku.
Tada karalius supyko ir išstūmė.

167. ĄŽUOLO VYRAS TE1P STIPRUS

Prašė savo tėvo — sako:
— Mun nukaldink gelžies lazdą.
Sukalo šešis lyspundžius. Tai anas sako:
— Dar lengvi. Tėtušėli, dar dėk du lyspundžiu.
Ančdėjo, ans ančmovė ant piršto ir suka aplinkuo,— kad anam 

pačia miera. Ir eit svieto vendravoti.
Sutinka vėl žmogų stiprų, kad jema eglę ir išrauna iš šak

nų. Sako:
— Priimk ir mune į tavorčystę.
Ir eina abudu. Sutinka — vyras vėl stiprus, kad su pečiais 

verčia kalnus į lomas.
— Priimkiatav ir mune į tavorčystę.
Ir eina visi trys. Ir priėjo — dvaras didelis. Įeina į aną dvarą. 

Sutinka ponas. Jis sako:
— Mun pražuvo trys dukterys. Ar negalėtų kas išvaduoti 

anas?
Ąžuolo vyras ir sako:
— Probysim, Tasit išvaduosim.
Aptinka, kad yra skiepas į žemę. Gelžies durys — kaip įeis? 

Ąžuolo vyras ir sako:
— Reikia pirkt mieste gelžies lenciūgus.
Nupirko ir nusikaldino gelžies krasę. Tad į tą krasę įsisėdo 

ir leisis į tą urvą. Kitiems sako:
— Jei aš nesieksiu galo — sukušysiu lenciūgą, tad ištrauksit 

apent atgal.
Kad ans įlindo — randa visas tris panas. Vieną įsvadino į krasę 

ir sukušino lenciūgą. Tad ir ištraukė. Leidžia vėl tą krasę tuš
čią. Ans įsvadino antrą paną — ir vėl ištraukė. Įieido trečiąją 
traukti. O kaip įsvadino — nabtrauka. Anuodu gavo po paną ir 
nuėjo sau. Tad ans ir paliko su trečiąja pana. Išlenda iš antro 
urvo toks sprindžio vyras, o uolekties barzda — grumties su tuo 
ąžuolo vyru. Tas vyras nutvėrė už barzdos, kaip moterys už linų
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saujos, ir nu perti! Pripėrė savo lazda. Kaip aną pripėrė, tai 
ans ir veda anus. Išlaužė gelžies duris ir įsivedė tą poną į dvarą. 
Numie duktė ir apsakė tėvuo, kaip buvo, kad ans išgelbėjo tas 
dukteris ir aną. Tad ponas davė anam numus ir tą dukterį už 
tą geradėjystę. O anuodviejų nebžino, kur nuėjo.

168. APEI VIENĄ VAIKELĮ

Buvo vienas vaikelis biednas, ganė aveles. Ir užmigo šventą 
dieną par sumą. Ir parnešė aną biesas į peklą. Ir ans pamatė 
katilūse baverdant baltas šumeles dideliai gražias — anam patiko. 
Teip ans, nematant biesuo, ir prisipylė kišenes tų putelių baltų, 
gražių. Potam aną parnešė biesas atgal, iš kur paėmęs, pry ave
lių. Kaip parnešė pry avelių, pasikratė ans anas puteles ant 
pievelės ir džiaugas. Ir atėjo moteriškė ir sako:

— Tu atiduok mun anas puteles, o aš tau duosiu tokį vamz
delį: kad tu suvamzdysi, visos avelės tanciavos. Potam kad būsi 
apskųstas pry vyresnybės, su bavardžiu pirštu jupą dasilytėk 
vyresniuojuo.

Piemuo puteles atidavė, o moteriškė vamzdelį davė. Potam ėjo 
par kadagyną skliorius. Kad išgirdo grajijant su vamzdeliu, ėmė 
tanciavoti, visus stiklus sumušo, labai nusibraižė ir barzdą susi
kruvino. Tad paėmė vaikelį ir veda į sūdą, kad ans tokią iškadą 
pasidarė: ir pats nusibraižė, ir stiklus sukūlė. Tam sklioriuo ve
dant tą vaikelį į sūdą, sutinka puodininką su puodų .vežimu 
į turgų važiuojant. Tas žmogus ir sako tam sklioriuo:

— Kur tu vedi tą vaiką, tą vaikelį?
— Ui, veizėk, kokią aš iškadą turiu: kad ans turi tokį vamz

delį, kad pradeda grajyti, tad negali žmogus išturėt netancia- 
vojęs.

Teip tas puodininkas sako:
— Nu, pagrajyk.
Kaip tas pradėjo grajyti, tas su tais puodais pradėjo ant puo

dais tanciavoti ir sudaužė visus puodus.
Potam jau susitarė anuodu abudu, kad vienas stiklus sudaužė, 

antras — puodus, vesti jau į sūdą aną vaikelį.
Nuvedė į sūdą tą vaikelį.
Ir ans, kaip ta moteriškėlė pasakiusi buvo, pridėjo pirštą pry 

jupos to vyresniojo. Vyresnysis išvarė skliorių su tuo puodi
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ninku užu durų ir liepė vaikelį grajyti. Skliorius su puodininku 
ir vėl ėmė šokti — ir vėl nusidraskė. O vyresnysis nešoko ir 
sako:

— Kaip judu esatav durnu, teip ir tanciavojatav! Ir aš girdu, 
o netanciavoju.

Ir paleido vaikelį.
Potam parėjo pry savo avelių ir vėl teip pat: kas išgirdo, 

nėks neišturėjo netanciavojęs: ar žmogus, ar gyvoliai, ar paukš
čiai. Ir vėl atėjo moteriškėlė, o toji buvo švenčiausia panelė, 
ir pasakė:

— Tos putelės — tai čysčiaus dūšelės. Tau nereikalingos, o 
mun reikalingos...

169. APEI VIENĄ KUNIGĄ

Buvo vienas kunigas labai biednas. Vieną kartą eidamas ant 
mišių, pamislijo: „Kad patikčio biesą, ir užsirašyčio". Par mišias 
jau šnibžda anam į ausį:

— Ai veikiai eisi numie?
Po mišių parėjo numie, ir biesas — į pakajų ir sako:
— Aš tau duosiu piningų, kiek tau reiks, o tu mun dūšią.
Teip anuodu ir surokavo: vienas dūšią, antras piningus duoti.

Ir vėl surokavo, už kiek metų, kokiame mėnesyj, kokioj dienoj 
ir kokioj adynoj. Ir tas kunigas sako:

— Ką aš liepsiu paskutinio j adynoj jumis padirbt, tą ir pa- 
dirbsit.

Teip biesas ir prižadėjo. Potam kunigas sako:
— Kad munie būtų silkinė bačka pilna piningų! Ką aš dieną 

išsemsiu, tą naktį turit pripildyt. Norint aš visą išsemčio, turit 
naktį pripildyt. O toj paskutinioj adynoj turit visi pribūti iš 
peklos ir patį Licipierių atvesti.

Teip ir suderėjo. Kunigas atsirado labai begotas. Išdirbino baž
nyčias, klioštorius ir visims biednims davė neskaitęs, bet po 
rieškutes. Kad jau atėjo ta diena, pasiėmė liokajų, nuėjo į mies
tą, išvarė vieną davatką iš numų ir paliko vienu du troboj.

Vieną kartą kunigas sako tam liokajuo:
— Eik laukan ir veizėk ant stogo, ar daug yra juodvarnių.
Įėjęs sako:
— Yra, ale nedaug.
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Kunigas skaito kningas ir meldas. Antrą kartą liepia eiti ir 
veizėti, ar daug yra juodvarnių ant stogo.

— Jau,— sako,— daug yra, dideliai daug.
Trečią kartą liepia eiti veizėti.
— Jau,— sako,— nabtelpa ant stogo.
Kunigas sako:
— Eik sau numie, o aš vienas būsiu.
(Čia nebatmenu.) Įėjo vienas biesas ir sako kuniguo:
— Ar gatavas esi?
— Aš,— sako,— gatavas, o jūs ar visi esat?
— Ne,— sako,— dar Licipieriaus nėra... palikom pekloj.
— Mano išrokuota yra, kad visi būtumėt iš peklos.
Teip anie išžvangėjo su strošnu tranksmu parvesti Licipie

riaus. .. (Čia ir vėl nebatmenu). Kaip jau Licipierius atlėkė:
— Nu, dabar,— sako,— eikiam į tokią vietą — ką aš liepsiu, 

tą jūs turit dirbti, savo prižadėjimą pildyti.
Visų pirma liepė padirbti panelę švenčiausią, potam Jėzų Na- 

zarenską.
— Kad jūs danguj buvot, jūs turit žinot, kokie anie yra.
— Mes žinom,— sako.
Skuba velniai: bengas adyna, o čia darbo yra. Velniai pa

dirbo, o kunigas pašvenčia... Paskuo, puolęs po kojų panelei 
švenčiausiai, ėmė šaukti:

— Apdenk muni ploščiumi nug tų neprietelių!
Teip panelė švenčiausia apskleidusi, ir visi biesai turėjo grįžti 

kaip grobą pūtę: paliko negavę.

170. VARGAM1SRA APGAUDINĖTOJAS

Parakvijoje nebatmenu kokioje metuose po užgimimo Kristaus 
gyveno vienas pavargėlis žmogus ant trims desetinais žemės, o 
iš jaunystės savo dideliai buvo pamylėjęs aTmonijas, ir gan gerai 
anas sugebėjo kriokinti ne tiktai dėl palinksminimo jaunūmenės 
šokiuose, ale, turėdamas gerą natį, turėdamas valną laiką, visu- 
met giedojo giesmes ir daines pats savo balsu, o sekundą varė 
savo armonikomis. Jaunystėje apsiženijęs, iš loskos dievo įsiga
vo tris tuzinus vaikų. Vietinis klebonas, pasigailėjęs ano vargo, 
paėmė į vargamisras, o teip kaip su visam nemokąs negalėjo 
iš karto prie vargonų eiti, tada klebonas pastorojo anam mo
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kytoją adukatą, kurs buvo geros širdies žmogus, mokė savo 
studentą kaip įmanydamas ant vargonų, o vakarais, leidantis 
saulei, eidavo ant pavaikščiojimo, ir tad neparleido be reikalo 
laiko, ale išguldinėjo dalykus, priderančius dėl apgynimo žmo
nių šūduose. Ir teip trumpame laike pramoko ne tik varga- 
misrystę, ale ir adukatystę. Pastojus tikru vargamisra, ir tada 
negalėjo savo vaikų pamaitinti iš gaunamos slūžmos. Išsimanė ir 
sprovas vesti. Ir tada negalėdamas pasimaitinti, pradėjo mislyti: 
ką dabar bedaryti? Pradėjo vaginėti.

Toje sodoj gyveno vienas ponas, katras dideliai mylėjo jau
čius. Parvežę nežinoma iš kur neapsakytai didį jautį ir riebų. 
Mūsų vargamisrai ko akys neišsprogo, besiveizint į teip puikų 
gyvolį. Mislijo pjauti, ale, bijodamas, kad nepaliktų be vietos, 
ėmė įkalbinėti klebonui, kad pono jautį reikia papjauti. Ką tai 
išgirdęs, klebonas pažadėjo aną išginti iš vietos už tokį žyčioji- 
mą, bet nenustojo. Praslinkus nedėliai, paėmė atrubių pūrą nuo 
melninko, prašydamas savo vaikų, kad, su toms atrubėms girdy- 
damys, priviliotų į klebonijos laidarą. Regėdamas klebonas, kaip 
tas jautis su savo didžiais ragais bado paršelius ir veršelius, pa
vadino vargamisrą ir prašė, kad duotų žinią ponui, kad ano 
jautis daro didžią iškadą klebonui. Vargamisra tarė:

— Mano vaikai regėjo, kaip ponas tą jautį atvarė čia į lai
darą ir tarė: „Būk tu ant dievo garbės".

Klebonas, prasijuokęs ant tokio atsakymo, nieko nebatsakė. 
Ant rytojaus atėjęs vargamisra kaip įmanydamas storojos pri
kalbėti kleboną, kad papjautų tą jautį ir mėsą persidalytų pusiau. 
Senis klebonas, pamislijęs valandą, tarė:

— Nu, pjauk, meldžiamasis! Ponas dėl to jaučio gyvens, tik 
pardalyk teisingai ir mano dalį atiduok gaspadinei, sakydamas, 
kad pastorojęs šviežienos.

Išgirdus tuos žodžius, vargamisra bėgo kuo greitesniai į savo 
namus, pasiėmęs vaikus, ir papjovė jautį. Pardalijęs kaip rei
kiant: vieną pusę sau paturėjo, o antrą atidavė klebono gas
padinei.

Ponas po trijų dienų pasigedo jaučio. Įsakė savo vaikiams, 
kad par tris dienas paieškotų ano, o jei neras, tegu bus dievui 
ant garbės. Vaikiai par tris dienas ieškojo. Niekur neatrasdamys, 
pasakė ponui, kad jo mylimo jautelio nebėr šioj pasaulėje. Ponas, 
dideliai mylėdamas jautelį, negalėdamas nusigailėti, prašė ubagą,
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kad maldoms savo išmelstų nuo dievo apjovijimo, kur dingo jo 
mylimas jautelis.

Vieną dieną įėjo ponas į bažnyčią dėl išklausymo mišių. Var
gamisra, paregėjęs poną, po pabengimo mišių pradėjo grajyti:

— Viem, viem pana volą! *
Ponas, išgirdęs tą balsą, gan prasidžiugęs, nė žegnot nežeg- 

nodamos, išbėgo iš bažnyčios. Pasiėmęs du savo vaikiu, nuėjo 
prie vargamisros, prašė, kad pasakytų, kame žino jo jautį. Var- 
gamisra pareikalavo už pasakymą dešimt rublių. Ponas toj va
landoj ištraukė dešimtinę ir padavė vargamisrai. Tada vargamis- 
ra tarė:

— Vedu su klebonu papjovėv ir mėsą parsidalijov.
Supykęs ponas griebė porą kartų par ausį vargamisrai ir iš

spūdino numie:
— Negana jau papjovė jautį — dabar dešimtį rublių išviliojo. 

Pastoi, aš tave pamokysiu!
Nuėjęs prie vaito, prašė, kad teiktumis pakoroti vargamisrą 

su klebonu už papjovimą jaučio.
Vargamisra, pavadintas į sūdą, tarė:
— Ot vedu papjovėm šiąnakt ir mėsą parsidalijom po lygias 

rankas. Ale atradau vieną grobgalį, katro abudu norėjov, o tas 
buvo subindešrė. Tad nusprendėv teip: katras nuo katro atver- 
šiav, tad tam jisai paliks. Įsikandov į dantis. Aš, žinoms, kaip 
žmogus, rūpesniais nuvargintas, mažiau sylos teturėjau. Iš pirmo 
tysterėjimo taukšt ir išsprūdo iš mano dantų grobo galas, o aš 
su savo galva karkš į sieną — tuoj ir atsibudau.

Vaitas tarė:
— Nu, tai judu sapne ir pjovėtav?
Vargamisra atsakė:
— O ar tamsta pTiduotumi, kad mūsų klebonas būtų jautį 

pjovęs iš tikrųjų, ne sapne?
— Už tikro ne.
Ponas, regėdamas nusprovotas, nė sudiev nesakydamas, iš

kiūtino laukan, ir vargamisra su klebonu paliko apteisintu.
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171. KAIP GAILISI MOTERS SERGANČIO VYRO

Didžiame sutikime ir meilėje gyveno senelis ir senelė, bet liga 
atėjo ir senelį paguldė. Senelė labai verkė, gailėjosi, bet nieko 
neišgailėjo: senelis vaitojo ir vaitojo ir vis ėjo blogyn. Senelė 
visaip jį ramino, rodė savo gailestį ir, dievo melsdama, vis dejavo 
ir taip dūsavo:

— Dieve dieve, kad aš galėčiau už jį pasirgti, paimčiau visus 
skausmus ir kentėčiau...

Senelis, nuolat girdėdamas senelę dejuojant, kartą paklausė:
— O kad už mane besergant ir numirt už mane priseitų, ar 

mirtum?
— Mirčiau, dėl ko ne, aš už tave prisirengusi ir galvą padėti, 

kad tik tu, mano širdelė, gyventum.
— Nu, gerai,— tarė senelis.— Gulk mano vietoj ir sirk, o aš 

atsikelsiu.
Senelei nebuvo ką daryti, sutiko ir atsigulo, o senelis, su 

lazdele pasiramsčiuodamas, iškropštino ant kiemo, keistai kala
kutą aprėdė, jam dalgelį pririšo, eidamas į gryčią, vis po keletą 
grūdelių pabarstė ir, palikęs duris praviras, įėjo ir atsigulo ant 
pečiaus. Už valandėlės kalakutas duris prasistumia, ant pečių su 
dalgiuku užsidėjęs įeina ir štaurina per gryčią. O seniukas žiūri 
per pečiaus kaktą, ką senutė darys. Senutė išsigando ir ėmė rėkti:

— Aš nesergu, aš nesergu, žiūrėk, ant pečiaus ligonis, lipk 
ant pečiaus — ten ligonis, aš nesergu!!

Nuo to laiko senelis senutei niekada nebetikėjo.

172. VARLĖ IR ŽMOGUS

— Žmogau lerva, nenumink mano auksučių! — suriko varlė, 
pamačiusi žmogų tiesiai ant varliukų žengiantį.

— Nedurni čia auksučiai varlės vaikai,— atsakė žmogus.
— Tavo tau auksučiai, mano man auksučiai,— prie savės vai

kelius glausdama, varlė pasakė.
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173. KAS IŠMOKĖ SUKTYBIŲ

Kitą kartą šventas Jurgis kas dieną jodavo pasišnekėt pas 
dievą. Vieną kartą jam jojant, vienas labai suvargęs, beturtis 
žmogelis, iš savo sukrypusios bakūžėlės išėjęs, meldė, kad dievo 
apie ji paklaustų, dėl ko jis toks neturtingas. Žmogelis sakė 
esąs teisingas ir visiems nuo širdies dirbąs, o kaip nieko, taip 
nieko neturįs. Šventas Jurgis prižadėjo paklaust, o kaip nujojo, 
apie viską išsišnekėjo — žmogelį ir užmiršo.

Antrą dieną jojant, žmogelis išbėgęs paklausė, ką apie jį die
vas sakęs, bet šventas Jurgis pasisakė, kad apie jį užsimiršęs. 
Žmogelis vėl įmeldė paklausti, bet kaip pasitiko parjojant, tai 
vėl šventas Jurgis sakės užmiršęs. Ir taip kelias dienas.

Kitą dieną jojant, žmogelis sumanė, kad šventas Jurgis jam 
paliktų savo balno auksinę kilpą. Sako:

— Kaip ant balno sės, kilpos neras, tai ir mane atmys.
Šventas Jurgis ant to sutiko ir kilpą paliko. Kada jau, su

dievu pasišnekėjęs, norėjo namo joti, bet, prie širmo žirgo 
priėjęs, kilpos nerado, tada atsiminė apie tą vargingąjį žmogelį 
ir dievo paklausė, dėl ko jis toks neturtingas. Dievas atsakė:

— Kad jis per daug teisingas, už tai neturtingas. Kad būtų 
suktesnis, būtų turtingesnis.

Kada šventas Jurgis pas tą vargdienį žmogelį atjojo ir, ką 
nuo dievo girdėjęs, apsakė, tada žmogelis jo auksinės kilpos 
užsigynė — sakės nieko nežinąs. O ta kilpa net diemantais buvo 
išpuošta, labai brangi. Ne už ilgo žmogelis tą kilpą į miestą 
nunešė ir už tris šimtus rublių pirkliui pardavė ir pasisakė na
mie antrą tokią turįs. Pirklys, bijodamas, kad kits kas nenu
pirktų, ir už antrąją kilpą jam įdavė dar tris šimtus rublių ir 
manė labai pasipelnyti.

Pirklys, keletą dienų palaukęs, o atnešant nesulaukdamas, at
ėjo į namus kilpos ieškoti. Žmogelis, iš pirklio lyg nusistebėjęs, 
pasakė, kad jo nepažįstąs, pirmą kartą matąs, jokios kilpos ne
turėjęs ir jam nepardavęs. Pirklys, nieko nelaimėjęs, nosį paka
binęs išdūlino.

Paskui tas žmogelis nusipirko gerą karvę ir nuvedė į miestą 
žydams pjovimui parduoti. Vienam žydui tą karvę pardavė, o ki
tam patylomis šnėpštelėjo, kad namie daug tokių karvių turįs. 
Žydas, pasipelnyt norėdamas, žmogeliui keliasdešimt rublių ant 
rankos įdavė ir meldė niekam jų nebeparduoti. Žmogelis su pini-
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gaiš džiaugdamasis namo laimingai parėjo ir nė jokios karvės 
namie nebelaikė. Už keletos dienų ateina žydas ir reikalauja 
karvių. Žmogelis klausia:

— Kokių karvių? Aš nė kokių karvių niekada neturėjau.
Žydas ėmė rėkti, reikalauti, kad atiduotų pinigus, bet žmo

gelis pinigų neatidavė. Žydą išvarė, kad žydas net verkdamas 
be pinigų namo sugrįžo.

Paskui žmogelis nusipirko gerą arklį, ponams mieste pardavė 
ir teip pat, kaip ir nuo žydo, ant rankos paėmė ir atėjusius 
ponus be nieko išvarė.

Dar toliau, kur tik buvo galima, visur turtinguosius žmones 
prigaudinėjo, kolei jis pats nepaliko turtingu, o likęs turtingu, 
dėkavojo dievui ir šventajam Jurgiui už pamokinimą.

O šventas Jurgis prie širmo žirgo ir dabar vienos kilpos neturi.

174. KAIP KUNIGAS SAVO MOTINAI PIRŠTUS NUKARPĖ

Kitą kartą vieno kunigo motina buvo čerauninkė — ragana. 
Kartą, kada kunigas buvo namo parvažiavęs, mergaitė, karves 
milždama, kažką išgirdo kiaulidėj mušant. Ji ir pasiklausė. Gir- 
džia, kad geležiniais pančiais jų šeimininkę muša ir vis liepia 
savo sūnų kunigą pagadyti, o ji atsikalbinėja, kad gailinti. Ant 
galo, kada jau įveikė, sutiko, tik dar paklausė, kaip jį geriau 
pagadyti. Velnias pasakęs, kad ji į rupūžę pasiverstų ir sekly
čioje po kunigo lova palįstų, o kaip kunigas atsikrankštęs nu
sispjausiąs, tai kad ji tuos spjaudalus sulaižytų. Mergaitė tuoj 
atbėgo ir, niekam nieko nesakydama, viską apsakė kunigui.

Kunigas vakare atsigulo, tyčia atsikrankštė ir nusispjovė ir 
laukia, kas čia bus. Ne už ilgo pamatė — kaip kultuvė rupūžė 
rebli, rebli, rebli prie jo spjaudalų; jis tuoj nutvėrė, suspaudė, 
pirštelius nukarpė ir paleidė, o spjaudalą ištrynė.

Rytą ateina į gryčią — motina beserganti, bevaitojanti, bede
juojanti, pirštai nukarpyti, užsiraišiojusi, kraujas per raiščius 
varvąs.

— Mamytė ar sergi? — paklausė kunigas.
— Sergu, sergu, sūneli, labai sergu...— atsakė motina.
— Sirk, motin, kad nori sirgti.— Ir, nė sudieu nesakęs, kuni

gas išvažiavo ir niekada į savo tėviškę nebeatsilankė.
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175. RAGANOS

Kartą pasivėlinęs ir biškį girkštelėjęs *, iš Šiaulių grįžo Šniu
raičių (Radviliškio vis.) Andrišiūnas. Jau buvo pritemusi, kaip, 
Kruojos tiltu eidamas, pamatė periančiasis dvi moteri, o tos buvo 
jo pažįstamos iš to paties sodžiaus.

Jos, jį pamačiusios, nuogos iš patiltės išbėgo, iškryžiavojo, 
ėmė žnaibyti ir norėjo nusmaugti. Jis išsigando ir meldė, kad 
paleistų, o jos jam sakė:

— Prisiek niekam nesakyt, kad mes raganos, tai paleisime.
Andrišiūnas prisiekė, o raganos paleidusios pasakė:
— Jeigu nors vienam žmogui pasakysi, kad mes esame raga

nos, tai tave į kamuolį sutrauks.
Taip pasakiusios, paleidė.
Andrišiūnas Šniuraičiuose dar tebegyvena. Apie raganas atsi

minęs, jis visada sako:
— Yra Šniuraičiuose dvi pagedėlės, ale kad negalima pasa

kyti.

176. AIČVARAS

Seniau, pirm keliolikos metų, ant turtingesniųjų žmonių visi 
spėdavo, kad turi aičvarą. Šiaulių valsčiuje gyveno Dočkių 
Lunskiai, tai aplinkiniai spėdavo, kad jiems aičvaras turtą ne
šąs. Kai kurie net matė, kaip ugninis pagaikštis padebesiais atlė
kęs ir į klėtį įlindęs.

Šniuraičių Alekna (Radviliškio vis.) į savo vieną kamarą nie
ko neįsileisdavo. Kartą, kad visi buvo išvažiavę į bažnyčią 
melstis, samdyta mergaitė, namie pasilikusi, užsimanė pažiūrėti, 
kas toje kamaroje yra. Tik duris pravėiė — kad pamatė senį 
didelį, kuprotą, apžėlusį, baisu žiūrėti. Tai buvo aičvaras. Mer
gaitė persigando, net iš baimės apalpo, paskui ilgą laiką sirgo.

Aleksienė labai barės už nereikalingą žingeidumą.

177. [PATAISYTAS PIENAS]

Vienos žmonos karvės pieno nedaug duodavo, o grietinės po 
didesnę pusę puodynės būdavo. Kartą jos kaimynė paklausė: 

— Ką kūmytė padarai, kad tamstos tiek daug grietinės estą?
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— Et, kūmyte, menki niekai. Tik puodynes ištrink viesiuio 
susuktomis smiltelėmis — grietinės bus kaip mauro.

Jos kaimynė taip ir padalė. Teisybė, grietinės buvo labai daug. 
Tiktai į kelintą dieną, jai grietinę griebiant, iš kertės storu balsu 
sušuko:

— Ar patiko?!
Žmona suprato, kad tai jos klausia aičvaras.
Kaipgi duos j kertę su puodyne — net visa kertė grietine ap

tvino. Nuo to laiko grietinės dar mažiau tebuvo, ant surūgusio 
pieno tiktai kaip muselė užsidėdavo, ir tiek.

178. [VYTIS-AIČVARAS]

Sodietis, žmogus ūkininkas, iš turgaus parvažiuodamas, ant ke
lio rado vytį. Pamanė: „Kaip prie ūkės, gal kam sunaudosiu". 
Parvežęs kaip arklius į kūtę įleidė, tai i [r] tą vytį už ėdžių už
metė— pamanė: gal reikės čia, gardus taisant.

Rytą nueina, žiūria — avižų pilni loviai, arkliai persiėdę, iš
pūtę, net pūkščia. Sugrįžęs ant vaikeso barasi už tiek daug 
avižų pripylimą. O vaikesas sakosi nieko nežinąs, nė vienos 
saujos nepylęs. Paskui klausinėjo šeimininkės, mergaitės, pus
bernio ir piemenio, bet visi sakėsi nežiną. Antrą naktį taip pat 
atsitiko. Tada jau ūkininkas pamanė: gal ta vytis taip daro? 
Iš už ėdžių vytį paėmęs, nunešė į klėtį ir užmetė ant aruodo. 
Rytą įeina į klėtį, žiūria — pilni, kupini aruodai avižų.

Suprato tą vytį esant aičvaru. Nuėjo pas kleboną pasiklaust, 
ką jai reikia daryti. Klebonas pasakė, kad tą vytį nunešti į tą 
vietą, kur radęs, atžagaria ranka numest ir neatsižiūrėdamas 
namo pareiti. Kada žmogus taip padarė, nuo to laiko avižų vėl 
nebebuvo.

179. [A1ČVARO IŠVAIZDA]

Aičvaras tai, sako, toks ugninis pagaikštis, ilgo žalčio pa
veiksle, oru lekia pasiuščiuodamas. Kuris neša raudonuosius *, 
tas raudonas, kuris neša sidabrinius pinigus, tai baltas, kuris neša 
kitą ką nors, tai bliednas arba pilkas.
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180. [AlCVARAS ATIDUODA NESAMUS DAIKTUS]

Pamatęs aičvarą, jeigu nori nešamuosius daiktus atimti, tai 
reikia parodyt pliką subinę: tada jis supyksta ir, ką turėdamas, 
paleidžia. Jeigu neša pinigus, tai tą žmogų pinigais apipila, o 
jeigu grūdus, tai grūdais, o jei utėles, tai apipila utėlėmis.

181. [KUR AIČVARAI GYVENA]

Pas savo prilaikytojus aičvarai gyvena klėtėse, kamarose 
arba net pastogėse. Išlekia per pastoges ar pazalabius *. Prie 
turtingųjų žmonių namų daugumas yra matę išlekiančius ar įle
kiančius ugninius pagaikščius.

182. [TARNAUJA AITVARAMS]

. Aičvarų prilaikytojų vėlės, sako, visada einančios į pragarą*: 
už tai, kad aičvarą prilaiko sau už tarną, tai po mirčiai jie turį 
aičvarams tarnauti.

183. [AlCVARAI —VELNIAI]

Aičvarai, sako, esą tie patys keplos velniai. Jie dėl to žmo
gui viską ir neša, kad už tą turtą jo vėlę po mirties gauti.

184. ĮAICVARO PIRKIMAS]

Aičvarą pirkti esą galima gauti Rygoj pas vokiečius. Seniau 
kaip ūkininkai į Rygą javus veždavo, tai iš ten parvažiuodami, 
sako, daug kas aičvarus parsiveždavo.



PAAIŠKINIMAI

Paaiškinimuose pateikiamos žinios apie skelbiamus tekstus. Siekiama paro
dyti kiekvieno teksto santykius su analogiškų lietuvių pasakojamosios tautosa
kos kūrinių užrašymais, kiek galima susieti jį su tarptautinio folkloro siužetų 
tipais.

Po teksto eilės numerio rašomas jo pavadinimas — toks, koks jis yra teksto 
šaltinyje. Kai šaltinyje tekstas neturi pavadinimo, rinkinio parengėjos sugalvo
ti pavadinimai rašomi laužtiniuose skliaustuose. Toliau rašomas kūrinio siužeto 
tipo numeris: pasakos — tarptautiniame A. Arnės ir S. Tompsono kataloge (AT), 
sakmės — J. Balio (LPK, R. Christianseno (Chr), L. Simonsūrio (Sim), J. Kži- 
žanovskio (Krz), vokiečių sakmių (DS) kataloguose, padavimo — B. Kerbelytės 
kataloge (KbPK). Kai skelbiamas tekstas tik apytikriai priskiriamas kokiam nors 
tipui, numeris rašomas skliaustuose.

Po santrumpos U. rašoma teksto užrašymo vieta ir metai, o po santrumpos 
P.— pasakotojas. Teksto metrikos duomenys, kurie nustatyti remiantis įvairiais 
kitais šaltiniais, rašomi skliaustuose.

Išsamesnės žinios apie autografus pateikiamos kiekvieno skyrelio, sudaryto 
pagal užrašytoją, pradžioje. Nurodant skelbiamo varianto turimus tekstus, pir
miausia rašomas skelbiamo teksto šaltinis (dažniausiai tai rankraštinis tekstas), 
toliau nurodomi kiti rankraščiai (po santrumpų Juodr. arba Nuor.), o po san
trumpos Sp.— varianto publikacijos.

Kiekvienam kūriniui nurodomas užrašytų variantų skaičius, siužeto papliti
mas Lietuvoje, atkreipiamas dėmesys į įvairias retesnes detales, individualius 
momentus bei kitas teksto ypatybes. Parodant teksto santykius su lietuvių pa
sakų bei sakmių tradicija, remiamasi Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute rengiamo Lietuvių pasakojamosios tautosakos ka
talogo (sudarytoja B. Kerbelytė) kartoteka. Šioje kartotekoje susisteminta apie 
58 000 pasakų, sakmių, pasakojimų bei anekdotų variantų, užrašytų iki 1959 m. 
(naujais pagrindais susisteminti ir tie tekstai, kurie atsispindi LPK bei M. Vy- 
merytės papildymuose šiam katalogui).

Kai skelbiama pasaka priklauso tarptautiniame folklore paplitusiam tipui, 
apie jos paraleles kitų tautų kūryboje specialiai nekalbama, pasitenkinama AT 
numerio nurodymu. Kai AT kataloge prie atitinkamo tipo nurodomos tik lietuvių 
pasakos arba bet kurių kelių tautų pasakos, tai paaiškinimuose pažymima. 
Tarptautinio katalogo duomenys papildomi remiantis kaimyninių tautų pasakų 
paskelbtais katalogais (Brg, ArMd, SUS) bei moksliniais pasakų rinkiniais. Nuo
rodos į minėtus nacionalinius katalogus yra tik tais atvejais, kai pasakos siu
žeto tipo numeris nesutampa su AT.
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Kadangi iki šiol nėra tarptautinio sakmių katalogo, apie šių kūrinių siužetų 
paplitimą pasauliniame folklore tegalima spręsti iš negausių nacionalinių kata
logų. Kai surastas panašus kūrinys kuriame nors nacionaliniame sakmių kata
loge, nurodomas jo tipo numeris, kaip minėta, po teksto pavadinimo.

Pabaigoje aiškinamos įvairios teksto detalės, neaiškumai, pateikiamos užra- 
šytojų pastabos, atskirų žodžių aiškinimai, taisymai ir t. t. Visa, kas yra užra
šyta rinkiniuose, paaiškinimuose pateikiama kursyvu.

LAURYNO IVINSKIO (1811—1881) KORESPONDENTAS

Rinkinį LMD I 227 sudaro dvejopo formato (21X22 cm ir 33X22 cm) lapai. 
Jame yra L. Ivinskio ranka rašytos 285 patarlės ir priežodžiai, 63 mįslės, 3 ti
kėjimai ir kito asmens rašyti 8 pasakojamosios tautosakos tekstai (lenkų ir 
lietuvių kalbomis). Ten pat yra įvairūs L. Ivinskio juodraščiai. Ant lapo prie 
teksto Nr. 142 mėlynu pieštuku (J. Basanavičiaus ranka?) užrašyta: Iš Ivinskio 
palikimo, o kampe ta pačia ranka — apie f 850 m. Prieš tekstą Nr. 144 (žr. šio 
leidinio Nr. 1) ta pačia ranka, kuria rašyti visi prozos tekstai, užrašyta: Antras 
dwie;atas laksztu ape Žarna; tiu niekniekius,— f 85 f Teisze. Prieš Nr. 147 (žr. 
šio leidinio Nr. 2) užrašyta: Pasakas, iproiei, burtas Ziamaįtiu.

1. Žmogaus Imtynės su velniu. AT 1045+1130 +1036+1082 + 1083A +1084.— 
U. Telšiuose 1851 m. LMD I 227(144).

Siužetu AT 1045 (visoje Lietuvoje užrašyti 129 jo variantai) prasideda įvai
rios pasakos apie žmogaus ir velnio rungtyniavimą. Dažniausiai prie šio siužeto 
prijungiamas AT 1130 (jo užrašyti 89 variantai, iš jų 54 sujungti su AT 1045). 
Plg. šio leidinio Nr. 115, 145.

AT 1036 gali būti savarankiškas kūrinys (9 variantai), jis jungiamas su ki
tais siužetais apie žmogaus ir velnio rungtynes (3 variantai).

AT 1082 užrašyti 35 variantai — junginiai su įvairiais siužetais apie rungty
nes su velniu.

AT 1083A savarankiško kūrinio užrašyti 3 variantai, o junginiuose su tos 
pačios tematikos siužetais — 37 variantai.

Paprastai žmogus turi šakes, o velnias — iešmą. Žmogus sugundo velnią 
pasikeisti ginklais, žadėdamas iš karto kelias skyles pradurti.

AT 1084 junginiuose su kitais siužetais užrašyti 58 variantai.
pas ežerą — išn. pas Platelių ežerų.
2. [Išgąsdintas liūtas]. AT 118.—U. Telšiuose 1851 m. LMD I 227(147). Sp. 

BsLev, p. 46.
Siužeto užrašyta 30 variantų įvairiuose Lietuvos TSR rajonuose. Skelbiamo 

teksto siužetas tradicinis, tik kituose variantuose dažniausiai figūruoja meška. 
Pabaigoje vilkas netiki arklio stiprumu, meška nori parodyti vilkui arklį, pa
kelia jį ir suspaudžia. Plg. šio leidinio Nr. 34.

Teksto pabaigoje: Su žmonimis teip pa; dedas; guvesnis, išmintingesnis ir 
drąsesnis pargaii ir apgauna kartais stipresnį ir didesnį už save.

3. [Velnias pusininkas]. AT 1030.— D. Telšiuose 1851 m. LMD I 227(148).
Siužeto užrašyti 92 variantai įvairiuose Lietuvos TSR rajonuose. Jis daž

niausiai jungiamas su kitais siužetais apie žmogaus ir velnio rungtynes, o kai
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vietoj velnio figūruoja meška, prijungiamas AT 154. AT 1030 kaip savarankiško 
kūrinio užrašyta 53 variantai. Plg. šio leidinio Nr. 54.

Pabaiga apie alaus darymą kituose AT 1030 variantuose neaptikta.
Teksto pradžioje: Tų patį rodo ir šita pasaka (plg. pastabą pasakos Nr. 2 

pabaigoje). Teksto pabaigoje: O idant teip guviais būtų žemaičiai ir kituose 
daiktuose, kas pri dievo ir išganymo dūšios priguli — idant nėkados nekiausytų 
suvadžio/imų ir pagundinimo šėtono prakeikto.

4. [Boba ui velnią gudresnė]. AT 1353.— U. Telšiuose 1851 m. LMD I 
227(149).

Siužetas tradicinis, 88 jo variantai užrašyti visoje Lietuvoje. Siužetas vari
juoja nežymiai, kontaminuotas tik 1 variantas.

Pabaigoje — pastaba lenkų kalba: pasaka rodo žmones manant, jog velnio 
galimybės ribotos. Panaši pasaka esanti L. Jucevičiaus „Žemaičių žemės pri
siminimuose"—„Gudruolis Uburtis ir velnias".

5. [Šunburniai ir miškiniai žmonės). LPK 3911 —U. Telšiuose 1851 m. LMD 
I 227(150).

Apie šunburnius (šuniagalvius) įvairių sakmių užrašyti tik 4 variantai skir
tinguose rajonuose. Apie sušąlančius žmones daugiau variantų neužfiksuota.

Pabaigoje — pastaba lenkų kalba, jog tokių žmonių esą tikrovėje: tai indėnai 
ir Polinezijos gyventojai. Tik esą netiesa, kad jie žiemą apmiršta.

ANTANAS BARANAUSKAS (1835—1902)

VRBR F 24—15, 1. 265 laiškinio popieriaus (16,5X10,5 cm) lapas, saugomas 
A. Kašarausko rinkinyje. Rašysena ir rašalas sutampa su A. Baranausko 1858 m. 
laiško A. Kašarauskui autografu, kurio popieriaus formatas šiek tiek didesnis, 
įdėtu į rinkinį kiek anksčiau (1. 227—229). LKLIR F 1—192 ir 198 — K. Būgos 
padaryti laiško ir tautosakos tekstų nuorašai, o LKLIR F 2—387 vienas tekstas 
nurašytas J. Basanavičiaus.

6. [Sambarvės].-!/. [1858 m.] VRBR F 24—15. Nuor. LKLIR F 1—192, 198. 
Sp. TD III, p. 147.

Pasakojimas apie sekminių paprotį. Jis dažniau vadinamas sambariais, sam- 
bėriais.

Dabužės  — Dabužių.
7. Kumeliuko krikštynos. — D. [1858 m.) VRBR F 24—15. Nuor. LKLIR F 1— 

192, 198. Sp. TD III, p. 147.
Pasakojimas apie paprotį. Daugiau variantų neužrašyta.
ž i rni us  — įterpta K. Būgos (pieštuku įrašyta ir į autografą).
8. Vėlių Velykos. Plg. LPK 3558, Cbr 4015, Krz 4015, Sim C 1341, DS N 3.— 

U. [1858 m.] VRBR F 24—15. Nuor. LKLIR F 1—192, 198. Sp. TD III, p. 147.
Tradicinė mitologinė sakmė; visoje Lietuvoje užrašyti 54 variantai. Daugu

moje variantų sakoma, kad vėlės renkasi į bažnyčią per vėlines (lapkričio 
1 d.), viename — šeštadienį prieš Velykas, trijuose — ketvirtadienį prieš Velykas 
(kiti 2 variantai užrašyti buv. Rytų Prūsijoje, juose ta diena vadinama vėlių 
Velykomis arba žaliuoju ketvirtadieniu). Vienoje sakmėje, užrašytoje Kamajų 
apylinkėse — LTR 2083(637),— vėlė liepia moteriai nevelėti per vėlių Velykas.

329



9. Ledų diena. —U. [1858 m.] VRBR F 24—15. Nuor. LKLIR F 1—192. 198. 
Sp. TD III, p. 147.

Prietaras, neretai peraugantis į mitologinę sakmę apie šio prietaro nepaisymo 
pasekmes.

10. [Laumės juosta].—U. [1858 m.] VRBR F 24—15. Nuor. LKLIR F 1—192, 
198. Sp. TD III, p. 147.

Tradicinis tikėjimas, dažnai peraugantis į etiologinę sakmę. Įvairiuose rajo
nuose užrašyti 36 variantai. PIg. šio leidinio Nr. 137.

11. [Milžinas ir artojas]. KbPK 23 + 16 + 11.—O*. [1858 m ] VRBR F 24—15. 
Nuor. LKLIR F 1—192, 198. Sp. TD III, p. 147—148.

Tradicinių padavimų, užrašytų visoje Lietuvoje, junginys. Siužeto KbPK 23 
užrašyti 47 variantai, KbPK 16— 18 variantų, KbPK 11—24 variantai (pasi
sveikina per upę — 5 variantai).

12. [Mergaitė mėnulyje]. LPK 3907 —D. [1858 m ] VRBR F 24—15. Nuor. 
LKLIR F 1—192, 198, F 2—387. Sp. TD III, p. 148.

Etiologinės sakmės apie mėnulio pritrauktą moterį užrašyti 35 variantai. 
Dažniausiai (28 variantuose) pasakojama, kad mergina pritraukiama, nes keikė 
mėnulį, kam tas blogai šviečia. Apie mėnulio išgelbėtą merginą daugiau va
riantų neužrašyta.

13. [Apsigynimas nuo ligų]. —D. [1858 m.] VRBR F 24—15. Nuor. LKLIR 
F 1—192, 198. Sp. TD III, p. 148.

Retas pasakojimas apie magines priemones, neva apsaugančias nuo ligų. 
Apie arklio galvos laikymą pakrosnyje užrašyti 4 variantai (Kamajų, Dusetų, 
Antalieptės apyl.). Apie plieno maginę galią daugiau variantų nerasta. Rugi
niai miltai, kaip apsisaugojimo nuo ligų ir gydymo priemonė, neretai minimi 
liaudies medicinos žiniose ir sakmėse.

MIKALOJUS AKELAITIS (1829—1887)

LKLIR F 1—43 — melsvo popieriaus sąsiuvinis (15X19 cm) be viršelio. Pir
majame puslapyje — pavadinimas: Pasakos 7. Dešiniajame pirmojo puslapio kam
pe mėlynu pieštuku (J. Basanavičiaus ranka?) užrašyta: M. Akelaičio, o pasku
tiniame puslapyje ta pačia ranka — M. Akelaičio. Rašytos apie 1860 m.

LKLIR F 1—44 pageltusio balto popieriaus sąsiuvinis be viršelio (15,5X 
X19,5 cm). Pirmajame puslapyje — pavadinimas: Pasakos ii. Pirmajame ir pas
kutiniajame puslapyje yra tokios pat pastabos, kaip ir LKLIR F 1—43.

14. [Dėdė Ir sūnėnas —vagys]. AT 1525E+1538 *.—LKLIR F 1—43(1).
Tradicinių pasakų junginys. AT 1525E visoje Lietuvoje užrašyti 88 varian

tai, AT 1538* — 19 variantų. Pastarasis siužetas jungiamas su įvairiais siužetais 
apie gudrų vagį. AT 1525E+1538* užrašyti 5 variantai (kiti 4 variantai už
rašyti Rokiškio, Ukmergės, Zarasų rajonuose).

Dėdės bandymas palikti sūnėną, kad jį pagautų vagiant, pasakoje AT 
1525E labai retai pasitaiko; panašus epizodas būna melų pasakoje AT 1875.

Moralistinė pabaiga pasakoms apie gudrų vagį nebūdinga.
15. [Vienakojė žąsis]. AT 785A —LKLIR F 1—43(2).
Tradicinis anekdotas, užrašyti 7 variantai. Analogiškas melas (avinėlis ne

turėjo širdies, kepenų ir pan.) yra pasakoje AT 785.
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16. [Jonas Meškausls]. AT 301B —LKLIR F 1—43(3).
Siužetas tradicinis, užrašyti 155 variantai įvairiuose Lietuvos TSR rajonuose. 

Plg. šio leidinio Nr. 167.
Kūrinio pabaiga sutraukta: paprastai kiaušinių pavidalu paimti iš kito pa

saulio dvarai įrodo išvaduotojo identiškumą. Veiksmai, kuriais herojus „skriau
džia" priešininką, pakeičia lėkštes, šiai pasakai nebūdingi ir panaudoti nemo
tyvuotai. Analogiški veiksmai (herojus suvalgo priešininkui skirtą maistą ir 
pan.) būna tose pasakose, kur herojus atvyksta pas priešininką nematomas.

č e rpukę  — šukutę.
17. [Du broliai]. AT 303+300.—LKLIR F 1—43(4). Sp. BsLev, p. 27.
Tradicinių siužetų dažnai pasitaikantis junginys. AT 303 užrašyti 104, o AT

300—225 variantai (dažnai sujungti su kitais siužetais). AT 303+300 užrašyti 
58 variantai. Plg. šio leidinio Nr. 19, 101 ir 141.

Vaikai miršta nuo herojaus prisilietimo — individualiai interpretuotas moty
vas, jog nepaprastai gimę vaikai yra labai stiprūs: jie bežaisdami netyčia ža
loja savo bendraamžius.

Žaizda medyje nuo šūvio — labai retas būdas pranešti apie mirtį (paprastai 
AT 303 tipo pasakoje broliai įsmeigia į medį peilius, kardus, užkasa kryžkelė
je taures).

Užtiesia pievą variu (sidabru, auksu) — pasakose apie kovas su slibinais re
tas veiksmas.

Vilkas prašo varną, kad išlestų akis — individuali detalė, kituose variantuose 
nerasta. Nebūdingos ir nemotyvuotos detalės — vilko aklumas, nukąsta zuikio 
uodega.

Žvėreliai neša laišką į dvarą — individuali detalė. Paprastai išvaduotojas su
sitinka su išvaduota karalaite tik per jos vestuves su apsišaukėliu.

Pasakojimas apie pamestą ir vėl surastą raktą būdingas pasakoms, kur at
statoma iširusi šeima (surandama pirmoji žmona). Šiame tekste jis panaudo
tas nemotyvuotai.

Smako atgaivinimas, kaip papildomas įrodymas, kad herojus atliko žygį,— 
individuali detalė, kituose variantuose jos nėra.

paukš č i ukus  — kanarki (lenk.— kanarėles).
18. [Gudri mergina]. AT 375 —LKLIR F 1—43(5).
Tradicinis siužetas, paplitęs visoje Lietuvoje; užrašyta 116 variantų.
Nuosprendžio, kad vargšas duotų turtuoliui jautį ir kad jį perkūnas užmuš

tų, kituose šios pasakos variantuose nerasta. Panašus nuosprendis (priteisiama 
vargšui tol laikyti turtuolio arklį, kol šio uodega ataugs, ieškovui — šokti nuo 
tilto ir nusukti sprandą po tiltu stovinčiam atsakovui ir pan.) būdingas pasakai 
apie kyšininką teisėją (AT 1660).

auc or i us  — avinykas; išn. iš lenk. owczarz, bulp. oanaps.
19. [Išvaduota karallūnaltė]. AT (330BJ+f300į—LKLIR F 1—43(6).
Skelbiamo teksto pradžią su AT 330B ir su mitologinėmis sakmėmis apie

vėles sieja siužeto atkarpa: turintis maginę priemonę herojus patenkina vėlės 
prašymą, randa paslėptus pinigus ir juos išdalija vargšams. AT 330B plg. šio 
leidinio Nr. 58.

Siužeto apie prilipdytą prie kelmo slibiną (velnią), pagal prasmę artimo AT 
300, užrašyti 6 variantai. Šis siužetas žinomas lenkų tautosakoje (žr. Krz 334).
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Herojus stebi karaliaus sandėrį su velniu, o paskui sąmoningai eina į tą 
vietą, kur atves karalaitę velniui,— nebūdinga pasakoms jungtis.

Motyvo, jog velnias išgalvojo linijas (proskynas) miškuose, kituose lietuvių 
folkloro tekstuose nerasta.

20. [Šuniu ir žvirbliu paverstas vyras]. AT 449.— LKLIR F 1—43(7).
Tradicinis siužetas, visoje Lietuvoje užrašyti 46 variantai. Pig. šio leidinio

Nr. 152.
Šios pasakos pradžia — nepaprastas medžiotojo nuotykis — neretai sekama 

pirmuoju asmeniu. Dažniausiai nuotykio nepaprastumas ypač pabrėžiamas, jis 
primena melų pasakoms būdingus paradoksus: pabėga keptas zuikis, pusė
stirnos ir pan. Medžiotojas visiems pasakoja apie savo nuotykį, o jam atsako
ma, kad būna didesnių stebuklų. Medžiotojas eina ieškoti stebuklų ir sutinka 
žmogų, kuris pasakoja, kaip jis buvo paverstas šuniu ir žvirbliu.

21. [Vargšas Kyvytls]. AT 1535.—LKLIR F 1—43(8).
Tradicinė, pati populiariausia lietuvių tautosakoje pasaka (užrašyti 378 va

riantai visoje Lietuvoje). Plg. šio leidinio Nr. 66, 98, 113.
Vietos sukonkretinimas (Trūksubinių kaimas) pasakoms nebūdingas, tik pa

vieniai pasakotojai į pasakas įterpia kaimų ir kitų vietų vardus.
Veiksmas — meta kirvį į neva besimėgdžiojantį paukštį — labiau būdingas pa

sakai „Nelaimės persekiojamas žmogus" (AT 1681).
Herojaus vardas Kyvytis rastas dar viename šios lietuvių pasakos variante, 

užrašytame Kybartų apyl. Jis žinomas vokiečių pasakose fKiwiį iš KebifzJ.
Pinigus už odą kituose variantuose herojus gauna iš vyro, kai šis „įsitikina", 

kad oda pasako teisybę.
Veiksmas — priverčia atsipirkti už motinos „užmušimą" (plg. AT 153GC) — 

yra tik dalyje pasakos AT 1535 variantų.
Pabaigos formulė „Ir aš ten buvau..." būdinga stebuklinėms pasakoms, o bui

tinėse pasakose jos nebūna. Skelbiamame tekste ši formulė nesuderinta su 
pasakos turiniu.

22. [Velnias kareivis]. AT 1166*.—LKLIR F 1—44(1).
Tradicinis siužetas, 8 variantai užrašyti įvairiuose Lietuvos TSR rajonuose.
23 [Jaunikis, kuris daug valgė]. AT 1691—LKLIR F 1—44(2).
Tradicinis siužetas, paplitęs visoje Lietuvoje; užrašyti 76 variantai. Kartais 

jis jungiamas su AT 1691B (9 variantai) arba su AT 1691A (3 variantai).
24. [Avinas ir vilkas). AT 126C*, plg. 122A1*, 122A.—LKLIR F 1—44(3).
Tradicinis siužetas, užrašyti 9 variantai. Kartais kontaminuojama su AT 47B

(4 var ).
25. [Ko sūnus verkė].—LKLIR F 1—44(4).
Tradicinis anekdotas, užrašyta 12 variantų. Dažniau analogiškoje situacijoje 

sūnus stebisi (pvz.: „Dangaus aukštumas!"), o tėvas baudžia — šeria šaukštu 
per kaktą.

26. [Vilkelis ir kiaulė]. 1PK* 2435.—LKLIR F 1—44(5).
Kituose anekdoto variantuose kiaulės išsigąsta žmogus (elgeta, kareivis, 

vaikas).
27. [Kas suvalgė sūrį]. AT 785.—LKLIR F 1—44(7).
Tradicinis siužetas, užrašyti 98 variantai. Ši pasaka retai kontaminuojama su 

kitais siužetais (8 variantai), palyginti nelabai varijuoja.
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28. [Katės ir lapės gudrybės]. AT 105.—LKLIR F 1—44(8).
Tradicinis siuže'.as, skirtinguose Lietuvos etnografiniuose rajonuose užfik

suoti 4 variantai. Trijų variantų veikėjai — katinas ir lapė, vieno — gervė ir 
lapė.

29. [Garnys gydytojas].— LKLIR F 1—44(9).
Daugiau variantų neužrašyta.
30. [Dvi žuvys]. —LKLIR F 1—44(10).
Daugiau variantų neužrašyta.
31. [Kiaulė ir levė].—LKLIR F 1—44(11). Sp. BsLev, p. 45.
Daugiau variantų neužrašyta. Galbūt kūrinėlis yra literatūrinės kilmės.
Lietuvių pasakoms nebūdinga žodžio levas moteriška giminė flevė̂ .
32. [Vilkų kerštas]. AT 156A*.—LKLIR F 1—44(12).
Tradicinis pasakojimas, užrašyta 15 variantų rytų aukštaičiuose ir žemai

čiuose.
Kituose variantuose žmogus ištraukia vinutes iš vilkiukų kojų — vilkai 

neliečia jo gyvulių (vilkas atneša dovanų meitėlį).
AT nurodo tik lietuvių ir latvių variantus.
33. [Jaučio vogimas].—LKLIR F 1—44(13).
Tradicinis pasakojimas, kartais įterpiamas į pasakas apie gudrų vagį (AT 

1525A ir kt.).
34. [Arklys, ežys ir levas]. AT 118+275.—LKLIR F 1—44(14). Sp. BsLev,

p. 46.
Tradicinių siužetų junginys. AT 118 — plg. šio leidinio Nr. 2. AT 275 už

rašyti 5 variantai, 3 iš jų kontaminuoti su AT 118 (kiti 2 variantai užfiksuoti 
Lazdijų ir Ukmergės apylinkėse). Kontaminuotų variantų veikėjai ežys ir liūtas 
(levas), nekontaminuotų — vėžys ir lapė.

35. [Tinginys Blažys]. AT 675.—LKLIR F 1—44(15).
Tradicinis siužetas, užrašyti 49 variantai įvairiuose Lietuvos TSR rajonuose. 

Pasaka nelabai varijuoja, retai (7 var.) kontaminuojama su kitais siužetais.
Karaliaus nužudymo motyvo kituose šio pasakos tipo variantuose nerasta. 

Dažniausiai herojus yra bevardis (tinginys, kvailys), 5 variantuose — Jonas, po 
1 variantą — Pelenius, Jokimas.

36. [Vilkas Ir arklys]. AT 47B, plg. AT 122J.—LKLIR F 1—44(16).
Siužeto žinomi 8 variantai.
Kituose variantuose arklys pats išprovokuoja vilką prisiartinti prie kojų: 

1) prašo ištraukti iš kojos rakštį, nuimti pasagą (3 var.), 2) pataria ėsti nuo 
kojų, nes jis dar paės ir bus riebesnis (2 var.), 3) prašo pažiūrėti į raštus 
(,,leistrus") (2 var.).

37. [Išmintingas teisėjas].—LKLIR F 1—44(18).
Siužetas apie išmintingą teisėją, tariamu išbandymu pridengiantį personažo 

jausmų patikrinimą, yra Įėjęs Į pasaulinę literatūrą (pvz., B. Brechto „Kaukazo 
kreidos ratas"). Analogiškas variantas užrašytas Pakruojo rajone; panašios pras
mės 5 variantai užrašyti įvairiuose rajonuose.

abri są — porfrel (lenk.— portretą).
38. [Išvarytas žvirblis].—LKLIR F 1—44(19).
Pasakojimo užrašyti dar 2 analogiški variantai.
39. [Lapė, meška ir vilkas]. AT 21 + 1+2.—LKLIR F 1—44(20).
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Tradicinių siužetų junginys. AT 21 užrašyti 43 variantai, AT 1 — 134 va
riantai, iš jų 122 sujungti su AT 2, o savarankiškų užfiksuota tik 10 variantų.

Pradžia — žvėrys prašomi į svečius — kituose šios pasakos variantuose ne
pasitaiko. Dažniausiai į duobę žvėrys sukrenta netyčia ar katino įvilioti (pirma 
būna AT 136A*). AT 21 dažniau prijungiamas po AT 2, o pradžioje dar būna 
AT 158 arba AT 2025+158 (29 variantai).

t ėvas  ne moki no  ėst  košę  su yla — kituose variantuose tokio 
pasakymo nėra. Paprastai lapės provokacijai pasiduoda ir vilkas, ir meška.

40. [Išpuikusios žąsys].—LKLIR F 1—44(21).
Literatūrinės kilmės kūrinėlis; daugiau iš sakytinės tradicijos užrašytų jo 

variantų nežinoma.
41. [Varnas vagis].—LKLIR F 1—44(22).
Tradicinis pasakojimas, užrašyti 6 variantai. Kituose variantuose pasakojama 

apie šarką. Šis siužetas įėjęs į pasaulinę kultūrą (pvz., D. Rosinio opera Š̂ar
ka vagilė").

42. [Peršnekėta karallūnaltė]. AT 853.—LKLIR F 1—44(23).
Tradicinis siužetas, užrašyti 42 variantai. Varijuoja nežymiai.
t rūkt  — plyšt.
43. [Bslgelbėjęs meistras].—LKLIR F 1—44(24).
Greičiausiai literatūrinės kilmės kūrinys. Įvairių pasakojimų apie meistrus, 

sumaniai išsigelbėjusius nuo klastingų užsakovų, užrašyta ir iš sakytinės tra
dicijos. Analogiškų variantų nežinoma.

l e k i anč i ą  būdą — alįanę (lenk).
44. [Paklusnus vilkas].—LKLIR F 1—44(25).
Analogiškų anekdoto variantų nežinoma.
45. [Į dangų ragažė]e]. LPK* 1846 —LKLIR F 1—44(26).
Tradicinis anekdotas, užrašyti 24 variantai įvairiuose Lietuvos TSR rajo

nuose.
Realistinė pabaiga (paaiškinimas, koks buvo personažų likimas) anekdotams 

nebūdinga, dalyje šio tipo variantų jos nėra.
46. [Kur geriau gyventi]. AT 282A*.—LKLIR F 1—44(27).
Tradicinis siužetas, užrašyta 10 variantų. Varijuoja veikėjai: miesto musė ir 

kaimo musė (2 var.), musė ir blusa arba bitė, utėlė (4 var.), kiti personažai 
(4 var.). Artimiausi skelbiamam tekstui 3 variantai užrašyti šiaurės rytų Lie
tuvoje.

AT nurodomi tik lenkų ir rusų pasakų variantai. Siužetas dar žinomas 
latvių, baltarusių, ukrainiečių tautosakoje.

47. [Laivas, kuris važiuoja žeme]. AT 513A —LKLIR F 1—44(28).
Tradicinė pasaka, įvairiuose rajonuose užrašyta 40 variantų. Kontami

nuojama su AT 514 ir su kitais tipais (14 var.).
48. [Pirmasis darbas]. AT 750A —LKLIR F 1—44(29).
Tradicinė pasaka. Šios tipo atmainos užrašyti 28 variantai įvairiuose Lie

tuvos rajonuose.
49. [Kvailys užmuša žmogų]. AT 1600.— LKLIR F 1—44(30).
Tradicinė pasaka, visoje Lietuvoje užrašyti 102 variantai.
Dažnai (29 var.) pradžioje būna AT 1643, o pabaigoje prijungiama AT

334



1535 (20 var.) arba AT 1653B. Nesujungto su kitais siužetais AT 1600 žinomas 
41 variantas.

50. [Vilkas išgelbėtojas].—LKLIR F 1—44(31).
Pasakojime pavaizduota situacija būdinga melų pasakai AT 1875. Analo

giškų pasakojimų nežinoma.
51. [Vilkas svečiuose]. Pig. AT 130A —LKLIR F 1—44(32).
Su AT 130A tekstą sieja pabaiga. Šio siužeto užrašyti 47 variantai.
Pradžia — žmogus kviečia vilką (mešką) į svečius ir žada drūtono, gardono 

ir pan., o paskui paaiškina, ką jis žadėjo,— yra viename lietuvių pasakos AT 
163B * variante, užrašytame Gervėčių apyl. (BTSR). Panaši į skelbiamą tekstą 
pasaka yra rusų folklore (žr. SUS 161A**).

g i r ks ė t  — ganguof.
52. [Stebuklingi vaisiai]. AT 566.—LKLIR F 1—44(33).
Tradicinis siužetas; 114 variantų užrašyta visoje Lietuvoje. Nekontaminuoti 

tik 55 variantai. Pradžioje būna AT 306, 401A, 475, 518, 560, 567. Plg. šio 
leidinio Nr. 60, 142 ir 151.

sarmat a — gėda.
53. [Auksinė kačiukė]. AT 311.—LKLIR F 1—44(34).
Siužeto pradžia tradicinė; AT 311 visoje Lietuvoje užrašyti 53 variantai. Mi

tinius personažus (zuikelį, mešką, ponaitį, auksabarzdį ir kt.) daugelyje tekstų 
pakeičia „razbaininkas".

Pasaka gerokai subuitinta, epizodai sutraukti, laiminga pabaiga improvizuota.
54. [Velnias pusininkas]. AT 1030+1180 * + 1161 A.—LKLIR F 1—44(35).
Tradicinių siužetų junginys. AT 1030 užrašyti 92 variantai, iš jų 7 sujungti

su AT 1180* (šio siužeto užrašyta 11 variantų). AT 1161A užrašyta 14 va
riantų, iš jų tik 2 kontaminuoti.

55. [Vagies išpažintis]. AT 1807 + 1807A.—LKLIR F 1—44(36).
Dažnai pasitaikantis tradicinių siužetų junginys. AT 1807 užrašyti 24 varian

tai, 1807A — 29 variantai; šių siužetų junginys užfiksuotas 16 kartų.
Teksto pabaiga ne anekdotiška, improvizuota. Paprastai kunigas liepia vagiui: 

,,Jei savininkas neima, turėk sau".
v i l ka i  — fufro (lenk. kailiniai).
56. [Žmonės danguje]. Plg. AT 800.—LKLIR F 1—44(37).
Siužeto apie žmogų, išvarytą iš dangaus, žinomi 33 variantai. Paprastai žmo

gus išvaromas, kai jis pradeda tvarkyti žemiškus reikalus (pamato žemėje va
giant ir meta į vagį kokį nors daiktą — pridaro žmonėms nuostolių). Veiks
mas — žmogus pataria dangaus gyventojams — yra viename variante — LTR 
874(366), užrašytame Kapsuke.

A kto tu? — O kas čia? (lenk.)
Ego.— Aš (lot.).
Ne počeba nam takego. — Tokio mums nereikia (lenk.).
Puščai ce,  to bendze  n aš.— Leiskite, tai mūsiškis (lenk.).
Kto tu?—Kas čia? (lenk.).
Ja.— Aš (lenk).
Puščai ce,  to bendze  dzi s  dva.— Leiskite,— šiandien bus du

(lenk.).
37. [Kas susapnuos gražiausią sapną]. AT 1626.— LKLIR F 1—44(38).
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Tradicinis siužetas, užrašyta 18 variantų. Dažniausiai vaizduojami tik 2 vei
kėjai.

58. [Velniai krepšyje]. AT 330B —LKLIR F 1—44(40).
Tradicinis, nuoseklus siužetas, užrašyti 153 analogiški variantai. Plg. šio 

leidinio Nr. 19.
59. [Varlė žmona]. AT 402. Plg. AT 409A*.—LKLIR F 1—44(41).
Teksto pradžia primena variantus, kurie priskiriami AT 409A *, tačiau jame 

nėra šiam siužeto tipui būdingos tarnybos už norimus daiktus. Toliau tekstas 
priklauso AT 402. Šio tipo užrašyti 78 variantai; siužetas paplitęs visoje Lie 
tuvoje.

Kituose variantuose nėra klausymo už durų, brolių žmonos neprovokuoja
mos kepti pyragą iš sėlenų, smėlio ir suodžių. Prastą daiktą (skarelę, pyragą) 
broliams parodo kvailys, kad šie neatimtų tikrojo užmokesčio (pastarasis pa
rodomas tik tėvui).

Veiksmas — lieja sriubą už rankovės — lietuvių pasakos variantuose pasitaiko 
retai; dažniau jis randamas rytų slavų pasakose.

s ė l enų — otręby (lenk.).
60. [Trys stebuklingi daiktai]. AT 566 —LKLIR F 1—44(42).
Tradicinis, nuoseklus siužetas. Plg. šio leidinio Nr. 52; žr. paaiškinimą 

Nr. 52.
Veiksmo — sužalotas priešininkas gera valia duoda herojui stebuklingą daik

tą— kituose variantuose nerasta. AT 1137 priešininkas apsimeta duodąs herojui 
kirvelį, liepia pasiimti — prilimpa prie kirvelio ranka.

JONAS SUŪPAS (1861—1944)

61. Pasaka apie žvejį. AT 313C —U. Maskvoje 1883 m. MtG I, p. 358—386. 
Sp. BsLPY II, Nr. 51.

Pasakos įvairiuose Lietuvos TSR rajonuose užrašyti 49 variantai. Plg. šio 
leidinio Nr. 161.

Teksto pradžia detalizuota, daug dėmesio skiriama herojaus psichinei būse
nai (tai nebūdinga tradicinėms pasakoms).

Kituose tipo variantuose išjodinėti arklį herojui liepiama vieną kartą (daž
niausiai tai trečioji užduotis). Šią užduotį atlieka pats herojus, o velnio duktė 
pataria, kad jis muštų per galvą arkliu pasivertusį velnią.

Velnio dukters persirengimas herojumi — nedėsninga ir kituose variantuose 
nerasta jungtis.

Į klausimą, ar nėjo vaikiukas su mergaite, herojus atsako, jog dabar, kai 
paseno, tokie daiktai neberūpi. Kituose variantuose jis sako tiesą: „Kai jaunas 
buvau, ėjo". Velniai supranta, kad tai buvę labai seniai (nesuvokia, kad ma
ginio poveikio dėka jaunas gali staiga tapti senu).

gūdur i uot  — išn. gūduriuoįfi) verkšlenti ir kartu u/u;uoti.
kn i o s t e l ė j o  — išn. kniostelėti — iš gilių misiių staiga atbusti.
dunks t e l ė j o  — išn. dunkstelėti reiškia padrunoką garsą, kad susiduoda 

daiktai, kurių vidurys yra tuščias.
bandž i ul i  — išn. bandžiuiis — bičiulis, bet pajuoksmingai sakoma.
v o k i e č i u ka s  — išn. vokiečiuku tankiai vadina kipšą, veinį.
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kai š ė  — išn. kais/ — čia drožti, eiti namo, tcipgi kaišti reiškia; drožti su 
kaišena.

g a i g o t i — išn. gaigoti vivuoti, vainoti, 
prat uro — išn. praturti įturstu, turau)— prabagotėti, pralobti, 
numyl ė t ų  — išn. myiėti — sergėti, saugoti,- dieve mylėk mus no speigų; 

numylėtas — neiaimingas.
p l ukdyt i s  — išn. piukdytis — kitur; maudytis.
a t o k i u i — išn. atokus — itin tolus/ atokiai arba aiokiui, adv. (vok. prie

veiksmis).
s p ur s t e l ė j o  — išn. spurstelėti — nulėkti, tai yra balsinis žodis,- spaust, 

imer/. (vok. ištiktukas).
s kar e l ę  — išn. skarelė — gobtuvas, mergaičių gaivos apdangas. 
g y v e n i mo  — išn. gyvenimas čia — kų kitur sako namai, f  toge (vok. aukš

tas).
i š s i v a duo s i  — išn. pavaduoti kq, /md. vertreten (vok.); išvaduoti, ausios- 

sen, ioskaulen (vok.).
š v i l py n ę  — išn. šviipenė, Pieiie (vok.).
kūl v i r t e  — išn. kūivirie fc. abi J — gutkuie, Adv. kopiūber (vok.), 
n e s i ur bt e l ė j a u  — išn. siurbti, siurbtelėti, scbiūrien (vok.), 
ke pš e s  — išn. kepšes pastatyti— koįas pakeiti/ kepšes pakratyti — nusisti- 

biriuoti, nudvėsti.
p r e i t ų — išn. preiti — reii werden (vok. sunokti, subręsti).
p ry dūri  o — išn. pryduris — ganek, Auiabrt (lenk., vok. priebutis).
s kyni mą — išn. skynimas — lydimas.
bande l e  — išn. bandelė vis lygu kq kepalėlis.
p a g r a n d į — išn. pagrandis — papentis duonos.
mene i aus — išn. mencius, Art, Gattung, Sorte (vok. rūšis).
p i e č i ų  — išn. piečius, Piatz (vok. aikštė, laukas).
pagyrė  — išn. Vieto/e to darbo man kiti pasako/o šitokį. Nugis velnias 

m s, y t, kaip reikia tq Alikoių nugalabyt, ilgai ilgai dūmoįęs, /is ant galo pa- 
s šaukė /į ir tarė; „Ar girdi, Miko!, ryto/ tau reiks išskirt iš dvyieka kalakutų, 
paskui iš dvyieka karvelių ir ant galo iš dvyieka mergaičių vis vienų ir tq 
pačių asabų. Jei tu tų padarysi, tai žinok, kad ta mergaitė bus tavo, galėsi /ų 
vežtis, kur norėsi'. Negera paliko Mikoiui ant širdies, kad /is išgirdo tokių 
nauįynų, ir /is ėmė graudžiai verkt savo kambarėly/. Jo pasigailus atė/o duktė 
Liucipieriaus linksmint ir pasakyt, kaip /is turi skirt. „Iš kalakutų tu mane iš
skirs!, kad pamatysi besikutinė/ant/ iš karvelių — kad aš biskytį sparnelius 
plestelėsiu, o iš mergaičių aš būsiu ta, apie katrų musė ims zyzt." Ryto ateina 
/aunikaitis būk liūdnas pas senį ir randa tę dvyieka kalakutų vienas į vienų, 
teip visi lygūs — visų buvo brantai raudoni, patys gi /uodai pilki — ir ateinant 
/į pasveikino savo paprasta giesme. Sis gi eina iš vieno galo į kitų ir žiūri, 
katras iš kalakutų čia pradės kutinėtis. Ant galo /is pasiskyrė savo mergaitę. 
Dabar /is sto/o prieš puikų karvelių, visi dvyieka buvo, kaip būt vienas ir 
vienas, nė /okio skyriaus. Mikoias drebėdamas stebias į /uos, ar pamatys kat
ro sparnelius pasipiečiant. Kad vienas karvelis piėsteiė/o, tai /is apsidrųsino 
ir išskyrė sava/ų mergaitę. Už tatai /į JLiucipierius pagyrė ir privedė prie bū
rio mergaičių, o /os visos būna viens į vienų, kaip akis į akį; skaistutės, bal
tutės ir linksm os. Čia Mikoias vėl eina iš vieno galo į kitų ir žiūrinė/a, apie
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katrų mergaitę pradės musė bembf. Ant galo /is savq/q užtiko. Liucipierius, įo 
buklumų matydamas, nefikėįo, kad fa/ įis pats iš savęs padarė, o /odė/ /is /r 
šiandie /o nepaleidę, bei žadė;o da vienų kokį darbq duot.

j odyt i  s — išn. įodyfis furia labai piafų aptarimų, nes reiškia ir braįyfi, 
kuitisi, ir iaipioii, šokinėti kas nemiera, varžytisi, vienu žodžiu, gaivums eiti. 

at vi r t o  — išn. atvirsti — afsiguifi.
kūtę — išn. kūte vadina tankiausiai gaivi/ų namq, bet čia — viefo/e arkiidė. 
b ižas — išn. biza — plaukai, j vienq viefq supinti, bet sakoma ir vieioįe 

kasa.
šulą — išn. šutas — tai ne vindas, bet driūtas patašytas stuipas. 
gr i ov i us  — išn. griovys — Graben (vok.), 
k u r i e 1 i u m — išn. kurieiius — Knute (vok. botagas), 
rėžė — išn. raižyti, rėžt — piakti, mušti.
a t s i v ė duodamas  — išn. afsivėduoti tai yra dvasę gaudyti.
pr i t a l ž ęs  — išn. talžyti — pliekti, mušti.
ūmai  — išn. ūmai — staigu.
l auke — išn. lauke — draussen (vok.).
ratus — išn. ratas pas gruzdiečius vadinasi tekinis; ratai gi — Kairėn (vok. 

karutis).
zui ki o  pyrago  — išn. zuikio pyragas čia vis lygu, kq beigeiis, ragaišis. 

Zuikio pyragu vadina vaikai ar ragaiši, ar duonq, kuriq koks šeimynykštis 
parneša namo iš svetur; teip, /eigų kirtėįai pagrįžta žiemq iš miško, tai vaikai 
priima nuo /ų sušalusių duonų už zuikio pyragų ir t. t.

LIUDVIKA DIDŽIULIENĖ-2MONA (1856—1925)

VUBR F 1 F 838a — atskiri neliniuoto popieriaus lapai (18,5X20,5 cm), 
Tasti nežinomų asmenų tautosakos rinkinyje (F 838). Rašyta juodu rašalu 
L. Didžiulienės ranka, taisyta kita (J. Jablonskio) ranka irgi juodu rašalu 
(skelbiant tekstus, šių taisymų nepaisoma). Autorystė nustatyta palyginus rank
raštį su LTR 2169 ir su tekstų publikacijomis LP.

LTR 2169 — pageltusio balto popieriaus lapai (18,5X20,5 cm); rašyta juodu 
rašalu L. Didžiulienės ranka. Rinkinio lydraštyje nurodyta užrašytojos pavardė 
ir užrašymo vieta, užrašymo data (1883 m.) yra prie tekstų. Paskutiniame pus
lapyje pieštuku (J. Jablonskio ranka?) užrašyta: Rokišky/e (Žmona/, Griežio- 
nėies.

62. Pasaka apie tris brolius. AT 327G+1653B.—VUBR F 1 F 838a. Sp. 
BsLPY II, Nr. 103; LP, Nr. 25.

Dažnai pasitaikantis tradicinių siužetų junginys.
AT 327G užrašyti 102 variantai, o AT 1653B — 158 variantai visoje Lietu

voje. Šių dviejų siužetų junginio užrašytas 61 variantas. AT 327G jungiamas tik 
su AT 1653B, o pastarasis — su AT 1642, 1600, 1535, 1696 ir egzistuoja sava
rankiškai.

dz v a ne l i a i s  — varpeliais.
63. [Žvaigždės, mėnesio ir saulės rūbai]. AT 5i0A.— VUBR F 1 F 838a. Sp. 

BsLPY II, Nr. 102; LP, Nr. 30; LTt III, Nr. 162.
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Tradicinis siužetas, visoje Lietuvoje užrašyti 48 variantai.
Rūbus duoda miręs tėvas — daugumoje kitų variantų našlaitė verkia ant 

motinos kapo ir gauna rūbus.
Variantas spausdintas populiariuose pasakų rinkiniuose ir mokykliniuose skai

tiniuose; jo įtaka jaučiama kai kuriuose variantuose, užrašytuose iš sakytinės 
tradicijos, pavyzdžiui, LTR 449a(74).

l as kanom — skarmalais.
64. Devyni broliai ir jų sesuo Elenytė. AT 451 A.—VUBR F 1 F 838a (be 

pradžios). Teksto pradžia skelbiama iš LP, Nr. 28. Sp. BsLPY II, Nr. 104; LP, 
Nr. 28.

Tradicinis siužetas, 48 variantai užrašyti rytų ir vakarų aukštaičių bei dzūkų 
tarmių plote. Siužetas mažai varijuoja. Plg. šio leidinio Nr. 67.

AT nurodo lietuvių ir vokiškai buv. Prūsijoje užrašytus variantus. Siužetas 
užrašytas latvių ir rusų (žr. BeAHKopyccKHe CKa3KH B 3anncnx M. A. XyĄHKOBa. 
M.—A, 1964, Ns 109) tautosakoje.

č e s t a v o j o  — rankraščio kampas nuplėštas, yra tik žodžio dalis ir taisymas 
viršuje — mylė;o.

nuė j o  arkl i ų ganyt ų — rankraštyje nuplėšta, atstatoma pagal tekstą, 
spausdintą LP, Nr. 28.

Iš LP, Nr. 28 variantas skelbtas populiariuose pasakų leidiniuose ir mokykli
niuose skaitiniuose.

65. Kodėl kiškio lūpos perplėštos. AT 70.— VUBR F 1 F 838a. Sp. BsLPY IL 
Nr. 106; LP, Nr. 3; LTt III, Nr. 21.

Tradicinis siužetas, užrašyta 13 variantų; 6 variantuose kiškis išgąsdina 
varles.

Variantas skelbtas populiariuose pasakų rinkiniuose.
ki š ki o  — zuikio.
66. [Kalbanti oda]. AT 1535.—VUBR F 1 F 838a. Sp. BsLPY II, Nr. 105.
Tradicinis siužetas. Plg. šio leidinio Nr. 21, žr. paaiškinimą Nr. 21.
Odos ,,kalbos" epizodas supainiotas.
kūt e l ę  — purbeiį.
v i dun — gryčiom
67. Apie devynlus brolius, jų seserį Eleną ir laumę ragana. AT 451 A.— U.

Didžiuliškių k., Troškūnų vis., Panevėžio aps., 1883 m. LTR 2169(1).
Tradicinis siužetas. Plg. šio leidinio Nr. 64. 2r. paaiškinimą Nr. 64.
Tekstai Nr. 64 ir Nr. 67 skiriasi detalėmis, todėl manoma, kad tai skirtingi 

to paties tipo pasakos variantai.
68. [Raganiai].— U. Didžiuliškių k., Troškūnų vis., Panevėžio aps., 1883 m. 

LTR 2169(la).
Tradicinė nesiužetinė mitologinė sakmė. Analogiškų teiginių randama ir dau

gelyje siužetinių sakmių.
69. [Raganos maudosi suloje].— U. Didžiuliškių k., Troškūnų vals., Panevėžio 

aps., 1883 m. LTR 2169(3).
Reta mitologinė sakmė. Be skelbiamo teksto, rytų aukštaičiuose užrašyta dar 

1 sakmė ir 4 nesiužetiniai teiginiai apie maudymąsi suloje per jurgines — žr. 
LTR 910(29)), 2083(780) ir šio leidinio Nr. 70—72. Taip pat pasakojama, kad 
raganos maudosi eketėse arba per jonines.
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70. [Prilupta besimaudanti ragana]. Plg. JLPK 3657.— U. Didžiuliškių k., Troš
kūnų vis., Panevėžio aps., 1883 m. LTR 2169(4).

Motyvas — žaloja (paženklina) buriančią ar kam nors kenkiančią raganą, o 
vėliau pamato atitinkamą ženklą ant kaimynės (šeimininkės) kūno — tradicinis, 
randamas daugelyje sakmių apie raganas. Paženklina suloje besimaudančių ra
ganą— daugiau užrašytų variantų nėra. Plg. šio leidinio Nr. 174.

71. [Jurginių sula].—U. Didžiuliškių k., Troškūnų vis., Panevėžio aps., 
[1883 m.]. LTR 2169(6).

Plg. šio leidinio Nr. 69, 70, 72. Žr. paaiškinimą Nr. 69.
72. [Pamirštas muilas].— D. Didžiuliškių k., Troškūnų vis., Panevėžio aps., 

[1883 m.]. LTR 2169(7).
Plg. šio leidinio Nr. 69—71. 2r. paaiškinimą Nr. 69.
73. [Kodėl žmonės nežino, kada mirs]. LPK 3062; Krz 2465.— D. Didžiuliškių 

k., Troškūnų vis., Panevėžio aps., 1883 m. LTR 2169(5).
Tradicinė populiari visoje Lietuvoje etiologinė sakmė, užrašyti 45 variantai.
Apie gyvenimo prailginimą žmogui, tvėrusiam smilgų (kiečių) tvorą, pasako

jama 4 variantuose.
74. Senelis Ir senutė, gaidžiukas ir vištytė, pupa Ir žirnis. AT 804A.— LP, 

Nr. 19.
Šio tipo pasakos užrašyti 132 variantai visoje Lietuvoje. Plg. šio leidinio 

Nr. 144.
Pasaka gerokai varijuoja: 1) seneliai lipa į dangų, bet nukrenta; 2) senelis 

įlipa į dangų, gauna druskos ir kt.; 3) seneliai nakvoja danguje, už neklausymą 
išvaromi (plg. AT 1416). Trečioji versija, kuriai priklauso ir skelbiamas va
riantas, paplitusi rytų ir vakarų aukštaičių bei dzūkų tarmių plote.

Daugumoje variantų auga iki dangaus pupa; pupa ir žirnis randama varian
tuose, užrašytuose rytų aukštaičiuose.

Paprastai seneliai danguje nakvoja tris naktis, išvaromi tik po trečiosios 
nakties.

75. Nykščiukas. AT 700.—LP, Nr. 22. Sp. LTt III, Nr. 189.
Tradicinis siužetas. Šio tipo užrašyta 119 variantų visoje Lietuvoje.
Variantuose skirtingai aiškinama vaiko kilmė: 1) vaikas atsiranda iš nupjauto

piršto, 2) iš pamesto kukulio, 3) padaromas iš medžio, 4) sužvejojamas tvenki
nyje, 5) atsiranda pučiant į maišą (grūstuvę), 6) grūdant dvilyp; riešutą, 6) pa
sakius, kad būtų nors toks vaikas, kaip nykštelis. Vaikas iš nupjauto nykščio 
yra 35 variantuose; dauguma jų užrašyta vakarų aukštaičių ir dzūkų tarmių 
plote. Pasakos variantuose gerokai įvairuoja vaiko nuotykiai. Siužetas beveik 
nekontaminuojamas (užrašyti tik 6 kontaminuoti variantai).

76. Vestuvės ir laidotuvės. AT 1642+1006* + 1386 + 1337 + 16CiA.—LP, Nr. 24. 
Sp. LTt IV, Nr. 140.

Tradicinių siužetų junginys. AT 1642 užrašyta 90 variantų, 28 iš jų sujungti 
su AT 1681A.

AT 1006 * užrašyti 49 variantai, AT 1386—22 variantai, AT 1387—43 varian
tai, o AT 1681A — 65 variantai. Visi šie siužetai jungiami su kitais siužetais apie 
kvailį. Analogiško siužetų junginio įvairiuose Lietuvos rajonuose užrašyti 6 va
riantai, kai kuriuose jų — LTR 260(138, 447) — jaučiama skelbiamo teksto įtaka.

LP pasaka pavadinta Trys brokai (Ves/uvės /r Ja;doįuvėsJ.
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77. Du riešu, du kubiiu. AT 707.—LP, Nr. 26. Sp. LTt III, Nr. 169.
Siužetas tradicinis. Šio tipo pasakos užrašyti 198 variantai, kurie sudaro

5 versijas: 1) vaikas atpažįstamas, kai skaičiuoja riešutus ir pasakoja visą 
tiesą; 2) miške užaugę vaikai randa skambantį medį ir giedantį paukštį — 
paukštis pasako tiesą; 3) vaikas ir motina gyvena saloje, randa stebuklingus 
daiktus, tėvas atvyksta pažiūrėti stebuklų, randa vaikus ir žmoną; 4) vaikus 
bando nužudyti — jie virsta augalais, gyvūnais ir vėl žmonėmis — atpažįstami; 
5) tėvas atsitiktinai užeina į miško trobelę, kur gyvena jo sūnus su motina, 
atpažįsta juos iš nugirsto pokalbio. Pirmosios versijos variantai sudaro 2 gru
pes: 1) vaiką meta į vandenį, 2) vaiką mėto, kad gyvuliai sutrypiu, bet tie 
saugo, tada meta į vandenį. Plg. šio leidinio Nr. 112.

Skelbiamas tekstas priklauso pirmosios versijos pirmajai grupei. Šios grupės 
59 variantai užrašyti daugiausia rytų ir vakarų aukštaičiuose.

Karalius rašo, kad vaiką įmestų į jūrą,— paprastai tėvas rašo, kad palauktų, 
kol jis sugrįš, bet laiškas pakeičiamas: parašoma, kad vaikus nužudytų, o žmo
ną išvarytų arba nubaustų.

Karalienę pririša prie girnų — kituose šios pasakos variantuose tokios baus
mės nerasta. Paprastai žmona išvaroma, uždaroma bokšte, įmetama kartu su 
vaiku į vandenį arba jos likimu pasakoje visai nesidomima.

du r i ešu — Arba „du riešučiu".
78. Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas. AT 450.— LP, Nr. 27. Sp. LTt III, 

Nr. 160.
Tradicinis siužetas, užrašyti 123 variantai visoje Lietuvoje. Pasakos siužetas 

gana pastovus.
Tekste karalius nori pjauti aviniuką, o kituose variantuose aviniuką nori 

pjauti ragana, užėmusi sesers vietą (taip yra ir skelbiamame tekste, žemiau).
Pabaigoje aviniuko atvirtimas žmogumi nemotyvuotas įvykių eigos. Daugu

moje pasakos variantų aviniukas neatvirsta žmogumi: pasakoje daugiau domi
masi sesers, o ne brolio likimu.

79. Jurgiukas ir Elenytė. AT 720 —LP, Nr. 29. Sp. LTt III, Nr. 152.
Siužetas tradicinis, žinomi 28 variantai, užrašyti daugiausia rytų ir vakarų

aukštaičiuose.
Variantai grupuojami į 2 versijas: 1) pamotė reikalauja, kad papjautų po

sūnį ir duotų jai suvalgyti, 2) pamotė slapta papjauna posūnį ir duoda tėvui 
suvalgyti.

Pasakos pabaiga varijuoja: 1) genelis (ruduolėlis) iš kaulų išperi paukštį, 
2) genelis išperi berniuką.

Skelbiamo teksto šaltinyje pasikartojančių dainuojamųjų intarpų rašomos tik 
2 eilutės, o toliau padėtas daugtaškis.

Iš sakytinės tradicijos užrašyti 2 variantai — LTR 208(26), 2201(86),— kuriuose 
jaučiama skelbiamo teksto įtaka.

80. Našlaitė ir pamotės duktė dovanas gauna. AT 480.— LP, Nr. 31. Sp. LTt 
III, Nr. 158.

Siužeto apie tarnybą kitame pasaulyje žinomi 38 variantai, paplitę visoje 
Lietuvoje. Variantuose įvairuoja darbai, kurie herojui ten pavedami. Herojus 
1) gano aveles (žvirblius), 2) melžia karves, 3) prausia kito pasaulio šeiminin
ką ar jo įnamius.

Labai artimi skelbiamam tekstui 5 variantai užrašyti rytų aukštaičiuose.
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81. Gulbė karaliaus pati. AT 400*.—LP, Nr. 32. Sp. LTt III, Nr. 125; LVm, 
Nr. 38.

Siužetas tradicinis, užrašyta 40 variantų įvairiuose rajonuose. 16 variantų 
bloga pabaiga: žmona vėl pavirsta gulbe ir išskrenda. Įvairiai bandoma pra
tęsti pasaką iki geros pabaigos: 1) vyras ilgai ieško žmonos, ją suranda ir susi
grąžina, 2) vyras įvykdo įvairias užduotis (jungiama su AT 159*, 302, 313A). 
AT nurodo" tik lietuviškus variantus. Siužetas žinomas latvių tautosakoje.

Tekste sudegina gulbės sparną, o daugelyje kitų variantų sparnus paslepia, 
vėliau parodo (atiduoda žmonai).

Pasakos pabaiga būdinga AT 405, t. y. siužetui apie žmoną, per neatsargumą 
pavirtusią paukščiu. Kad būtų motyvuota šitokia pabaiga, prireikė improvi
zuotos jungties apie žuvusį gulbės bernelį.

Užrašant sutraukti kartojimai: analogiškas žmonos-gulbės dialogas turėtų būti 
ne tik su tėvu, bet ir su motina, broliu seseria. Dainuojamojo intarpo — gulbės 
bernelio monologo — užrašytos 2 pirmosios ir 2 paskutiniosios eilutės, o tarp 
jų — daugtaškis.

Skelbiamas tekstas — vienas meniškiausių pasakos AT 400* variantų. Jis 
daug kartų perspausdintas įvairiuose populiariuose leidiniuose, panaudotas lite
ratūriniuose kūriniuose.

Sugrudo jos  š i r de l ė  — nebūdingas pasakoms veikėjo psichologinės 
būsenos nusakymas.

pušynu važ i a v a u  — kituose tekstuose šioje pabaigos formulėje būna 
pušine važiavau, t. y. važiavau (jojau) ant pušinės šluotos, kuria iššluojama 
krosnis kepant duoną.

JONAS MACYS-KĖKŠTAS (1867—1902)

LMD I 112 — pageltusio balto popieriaus lapai (19,5X31 cm), rašyta juodu 
rašalu, stambia dailia rašysena, taisymų nėra. Rinkinyje tėra viena pasaka. 
Pabaigoje skliausteliuose ta pačia ranka: Užrašyta 77ga7angy;e. f883 met. Žemiau 
kita ranka pieštuku: Jonas Mačys nuo Prienų, ir rusiškai (pieštuku): Suvalkų 
gubernija. Surinko Veiverių seminaruos mokiniai.

LMD I 122 — toks pat popierius, rašalas ir rašysena, kaip LMD I 112. Rin
kinyje tėra viena pasaka. Pirmojo puslapio dešiniajame kampe ta pačia ranka, 
kaip ir pasakos tekstas, pažymėta: Rašė S. Radzevičius. Pieštuku užbrauktas žo
dis rašė, užrašyta sakė, o po teksto pieštuku (ta pačia ranka, kaip ir LMD I 112 
pastaboje) užrašyta: Rašė Jonas Mačys. Po teksto yra pastaba: Sitai pasakojo 
vienas kriaučbuvis kaime 71galangy/e. 7884 m. sausis.

82. Pasaka apė tinginį. AT 673A*.— U. Ingavangio ffigaiangioj k., Prienų 
apyl., 1883 m. LMD I 112(1).

Siužetas tradicinis, užrašyta 12 variantų. AT nurodo tik lietuviškus varian
tus. Nuo įvairių tautų folklore žinomo ir lietuvių tautosakoje gana populia
raus siužeto AT 613 šis siužetas skiriasi pradžia. Be to, jam mažiau būdingas 
nesėkmingas pamėgdžiojimas.

Pasaka užrašytojo sutraukta.
83. [Siuvėjo mokinio nuotykiai]. AT 7542B* + I877* + 7875 + 7880.—U. Inga

vangio (BgatangioJ k., Prienų apyl., 1884 m. P. S. Radzevičius. LMD I 122(1).
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Neretai pasitaikantis tradicinių siužetų junginys.
AT 1542B* užrašytas 61 variantas visoje Lietuvoje. Paprastai pasakojama, kad 

apgavikas įleidžia vilką prie avių avino vietoj, o supykę šeimininkai nesėk
mingai bando užmušti apgaviką. Su melų pasakomis (AT 1875, 1877*, 1881) šis 
siužetas sujungtas 38 variantuose. Plg. šio leidinio Nr. 103.

AT 1877* žinoma 20 variantų, o AT 1875— 123 variantai, dažniausiai su
jungti su kitomis melų pasakomis. AT 1880 dažniausiai būna įvairių stebuklinių 
pasakų pabaiga (užrašyti 29 variantai), 

krėkl į  — sermėgų, 
bosą — bačkų.
t v i r t y nė s  — Kpenocrį (rus.— tvirtovės), 
rat ai s  — tekiniais.

JUOZAS ANDZIULAITIS-KALNČNAS (1864—1916)

84. [Žalčio žmona]. AT 425A1.— U. Garliavoje 1884 m. MtG II, p. 266—268; 
vok. MtG II, p. 351—354.

Siužetas tradicinis, užrašyta 80 variantų, daugiausia rytų ir vakarų aukštai
čių bei dzūkų tarmių plote; žemaičiuose užrašyti tik 2 sakytinės kilmės va
riantai. Pastaraisiais metais per knygas, teatrų spektaklius ir kt. šis siužetas 
tapo žinomas visoje Lietuvoje. AT nurodo tik lietuvių, svanų ir vokiečių kalba 
buv. Rytų Prūsijoje užrašytus variantus. Siužetas žinomas latvių, baltarusių, rusų, 
ukrainiečių, lenkų tautosakoje.

Artimiausias skelbiamam tekstui yra chrestomatiniu tapęs J. Jasiulaičio užra
šytas variantas (LP, Nr. 14). Jame ir kituose variantuose, kuriuose jaučiama 
knygų įtaka, herojės vardas taip pat Eglė. Daugumoje variantų herojė neturi 
tikrinio vardo (jauniausia duktė, karaliaus duktė ir pan.), o keliuose variantuose 
jos vardas Elenutė, Palionija, Paliorija.

Pasaka užrašytojo sutraukta, kartojimai praleisti. Paskelbta kaip lokalizuotas 
kūrinys, susijęs su Surpilio kalnu. Po šios pasakos skelbiamas gerokai perkur
tas padavimas apie Surpilį, kuris susietas su pasaka apie žalčio žmoną. Pada
vime vaizduojamas nesėkmingas vadavimas: reikia nunešti užburtąją nuo kalno, 
bet neatsigręžti (KbPK 135).

m u s t i j a — mušto.
v ande ns  d i e v a i t i s  — kituose variantuose nėra, bet keliuose variantuo

se žaltys vadinamas ežero karafėfju.

JULIJA 2YMANTIENĖ-ŽEMAITČ (1845—1921)

LKLIR F 3—2 aplanke yra 2 neliniuoto popieriaus lapai (18X22 cm), kuriuose 
Žemaitės ranka pieštuku surašytos 6 sakmės. Tekstai neturi pavadinimų, tarp 
jų nėra tarpų. Kiekviena sakmė pradedama rašyti iš naujos eilutės. Pabaigoje 
užrašyta: Pasako/o Alikolas.

LKLIR F 1—749 aplanke yra Žemaitės laiškai P. Višinskiui, etnografinio ap
rašymo „Pavandenės parapija" juodraštis, vaikų dainelės, velykų oracijos, žai
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dimas-uždavinys, 9 mįslės. Atskiruose lapuose pieštuku užrašytos 55 mįslės. Pa
saka apie kalvį rašyta rašalu atskirame lape (13X20,5 cm), dalies paskutinio 
sakinio trūksta.

CABR F 54—303 — sąsiuvinis storais viršeliais (21X17,5 cm), pirmame tuš
čiame puslapyje užrašyta Žemaitės (jos pačios ranka), paginacija 1, 88—124. 
Sąsiuvinyje yra Žemaitės ranka rašytų burtų, sakmių, sapnų aiškinimų, 20 žai
dimų aprašymų.

85. [Išvalgytas laumių šiupinys]. Pfg. LPK 3477/ Chr 7010; Sim N 62.— 
LKLIR F 3 — 2.

Tradicinis mitologinės sakmės siužetas, užrašyti 158 variantai. Tačiau vi
suose kituose šio siužeto variantuose pasakojama apie namų dvasią — gėrybių 
nešėją (aitvarą, kauką, pūkį, damavyką ir kt.).

Paprastai namų dvasia šeriama kiaušiniene, vėdarais, varškėčiais, koše, ku
kuliais; kad šertų šiupiniu, kituose variantuose nerasta.

Supykinti aitvarai ar kaukai uždega namus ir patys išbėga arba bernas 
nugirsta kaukų pokalbį, kur jie slėpsis gaisro metu (pvz., stebulėje), ir juos 
sudegina.

Teiginys, kad laumės negali užeiti už daržinės šulų, dar randamas šio rin
kinio Nr. 86, o kituose variantuose jo nėra.

86. [Atimti laumės pyragai]. LPK 3697, p/g. 3347.—LKLIR F 3—2.
Tradicinė mitologinė sakmė, užrašyta 14 variantų įvairiuose etnografiniuose

Lietuvos rajonuose. Varijuoja mitinis personažas: daugumoje variantų vaizduo
jama laumė, dviejuose — velnias, viename — ragana (ji traktuojama kaip burti 
mokanti moteris), o viename ragana atima moters pyragus ir slepiasi /ūdrose, 
žr. LTR 1635(143).

Žr. paaiškinimą Nr. 85.
87. [Laumės pirtyje]. LPK 3693, Krz 5035.— LKLIR F 3—2.
Tradicinė mitologinė sakmė, užrašyti 39 variantai įvairiuose etnografiniuose 

rajonuose. Dalis variantų baigiasi nelaimingai: bernas griūdamas persiduria akėč- 
virbaliu arba laumės vėliau jį pagauna ir suplėšo. Teiginys, kad laumės vejasi 
tik iki vartų (arba iki trobos durų), randamas ir kituose variantuose.

88. [Laumės kerpa aveles]. LPK 3696. P7g. Sim D 1701—LKLIR F 3—2.
Tradicinė mitologinė sakmė, užrašyta 11 analogiškų variantų įvairiuose etno

grafiniuose rajonuose. Be to, užrašyta 14 nesiužetinių sakmių apie laumes, ker
pančias avis. Taip pat pasakojama, kad avis kerpa raganos — kaimynės ir net 
namų šeimininkės, kurios pasiverčia kokiu nors gyvūnu ar daiktu (19 variantų).

89. [Atsikėlę kumelės kaulai]. LPK 3307.— LKLIR F 3—2.
Tradicinė mitologinė sakmė, užrašyti 24 variantai įvairiuose rajonuose.
Dviejuose variantuose sakoma, kad žmogus medžioja kūčių vakare, dvie

juose — medžioja šventėje, o kituose veiksmo laikas nenurodomas.
Daugumoje variantų, kaip ir skelbiamame tekste, žmogų vejasi dvėseliena, 

5 variantuose pabaigoje pridedamas su kūrinio siužetu nesusijęs paaiškinimas, 
jog į arklio kaulus įlindęs velnias, o viename prijungta nesiužetinė sakmė apie 
vaiduoklį — lapę.

90. [Akmuo — šuva].— LKLIR F 3—2.
Sakmė — memoratas, sukurta pagal tradicinį modelį: keistas reginys palai

kytas vaiduokliu. Vaiduokliu palaikytas šuo randamas 87 sakmėse, motyvas, 
kad daiktas virsta gyvūnu, pasitaiko įvairiose sakmėse apie vaiduoklius.
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91. [Kalvis ir velniai]. AT 330A.—LKLIR F 1—749. Sp. ŽRš III, p. 524—525.
Tradicinė pasaka, paplitusi visoje Lietuvoje; užrašyti 138 variantai. Siužetas

gana pastovus. Herojus dažniausiai yra kalvis; vardas Jokūbas randamas va
riantuose, užrašytuose Šiaulių bei Linkuvos apylinkėse.

į dangų — šiuo žodžiu baigiasi autografo tekstas. Sakinio pabaiga atsta
toma iš ŽRš III, p. 525.

92. [Kurmis tinginys]. LPK 3098.—CABR F 54—303, L 91.
Tradicinė etiologinė sakmė, paplitusi visoje Lietuvoje; užrašyti 55 variantai.
Kituose variantuose kurmis netaiso kelių ir sako, kad jam kelių nereikėsią.
Autografe tekstų ciklas (šio leidinio Nr. 92—96) pavadintas „Apie nekurius 

žvėris".
93. [Vėžio akys]. AT 250A.— CABR F 54—303, 1. 92.
Populiari etiologinė sakmė; užrašyta 60 variantų visoje Lietuvoje.
94. [Gyvačių karalius].— CABR F 54—303, 1. 92.
Tradicinis tikėjimas, peraugantis į mitologinę sakmę. Panašių sakmių užra

šyta 15 variantų.
95. [Gyvačių valdytojai].—CABR F 54—303, 1. 92.
Tradicinis tikėjimas, peraugantis į mitologinę sakmę. Analogiškų kūrinėlių 

užrašyta 10 variantų įvairiuose rajonuose.
96. [Gyvatės įkirstieji].— CABR F 54—303, 1. 93.
Retas pasakojimas apie gyvatės įkirstųjų gydymą. Plg. šio leidinio Nr. 130.
97. [Paparčio žiedas].—CABR F 54—303, 1. 94.
Labai populiarus lietuvių ir kaimyninių tautų folklore tikėjimas, dažnai per

augantis į mitologinę sakmę.

POVILO VIŠINSKIO (1875—1906) 
KORESPONDENTAS [ANTANAS ŽYMANTAS]

LMD I 295 rašyta vieno asmens juodu rašalu neįgudusią rašysena dviejų 
formatų (22X34,5 ir 23X36 cm) neliniuotame popieriuje. Dalis lapų suliniuota 
pieštuku. Rankraštis LMD fondo tvarkytojų priskirtas P. Višinskiui, paskutinia
me tuščiame puslapyje užrašyta (J. Basanavičiaus ranka?): Višinskis P. Prieš 
pasaką Nr. 7 atskirame lape užrašyta: Pasakų kninga ira 4 Pasakas. Ponun 
Povyįun Wyšynck/un f 902 m. 5 dino rugse/a. Po tekstų nurodoma įvairių as
menų vardai arba pavardės (mes laikome jas pateikėjų pavardėmis).

98. Apel tris brolius: du išmintingus, o trečią durną. AT f 535.— U. [Ušnėnų 
k.]. Užvenčio prp., Šiaulių pav., 1902 m. P. Benediktas [Žymantas]. LMD I 295(1).

Siužetas tradicinis. Plg. šio leidinio Nr. 21, 66 ir 113. Žr. paaiškinimą Nr. 21.
Pasakos pabaiga — užriša broliams ir marčioms akis ir liepia lipti į eketę — 

neva į miestą, kur brangiai moka už odas,— kituose variantuose skiriasi: broliai 
prašo ir juos įmesti į upę arba patys šoka į eketes.

99. Apei vaikiną ir gaspadorių. AT i655-t-57f.— U. [Ušnėnų k], Užvenčio 
prp., Šiaulių pav., 1902 m. P. Benediktas [Žymantas]. LMD I 295(2).

Tradicinių siužetų pastovus junginys. AT 1655 užrašyti 35 variantai, iš jų 
30 sujungti su AT 571. Pastarojo siužeto žinomi 48 variantai. Pradžioje gali 
būti AT 475. 14 variantų nekontaminuotų.
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100. [Karalaitė ant stiklo kalno]. AT 530.— U. [Ušnėnų k ], Užvenčio prp., 
Šiaulių pav., 1902 m. P. Benediktas [Žymantas]. LMD I 295(3).

Tradicinis siužetas, visoje Lietuvoje užrašyti 246 variantai.
Pabaiga individuali: paprastai kvailys slepia gautą ženklą; jaunikis suranda

mas po ilgų ieškojimų namie, jis pasirodo įprastu pavidalu.
Autografe pasaka pavadinta: „Apei tris brolius: du išmintingus, o trečią 

durną".
101. Apelšaučlų, kraučlųirdzlegormelstrą. AT 554 + 613 + 300 —U. [Ušnėnų 

k.], Užvenčio prp., Šiaulių pav., 1902 m. P. Benediktas [Žymantas]. LMD I 295(4).
Tradicinių siužetų junginys. AT 554 siužetas paplitęs visoje Lietuvoje; užra

šyti 124 variantai. Plg. šio leidinio Nr. 147 ir 157. Šio siužeto dalys jungiamos 
su įvairiomis stebuklinėmis pasakomis (AT 302, 313, 401A, 552A); junginio su 
AT 613 užrašyta 10 variantų.

AT 613 užrašyta 111 variantų visoje Lietuvoje.
AT 300 plg. šio leidinio Nr. 17, 19, 141; žr. paaiškinimą Nr. 17. Šio siužeto 

junginio su AT 554 ir su AT 613 daugiau variantų nėra.
Tekste patys gyvūnai liepia herojui paimti pusę kiaušinių, medaus, o ki

tuose variantuose alkanas herojus ruošiasi valgyti (šauti) gyvūnus, tie prašo 
neliesti.

Kituose AT 613 variantuose nėra pokalbio apie žolę, kuria galima nukirsti 
slibiną. Šis epizodas panaudotas tam, kad galima būtų logiškai prijungti AT 300.

Motyvas — karalius augina vabalą, kuris pradeda ryti žmones,— paprastai 
būna tuose variantuose, kuriuose pasakojama apie šventą Jurgį, nukovusį sli
biną. Gali būti, kad į pasaką jis patekęs iš legendų.

Veiksmas — išlieja karaliaus žiedą į jūrą — individuali jungtis, motyvuojanti 
užduotį surasti žiedą.

Veiksmas — herojaus bendrakeleiviai prisimena, kad jis valgė medų,— indivi
duali jungtis: paaiškinama, kodėl sugalvojama užduotis pastatyti vaško bažnyčią.

102. Apel geliinĮ vilką. AT 314A* + 313 + 315.— U. Užvenčio prp., Šiaulių 
pav., 1902 m. LMD I 295(5).

Tradicinių siužetų junginys. AT 314A* užrašyta 16 variantų įvairiuose rajo
nuose; iš jų 12 yra junginiuose su AT 315.

AT 313 (apie bėgimą, mėtant daiktus, virstančius kliūtimis priešininkui) už
rašyti 86 variantai, dažniausiai — junginiai su kitais siužetais; su AT 315 sujungti 
7 variantai.

AT 315 užrašyti 177 variantai. Dažniausiai priešininkas yra plėšikas, milži
nas, velnias. Geležinis vilkas yra 8 variantuose, užrašytuose Rokiškio, Panevėžio, 
Šiaulių rajonuose. Šiame lietuvių pasakos siužete vaizduojama brolis ir sesuo 
arba sūnus ir motina. Vyras ir žmona — tik skelbiamame tekste.

Tekste herojus paberia šerius — atsiranda miškas, o kituose variantuose 
miškas atsiranda iš numestų šukų, šepečio.

Tekste herojus paberia vinikes — atsiranda ražienos. Kituose lietuviškuose 
variantuose tokio motyvo nėra.

Herojus paberia druską — atsiranda upė, o kituose variantuose upė (jūra) 
atsiranda iš numesto rankšluosčio, skarelės, paklodės, veidrodžio.

Motyvo — liepia neišplauti tos skarelės kerčios, kur buvo druska,— kituose 
variantuose nerasta.
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Tekste herojaus žmona, norėdama išsigelbėti, liepia vilkui pjauti vyrą, o pa
prastai priešininkas sukursto motiną ar seserį nužudyti herojų.

Pasikartojantys epizodai — kaip herojus gauna įvairių žvėrių pieno — sutraukti.
Praleistas epizodas, kaip herojus gauna triūbelę ir patarimą prašyti, kad prie

šininkas leistų prieš mirtį uždūduoti.
Vilko danties šokimo į žvėrių ausis motyvo kituose pasakos variantuose nėra.
Pabaigoje paprastai herojus nubaudžia savo šeimos narį: liepia priverkti 

statinę ir pan.
103. Apei avių pavadą. AT 1542B* + 1539.— U. Užvenčio prp., Šiaulių pav., 

1902 m. LMD I 295(6).
Tradicinių siužetų junginys. AT 1542B* plg. šio leidinio Nr. 83, žr. paaiš

kinimą Nr. 83. Epizodas — vilką leidžia vietoj avino į avių tvartą — kartojamas 
3 kartus dėl AT 1539 įtakos: čia herojus apgaudinėja tris brolius.

AT 1539 užrašyti 155 variantai įvairiuose rajonuose. Junginio su AT 1542B* 
užrašyti 5 variantai. Plg. šio leidinio Nr. 113.

104. Apei du seneliu, girioj gyvenančiu. AT 531.— U. Užvenčio prp., Šiaulių 
pav., 1902 m. P. Jonas Norvilys. LMD I 295(7).

Tradicinis siužetas, paplitęs visoje Lietuvoje; užrašyta 164 variantai. Atgijęs 
vaško arklelis yra 35 variantuose. Kituose variantuose herojus pagauna ark
lius, kurie suėda šieną ar avižas, arba arklelį gauna tarnaudamas pas raganą 
(plg. AT 556F*). Plg. šio leidinio Nr. 147.

Karalius liepia sukapoti herojų — retas epizodas. Paprastai liepiama išsimau
dyti verdančiame piene.

Pabaiga — arkliukas pasisako esąs aniolas sargas — reta. Paprastai arkliuku 
specialiai nesidomima.

105. Apei didelio mokslo vaikiną. AT 325 + 725.— U. Užvenčio prp., Šiaulių 
pav., 1902 m. P. Jonas Norvilys. LMD I 295(8).

Tradicinių siužetų junginys. AT 325 užrašyti 164 variantai, o AT 725 — 37 
variantai. Abu siužetai žinomi visoje Lietuvoje. Šių siužetų junginio užrašyti 
7 variantai.

106. Apei sūnų labai turtingo pono. AT 900.— U. Užvenčio prp., Šiaulių pav., 
1902 m. P. Juozapas Bružas. LMD I 295(9).

Siužetas tradicinis, užrašyti 27 variantai įvairiuose rajonuose.
Paprastai išdidi karalaitė labiau pažeminama: jai liepiama pardavinėti puo

dus, o ponas (jos vyras) puodus sudaužo, liepiama vogti iš ponų maistą ir pan.
107. Apei vieną labai gražią mergaitę, arba paną. AT 883A.— U. [Ušnėnų 

k], Užvenčio prp., Šiaulių pav., 1902 m. P. Petronė Žymantienė. LMD I 295(10).
Tradicinis siužetas; užrašyti 23 variantai įvairiuose rajonuose.

GABRIELĖ PETREVICAITĖ-BITĖ (1861—1943)

VUBR F 1 F 838 — kelių nežinomų asmenų užrašytų pasakų rinkinys. Paaiš
kėjo, kad jame — L. Didžiulienės-Žmonos, G. Petkevičaitės-Bitės autografai ir 
keli tekstai, rašyti iki šiol nenustatytų asmenų. Rinkinyje yra G. Petkevičaitės 
ranka rašytų pasakų sąsiuvinis (23X17,5 cm, pagamintas Panevėžyje). Viršelyje 
užrašyta: Pasukos. Tekstai sunumeruoti (Nr. 1—6). Rašyta atidžiai, yra vos vie
nas kitas pačios užrašyto jos taisymas. Duomenų apie tekstų pateikėjus ir užra-
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šytoją nėra. Tekstai pieštuku gerokai redaguoti (J. Jablonskio ranka). Salia 
sąsiuvinio — G. Petkevičaitės ranka labiau įgudusia rašysena rašyti laiškinio 
storoko popieriaus lapai (21,5X14 cm), kuriuose ištisai surašytos 3 pasakos 
(tekstai ir lapai sunumeruoti). Trečioji pasaka be pabaigos — trūksta lapo. 
Nurodoma pasakų užrašymo vieta, bet užrašytojos pavardės nėra. Atskirai to
kiame pat popieriuje, bet dar gana vaikiška rašysena surašyta etiologinė sakmė 
„Bajorai ir valsčioniai". Visi šie tekstai J. Jablonskio redaguoti raudonu rašalu. 
Po tekstu „Bajorai ir valsčioniai" J. Jablonskio pažymėtas užrašytojas — B.

LKLIR F 2—434 — stambus įvairių rinkėjų — J. Basanavičiaus korespondentų 
surinktos tautosakos pluoštas. G. Petkevičaitės tekstai rašyti ploname laiški
niame popieriuje (14X21,5 cm). Prie tekstų yra pateikėjų pavardės ir užra
šymo metai, o pirmą kartą paminėjus pateikėją — užrašymo vieta. Atskirų pluoš
tų pabaigose yra G. Petkevičaitės pavardė.

LMD I 330 — popieriumi, rašysena ir tekstų metrikos duomenimis su LKLIR 
F 2—434 G. Petkevičaitės autografais sutampantis tekstų pluoštelis. Užrašytojas 
nenurodytas.

LKLIR F 30—1050 — 3 G. Petkevičaitės-Bitės užrašų knygutės (18X10,5 cm) — 
tautosakos tekstų juodraščiai.

LKLIR F 2 — 1273 — G. Petkevičaitės-Bitės laiškai J. Basanavičiui ir laiš
kiniame popieriuje (14X21,5 cm) surašytų burtų bei sakmių tekstai.

108. Karalienė ragana. AT 708.—VUBR F 1 F 838.
Tradicinis siužetas, užrašyta 10 variantų įvairiuose etnografiniuose rajo

nuose. Siužeto pradžia varijuoja: 1) pamotė duoda podukrai valgyti katino mėsos 
(nepaprasto paukščio mėsos), ta pagimdo kačiuką ir išvaroma iš namų, 2) po
dukra išvaroma į mišką, ten ją globoja žvėris (baidyklė) ir vadina motina.

Skelbiamame tekste yra abiejų minėtų pradžių sąveika, dėl to siužetas ne 
visai logiškas: pamotė „pagadina" podukrą ir liepia ją nužudyti.

109. Kaip aniolal danguje gieda.— VUBR F 1 F 838.
Reta legenda. Motyvas — velnias pagaunamas su rožančiumi — būna mitolo

ginėse sakmėse. Prašymas parodyti, kaip gieda angelai, būna pasakoje apie 
atgailaujantį angelą (AT 795). Plg. šio leidinio Nr. 165.

110. Drąsi viensėdžio duktė. AT 956B* +  956B + 955.— VUBR F 1 F 838.
Tradicinių siužetų junginys. AT 955 žinomi 153 variantai, AT 956B— 156

variantai, o AT 956B*— 50 variantų. Šių trijų siužetų junginys užrašytas 7 kar
tus įvairiuose rajonuose. Dažniau pasitaiko dviejų siužetų (ypač AT 956B+955, 
AT 956B* + 956B) junginiai. Visi siužetai egzistuoja ir savarankiškai.

111. Ponaitis ir velnias. AT 361.—VUBR F 1 F 838.
Tradicinis siužetas; užrašyti 98 variantai įvairiuose rajonuose.
Pasakos pradžia — velnias apskelbia, kad nuskurdęs ponaitis esąs karalius,— 

kituose variantuose neaptikta. Kad velnias priverčia turtuolį nuskursti, yra vos 
keliuose variantuose. Paprastai velnias (jis vadinamas ponu, ponaičiu) duoda 
herojui — vargšui bernui ar kareiviui — pinigų ir liepia nesiprausti trejus me
tus, o paskui perša jį nuskurdusiam ponui į žentus.

Skelbiamame tekste praleistas motyvas, kad pono duktė sutinka tekėti už 
nevalyvo berno, gelbėdama prasiskolinusį tėvą.

Siužeto pabaiga — žmogus padaro velnią pragaro vyresniuoju — pasitaiko 
pasakos AT 810A variantuose.
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112. Karalaitis — saulė kakta, mėnuo pakaušis, visa galvelė žvaigždelėmis 
apsalgyta. AT 707.—VUBR F 1 F 838.

Tradicinis siužetas. 2r. paaiškinimą Nr. 77. Skelbiamas tekstas priklauso 
pirmosios versijos antrajai grupei. Šios grupės 23 variantai užrašyti įvairiuose 
etnografiniuose rajonuose, bet daugiausia — šiaurės rytų Lietuvoje.

Pasaka užrašytojos sutraukta, tik riešutų skaičiavimo epizodo dalis užra
šyta tiksliai. Dažnai įterpiamas žodis sako rodo, kad pateikėjas šios teksto dalies 
nedainavo, nors ir yra pasakyta, jog vaikas skaičiavo dainuodamas.

Kituose variantuose elgeta randa kūdikį ir pats paima jį auginti, ne moti
nos prašomas. Elgeta su nepaprastu berniuku atsitiktinai patenka į karaliaus 
pokylį.

113. Trys broliai. AT 1539 + 1535 —VUBR F 1 F 838.
Tradicinių siužetų junginys. Tokio junginio užrašyta 31 variantas. Žr. paaiški

nimus Nr. 21 ir 103.
Pradžia — apgavikas sako, kad vilkas gerai kerpa aveles,— primena pasaką 

AT 1542B* (žr. šio leidinio Nr. 83 ir 103). Pasakoje AT 1539 ši apgaulė reta.
Paprastai apgavikas ypatingus objektus (arklį, puodą, kepurę ir kt.) par

duoda už didelius pinigus. Apgaudinėjami dažniausiai ponas, vagys, kaimynai.
114. [Derybos tris naktis nemiegoti]. AT 813*.— U. Palangoje [1891 m.].

VUBR F 1 F 838.
Tradicinis siužetas, užrašytas 31 variantas visoje Lietuvoje. Siužetas gana 

pastovus. Dažniausiai žmogus sakosi manąs, jog daugiau žemėje vandens, o ne 
sausumos, daugiau kalnų, o ne lygumų, daugiau kreivų medžių, o ne tiesių.

Pradžioje: Užrašyta Palangoje žodį j žodį pagal pasakojimo.
115. [Tarnauja už tris spriges]. AT 650A' + 1045 + 1072 + 1082 + 1130.—U. Pa

langoje [1891 m.]. VUBR F 1 F 838.
Tradicinių siužetų junginys. AT 650A* užrašyta 114 variantų, iš jų 15 su

jungti su įvairiais pasakų apie kvailą velnią siužetais. AT 1045, 1130, 1082 žr. 
paaiškinimą Nr. 1. AT 1072 žinomi 102 variantai — junginiai su įvairiais siuže
tais apie žmogaus rungtyniavimą su kvailu velniu.

Pradžioje: Teipgl žodį į žodį Palangoje užrašyta.
lunkų — išn. Lunkas tai yra liepos žievė, kurių nuplėšia nuo medžio, iš

plėšia minkštuosius šmotus, suriša ir meta į vandenį/ valandų papūdo ir, ištrau
kę iš vandens, išdžiovina, ir paskui palieka kaip kanapė, iš kurių gali sukti 
virves.

a p v a r t į — virveles.
už dykus į  — užilsusį.
u ž d y k o — užilso.
116. [Velnias bijo muzikanto perkūno]. AT 1165 + 822*.— U. Joniškėlyje [ne 

vėliau kaip 1894 m.]. VUBR F 1 F 838. Sp. MP, p. 24—26; BsLP II, p. 59—60; 
PtR V, p. 310—312.

Tradicinių siužetų junginys. AT 822* užrašyti 38 variantai; siužetas gana 
pastovus. Velnio vardas Baukis — 6 variantuose, kituose — Ciukutis, Kukutis, 
Lobinis, Sakseį Alaksej, Simonas. AT 1165 užrašyti 38 variantai, iš jų 11 — 
kontaminacijos su AT 822*.

mes su juo — šiais žodžiais baigiasi teksto autografas; pasakos pabaiga 
skelbiama iš PtR V.
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117. [Keista šikšna]. LPK 3464 + 3633.— U. Gustonių k., Joniškėlio prp., Pa
nevėžio pav., 1900 m. P. Antanas Šimoliūnas. LKLIR F 30—1050.

Sakmių apie surastą daiktą, kuris pasirodo esąs aitvaras, užrašyta 20 variantų. 
Dažniausiai surandamas pantis (10 variantų); kituose tekstuose — branktas, rez
ginės, kaištis, grįžtė, vilnų kuodelis, vytis. Aitvaras dingsta, atsitiktinai išmetus 
surastą daiktą, arba sąmoningai norima juo nusikratyti. Plg. šio leidinio N r. 178.

Kituose variantuose nėra motyvo, jog aitvaras, turintis daikto pavidalą, 
šerdamas kankina arklius. Čia prijungta daug kartų užrašyta sakmė apie arklių 
jodymą. Arklius jodo ne tik aitvaras, bet ir velnias, laumė, slogutė.

118. Apie giltinę. AT 332+f331J.— U. Tirkšlionių k., Smilgių prp., Panevėžio 
pav., 1904 m. P. Jonas Moseika. LMD I 330(1).

Tradicinių siužetų junginys. AT 332 užrašyti 93 variantai; siužetas paplitęs 
visoje Lietuvoje. 24 variantai iš jų baigiasi epizodais, kaip mirtis uždaroma 
karste, butelyje ir pan. (AT 331). Plg. šio leidinio Nr. 149.

kūl yno  — krūmo.
119. [Mirtis eina pas ligonį]. LPK 3491.— D. Ušnėnų k., Užvenčio prp., Šiau

lių pav., 1904 m. P. Julija Žymantienė. LMD I 330(2).
Tikėjimas, kad mirtis (balta moteris, juoda moteris, vaikiukas) ateina pas 

mirštantį žmogų, randamas įvairiose mitologinėse sakmėse.
120. [Pakrikštyta dūšelė]. LPK 3557. Ply. CRr 4025; Krz 4025; DS J 27.— U. 

Ušnėnų k., Užvenčio prp., Šiaulių pav. P. Julija Žymantienė. LMD I 330(8).
Tradicinė mitologinė sakmė, paplitusi visoje Lietuvoje; užrašyti 83 varian

tai. Tikėjimas, jog nekrikštyto žmogaus vėlė laksto viesulu, sakmėse rečiau 
pasitaiko.

121. [Šuniukas loja dūšeles]. LPK 3501.— U. Ušnėnų k., Užvenčio prp., Šiau
lių pav., 1904 m. P. Julija Žymantienė. LMD I 330(10).

Tradicinė mitologinė sakmė. Įvairiuose rajonuose užrašyta 13 analogiškų 
variantų.

122. Apie giltinę ir vaidinimą. LPK 3491.— U. Gaižūnų k., Linkuvos prp., 
1904 m. P. Morta Dūdaitė (DūdcdčįaJ. LKLIR F 2—434. Juodr. LKLIR F 30—1050.

Panašių sakmių — memoratų užrašyti 9'variantai.
Prie kitų tekstų pažymėta, kad Morįa Dūdaičia yra iš Dičiūnų k., Pušaloto 

prp., Panevėžio aps.
123. [Giltinė pusto dalgę]. — U. Gaižūnų k., Linkuvos prp., 1904 m. P. Morta 

Dūdaitė (Dūdaič.aJ. LKLIR F 2—434. Juodr. LKLIR F 30—1050
Giltinės su dalgiu įvaizdis aptinkamas daugelyje mitologinių sakmių, pasakų 

ir tikėjimų. Apie giltinę, pustančią dalgį, daugiau variantų nežinoma.
124. [Mato giltinę]. LPK 3491.— U. Valdeikių k., Joniškėlio prp , Panevėžio 

pav., 1898 m. P. Magdalena Bajoriūnaitė (Ba/oriūnalčkiĮ. LKLIR F 2—434. Juodr. 
LKLIR F 30—1050.

Tikėjimas, jog gaidys ir šuo mato giltinę bei kitas mitines būtybes ir nu
jaučia mirtį, atsispindi įvairiose mitologinėse sakmėse.

125. [Giltinės išvaizda]. LPK 3491.— U. Dičiūnų k., Pušaloto prp., Panevėžio 
pav., 1904 m. P. Marijona Kazlauskaitė. LKLIR F 2—434. Juodr. LKLIR F 30— 
1050.

Giltinė panašiai apibūdinama daugelyje mitologinių sakmių. Dažniausiai pa
brėžiamas liesumas, baltas ilgas drabužis (marška, skara).
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126. [Alus dūšelėms].— U. Papiškių k., Pušaloto prp., Panevėžio aps., 1904 m. 
P. Ona Juozapaitytė fJuozapcdįaičjaJ. LKLIR F 2—434. Juodr. LKLIR F 30—1050.

Pasakojimas apie paprotį nešti vėlėms alų į jaują retas. Yra užrašytų pasa
kojimų apie maisto nešimą į kluoną.

127. [Raganius ir piršlys]. LPK 3654.— U. Dičiūnų k., Pušaloto prp., Pane
vėžio aps., 1904 m. P. Morta Dūdaitė fDūdcučiaJ. LKLIR F 2—1273.

Tradicinė mitologinė sakmė; užrašyti 9 labai panašūs variantai įvairiuose
rajonuose.

Kijevas kaip raganių buveinė minimas keliuose lietuvių mitologinių sakmių 
tekstuose.

128. Apie raganius.— U. Švainikų k., Naujamiesčio prp., Panevėžio pav., 
1904 m. P. Adomas Giedrikas. LKLIR F 2—434. Nuor. LKLIR F 1—2102. Sp. 2S 
1911, II, p. 172; PtR V, p. 317.

Sakmėse figūruoja įvairūs būdai raganius (raganas) atpažinti. Dažniausias bū
das — per kalėdas nusinešti į bažnyčią Užgavėnių sūrio. Žvakelė iš laukinių 
bičių vaško daugiau niekur neminima. Tikėjimas, jog raganos bijančios devyn- 
drekio, randamas daugelyje sakmių.

129. [Piemenė kenkia gyvuliams]. 1PK 3665, plg. Sim D 806.—17. Karpiškių 
k., Klovainių prp., Panevėžio pav., 1904 m. P. Ignacas Petraitis, malūnininkas. 
LKLIR F 2—434.

Sakmės užrašyti 5 analogiški variantai. Ženklas ant gomurio (nugaros) mi
nimas 2 variantuose.

130. [Priemonės nuo gyvatės įkandimo].— U. Ušnėnų k., Užvenčio prp., Šiau
lių pav., 1904 m. P. Julija Žymantienė. LKLIR F 2—434. Nuor. LKLIR F 1—2102. 
Sp. ZS 1911, II, p. 186; PtR V, p. 330.

Tikėjimas, kad gyvatė atgaunanti gylį priėjusi prie akmens, rastas 3 sak
mėse, užrašytose Šiaulių rajone. PIg. šio leidinio Nr. 96, žr. paaiškinimą 
Nr. 96.

131. [Supykintas vardininkas].— U. Ušnėnų k., Užvenčio prp., Šiaulių pav., 
1904 m. P. Julija Žymantienė. LKLIR F 2—434. Nuor. LKLIR F 1—2102. Sp. ZS 
1911, II, p. 174; PtR V, p. 318.

Tradicinis siužetas; šios mitologinės sakmės užrašyta 11 variantų įvairiuose 
rajonuose. Siužetas gana pastovus.

132. [Žavėtojai]. LPK f36o9J, plg. Sim D 806.— U. Ušnėnų k., Užvenčio prp., 
Šiaulių pav., 1906 m. P. Julija Žymantienė. LKLIR F 2—434. Sp. ZS 1911, II, 
p. 175; PtR V, p. 318.

Tikėjimai, jog burtininkai (žavėtojai, nuodninkai) kenkia gyvuliams, žmo
nėms, javams, atsispindi daugelyje mitologinių sakmių. Daugelyje sakmių apie 
burtų panaikinimą randamas motyvas, kad žavėtojui reikia nieko neduoti. „Su
žavėtų" daržovių, sergančio žmogaus vėmalų metimo į ugnį kituose tekstuose 
nerasta.

133. [Lelijų kalnas]. KbPK 170.— U. Švainikų k., Naujamiesčio prp., Pane
vėžio pav., 1904 m. P. Adomas Giedrikas. LMD I 330(4). Sp. PtR V, p. 302.

Šio tipo padavimų žinomi 4 variantai, užrašyti Rokiškio, Ukmergės, Panevė
žio rajonuose.

134. Apie vėsnlą.— U. Joniškėlyje 1901 m. P. Venckūnienė. LKLIR F 2—434. 
Nuor. RGD sk. XVII, apr. 1, Nr. 17; /uodr. LKLIR F 30—1050.
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Mitologinėse sakmėse viesulo prigimtis įvairiai aiškinama: velnias kelia ves
tuves, velnias eina pietauti. Kartais viesulas vadinamas „uradzojaus (t. y. der
liaus) tekiu". Sakoma: jei dažnai matomas viesulas, būsią deilingi metai,— žr. 
LTR 1167(160). Teigiama, kad viesulą reikia plūsti. Tokių sakmių užrašyti 22 
variantai.

135. Apie ugnį.— U. Puziniškio k., Smilgių prp., Panevėžio pav., 1904 m. 
P. Gasparavičienė fGasparavitienė̂  (nuo Grinkiškio). LKLIR F 2—434. Nuor. 
RGD sk. XVII, apr. 1, Nr. 17.

Pasakojimas apie paprotį. Tikėjimas, jog ugnį reikia gerbti, atsispindi ir 
mitologinėse sakmėse apie įžeistą ugnį.

136. [Ugnis Išeina iš krosnies].— U. Dičiūnų k., Pušaloto prp., Panevėžio pav., 
1904 m. P. Morta Dūdaitė fDūdcdčja;. LKLIR F 2—1273. Juodr. LKLIR F 30— 
1050.

Tradicinė mitologinė sakmė — memoratas. Šio tipo užrašyta 15 variantų. Daž
niausiai sakoma, kad ugnis išeina iš krosnies, kai šeimininkė jos negerbia. Plg. 
šio leidinio Nr. 135.

k ū 1 a 1 i u s — surištus žabus.
137. [Laumės juosta traukia vandenį].— U. Joniškėlyje 1901 m. P. Venckū- 

nienė. LKLIR F 2—434. Nuor. RGD sk. XVII, apr. 1, Nr. 17; įuodr. LKLIR F 
30—1050.

Plg. šio leidinio Nr. 10; žr. paaiškinimą Nr. 10.
Kituose variantuose nerasta teiginio, jog, toli nuvažiavus, galima išgirsti, 

kaip kliuksi laumės juostos traukiamas vanduo.
138. [Piemenų būrimas].— U. Šermukšnių k., Pušaloto prp., Panevėžio pav., 

1904 m. P. Elžbieta Kižienė. LKLIR F 2—434.
Pasakojimas apie piemenų būrimą. Analogiškų pasakojimų daugiausia užra

šyta šiaurės rytų Lietuvoje. Plg. šio leidinio Nr. 139.
139. [Piemenys laukia sniego].— U. 1904 m. P. Ona Šiupinienė. LKLIR F 2— 

434.
Plg. šio leidinio Nr. 138; žr. paaiškinimą Nr. 138.

JUOZAS TUMAS-VAlZGANTAS (1869—1933)

LMD I 291 — rinkinys be užrašytojo pavardės. Rašyta juodu rašalu didelio 
formato (23X36 cm) lapuose, pradžioje 2,5 psl. taisyta kito asmens raudonu 
rašalu (šalinami barbarizmai). Pirmojo puslapio dešiniajame kampe pieštuku 
(J. Basanavičiaus ranka?) užrašyta: Svėdasų par. Ukm. pav. Paskutiniajame pus
lapyje pieštuku ta pačia ranka, kuria parašyti tekstai, užrašyta: 10 pasakų. 
Kares moke/au unt pometes išraš/au, e kad butu reikollnga daugiau tai možna 
butu paskiausite par susiedus.

LMD I 296 — Vaižgantui priskirtas 12 pasakų rinkinys. Popierius, rašysena 
ir rašalas toks pat, kaip ir rinkinio LMD I 291. Paskutiniame puslapyje mėlynu 
pieštuku stambia Vaižganto rašysena (ji šiek tiek skiriasi nuo rinkinio tekstų 
rašysenos) užrašyta: Pasakos, surašytos Svėdasų par. Ukmergės pav. P. D. Ba
sanavičiuj. Vaižgantas. Pasakos Nr. 8 (šio leidinio Nr. 157) pabaigoje, po žo
džių pajemęs piūksnų surašiau visus atsitikimus yra inicialai A. P.
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VUBR F 1 F 536 tekstas rašytas Vaižganto ranka atskirame lape (22X29 
cm), po tekstu parašyta: Redegavo Valžguntas.

VUBR F 1 F 469 tekstai rašyti ant atskirų sąsiuvinio lapų (22,5X18,5 cm) 
rašalu ir pieštuku. Teksto Nr. 146 (šiame leidinyje) pradžioje užrašyta: kreke
rio viškių įerme, o gale parašas: doc. J. Tumas.

LMD I 320 rinkinyje yra vienas skelbiamas tekstas, rašytas juodu rašalu 
iš sąsiuvinio išimtuose dviejuose lapuose (22,5X18,5 cm), pirmojo puslapio kai
riajame kampe taip pat juodu rašalu, bet smulkesne rašysena užrašyta: 73 Mo
sėdžio Teišių p., o pieštuku — Vaižganias.

140. Pasaka Kirilos. AT 465A.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. LMD I 291(1).
Tradicinis siužetas; užrašyti 59 variantai įvairiuose rajonuose. Užduotys he

rojui įvairuoja: liepiama pažiūrėti, ką veikia pragare pono (karaliaus) tėvai, 
atnešti nepaprastą paukštį ar gyvulį, parnešti mėnulį, saulę, perkūną, suskai
čiuoti žvaigždes. Trečioji (pati sunkiausia) užduotis paprastai būna: atnešti 
„krimpus krampus" arba „tą; nežinau ką". Pastaroji užduotis dažniausiai ran
dama variantuose, kurie užrašyti rytų aukštaičiuose. Formulė ,,Nueik ten — ne
žinau kur, atnešk tą — nežinau ką" sutampa su analogiškos rusų pasakos for
mule. Be to, šiuose variantuose pastebima ir daugiau detalių, būdingų analo
giškai rusų pasakai.

Tekste yra slaviškų elementų. Be minėtos formulės, jame slaviški veikėjų 
vardai (herojus vadinamas vardu ir tėvo vardu, padėjėjas — Kirilą).

Kitame pasaulyje herojus negali susikalbėti — individualus motyvas.
141. [Tinginys]. AT 475 + 314A+300.— u. Svėdasų prp., Ukmergės pav. 

LMD I 291(2).
Tradicinių siužetų junginys.
AT 475 žinomi 65 variantai, iš jų 24 jungiami su AT 566, 330A arba 330B, 

571, 592.
Pradžia apie velnius bendrakeleivius, kurie sakosi nevalgą, kituose AT 475 

variantuose nerasta. Analogiška situacija būdinga buitinei pasakai AT 1562A*.
AT 314A užrašyti 4 variantai: 2 vakarų, o 2 rytų aukštaičiuose. Skelbiamame 

tekste šis siužetas nuosekliausias. Visuose variantuose prijungiami pasakų AT 
300 arba AT 314 epizodai.

AT 300 plg. šio leidinio Nr. 17, 19 ir 101; žr. paaiškinimą Nr. 17.
Tekste liūdesio ženklas yra raudonos, žalios, mėlynos gelumbės, o kituose 

variantuose — juodos gelumbės.
142. Aukso kiaušinėlis. AT 567 + 518 + 566.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. 

LMD I 291(3).
Tradicinių siužetų junginys.
AT 567 užrašyti 67 variantai. Junginio AT 567 + 566— 15 variantų įvai

riuose rajonuose (AT 518 įterpiamas dar 2 variantuose).
AT 518 žinomi 109 variantai; tik 8 iš jų šis siužetas sudaro savarankiško 

kūrinio pagrindą. Dažniausiai jungiama su AT 552A, 566, 401A, 306. Plg. šio 
leidinio Nr. 148.

AT 566 plg. šio leidinio Nr. 52, 60 ir 151; žr. paaiškinimą Nr. 52.
143. Danguj mūras pamūrytie. — U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. LMD ! 

291(4).
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Reta legenda apie nedoro pono atsivertimą. Nepaprasto tamo elgesys šiek 
tiek primena analogiško personažo elgesį pasakoje AT 795.

Panašus siužetas užfiksuotas baltarusių tautosakoje (žr. Brg 808A**).
144. Bobutės ir senelio [pasaka]. AT #04A.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. 

LMD I 291(5).
Tradicinis siužetas. Plg. šio leidinio Nr. 74; žr. paaiškinimą Nr. 74.
Etiologinė pabaiga (griaustinis — ratelių bildesys) yra 5 variantuose.
145. Pasaka trijų brolių. AT 1650+1651 + 1045 + 1130.—U. Svėdasų prp., 

Ukmergės pav. LMD I 291(6).
Tradicinių siužetų dažnai pasitaikantis junginys.
AT 1650 užrašyti 36 variantai, su AT 1045 sujungta 17 variantų.
AT 1651 dažniausiai yra pasakos AT 1650 epizodas, 25 variantuose šis siu

žetas sudaro savarankiško kūrinio pagrindą, o 7 variantuose jis jungiamas su 
įvairiais siužetais.

AT 1045 ir AT 1130 plg. šio leidinio Nr. 1, žr. paaiškinimą Nr. 1.
Herojus žada versti kalnus, kituose variantuose dažniausiai žada raukti eže

rą (balą).
Velnias pila pinigus į stebulę, kituose variantuose — į skrybėlę (kepurę) su 

kiauru dugnu.
146. Kupčiaus gerybę šėcavot. AT 930+461.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. 

LMD I 291(7).
Tradicinių siužetų dažnas junginys.
AT 930 užrašyta 117 variantų įvairiuose rajonuose.
AT 461 yra 44 variantai, 33 iš jų jungiami su AT 930 arba AT 930*.
Veiksmas — draugai pritaiko rašyseną ir perrašo laišką — buitinis elementas; 

paprastai senelis pakeičia laiško turinį, jį palietęs.
Užduotis — sužinoti, koks žodis brangesnis krikščioniškoj kalboj — kituose 

variantuose nerasta. Dažniausiai liepiama parnešti tris plaukus iš velnio barzdos.
147. Dvylika brolių. AT 531 + 554.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. LMD 

1 291(8).
Tradicinių siužetų junginys.
AT 531 plg. šio leidinio Nr. 104, žr. paaiškinimą Nr. 104.
AT 544 plg. šio leidinio Nr. 101 ir 157, žr. paaiškinimą Nr. 101. Su AT 531 

jungiama 3 variantuose.
Mažasis brolis eina saugoti šieno — paprastai eina saugoti broliai iš eilės, 

bet vyresnieji užmiega, o jauniausias (kvailys) sugauna kumelę su kumeliais.
Mažasis brolis išjoja — paprastai išjoja visi broliai (jauniausiam broliui ten

ka prasčiausias kumelys), tarnauja kartu ir skundžia brolį, jog jis galįs pada
ryti įvairius sunkius darbus.

Jokim ant s kr udė l es  (bites, lydį) — paprastai gyvūnai, kuriems he
rojus yra padėjęs, patys atsiranda nešaukiami ir padeda.

148. [Trys svainiai]. AT 552A+518 + 530 + 302.— U. Svėdasų prp., Ukmer
gės pav. LMD I 291(9).

Tradicinių siužetų dažnai pasitaikantis junginys.
AT 552A užrašyti 88 variantai, iš jų 7 jungiami su AT 518 ir AT 302 

(vietoj AT 530 epizodų dažniausiai būna jungtis apie vedybas su karalaite arba 
gana detaliai vaizduojamas idealios nuotakos ieškojimas).

AT 518 plg. šio leidinio Nr. 142, žr. paaiškinimą Nr. 142.
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AT 530 plg. šio leidinio Nr. 100, žr. paaiškinimą Nr. 100.
AT 302 užrašyta 130 variantų, dažniausiai kontaminuojama su AT 552A 

(60 variantų), su AT 554 (23 variantai), su AT 400*, 401A, 425A ir kt. (30 va
riantų). Nekontaminuotas siužetas tik 17 variantų.

Ponaičiai prašo pasakyti, kas iš jų greitesnis,— paprastai prašo padalyti daik
tus, o herojus sako atiduosiąs (duosiąs pasirinkti pirma) tam, kas greičiau 
atneš kulką. Tekste neaišku, kad herojus stebuklingus daiktus gauna gudrumu 
(apgavęs jų savininkus).

Praleistas epizodas: herojus pašaukia paukščių karalių, kuris paveja antį 
ir ją perplėšia.

149. [Gyvenimo žvakės]. AT 332+332A*.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. 
LMD I 291(10).

Tradicinių siužetų junginys.
AT 332 plg. šio leidinio Nr. 118, žr. paaiškinimą Nr. 118.
AT 332A* (AT nurodomi tik rumunų ir graikų pasakų variantai) užrašyti 

23 variantai, 15 iš jų yra AT 332 pabaiga, susijusi su to siužeto pradžia: 
žmogus pasirenka mirtį (giltinę) kūma todėl, kad ji viena teisinga, o pabaigoje 
pats nori būti neteisingas, kai pamato bebaigiančią degti savo gyvenimo žvakę.

Motyvas — gydytojas, apgaudamas mirtį, sumaino ligonio gyvenimą su sa
vuoju— yra dar viename variante, užrašytame Seirijų apylinkėse.

150. [Dėkingas numirėlis]. AT 506.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. LMD 
I 296(1).

Tradicinis siužetas, užrašyta 40 variantų.
Pasaka gerokai varijuoja. Herojaus išgelbėtas numirėlis įvairiai atsilygina: 

1) išgelbsti skęstantį herojų, 2) atgaivina užmuštą, 3) išgydo sergančią kara
laitę, kurią veda herojus, 4) lošia kortomis su velniais vietoj herojaus. Moty
vas — akmenukai virsta brangakmeniais ir brangiai parduodami — rastas 4 va
riantuose. Pradžia apie išgelbėtą numirėlį ypač būdinga pasakoms AT 306 
ir 307.

151. [Stebuklingi obuolėllal]. AT 401A+566.— U. Svėdasų prp., Ukmergės 
pav. LMD I 296(2).

Tradicinių siužetų junginys.
AT 401A užrašyti 97 variantai. Dažniausiai jungiama su AT 554 arba AT 

518 (19 variantų), su AT 318 (11 variantų). Junginio su AT 566 žinomi 3 va
riantai (kiti 2 tekstai užrašyti Šiaulių ir Telšių apylinkėse).

AT 566 plg. šio leidinio Nr. 52, 60 ir 142; žr. paaiškinimą Nr. 52.
152. [Ragana pati]. AT 449.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. LMD I 296(3).
Tradicinis siužetas. Plg. šio leidinio Nr. 20; žr. paaiškinimą Nr. 20.
153. [Šuns Ir vilko bičiulystė]. AT 101 + 100.—U. Svėdasų prp., Ukmergės 

pav. LMD I 296(4).
Tradicinių siužetų pastovus junginys.
AT 101 užrašyti 54 variantai, iš jų 47 sujungti su AT 100.
AT 100 žinomas 61 variantas; be AT 101, dar jungiamas su AT 104; sava

rankiško kūrinio užrašyti tik 6 variantai.
154. [Mirusi teisybė]. — U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. LMD I 296(5).
Mechaniškai sujungti du reti pasakojimai. Motyvas — skambina varpais ui
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mirusią teisybę — yra dar viename variante — LTR 3203(96), užrašytame Zara
sų rajone.

Teksto kalboje nemaža slaviškų elementų.
155. [Apšmeižta karalaitė]. AT 881.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. LMD 

I 296(6).
Tradicinis siužetas, užrašyta 12 variantų įvairiuose rajonuose.
156. [Mirtis tabokinėje]. AT (330AJ.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. LMD 

I 296(7). Sp. LTt III, Nr. 208; LVm, Nr. 26.
Kaip savarankiško kūrinio pagrindas siužetas užfiksuotas 6 kartus. Dažniau

siai tai pasakos AT 330A, rečiau — AT 330B pabaiga.
157. [Ištikimas tarnas]. AT 302 + 554 + 516.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. 

LMD I 296(8).
Tradicinių siužetų junginys.
AT 302 plg. šio leidinio Nr. 148; žr. paaiškinimą Nr. 148.
AT 554 plg. šio leidinio Nr. 101 ir 147; žr. paaiškinimą Nr. 101.
AT 516 užrašyti 77 variantai, 69 iš jų — nekontaminuoti. Šiam siužetui būdin

ga novelistinė pradžia. Junginio su AT 302 ir 554 daugiau variantų nėra.
Ne s me r t e l n a s  Kaulas  — iš rus. Kaiųen beccMepTHun. Kituose varian

tuose šis personažas vadinamas: karalius be dūšios, velnias, viesulas, varinis 
diedas (vario senis, masandzinis diedas), kaulius, kaulai be smerties, besmerti- 
kaušis. Tekstuose yra skolinių iš rusų kalbos: Besmertnas Kastiejus, Kašėjus.

158. [Gudrus vagis]. AT 1525D + 1526+ 950.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. 
LMD I 296(9).

Tradicinių siužetų junginys.
AT 1525D užrašyti 155 variantai. Dažniausiai jungiama su AT 1525A 

(74 variantai), su AT 1525E (39 variantai). Junginio su AT 950 yra 4 varian
tai, o su AT 1526 —daugiau variantų nežinoma.

AT 1526 užrašyta 14 variantų (12 variantų nekontaminuotų).
AT 950 užrašyti 55 variantai, iš jų 37 — nekontaminuoti. Šio siužeto epizo

dai įjungiami į pasaką AT 676 ir kt.
Epizodas apie lošimą kortomis su ponu pasakose retas, jis pasitaiko anek

dotuose apie čigonus.
Taks, mos pa ne — taip, pone (lenk.).
Ci dobža,  možna [ v j ko l i as ku klase? — Ar gera, galima į ve

žimą dėti? (lenk.).
Pan z ap l ac e  — ponas užmokės (lenk.).
C o, pan, č e b a z a p 1 a c i c. — Ką gi, pone, reikia užmokėti (lenk.).
159. [Prikelta iš numirusių žmona]. AT 612 + 465A*.—U. Svėdasų prp., Uk

mergės pav. LMD I 296(10).
Tradicinių siužetų junginys.
AT 612 užrašyta 13 variantų įvairiuose rajonuose.
AT 465A * užrašyti 6 variantai. AT nurodo tik lietuvių pasakas.
Abiejų siužetų junginio dar vienas variantas užrašytas Kapsuko rajone. 

Latvių, rusų, baltarusių, ukrainiečių tautosakoje šis junginys pastovus (tekstai 
priskirti AT 612 tipui).
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160. [Plėšikų turtai]. AT 676 + 954.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. LMD 
I 296(11).

Tradicinių siužetų junginys.
AT 676 užrašyti 48 variantai, su AT 954 sujungta 13 variantų.
AT 954 užrašyta 19 variantų.
Epizodai, kaip slepiami namai, kuriuose yra numirėlis, būna tuose varian

tuose, kurių siužetas yra AT 676 ir AT 954 junginys.
Tekste praleistas epizodas, kaip tarnaitė pažymi kreida visus namus.
161. [Ponaičiui pažadėtas sūnus]. AT 313C.— U. Svėdasų prp., Ukmergės pav. 

LMD I 296(12).
Tradicinis siužetas. Plg. šio leidinio Nr. 61; žr. paaiškinimą Nr. 61.
Tekste padėjėja neateina laiku ir pamirštama — paprastai herojus pamiršta 

nuotaką, kai atlieka jos draudžiamą veiksmą (pasisveikina su kuo nors iš na
miškių, pabučiuoja seserį ar brolį, kurių jis nėra matęs).

162. Karalius liko gyvas, kad plrmądlen Velykų ėjo vogtų. AT 980+981 + 
+951B.—VUBR F 1 F 536, p. 187—193.

Pastovus tradicinių siužetų junginys.
AT 980 užrašyti 42 variantai, savarankiški — 25 variantai.
AT 981 žinomi 153 variantai (su AT 951B sujungti 107 variantai).
AT 951B užrašytas 191 variantas.
Paprastai javai šaukia vienas kitą: „Kur tu? Kur tu?" arba: „Aū, aū!" (re

tai pasėti), o antrą kartą klausant, girdėti: „Tu pasitrauk! Tu pasitrauk!"
163. Kam tai? AT 2018 —U. [Krekenavoje]. VUBR F 1 F 469, p. 31.
Tradicinis siužetas, gyvuojantis kaip formulinė pasaka (t. y. sakomas) ir

kaip daina. Kaip pasaka užrašyti 28 variantai, daugiausia rytų Lietuvoje. For- 
mulinę dainą žr. P. J o k i m a i t i e n ė. Lietuvių liaudies vaikų dainų tipų ka
talogas.?—Kn.: P. Joki mai f i enė .  Lietuvių liaudies vaikų dainos. V., 1970, 
p. 228, Nr. 447.

164. [Šarkų bažnyčia]. AT 1932.—U. Krekenavos apyl. VUBR F 1 F 469, 
p. 38.

Tradicinis siužetas, užrašyti 178 variantai. Įvairuoja pradžios: 1) išėjo arti, 
rado špilką ir adatą, nusikalė kirvį, 2) pasakys pasaką ilgą kaip smilgą.

165. [Nubaustas aniuolas]. AT 795.—P. Pranciškus Dargis. VUBR F 1 F 469, 
p. 21—25.

Tradicinis siužetas, užrašyti 168 variantai įvairiuose Lietuvos TSR rajonuose.
Liesos karvės geroje ganykloje, o gražios blogoje — motyvas būdingas pa

sakai AT 471.
Dvi gyvatės priemenėje kapojasi — motyvas būdingas pasakai AT 840.
a t ne š k  — Tikriausiai nenugirsta. Galėtų būti: „O liep:—Atnešk..."
166. [Kunigas be rūpesčio]. AT 922.— VUBR F 1 F 469, p. 27—28.
Tradicinis siužetas, užrašyti 79 variantai.
167. Ąžuolo vyras teip stiprus. AT 301B.— VUBR F 1 F 469, p. 29—30.
Tradicinis siužetas. Plg. šio leidinio Nr. 16; žr. paaiškinimą Nr. 16.
Tekstas užrašytas fragmentiškai, siužetas sutrauktas.
168. Apei vieną valkelį. AT 475 + 592.— U. Kulių apylinkėse. VLCh H, 

p. 461—462.
Tradicinių siužetų junginys.
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Teksto pradžia (herojus pragare paima putelių, kurios virsta avelėmis) bū
dinga pasakoms AT 475 ir AT 480C *. Su AT 592 jungiama 5 variantuose. 
Dažniau pradžioje būna AT 1045 (20 variantų), kartais — AT 330B, o dauge
lyje tekstų neaiškinama, iš kur herojus gavo stebuklingą dūdelę.

AT 592 užrašyti 104 variantai.
169. Apel vieną kunigą. AT (810).— D. Kulių apylinkėse. VLCh II, 

p. 462—464.
Pasakos-legendos apie išsigelbėjusį iš velnio kunigą siužetas gerokai va

rijuoja (užrašyta 17 variantų). Labai panašūs į skelbiamą tekstą 2 variantai 
užrašyti Panevėžio, o vienas — Rokiškio rajone.

170. Vargamisra apgaudinėtojas. AT 1790.— U Mosėdžio apyl. LMD I 
320(1).

Siužetas tradicinis, užrašyti 24 variantai.
Pabaigoje norėta pasaką pratęsti — prijungti siužetą AT 1536A, bet para

šyti tik keli sakiniai.
Teksto pradžia pernelyg detalizuota, rašyta ne pasakų stiliumi.
Viem,  v i e m pana volą! — Žinau, žinau pono jautį! (lenk).

JONAS KRIKŠČIŪNAS-JOVARAS (1880—1967)

LMD I 999 rašyta languoto popieriaus lapuose (23X37 cm) mėlynu raša
lu; braukymų nėra. Pirmojo puslapio kairiajame kampe užrašyta: Lietuvių 
mokslo draugijai, o dešiniajame — 1914.1X.29 ir žemiau pieštuku — Šiaulių 
valse. Po tekstų neretai rašoma: iš savo mamos grirdė/ęs užrašė Jovaras ir pan.

171. Kaip gailisi moters sergančio vyro. AT 1354 —D. Kalniškių k., Šiau
lių vis., 1914 m. P. Juozas Krikščiūnas (nuo savo levo.. J. LMD I 999(2).

Tradicinis siužetas; užrašyta 12 variantų įvairiuose rajonuose.
172. Varlė Ir žmogus. — U. Šiaulių vis. 1914 m. LMD I 999(3).
Daugiau variantų nežinoma.
173. Kas Išmokė suktybių. AT 790 *.—D. Kalniškių k., Šiaulių vis., 1914 m. 

P. Juozas Krikščiūnas (nuo savo ievoj. LMD I 999(4).
Tradicinis siužetas, paplitęs visoje Lietuvoje; užrašyti 32 variantai.
174. Kaip kunigas savo motinai pirštus nukarpė. —JLPK 3657, plg. Sim D 

1731.— D. Kalniškių k., Šiaulių vis., 1914 m. P. Krikščiūnienė (nuo savo ma
mos). LMD I 999(6).

Sakmės tipo užrašyti 89 variantai. Siužetas gerokai varijuoja: skiriasi 
aplinkybės, kuriomis žmogus ką nors sužaloja ar sugadina; skirtingais gyvū
nais ar daiktais pasiverčia ragana. Skelbiamas tekstas priklauso variantų 
grupei, kurios yra 8 užrašymai. Plg. šio leidinio Nr. 70.

175. Raganos.— U. Kalniškių k., Šiaulių vis., 1914 m. P. Krikščiūnienė (nuo 
savo mamos). LMD I 999(7).

Sakmių apie keistą raganų elgesį (maudosi eketėse ar per jonines, šoka 
aplink ugnį, velėja naktį, supasi berže nuogos ir kt.) užrašyta 14 variantų. 
Labai panašūs į skelbiamą tekstą 4 variantai.

g i rkš t e l ė j  ęs — (gėręs.
176. Aičvaras. LPK 3468.— D. Radviliškio apyl. 1914 m. LMD I 999(8).
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Apie žmones, kurie įtariami turį aitvarą, pasakojama daugelyje sakmių. 
Aitvaras — ugninis pagaikštis — gana dažnas įvaizdis, o kuprotas senis —
retas.

Autografe sakmių apie aitvarą ciklas (šio leidinio Nr. 176—184) turi bend
rą antraštę Ajčvaras.

177. [Pataisytas pienas]. — U. Kalniškių k., Šiaulių vis., 1914 m. P. Krikš
čiūnienė f nuo savo mamos.. J. LMD I 999(9).

Sakmių, kaip atliekamas maginis veiksmas, kurio dėka pasitaiso pienas (gau
nama daug pieno), o paskui sužinoma, kad padėjo piktoji dvasia, užrašyti 
4 variantai.

Motyvo, kad viesulo susuktos smiltys gali būti priemonė pienui pataisyti, 
kituose variantuose nerasta. Sakmėse viesulas siejamas su derliumi (viesulas 
einąs apžiūrėti derliaus).

178. [Vytisnalčvaras]. įPK 3464; pįg. Sim H 1, H 101.— U. Kalniškių k., Šiau
lių vis., 1914 m. P. Krikščiūnienė fnuo savo mamos . J. LMD ! 999(10).

Žr. paaiškinimą Nr. 117.
179. [Alčvaro išvaizda]. —U. Šiaulių vis., 1914 m. LMD ! 999(11').
Tradicinių nesiužetinių teiginių apie aitvaro išvaizdą junginys. Aitvaras

kaip pagaikštis (kačerga, kočėlas, šienkartė) — 31 variantas; aitvaras kaip 
žaltys (gyvatė) — 5 variantai; aitvaro išvaizda pasako, ką jis neša,— 28 va
riantai. Tokių teiginių yra ir įvairiuose sakmių siužetuose.

r audonuos i us  — išn. Raudonaisiais senienai žmonės aukso pinigus va
dindavo.

180. [Aičvaras atiduota nešamus daiktus]. LPK 3476, pig. Krz 6525.— U. Šiau
lių vis., 1914 m. LMD I 999(11").

Sakmių ir tikėjimų, kaip atimti iš aitvaro nesamus daiktus, užrašyti 62 va
riantai. Turto atėmimo būdai įvairuoja: 1) reikia parodyti aitvarui nuogą 
užpakalį — 26 variantai, 2) pamačius aitvarą, reikia užmegzti mazgą — 15 va
riantų, 3) reikia laikyti rankose marškinius ar kelnes — 9 variantai, 4) reikia 
įbesti į žemę peilį — 8 variantai, 5) reikia padėti atvirkščią šepetį — 3 Va
riantai, 6) reikia dviem susiglausti nugaromis ir susiimti už plaukų — 1 va
riantas.

181. [Kur alčvaral gyvena]. —U. Šiaulių vis., 1914 m. LMD I 999(11 3).
Tradiciniai teiginiai, randami daugelyje mitologinių sakmių apie aitvarus.
paza l abi us  — užlubius.
182. [Tarnauja alčvarams]. —U. Šiaulių vis., 1914 m. LMD I 999(11 <).
Tradicinė nesiužetinė sakmė. Analogiškų teiginių randama ir įvairiose siu

žetinėse sakmėse.
pragarą — kėpių.
183. [Alčvaral-velnlal].—U. Šiaulių vis., 1914 m. LMD I 999(113).
Plg. šio leidinio Nr. 182.
184. [Aičvaro pirkimas]. LPK 3462.— U. Šiaulių vis., 1914 m. LMD 1 

999(11 )̂.
Tradicinė nesiužetinė sakmė, užrašytas 31 variantas. Be to, panašių teigi

nių yra ir siužetinėse sakmėse apie aitvarus. Dažniausiai sakoma, kad aitvarą 
galima nusipirkti Rygoje, rečiau — Prūsuose.
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ŽODYNĖLIS

A įj

abmančikas, -ė (si.) apgavikas 
agrodnykas, -ė (si.) sodininkas 
agrodninkystė (hibr.) sodininkystė 
akmistrinė (si.) vyriausioji namų ūkio 

prižiūrėtoja
akrantas; akrotas (si.) laivas 
akvatus, -i (si.) turįs norą, pamėgimą 
altaracija (si.) susijaudinimas, rūpestis 
apcacas (si.) batų kulnas, užkulnis 
apent (si.) vėl, iš naujo 
apteka (si.) globa
apieravoti, -oja, -ojo (si.) aukoti 
apišulnis vieta apie šulinį 
apltaisalas drabužiai, papuošalas 
apjovyti, -t j a, -l]o (si.) apreikšti, pasa

kyti
apkoliečyti, -t]a, -ijo (hibr.) suluošinti, 

sužeisti
apsidyvytt, -ija, -ijo (hibr.) nustebti 
apstrokuoti, -uoja, -avo (hibr.) apsvars

tyti, apgalvoti
apslznaiminti, -Ina, -ino (si.) pasirodyti, 

susipažinti
apslabtt. apslamba, apslabo (hibr.) nu

silpt!
apslobti, apslobsta, apslobo (hibr.) nu

silpt!
apšidyti, -ija, -ijo (hibr.) apjuokti, pa

šiepti
apvajavoti, -oja, -ojo (si.) įveikti, nu

galėti
argu tai yra
arkaniolas (si.) vyresnysis angelas 
armonija armonika 
asaba (si.) asmuo 
asabiyvas, -a (si.) atskiras

asabnas, -a (si.) atskiras 
atgauti, atgauna, atgavo įtaisyti: K/ 

tas moka sužavėti, moka ū atgauti 
atidengti -ia, -ė atskleisti: jis nieko ne

norėjo atidengti
atmislyti, -ija, -ijo (hibr.) atsiminti; su

galvoti
atmonyti, -ija, -ijo (hibr.) atlyginti tuo 

pačiu
atmuliavoti, -oja, -ojo (si.) nupiešti, 

pavaizduoti
atnagradytl, -ija, -ijo (hibr.) atlyginti 
atprovyti, -ija, -ijo (si.) išleisti, išsiųsti 
atpuskas (si.) atlaidų šventė 
atrisavoti, -oja, ojo (si.) nupiešti 
atrubės (si.) sėlenos 
atsieiti, atsieina, atsiėjo patikti 
atsivoiytl, -ija, -ijo (si.) išdrįsti, ryžtis 
atstrainas, -a (si.) atsargus 
auklėti, -ėja, -ėjo auginti (kviečius)

B
bačka (si.) statinė 
badai (si.) rodos, bene, gal 
bagaslovyti, -ija, ijo (si.) laiminti 
baika (si.) niekis, tuščias dalykas, pa

saka
bajeras užtvara, barjeras 
bakanas (si.) kepalas 
balaninė balanų pintinė 
ban bent
bandelinis, -ė bandelių pardavinėtojas 
bankietavoti, -oja, -ojo (si.) būti puo

toje, puotauti
barabanščiukas, -ė (si.) būgnininkas 
baryščiai (si.) gėrimas, vaišinimas ką 

nors parduodant
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baronai (si.) kailiniai 
bastutis kopūstas
baiytis, -ijasi, -Įjosi (si.) prisiekinėti, 

dievagotis
bedūšnykas, -ė (hibr.) beširdis, negai

lestingas žmogus 
bespečnas, -a (si.) ramus 
bestija (si.) nenaudėlis, bjaurybė 
besumenis, -ė (si.) nesąžiningas, nedo

rėlis
bili (si.) kad tik, bet tik 
bindosas (germ.) kirvis rąstams tašyti 
birkavas (si.) 10 pūdų svorio matas 
bistras, -a; bistrus, -1 (si.) greitas, 

smarkus
bliednas, -a (si.) balzganas, apyšviesis 
bo (si.) nes, o 
bolla (si.) puota, balius 
bortelė; bortukė plonas platus kirvis 
brajyti, -ija, -ljo (si.) išdykauti, siausti 
braidanti, -auja, -avo brazdinti, krebž- 

dinti
brylis (si.) skrybėlė 
britva (si.) skustuvas 
britvonas (si.) didelis šuo 
brudas (si.) gyvis 
brudas, -a (si.) bjaurus, negeras 
būk; būk tai (si.) tarytum, esą: O būk 

turėjusi daug vaikų
bulašnykas, -ė (hibr.) bandelių parda

vėjas
bumaška (si.) popierinis pinigas 
buntavoti, -oja, -ojo (si.) kurstyti 
bniė tokia plaukuota kirmėlė

C
oena (si.) kaina 
chapai (si.) čiupt
cieliavoti, -oja, -ojo; cielyti, -ija, -ljo

(si.) taikyti 
clelius (si.) tikslas 
clenia (si.) kaina 
cigamica (si.) kandiklis 
cirkelis (germ.) skriestuvas

c
čebatas (si.) ilgas aulinis batas

čemeryčiai čemerių šaknys 
čerauninkas, -ė (si.) burtininkas 
čereslas (si.) ryšulys pinigams, piniginė 
čerpė (si.) molinis indas kam nors 

trinti, kepti, virti ar laikyti 
čėsnls (si.) vaišių valgis ar gėrimas 
čestavotl, -oja, -ojo; čėstavotl, -oja, 

-ojo (si.) vaišinti 
četvergas (si.) ketvirtadienis 
čeveryka; čeverykas (si.) batas 
čydytls, -ljasl, -Įjosi (hibr.) išjuokti; 

juoktis
členia (si.) kaina, vertė 
člnaunykas, -ė; činobnykas, -ė (si.) val

dininkas
čysčlus (si.) skaistykla 
člupryna (si.) pakarpa

D
daboti, -oja, -ojo (si.) saugoti; 
dabotis, -ojasl, -ojosi žiūrėti su pa

tikimu, mylėti
dalykas valgio (mėsiško) gabalas: su

kapojo mėsų j daJis ir išdėtojo po 
daiykų

daiikatnas, -a (si.) jautrus, švelnus, 
mandagus

danešti, -a, -ė (hibr.) įskųsti, pranešti 
dangčius stogas
dapildyti, -o, -ė įvykdyti, įgyvendinti 
darodyti, -o, -ė įrodyti 
dasigodotl, -oja, -ojo (hibr.) suprasti, 

suvokti
dastotl, -oja, -ojo gauti, įgyti 
dastrypti, -ia, -ė, pasiekti 
davadas (si.) įrodymas, dokumentas 
daval (si.) braukš, pykš 
davalial (si.) pakankamai, kiek tik nori 
desetinas (si.) dešimtinė 
desetnykas, -ė (si.) seniūnas 
desintlnas (si.) žr. des e t i nas  
devyndrekis (hibr.) grasus, bjaurus 

vaistas, valgis
diemantas; diementas (si.) deimantas 
diktas, -a (germ.) tvirtas, stiprus 
dyvas (si.) nuostabus dalykas, keiste

nybė; stebuklas
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dyvintls, -Inas!, -lnosl; dyvytls, -ijasi, 
-Įjosi (si.) stebėtis 

do (si.) per
drebezgas (si.) smulkus gabalas 
dūksuotl, -uoja, -avo dūsauti 
dūmą (si.) mintis
dūmoti, -oja, -ojo (si ) galvoti, mąstyti 
duonis (si.) duoklė
duotis, duodasi, davėsi vykti, dėtis: 

fai davėsi žiemą
dūšia (si.) vėlė, siela; skrandis, pilvas 
dvomikas, -ė (si.) kiemsargis 
dzida (si.) ietis, durtuvas 
dzvaneiis (hibr.) varpelis, skambutis

E, Ė
ė o
eknos jaknos

F

iestungė (germ.) tvirtovė 
f Urmonas (si.) vežikas

G

gadytts, -ijasi, -ijosi (si.) tikti, derėti 
gadnas, -a (si.) tinkamas, vertas 
gadnastis (si.) gera, aukšta vieta 
gaigoti, -oja, -ojo skųstis, dejuoti, 

verkti
galgonas (si.) nenaudėlis, išdykėlis, pa

dauža
galvinys mokytas, išmintingas žmogus 
gastinčius (si.) dovana, lauktuvės 
gazatas; gazieta (si), laikraštis 
gebulas gabalas, kąsnis 
gydyklė gydymo priemonė, vaistas 
gizelis (germ.) meistro mokinys 
glamžyti, -o, -ė traukyti (pečiais) 
glitą (si.) eilė, greta 
glitis snarglys
gnievotis, -ojasi, -ojosi (si.) pykti 
grajyti, -ija, -ijo (si.) lošti, žaisti 
gramatnas, -a (si.) raštingas 
grebenyčia; grebenyčios tokia religinė 

šventė (vasario 2 d.)

granyčia (si) siena; už granyčios į už
sienį

grožautis, -aujasi, -avost grožėtis 
gūduriuoti, -iuoja, -iavo dejuoti, bėdo- 

ti, liūdėti
guodoti, -oja, -ojo (si.) gerbti 
gvaltas; gvoltas (germ.) skubos darbas; 

triukšmas, riksmas

H

historičnas, -a (si.) istoriškas

!

lėlius (si.) išdykėlis, pasileidėlis 
įgludinti, -Ina, -Ino įsikišti 
imeninos (si.) vardadienis 
įsipažinti, -įsta, -ino sueiti į santykius, 

susipažinti
įsitėmyti, -ija, -ijo (hibr.) įsidėmėti, įsi

minti
išduoti, išduoda, išdavė paskelbti: iš

davė vėl Rara J i ui vainų 
išgalė smulkmena; aplinkybė 
iškada (si.) nuostolis, žala 
iškada (si.) gaila 
iškadavoti, -oja, ojo (si.) gailėti 
iškala (si.) mokykla 
išmandrėti, -ėja, -ėjo (hibr.) išpuikti 
išmislas (hibr.) prasimanymas 
išmislyti, -ija, -ijo (hibr.) prasimanyti 
išmisločius (hibr.) galvočius 
išpildytojas, -a vykdytojas, atlikėjas 
išpulti, išpuola, išpuolė tekti: /um čia 

išpuoia eiį
lšpūstėti, -ėja, -ėjo (hibr.) niekais iš

leisti, išeikvoti, iššvaistyti 
išrokuoti, -uoja, -avo (hibr.) apskai

čiuoti; suderėti, sulygti 
išsirodytl, -o, -ė apsimesti, dėtis, vaiz

duoti
išsispaviedotl, -oja, -ojo (hibr.) išpažin

ti nuodėmes
lšsvtečloti, -loja, -lojo (hibr.) išaiškin

ti, atskleisti paslaptį; lšsisvlečlotl pa
aiškėti
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Ištrotytt, -i] a, -U o (hibr.) išnaikinti 
itna it, tarytum

J

jagamasčius; jagamastis (si ) pagarbos 
žodis kreipiantis į poną 

jenirolas (si.) generolas 
jupa (si.) ilgas viršutinis drabužis

K

kalelna (si.) eilė
kalmogal (si.) tam tikras vežimas 
kalmoška (si.) brikas 
kalvek (si.) nors 
kamandierius (si ) vadas 
kamlsorlus (si.) prievaizdas 
kana kažin
kančiukas (si.) odinis rimbas, bizūnas 
kaneč; kanečnai; kanečnial (si.) būtinai 
kantantas, -a (si.) patenkintas 
kantaplis (germ.) pusbatis 
kantorius giedotojas 
kapellja (si.) kapela, orkestras 
karabelnykas, -ė (si.) keliaujantis pre

kybininkas
karčemnykas, -ė (si.) smuklės laikytojas 
karteliai karoliai
karoti, -oja, -ojo (si.) bausti: smerčiu 

karos
karštavoti, -oja, -ojo (si) ragauti 
karta korta
kartežnykas, -ė (si.) kortuotojas
karzinka (si.) pintinė
kasavotl, -oja, -ojo (si) naikinti
kašelė (hibr.) pintinė
kaštavoti, -oja, -ojo (si.) ragauti
kavalkas (si.) gabalas
kavotl, -oja, -ojo (si.) slėpti; laidoti
kažna kažin
kebeiė šaka (ėglių, pušų) 
kezulas pluoštas, gumulas 
kibą ar, argi; nebent 
kirka (germ.) protestantų bažnyčia 
kiaimas klojimas
klapatas (si.) rūpestis, vargas, bėda

klastas krūva, būrys 
klevoti, -oja, -ojo puotauti, ūžti 
klioštorius (si.) vienuolynas 
klumbenti, -ena, -eno barškinti, klabin

ti, belsti 
kolek kolei 
kolieka (si.) luošys 
kolioti, -loja, -lojo (si.) plūsti, barti 
koras būrys, pulkas 
koronė (si.) bausmė 
koroti, -oja, -ojo (si.) bausti 
kralka (si.) kortų dešimtakė 
krapylas (si.) šlakstyklė 
krasė krėslas, kėdė
kreitėtl, -ėja, -ėjo pykti, bartis, prikai

šioti
krėklis išdėvėtas drabužis 
krivida (si.) skriauda 
krividyti, -ija, -ijo (si.) skriausti 
kromas (si.) krautuvė, parduotuvė; dė

žė su prekėmis, nešiojama kaimo 
pirklių

kromelnykas, -ė (si.); krom(l)nykas, -ė
(hibr.) pirklys, pardavėjas 

kropštinti, -Ina, -Ino lėtai eiti 
krota narvelis 
kubuldė trinka 
kukarka (si.) virėja 
kuknia (si.) virtuvė 
kukorius (si.) virėjas 
kulpka (si.) kulka
kurielius (si.) storas pagalys, kuoka, 

vėzdas
kūryti, -ija, -ijo (si) rūkyti 
kurmanka (si.) pakinkytas vežimas, kin

kinys
kurmonas (si.) vežikas 
kuska (si.) skepeta, skara 
kuznla (si.) kalvė 
kvartukas (si.) prijuostė, prikyštė 
kvatera (si.) nuomojamas butas ar 

kambarys

L
ledokas, -ė (si.) nenaudėlis, pasileidėlis 
ledva (si) vos; ledva ne ledva vargais 

negalais, vos ne vos
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NIevas (si.) liūtas
liekavoti, -oja, -ojo (si.) gydyti 
lieiiuvis kalba: išmokino /j... šnekėt

visokiais Vieiiuviais
iyspumdis (si.) pusė pūdo (20 rusiškų 

svarų) 
iitera raidė
Hūbyti, -i] a, -i]o (si.) mėgti
iluika (si.) pypkė
Muktas (si.) anga po žeme
ioc (si.) tartum, lyg
locka (si.) žr. l ošk a
iockavas, -a (si.) maloningas
iockavotis, -ojasi, -ojosi (si.) meilintis
lomas (si.) geležinė dalba
lopą (si.) letena
lopka (si.) suolas bažnyčioje, klauptas 
loska (si.) malonė

M
macls (si.) galybė, stiprumas 
macnus, -1 (si.) stiprus 
mačyti, -lja, -ljo (si.) padėti, pagelbėti 
majantkas (si.) turtas 
mandriškis, -ė (hibr.) išpuikėlis 
mandmmas (si.) gudrumas, išmintingu

mas
markatnumas (hibr.) liūdesys; pyktis 
mašna (si.) nedidelis maišelis pinigams 

ar tabakui dėti 
mai; mažu (si.) gal
melnykas, -ė; melninkas, -ė (si.) malū

nininkas
nniera (si.): pačia miera reikiamo dy

džio, kaip reikia; ne miero] per ma
žas ar per didelis

myUsta (si.); jūs myllsta jūsų dideny
be, jūsų malonė (sakoma kreipiantis 
į aukštesnį asmenį) 

miravas, -a (si.) taikos (teismas) 
mitrenga (si.) sumišimas, maišatis, ne

tvarka
momka (si.) auklė, žindyvė 
mozas (si.) tepalas 
murinas, -ė (si.) negras, juodaodis 
rnustis mintis

naboras (si.) naujokų ėmimas
nagaika (si.) bizūnas, rimbas
nagrada (si.) užmokestis, atlyginimas
nal — (si.) (žymi aukščiausiąjį laipsnį)
naktavoti, -oja, -ojo (hibr.) nakvoti
narakiai (si.) tyčia
narys (si.) kulkšnis, gurnas
nasufka (si.) nosinė
natis (si.) balsas
navet (si.) netgi
nečystas, -a (si): neČysta dvasia; ne- 

čystasis velnias
negadnas, -a (si.) netinkamas, nevertas 
neostrainumas (si.) neatsargumas 
nepakajyti, -ija, -ljo (si.) nerimti, ne

rimauti
neslava (si.) negarbė 
nesmertelnas, -a (si.) nemirtingas 
ntbl to (si.) lyg tai, tarytum 
ntščyti, -Ija, -ijo (si.) naikinti 
nočyna (si.) įrankis, įnagis 
nogla (si.) galas, nelabasis 
novicijušas (si.) vienuolyno broliukas 
nudovyti, -ija, -ijo (si.) nukamuoti, už

kankinti
nuodnykas, -ė burtininkas, žavėtojas 
nusiduoti, nusiduoda, nusidavė pasi- 

sekti
nusltlešytl, -ija, -ljo (hibr.) nusiramin

ti, atsigriebti, atsikeršyti 
nusprovotl, -oja, -ojo (hibr.) pralaimėti 

bylą, ginčą

o
ojumas pavojus

P
pačcyvas, -a (si.) doras, sąžiningas, kil

nus
padabnas, -a (si.) panašus 
padlaga (si.) grindys 
padračikas, -ė (si.) rangovas 
pagadyti, -ija, -ljo (si.) nutaikyti: anas 

atsikė/ė, pagadi/ęs pavė/ ir ažkūrė 
visus rugius
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pagaiė: ant pagalės galų gale, pagaliau 
pakajavojl (hibr.) kambarinė 
pakara (si.) nuolankumas, nusižemini

mas
palaikė nėščia 
pallavonė (si.) medžioklė 
pameiltl, -sta, -o pamėgti, panorėti 
pametnikas (si.) paminklas 
papečelė; papečys; papečkys; papeliuč- 

kls (si.) vieta po krosnimi, pakrosnė 
papelnėti, -1, -i j o (si) padaryti 
parokuotl, -uoja, -avo (hibr.) pasitarti, 

nuspręsti; paslrokuoti, -uoja, -avo at
siskaičiuoti

pasiakvatyti, -l)a, -IĮo (hibr.) įsigeisti, 
užsimanyti

pasipakaryti, -i]a, -ljo (hibr ) nusiže
minti, nusilenkti, 

paskirti, -yra, -iro atsiskirti 
pastaldė (hibr.) vieta prie tvarto 
pašėnavonė (si.) pagarba, gerbimas 
patarmė patarimas 
patrašytl, -lja, -ljo (si.) ėsti, ryti 
paturoti, -o]a, -0Į0 (si) paisyti, kreip

ti dėmesį
pauparysta prekiavimas smulkiais ga

miniais
pavada: avių pavada veislinis avinas 
pavėlinčlal apyvėliai, vėlokai 
pavydnas, -a (si.) privalus, būtinas 
pavietrė (si.) maras, epidemija 
pazalabis (hibr.) pakraigė, pastogė 
pazvanai (si.) skambinimas varpais už 

mirusįjį
pečelius (hibr.) vieta po krosnimi 
pečenka (si.) kepsnys 
pečialanda (hibr.) kas išsitepęs, visur 

landžiodamas 
pečvieta (si.) antspaudas 
pėdžia kojos įminta žymė; duobutė 
pentras (si.) aukštas 
perdėtlnls, -ė viršininkas 
pevnas, -a (si.) tikras 
piečius (si.) žemės gabalas, sklypas; 

aikštė
plėga (si.) mušimas, pėrimas; smūgis, 

kirtis

pleitukas (germ.) pakulų ar popierių 
kamštis šautuvui užtaisyti 

pliudytl, pliudo, pliudė pjudyti 
počerkas (si.) rašysena, braižas 
prabajus (si.) metalinė kilpa kam pri

rišti
prajovas (si.) pokštas, išdaiga 
pramonis pramoga, pasilinksminimas 
praplčnas, -a (si.) šaunus, puikus 
praventas (si.) valgymas 
pravomas, -a (si.) vikrus, apsukrus, 

sumanus
prazviščius (si.) pavardė 
prlbėgis prieglobstis; slėptuvė 
priepečkis (si.) senoviškos krosnies 

dalis
prikaščikas, -ė (si.) ūkvaizdis 
prislduoti, prisiduoda, prisldavė tikti, 

būti tinkamam; pasisekti, pavykti 
prislgadyti, -lja, -ijo (hibr.) prisitaikyti 
pristoti, -oja, -o] o sutikti, suderėti 
pritamnas, -a (si.) supratingas, išmintin

gas; su sąmone, sąmoningas 
provyti, -lja, -ljo (si.) daryti, gaminti, 

taisyti, rengti 
publlkatas skelbimas 
purmonas (si.) vežikas 
pūsčla (si.) dykuma, tyrai 
puskvortė (hibr.) 0,82 1 indas 
pūstynė (si.) dykuma, tyrlaukis 
putra (si.) apsiūti kailiniai, žieminis pal

tas
pūzras supuvęs medis, puvėsis

R

ranicas (si.) kareiviška kuprinė 
raskašavoti, -oja, -ojo (si.) dūkti, siausti 
raškaimus, -1 (si.) prabangus; linksmas 
ratunkas (si.) pagalba, išsigelbėjimas 
razulioti, -loja, -lojo (si.) linksmintis 
rėčka (si.) nedidelis medinis indas 
rėdyba gubernija, apygarda 
reštas (germ.): ant rešto galiausiai, pa

galiau
revijos (si.) barnis, triukšmas 
ryžtis, -asi, -osi žinotis, elgtis savo
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nuožiūra: teryžtas ansai su savo pi
nigais

rokunda; rokundas (si.) atsiskaitymas, 
susitarimas, derybos 

roznus, -i (si.) įvairus, skirtingas 
runžavotis, -ojasl, -ojosl (si) rietis, la

bai ginčytis
rupečka rupūžė, pamatinė 
rūiytl, -ija, -ljo būti nepatenkintam, 

pykti, barti

S

selskavas, -a (si.) kaimo 
senata (si.) senatorius 
sketaras ketera 
skydeiva atšaiža, skeveldra 
skystis, -asi, -osi skirstytis, sklaidytis 
skliorlus (si.) stiklius 
smatravoti, -oja, -o] o (si.) apžiūrėti, 

patikrinti
smūtkas (si.) liūdesys, sielvartas 
sodielka (si.) kūdra
spacleras; spaclerius (si.) pasivaikščio

jimas
spasabas (si.) būdas; proga 
spatas (germ.) kastuvas 
spaviedis (si.) išpažintis 
spacyravoti, -oja, -ojo (hibr.) vaikšti

nėti
sprečytis, -ijasl, -Įjosi (si.) priešintis, 

prieštarauti, priešgyniauti 
stadalas (si.) tvartas 
staldas (si.) tvartas, kūtė 
stancija (si.) užvažiuojamieji namai 
stimberys stimburys; botagas, virvutė 
stonas (si.) būvis, padėtis 
stonia (si.) arklidė
storonė (si.) pastangos, stengimasis 
stregus, -1 (si.) griežtas 
studentas, -ė moksleivis, mokinys 
stukas (germ.) gabalas 
stundas (germ.) valanda 
subrulti, subruja, subrujo imti bartis, 

šaukti
sūdnas, -a (si): sūdna diena paskuti 

nio teismo diena 
sukavielas (hibr.) sukutis

suknipti, suknlmpa, suknlpo sukniubta 
sunka (si.) krepšys
suslgadytl, -ija, -ljo (hibr.) susitaikyti; 

susitarti, sutikti
susimierkavotl, -oja, -ojo (hibr.) ap

svarstyti, apsigalvoti, sugalvoti 
svietkas (si.) liudytojas

š
šandravoti, -oja, -ojo (si.) vaikštinėti, 

šlaistytis
ščyras, -a (si.) sąžiningas, doras, tei

singas
šėcavoti, -oja, -ojo (si.) prižiūrėti, ver

tinti
šedal: šedal tadal kai kada, retkar

čiais
šėnavoti, -oja, -ojo (si.) saugoti, tausoti 
šėporlus (si.) šeimininkas, savininkas 
šeškė šešių akių korta 
šldytl, -Ija, -ljo (si.) tyčiotis, šaipytis; 

pajuokti
šlnkavotl, -oja, -ojo (si.) pilstyti; par

davinėti
šlnkarka (si.) smuklininke 
šinkorlus (si.) smuklininkas 
šlūpelė (germ.) vėtyklė 
šlunkas (si.) kūno dalis 
šmeruotl, -uoja, -avo (si.) tepti 
šoblė (si.) kardas, kalavijas 
šparkus, -1 (germ.) stiprus, kietas 
špėtnas, -a (si.) blogas, nepatogus 
špuntas (si.) volė 
šumelė (germ.) puta 
švalnia (si.) siuvykla

T

talkavoti, -oja, -ojo (si.) tartis 
tiesa teisė: Už fa; dabar neturi tiesos 

keiiais vaikščioti
tlešyti(s), -ija(sl), -ijo(si) (si.) guosti(s)
tišytis, -ijasi, -Įjosi (si.) rimti
torlellus doleris
traicė (si.) trejybė
trlupas (si.) kryžius (korta)
trivoga (si.) pavojus
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trivoti, -oja, -ojo (s! ) kęsti, tverti 
tropyti, -ija, -ijo (si.) pataikyti 
trotyti, -ija, -ijo (si.) netekti, prarasti 
trunkas; trunksmas (germ.) gėrimas 
trupas (si.) lavonas

U
umisniai (si.) tyčia
uroti, -oja, -ojo (si.) šaukti ,,ura"
ūstai ūsai
ustovas (si.) kerdžius, gyvulių prižiūrė

tojas, šėrikas
uvoioti, -oja, -ojo (si ) paisai 
uždėti, uždeda, -ėjo paskirti: mane no 

ri karalium užde/; užkeikti: buvo 
/eip uždėta

užprovyti, -ija, -ijo (hibr.) užtaisyti 
užsmausti, -džia, -ė nukišti, pamesti 
užvieryti, -ija, -ijo (hibr.) patikėti, įti

kėti

V
valaknas (si.) plaušas, pluoštas 
valiai (si.) žodelis, rodąs intensyvią 

veiksmo pradžią 
valigi (si.) pagal, sulig 
valnas, -a; valnus, -i (si.) laisvas 
valnastls (si.) laisvė 
valosnas, -a (si.) valsčiaus 
valsčlonis valstietis 
vandraunykas, -ė (si.) keliautojas 
vandravoti, -oja, -ojo (si) keliauti 
vardininkas, -ė užkalbėtojas 
vargamlsra (si.) vargonininkas 
varta (si.) sargyba
vartauninkas, -ė (si.) sargas, sargybinis 
vartavotl, -oja, -ojo (si ) saugoti, ser 

gėti
važnyčia (si.) vežikas 
vendravoti, -oja, -ojo žr v a n d r a v o 

ti

vestis, vedasi, vedėsi sektis: Slūžba ge
rai vedės

vlemikas, -ė (si.) ištikimiausias tarnas 
vigada (si.) patogumas 
viorstas (si.) varstas (1,067 km) 
virinė virtuvė 
viškal; viškiai visiškai 
vižlą medžioklinis šuo 
vobintl, -ina, -ino; vobyti, -ija, -ijo (si) 

vilioti, masinti
vodytis, -ijasl, -Įjosi (si.) veržtis, var

žytis, ginčytis
vožoti, -oja, -ojo (si) gerbti 
vut (si.) antai

Z
zapevne (si.) turbūt, tikriausiai
zaživoti, -oja, -ojo (si.) gerti
zbitkal (si.) išdaigos, pokštai
zbraja (si.) ginklas
zdralca (si.) apgavikas
zdroda (si.) apgaulė, pavojus
zgada (si.) santaika, taika
zgadnas, -a (si.) tylus, ramus, taikus
zrenčnastis (si.) apsukrumas, vikrumas
zuzuliai (si.) nešvarumai

z
žaplos pavadis, vadelės 
žėlaba; žėlava (si.) gedulas 
žėlaunas, -a (si.) gedulingas 
žėiavoti, -oja, -ojo (si.) liūdėti, gailėti 
žyriauti, -lauja, -tavo (si.) lesinėti, ieš

koti maisto
žyrlus (si.) maistas, lesalas 
žyvastis (si.) maistas, valgis 
žyvyti(s), -ija(si), -ijo(si) (si.) maitin

tas)
žulka (si.) apgavikas
žulkavoti, -oja, -ojo (si.) apgaudinėti
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CKA3KH H CKA3AHMP, COBPAHHM E JIMTOBCKHMH nMCATEJtPMM

P e 3 10 M e

B H3ĄaHHH nyČAHKyiOTCH 184 cna3KH n cKa3aHHH, KOTopHe B XIX— HanaAe
XX BB. OT HapOĄHHX paCCKa3HHKOB HAH 110 naMHTH 3anHCaAH ĄeHTeAH AHTOBCKOH 
AHTepaTyptj A. BapaHaycKac, M. AKHAanTHc, K. LUAionac, A. ĄHĄxooAeHe-X(MOHa, 
H. ManHC-Kenmrac, IO. AHĄ3iOAaHTHC-KaAHeHac, IO. X(HMairreHe-X(HMaHTe,. 
T. nHTKHBHnaHTe-BHTe, IO. TyMac-Ban?KraHTac, H. KpHKiiĮiOHac-RoBapac, a Tax- 
?Ke KoppecnoHĄeHTH A. HBHHCKHca H n. BmnHHCKHca. BoAbinHHCTBO nyČAHKye- 
MMX TeKCTOB HaHĄeHO B pa3AHHHbIX pyKOnHCHHX XpaHHAHHĮaX n TOAbKO HaCTb 
H x  6 H A a  o n y ^ A H K O B aH a  B H a y H H M X  H n o n y A B p H u x  H 3 Ą a H H a x .

LĮeAb H3ĄaHHH —  BBeCTH B HayHHblH o6opOT ųeHHhie 3anHCH (})OAbKAOpa H* 
BMecre c TeM noKa3aib ysacrne AHTOBCKHx nncaTeAeH BTopoH noAOBHHbi XIX—  
HanaAa XX BB. B co6HpaHHH AHTOBCKoro HapoĄHoro TBopnecTBa, pacKpuTb no- 
6y^ĄeHHH 3TOH HX nOKa MaAO H3yHCHH0H ĄeHTeAbHOCTH.

IlHcaTeAH, 3anncaBiiiHe HAH no6yĄHBmne Apyrnx 3arrncaTb cxa3KH H cxa3a- 
HHH, npHHaĄAePKaAH K pa3AHHHMM AHTepaTypHHM HanpaBAeHHHM, OHH OTAHHa- 
AHCb no CBOeMy MHp0B033peHHI0, OĄHaKO Bcex HX O&beĄHHHeT CTpeMAeHHe pa3- 
BHBaTb AHTOBCKyiO ĄyXOBHyiO KyAbTVpy, omipaHCh Ha MHOrOBeKOBbie (})OAbKAOp- 
Hue TpaĄHiĮHH. Kax M03KH0 cyĄHTb no ny6AHKyeMMM TeKcraM cKa30K n cxa3a- 
HHH, OĄHHX nHCaTeAen (M. AKHAaHTHca, A. HBHHCKHca) 6oAbme Bcero HHTepe- 
coBaAo coĄepx(aHHe CKa30K, HX ĄHĄaKTmecKHe MOMemu, Apyme (A. ĄnÂ io- 
AeHe-X(MOHa, IO. TyMac-BaRįKraHTac) oco6eHHO ųeHHAH xyĄÔ KecTBeHHOCTb npo- 
H3BeĄeHHH, TpeibH (A. BapaHaycKac, n. BmnHHCKHC, IO. X(HMaHTeHe-X(HMaHTe, 
T. naTKHBHuaHTe-BHTe, H. KpHKiųiOHac-HoBapac) co6npaAH į)OAbKAop xaK Bbipa- 
^eHHe HapOAHOrO MHp0B033peHHH, erO 06pa3a ̂ (H3HH, ĄyXOBHOH KyAbTypM H H3BI- 
Ka. POAb HHCaTeAeH B COOHpaHHH AHTOBCKoro (į)OAbKAOpa B XIX— HanaAe XX BB.,. 
0C03HaHHLie HMH ųeAH 3TOH paČOTbl H HeKOTOpue ee 06cT0HTeAbCTBa OCBOiųaiOT- 
cn BO BcrynnTeAbHOH CTaibe B. Kep6eAHTe (cTp. 7).

Cxa3KH H CKa3aHHH ny6AHKyiOTCH 6e3 H3MeHeHHH (OCHOBOH CAyįKaT aBTO- 
rpaįnj nncaTeAeH, n AHmb B Tex CAynanx, KorĄa aBTorpaįnj OTcyrcTByiOT—  
nenambie TeKcnj), OHH AHmb TpaHCKpHČHpoBamj c yneTOM HopMbi npaBonnca- 
HHH COBpeMeHHOrO AHTOBCKoro H3hIKa, 3aKOHOMepHHe (į)OHenmeCKHe ĄHaACKTH3- 
Mbi 3aMeHemj cooTBeTCTByiomHMH į)opMaMH AHTepaTypHoro H3HKa. H3MKOBbie 
CBOHCTBa TeKCTOB H npHHIĮHnbl HX peĄaKTHpOBaHHH H3A0̂ eHbI B CTaTbe K. AAeK- 
CHHaca (crp. 28).

MaTepnaA rpymmpyeTCH no co6npaTeARM, pa3ĄeAbi pacnoA03Kemg B xpo- 
HOAOimecKOM nopHĄKe. B KOHųe KHHm npHAO^eH ^aHpoBMH yKa3aTeAb ny6- 
AHKyeMbtX TeKCTOB.
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IloCKOAhKy CKa3KH H CKa3aHHH 3anH CaH H  H e TOAhKO OT HapOĄHHX paCCKa3- 

tHIKOB, HO H n o  naMHTH, B03HHKAa Heo6xOĄHMOCTh paC K pH Tb COOTHOmeHHe 3THX 

TeKCTOB C TpaĄH IĮHen. nOBTOMy B KOMMeHTapHHX C0O6maK3TCH CBeĄeHHH o  n y 6 -  

AHKyeMMX TeKCTaX, OHH CpaBHHBaiOTCH C MHOrOHHCAeHHUMH 3annCRM H T e x  

npoH3BeĄeHHH, ynTeHHHM H B K aTaA O re AHTOBCKoro noB ecTBO BaTeA bH oro $OAhK- 

A o p a , noĄTOTaBAHBaeMOM B. K ep6eA H T e B HūCTTrryTe AHTOBCKoro H3HKa H AHTe- 

p a T y p u  AH A n ro B C K o n  CCP; o 6 p a m a e T c x  BHHMaHHe H a pa3A H H H ue pcĄKHe 

AeTaAH, HHĄHBHĄyaAhHMe MOMeHTM H n p .  H o M e p a  c io ^ e T H H x  T unoB  y x a 3 a H H  n o  

M eBŲįyHapoĄHOM y K aT aA ory  n m o B  cx a3 0 K  A. A a p H e — C. T oM ncoH a, a  TaK3Ke 

n o  HeKOTOpHM HaiĮHOHaABHHM KaTaAOraM  CKa30K H CKa3aHHH, TTO n03B0A HeT 

COOTHeCTH nyČ A H K yeM H e TeKCTH C Me^KĄyHapOĄHMM įtOABKAOpOM.



FOLK TAJLES AND LEGENDS. COLLECTED BY UTHUANiAN WR!TERS

S u m m a r y

The publication contains 184 folk-tales and legends which in the 19th and 
the beginning of the 20th century were taken down from popular narrators or 
from memory by Lithuanian writers A. Baranauskas, M. Akelaitis, J. Šliūpas, 
L. Didžiulienė-Zmona, J. Mačys-Kėkštas, J. Andziulaitis-Kalnėnas, J. Zymantienė- 
Zemaitė, G. Petkevičaitė-Bitė, J. Tumas-Vaižgantas, J. Krikščiūnas-Jovaras, and 
contributors of L. Ivinskis and P. Višinskis. The majority of the texts published 
here were found in different manuscriptal repositories and only few had been 
issued in scientific or popular publications.

The aim of this publication is to present the valuable folklore texts entries 
for scientific ūse as well as to show the participance of the Lithuanian writers 
of the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century 
in collecting Lithuanian folk lore, to reveal the activities which were not suffi- 
ciently studied yet.

The ivriters who have taken down tales and legends or have encoura ged 
to do so others, belonged to diverse literary schools, differed in their world 
outlook, būt they were alike in their desire to develop the Lithuanian spiritual 
culture on the basis of the centuries-old folk traditions. We can distinguish 
Severai groups of writers according to their interests. Some were mainly attracted 
by the contents and the didactics of the folk-tales (M. Akelaitis, L. Ivinskis), 
some valued especially their artisticity (L. Didžiulienė-Zmona, J. Tumas-Vaiž
gantas), some (A. Baranauskas, P. Višinskis, J. Zymantienė-Zemaitė, G. Petkevi
čaitė-Bitė, J. Krikščiūnas-Jovaras) collected folk lore seeing in it an expression 
of national world outlook, existing traditions, spiritual culture and the language. 
The role of the writers in collecting the Lithuanian folk lore in the 19th and 
the beginning of the 20th centuries, the aims achieved by them, some circums- 
tances under which the writing down had been carried out are revealed in 
the introductory article by B. Kerbelytė (p. 7).

The tales and legends are printed without changes (the autographs of the 
writers are taken for the basis and in case of their absence — the printed 
texts), except the transcription, taking into account the modem Lithuanian 
ortographic standards, and the regular phonetical dialektisms tuming into cor- 
responding forms of the literary language. The article of K. Aleksynas (p. 28) 
reveals the linguistic features of the texts ant the principles of their editing.

The material is grouped according to the collectors, the parts are arranged 
in chronological order. The genre index of the publications is given at the end 
of the book.
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Since the tales and the legends are not only taken down from popular 
narrators, būt are also written down from memory, it's necessary to reveal the 
correlation of the texts with the Lithuanian tradition. Consequently the com- 
mentary contains some data about the published texts, they are compared with 
numerous variants of one and the šame type to be found included in the 
Catalogue of the Lithuanian Narrative Folk lore, which is being prepared by 
B. Kerbelytė at the Academy of Sciences of the Lithuanian SSR, Institute of 
the Lithuanian Language and Literature. Attention is also paid to various rare 
details, individual moments, etc. The numbers of types are indicated out refering 
to „The Types of the Folktale" by A. Aame-S.Thompson, as well as to some 
national catalogues of tales and legends, and that helps to correlate the publi
shed texts with the International folk-lore.
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